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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή στην ψυχική υγεία και ψυχική διαταραχή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Διαταραχές ψυχικής υγείας και συμπτώματα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ανάρρωση και θεραπεία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Φαρμακευτική αγωγή και παρενέργειες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Επαγγελματικοί σχεδιασμοί παρέμβασης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Αυτοφροντίδα. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 



“ 

” 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: Ψυχική υγεία και ψυχική 
ασθένεια. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Ψυχική υγεία και ψυχικές διαταραχές 
 Στόχοι μάθησης 

• Γνώση των (πλέον) αποδεκτών ορισμών των εννοιών της ψυχικής υγείας και των ψυχικών 

διαταραχών. 

• Γνώση των επιπτώσεων των ψυχικών διαταραχών στην ΕΕ. 

• Κατανόηση των παραγόντων (συνδυασμός) που προκαλούν τις διαταραχές ψυχικής υγείας.  

• Γνώση των σταδίων των διαταραχών ψυχικής υγείας. 

• Κατανόηση του τρόπου που η ψυχική διαταραχή επηρεάζει την καθημερινή ζωή του ατόμου. 

• Γνώση των αρνητικών επιδράσεων του στίγματος που βιώνουν οι άνθρωποι με ψυχικές 

διαταραχές.  

• Καλλιέργεια και ανάπτυξη του σεβασμού προς τους ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές. 

• Παρουσίαση των τρόπων που οι επαγγελματίες μπορούν να διαχειριστούν το στίγμα.  
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Η ψυχική υγεία γίνεται κατανοητή ως ευεξία (well-being). 

Η ψυχική υγεία δεν σημαίνει απουσία ψυχικής ασθένειας. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO, 2001) ορίζει την ψυχική υγεία ως μια κατάσταση ευημερίας στην οποία τα 
άτομα αντιλαμβάνονται τις δυνατότητές τους, μπορούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές ανάγκες και απαιτήσεις, 
μπορούν να δουλέψουν αποτελεσματικά και παραγωγικά, ενώ παράλληλα συνεισφέρουν και συμμετέχουν στην 
κοινότητά τους και γενικότερα στον κοινωνικό τους περίγυρο. 

Η απουσία διαγνωσμένης ψυχικής διαταραχής δεν συνιστά απαραίτητα δείκτη ψυχικής υγείας. Με βάση τη 
συγκεκριμένη άποψη, η ψυχική υγεία ή ένα επίπεδο συναισθηματικής ευεξίας προλαμβάνει την ανάπτυξη 
διαταραχών. Από την άλλη πλευρά, οι ψυχικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο συναισθηματικού 
προβλήματος ή δυσφορίας γενικότερα (σημασία προγνωστικού παράγοντα). 

Η ψυχική υγεία είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο της υγείας και της ευεξίας (WHO, 2013). 
Θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ίδια σοβαρότητα και προσοχή που αποδίδεται στην σωματική υγεία: 

«Δεν υφίσταται υγεία χωρίς ψυχική υγεία». 
(The Comprehensive Mental Health Action Plan 2013-2020, WHO, 2013a) 



1. ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ(II) 
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Ψυχικές διαταραχές 

Οι ψυχικές διαταραχές διακρίνονται από ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, με 
διαφορετικά συμπτώματα. 
 

Ωστόσο, χαρακτηρίζονται γενικά από ορισμένους συνδυασμούς ασυνήθιστων 
σκέψεων, συναισθημάτων, συμπεριφοράς και σχέσεων με τα άτομα του 
κοινωνικού περίγυρου. 
 

Παραδείγματα είναι η σχιζοφρένεια, η κατάθλιψη, οι νοητικές αναπηρίες και οι 
διαταραχές που οφείλονται στη χρήση ναρκωτικών ουσιών. 
 

Οι περισσότερες από αυτές τις διαταραχές δύνανται να θεραπευτούν με επιτυχία, 
αφού έχουν αναπτυχθεί αποτελεσματικές μέθοδοι θεραπείας (WHO, 2001) 



ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ(II): Η ΨΥ στην Ευρώπη 
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1 / 4 των ανθρώπων στην Ευρώπη πάσχει από ψυχικές διαταραχές και 7% του πληθυσμού 
παγκοσμίως 

• Το ποσοστό των καταγεγραμμένων ανθρώπων που έχουν συμβουλευτεί ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, ή 
ψυχίατρο είναι υψηλότερο στις γυναίκες (6,3%) σε σύγκριση με τους άντρες (4,2%). Το συγκεκριμένο 
εύρημα ήταν εμφανές και ίδιο σχεδόν σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ (Eurostat). 

 

• Καταθλιπτική διαταραχή (depressive disorder): η πιο διαδεδομένη διαταραχή στην ΕΕ (30 εκατομμύρια 
άνθρωποι στην ΕΕ). Εντοπίζεται διπλάσιες περιπτώσεις στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες.  

• Άγχος και συγκεκριμένες φοβίες (anxiety and specific phobias) είναι οι δεύτερες πιο συνηθισμένες 
διαταραχές στην ΕΕ (WHO, 2015). 

• Ψυχωτικές διαταραχές (psychotic disorders): περίπου το 1–2% του πληθυσμού διαγιγνώσκεται με αυτές, το 
ίδιο σε άντρες και γυναίκες.  

• Διαταραχές χρήσης ουσιών (substance use disorders ): 5.6% των αντρών και 1.3% των γυναικών  
• Άνοια (dementia): υπάρχει αυξανόμενος επιπολασμός στον πληθυσμό της τρίτης ηλικίας, τυπικά 5% στους 

ανθρώπους άνω των 65 και 20% σε αυτούς άνω των 80.  
• Σε όλες τις χώρες, οι ψυχικές διαταραχές τείνουν να επικρατούν σε αυτούς που είναι περισσότερο 

απομονωμένοι. 

 

Οι ψυχικές διαταραχές είναι οι πιο σημαντικές από τις χρόνιες παθήσεις στην ΕΕ επηρεάζοντας περίπου το 
40% του πληθυσμού 
 



1. ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (IV):  ΑΙΤΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
  

• Γενετική προδιάθεση. 
• Βιοχημική αλλαγή εγκεφάλου 

(ντοπαμίνη). 
• Αλλαγή δομής και λειτουργίας του 

εγκεφάλου: κοιλιακή διαστολή. 
Μείωση της μεταβολικής 
δραστηρίοτητας σε ορισμένες 
περιοχές 

• Πρώιμες αλλαγές στην ανάπτυξη του 
εγκεφάλου. Προγεννετικοί 
παράγοντες. Πρώιμες βιοχημικές 
αλλαγές. Εμβρυϊκός εγκέφαλος. 

•  Μολύνσεις κατά την εγκυμοσύνη και 
επιπλοκές στη γέννηση 

ΕΠΙΚΤΗΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 
• Έλλειψη προσωπικών 

στρατηγικών 
αντιμετώπισης. 
 

• Κατανάλωση αλκοόλ 

και ναρκωτικών. 

 

Δεν υπάρχει μια 
μόνο αιτία 

ΑΛΛΑ ένας 
συνδυασμός 

ποικίλων 
παραγόντων 

 



ΕΝΑΡΞΗ 

• Ηλικία 14 έως 25 έτη 
(περίπου) 

• Απότομη όσο και 
σταδιακή εμφάνιση. 

• Το πρώτο επεισόδιο 
μπορεί να 
εμφανισθεί κατά τη 
διάρκεια μίας έντονα 
στρεσογόνου 
περιόδου. 

• Οξεία φάση ή 
ξέσπασμα. 

ΚΥΡΙΑ ΦΑΣΗ 

• Εξέλιξη με μορφή 
ξεσπασμάτων ή 
κρίσεων: ποικίλλει ο 
αριθμός, η διάρκεια 
και η ένταση 

• Περιοδικές φάσεις 
σταθερότητας-
αστάθειας 

• Σημαντικό: η 
φαρμακευτική 
αγωγή και η 
αποφυγή 
στρεσογόνων 
καταστάσεων 

ΦΑΣΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 

• Προχωρημένες 
φάσεις της 
ασθένειας. 

• Συνήθως κυριαρχούν 
αρνητικά 
συμπτώματα και/ή 
μειώνεται η 
εμφάνιση και η 
ένταση των θετικών 
συμπτωμάτων 

1. ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (V):  ΣΤΑΔΙΑ 



Η ψυχική ασθένεια επηρεάζει τις καθημερινές δραστηριότητες. 

1. ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (VI): Πλευρές της καθημερινής ζωής 
 

Επηρεάζει την κοινωνική και την οικονομική τους κατάσταση… 

• Οι άνθρωποι ζουν μόνοι ή με τους γονείς τους 
• Χαμηλό εισόδημα 
• Συνήθως δε δουλεύουν 

• Αυτοφροντίδα: αδιαφορία για την προσωπική υγιεινή, ντύσιμο… 

• Αυτονομία: δυσκολίες στο καθάρισμα του σπιτιού, στη διαχείριση χρημάτων, την 

κινητικότητα, την απόδοση στη δουλειά… 

• Αυτοέλεγχος: ανικανότητα διαχείρισης άγχους,  προσωπικών ικανοτήτων, διάθεσης… 

• Διαπροσωπικές σχέσεις: έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, κοινωνικών σχέσεων… 

• Ελεύθερος χρόνος: απομόνωση, απάθεια, ανικανότητα απόλαυσης, παθητικότητα… 

• Γνωστική λειτουργία:  δυσκολίες στη διατήρηση της προσοχής και της συγκέντρωσης, 

μνήμη, επιχειρηματολογία… 



  

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (VII): Πλευρές της καθημερινής ζωής 

Επηρεάζει τη γενική τους υγεία  
• Συνηθίζουν να έχουν χειρότερη φυσική κατάσταση και σωματική υγεία γενικότερα. 
• Συχνή χρήση υπηρεσιών υγείας.  
• Συχνή εισαγωγή σε νοσοκομεία για περίθαλψη. 

Επηρεάζει την οικογένειά τους 
Η ευθύνη της φροντίδας είναι στους γονείς και κυρίως στη μητέρα. Αυτό προσθέτει άλλα προβλήματα στις 
οικογένειες/κηδεμόνες: 

• Προβλήματα γονικής γήρανσης  
• Απλήρωτες υπηρεσίες φροντίδας 
• Μείωση του διαθέσιμου χρόνου για δουλειά, κοινωνικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. 
• Αφόρητο συναίσθημα των φροντιστών προκαλεί: 

o Κριτική: Κρίσιμα σχόλια σχετικά με τη συμπεριφορά ενός ατόμου με ψυχική διαταραχή. Αρνητική 
αξιολόγηση της συμπεριφοράς, τόσο στο περιεχόμενο (δυσαρέσκεια και δυσφορία) αλλά και στην έντονη 
ενασχόληση σχετικά με τι του ειπώθηκε ή ζητήθηκε. 

o Επιθετικότητα: Γενικευμένη αρνητική αξιολόγηση (απευθυνόμενη κυρίως στο άτομο παρά στη 
συμπεριφορά) ή πρόδηλη απόρριψη απέναντι στο άτομο. 

o Συναισθηματική υπερβολή: Προσπάθεια να ασκήσει υπερβολικό έλεγχο στη συμπεριφορά του ατόμου. 
Αναφέρεται σε απογοήτευση, αυτοθυσία, υπερπροστατευτικότητα και έντονη συναισθηματική εκδήλωση. 
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ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (VIII): ΣΤΙΓΜΑ 

Επηρεάζει επίσης την κοινωνική ένταξη: Άνθρωποι με σοβαρά ζητήματα ψυχικής 
υγείας υποφέρουν από κοινωνικό στίγμα.  

• Είναι μια από τις ιστορικά πιο στιγματισμένες ομάδες ανθρώπων: Ειδικά η σχιζοφρένεια. 

• Γίνονται αντιληπτοί ως επικίνδυνοι, επιθετικοί, αποξενωμένοι, απρόβλεπτοι, ασαφείς, κ.ά., 
ενώ αντιμετωπίζονται με φόβο 

• Υπάρχει μεγάλη άγνοια και έλλειψη γνώσης σχετικά με τις ψυχικές διαταραχές. 

• ΜΜΕ, ταινίες, λογοτεχνία…έχουν επίσης δημιουργήσει μια αρνητική εικόνα για τις ψυχικές 
διαταραχές 

• Οι οικογένειες συνηθίζουν να νιώθουν αμηχανία, ενοχή και συνήθως κρύβουν την ασθένεια. 

• Αντιμετωπίζουν δυσκολίες να βρουν δουλειά, σπίτι, σύντροφο, φίλους… 

• Είναι δύσκολο για το άτομο με ψυχική διαταραχή να φτάσει το επίπεδο των πολιτών που 
έχουν όλα τα δικαιώματα. 

• Το στίγμα χειροτερεύει την κατάστασή τους: κοινωνική απορρύθμιση, χαμηλή αυτοεκτί-
μηση, κατάθλιψη, αυξημένη οικογενειακή πίεση, περιορισμένη ένταξη στην κοινωνία. 
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2. Συναισθηματική κατάσταση: Επηρεάζει το αίσθημα της 
αυτοαξίας και αυτοεκτίμησης. 
 

3. Συμπτώματα:  
o Συμβάλλει στη μείωση του προσδόκιμου ζωής 

o Καθυστερεί την ανάρρωση 
 

4. Πρόσβαση και ποιότητα θεραπείας: Περιορίζει την 
πρόσβαση και ποιότητα της υγείας. 
 

5. Ανθρώπινα δικαιώματα: μπορεί να οδηγήσει στην 
εκμετάλλευση. 
 

6. Οικογένεια: Διασπά τις σχέσεις. 

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (IX): ΣΤΙΓΜΑ 

Τι επίδραση έχει το στίγμα; Το στίγμα έχει σοβαρές επιπτώσεις με διάρκεια. 

1. Δημιουργεί αίσθημα:  

o Ντροπής 

o Κατηγορίας 

o Απελπισίας 

o Δυσφορίας  

o Απροθυμίας για αναζήτηση ή 
αποδοχή βοήθειας 

o Φόβου 

o Απομόνωσης 
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• Άλλαξε τη δική σου αντίληψη και στάση έναντι των ατόμων με διαταραχές 
ψυχικής υγείας. 

• Κατανόησε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι (εμάς συμπεριλαμβανομένων) 
δύνανται να υποφέρουν ή έχουν υποφέρει από διαταραχές ψυχικής υγείας 
όπως άγχος, κατάθλιψη… 

• Επαναβεβαίωσε ότι όλοι οι άνθρωποι με όλα τα είδη ανικανότητας πρέπει να 
απολαμβάνουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες. 

• Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων. 
• Σεβάσου και υποστήριξε την εφαρμογή σχετικών διεθνών συμβάσεων, όπως 

είναι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με 
Αναπηρία  (United Nations Convention of the Rights of Persons with 
Disabilities;CRPD) Νέα Υόρκη, 2006* 

Τι μπορούν να κάνουν οι επαγγελματίες στο χώρο του αθλητισμού για να 
αντιμετωπίσουν το στίγμα; 

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ (X): Ανάπτυξη και προώθηση του σεβασμού 
και της αξιοπρέπειας 

* Έλεγξε αν η χώρα σου έχει επικυρώσει την Σύμβαση εδώ: https://www.un.org/disabilities/documents/maps/enablemap.jpg 

https://www.un.org/disabilities/documents/maps/enablemap.jpg


ΣΚΟΠΟΣ:  

Να προωθήσει, προστατεύσει και εξασφαλίσει την πλήρη και ίση απόλαυση όλων των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών από όλους τους ανθρώπους με αναπηρίες, 
και να προωθήσει το σεβασμό για την σύμφυτη αξιοπρέπειά τους. 

 

Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία: Συνοπτικά  

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ (XI): Προωθώντας το σεβασμό και την αξιοπρέπεια 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:  
Η Σύμβαση σημαδοτεί μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που οι κοινωνίες βλέπουν τους ανθρώπους με 
αναπηρίες, με τον άνθρωπο να είναι ο βασικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων της ζωής του. Καθιστά τους 
ανθρώπους με αναπηρίες «δικαιούχους δικαιωμάτων» και «υποκείμενα του νόμου» με πλήρη συμμετοχή 
στη διατύπωση και εφαρμογή σχεδίων και πολιτικών  που τους επηρεάζουν. 

• Η Σύμβαση σηματοδοτεί μια «αλλαγή παραδείγματος» στις αντιλήψεις και προσεγγίσεις των ανθρώπων 
με αναπηρία. 

• Οι άνθρωποι με αναπηρίες δεν εκλαμβάνονται σαν «αντικείμενα» φιλανθρωπίας, ιατρικής φροντίδας και 
κοινωνικής προστασίας αλλά ως «υποκείμενα» με δικαιώματα, που είναι ικανά να διεκδικήσουν αυτά τα 
δικαιώματα και να πάρουν αποφάσεις για τις ζωές τους βασισμένες στην ελεύθερη και ενημερωμένη 
συγκατάθεσή τους καθώς και να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας. 

• Η Σύμβαση δίνει παγκόσμια αναγνώριση στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων με αναπηρία. 



CRPD συνοπτικά  

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ (XI): CPRD 

* Έλεγξε αν η χώρα σου έχει επικυρώσει την Σύμβαση εδώ: https://www.un.org/disabilities/documents/maps/enablemap.jpg 
   

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: 
Οι άνθρωποι με αναπηρία αποτελούνται από εκείνους που έχουν μακροπρόθεσμες φυσικές, ψυχικές, 
διανοητικές ή αντιληπτικές βλάβες που σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια ενδέχεται να 
εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε μια ισότιμη βάση με 
άλλους (Art 1). 
 Η αναπηρία προκύπτει από μια αλληλεπίδραση ανάμεσα σε μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και άτομα: 

“Η αναπηρία είναι μια εξελισσόμενη ιδέα και η αναπηρία προκύπτει από την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε άτομα 
με ελλείεψεις αντιληπτικά και περιβαλλοντικά εμπόδια που εμποδίζουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή 
σε μια κοινή βάση με άλλους. 

• Άνθρωπος που χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι ενδέχεται να έχει δυσκολίες να κερδίσει απασχόληση 
όχι εξαιτίας του αμαξιδίου, αλλά επειδή υπάρχουν περιβαλλοντικά εμπόδια όπως λεωφορεία και σκάλες 
με δύσκολη πρόσβαση. 

• Άνθρωπος με υπερβολική μυωπία που δεν έχει πρόσβαση σε διορθωτικούς φακούς ενδέχεται να μην 
μπορεί να εκτελέσει καθημερινές δραστηριότητες. Το ίδιο άτομο με συνταγογραφημένα γυαλιά θα 
μπορούσε να εκτελέσει όλες τις δραστηριότητες χωρίς προβλήματα. 

 

https://www.un.org/disabilities/documents/maps/enablemap.jpg


CRPD ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ (XII): Προωθώντας το σεβασμό και την αξιοπρέπεια 

* Έλεγξε αν η χώρα σου έχει επικυρώσει την Σύμβαση εδώ: https://www.un.org/disabilities/documents/maps/enablemap.jpg 
   

 

• ΝΑΙ: ‘άτομα με αναπηρίες’     ΟΧΙ:   ‘ανάπηροι’ , ‘φυσικά ή ψυχικά δοκιμασμένοι’ 
 

• Σημείωση: Οι προτιμήσεις στην ορολογία ανάμεσα σε ανθρώπους με αναπηρίες και ανάμεσα σε γεωγραφικές περιοχές 
δύνανται να ποικίλλουν. Οι ατομικές ευχές των ατόμων με αναπηρίες πρέπει να γίνονται σεβαστές όσο το δυνατόν πιο 
πολύ. 

• Σεβασμός στη σύμφυτη αξιοπρέπεια, ατομική αυτονομία συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας να λάβει το 
άτομο τις δικές του αποφάσεις, και ανεξαρτησία των ατόμων 

• Έλλειψη διάκρισης 
• Πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξή τους στην κοινωνία 
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και αποδοχή των ατόμων με αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης 

διαφορετικότητας και του ανθρωπισμού 
• Ίσες ευκαιρίες 
• Προσβασιμότητα 
• Ισότητα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών 
• Σεβασμός στις εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών με αναπηρίες και σεβασμός στο δικαίωμα των 

παιδιών με αναπηρίες να διατηρήσουν την ταυτότητά τους 

CRPD OΡΟΛΟΓΙΑ 
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ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ (XIII): ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 

ΠΡΕΠΕΙ και ΜΗ για την προώθηση του σεβασμού και της αξιοπρέπειας * 
 

* ΠΗΓΗ:  WHO Mental Health Gap Action Programme (mhGAP), mhGAP  Εγχειρίδιο Εξάσκησης για τον mhGAP Οδηγό Παρέμβασης για τις ψυχικές, νευρικές και συσχετιζόμενος με κατάχρηση ουσιών 
διαταραχές σε μη εξειδικευμένες συνθήκες υγείας – έκδοση 2.0 

ΠΡΕΠΕΙ 
 
 Συμπεριφέρσου στα άτομα με διαταραχές με 

σεβασμό και αξιοπρέπεια. 
 Προστάτεψε την εμπιστευτικότητα και την ανωνυμία 

των ατόμων με διαταραχές. 
 Διασφάλισε την ιδιωτικότητα στο κλινικό επίπεδο. 
 Να παρέχεις πάντα πρόσβαση σε πληροφορίες και να 

εξηγείς τους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα της 
προτεινόμενης θεραπείας γραπτώς, αν είναι εφικτό. 

 Βεβαιώσου ότι το άτομο παρέχει τη συγκατάθεσή του 
για τη θεραπεία. 

 Προώθησε την αυτονομία και την ανεξάρτητη 
διαβίωση στην κοινωνία. 

 Να παρέχεις στα άτομα με διαταραχές πρόσβαση σε 
επιλογές υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων. 

ΜΗ 
 

 Μην κάνεις διακρίσεις στα άτομα με ψυχικές 
διαταραχές. 

 Μην αγνοείς τις προτεραιότητες ή τις επιθυμίες 
των ανθρώπων με ψυχικές διαταραχές. 

 Μην παίρνεις αποφάσεις εκ μέρους τους ή αντί 
των  ατόμων με ψυχικές διαταραχές. 

 Μην χρησιμοποιείς πολύ επιστημονική γλώσσα 
στην εξήγηση της προτεινόμενης θεραπείας. 

https://www.who.int/mental_health/mhgap/en/
https://www.who.int/mental_health/mhgap/en/
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“ 

” 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Διαταραχές της ψυχικής υγείας 
και συμπτώματα 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Διαταραχές ψυχικής υγείας και 
συμπτώματα 
 Στόχοι μάθησης 

 
• Γνώση των δύο πιο ευρέως διαδεδομένων πρωτοκόλλων ταξινόμησης των ψυχικών 

διαταραχών 

• Αναγνώριση των χαρακτηριστικών των πιο κοινών διαταραχών ψυχικής υγείας. 

• Κατανόηση των συναισθημάτων που βιώνουν τα άτομα με ψυχικές διαταραχές 

• Κατανόηση ότι οι διαγνώσεις βασίζονται σε συμπτώματα αλλά δεν είναι πάντα σαφείς και 

ακριβείς. 

• Γνώση των διαφορετικών τύπων και ειδών συμπτωμάτων 

• Προώθηση και διασφάλιση του σεβασμού και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων με ψυχικές 

διαταραχές 

 

 

 

 



2. ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ & ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

 

 UNDERSTANDING MENTAL HEALTH  

 
 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 

 

 

https://www.mentalhealthtoday.co.uk/innovations/an-introduction-to-the-classification-of-mental-disorders-the-dsm-and-the-icd 

Υπάρχουν αρκετές ταξινομήσεις των προβλημάτων ψυχικής υγείας.  
Τα δύο πιο ευρέως εδραιωμένα πρωτόκολλα ψυχιατρικής ταξινόμησης είναι: 
  

• DSM5 (Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders) 
 (Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών) 
• ICD10 (International Classification of Diseases)(Διεθνής Ταξινόμηση Ασθενειών) 

ΨΥΧΩΣΕΙΣ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΑΓΧΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΕΜΜΟΝΗ ΝΕΥΡΩΣΗ 
ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑ-
ΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 
OΡΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΔΙΠΟΛΙΚΗ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 

ΥΣΤΕΡΙΑ ΠΑΝΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΧΙΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΨΥΧΩΣΗ ΦΟΒΙΕΣ 
ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ 

ΣΤΡΕΣ 
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2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ANGELO: https://www.youtube.com/watch?v=PYbuB-Ateus 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Mαρκουλάκη: http://www.akous.gr/post.asp?uid=141363&hl=1 

https://www.youtube.com/watch?v=PYbuB-Ateus
https://www.youtube.com/watch?v=PYbuB-Ateus
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2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

• Η κατάθλιψη είναι η πλέον κοινή ψυχική διαταραχή (332 εκατομμύρια παγκοσμίως). 

• Χαρακτηρίζεταια από θλίψη, έλλειψη ενδιαφέροντος για απόλαυση, αίσθημα ευθύνης ή 
χαμηλής αυτοαξίας, διαταραχές ύπνου ή όρεξης, αίσθημα κόπωσης, και χαμηλή 
συγκέντρωση. 

• Άνθρωποι με κατάθλιψη ενδέχεται επίσης να εκφράζουν πλήθος παραπόνων για το σώμα 
τους χωρίς εμφανή φυσική αιτία. 

• Η κατάθλιψη μπορεί να είναι μακράς διάρκειας ή επαναλαμβανόμενη, επιδεινώνοντας 
ουσιαστικά την ικανότητα των ανθρώπων να λειτουργήσουν στη δουλειά ή στο σχολείο 
και να ανταπεξέλθουν στην καθημερινή τους ζωή και δραστηριότητα.  

• Στη χειρότερη έκφανσή της, η κατάθλιψη μπορεί να οδηγήσει σε αυτοκτονία. 

• Συμπτώματα είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος και απόλαυσης των καθημερινών 
δραστηριοτήτων, σημαντική μείωση ή αύξηση του βάρους, αϋπνία ή υπερβολικός ύπνος, 
έλλειψη ενέργειας, ανικανότητα συγκέντρωσης, αισθήματα αναξιότητας ή υπερβολικής 
ενοχής και επαλαμβανόμενες σκέψεις θανάτου ή αυτοκτονίας. 



Για παράδειγμα: 

Άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει δυσμενή γεγονότα στη 
ζωή τους (ανεργία, πένθος, ψυχολογικό τραύμα) είναι 
πιθανότερο να αναπτύξουν κατάθλιψη.  

Η κατάθλιψη μπορεί, με τη σειρά της, να οδηγήσει το 
άτομο στη βίωση άγχους, δυσλειτουργίας (όπως κοινωνική 
απομόνωση, αναποφασιστικότητα, κόπωση, 
ευερεθιστικότητα, πόνο), χειροτερεύοντας την κατάσταση 
ζωής του ατόμου και την κατάθλιψη καθαυτή. 

Οι βιολογικοί παράγοντας είναι πιθανό να συμβάλουν 
στην εμφάνισης κατάθλιψης ενός ατόμου, που έχει 
ιστορικό κατάθλιψης στην οικογένειά του.  

2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 
 

Η κατάθλιψη είναι το αποτέλεσμα ενός συνδυασμού 
κοινωνικών, ψυχολογικών και βιολογικών παραγόντων.  

Κοινωνικοί 

Βιολογικοί 

Ψυχολογικοί 



ΑΣΧΗΜΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ≠ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ  

• Η άσχημη συναισθηματική κατάσταση (κακή διάθεση) (low mood) είναι φυσιολογική και 
παροδική. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν κακή διάθεση ορισμένες φορές.  

• Κατάθλιψη (depression) κρατάει περισσότερο και έχει επίδραση στην καθημερινή ζωή του 
ατόμου. Τα συμπτώματα πρέπει να εμφανίζονται για περισσότερο από 2 εβδομάδες. 

Σε πολλές περιπτώσεις η κατάθλιψη μπορεί να μειώσει την ικανότητα του ατόμου σε καθημερινές 
δραστηριότητες όπως το μαγείρεμα, το καθάρισμα, το πλύσιμο πιάτων κλπ. Άτομα με κατάθλιψη 
είναι πιθανό να «παλεύουν» να σηκωθούν από το κρεβάτι και/ή να προσπαθούν να ασχοληθούν 
με τις καθημερινές δραστηριότητες. 

Αν ένα άτομο έχει άσχημη διάθεση, αλλά συνεχίζει να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις και τις 
υποχρεώσεις της καθημερινότητας, τότε δεν έχει συμπτώματα κατάθλιψης. 

Επομένως, όταν εντοπίσουμε την κατάθλιψη, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη και τα δύο 
παρακάτω στοιχεία:   

o Η διάρκεια των συμπτωμάτων.   

o Η επίδραση στην καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου.  



  

2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ, ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΨΥΧΩΣΕΙΣ 
• Η σχιζοφρένεια (schizophrenia) είναι σοβαρή ψυχική διαταραχή που πλήττει περίπου 23 εκατομμύρια ανθρώπους 

παγκοσμίως. 

• Οι ψυχώσεις (psychoses), συμπεριλαμβανομένης της σχιζοφρένειας, χαρακτηρίζονται από παραποίηση της 
σκέψης, της αντίληψης, των συναισθημάτων, της γλώσσας, της αίσθησης του εαυτού και της συμπεριφοράς. 

• Η διαταραχή μπορεί να δυσκολέψει τους ανθρώπους επηρεάζοντας  την εργασιακή τους ικανότητα ή τις σπουδές 
τους. 

• Η σχιζοφρένεια αρχίζει συνήθως στην εφηβική ηλικία ή στην πρώιμη ενηλικίωση. 

• Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν ξεκάθαρα συμπτώματα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να 
φαίνονται καλά ψυχικά μέχρι να αρχίσουν να αναφέρουν και αν εξηγούν αυτό που πραγματικά σκέφτονται. 

• Τα συμπτώματα και τα σημάδια της σχιζοφρένιας ποικίλλουν ανάλογα με το άτομο. Τα συμπτώματα 
κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες (APA): 

1. Ψυχωσικά συμπτώματα. Για παράδειγμα, ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις. 

2. Αρνητικά συμπτώματα - αυτά αφορούν χαρακτηριστικά ή στοιχεία που απουσιάζουν από το άτομο. Για 
παράδειγμα, η απουσία εκφράσεων του προσώπου ή η έλλειψη κινήτρων. 

3. Γνωστικά συμπτώματα - αυτά επηρεάζουν τις διαδικασίες σκέψης του ατόμου. Μπορεί να είναι θετικά ή 
αρνητικά συμπτώματα, για παράδειγμα, η χαμηλή συγκέντρωση είναι ένα αρνητικό σύμπτωμα. 

4. Συναισθηματικά συμπτώματα - αυτά είναι συνήθως αρνητικά συμπτώματα, όπως έντονα συναισθήματα. 



  

2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 
• Επηρεάζει περίπου 60 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. 

• Η  διπολική διαταραχή αποτελεί (bipolar affective disorder) εγκεφαλική διαταραχή που προκαλεί αλλαγές στην 
ψυχική διάθεση, την ενεργητικότητα και την ικανότητα του ατόμου να λειτουργήσει. 

• Συνήθως αποτελείται από μανιακά και καταθλιπτικά επεισόδια που χωρίζονται από περιόδους φυσιολογικής 
διάθεσης. 

• Μανιακά επεισόδια (manic episodes) ίσως περιλαμβάνουν τα παρακάτω συμπτώματα:  

o Αυξημένα επίπεδα δραστηριότητας, αύξηση της ψυχικής διάθεσης πιθανώς να είναι το άτομο πολύ 
χαρούμενο και πολύ αναστατωμένο. 

o Ανεβασμένη διάθεση ή  οξύθυμος. 

o Μπορεί να μιλούν πολύ γρήγορα, να έχουν πολλές διαφορετικές ιδέες και αυξημένα επίπεδα αυτοπεποίθησης 
και υπεροψίας. 

o Μειωμένη ανάγκη ύπνου. 

o Εμφάνιση ψευδαισθήσεων και αυταπατών, δηλαδή να ακούν φωνές και / ή να πιστεύουν ότι είναι ισχυροί, ότι 
οι ιδέες τους μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. 

o Εμφάνιση επικίνδυνων συμπεριφορών (τζόγος, σπατάλη χρημάτων, ανηθικότητα κ.λπ.). 

Άτομα που εμφανίζουν μανιακές επιθέσεις ή συμπεριφορές αλλά δεν εμφανίζουν καταθλιπτικά επεισόδια 
συμπεριλαμβάνονται επίσης σε αυτούς που έχουν διπολική διαταραχή. 
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ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 

• Η διπολική διαταραχή είναι μία κατηγορία που συμπεριλαμβάνει τρεις διαφορετικές συνθήκες:   

o Διπολική I: μπορεί να προκαλέσει δραματικές αλλαγές στην ψυχική διάθεση. Κατά τη διάρκεια ενός 
μανιακού επεισοδίου, τα άτομα με διπολική διαταραχή Ι μπορεί να αισθάνονται πολύ καλά, ή παράξενα, 
ευέξαπτα και «αναζωογονημένα». Κατά τη διάρκεια ενός καταθλιπτικού επεισοδίου μπορεί να 
αισθάνονται λυπημένοι και απελπισμένοι. Υπάρχουν συχνά περιόδοι φυσιολογικής διάθεσης μεταξύ 
αυτών των επεισοδίων. 

o Διπολική  II: περιλαμβάνει ένα άτομο που έχει τουλάχιστον ένα σοβαρό καταθλιπτικό επεισόδιο και 
τουλάχιστον ένα υπομανιακό επεισόδιο. Οι άνθρωποι επανέρχονται στους φυσιολογικούς ρυθμούς 
μεταξύ των επεισοδίων. Τα άτομα με διπολική διαταραχή II συχνά, πρώτα αναζητούν θεραπεία λόγω των 
καταθλιπτικών συμπτωμάτων, τα οποία μπορεί να είναι σοβαρά. 

o Κυκλοθυμική διαταραχή: είναι μια ηπιότερη μορφή διπολικής διαταραχής που συνεπάγεται πολλές 
μεταβολές της διάθεσης, με υπομανιακά και καταθλιπτικά συμπτώματα που εμφανίζονται συχνά και με 
αρκετή σταθερότητα. Τα άτομα με κυκλοθυμία παρουσιάζουν συναισθηματικές μεταβολές 
σκαμπανεβάσματα, αλλά με λιγότερο σοβαρά συμπτώματα από τα διπολικά I ή II. 

Η διπολική διαταραχή θεωρείται ορισμένες φορές ως ένας τύπος ψύχωσης. 
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ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ: Κλινική πορεία 

• Η πρώτη εμφάνιση γίνεται συνήθως  μεταξύ των 15 και 25 ετών. 

• Το μοτίβο των μεταβολών της διάθεσης μπορεί να ποικίλει μεταξύ των ανθρώπων: 

o Ορισμένοι θα έχουν ορισμένα διπολικά επεισόδια στη διάρκεια της ζωής τους και θα 
παραμείνουν σταθεροί στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. 

o Άλλοι θα έχουν πολλά επεισόδια. 

o Ορισμένοι θα έχουν μόνο μανιακά επεισόδια. 

o Κάποιοι θα βιώσουν περισσότερα καταθλιπτικά επεισόδια από τα μανιακά επεισόδια. 

• Υπάρχουν 3 πιθανές κλινικές πορείες:  

o Το άτομο ανακάμπτει πλήρως ή μερικώς με ορισμένα συμπτώματα. 

o Το άτομο ανακάμπτει αλλά έχει ένα μελλοντικό επεισόδιο (υποτροπή). 

o Τα συμπτώματα συνεχίζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
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Περιγραφή 

ΨΥΧΩΣΕΙΣ: Επίδραση στη ζωή του ατόμου 

Επιπτώσεις στο άτομο 

• Απουσία/διάλυση των κοινωνικών σχέσεων. 

• Αρνητική και ενίοτε «τρομακτική» εμπειρία συμπτωμάτων. 

• Απώλεια εργασίας, σπουδών, ευκαιριών. 

• Οικονομικές συνέπειες. 

• Στίγμα και απόρριψη από την κοινωνία. 

Επιπτώσεις στην οικογένεια 

• Ιατρικές δαπάνες. 

• Χρόνος και ενέργεια στη φροντίδα του ατόμου (βάρος φροντίδας). 

• Συναισθηματική δυσφορία. 
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ΨΥΧΩΣΕΙΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

Επιπτώσεις στην κοινωνία 

• Απώλεια εργατικού δυναμικού ή ικανότητας. 

• Δαπανηρές ιατρικές παρεμβάσεις και (περιττές) μακρές νοσηλείες. 

Παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων 

• Τα άτομα με ψυχώσεις ίσως να είναι δεμένα και περιορισμένα. 

• Μπορούν να χτυπηθούν ως τιμωρία ή θεραπεία. 

• Μπορούν να λάβουν θεραπείες που είναι αναποτελεσματικές και 
επικίνδυνες λόγω παρερμηνείας των αιτιών των ψυχώσεων. 



ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ 



  

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ 
• Ο εθισμός (addiction) είναι μια πολύπλοκη κατάσταση, μια εγκεφαλική  ασθένεια που εκδηλώνεται από την καταναγκαστική χρήση 

ουσιών παρά τις βλαβερές συνέπειές τους. 

• Τα άτομα με εθισμό (διαταραχή σοβαρής χρήσης ουσιών) έχουν έντονη εστίαση στη χρήση μιας συγκεκριμένης ουσίας, όπως το 
αλκοόλ ή τα ναρκωτικά, μέχρι σε σημείο που ασκεί έλεγχο στη ζωή τους. 

• Τα άτομα με διαταραχή στη χρήση ουσιών (substance use disorder) έχουν παραποιημένη σκέψη, συμπεριφορά και σωματικές 
λειτουργίες. 

• Οι αλλαγές στις εγκεφαλικές συνάψεις είναι η αιτία πρόκλησης στον άνθρωπο έντονης επιθυμίας για τη χρήση ναρκωτικών και 
καθιστά δύσκολο να σταματήσουν να χρησιμοποιούν ναρκωτικές ουσίες. 

• Οι μελέτες εγκεφαλικής απεικόνισης σημειώνουν την ύπαρξη αλλαγών στις περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την κρίση, 
τη λήψη αποφάσεων, τη μάθηση, τη μνήμη και τον έλεγχο συμπεριφοράς. 

• Αυτές οι ουσίες μπορούν να προκαλέσουν επιβλαβείς αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να 
διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τις άμεσες επιδράσεις του ναρκωτικού. 

• Με την πάροδο του χρόνου τα εθισμένα άτομα δημιουργούν ανοχή (tolerance), το οποίο σημαίνει ότι χρειάζονται μεγαλύτερες 
ποσότητες για να αισθανθούν την επίδραση της ουσίας. 

• Οι διαταραχές χρήσης ουσιών συνήθως διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες (Domingo, Zhang, 2019): 

o Οι ψυχικές διαταραχές που προκαλούνται από την ουσία: αναφέρονται σε εκείνες τις διανοητικές αλλαγές που προκαλούνται 
από τις άμεσες επιδράσεις μιας ουσίας ή τη στέρησή της, δηλαδή την κατάθλιψη, την ψύχωση ή το άγχος. 

o Διαταραχές χρήσης ουσιών: αναφέρονται στη δυσκολία ελέγχου της χρήσης ή της πρόσληψης ορισμένων ουσιών. 
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ΑΝΟΙΑ 

• Η άνοια (dementia) δεν είναι μια ασθένεια από μόνη της, αλλά ένας γενικός όρος που περιγράφει μια 
μεγάλη ομάδα συνθηκών που επηρεάζουν την εγκεφαλική λειτουργία και προκαλούν προοδευτική 
μείωση της ικανότητας του ατόμου να λειτουργεί: εξασθένιση της μνήμης, της επικοινωνίας και της 
σκέψης. 

• Δεν αποτελεί φυσιολογικό χαρακτηριστικό της γήρανσης. 

• Περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν άνοια παγκοσμίως. 

• Η άνοια είναι συνήθως χρόνια ασθένεια ή προοδευτικής φύσεως στην οποία εμφανίζεται επιδείνωση 
της γνωστικής λειτουργίας (δηλ. της ικανότητας επεξεργαστικής σκέψης) πέρα από αυτό που μπορεί 
να αναμένεται από τη φυσιολογική γήρανση. 

• Επηρεάζει τη μνήμη, τη σκέψη, τον προσανατολισμό, την κατανόηση, τον υπολογισμό, την ικανότητα 
εκμάθησης, τη γλώσσα και την κρίση. Η εξασθένηση της γνωστικής λειτουργίας συνοδεύεται συνήθως, 
και περιστασιακά προηγείται, από την επιδείνωση του συναισθηματικού ελέγχου, της κοινωνικής 
συμπεριφοράς ή των κινήτρων. 

• Η άνοια προκαλείται από διάφορες ασθένειες και τραυματισμούς που επηρεάζουν την εγκεφαλική 
λειτουργία, όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ ή το εγκεφαλικό επεισόδιο. 
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ΑΝΟΙΑ 
Αυτοί είναι ορισμένοι τύποι άνοιας (APA): 

o Η νόσος Αλτσχάιμερ (Alzheimer's disease) χαρακτηρίζεται από «πλάκες» μεταξύ των πεθαμένων κυττάρων 
στον εγκέφαλο και «εμπλοκές» εντός των κυττάρων (και οι δύο οφείλονται σε πρωτεϊνικές ανωμαλίες). Ο 
ιστός του εγκεφάλου σε ένα άτομο με Αλτσχάιμερ έχει σταδιακά λιγότερα νευρικά κύτταρα, λιγότερες 
συνδέσεις και το συνολικό μέγεθος του εγκεφάλου είναι συρρικνωμένο. 

o Άνοια με σώματα Lewy (dementia with Lewy bodies) μια νευροεκφυλιστική ασθένεια που συνδέεται με 
ανώμαλες στις δομές του εγκεφάλου. Οι αλλαγές του εγκεφάλου περιλαμβάνουν μια πρωτεΐνη που 
ονομάζεται άλφα-συνουκλείνη (alpha-synuclein). 

o Η μεικτή άνοια (mixed dementia) αναφέρεται σε μια διάγνωση δύο ή τριών τύπων που συμβαίνουν μαζί. 
Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να παρουσιάσει ταυτόχρονα τη νόσο του Alzheimer και την αγγειακή 
άνοια. 

o Η νόσος του Πάρκινσον χαρακτηρίζεται επίσης από την παρουσία σωμάτων Lewy. Παρόλο που η νόσος του 
Πάρκινσον θεωρείται συχνά μια διαταραχή της κίνησης, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε συμπτώματα άνοιας. 

o Η ασθένεια του Huntington χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένους τύπους ανεξέλεγκτων κινήσεων αλλά 
περιλαμβάνει επίσης χαρακτηριστικά της άνοιας. 
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ΑΝΟΙΑ: ΣΤΑΔΙΑ 

1. Αρχικό στάδιο 

Αρχίζει το άτομο να ξεχνάει, ιδιαίτερα, πράγματα που μόλις συνέβησαν. 

Εμφανίζει δυσκολίες στην επικοινωνία (π.χ., δυσκολία στην εύρεση λέξεων). 

Απώλεια χώρου και σύγχυση σε γνωστά μέρη - μπορεί να χάσει αντικείμενα τοποθετώντας τα σε 
ασυνήθιστα μέρη και να μην μπορέσει να τα βρει. 

Χάνει την αίσθηση του χρόνου, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας, του μήνα, του έτους. 

Δυσκολία λήψης αποφάσεων και χειρισμού προσωπικών οικονομιών. 

Εμφανίζει δυσκολία στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων στο σπίτι ή στην εργασία 
(πρόβλημα οδήγησης ή πρόβλημα στον τρόπο χρήσης των συσκευών στην κουζίνα). 

Διάθεση και συμπεριφορά: 

• Χαμηλή ενεργητικότητα και παρακίνηση, απουσία ενδιαφέροντος για δραστηριότητες και χόμπι. 

• Μεταβολές στην ψυχική  διάθεση, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης ή του άγχους. 

• Μπορεί να αντιδράσει ασυνήθιστα θυμωμένα ή επιθετικά ορισμένες φορές. 
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ΑΝΟΙΑ: ΣΤΑΔΙΑ 

2. Μεσαίο στάδιο 

Ξεχνάει εύκολα, ιδιαίτερα πρόσφατα γεγονότα και ονόματα ανθρώπων. 

Έχει δυσκολίες στη διαχείριση του χρόνου, της ημερομηνίας, του τόπου και των γεγονότων. 

Αυξανόμενη δυσκολία στην επικοινωνία. 

Το άτομο χρειάζεται βοήθεια σε θέματα προσωπικής φροντίδας (δηλ. στην τουαλέτα, στο 
ντύσιμο). 

Δεν είναι σε θέση να μαγειρέψει, να καθαρίσει ή να ψωνίσει. 

Δεν μπορεί να ζει μόνος του με ασφάλεια χωρίς να έχει κάποιας μορφής υποστήριξη. 

Υπάρχουν αλλαγές στην συμπεριφορά (π.χ., περιπλανάται, διατυπώνει επαναλαμβανόμενα 
ερωτήσεις, παίρνει τηλέφωνα, δεν θυμάται κάτι συγκεκριμένο, εμφανίζει διαταραχή ύπνου και 
ψευδαισθήσεις) 

Ακατάλληλη συμπεριφορά (π.χ., απογοήτευση, επιθετικότητα) 
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ΑΝΟΙΑ: ΣΤΑΔΙΑ 

3. Τελικό στάδιο 

Δεν έχει αίσθηση του χρόνου και του τόπου. 

Μπορεί να μην καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του. 

Αδυναμία αναγνώρισης συγγενών και φίλων. 

Αδυνατεί να φάει χωρίς βοήθεια. 

Αυξανόμενη ανάγκη για υποβοηθούμενη φροντίδα. 

Μπορεί να εμφανίζει ακράτεια ουροδόχου κύστης και εντέρου. 

Μπορεί να αδυνατεί να περπατήσει ή να περιορίζεται σε αναπηρικό αμαξίδιο ή κρεβάτι. 

Οι αλλαγές στην συμπεριφορά μπορεί να κλιμακώνονται και να εμφανίζει επιθετικότητα προς 
αυτόν που τον φροντίζει (κλοτσιές, χτύπημα, ουρλιάζοντας ή γκρίνια). 

Αδυνατούν να βρουν το δρόμο για να επιστρέψουν στο σπίτι. 
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2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Περιγραφή  

ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
• Το άγχος είναι μια πολύ συνηθισμένη αντίδραση σε στρεσογόνα γεγονότα της ζωής όπως η μετακόμιση, η αλλαγή 

θέσης εργασίας ή η εμφάνιση οικονομικών προβλημάτων. 

• Οι αγχώδεις διαταραχές (anxiety disorders) διαφέρουν από τα φυσιολογικά συναισθήματα νευρικότητας ή αγωνίας, 
και περιλαμβάνουν υπερβολικό φόβο ή άγχος. Όταν τα συμπτώματα του άγχους γίνουν μεγαλύτερα από τα γεγονότα 
που τα προκαλούν και αρχίζουν να επηρεάζουν τη ζωή, θα μπορούσαν να είναι ενδείξεις αγχωδών διαταραχών. 

• Το άγχος παρουσιάζεται κατά την αναμονή ενός μελλοντικού στρεσογόνου γεγονότος και συνδυάζεται με την 
εμφάνιση μυϊκής έντασης και συμπεριφοράς αποφυγής. 

• Οι αγχώδεις διαταραχές είναι οι συχνότερες ψυχικές διαταραχές και επηρεάζουν σχεδόν το 30% των ενηλίκων σε 
κάποιο στάδιο της ζωής τους. 

• Οι αγχώδεις διαταραχές είναι θεραπεύσιμες και έχουν αναπτυχθεί πλήθος αποτελεσματικών θεραπειών. Η θεραπεία 
βοηθά τους περισσότερους ανθρώπους να επιστρέψουν στη κανονική-παραγωγική ζωή τους. 

• Τα άτομα ηλικίας μικρότερης των 65 ετών διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο γενικευμένης αγχώδους διαταραχής, 
ειδικά εκείνοι που είναι μόνοι στη ζωή, έχουν χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση και έχουν αγχώδη και 
πιεστική ζωή. 

• Οι αγχώδεις διαταραχές πιθανόν να οδηγήσουν στους ανθρώπους να προσπαθήσουν να αποφύγουν καταστάσεις που 
προκαλούν ή επιδεινώνουν τα συμπτώματά τους. Μπορεί να επηρεαστεί η εργασιακή απόδοσή τους, η σχολική 
απόδοση και οι προσωπικές τους σχέσεις. 

• Γενικά, ένα άτομο που διαγιγνώσκεται με αγχώδη διαταραχή, ο φόβος ή το άγχος πρέπει: 

o Να είναι δυσανάλογο με την κατάσταση ή την ηλικία (ακατάλληλη) 

o Να εμποδίζει την κανονική και αποτελεσματική λειτουργία του ατόμου 
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ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

Συμπτώματα: 
• Υπερβολική ανησυχία: δυσανάλογη σε σχέση με τα γεγονότα που την προκαλούν και συνήθως συμβαίνει ως 

απάντηση σε κανονικές καθημερινές καταστάσεις. 

• Αίσθημα ανησυχίας: Όταν κάποιος αισθάνεται ανήσυχος, μέρος του συμπαθητικού νευρικού του συστήματος 
εισέρχεται με υπερβολική ταχύτητα. Αυτό ξεκινά από μια σειρά από επιδράσεις σε όλο το σώμα, όπως 
αυξημένους παλμούς, ιδρωμένες παλάμες, τρεμάμενα χέρια και ξηροστομία. 

• Ανήσυχος: συχνά περιγράφουν «ακραία συναισθήματα» ή με μια «παράξενη επιθυμία να κινηθεί». 

• Κόπωση. 

• Δυσκολία στη συγκέντρωση. 

• Ευερεθιστικότητα. 

• Μυική ένταση: Μυική ένταση τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας. 

• Προβλήματα λόγω των συχνών πτώσεων ή  παραμένει άυπνος. 

• Κρίσεις πανικού: Έντονη, υπερβολική αίσθηση φόβου που μπορεί να είναι εξουθενωτική. 

• Αποφυγή κοινωνικής αλληλεπίδρασης: Αίσθημα ανησυχίας ή φόβου για τις επερχόμενες κοινωνικές 
καταστάσεις ή εκδηλώσεις. 

• Παράλογοι φόβοι: Οι ακραίοι φόβοι για συγκεκριμένα πράγματα, όπως οι αράχνες, οι κλειστοί χώροι ή τα 
ύψη, θα μπορούσαν να είναι ένα σημάδι μιας φοβίας (ένα ακραίο άγχος). 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

• Η αναπτυξιακή διαταραχή (developmental disorder) είναι ένας όρος «ομπρέλα» που καλύπτει 
τις νοητικές αναπηρίες και διαταραχές του φάσματος αυτισμού. 

• . 

• Οι αναπτυξιακές διαταραχές διακρίνονται από περιορισμούς σε βασικούς λειτουργικούς 
τομείς (π.χ., κινητικότητα, επικοινωνία, κοινωνική, ακαδημαϊκή) που προκύπτουν από τη μη 
ομαλή ανάπτυξη του νευρικού συστήματος. Αυτοί οι περιορισμοί μπορούν να εκδηλωθούν 
κατά τη βρεφική ή την παιδική ηλικία ως καθυστέρηση στην επίτευξη των αναπτυξιακών 
σταδίων και ως ποιοτικές ανωμαλίες ή έλλειψη λειτουργικότητας σε έναν ή πολλούς τομείς. 

• . 

• Οι αναπτυξιακές διαταραχές συνήθως εμφανίζονται κατά την παιδική ηλικία αλλά τείνουν να 
παραμένουν κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσης προκαλώντας βλάβη ή καθυστέρηση στις 
λειτουργίες που αφορούν την ωρίμανση του κεντρικού νευρικού συστήματος. 

• . 

• Γενικά ακολουθούν μια σταθερή πορεία παρά τις περιόδους ύφεσης και υποτροπών που 
χαρακτηρίζουν πολλές άλλες ψυχικές διαταραχές. 

• . 

• Σήμερα, το 10-20% των παιδιών και των εφήβων σε όλο τον κόσμο διακρίνονται από 
διανοητικές και αναπτυξιακές διαταραχές. 
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Οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές (neurodevelopmental disorders) περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων (Sulkes, 2018): 
• Διάσπαση προσοχής/Υπερκινητικότητα (attention-deficit/hyperactivity): ανεπαρκής ή περιορισμένη προσοχή ή/και υπερβολική 

δραστηριότητα και παρορμητικότητα ακατάλληλη για την ηλικία του παιδιού που παρεμποδίζει τη λειτουργία ή την ανάπτυξη. Τα 
συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν δυσκολία συγκέντρωσης και εκτέλεσης καθηκόντων (ανεπαρκείς εκτελεστικές δεξιότητες), ανησυχία, 
μεταβολές της διάθεσης, ανυπομονησία και δυσκολία στη διατήρηση σχέσεων. 

• Διαταραχές φάσματος αυτισμού (autism spectrum disorders, ASD) είναι συνθήκες στις οποίες οι άνθρωποι δυσκολεύονται να αναπτύξουν 
φυσιολογικές κοινωνικές σχέσεις, χρησιμοποιούν με ασυνήθιστο τρόπο τη γλώσσα ή δεν μιλούν και συμπεριφέρονται με ψυχαναγκαστικούς 
και τελετουργικούς τρόπους. Η διαταραχή του φάσματος αυτισμού (ASD) περιλαμβάνει μια ομάδα νευροαναπτυξιακών αναπηριών. Το 
Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM-5) περιλαμβάνει τον αυτισμό, τη διαταραχή Asperger και τη «διάχυτη 
διαταραχή προσωπικότητας που δεν προσδιορίζεται αλλιώς» κάτω από την ομπρέλα της ASD (APA, 2013). 

 
Στα συμπτώματα των διαταραχών του φάσματος αυτισμού περιλαμβάνουν την ελλιπή κοινωνική συμπεριφορά, επικοινωνία και ομιλία 
και ένα στενό φάσμα ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων που είναι μοναδικά για το άτομο και πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενα 
(Reis). Τα παιδιά με φάσμα αυτισμού συχνά επαναλαμβάνουν ορισμένες συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα: 
o Αποφεύγουν την οπτική επαφή. 
o Δεν είναι σε θέση να εκφράσουν τι σκέφτονται μέσω της ομιλίας 
o Έχουν ψηλή ή επίπεδη φωνή 
o Βρίσκουν δύσκολο να πραγματοποιήσουν μια συζήτηση 
o Έχουν πρόβλημα στον έλεγχο των συναισθημάτων τους 
o Εκτελούν επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, όπως χέρι-χτύπημα, άλμα, ή περιστροφή 
o Οι αναπτυξιακές διαταραχές συχνά προέρχονται από την βρεφική ηλικία ή την νηπιακή ηλικία. Τα άτομα με αυτές τις διαταραχές 

εμφανίζουν περιστασιακά κάποιο βαθμό νοητικής αναπηρίας. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ  

• Με την έγκαιρη διάγνωση/αναγνώριση και θεραπεία, η πρόγνωση σε ένα παιδί / έφηβο με 
διανοητικές και συμπεριφορικές διαταραχές μπορεί να βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό και να 
αλλάξει την πορεία ολόκληρης της ζωής ενός ατόμου. 

• . 

• Αυτό που συμβαίνει στο παιδί τα πρώτα χρόνια είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη και την πορεία ζωής 
του. 

Η υγιής πρόωρη ανάπτυξη επηρεάζει έντονα την ευεξία, την ψυχική υγεία, τις ικανότητες και τη 
συμμετοχή των πολιτών καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Η υγιής ανάπτυξη περιλαμβάνει: 
• Φυσικές κινητικές δεξιότητες 
• Κοινωνικές / συναισθηματικές δεξιότητες 
• Γλωσσικές / γνωστικές δεξιότητες 

• . 

• Τα παιδιά / έφηβοι με αναπτυξιακές διαταραχές αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις καθώς, 
έρχονται αντιμέτωποι με τον στιγματισμό, την απομόνωση και τις διακρίσεις. Ορισμένες μορφές 
διακρίσεων μπορεί να είναι: 
o Εκφοβισμός από τα αδέλφια ή τους συμμαθητές στο σχολείο 
o Αντιμετωπίζονται σκληρά από απογοητευμένους γονείς 
o Αποκλείονται από τις δραστηριότητες του σχολείου από συμμαθητές και / ή εκπαιδευτικούς 
o Διάφορα άλλα …. 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

• Χαμηλή σχολική επίδοση 

• Μειωμένη κοινωνική συμμετοχή 

• Μειωμένη ικανότητα να έχει ανεξάρτητη ζωή το άτομο 

• Περιορισμένες ευκαιρίες εργασιακής απασχόλησης  

• Έντονη ανάγκη για φροντίδα (κοινωνικό, συναισθηματικό, οικονομικό) 

• Οι μητέρες ή οι οικογένειες μπορεί επίσης να στιγματιστούν ή να 
απομονωθούν 
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Συμπτώματα και διαγνώσεις 

 
 

 

UNDERSTANDING MENTAL HEALTH  
 

Οι διαγνώσεις βοηθούν στη διαμόρφωση σειράς οδηγιών παρέμβασης: βάσει των γνωστικών, 
συναισθηματικών και συμπεριφορικών συμπτωμάτων 

Οι διαγνώσεις στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι σαφείς και ξεκάθαρες: 
Μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα άλλων ασθενειών που συνδέονται με την κύρια 
διάγνωση (νοητική αναπηρία, κατανάλωση τοξικών ουσιών, άγχος, κατάθλιψη …) 

Τα συμπτώματα συνήθως διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 
 

Θετικά: σκέψεις, συμπεριφορές ή αισθητικές αντιλήψεις που παρουσιάζονται σε έναν 
άνθρωπο με ψυχική διαταραχή, αλλά όχι σε ανθρώπους του υγιούς πληθυσμού. 
 

Αρνητικά: σκέψεις, συναισθήματα, ή συμπεριφορές που συνήθως εμφανίζονται σε υγιή 
άτομα αλλά δεν εντοπίζονται ή είναι περιορισμένα σε έναν άνθρωπο με μια ψυχική 
διαταραχή. 



Είδη Συμπτωμάτων 
 
 

UNDERSTANDING MENTAL HEALTH  
 
 
 

http://www.minddisorders.com/Ob-Ps/Positive-symptoms.html 

Παραδείγματα: 
• Παραισθήσεις 
• Ψευδαισθήσεις 
• Περίεργη συμπεριφορά 
• Διαταραχή της λογικής σκέψης 
• Αποδιαργανωμένος λόγος 

Παραδείγματα: 
• Απάθεια 
• Φτωχός λόγος 
• Ανικανότητα βίωσης απόλαυσης (ανηδεονία) 
• Περιορισμένη συναισθηματική έκφραση 
• Ελαττώματα στον έλεγχο της προσοχής 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  

• Σκέψεις, συμπεριφορές ή αισθητικές αντιλήψεις 
που παρουσιάζονται σε έναν άνθρωπο με μια 
ψυχική διαταραχή, αλλά όχι σε ανθρώπους του 
υγιούς πληθυσμού..  

• Είναι συνηθισμένα στην οξεία/άμεση φάση. 

• Ανταποκρίνονται καλύτερα στη φαρμακευτική 
αγωγή. 

• Διαγιγνώσκονται εύκολα 

• Σκέψεις, συναισθήματα, ή συμπεριφορές που 
συνήθως εμφανίζονται σε υγιή άτομα αλλά δεν 
εντοπίζονται ή είναι μειωμένα σε έναν 
άνθρωπο με μια ψυχική διαταραχή. 

• Είναι συνηθισμένα στη φάση σταθεροποίησης. 

• Αντιστέκονται περισσότερο στη φαρμακευτική 
αγωγή. 

• Διαγιγνώσκονται δύσκολα. 
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UNDERSTANDING MENTAL HEALTH  
 
 
 

http://www.minddisorders.com/Flu-Inv/Hallucinations.html 

Σύμπτωμα μίας ιατρικής (π.χ., επιληψία), νευρολογικής, ή ψυχικής διαταραχής.  
Οι παραισθήσεις μπορεί να εντοπιστούν σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ψυχικές 
διαταραχές: 
• Ψυχωτικές διαταραχές (συμπεριλαμβανομένων της σχιζοφρένειας, σχιζοσυναισθηματική 

διαταραχή, σχιζοφρενοειδής διαταραχή, κοινή ψυχωτική διαταραχή, σύντομη ψυχωτική διαταραχή, 
προκαλούμενη από ουσίες ψυχωτική διαταραχή)  

• Διπολική διαταραχή  
• Έντονη κατάθλιψη με ψυχωτικά χαρακτηριστικά  
• Παραλήρημα, άνοια 

ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 

Λανθασμένη αντίληψη που προκύπτει χωρίς κάποιο αναγνωρισμένο εξωτερικό 
ερέθισμα και δείχνει μια ανωμαλία στην αντίληψη. Οι λανθασμένες αντιλήψεις 
μπορεί να προκύψουν σε οποιαδήποτε από τις πέντε αισθήσεις. Συνεπώς, μια 
παραίσθηση ουσιαστικά σημαίνει να βλέπει, ακούει, γεύεται, νιώθει, ή να μυρίζει 
κάποιος κάτι που δεν υφίσταται. 
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Συμπτώματα μίας ιατρικής, νευρολογικής, ή ψυχολογικής διαταραχής.  
Οι ψευδαισθήσεις εντοπίζονται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ψυχικές διαταραχές: 
• Ψυχωτικές διαταραχές (συμπεριλαμβανομένων της σχιζοφρένειας, σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, 

σχιζοφρενοειδής διαταραχή, κοινή ψυχωτική διαταραχή, σύντομη ψυχωτική διαταραχή, προκαλούμενη από 
ουσίες ψυχωτική διαταραχή) 

• Διπολική διαταραχή  
• Έντονη κατάθλιψη με ψυχωσικά χαρακτηριστικά  
• Παραλήρημα 
• Άνοια 

ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 

Πεποιθήσεις οι οποίες είναι σαφώς λανθασμένες και εμφανίζουν μια ανωμαλία στο περιεχόμενο της σκέψης 
του πάσχοντος ατόμου. Η ψευδής πεποίθηση δεν οφείλεται στο πολιτιστικό ή θρησκευτικό υπόβαθρο ή στον 
βαθμό της ευφυίας του ατόμου. Το άτομο με ψευδαίσθηση θα επιμείνει σθεναρά στην πεποίθησή του, παρά 
τις ενδείξεις για το αντίθετο. Οι ψευδαισθήσεις είναι δύσκολο να διαχωριστούν από τις υπερτιμημένες ιδέες, οι 
οποίες είναι παράλογες απόψεις που έχει ένα άτομο. Ένα άτομο με ψευδαισθήσεις είναι απολύτως πεπεισμένο 
ότι η ψευδαίσθηση είναι αληθινή, χωρίς καμία αμφισβήτηση. 
 

http://www.minddisorders.com/Flu-Inv/Delusions.html 
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Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ψυχολογικές διαταραχές: 
• Ψυχωτικές διαταραχές (συμπεριλαμβανομένων της σχιζοφρένειας, σχιζοσυναισθηματική 

διαταραχή, σχιζοφρενοειδής διαταραχή, κοινή ψυχωτική διαταραχή, σύντομη ψυχωτική 
διαταραχή, προκαλούμενη από ουσίες ψυχωτική διαταραχή) 

• Διπολική διαταραχή   
• Παραλήρημα  
• Άνοια 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ & ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Οι σκέψεις που έχει το άτομο «μεταφράζονται» στη δική του γλώσσα, παρουσιάζουν 
αποδιοργάνωση στο λόγο, ενώ το άτομο μετακινείται από το ένα θέμα στο άλλο χωρίς 
καμία σύνδεση ή συσχέτιση. Παράλληλα, εκφέρει περίεργες λέξεις, διακρίνεται από 
δυσκολία, εμπόδια στο λόγο του, χάνει τη σύνδεση ανάμεσα σε σκέψεις και τον ειρμό 
των προτάσεων, λέει ασυνάρτητες ιδέες, παράλογες δηλώσεις, δίνει υπερβολικές 
λεπτομέρειες, και κάνει ομοιοκαταληξίες στις λέξεις. 

 
 

 

2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Θετικά συμπτώματα (3)  
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Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ψυχολογικές 
διαταραχές: 
• Ψυχωτικές διαταραχές (συμπεριλαμβανομένων της σχιζοφρένειας, σχιζοσυναισθηματική 

διαταραχή, σχιζοφρενοειδής διαταραχή, κοινή ψυχωτική διαταραχή, σύντομη ψυχωτική διαταραχή, 
προκαλούμενη από ουσίες ψυχωτική διαταραχή)  

• Διπολική διαταραχή (bipolar disorder) 

• Κατάθλιψη (depression) 

• Διασχιστική διαταραχή ταυτότητας (ή προσωπικότητας) (dissociative identity 
disorder) 

• Διαταραχή μετατραυματικού στρες (posy-traumatic stress disorder) 

• Ψυχαναγκαστική διαταραχή (obsessive-compulsive disorder) 

                                                                               

Αποδιοργανωμένη συμπεριφορά ή συμπεριφορά χωρίς λογική.  Όπως σύγχυση, 
αποδιοργανωμένη συμπεριφορά, γέλιο χωρίς λόγο.       

ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Θετικά συμπτώματα (4)  
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Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ψυχολογικές διαταραχές: 
• Ψυχωσικές διαταραχές (συμπεριλαμβανομένων της σχιζοφρένειας, σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, 

σχιζοφρενοειδής διαταραχή, κοινή ψυχωτική διαταραχή, σύντομη ψυχωτική διαταραχή, προκαλούμενη από 
ουσίες ψυχωτική διαταραχή)  

• Κατάθλιψη  

Αδιαφορία του ατόμου για τη ζωή και έλλειψη κινήτρου να κάνει πράγματα που του άρεσαν πριν. 
Μπορεί να μεταφραστεί ως εξάντληση, βραδύτητα, έλλειψη προσωπικής υγιεινής. 

Μείωση των κοινωνικών σχέσεων, απομόνωση, απροθυμία του ατόμου για επικοινωνία 

• Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ψυχολογικές διαταραχές: 
• Ψυχωσικές διαταραχές (συμπεριλαμβανομένων της σχιζοφρένειας, σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, 

σχιζοφρενοειδής διαταραχή, κοινή ψυχωτική διαταραχή, σύντομη ψυχωτική διαταραχή, προκαλούμενη από 
ουσίες ψυχωτική διαταραχή)  

• Κατάθλιψη  
• Αυτισμός 

ΑΠΑΘΕΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ/ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 

2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Αρνητικά συμπτώματα (1)  
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Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ψυχολογικές διαταραχές: 
• Αυτισμός  
• Ψυχωσικές διαταραχές (συμπεριλαμβανομένων της σχιζοφρένειας, σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, 

σχιζοφρενοειδής διαταραχή, κοινή ψυχωτική διαταραχή, σύντομη ψυχωτική διαταραχή, προκαλούμενη από 
ουσίες ψυχωτική διαταραχή)  

• Κατάθλιψη  

Το άτομο δεν εκφράζει κανένα συναίσθημα με χειρονομίες ή λόγια (δεν γελάει σε αστείες 
καταστάσεις, δεν γελάει όταν οι άλλοι χαμογελάνε σ’ αυτόν, δεν κλαίει ή  δεν εκφράζει την 
στεναχώρια του). Ανέκφραστο πρόσωπο και άψυχο βλέμμα. Μιλάει μονότονα και χωρίς συντονισμό.  

Αδυναμία να βιώσει ευχαρίστηση, ενώ η έλλειψη ενδιαφέροντος ή ικανοποίησης σε όλες σχεδόν τις 
δραστηριότητες. Θεωρείται έλλειψη «αντίδρασης» σε ευχάριστα ερεθίσματα.  

Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ψυχολογικές διαταραχές: 
• Ψυχωτικές διαταραχές (συμπεριλαμβανομένης της σχιζοφρένειας) 
• Κατάθλιψη 
• Αυτισμός  

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΙΣΩΠΕΔΩΣΗ  

ΑΝΗΔΟΝΙΑ  

2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Αρνητικά συμπτώματα (2)  



UNDERSTANDING MENTAL HEALTH  
 
 
 

Αυτό είναι το κύριο σύμπτωμα της άνοιας αλλά ίσως παρουσιάζεται σε οποιαδήποτε από τις 
παρακάτω ψυχολογικές διαταραχές:   
• Ψυχωσικές διαταραχές (συμπεριλαμβανομένων της σχιζοφρένειας, σχιζοσυναισθηματική 

διαταραχή, σχιζοφρενοειδής διαταραχή, κοινή ψυχωτική διαταραχή, σύντομη ψυχωτική 
διαταραχή, προκαλούμενη από ουσίες ψυχωτική διαταραχή)  

• Κατάθλιψη  

Το άτομο δυσκολεύεται στην κατανόηση πληροφοριών, στην επεξήγηση πραγμάτων, στη 
συγκέντρωση προσοχής, στη μνήμη, στην αιτιολόγηση κ.λπ. 

Κατάθλιψη, έλλειψη όρεξης, δυσκολίες στον ύπνο ή αϋπνία, κλπ. 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΑ  

ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Αρνητικά συμπτώματα (3)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Αποκατάσταση (Recovery) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Αποκατάσταση 
 Μαθησιακοί στόχοι 
 • H αποκατάσταση εξαρτάται από έναν συνδυασμό παραγόντων. 

• Απόκτηση βασικών γνώσεων για το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο. 

• Κατανόηση των βασικών αρχών που πρέπει να ληφθούν υπόψη 

για να συμβάλουν στην αποκατάσταση. 

• Κατανόηση του ρόλου του επαγγελματία στο χώρο του 

αθλητισμού στη διαδικασία της αποκατάστασης. 

 

 

 



Ολική 
αποκατάσταση 

[ΠΟΣΟΣΤΟ] 

Αρνητική εξέλιξη 
[ΠΟΣΟΣΤΟ] 

Μερική κρίση. 
Ελάχιστη 

χειροτέρευση 
[ΠΟΣΟΣΤΟ] 

3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΟΣΟΣΤΑ 

Η εξέλιξη είναι απρόβλεπτη: Εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις 
κοινωνικές/οικογενειακές συνθήκες, την φαρμακευτική αγωγή και την 
ικανότητα αντιμετώπισης δυσάρεστών, στρεσογόνων καταστάσεων...  



3. AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  

 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ           

ΑΓΩΓΗ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

(ΌΠΩΣ ΑΛΚΟΟΛ, 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΣΤΡΕΣ 

ΚΛΠ.) 

 «ΥΓΙΕΙΝΟΣ» 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ  
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3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο 
 Το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο (ΒΨΜ) (biopsychological model) (George Engel, 

1977) ο οποίος υποστήριξε ότι η κατανόηση της κατάστασης υγείας του 
ανθρώπου δεν είναι απλά αποτέλεσμα των βιολογικών παραγόντων, αλλά επίσης 
αποτέλεσμα των ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων.  
 

Το ΒΨΜ συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία συστηματικά λαμβάνει 
υπόψη της τους βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες καθώς 
και τη σύνθετη αλληλεπίδρασή τους προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι έννοιες 
της υγείας, της ασθένειας, και των υπηρεσιών υγείας. Επίσης, δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στην κατανόηση της ανθρώπινης υγείας και ασθένειας στο σύνολό της.  
 

Έρχεται σε αντίθεση με το επικρατών βιοϊατρικό μοντέλο ((biomedical model) που 
κυριάρχησε στις βιομηχανικές κοινωνίες από τα μέσα του 20ού αιώνα. 
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3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο vs Βιοιατρικό μοντέλο 

ΚΛΑΣΙΚΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (traditional biomedical model) 
 

Εστιάζει στην παθοφυσιολογία και άλλες βιολογικές προσεγγίσεις της ασθένειας. 
 

Επιχειρεί να ερμηνεύσει ένα ψυχολογικό φαινόμενο με αμιγώς βιολογικές 
ερμηνείες (π.χ., δυσλειτουργία νευροδιαβιβαστών για την πλήρη ερμηνεία μιας 
νοητικής διαταραχής) 
 

Θεραπεύει μόνο τις φυσιολογικές εκφράσεις της ασθένειας.  
 

Αντιμετωπίζει την ασθένεια ως μια βιολογική δυσλειτουργία χωρίς να εξετάζει 
άλλους παράγοντες. 
 

Θεωρεί πιο σημαντικό να θεραπεύσει τα συμπτώματα παρά να προάγει την υγεία.  
 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (recovery): Ο ασθενής θεμελιώνει μια σχέση υποταγής με τον 
ιατρό. Υπεύθυνος είναι ο επαγγελματίας 



• Βιολογική διάσταση: ανατομικό, 
δομικό και μοριακό υπόστρωμα της 
ασθένειας Χημικοί, φυσιολογικοί 
παράγοντες ... 
 

• Ψυχολογική διάσταση: σκέψεις, 
συναισθήματα, εμπειρίες, 
προσδοκίες, διαθέσεις... 
 

• Κοινωνική διάσταση: οικογενειακό, 
πολιτιστικό, οικονομικό πλαίσιο. 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Το άτομο θεωρείται 
υπεύθυνο για τον εαυτό του (όχι ο 
επαγγελματίας) 

 

 

3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο 
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3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Βασικές αρχές του ΒΨΜ 
 

• Δημιουργώντας το δικό του πρόγραμμα για ζωή: καθορίζεται από το άτομο αποφασίζοντας τους δικούς του 
στόχους και επιδιώκοντας στην επίτευξή τους, ανεξάρτητα από την εξέλιξη των συμπτωμάτων τους. 

• Αποκατάσταση συνδεδεμένη με την υγεία, δύναμη και γενικά την ευεξία. 
• Βασιζόμενοι στην ελπίδα: τα άτομα μπορούν να ανακάμψουν και επίσης αισθάνονται μια αυξημένη ελπίδα, 

καθώς αποκτά καλύτερο έλεγχο στη ζωή του.  
• Δεν είναι γραμμική: τα προβλήματα, τα εμπόδια και η παλινδρόμηση αποτελούν μέρος της διαδικασίας  
• Προσωπική ταυτότητα: Ενίσχυση της διαδικασίας ανακάλυψης ή ανεύρεσης της προσωπικής ταυτότητας. 
• Καθοδήγηση: Οι επαγγελματίες έχουν έναν παραπλήσιο ρόλο αυτό του προπονητή, του οργανωτή ή του συνοδό 

ταξιδιού στη διαδικασία. 
• Σεβασμός και ένταξη: σχετίζεται με την κοινωνική ένταξη και την ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων μέσα στην 

κοινωνία. 
• Προσωπικές ιστορίες: η επικοινωνία και οι προσωπικές ιστορίες είναι πολύ σημαντικές καθώς ενισχύουν το 

αίσθημα ελπίδας και δυνατοτήτων.  
• Αλληλοϋποστήριξη:  οικογένεια, φίλοι και αλληλοϋποστήριξη αποτελούν σημαντικά στοιχεία στη διαδικασία της 

αποκατάστασης.  
• Ατομικές δεξιότητες των ειδικών: ενσυναίσθηση, ελπίδα, φροντίδα, ρεαλισμός, δημιουργικότητα και 

ανθεκτικότητα είναι δεξιότητες που απαιτούνται στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. 
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 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

 Αυτοκαθοδηγούμενη από το άτομο: Το ίδιο το άτομο προσδιορίζει τους στόχους του και σχεδιάζει τη 
διαδικασία και τον τρόπο που θα τους πετύχει.. 

 
 

 Περιεκτική: καλύπτει κάθε παράγοντα της ζωής του ατόμου (στέγαση, εργασία, εκπαίδευση, θεραπεία, 
υπηρεσίες, πνευματικότητα, δημιουργικότητα, κοινωνικά δίκτυα, κοινωνική συμμετοχή, οικογενειακή 
στήριξη...). 

 

 Παρέμβαση με επίκεντρο το άτομο, εξατομικευμένες θεραπείες. 
 

 Ενδυνάμωση: μπορούν να διαλέξουν από μία ποικιλία επιλογών και να συμμετάσχουν σε αποφάσεις που 
θα διαμορφώσουν τη ζωή τους. 

 

 Ελπίδα: τα άτομα μπορούν να ξεπεράσουν επιτυχώς τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν. 
 

 Ατομική υπευθυνότητα για την φροντίδα του εαυτού. 
 

 Βασιζόμενη στα δυνατά σημεία: για το ξεκίνημα νέων ρόλων ζωής, υποστήριξη νέων σχέσεων βάσει της 
εμπιστοσύνης 

 

 Υποστήριξη φίλων: ενθάρρυνση και συμμετοχή από τον κοινωνικό περίγυρο, αίσθηση του «ανήκειν», 
υποστηρικτικές σχέσεις.... 

 

 Σεβασμός: εντός της κοινότητας, προστασία των δικαιωμάτων, μείωση και προστασία από το στίγμα.. 



3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Θεραπεία 
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 

ΑΝΕΥΡΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ 



3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο 
 

Θεραπεία βασισμένη 
στο ΒΨΚ μοντέλο 



UNDERSTANDING MENTAL HEALTH  
 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

1. Η επιβάρυνση των διαταραχών ψυχικής υγείας είναι σημαντική. 

2. Τα ψυχικά προβλήματα και τα προβλήματα υγείας αλληλεπιδρούν. 

3. Η φυσική δραστηριότητα και η άσκηση έχει υποστηριχθεί ότι βελτιώνουν τη διάθεση. 

4. Η φυσική δραστηριότητα και η άσκηση βελτιώνουν την υγεία και προωθούν την ισορροπημένη 
ζωή. 

5. Σε ορισμένες περιπτώσεις η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να περιορισθεί. 

6. Η φυσική δραστηριότητα και η άσκηση προωθούν την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη φιλία. 

7. Η φυσική δραστηριότητα και η άσκηση συμβάλουν στην κοινωνική ένταξη και στην 
αντιμετώπιση του στίγματος. 

8. Συνιστούν οικονομικές και αποδοτικές μέθοδοι. 

9. Η ανάπαυση και ο ελεύθερος χρόνος είναι ένας θεμελιώδεις παράγοντες του ΒΨΚ μοντέλου 
αποκατάστασης και των σωματικών δραστηριοτήτων. 

ΛΟΓΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Φ.Δ. ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 



UNDERSTANDING MENTAL HEALTH  
 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
 Οι επαγγελματίες στον αθλητισμό μπορούν να συμβάλουν στην αποκατάσταση 

ατόμων με διαταραχές ψυχικής υγείας βοηθώντας τους να έχουν ικανοποιητική 

ποιότητας ζωής εντός και εκτός των αθλητικών συνεδριών με το να: 

• Αυξάνουν την ανθεκτικότητα, την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση 

των ατόμων 

• Προσαρμόζουν τις συνεδρίες ώστε να γίνουν πιο περιεκτικές 

• Διαμορφώσουν και να υποστηρίζουν την αποκατάσταση ψυχικής υγείας 

• Αντιμετωπίζουν το στίγμα και τις διακρίσεις. 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 



“ 

” 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  
Φαρμακευτική αγωγή και παρενέργειες 

(Medication and Side Effects) 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  
Φαρμακευτική Αγωγή και Παρενέργειες 
 Μαθησιακοί στόχοι 

• Γνώση ορισμένων βασικών κατευθύνσεων σχετικά με τη 

φαρμακευτική αγωγή και τις παρενέργειες. 

• Γνώση των συνεπειών διακοπής της φαρμακευτικής αγωγής και 

πως να ενθαρρυνθεί η τακτική λήψη. 

• Γνώση των πιο συχνών φαρμακευτικών παρενεργειών. 

• Κατανόηση του τρόπου που οι παρενέργειες μπορούν να 

επηρεάσουν τη σωματική δραστηριότητα. 
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Ο ψυχίατρος θα βρει την κατάλληλη θεραπεία για κάθε άτομο.  

Η διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής είναι μια σημαντική αιτία υποτροπής.  

Η φαρμακευτική αγωγή δεν πρέπει να τροποποιείται χωρίς τη συμβουλή του ειδικού.  

Η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει ορισμένες φορές να λαμβάνεται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ακόμα και όταν το άτομο αισθάνεται καλά. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΕΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να έχει παρενέργειες.  

Όταν παρατηρηθούν μη αναμενόμενες ή παράξενες παρενέργειες, ένας γιατρός θα 
πρέπει να τις ελέγξει.  

Ορισμένες παρενέργειες μπορούν να ελεγχθούν με απλές ενέργειες (μείωση δόσης, 
κ.λπ.), ή με λήψη κάποιου άλλου ειδικού φαρμάκου. 

Οι παρενέργειες δεν μπορούν να είναι αιτία για σταμάτημα της θεραπείας. 



4. Φαρμακευτική Αγωγή και Παρενέργειες 
UNDERSTANDING MENTAL HEALTH  

 

Υψηλότερος αριθμός υποτροπών: 80% εκείνων που δεν λαμβάνουν την αγωγή υποτροπιάζουν στη διάρκεια του 
1ου χρόνου 

Χειρότερη εξέλιξη της ασθένειας: η αποκατάσταση είναι καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη όταν η φαρμακευτική 
θεραπεία είναι καθιερωμένη και δομημένη 

Αυξημένη σοβαρότητα υποτροπής: συχνότερα εισέρχονται ακούσια και παρουσιάζουν μια πιο σοβαρή κλινική 
εικόνα 

Μεγαλύτερη διάρκεια νοσοκομειακών εισαγωγών: χρειάζονται περισσότερες μέρες φροντίδας να επανέλθουν 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΛΗΨΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
Κατανόηση των λόγων που αναφέρει ο ασθενής να μην παίρνει τα φάρμακα: συνήθως είναι πολύ λογικοί 

Έκφραση ικανοποίησης κάθε φορά που λαμβάνεται η θεραπεία, συσχετίζοντάς τη με το πόσο καλά νιώθει 

Προσπάθεια να πειστεί μέσω πληροφόρησης και κατανόησης αντί εξαναγκασμού: οδηγεί σε καλύτερα 
αποτελέσματα 

Επίτευξη ενός ήσυχου και λιγότερο παρεμβατικού περιβάλλοντος για τον ασθενή όσο είναι εφικτό 

  Σύσκεψη με τον ψυχίατρο όσες φορές χρειαστεί. Συντονισμός μεταξύ επαγγελματιών 



4. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
UNDERSTANDING MENTAL HEALTH  

 

ΚΥΡΙΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
 

Εξωπυραμιδικά συμπτώματα (extrapyramidal symptoms; EPS) επίσης 
γνωστά ως εξωπυραμιδικές παρενέργειες (extrapyramidal side effects; 

EPSE) έχουν ως παρενέργειες:  

• Δυστονία (συνεχείς σπασμοί και μυϊκές συσπάσεις)  

• Ακαθισία (κινητική αδυναμία) 

• Πάρκισον (χαρακτηριστικό σύμπτωμα όπως η δυσκαμψία)  

• Βραδυκινησία (βραδύτατη κίνηση) 

• Τρέμουλο και tardive δυσκινησία (ακανόνιστες, κοφτές κινήσεις) 

• Υπερβολική σιελόρροια  
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Λιγότερο σημαντικές 

• Ευαισθησία ματιών στον ήλιο 

• Ξηροστομία 

• Στομαχική δυσφορία  

• Δυσκοιλιότητα  

• Ζαλάδα  

• Κόπωση 

• Ξηροδερμία 

• Μυϊκή ένταση  

• Αύξηση βάρους  

Περισσότερο σημαντικές 

• Θολή όραση  

• Σαλιάρισμα ή δυσκολία στην κατάποση 

• Διάρροια  

• Τρέμουλο ή σπασμούς  

• Μυϊκή ακαμψία  

• Ακμή  

• Αποχρωματισμός δέρματος 

• Σεξουαλικές δυσκολίες ή ανώμαλη 
εμμηνόρροια  

• Ηλιακό έγκαυμα  

• Αργές ή ακούσιες κινήσεις μερών του σώματος  

• Υποτονικός κατά τη διάρκεια της μέρας  

• Δυσκολία στην ούρηση 

• Νευρικότητα και κινητική αδυναμία 



 

• Υπάρχουν διάφορα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της και τα οποία είναι 
ταξινομημένα με βάση τον νευροδιαβιβαστή στον οποίον λειτουργούν. 

• Οι κύριες παρενέργειες των φαρμάκων για την κατάθλιψη μπορεί να είναι: 

 

4. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
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• Ναυτία 
• Αυξημένη όρεξη, η οποία οδηγεί σε αύξηση βάρους 
• Σεξουαλική δυσλειτουργία 
• Κόπωση, υπνηλία, αϋπνία 
• Ξηροστομία  
• Θολή όραση 
• Δυσκοιλιότητα  
• Ζάλη 
• Ταραχή  
• Άγχος, ανησυχία  
• Ακόμη και γενετικές τροποποιήσεις. 



 

Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα φάρμακα για τις αγχώδεις διαταραχές είναι φάρμακα κατά 
του άγχους – SNRIs  (γενικά συνταγογραφούνται μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα) και 
αντικαταθλιπτικά (SSRIs) 

4. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Οι παρενέργειες των SSRIs και SNRIs είναι παραπλήσιες: 
• θολή όραση,  
• ζάλη,  
• υπνηλία ή κόπωση,  
• ξηροστομία,  
• αίσθηση ταραχής και ανησυχίας,  
• αύξηση βάρους,  
• πονοκέφαλοι,  
• ναυτία,  
• σεξουαλικά προβλήματα ή στυτική δυσλειτουργία, 
• προβλήματα ύπνου, στομαχικές διαταραχές 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 



 

Φάρμακα γνωστά ως “σταθεροποιητές διάθεσης”, όπως του λιθίου, είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος συνταγο-
γραφημένων φαρμάκων για τη διπολική διαταραχή τύπου Ι. Αντισπασμωδικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται 
επίσης ορισμένες φορές καθώς και τα αντιψυχωσικά μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση των διπολικών 
διαταραχών, ειδικά αυτών που συνοδεύονται από περιόδους ψύχωσης κατά τη διάρκεια σοβαρής κατάθλιψης ή 
μανίας (APA, 2013). 

4. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΙΠΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Παρενέργειες του λιθίου: 
• Τρέμουλο 
• Ξηροστομία 
• Συχνοουρία 
• Διάρροια 
• Αύξηση βάρους 
• Αυξημένη δίψα 
• Απώλεια όρεξης 
• Νεφρικό πρόβλημα 
• Μειωμένη λειτουργία θυροειδούς 
• Κόπωση 
• Συναισθηματικό «μούδιασμα» 
• Αρνητική αίσθηση 

Παρενέργειες αντισπασμωδικών : 
• Ναυτία 
• Τρέμουλο 
• Αύξηση βάρους 
• Ζάλη 
• Υπνηλία  
• Θολή όραση 
• Ξηροστομία 
• Μειωμένος αριθμός λευκών 

αιμοσφαιρίων ή αιμοπεταλίων 
• Δερματικά εξανθήματα 
 



 

Τα νευροληπτικά και τα αντιψυχωσικά φάρμακα είναι οι πιο συνήθεις θεραπείες. Αυτά τα φάρμακα 
εμποδίζουν τους υποδοχείς ντοπαμίνης (ουσία υπεύθυνη για τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ 
των κυττάρων του νευρικού συστήματος), όπου μία υπερβολική ποσότητα μπορεί να προκαλέσει 
συμπτώματα όπως ψευδαισθήσεις και αυταπάτες. Οργανώνουν τη σκέψη και, συνεπώς, 
προλαμβάνουν τις υποτροπές δρώντας ως φίλτρα που αποφεύγουν την υπερβολική μεταφορά 
πληροφοριών μεταξύ νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου.  

4. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Οι παρενέργειες:  
• Αύξηση βάρους 
• Μεταβολικό σύνδρομο 
• Σεξουαλική δυσλειτουργία 
• Εξωπυραμιδικά συμπτώματα: κινητική ανησυχία, ιδιαιτέρως στα πόδια, που αναγκάζει το 

άτομο να κινηθεί (ακαθισία), μυϊκή δυσκαμψία, τρέμουλο (ιδιαιτέρως στα χέρια), σπασμοί και 
τάση για ανοιχτό στόμα με υπερβολική σιελόρροια. 

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΨΥΧΩΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 



 

Ο θάνατος των εγκεφαλικών κυττάρων δεν είναι αναστρέψιμος,. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει γνωστή 
θεραπεία για τη συγκεκριμένη εκφυλιστική άνοια, ωστόσο υπάρχουν τέσσερα φάρμακα που 
ονομάζονται αναστολείς χολινεστεράσης (cholinesterase) τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μείωση 
των συμπτωμάτων, ιδιαιτέρως για τη νόσο Alzheimer’s και μπορούν επίσης να βοηθήσουν με τα 
συμπεριφορικά στοιχεία της νόσου Parkinson. 

4. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Για την πλειονότητα των ατόμων δεν υπάρχουν παρενέργειες στη λήψη αναστολών 
χολινεστεράσης (cholinesterase), αλλά ορισμένοι εμφανίζουν:  
• Ναυτία, εμετούς,  
• Απώλεια όρεξης 
• Συχνότερη λειτουργία του εντέρου 
• Μώλωπες 
• Μυϊκές κράμπες 
• Πονοκεφάλους 
• Κόπωση 
• Aϋπνία 

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΝΟΙΑΣ - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 



Θεραπεία της ΔΕΠΥ 
Τα ψυχοδιεγερτικά φάρμακα αποτελούν την πιο αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή. Ο 
μεθυλοφαινιδάτης και άλλα φάρμακα που μοιάζουν με αμφεταμίνες είναι τα πιο συχνά 
συνταγογραφημένα ψυχοδιεγερτικά. Έχουν παρόμοιες παρενέργειες αλλά τα περισσότερα παιδιά δεν 
βιώνουν παρενέργειες εκτός, ίσως, από μια μειωμένη όρεξη. 

o  διαταραχές ύπνου (όπως η αϋπνία), 

o  μείωση της όρεξης, 

o  κατάθλιψη, θλίψη, ή άγχος,  

o  πονοκέφαλοι,  

o  στομαχόπονοι,  

o  αυξημένος καρδιακός ρυθμός και αρτηριακή πίεση  

 

Η φαρμακευτική αγωγή για τις αναπτυξιακές διαταραχές διαφέρει για κάθε τύπο 
διαταραχής. Αυτές είναι οι συχνότερες και οι παρενέργειές τους : 

4. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 



o Οι επιλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης 
(SSRIs) είναι συνήθως αποτελεσματικοί στη μείωση 
τελετουργικών συμπεριφορών ατόμων με ΦΑΔ. Οι κύριες 
παρενέργειές τους είναι :  
• θολή όραση, ζάλη,  
• υπνηλία ή κόπωση,  
• ξηροστομία,  
• αίσθηση ταραχής ή ανησυχίας,  
• αύξηση βάρους,  
• πονοκέφαλοι,  
• ναυτία,  
• σεξουαλικά προβλήματα ή στυτική δυσλειτουργία, 
• προβλήματα ύπνου, στομαχικές διαραταχές 
 

o Τα αντιψυχωσικά φάρμακα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη 
μείωση αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Παρενέργειες: 
• Αύξηση σωματικού βάρους και μεταβολικό σύνδρομο 
• Σεξουαλική δυσλειτουργία 
• Εξωπυραμιδικά συμπτώματα 

o Οι σταθεροποιητές διάθεσης και τα ψυχοδιεγερτικά 
μπορούν να είναι χρήσιμα για άτομα με ελλειμματική 
προσοχή, παρορμητισμό ή υπερκινητικότητα. 

• Τρέμουλο 
• Ξηροστομία 
• Συχνή ούρηση, διάρροια 
• Αύξηση βάρους 
• Αυξημένη δίψα, απώλεια όρεξης 
• Νεφρικά προβλήματα 
• Μειωμένη λειτουργία θυροειδή 
• Κόπωση 
• Συναισθηματικό «μούδιασμα» 
• Μουντή, αρνητική αίσθημα 

Φάσμα αυτιστικών διαταραχών (ΦΑΔ) (autism spectrum disorders): Η φαρμακευτική θεραπεία δεν δύναται να 
αλλάξει την υποκείμενη διαταραχή, ωστόσο ορισμένα φάρμακα είναι κάποιες φορές αποτελεσματικά στη 
θεραπεία ή τη μείωση ορισμένων τελετουργικών συμπεριφορών. 

4. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 



o Αγχολυτικά φάρμακα. Παρενέργειες: 
• θολή όραση, ζάλη,  
• υπνηλία ή κόπωση,  
• ξηροστομία,  
• αίσθηση ταραχής και ανησυχίας,  
• αύξηση βάρους,  
• πονοκέφαλοι,  
• ναυτία,  
• σεξουαλικά προβλήματα ή στυτική 

δυσλειτουργία, 
• προβλήματα ύπνου, ταραγμένο στομάχι 

 
 

 

o Αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Παρενέργειες 
• Ναυτία 
• Αυξημένη όρεξη, η οποία οδηγεί σε αύξηση 

βάρους 
• Σεξουαλική δυσλειτουργία 
• Κόπωση, υπνηλία, αϋπνία 
• Ξηροστομία 
• Θολή όραση, ζαλάδες 
• Δυσκοιλιότητα  
• Ταραχή, άγχος, ανησυχία  
• Ακόμα και γενετικές τροποποιήσεις. 

Τα φάρμακα χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν την επιθυμία χρήσης και να ανακουφίσουν σοβαρά 
συμπτώματα της αποχής. Ωστόσο, οι θεραπείες ποικίλλουν με βάση την ουσία και τις συνθήκες. Μια 
συγκεκριμένη θεραπεία βασίζεται στην ουσία που καταχράται, αλλά συνήθως περιλαμβάνει συμβουλευτική 
και ορισμένες φορές εμπεριέχει τη χρήση άλλων ουσιών. 

Εθισμός/χρήση κοκαΐνης: Οι αρχές για την αποκατάσταση κοκαΐνης είναι παρόμοιες με τη θεραπεία του 
αλκοολισμού, όπου χρησιμοποιούνται φάρμακα κατά του άγχους ή ηρεμιστικά ή/και αντικαταθλιπτικά: 

4. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ στην ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 



o Παρενέργειες της μεθαδόνης μπορεί να είναι:  
• πονοκέφαλος,  
• αύξηση βάρους,  
• στομαχόπονος,  
• ξηροστομία, αλλεργική γλώσσα,  
• έξαψη,  
• δυσκολία ούρησης,  
• μεταβαλλόμενη διάθεση,  
• προβλήματα όρασης,  
• αυπνία ή υπνηλία 
 

o Παρενέργειες της βουπρενορφίνη μπορεί να είναι:  
• πονοκέφαλος, στομαχόπονος,  
• δυσκοιλιότητα,  
• αυπνία ή υπνηλία, 
• μούδιασμα στόματος ή ερυθρότητα, 

 
 

  

• πόνος στη γλώσσα,  
• θολή όραση,  
• πόνος στην πλάτη. 
 

o Παρενέργειες της ναλτρεξόνης μπορεί να 
περιλαμβάνουν:  
• ναυτία, εμετός, ζάλη 
• στομαχόπονος ή κράμπες,  
• διάρροια, δυσκοιλιότητα,  
• απώλεια όρεξης,  
• πονοκέφαλο,  
• άγχος, νευρικότητα, ανησυχία,  
• δυσκολίες στον ύπνο ή στο να μείνεις ξύπνιος,  
• αυξανόμενη ή μειωμένη ενέργεια,  
• υπνηλία, μυϊκούς ή αρθρικούς πόνους,  
• εξάνθημα  

 

• Εθισμός (χρήση) οπιοειδών: Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για να θεραπεύσουν την κατάχρηση και 
τον εθισμό στα οπιοειδή είναι η μεθαδόνη, η βουπρενορφίνη και η ναλτρεξόνη :  

4. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ στην ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 



 

o Ακαμπροσάτη: χρησιμοποιείται για την πρόληψη 
υποτροπής ατόμων που έχουν πετύχει την αποχή 
από το αλκοόλ. Παρενέργειες της ακαμπροσάτης 
μπορεί να είναι:  
• διάρροια,   
• στομαχικές διαταραχές,  
• απώλεια όρεξης,  
• ξηροστομία,  
• ζάλη, ναυτία 
• κνησμός,  
• αδυναμία,  
• άγχος,  
• υπνηλία ή αυπνία 
• εφίδρωση 
 

o Ναλτρεξόνη: επίσης χρησιμοποιούμενη για την 
κατάχρηση οπιοειδών (οι παρενέργειες έχουν ήδη 
περιγραφεί) 

 

 

o Δισουλφιράμη: δρα αποτρέποντας την κατανάλωση 
αλκοόλ προκαλώντας δυσάρεστες σωματικές 
αντιδράσεις όπως: 
• ναυτία, εμετό, ζάλη 
• πόνο στο στήθος 

 
o Ναλμεφένη: χρησιμοποιείται για την πρόληψη 

υποτροπής ή για τον περιορισμό της κατανάλωσης 
αλκοόλ. Δρα εμποδίζοντας τους υποδοχείς 
οπιοειδών στο σώμα, γεγονός που μειώνει την 
επιθυμία για κατανάλωση αλκοόλ. Οι παρενέργειες 
μπορεί να περιλαμβάνουν: 
• ναυτία, εμετό,  
• ταχυκαρδία και υπερένταση. 

Αλκοολισμός: Πληθώρα φαρμάκων συνιστώνται για τη θεραπεία της κατάχρησης αλκοόλ, όπως: 

4. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ στην ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 



“ 

” 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  
Πρότυπα Επαγγελματικής Αλληλεπίδρασης 

(Patterns of Professional Interaction) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 
Μαθησιακοί στόχοι 

 • Κατανόηση των βασικών αρχών αλληλεπίδρασης ατόμων που πάσχουν από 

ψυχικές διαταραχές 

• Κατανόηση και εξάσκηση χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές επικοινωνιακές 

δεξιότητες και τεχνικές 

• Αναγνώριση των ενδείξεων ύπαρξης κρίσης και των παραγόντων κινδύνου 

• Κατανόηση και εκμάθηση των προτύπων παρέμβασης όταν εμφανίζονται 

κρίσεις σε συγκεκριμένες καταστάσεις 

• Εκμάθηση των πιο συχνών σφαλμάτων όσον αφορά τις αντιδράσεις των 

επαγγελματιών καθώς και της βέλτιστης στάσης και συμπεριφοράς 

 

 

 



5. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

 
 

Χρήση αποτελεσματικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και 
τεχνικών 

  
 
 

Καλλιέργεια και προώθηση του σεβασμού και της 
αξιοπρέπειας 

 



ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ/ΠΤΥΧΕΣ 
  

Κοιτάμε απευθείας στο πρόσωπο (οπτική επαφή) όταν μιλάμε με ένα άλλο 
άτομο. 

 

Διατηρούμε έναν κατάλληλο τόνο ή ένταση στη φωνή. 

Διατηρούμε την κατάλληλη σωματική απόσταση. 

 Συνοδεύουμε το λεκτικό μήνυμα που μεταφέρουμε με χειρονομίες και την 
κατάλληλη στάση του σώματος. 

 Προσέχουμε τη στιγμή και το μέρος που επιλέγουμε να μιλήσουμε για 
σημαντικά θέματα (αποφυγή δημοσίων χώρων με κόσμο, στιγμές όπου δεν υπάρχει αρκετός 
χρόνος...). 

5. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 



ΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ/ΠΤΥΧΕΣ (I) 

Αρχικά παρέχουμε θετική πληροφόρηση/ανατροφοδότηση, σε οτιδήποτε έχει γίνει σωστά. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η αρνητική πληροφόρηση μέσω μιας θετικής προσέγγισης. 

Είμαστε συγκεκριμένοι: σχολιάζουμε τη συμπεριφορά, όχι το άτομο. 

Αποφεύγουμε εκφράσεις όπως “ποτέ”, “πάντα” ... 

Θέτουμε ερωτήσεις, προτάσεις ή αιτήματα, δεν κατηγορούμε ούτε επιβάλλουμε (κάνει τα άτομα 
να είναι αμυντικά και δεν είναι χρήσιμο στην εύρεση λύσεων). 

Εκφράζουμε τις ανησυχίες μας όταν προκύπτουν, δεν τις συσσωρεύουμε. 

Εστιάζουμε στο παρόν και δεν επαναφέρουμε προβλήματα του παρελθόντος. 

Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για πράγματα που έχει κάνει και τα οποία δεν τον/την 
δυσαρεστούν. Μια θετική επισήμανση ή αναφορά έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση στη 
μελλοντική συμπεριφορά από ότι η κριτική προς το άτομο. 

5. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 



ΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ/ΠΤΥΧΕΣ (II) 
 

Ενίσχυση κάθε δυνατής προσπάθειας για την ύπαρξη διαλόγου. Διαχείριση μικρών αλλά 
ευχάριστων θεμάτων (π.χ., αθλήματα, τηλεόραση, πρόσφατα γεγονότα) 
Αποδεχόμαστε τη σιωπή και την απουσία κοινωνικής πρωτοβουλίας ως μέρος και 
χαρακτηριστικό της πάθησης και του προβλήματος του ατόμου. 

Διαφοροποίηση του επιπέδου της απαίτησης. 

Δεν παρακινούμε υπερβολικά. Δεν έχουμε πολλές απαιτήσεις με ταυτόχρονη παρακίνηση. 

Μιλάμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια για θέματα που προκύπτουν. 

Είμαστε ανεκτικοί (λάθη, παθητικές στάσεις, περιορισμοί…). 

Εκτιμάμε προσπάθειες προόδου, ενθαρρύνουμε εκείνον/εκείνη να προσπαθήσει ξανά. 

Συζητάμε για άλλα θέματα εκτός από τη διαταραχή ψυχικής υγείας, δεν την αφήνουμε να 
μονοπωλεί τη ζωή του/της. 

5. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ 
 

Ακούμε χωρίς να αποσπάται η προσοχή μας 
 

Ακούμε και δίνουμε προσοχή σε:  
• Λεκτικά μηνύματα (ό,τι λέγεται).  
• Μη-λεκτικά μηνύματα (ό,τι λέγεται με τη γλώσσα του σώματος, τις 

παύσεις, τις εκφράσεις του προσώπου κτλ.).  
 

Δίνουμε χρόνο:  
• Δεν βιαζόμαστε.  
• Επιτρέπουμε τις παύσεις, τη σιωπή.  

5. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 



ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 
 

Αναγνωρίζει, κατανοεί τα συναισθήματα ενός άλλου ατόμου και επικοινωνεί με 
κατανόηση μέσω λεκτικών και μη-λεκτικών τρόπων. 
 

Δείχνει σεβασμό.  
 

Παρέχει συναισθηματική υποστήριξη στο άτομο. 
 

Καλλιεργεί τη συμπάθεια, ενθαρρύνει το διάλογο, αναπτύσσει, δημιουργεί τη σχέση 
με το άτομο. 
 

5. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 



Οι διαταραχές ψυχικής υγείας μπορούν να εξελιχθούν ως προς τη μορφή ξεσπασμάτων: Περιόδους 
κρίσης - περιόδους κανονικότητας ή υπολειπόμενων συμπτωμάτων. 

Οι κρίσεις συνήθως δεν εμφανίζονται απότομα αλλά από ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: ενδείξεις 
συναγερμού που υποδεικνύουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
ΚΡΙΣΗΣ 

Αϋπνία ή αναστροφή του ρυθμού μέρας/νύχτας 

Κοινωνική απόρριψη, απομόνωση, φόβος και δυσπιστία. 

 Απουσιάζει στη δουλειά ή στο κέντρο εκπαίδευσης, αποφεύγει να βγαίνει έξω. 

Ανικανότητα συγκέντρωσης 

Κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτικών 

Τρώει με ακατάστατο τρόπο 

Χειροτέρευση ατομικής υγιεινής, παράξενο ντύσιμο 

Είναι ευερέθιστος/η 

Αυξημένη ευαισθησία σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα (ήχοι, φως…) 

Υπερβολική ανησυχία για μία συγκεκριμένη ερώτηση 

Αποξενωμένη συμπεριφορά 

Αφηρημένη, μη λογική συζήτηση 

ΚΡΙΣΕΙΣ 
 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗ 
ΟΥΣΙΩΝ 

ΑΣΤΑΘΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 ΑΓΧΩΔΕΙΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

UNDERSTANDING MENTAL HEALTH  
 
 
 Υπάρχουν ορισμένες κρίσιμες καταστάσεις που 

σχετίζονται με τις κρίσεις 

Είναι ανέφικτο να προσδιοριστούν με βεβαιότητα οι 
αιτίες. 

Μπορούμε να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε 
τέτοιες καταστάσεις. 

Εάν εντοπίσουμε κάποια κρίσιμη κατάσταση θα 

πρέπει να ενημερώσουμε την οικογένεια, τον 

επαγγελματία αναφοράς (ψυχίατρο, ψυχολόγο, 

νοσοκόμα…), έτσι ώστε να προληφθεί η κρίση. 

3. ΚΡΙΣΕΙΣ: Παράγοντες 
 



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ/  
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ   

Αποτροπή σωματικών τραυματισμών για το άτομο και άτομα του 
κοινωνικού περίγυρου.  

Λήψη μέτρων για να μειωθούν ενδεχόμενα περιστατικά βιαιότητας 
(μετακίνηση αντικειμένων). 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 

Κάνε το άτομο να αισθάνεται ότι ακούγεται, είναι αποδεκτό, 
κατανοητό και έχει υποστήριξη.  

Προσπάθεια για μείωση των έντονων συναισθημάτων. 

Να απαντάτε με ήρεμο και ελεγχόμενο τρόπο. 

Χρήση αποτελεσματικών δεξιοτήτων επικοινωνίας. 

Προώθηση του σεβασμού και της αξιοπρέπειας.  

3. ΚΡΙΣΗ: Τι κάνουμε; - Γενικές οδηγίες 
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Σ Διατήρηση της φυσικής απόστασης. 

Μετακίνηση επικίνδυνων αντικειμένων. 

Έκφραση επιθυμίας για βοήθεια. 

Ήρεμη μετακίνηση και ομιλία. 

Να λαμβάνονται υπόψη τα προηγούμενα επεισόδια από το ιστορικό. 

Μην αντιμιλήσετε ή διαφωνήσετε σ’ αυτόν / σ’ αυτήν.  

Μην αντιδράσετε στις προσβολές ή τις απειλές τους 

3. ΚΡΙΣΗ: Παρέμβαση σε συγκεκριμένη διάγνωση 
 



ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Προσαρμόστε τη σχέση σας στις δικές του/της απαιτήσεις. 

Μην είστε πολύ διαχυτικός στην αρχή της γνωριμίας σας.  

Άκουσε, μην τον/την εξαναγκάσεις να μιλήσει. 

Αποφυγή συζητήσεων σχετικά με τη διάθεσή σου (παρουσίαση άλλων 
θεμάτων). 

Αναγνώρισε τις προσπάθειές του/της και ότι δοκίμασε νέα πράγματα. 

Πρότεινε δραστηριότητες χωρίς να τον/την πιέζεις (κίνητρα, εύκολο και με 
βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα). 

Μην τον/την παρακινείς με πολλές εργασίες 

3. ΚΡΙΣΗ: Παρέμβαση σε συγκεκριμένη διάγνωση 
 



ΜΑΝΙΑΚΟΣ Να είσαι ευγενικός και ανοιχτός  στο διάλογο, αλλά σταθερός. 

Μην προσπαθήσεις να κυριαρχήσεις, ούτε να διαφωνήσεις μαζί του/της. 

Να επαινείς τις σωστές συμπεριφορές. 

Παρουσίασε την ακατάλληλη συμπεριφορά αλλά μην επικρίνεις 
υπερβολικά. 

Προσπάθησε να μειώσεις το επίπεδο ενεργοποίησης. 

3. ΚΡΙΣΗ: Παρέμβαση σε συγκεκριμένη διάγνωση 
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Μην αναφερθείς υπέρ ή κατά των παράλογων ιδεών σου. Δέξου τες ως 
πιθανές (και ας μην είναι αλήθεια). 

Το ενδιαφέρον μας πρέπει να εστιάζει στην κατανόηση των σκέψεων του (όχι 
στη λογοκρισία). 

Μην προσπαθήσεις να αποτρέψεις ή να προκαλέσεις ένα παραλήρημα.  

Δείξε κατανόηση και αποδέξου το άγχος και την ανησυχία της/του. Βοηθάει 
ώστε αυτός/ αυτής να αντιλαμβάνεται το ενδιαφέρον σου με σκοπό να τον 
βοηθήσεις.  

5. ΚΡΙΣΗ: Παρέμβαση σε συγκεκριμένη διάγνωση 
 



ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Πρόωρη ανακάλυψη: πρόδρομοι. 

Συντονισμός σε σχέση με τις λειτουργίες της ψυχικής υγείας. 

Προσδιορισμός ενός ατόμου από εκείνον δέχεται καλύτερα τις προτάσεις.  

Διευκόλυνση με τα επακόλουθα των λειτουργιών της ψυχικής υγείας 
(διαβουλεύσεις, λήψη φαρμάκων…). 

Υποστήριξη στη διαχείριση των οικονομικών, ακόμη και προσωρινά. 

Έλεγχος των προγραμμένων δραστηριοτήτων: απόσπαση προσοχής από την 
συμπτωματολογία χωρίς υπερβολική επιβάρυνση. 

Συναισθηματική  υποστήριξη.  

Αύξηση της επίβλεψης. 

Δημιουργία νορμών και πιο ευέλικτες απαιτήσεις. 

5. ΚΡΙΣΗ: Παρέμβαση σε συγκεκριμένες καταστάσεις 
 



ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ Πρόωρη διάγνωση/εντοπισμός: πρόδρομα χαρακτηριστικά. 

-Ξεπερνάει τα όρια: προοδευτικά: λεκτικά-αντικείμενα-άτομα (υψηλή-χαμηλή ένταση). 

- Συμπάσχει: ενεργητική ακρόαση και μερική συμφωνία.  

-Προσπάθεια να τον καθησυχάσεις: μείωση τόνου φωνής. 

Προστασία των χρηστών και των επαγγελματιών: μεταφορά τους σε άλλο μέρος αν 
είναι απαραίτητο. 

Αξιολόγηση αν είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση μιας επείγουσας αξιολόγησης από 
κάποιο ειδικό στις λειτουργίες της ψυχικής υγείας. 

Χρήση τεχνικών τροποποίησης της συμπεριφοράς. 

Γίνε σαφής ότι ένα περιστατικό επιθετικότητας είναι σοβαρό και πρέπει να αξιολογηθεί 
η κατάσταση και οι εναλλακτικές λύσεις που πρέπει να εφαρμόσεις (διδάσκοντας 
περισσότερο κατάλληλους τρόπους επικοινωνίας, αρνητικές συνέπειες ...). 

Συνέπειες από την πλευρά των επαγγελματιών: λεκτικές, καθήκοντα, ζητούν συγγνώμη, 
αγορά αυτό που έχει σπάσει, απομάκρυνση για μια χρονική περίοδο από την πηγή ... 

Εάν χρειάζεται, κάλεσε το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης. 

5. ΚΡΙΣΗ: Παρέμβαση σε συγκεκριμένες καταστάσεις 
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Αν οφειλόταν σε ψυχοπαθολογική κατάσταση: ίδια διαδικασία με την προηγούμενη κατάσταση 
(επιθετική συμπεριφορά). 

Εάν η αιτία είναι η κατάθλιψη: 

- Υπάρχει συνήθως προειδοποίηση για την αυτοκτονία, μερικές φορές λένε αντίο στους οικείους τους. 

- Όταν έχουν γίνει προηγούμενες απόπειρες: αυξάνει την πιθανότητα να προσπαθήσει ξανά. 

- Όσο πιο προγραμματισμένη είναι η πράξη τόσο πιο επικίνδυνη είναι, αλλά μερικές φορές 
ολοκληρώνεται εξίσου. 

- Η συζήτηση των σκέψεων της/του με έναν επαγγελματία μπορεί να τον/τη βοηθήσει να βρεθούν 
άλλες λύσεις. 

Βασικές οδηγίες στην περίπτωση κινδύνου αυτοκτονίας: 

- Θα πρέπει να συνοδεύεται όσο το δυνατόν περισσότερο ή αν ο κίνδυνος είναι υψηλός, μην τον αφήνετε μόνο 
του. 

- Κάνε τον/την να δει ότι μπορεί να βρούμε λύσεις και ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες πιθανότητες στο 
μέλλον  

- Υποστηρίξτε τον συναισθηματικά. 

- Μην τον κατηγορείς για τις αυτοκτονικές του ιδέες. 

- Εάν είναι πολύ σοβαρό: εισαγωγή στο νοσοκομείο. 

Επαγγελματικό απόρρητο: ο επαγγελματίας δεν υποχρεούται να τον κρατήσει όταν υπάρχει 
ουσιαστικός κίνδυνος για τον χρήστη ή για τρίτους. 

Συζήτηση της κατάστασης με την ομάδα σου. 

5. ΚΡΙΣΗ: Παρέμβαση σε συγκεκριμένες καταστάσεις 
 



ΑΡΝΗΣΗ ΝΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ 

ΚΑΝΟΝΕΣ, ΝΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Είναι δείκτης ενός μέτριου ή μεσοπρόθεσμου κινδύνου εάν δεν 
υπάρξει παρέμβαση. 

Αναγνώριση και διαμόρφωση των ορίων: Τροποποίηση της 
συμπεριφοράς. 

Ενίσχυση της ελάχιστης δυνατής προόδου του ατόμου στη 
συμμετοχή του με διάφορα καθήκοντα. 

Συμπεριέλαβε τον χρήστη από την αρχή στο σχεδιασμό της 
παρέμβασης (ευθύνη, δέσμευση). 

Εξηγήστε του/της γιατί γίνονται διαφορετικές παρεμβάσεις.   

Ξεκινήστε με τα ελάχιστα δυνατά και στη συνέχεια αυξήστε τις 
απαιτήσεις σταδιακά… 

5. ΚΡΙΣΗ: Παρέμβαση σε συγκεκριμένες καταστάσεις 
 



ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ/ΑΛΚΟΟΛ Αυτό έχει κίνδυνο κρίσης ή υποτροπής της νόσου. 

Μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για άλλους χρήστες με ιστορικό κατανάλωσης να 
ξαναρχίσουν τη συμπεριφορά τους ή να ξεκινήσουν την κατανάλωση για άλλους. 

Παρεμβάσεις: Περιόρισε την παρέμβαση όταν είναι υπό συνθήκες αλκοολισμού ή 
ναρκωτικών 

 Συνέβαλε στην παρακίνηση του ατόμου να μειώσει ή να εγκαταλείψει την 
κατανάλωση, προσπαθώντας να αντιληφθεί το πρόβλημα. 

 
Παρουσίασε στρατηγικές εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου (επισκέψου 
συγκεκριμένα σημεία και αλληλοεπίδρασε με άτομα που διευκολύνουν την 
κατανάλωση, τη διαχείριση χρημάτων ...). 

Μην τον τιμωρείτε αν σας μιλάει: είναι θετικό, διότι δείχνει εμπιστοσύνη σε εμάς. 

Ενίσχυσε σχολιάζοντας αλλά μην αποδέχεσαι ή εγκρίνεις τη συμπεριφορά των 
χρηστών. 

5. ΚΡΙΣΗ: Παρέμβαση σε συγκεκριμένες καταστάσεις 
 



ΑΡΝΗΣΗ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

Κίνδυνος υποτροπής εάν διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Εάν πρόκειται για ένα έγκαιρο εύρημα: να ανταποκριθεί σε μια 
συναισθηματική πτυχή: Θυμηθείτε τη σημασία της παρακολούθησης του 
προτύπου για να είναι καλά. 

Αφήστε κάποιο χρονικό διάστημα να περάσει και ζητήστε σε ένα άλλο 
πρόσωπο να χορηγήσει το φάρμακο και πάλι 

Πρέπει να καταλάβει ο ασθενής ότι είναι γι 'αυτόν και όχι για τον 
επαγγελματία ή μέλος της οικογένειας. 

Εάν η άρνηση να πάρει το  φάρμακο συνεχίζεται: Ενημερώστε τον ειδικό 
στις λειτουργίες της ψυχικής υγείας. 

Ευαισθητοποίησε τον ασθενή σχετικά με την ανάγκη λήψης φαρμάκων. 

Να είστε συνεπείς στη συμπεριφορά και τις οδηγίες σας. 

Μην του χορηγήσετε φάρμακα με κρυφό τρόπο ή χωρίς τη συγκατάθεσή 
του. 

5. ΚΡΙΣΗ: Παρέμβαση σε συγκεκριμένες καταστάσεις 
 



5. ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ: Συνήθη σφάλματα επαγγελματιών 

Έλλειψη 
γνώσεων ή 
εμπειρίας 

στην ψυχική 
υγεία 

Συμμετοχή 
στις 

απαιτήσεις 

Δεν δίνεται 
επαρκής 

προσοχής στα 
συμπτώματα 
του ατόμου 

Επιβάρυνση 
ή αξιοπιστία 

Προστατευ-
τικότητα 

 



 

• Αφήστε το άτομο ελεύθερο, ενώ συνεχίζετε να τον υποστηρίζετε: Ενισχύστε την 
ανεξαρτησία του ταυτόχρονα ενώ αισθάνεται ότι τον/την υποστηρίζεται. 

• Υπομείνετε τη ρουτίνα του και το χρόνο του για να την εκτελέσει: Χρειάζεται την ρουτίνα 
του για να αισθάνεται ασφαλής και ότι ελέγχει της ζωής του/της. 

• Ένα μεγάλο μέρος της στάσης και της συμπεριφοράς του οφείλεται στα συμπτώματα της 
ασθένειάς του και όχι σε συνειδητές και σκόπιμες αιτίες. 

• Μην κατηγορείτε τον εαυτό σας εάν δεν υπάρξει πρόοδος. Προσπαθήστε να μην 
απογοητευτείτε. Δείτε ποια παρέμβαση αφαρμόσατε και σε ποιο σημείο και βαθμό 
μπορείτε να παρέμβετε από μια άλλη οπτική. Συμβουλευτείτε την ομάδα εργασίας. 

• Ελέγξτε τις δικές σας παρορμήσεις: Το άγχος μεταδίδεται, η στάση και η συμπεριφορά 
μας απέναντι στον χρήστη είναι ένα πρότυπο. Αν θέλουμε να είναι ο ασθενής χαλαρός, 
πρέπει να είστε χαλαροί. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ Έναντι των Κρίσεων και της ΦΔ Γενικά 
 



“ 

” 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Αυτοφροντίδα                          
              (self-care) 



ENOTHTA 5: ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ 
 Στόχοι μάθησης 

• Κατανόηση ότι η εργασία και η αλληλεπίδραση με άτομα με ψυχική διαταραχή 

μπορεί να είναι αγχωτική και ορισμένες φορές καταπιεστική διαδικασία. 

• Κατανόηση της επίδρασης των βιοψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων με βάση τη 

δική τους εμπειρία. 

• Εκμάθηση και πρακτική εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών αυτοφροντίδας. 

 
 



 

• Η συνεργασία με ανθρώπους με ψυχική διαταραχή μπορεί να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική 
και ευχάριστη: επιτυγχάνοντας τακτικά σημαντικότατο θετικό αντίκτυπο στη ζωή αυτών με 
τους οποίους εργάζεστε. 
 

• Η συνεργασία με άτομα με ψυχική διαταραχή μπορεί επίσης να είναι συναισθηματικά 
απαιτητική και προκλητική. θα μπορούσε να είναι μια αγχωτική εργασία και ορισμένες φορές 
ο καθένας μπορεί να αισθάνεται καταπιεσμένος και ανίκανος να το αντιμετωπίσει. 
 

• Αν δεν προσέχουμε το δικό μας τρόπο εργασίας και ευεξίας, μπορούμε να διακινδυνεύσουμε 
να αναπτύξουμε προβλήματα με την επαγγελματική μας ικανότητα 
 

• Ο καλύτερος τρόπος προκειμένου να κατανοήσετε την επίδραση των ψυχοκοινωνικών 
παρεμβάσεων είναι να τις δοκιμάσετε στον εαυτό σας ως μέρος της προσωπικής σας 
φροντίδας. 

6. ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ 
 



 

ΔΥΣΦΟΡΙΑ  

• Παρά τις ποικίλες ανταμοιβές της, η συνεργασία με άτομα με ΨΔ 
μπορεί να μας προκαλέσει συναισθήματα δυσφορίας. 

• Η δυσφορία περιγράφεται ως η υποκειμενική συναισθηματική 
αντίδραση που βιώνουμε κάθε φορά ως αντίδραση σε ποικίλους 
παράγοντες πίεσης, προκλήσεων και απαιτήσεων στη ζωή μας 
(Barnett, Johnston, & Hillard, 2006). 

• Η δυσφορία είναι ένα φυσιολογικό μέρος της ζωής και την 
βιώνουμε, είτε ως αντίδραση στη δουλειά με δύσκολους πελάτες, 
στην αντιμετώπιση των ασφαλιστικών γραφειοκρατικών αναγκών, 
στη φροντίδα για έναν αγαπημένο που είναι άρρωστος, στην 
αντιμετώπιση οικονομικών προβλημάτων και σε πολλές άλλες 
οξείες ή/και χρόνιες προκλήσεις και στρεσογόνους παράγοντες της 
ζωής. Ενώ η δυσφορία είναι ένα φυσιολογικό μέρος της ζωής, η 
δυσφορία που δεν μπορεί να ελεγχθεί με την πάροδο του χρόνου 
μπορεί να οδηγήσει σε εγκατάλειψη (burnout). 

Νομίζω 
Νομίζω 

είναι 
άγχος! 

 

6. ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ 
 



 

Εγκατάλειψη(burnout) ένας όρος που δημιουργήθηκε αρχικά από τον Freudenberger 
(1975), έχει τρεις παράγοντες: 

o Συναισθηματική εξάντληση, 

oΑποπροσωποποίηση (απώλεια ενσυναίσθησης, φροντίδας και συμπόνιας) και 

oΜια μειωμένη αίσθηση ολοκλήρωσης. 
 

• Κάθε μία από αυτές τις συνιστώσες κινείται σε ένα συνεχές (continuum), όπου κάποιος 
μπορεί να βιώσει το κάθε χαρακτηριστικό σε διαφορετικό χρόνο, φάση κατά τη διάρκεια της 
καριέρας του. 

• Δεν υπάρχει συγκεκριμένο σημείο πέραν του οποίου κάποιος χαρακτηρίζεται με 
«εγκατάλειψη», ωστόσο είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζουμε και να παρακολουθούμε τις 
συγκεκριμένες ενδείξεις. Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη, όταν αρχίζουν να αναπτύσσονται 
σημάδια «εγκατάλειψης», ελπίζουμε ότι ο καθένας θα σταματήσει, θα αξιολογήσει εκ νέου 
την παρούσα κατάσταση και θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στη ζωή για να βοηθήσει να 
επανέλθει σε φυσιολογική κατάσταση. 

6. ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ: Εγκατάλειψη (burnout) 
 



 

 Πρακτικά, η αυτοφροντίδα θα βοηθήσει: 

 Προσδιορισμός και διαχείριση των γενικότερων προκλήσεων που 

αντιμετωπίζουν όλοι οι επαγγελματίες που εργάζονται σκληρά, όπως η 

πιθανότητα εμφάνισης άγχους, εξάντλησης ή διαπροσωπικών δυσκολιών. 

 Κατανόηση των προσωπικών ευάλωτων σημείων σας, όπως το ενδεχόμενο 

επανατραυματισμού (εάν έχετε ιστορικό τραυματισμού), αντιπροσωπευτικός ή 

δευτερεύων τραυματισμός (εάν εργάζεστε με άτομα που αναφέρουν τις δικές τους 

τραυματικές εμπειρίες) και κόπωση λόγω ενσυναίσθησης (που μπορείτε να αναπτύξετε ως 

αποτέλεσμα ενός συνδυασμού εγκατάλειψης και αντιπροσωπευτικού τραυματισμού). 

 Διασφάλιση μεγαλύτερης ισορροπίας στη ζωή σας, διατηρώντας και 

ενισχύοντας την προσοχή και το ενδιαφέρον σας σε διάφορους τομείς της ζωής 

σας με τρόπο που να έχει σημασία για σας. 

6. ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ 



. 

Η αυτοφροντίδα δεν περιορίζεται απλώς στον περιορισμό 
ή την αντιμετώπιση επαγγελματικών στρεσογόνων παρα-
γόντων, αλλά αναφέρεται στην ενίσχυση της συνολικής 
ευεξίας. Υπάρχουν κοινές επιδιώξεις για σχεδόν όλες τις 
προσπάθειες αυτοφροντίδας: 

• Φροντίδα σωματικής και ψυχολογικής υγείας 

• Διαχείριση και μείωση του άγχους 

• Υπολογισμός των συναισθηματικών και πνευματικών αναγκών 

• Προώθηση και διατήρηση κοινωνικών σχέσεων 

• Επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των προσωπικών στιγμών, του 
σχολείου και της  επαγγελματικής ζωής. 

• Ο καθένας από εμάς μπορεί να διαφέρει στους τομείς 
που δίνει έμφαση και την ισορροπία που αναζητάμε και 
επιδιώκουμε μεταξύ τους. 

σώμα σκέψη 

πνεύμα 

σχέσεις 

εργασία 

6. ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ 



Η αυτοφροντίδα μπορεί να περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές δραστηριότητες, όπως: 

o επαρκή ύπνο κάθε βράδυ, 

o διατήρηση υγιεινής διατροφής, 

o τακτική άσκηση, 

o διάθεση χρόνου στην οικογένεια και τους φίλους, 

o συμμετοχή σε τεχνικές χαλάρωσης όπως διαλογισμό ή γιόγκα, 

o συμμετοχή στην πνευματική ή / και θρησκευτική σας πλευρά, 

o παιχνίδι με το κατοικίδιο ζώο σας, 

o συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, 

o ανάγνωση ευχάριστων συγγραμμάτων, και πολλά άλλα. 

Επίσης περιλαμβάνει:  

         Καθορισμός ορίων, λέγοντας «όχι», διατηρώντας υγιή όρια και γνωρίζοντας τα όριά σας 
 

  Η αυτοφροντίδα περιλαμβάνει επίσης τη διατήρηση μιας υγιούς ισορροπίας μεταξύ των 
διαφόρων επαγγελματικών δραστηριοτήτων καθώς και μεταξύ των επαγγελματικών και των 
προσωπικών πλευρών της ζωής μας. 

6. ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ 



 

Ο Kramen-Kahn (2002) προτείνει τα ακόλουθα ερωτήματα για να προσδιοριστούν τα σημερινά επίπεδα προσωπικής 
αυτοφροντίδας. Εσύ…. 

1. φαίνεσαι ικανός και επαγγελματίας; 

2. εμφανίζεσαι να είσαι «ζεστός», να ακούς τους άλλους και να είσαι αποδεκτός; 

3. αναζητάς τακτικές συναντήσεις με άλλους επαγγελματίες, προστατεύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των 
ασθενών; 

4. στο τέλος μιας στρεσογότνας ημέρας, συχνά χρησιμοποιείς  αυτοδιάλογο για να βάλεις στην άκρη τις σκέψεις των 
πελατών; 

5. διατηρείς μια ισορροπία μεταξύ εργασίας, οικογένειας και ελεύθερου χρόνου; 

6. καλλιεργήσεις ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης οικογένειας και φίλων; 

7. χρησιμοποιείς υγιείς ψυχαγωγικές δραστηριότητες ως έναν τρόπο να βοηθήσεις τον εαυτό σου να χαλαρώσει από 
την εργασία; Εάν η δουλειά σου είναι ολόκληρος ο κόσμος, πρόσεξε! Δεν έχεις ισορροπημένη ζωή. 

8. συχνά αισθάνεσαι ανανεωμένος και γεμάτος ενέργεια από την εργασία με τους πελάτες; 

9. αναπτύσσεις νέα ενδιαφέροντα στην επαγγελματική σας εργασία; 

10. αντιλαμβάνεσαι τα προβλήματα των πελατών ως ενδιαφέροντα και ανυπομονείς να συνεργαστείς με τους πελάτες; 

11. διατηρείς αντικειμενικότητα όσον αφορά τα προβλήματα των πελατών; 

12. διατηρείς καλά όρια με τους πελάτες, επιτρέποντάς τους να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για τις ενέργειές τους, 
ενώ ταυτόχρονα παρέχουν υποστήριξη για αλλαγή; 

13. έχεις αίσθηση του χιούμορ; μπορείς να γελάσεις με τους πελάτες; 

14. ενεργείτε σύμφωνα με νομικά και δεοντολογικά πρότυπα; 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

o Έχω διαταράξει τον ύπνο, το φαγητό ή τη συγκέντρωση. 

o Απομονώνομαι από την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους μου. 

o Δεν μπορώ να κντω τακτικά προγραμματισμένα διαλείμματα. 

o Απολαμβάνω τη δουλειά μου λιγότερο από ό, τι στο παρελθόν. 

o Βρίσκω τον εαυτό μου να βαριέται, να μην ενδιαφέρεται ή εύκολα να ενοχλείται από τους πελάτες. 

o Έχω δοκιμάσει πρόσφατους στρεσογόνους παράγοντες όπως ασθένεια, προσωπική απώλεια, δυσκολίες σχέσεων, 

οικονομικά προβλήματα ή νομικό πρόβλημα. 

o Νιώθω συναισθηματικά εξαντλημένος ή «στραγγισμένος» μετά από συνάντηση με ορισμένους πελάτες. 

o Βρίσκω τον εαυτό μου να σκέφτεται ότι είναι αλλού όταν δουλεύω με πελάτες. 

o Θεωρώ ότι η δουλειά μου είναι λιγότερο ικανοποιητική και ευχάριστη από ό, τι στο παρελθόν. 

o Αισθάνομαι κατάθλιψη, άγχος ή ταραχή συχνά. 

o Απολαμβάνω τη ζωή λιγότερο από ό, τι στο παρελθόν. 

o Βρίσκω τον εαυτό μου να βιώνει επαναλαμβανόμενους πονοκεφάλους και άλλα αρνητικά σωματικά χαρακτηριστικά. 

o Κάθομαι στο χώρο για ώρες και δεν μπορώ να επικεντρωθώ στη δουλειά μου. 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
 



 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ 
  Κάνω τακτικά προγραμματισμένα διαλείμματα. 

  Κάνω τακτικές διακοπές και δεν παίρνω δουλειά μαζί μου. 

  Έχω φίλους, χόμπι και ενδιαφέροντα που δεν σχετίζονται με την εργασία. 

 Ασκούμαι τακτικά, έχω υγιεινή διατροφή και διατηρώ το κατάλληλο σωματικό 
βάρος. 

 Περιορίζω τις ώρες εργασίας μου και την ποσότητα της εργασίας μου.  

 Συμμετέχω τακτικά σε χαλαρωτικές δραστηριότητες αναψυχής (π.χ., 
διαλογισμός, γιόγκα, ανάγνωση, μουσική).  

 Συμμετέχω σε δραστηριότητες που μου αρέσουν και ανυπομονώ. 

 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
 



 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

   Διάθεση επαρκούς χρόνου για τον εαυτό σας. Προγραμματισμός διαλειμμάτων καθ’ 

όλη τη διάρκεια της μέρας. 

  Κάντε πράγματα που σας αρέσουν. Συμμετέχετε σε κάποιο χόμπι, δραστηριότητα. 

  Φροντίστε τον εαυτό σας σωματικά και πνευματικά. 

  Φροντίστε τις σχέσεις στη ζωή σας. 

   Πείτε ΟΧΙ!!! 

   Μην απομονώνεστε. 

  Λάβετε υπόψη ότι η αυτοφροντίδα είναι επιθυμητή και σας δίνει χρόνο για να 

φροντίζετε τον εαυτό σας! 

  Μην προσπαθείτε να είστε τέλειοι, να έχετε τα πάντα ή να τα κάνετε όλα. 

Κατανοήστε τα όριά σας και προσπαθήσετε να έχετε ρεαλιστικές προσδοκίες. 

6. ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ 
 



ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕ 6 ΣΤΑΔΙΑ 

Source: WHO (2017) ECP module (https://www.who.int/mental_health/mhgap/trainingmanuals_tohp_ecp/en/ 

Αυτή είναι η τεχνική 
μείωσης των 

ψυχοκοινωνικών 
πιέσεων. 

Δεν μπορεί να λύσει 
άμεσα όλα τα 

προβλήματα, ειδικά εάν 
οι ψυχοκοινωνικοί 

στρεσογόνοι παράγοντες 
είναι συνεχείς ή/και 
περίπλοκοι. Ωστόσο, 

μπορεί να βοηθήσει στην 
ανακούφιση και τη 

μείωση ορισμένων εκ 
των στρεσογόνων 
παραγόντων που 

αισθάνεται το άτομο. 

Eπιλέξτε και 
σχεδιάστε τη 

λύση 

Eφαρμόστε 
τη λύση 

Aξιολόγηση 
της λύσης 

Προσδιορίστε 
και καθορίστε 
τo πρόβλημα 

Αναλύστε 
το 

πρόβλημα 

Προσδιορίστε 
πιθανές 
λύσεις 

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
 

https://www.who.int/mental_health/mhgap/trainingmanuals_tohp_ecp/en/


Source: WHO (2017) ECP module (https://www.who.int/mental_health/mhgap/trainingmanuals_tohp_ecp/en/ 

Άνθρωποι και 
δραστηριότητες 

Άνθρωποι και 
δραστηριότητες 

Άνθρωποι και 
δραστηριότητες 

Ενίσχυση και υποστήριξη 

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
 

https://www.who.int/mental_health/mhgap/trainingmanuals_tohp_ecp/en/


Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!! 

María Carracedo  
mcb@intras.es 
Tf: 0034 983 399 633 Ext. 128 
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