ΔΕΠΥ ΣΤΟΝ  ΣΤΟΝ  ΕΝ ΗΛΙΚΑ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ  ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Όπω δείχνουν πολλέ μελέτε , υπάρχουν διαφορέ στον εγκέφαλο των ατόμων που έχουν ΔΕΠΥ οι οι
οποίε επιμένουν σε όλ τ ζω με πλ ρ
διαταραχ

μερικ έκφρασ τ

ενδεικτικ

, κι αν δεν διαγνωσθούν και δεν υποβλ θούν σε θεραπευτικ

συμπτωματολογία τ
αγωγ , συνεπάγονται

σ μαντικ οικονομικ επιβάρυνσ για τα άτομα με ΔΕΠΥ οι, τ ν οικογένεια του και τ ν κοινωνία κατ΄
επέκτασ ! Συγχρόνω , όμω , αυτέ

οι διαφορέ

στον εγκέφαλο συνοδεύονται από μοναδικέ

δυνατότ τε και δεξιότ τε που μπορεί να αποφέρουν σ μαντικά οφέλ στον εργασιακό χώρο, αν
αναγνωρισθούν και αναδειχθούν έγκαιρα.
Δυστυχώ , πολλοί εν λικε που έχουν ΔΕΠΥ οι παραμένουν αδιάγνωστοι και χωρί θεραπεία , έτσι που
σε πολλέ περιπτώσει , οι περιορισμοί από τ
ατόμων. Από τ ν άλλ

διαταραχ

υπερκαλύπτουν τα δυνατά σ μεία των

μεριά, αν παρασχεθούν οι ενδεδειγμένε παρεμβάσει , οι εργαζόμενοι με

ΔΕΠΥ οι μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά χρ σιμοι σε επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με
πωλ σει , καινοτομίε , διδασκαλία και εκπαίδευσ , ανάλ ψ
διαχείρισ

κρίσεων. Σε ομαδικ

σε κάποιο επίπεδο ρίσκων,

εργασία, οι εργαζόμενοι αυτοί μπορεί να παίξουν ένα ρόλο

«παραγωγού ιδεών», επιδεικνύοντα καρτερικότ τα, και αένα ενέργεια, ιδιαίτερα, αν πρόκειται για
ένα επάγγελμα για το οποίο διακατέχονται από μεγάλο πάθο .
Για του εν λικε που έχουν ΔΕΠΥ οι, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπ ρίε (ειδικέ ανάγκε

ειδικέ δεξιότ τε ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψ στον εργασιακό

χώρο, ώστε να έχουν ίσε ευκαιρίε για να πετύχουν το μέγιστο των δυνατοτ των του ( για να
αξιοποι σουν πλ ρω το δυναμικό του). Οι εργοδότε πρέπει να ευαισθ τοποιούνται για τ ΔΕΠΥ οι
και να διαθέτουν τι
αναγνωρίζεται

ενδεδειγμένε

υποστ ρικτικέ

γιατί κατά τα άλλα ικανοί και

αδυνατούν να οργανωθούν στον εργασιακό χώρο.

δομέ

στο χώρο, ώστε να μπορεί να

πεπαιδευμένοι εργαζόμενοι υπολειτουργούν και

Συστάσεις  
Οι εργοδότε θα πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων του που έχουν
ΔΕΠΥ οι, και να του δίνεται

ευκαιρία να αξιοποι σουν πλ ρω το δυναμικό του .

Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει:


Ένα

τουλάχιστον άτομο στ ν εταιρεία που να κατανοεί αρκετά τ

νοσ ρότ τε

τ

, να είναι ικανό να αναγνωρίζει τι

ενδείξει

τ

ΔΕΠΥ οι και τι
διαταραχ

συνστου

εργαζόμενου , ώστε να μπορούν να προσφέρονται οι ενδεδειγμένε παρεμβατικέ πρακτικέ ,
όταν είναι αναγκαίε , για να μειώνεται το οικονομικό κόστο των απουσιών που έχουν
άμεσ


έμμεσ σχέσ με τ ΔΕΠΥ οι.

Οι εργοδότε πρέπει να γνωρίζουν τα ιδιαίτερα δυνατά σ μεία και ταλέντα που συνοδεύουν
τ

διάγνωσ

τ

ΔΕΠΥ οι, ώστε να μπορούν να πάρουν το βέλτιστο από αυτού

του

εργαζόμενου , αξιοποιώντα το μέγιστο των δυνατοτ των του .


Στον εργασιακό χώρο, πρέπει να υπάρχει πρόσβασ στι

ιατρικέ υπ ρεσίε που μπορούν

να εκτιμούν και να αξιολογούν τον εργασιακό χώρο και να δίνουν συμβουλέ για λογικέ
αναπροσαρμογέ , όπω : συγκεκριμένε

αλλαγέ

στο εργασιακό περιβάλλον για να

περιοριστούν οι ευκαιρίε

προσοχ

, ευέλικτο ωράριο εργασία , βο θεια

στ ν οργάνωσ

διάσπασ

τ

και το σχεδιασμό των καθ κόντων και δυνατότ τα

υπαλλ λου σε θέσ

ανάλογα με τι

δεξιότ τε

τοποθέτ σ

του

του, προκειμένου να αυξ θεί

παραγωγικότ τα και οι στόχοι στ ν ανέλιξ του.
Πάνω απ’ όλα, οι εργοδότε θα πρέπει να επικεντρώνονται στα δυνατά σ μεία των εργαζόμενων με
ΔΕΠΥ οι, και όχι στι αδυναμίε του , γιατί αυτό θα του βο θ σει να αξιοποι σουν στο έπακρον τι
σ μαντικέ δυνατότ τε αυτών των εργαζομένων και να αποκομίσουν οικονομικά οφέλ από τ ν
αναγνώρισ

και αξιοποί σ των δυνατών σ μείων και ταλέντων του προ όφελο τ

Εταιρεία .

