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INTRODUCTION 



Η σχέση μεταξύ ηλικίας, φύλου, κουλτούρας και κληρονομικών 
παραγόντων είχε παραμεληθεί την τελευταία δεκαετία. 
Προσφάτως η σημασία αυτών των παραγόντων άρχισε να 
λαμβάνεται υπόψιν. 

 

Φύλο, γένος και υγεία  

Για χρόνια υπήρχε η υπόθεση πως το φύλο, παρά το γένος, 
καθορίζει την υγεία.  

Στις περισσότερες χώρες, το προσδόκιμο ζωής των ανδρών είναι 
χαμηλότερο από αυτό των γυναικών και αυτό προβλέπεται να 
συνεχίζει να υπάρχει αν και τα τελευταία χρόνια η μειονεκτική 
θέση των ανδρών έχει αλλάξει.  



Ηλικία και διάρκεια βίου/ζωής: Υγιές γήρας – Υγιής Τρίτη ηλικία 

Οι προοπτικές της διάρκειας του βίου εξαρτώνται από την ηλικία, 
το φύλο και τους κληρονομικούς παράγοντες του ατόμου. 

Οι ασθένειες και το γήρας συνδέονται συχνά μεταξύ τους. 

Η τρίτη ηλικία συνήθως παρουσιάζεται ως μία περίοδος 
εξασθένισης και μείωσης των γνωστικών και σωματικών 
λειτουργειών. 

 

Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές «η μάσκα/το πρόσωπο του 
γήρατος» είναι κοινωνικά κατασκευασμένο, παρά βιολογικά 
καθορισμένο. 

Η έννοια της θετικής και υγιούς γήρανσης προωθείται ως το 
επόμενο βήμα για τους ηλικιωμένους (συνέπεια των αλλαγών 
στην ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού). 



Είναι κοινώς αποδεκτό ότι συμπεριφορικοί, 
κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ψυχική 
υγεία του ατόμου. 

 

Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις σχέσεις μεταξύ 
γήρατος, δραστηριότητας και υγείας. 

 

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο ρόλο της 
φυσικής δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια 
του βίου και στις μεγαλύτερες ηλικίες. 



ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ της ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ                  
στην Τρίτη Ηλικία 

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ο επιπολασμός/ 
τάση της κατάθλιψης είναι υψηλός σε ηλικιωμένους 
άνω των 65 ετών: 

 αυτή η αύξηση αφορά κυρίως τις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, 

 στην Ιταλία η τιμή σχεδόν διπλασιάζεται σε σχέση με 
το μέσο όρο (11.6%, η αύξηση είναι 1.7% στην EU), 

 υψηλότερος επιπολασμός/συχνότητα παρατηρείται 
στην Πορτογαλία (18.9%) και στην Ισπανία (13.7%) 

 

 



Eίναι κοινός τόπος και ευρέως διαδεδομένη η 
τάση για ανθυγιεινές ή επικίνδυνες για την υγεία 
συμπεριφορές ανάμεσα σε νεαρούς και ενήλικες 
καταθλιπτικούς ή με χρόνια αγχώδη διαταραχή. 

 

Στην Ιταλία, το 28.3% αυτών που πάσχουν από 
αγχώδη διαταραχή ή κατάθλιψη καπνίζει 
περιστασιακά, έναντι του 20.6% των 
συνομιλήκων που δεν εμφανίζει αντίστοιχη 
παθολογία. 



Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)  

Επιδημιολογικά στοιχεία αυτοκτονίας 

 σχεδόν 800.000 άνθρωποι πεθαίνουν από αυτοκτονία 
(συχνότερη αιτία η κατάθλιψη) κάθε χρόνο 

 στις νεαρές ηλικίες (15 - 29), η αυτοκτονία είναι η δεύτερη 
συχνότερη αιτία θανάτου 

 στην Ιταλία, το 2015, σημειώθηκαν 3,988 θάνατοι από 
αυτοκτονία (6/100.000 κατοίκους) 

 στην Ευρώπη η αναλογία είναι 11/100.000 κατοίκους 

 

 Στην Ιταλία ο κίνδυνος αυτοκτονίας για τους ηλικιωμένους 
αυξάνεται αναλογικά, περισσότερο απ’ ότι στην Ιρλανδία, στην 
Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και τη Μάλτα. 



Κατάθλιψη και ποιότητα ζωής στην Ιταλία 
 

Το 6% των ενηλίκων (18-69) αναφέρουν καταθλιπτικά 
συμπτώματα ή/και εκτιμούν πως η ψυχική τους υγεία 
βρίσκεται σε κίνδυνο/επιβαρυμένη  

Τα καταθλιπτικά συμπτώματα είναι πιο συχνά  
 στις μεγαλύτερες ηλικίες (σχεδόν 8% μεταξύ 50-69 έτη),  

 στις γυναίκες (λιγότερο από 8%),  

 στις κοινωνικά μειονεκτούσες τάξεις λόγω οικονομικών 
δυσκολιών (14%),  

 σε περιστασιακά εργαζόμενους (8%),  

 σε άτομα με χρόνιες νόσους (13%) και  

 σε άτομα που ζουν μόνα (8%) 
 

- 70% του ιταλικού ενήλικου πληθυσμού θεωρούν θετική τη 
γενικότερη κατάσταση της υγείας τους 



Άτομα ηλικίας άνω των 64 ετών στην Ιταλία 
Το 21% των ατόμων αναφέρει καταθλιπτικά συμπτώματα και 

αντιλαμβάνεται την ψυχική του υγεία ως επιβαρυμένη 18 
μέρες το μήνα. 

Τα καταθλιπτικά συμπτώματα είναι πιο συχνά  
 καθώς αυξάνεται η ηλικία (25% μετά τα 75 έτη),  

  σε γυναίκες απ’ ότι σε άνδρες (26% έναντι 14%),  

 σε άτομα που αναφέρουν οικονομικές δυσκολίες (41%), και  

 σε άτομα που αναφέρουν πως έχουν χρόνιες νόσους (36% έναντι 
11% των ατόμων που δεν αναφέρουν χρόνιες νόσους). 

 

  Το 59% ηλικιωμένων με αναπηρία υποφέρει από 
καταθλιπτικά συμπτώματα. 

  Το 21% ατόμων με καταθλιπτικά συμπτώματα δεν 
αναζητούν βοήθεια. 



Χαρακτηριστικά Κατηγορίες % 

Σύνολο   21,6 

Ηλικιακή ομάδα 65-74 ετών 18,8 

  75 ετών και άνω 25,3 

  

Φύλο Άνδρες 22,3 

  Γυναίκες 25,1 

  

Εκπαίδευση Χαμηλή 24,3 

  Υψηλή 25,7 

Άτομα με συμπτώματα κατάθλιψης (n = 7952)           
(pool Pda 2009-2010) 



ΓΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 

 
Τα 2/3 των ατόμων με καταθλιπτικά συμπτώματα 
αναζητούν βοήθεια σε: 

  Επαγγελματίες υγείας ή γιατρούς (σχεδόν το 
μισό) 

  Άτομα που εμπιστεύονται (20%) 

ενώ … 

  Πολλοί δεν αναζητούν βοήθεια 

 



Κοινωνική απομόνωση 

 Σχετίζεται με ποικίλες διαστάσεις της κατάστασης 
της υγείας και με τη χρήση των παρεχόμενων 
πόρων και υπηρεσιών υγείας. 

 Είναι μια πολυδιάσταστη έννοια, στην κατασκευή 
της οποίας συμβάλλουν τόσο «δομικές» 
διαστάσεις όσο και διαστάσεις «λειτουργικής» 
φύσης του περιβάλλοντος και του ατόμου. 

Η απουσία ή η σπανιότητα των κοινωνικών 
σχέσεων αποτελούν έναν από τους 
σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την 
υγεία, όπως το κάπνισμα, η κατάχρηση αλκοόλ και 
η παχυσαρκία. 



Στους ηλικιωμένους, η κοινωνική απομόνωση σχετίζεται με: 

 μείωση των γνωστικών ικανοτήτων, 

 χειροτέρευση της υγείας (σωματικής και ψυχικής), 

 αύξηση της θνησιμότητας. 

 

Μοναξιά και κοινωνική απομόνωση: Συχνότερη χρήση 
υπηρεσιών υγείας, αυξημένη διάρκεια νοσηλείας, ελλιπής 
σίτιση, κατάχρηση αλκοόλ ή κίνδυνος πτώσης. 

Οι κοινωνικές σχέσεις μπορούν να επηρεάσουν την 
κατάσταση της υγείας μέσω: 

 ανταλλαγής πληροφοριών,  

 συναισθηματικής υποστήριξης, 

 παροχής ή βοήθειας μέσω υλικών, 

 προώθησης και υιοθέτηση υγιεινών μορφών 
συμπεριφοράς. 



Χαρακτηριστικά Κατηγορίες % 

Σύνολο   8,7 

Ηλικιακή ομάδα 65 – 74 ετών 6,4 

Χαρακτηριστικά 75 ετών και άνω 12,1 

  

Φύλο Άνδρες 8,6 

  Γυναίκες 11,1 

  

Εκπαίδευση Χαμηλή 11,5 

  Υψηλή 8,9 

 Κίνδυνος κοινωνικής απομόνωσης (n=8348) 

(pool data Pda 2009-2010) 



Νέοι & Ψυχική Υγεία 

Εφηβεία: Κρίσιμη φάση ανάπτυξης της ταυτότητας 

 Οι δυσκολίες μπορούν να επιλυθούν με επικοδομητικό/ 
διαλεκτικό τρόπο. 

 Μετάβαση στην ενηλικίωση - σύγχυση, απομόνωση. 

 Ο μηχανισμός κοινωνικοποίησης δεν είναι μονοδιάστατος. 

 Επίγνωση ασυμφωνίας μεταξύ του πώς αντιλαμβάνονται τον 
εαυτό τους/πώς νιώθουν ότι τους αντιλαμβάνονται οι άλλοι. 

 Αυτή η ασυμφωνία τους ωθεί να αξιολογήσουν αν θα 
προσαρμοστούν ή θα διαφοροποιήσουν τους εαυτούς τους σε 
σχέση με τις προσδοκίες των άλλων. 

 Απόκτηση ικανότητας να αναλύουν τους εαυτούς τους.  

 Οι έφηβοι στο πλαίσιο των σχέσεων τους χρησιμοποιούν τους 
εαυτούς τους έτσι ώστε να αναζητήσουν μία νέα αίσθηση στην 
ταυτότητά τους. 



Η βιολογική ωρίμανση προηγείται της 
ψυχοκοινωνικής ωρίμανσης. 

Οι αλλαγές στην εφηβεία έχουν επιπτώσεις στην 
υγεία όχι μόνο στην εφηβεία αλλά και σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής. 

Μελέτη HBSC (2014) – Ιταλία: μαθητές 11, 13 και 15 
χρόνων για την αντίληψη της κατάστασης της υγείας 
τους. 

Η αντίληψη (θετική ή αρνητική) της ψυχικής υγείας 
συνδέεται με τις σχολικές επιδόσεις και με τη γονεική 
επικοινωνία. 

Το 90% θεωρεί πως είναι σε καλή κατάσταση υγείας. 



 Η αυτοκτονία είναι μεταξύ των πέντε πρώτων αιτιών θανάτου, 
εκτός των αφρικανικών περιοχών και των αγοριών στην 
Ανατολική Μεσόγειο. 

 Το 5% - 15% των νεαρών εφήβων (ηλικίας 13–15) ανέφεραν 
μία απόπειρα αυτοκτονίας σε διάστημα 12 μηνών πριν την 
έρευνα. 

 Λιγότερο από το 25% των εφήβων ακολουθούν τις 
συνιστώμενες οδηγίες για επαρκή φυσική δραστηριότητα. 

 Σύμφωνα με πολλούς εφήβους τα προβλήματα ψυχικής 
υγείας είναι από τους βασικούς παράγοντες κινδύνου που 
οδηγούν σε θάνατο (αυτοκτονίες) και αποτελούν για αυτούς 
το πιο σημαντικό πρόβλημα υγείας. 

 Θα επιθυμούσαν μεγαλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας. 

 Οι απόπειρες αυτοκτονίας δεν καταγράφονται επαρκώς. 



Κύρια αίτια αυτοκτονίας σε εφήβους 

 αίσθημα απόγνωσης και έλλειψης βοήθειας 

 έλλειψη λύσεων και δυνατότητας ελέγχου για να αλλάξουν την 
κατάσταση 

 προσπάθεια να αποφύγουν συναισθήματα σωματικού και 
ψυχικού πόνου, απόρριψης, έλλειψης αγάπης, θυματοποίησης 
ή απώλειας  

 τα συναισθήματα είναι αφόρητα και χωρίς τέλος 

 φόβος απογοήτευσης άλλων όπως των γονέων, φίλων 

 εκφοβισμός/διαδικτυακός εκφοβισμός 

 κακοποίηση 

 επιβλαβής οικογενειακή ζωή 

 απώλεια αγαπημένου προσώπου ή ακόμα και χωρισμός 

Συχνά, πολλοί από αυτούς τους περιβαλλοντικούς παράγοντες 
συνυπάρχουν ταυτόχρονα προκαλώντας αυτοκτονικά 
συναισθήματα και συμπεριφορές. 



 Ένα κατάλληλο δίκτυο υποστήριξης (οικογένεια, συνομήλικοι, 
αθλητισμός, κοινωνικές ή θρησκευτικές οργανώσεις) είναι πολύ 
σημαντικό προκειμένου να βοηθηθούν οι έφηβοι σε κρίση. 
Ειδικές περιστάσεις μπορούν να συμβάλλουν στην σκέψη ενός 
εφήβου να διαπράξει αυτοκτονία. 

 

 Οι κρίσιμες κατάστάσεις στις οποίες οι έφηβοι θεωρούν πως δεν 
έχουν τον έλεγχο είναι: 
 διαζύγιο 

 νέα οικογενειακή δομή (π.χ., θετοί γονείς και αδέρφια) 

 μετακόμιση σε άλλη κοινότητα ή περιοχή 

 σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση 

 συναισθηματική παραμέληση 

 έκθεση σε ενδοοικογενειακή βία 

 αλκοολισμός στο σπίτι 

 χρήση ουσιών 



Συμπεριφορικές αλλαγές που καταδεικνύουν αυτοκτονικές τάσεις 
 απομάκρυνση από την οικογένεια και τους συνομιλήκους  
 έλλειψη ενδιαφέροντος σε δραστηριότητες που παλαιότερα θεωρούνταν 

ευχάριστες 
 δυσκολία συγκέντρωσης στα μαθήματα  
 παραμέληση της εξωτερικής εμφάνισης 
 εμφανείς αλλαγές στην προσωπικότητα 
 λύπη και απόγνωση 
 αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, ξαφνική απώλεια ή αύξηση βάρους 
 αλλαγές στις συνήθειες ύπνου 
 λήθαργος ή έλλειψη ενέργειας  
 συμπτώματα κλινικής κατάθλιψης 
 βίαιες πράξεις, έντονες αντιδράσεις ή το άτομο να φεύγει από το σπίτι 
 χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ 
 συμπτώματα που συχνά συνδέονται με τη συναισθηματική κατάσταση 

(π.χ. πονοκέφαλος, κούραση, στομαχικοί πόνοι) 
 έλλειψη ικανότητας να δέχεται επιδοκιμασία ή επιβράβευση 



Ορισμένοι έφηβοι με αυτοκτονικές τάσεις κρύβουν τα 
προβλήματά τους «μεταμφιέζοντάς» τα σε 
υπερβολική ενέργεια. 

Σαφή σημάδια είναι η χαμηλή αυτο-εκτίμηση και τα 
υποτιμητικά σχόλια προς τον εαυτό τους. 

Προηγούμενες απόπειρες αυτοκτονίες αποτελούν 
κραυγές βοήθειας. 

Σχεδόν οι μισοί έφηβοι ηλικίας 14 και 15 χρονών 
αναφέρουν ορισμένα καταθλιπτικά συμπτώματα. 

Τα καταθλιπτικά συμπτώματα σε νεαρές ηλικίες συχνά 
παραβλέπονται ή εκλαμβάνονται ως τυπική 
«εφηβεία». 



 Η εύκολη πρόσβαση σε όπλα, ναρκωτικά, αλκοόλ και αυτοκίνητα 
μπορεί να οδηγήσει τους εφήβους σε αυτοκτονία. 

 Ο επιπολασμός των απόπειρων αυτοκτονίας παρουσιάζει μεγάλες 
διαφοροποιήσεις.. 

 Πολλές χώρες υψηλού εισοδήματος αναφέρουν δείκτες 5-10%. 

 Σε αρκετές χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος οι δείκτες 
κυμαίνονται στο 15%.  

 Σε ορισμένες χώρες ποσοστό μεγαλύτερο του 33% των εφήβων 
έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.  

 Σε Ευρώπη και Αμερική τα έφηβα κορίτσια παρουσιάζουν σχεδόν 
διπλάσια πιθανότητα να επιχειρήσουν απόπειρα συτοκτονίας σε 
σχέση με τα αγόρια. 

 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πολλές ψυχικές 
διαταραχές συνήθως ξεκινούν κατά την παιδική ηλικία ή την 
εφηβεία. 

 Οι μισές από όλες τις ψυχικές διαταραχές που συναντώνται σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής ξεκινούν από την ηλικία των 14 ετών. 



 Σε χώρες με υψηλό εισόδημα λιγότεροι από τους 
μισούς εφήβους με ψυχικά προβλήματα λαμβάνουν 
την απαιτούμενη φροντίδα.  

 Σε χώρες με χαμηλό-μεσαίο εισόδημα η πρόσβαση σε 
θεραπευτική αγωγή είναι σπάνια. 

Ο εκφοβισμός συνδέεται με ένα μεγάλο εύρος 
ψυχικών, ψυχοκοινωνικών, γνωστικών/ εκπαιδευτικών 
προβλημάτων.  

 Σε περίπου μισές από τις χώρες, περισσότερα αγόρια 
απ’ ότι κορίτσια αναφέρουν ότι έχουν υποστεί 
εκφοβισμό. 

Ο εκφοβισμός βρίσκεται σε πτωτική πορεία στις χώρες 
υψηλού εισοδήματος σε Ευρώπη και Αμερική. 



Δραστηριότητες National Twin Registry 

Είναι εφικτό να εκτιμήσουμε την επίδραση των γονιδίων 
(κληρονομικότητα) και του περιβάλλοντος στην ψυχική 
υγεία. 

NTR – σχέση: η ικανότητα να αυτο-ρυθμίζει κανείς τα 
συναισθήματα σχετίζεται με την ποιότητα του ύπνου 
στην εφηβεία. Τα αρχικά ευρήματα σε ένα δείγμα 
διδύμων ηλικίας 14-17 επιβεβαιώνουν την ύπαρξη 
αυτής της σχέσης 

Ψυχική υγεία: ως αποτέλεσμα της συνδυαστικής 
προσπάθειας πρόληψης παθολογικών καταστάσεων & 
της προώθησης των χαρακτηριστικών της ανθρώπινης 
ευεξίας 

 

 Ο γενετικός παράγοντας είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας 
για την αυτοεκτίμηση του ατόμου και την ικανοποίηση από τη 
ζωή, ενώ οι εμπειρίες του ατόμου από το περιβάλλον που ζει 
είναι σημαντικές προϋποθέσεις για τη βίωση του αισθήματος 
της αισιοδοξίας από το άτομο 



Διαφορές στην αυτο-αντίληψη και τις στάσεις για 
αναζήτηση βοήθειας 

Έρευνα αναπτυξιακής αθλητικής ψυχολογίας:  

 Οι νεότεροι έναντι των μεγαλύτερης ηλικίας ενηλίκων 
διαφέρουν  
 στην αυτο-αντίληψη,  

  στην κοινωνική επιρροή,  

 στις συναισθηματικές αντιδράσεις,  

 στην παρακίνηση και  

 στην αυτο-ρύθμιση  

… αναφορικά με τη συμμετοχή στον αθλητισμό και την άσκηση 

 Αναπτυξιακοί παράγοντες, όπως η ηλικία, θα μπορούσαν 
πιθανόν να επηρεάσουν την ψυχική ανθεκτικότητα, αφού… 

 η μεγαλύτερη ηλικία συνδέεται με περισσότερο θετικές 
στάσεις αναζήτησης βοήθειας στην αναζήτηση ψυχολογικής 
υποστήριξης 



 Οι γυναίκες έδειξαν μεγαλύτερη πρόθεση να αναζητήσουν 
βοήθεια συγκριτικά με τους άνδρες. 

 Οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας έδειξαν μεγαλύτερη 
πρόθεση να αναζητήσουν βοήθεια απ’ ότι οι νεότεροι σε 
ηλικία. 

 Οι αρνητικές στάσεις που σχετίζονται με τη δεκτικότητα σε 
συναισθηματικά χαρακτηριστικά και τη βελτίωση αυτών 
πιθανόν να συμβάλλουν στη μειωμένη χρήση των 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τους άνδρες. 

 Ανάγκη για εκπαίδευση προκειμένου να βελτιωθούν οι 
στάσεις αναζήτησης βοήθειας και υποστήριξης από τους 
άνδρες και παράλληλα για να αυξηθεί η προθυμία 
μεγαλύτερης ηλικίας ενηλίκων να αναζητήσουν υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας. 

Διαφορές στην αυτο-αντίληψη και τις στάσεις για 
αναζήτηση βοήθειας: Παράγοντας ΦΥΛΟ 
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Πώς η μεταβλητή του φύλου 

μπορεί να επηρεάσει την ψυχική 
υγεία 



Εισαγωγή 
 

Φύλο (sex): άνδρας/γυναίκα με βάση τα βιολογικά τους χαρακτηριστικά  

Φύλο (gender): ποικίλα χαρακτηριστικά κοινωνικά διαμορφωμένα και 
κατασκευασμένα 

 Το φύλο επηρεάζει τον έλεγχο που έχουν οι άνδρες και οι γυναίκες 
πάνω σε καθοριστικούς παράγοντες της υγείας τους, όπως είναι:  

 η οικονομική κατάσταση,  

 η κοινωνική θέση/στάτους,  

 η πρόσβαση σε πόρους. 

Υλικά και συμβολικές θέσεις που καταλαμβάνουν άνδρες και γυναίκες 
στην κοινωνική ιεραρχία. 

Το φύλο (gender) αλληλεπιδρά με άλλες μεταβλητές όπως: ηλικία, δομή της 
οικογένειας, εισόδημα, εκπαίδευση και κοινωνική στήριξη, καθώς και 
με πληθώρα συμπεριφορικών παραγόντων. 



Οι βιολογικές και οι ψυχοκοινωνικές διαστάσεις του φύλου 
επηρεάζουν τη βιολογική ευαλωτότητα, την έκθεση της υγείας σε 
κίνδυνο, τις εμπειρίες εξαιτίας της ασθένειας και της αναπηρίας, 
και την πρόσβαση σε μονάδες ιατρικής φροντίδας και δημόσιες 
υπηρεσίες υγείας. 

Έρευνες που έχουν εστιάσει σε θέματα φύλου είναι πιο πιθανό να 
οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία και σε 
προληπτικές παρεμβάσεις. 

 

Ο ρόλος του φύλου στη δημόσια υγεία αναγνωρίζεται πλέον 
ευρέως. 

Το φύλο έχει σημαντικές επιπτώσεις σε πολλές πλευρές των 
ψυχικών διαταραχών, για τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους, 
για το βάρος της φροντίδας (που συνήθως πέφτει στις γυναίκες), 
και για το στίγμα που διακρίνει τα άτομα με προβλήματα ψυχικής 
υγείας. 



Ορισμένα αρχικά δεδομένα  

Τα στατιστικά στοιχεία για τις ψυχικές διαταραχές 
αποκρύπτουν τη σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στον επιπολασμό συγκεκριμένων τύπων ΨΔ και σε 
διάφορα στάδια του κύκλου της ζωής τους 

Οι γυναίκες είναι περισσότερο πιθανό να υποφέρουν από 
προβλήματα ψυχικής υγείας: κατάθλιψη και διατροφικές 
διαταραχές. 

 

Η χρήση ουσιών είναι τρεις φορές μεγαλύτερη σε ενήλικες 
άνδρες σε σχέση με τις ενήλικες γυναίκες. 

Οι πιο σοβαρές ΨΔ: σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή 
ίδιος επιπολασμός σε άνδρες και γυναίκες. 



Τυπολογία της διαταραχής Επιπολασμός 

Κατάθλιψη Γυναίκες 41.9%, 
Άνδρες 29.3% 

Κατάθλιψη, και μορφές άνοιας Ενήλικες μεγαλύτερης 
ηλικίας 

Βίαιες συγκρούσεις, εμφύλιοι 
πόλεμοι, καταστροφές, και 
εκτοπισμός 

Γυναίκες και παιδιά 

Ποσοστό βίας κατά γυναικών Κυμαίνεται από 16% 
έως 0% 

Βιασμός ή απόπειρα βιασμού Τουλάχιστον 1 στις 5 
γυναίκες 

WHO, 2000 



 Η κατάθλιψη, το άγχος, η συναισθηματική δυσφορία, η 
σεξουαλική βία, η ενδοοικογενειακή βία και τα αυξημένα 
ποσοστά χρήσης ουσιών επηρεάζουν περισσότερες γυναίκες, 
παρά άνδρες.  

 Η αρνητική ψυχική υγεία των γυναικών μπορεί να προκληθεί ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού των παρακάτω: 
 των πολλαπλών τους ρόλων,  

 των διακρίσεων φύλου, 

 των παραγόντων φτώχειας (πείνα, ελλιπής σίτιση),  

 του υπερβολικού φόρτου εργασίας,  

 της ενδοοικογενειακής βίας και  

 της σεξουαλικής κακοποίησης.  

 Αίσθημα απώλειας, κατωτερότητας, ταπείνωσης ή παγίδευσης – 
κατάθλιψης 

 Έως και το 20% όσων δέχονται πρωτοβάθμια ιατρική 
περίθαλψη σε αναπτυσσόμενες χώρες υποφέρουν από αγχώδη 
ή/και καταθλιπτική διαταραχή. Στις περισσότερες δομές δεν 
αναγνωρίζονται τα συμπτώματα των ασθενών αυτών και 
επομένως δε λαμβάνουν θεραπεία. 



Οι δυσκολίες στην επικοινωνία των εργαζομένων 
υγείας/γυναικών καθιστά ορισμένες φορές δύσκολη την 
αποκάλυψη ψυχολογικών και συναισθηματικών προβλημάτων 
και συχνά υπάρχει στιγματισμός. 
Τρεις βασικοί παράγοντες που είναι ιδιαιτέρως προστατευτικοί 
στην ανάπτυξη ψυχολογικών προβλημάτων είναι: 
- Η επαρκής αυτονομία προκειμένου να μπορεί να ασκηθεί 

κάποιος έλεγχος σε περίπτωση σοβαρών γεγονότων. 
- Η πρόσβαση σε ορισμένους υλικούς πόρους που επιτρέπουν 

την πιθανότητα επιλογών στην περίπτωση σοβαρών 
γεγονότων. 

- Η ψυχολογική υποστήριξη από την οικογένεια, τους φίλους ή 
τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης είναι ένας 
εξαιρετικά προστατευτικός παράγοντας. 

 
                                              (WHO, 2000) 



Φύλο και Ψυχική Υγεία: Γιατί συνδέονται; 

Φύλο  

 Καθοριστικός παράγοντας ψυχικής υγείας και ψυχικών 
διαταραχών.  

 Έχει σημαντική επίδραση αναφορικά με τη 
διαφοροποίηση της ευπάθειας των ατόμων και την 
έκθεση σε κινδύνους ψυχικής υγείας, καθώς και 
διαφορές στις επιπτώσεις, τις συνέπειες της ψυχικής 
υγείας. 

Οι διαφορές των δύο φύλων στα ποσοστά των ΨΔ 
(σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή) είναι αμελητέες. 

Η κατάθλιψη προβλέπεται να είναι η δεύτερη συχνότερη 
αιτία θνησιμότητας παγκοσμίως το έτος 2020. 

 



 Τα ποσοστά της κατάθλιψης είναι διπλάσια στις γυναίκες 
συγκριτικά με τους άνδρες.  

 Με πανομοιότυπα συμπτώματα, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό 
να διαγνωστούν με κατάθλιψη απ’ ότι οι άνδρες.  

 Οι άνδρες υπερισχύουν στη διάγνωση εξάρτησης από αλκοόλ.  

 Κατάθλιψη και άγχος: Συχνή συννοσηρότητα στις διαγνώσεις– 
ανάγκη για εκπαίδευση στο θέμα του φύλου για να 
ξεπεραστούν τα στερεότυπα.  

 Η συννοσηρότητα συνδέεται με ιδιαιτέρως σοβαρές ψυχικές 
νόσους, υψηλότερα επίπεδα αναπηρίας και μεγαλύτερη χρήση 
υπηρεσιών περίθαλψης και υγείας. 

 Οι γυναίκες παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με 
τους άνδρες σε τρεις ή περισσότερες διαταραχές. 

 Η κατάθλιψη με την αγχώδη διαταραχή είναι η πιο συχνή 
“διπλή” διάγνωση (συννοσηρότητα). 

 

Φύλο και Ψυχική Υγεία: Γιατί συνδέονται; 



 Ταυτόχρονες διαταραχές που επικρατούν στις γυναίκες: 
αγοραφοβία, διαταραχή πανικού, σωματόμορφες διαταραχές και 
διαταραχή μετατραυματικού στρες. 

 Προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό των γυναικών που πάσχουν 
από κατάθλιψη χρειάζεται μία πολυεπίπεδη, διατομεακή 
προσέγγιση, μία πολιτική ψυχικής υγείας εστιασμένη στο φύλο. 

 Οι βασικοί κίνδυνοι με βάση το φύλο είναι η έκθεση στη φτώχεια, 
οι διακρίσεις και η κοινωνικοοικονομική μειονεκτική θέση. 

 Η χαμηλή κοινωνική τάξη είναι σημαντικός προβλεπτικός 
παράγοντας της κατάθλιψης. 

 Η παγκοσμιοποίηση έχει συμβάλει σε μια ιδιαίτερα σημαντική 
αύξηση της ανισότητας. 

 Στις φτωχές γυναίκες παρατηρείται μια σημαντική αύξηση των 
ποσοστών της κατάθλιψης και της αγχώδους διαταραχής. 

Φύλο και Ψυχική Υγεία: Γιατί συνδέονται; 



 Αυξημένη διακίνηση και εμπορία κοριτσιών και γυναικών 
(σωματεμπορία) 

 Το κόστος των μεταρρυθμίσεων στην ψυχική υγεία θα πρέπει 
να παρακολουθείται προσεκτικά  

 Η σοβαρότητα και η διάρκεια της έκθεσης στη βία είναι 
σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες της σοβαρότητας των 
επιπτώσεων στην ψυχική υγεία: τα ποσοστά της κατάθλιψης 
στην ενήλικη ζωή είναι τριπλάσια έως και τετραπλάσια σε 
γυναίκες που έχουν υποστεί κατά την παιδική τους ηλικία 
σεξουαλική παρενόχληση ή έχουν υποστεί βία από τον 
σύντροφο στην ενήλικη ζωή. Μετά τον βιασμό, σχεδόν 1 στις 3 
γυναίκες θα αναπτύξει διαταραχή μεταταραυματικού στρες 
συγκριτικά με 1 προς 20 που δεν υπήρξαν θύματα 

 Οι γυναίκες βρίσκονται σε σημαντικά αυξημένο κίνδυνο βίας 
από οικεία άτομα και αποτελούν την πληθυσμιακή κατηγορία 
που διακρίνεται από τα περισσότερα χαρακτηριστικά 
ψυχιατρικής διαταραχής 

Φύλο και Ψυχική Υγεία: Γιατί συνδέονται; 



Φύλο, ανθρώπινα δικαιώματα και το 
παγκόσμιο “φορτίο” της ασθένειας 

   Είναι βασικό να κατανοήσουμε τη βία που 
προέρχεται εξαιτίας των διακρίσεων και του 
φύλου 

  Απαιτείται η διαμόρφωση ενός πλαισίου 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

  Πρέπει να αναλογιστούμε τις σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών και 
των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των 
γυναικών 



Φύλο και μοτίβα ψυχικών διαταραχών 

Η κατάθλιψη και η αγχώδης διαταραχή που συχνά 
συνδέονται με σωματικές ενοχλήσεις, επηρεάζουν 
περίπου 1 στους 5 ανθρώπους στο γενικό πληθυσμό. 

Μελέτες στο γενικό πληθυσμό δείχνουν πως ο 
επιπολασμός κυμαίνεται από 0.1% έως 3% για τη 
σχιζοφρένεια και από 0.2% έως 1.6% για τη διπολική 
διαταραχή σε όλη τη διάρκεια της ζωής. 

Το φύλο σχετίζεται με διαφορές  

στον κίνδυνο και στην επιρρέπεια,  

στη χρονική στιγμή έναρξης και πορείας της διαταραχής,  

στη διάγνωση, στη θεραπεία και στην προσαρμογή της 
ψυχικής διαραταχής. 



Σχιζοφρένεια 

 Οι άνδρες τυπικά παρουσιάζουν την έναρξη των 
συμπτωμάτων νωρίτερα σε σχέση με τις γυναίκες και 
χειρότερη προ της νόσου ψυχοκοινωνική ανάπτυξη.  

 Οι γυναίκες παρουσιάζουν παραισθήσεις σε υψηλότερη 
συχνότητα ή πιο θετικά ψυχωτικά συμπτώματα σε σχέση 
με τους άνδρες. 

 

Διπολική Διαταραχή 

 Οι διαφορές φύλου είναι μόνο στην πορεία της ασθένειας, 
στον τύπο της νόσου και παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
συννοσηρότητα και πιθανότητα νοσηλείας κατά τη 
διάρκεια της μανιακής φάσης της διαταραχής. 



Οι γυναίκες που πάσχουν από σχιζοφρένεια έχουν καλύτερη ποιότητα 
κοινωνικών σχέσεων συγκριτικά με τους άνδρες, ωστόσο... 
 Σε έρευνα σε Καναδά, Κούβα και ΗΠΑ βρέθηκε ότι αυτό ίσχυε μόνο για 

τις Καναδές γυναίκες. Οι Κουβανοί άνδρες ανάφεραν καλύτερη ποιότητα 
ζωής απ’ ότι οι Κουβανές γυναίκες. 

 Μελέτη στη Φινλανδία σχετικά με τις διαφορές φύλου στις δεξιότητες 
διαβίωσης (προσωπική φροντίδα, ψώνια, μαγείρεμα) έδειξε ότι το 1/2 
των ανδρών αλλά μόνο το 1/3 των γυναικών υπολείπονταν σε αυτές τις 
δεξιότητες που είναι τόσο σημαντικές για ανεξάρτητη διαβίωση.  

 Οι δεξιότητες που ενσταλλάζονται διάμεσου της κοινωνικοποίησης του 
φύλου μπορούν να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα την προσαρμογή και τις 
επιπτώσεις των σοβαρών ψυχικών διαταραχών. 

 Η έκθεση σε κίνδυνο που αφορά το φύλο επίσης περιπλέκει τον τύπο και 
το εύρος των ανεπιθύμητων επιπτώσεων που συνδέονται με σοβαρές 
ψυχικές διαταραχές. 

 Όταν η σχιζοφρένεια συνυπάρχει με την έλλειψη στέγης, οι γυναίκες 
βιώνουν μεγαλύτερα ποσοστά σεξουαλικής και σωματικής 
θυματοποίησης, και μεγαλύτερη συννοσηρότητα με άγχος, κατάθλιψη 
και ψυχικές νόσους απ’ ότι οι άνδρες 

Φύλο και Ψυχική Υγεία: Γιατί συνδέονται; 



Φύλο και κατάθλιψη 

 
Είναι το πιο συχνό ψυχολογικό πρόβλημα υγείας στις 
γυναίκες. 

Η μονοπολική ή η μείζων κατάθλιψη παρουσιάζεται στο 
διπλάσιο ποσοστό στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. 

Μία σημαντική μείωση του αριθμού των καταθλιπτικών 
γυναικών θα μείωνε τη συνολική θνησιμότητα και αναπηρία 
εξαιτίας της νόσου. 

Προβλέπεται πως θα αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά αιτία 
θνησιμότητας μέχρι το 2020. 

Η συννοσηρότητα συμβάλλει σημαντικά στο βαθμό της 
αναπηρίας που προκαλείται από ψυχολογικές διαταραχές.  



Ψυχικές Διαταραχές  
Συνολικός 

επιπολασμός 

Γυναίκες 

Συνολικός 

επιπολασμός 

Άνδρες 

12 μήνες 

επιπολασμός 

Γυναίκες 

12 μήνες 

επιπολασμός 

Άνδρες 

Mείζων καταθλιπτικό 

επεισόδιο 
21.3%  12.7%  12.9%  7.7% 

Εξάρτηση από 

αλκοόλ  
8.2%  20.1%  3.7%  10.7% 

Αντικοινωνική 

διαταραχή 

προσωπικότητας 
1.2%  5.8%  NA  NA 

National Comorbidity Survey: Ποσοστά επιπολασμού 

επιλεγμένων διαταραχών 

Μελέτες σε ΗΠΑ, Πουέρτο Ρίκο, Καναδά, Γαλλία, Ισλανδία, 
Ταϊβάν, Κορέα, Γερμανία και Χονγκ-Κονγκ: Οι γυναίκες 
υπερίσχυαν των ανδρών στον επιπολασμό της μείζονος 
κατάθλιψης 
Το γυναικείο φύλο είναι σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας 
υποτροπής 



Αυτοκτονική συμπεριφορά 

Βασικοί παράγοντες κινδύνου εμφάνισης αυτοκτονικής 
συμπεριφοράς 

 Ψυχικές διαταραχές 

 Πολιτισμικοί παράγοντες 

 Κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες 

Οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών πιθανόν να 
δικαιολογούν τουλάχιστον ορισμένες από τις διαφορές που 
παρατηρούνται στα ποσοστά αυτοκτονιών ανδρών και γυναικών.  

Σε πολλές περιπτώσεις αυτοί οι παράγοντες κινδύνου 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με διάφορους/πολυσύνθετους  
τρόπους. 

Τα ποσοστά αυτοκτονιών είναι υψηλότερα στους άνδρες, ενώ τα 
ποσοστά αποπειρών αυτοκτονίας είναι υψηλότερα σε γυναίκες.  

Η έμφυλη βία είναι σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της 
αυτοκτονικής συμπεριφοράς στις γυναίκες. 



 Οι γυναίκες εμφανίζουν διπλάσια ποσοστά διαταραχής 
μετατραυματικού στρες σε σχέση με τους άνδρες.  

 Τα μεγαλύτερα ποσοστά αυτοκτονιών στους άνδρες εν μέρει 
αποδίδονται στη χρήση πιο θανατηφόρων μεθόδων όπως των 
όπλων (πολιτισμικές διαφορές σχετικά με τη χρήση όπλων).  

 Οι γυναίκες τείνουν να επιλέγουν πιο «ήπια» και λιγότερο 
θανατηφόρα μέσα, όπως χάπια και κόψιμο φλεβών. 

 Αυξημένα ποσοστά αυτοκτονιών ειδικά στους άνδρες σε 
περιόδους οικονομικής ύφεσης και ανεργίας. 

 Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις και η αύξηση της ανεργίας 
συνδέονται με αύξηση στην από οποιαδήποτε αιτία της 
θνησιμότητας στους άνδρες (ανατολική Ευρώπη και ορισμένα 
κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης). 

 Στην ανατολική Ευρώπη τα ποσοστά αυτοκτονίας στους άνδρες 
είναι τρεις φορές υψηλότερα από αυτά των ανδρών στην Δυτική 
Ευρώπη. 



Είναι πιθανός ο διαφορετικός αντίκτυπος σε άνδρες και γυναίκες 
λόγω της ραγδαίας οικονομικής αλλαγής στην ανατολική Ευρώπη 
(αύξηση φτώχειας και ανεργίας) να συνδέεται με διαφορές του 
φύλου σε κοινωνικούς ρόλους και προοπτικές. 

 

Οι άνδρες που έρχονται αντιμέτωποι με την ανεργία και την 
οικονομική κρίση σε κοινωνίες που ο ρόλος τους είναι αυτός του 
«κουβαλητή», βρίσκονται πιθανόν σε μεγαλύτερο κίνδυνο 
εκδήλωσης αυτοκτονικής συμπεριφοράς. 

 

Σημαντικός ο ρόλος του καπνίσματος και του ποτού που 
χρησιμοποιούνται από τους άνδρες προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη ζωή τους. 



Φύλο και συννοσηρότητα 

 Η κατάθλιψη και η αγχώδης διαταραχή /άγχος αποτελούν 
συχνή διάγνωση συννοσηρότητας και οι γυναίκες 
παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά απ’ ότι οι άνδρες. 

 Σχεδόν το 50% των ασθενών με μία τουλάχιστον ψυχιατρική 
διαταραχή παρουσιάζει μία διαταραχή από τουλάχιστον 
άλλη μία ομάδα ψυχιατρικών διαταραχών. 

 Οι γυναίκες κυρίως παρουσιάζουν σε υψηλότερα ποσοστά: 

καταθλιπτικά επεισόδια, αγοραφοβία, διαταραχή πανικού, 
άγχος, σωματοποιητική διαταραχή, υποχονδρίαση, 
σωματόμορφο πόνο. 

 Η ψυχιατρική συννοσηρότητα με την κατάθλιψη είναι κοινός 
παράγοντας στην ψυχική υγεία των γυναικών. 

 Η συννοσηρότητα σχετίζεται με αυξημένη βαρύτητα της  
διαταραχής, υψηλότερα επίπεδα αναπηρίας και μεγαλύτερη 
χρήση των υπηρεσιών περίθαλψης και υγείας. 



Έχει βρεθεί πως τα άτομα με υψηλή συννοσηρότητα «σηκώνουν» 
το μεγάλο φορτίο των ψυχιατρικών διαταραχών. 

Οι γυναίκες παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερη συννοσηρότητα 
τριών ή και περισσότερων διαταραχών απ’ ότι οι άνδρες. 

Έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα ψυχολογικά 
προβλήματα: 

 Οι κρίσεις πανικού και η διάγνωση διαταραχής πανικού 
συνδέονται συχνά με την παρουσία καταθλιπτικής διαταραχής.  

 Οι γυναίκες έχουν υψηλότερα ποσοστά και στις τρεις 
διαταραχές- κρίσεις πανικού, διαταραχή πανικού και διαταραχή 
κατάθλιψης. 

 Ο συνδυασμός αυτών των διαταραχών οδήγησε σε 
μακροχρόνια και ιδιαίτερα σοβαρή διαταραχή που συνδέεται 
με υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονικότητας. 



Συννοσηρότητα και σταδιακή επιδείνωση 

 Γιατροί, υπεύθυνοι διαμόρφωσης πολιτικών και ερευνητές θέλουν να 
κατανοήσουν τους λόγους που οι ψυχικές διαταραχές παρουσιάζουν 
επιδείνωση και πολλαπλασιάζονται κατά τη διάρκεια της ζωής 
συγκεκριμένα των γυναικών, προκειμένου να αναπτύξουν 
αποτελεσματικές παρεμβάσεις 

Ο κίνδυνος εμφάνισης σωματικής αναπηρίας, ακόμη και αν έχει τεθεί 
υπό έλεγχο η ασθένεια, αυξάνεται 1.5 φορά σε διάστημα τριών μηνών 
μετά την έναρξη καταθλιπτικής διαταραχής και 1.8 φορά σε διάστημα 
12 μηνών 

Ο κίνδυνος εμφάνισης κοινωνικής αναπηρίας αυξάνεται από 2.2 φορές 
σε διάστημα τριών μηνών σε 23 φορές σε διάστημα 12 μηνών. 

Είναι πολύ σημαντικό να εντοπίζονται οι γυναίκες που έχουν ιστορικό 
και/ή αποτελούν θύματα βίαιων πράξεων 

Τα ποσοστά κατάθλιψης και διαταραχής μετατραυματικού στρες 
αυξάνονται όταν δεν εντοπίζονται τα θύματα, με αποτέλεσμα 
μεγαλύτερο κόστος για το σύστημα υγείας μιας χώρας. 



Διακρίσεις λόγω φύλου 

Ερευνητικά αποτελέσματα 

Η σχέση της αναπαραγωγικής λειτουργικότητας των γυναικών με 
την ψυχική τους υγεία έχει λάβει παρατεταμένο και εξονυχιστικό 
έλεγχο εδώ και πολλά χρόνια. 
 

Η επίδραση των βιολογικών και αναπαραγωγικών παραγόντων 
στην ψυχική υγεία των γυναικών επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό 
ή εξαφανίζεται όταν ψυχοκοινωνικοί παράγοντες λαμβάνονται 
υπόψην. 
 

Η επίδραση της αναπαραγωγικής λειτουργίας των ανδρών στην 
ψυχική τους υγεία έχει ουσιαστικά αγνοηθεί. 
 

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει πως οι άνδρες ανταποκρίνονται 
συναισθηματικά με ίδιο τρόπο όπως και οι γυναίκες σε παρόμοια 
γεγονότα, όπως κατάθλιψη μετά τη γέννηση ενός παιδιού και 
επιπλέον υπάρχει υψηλό επίπεδο συσχέτισης μεταξύ των γονέων 
αναφορικά με τα καταθλιπτικά συμπτώματα. 



Θεραπεία 
 

Γυναικείο φύλο: σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης 
συνταγογράφησης ψυχοτρόπων φαρμάκων. 
 

Οι γυναίκες είναι κατά 48% πιθανότερο να 
χρησιμοποιήσουν ψυχοτρόπα φάρμακα σε σχέση με 
τους άνδρες, με στατιστικά ελεγχόμενους παράγοντες 
όπως δημογραφικά στοιχεία, κατάσταση υγείας και 
διάγνωση. 
 

Οι γυναίκες είναι πιθανότερο να αναζητήσουν βοήθεια 
και να αναφέρουν τα ψυχολογικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν στον οικογενειακό τους γιατρό. 



Οι άνδρες είναι πιθανότερο έναντι των γυναικών να  
αναζητήσουν βοήθεια από εξειδικευμένο γιατρό σε 

θέματα ψυχικής υγείας αποτελώντας τους βασικούς 
νοσηλευόμενους 

αποκαλύψουν και να συζητήσουν τα προβλήματα με τη 
χρήση αλκοόλ στους ειδικούς 

 

Παρά αυτές τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, 
πολλά άτομα που βιώνουν κάποιας μορφής ψυχική 
νόσο δεν αναζητούν ιατρική βοήθεια. 

Αν δεν αναζητηθεί βοήθεια στον πρώτο χρόνο 
έναρξης της διαταραχής, τότε η καθυστέρηση στην 
αναζήτηση βοήθειας για περισσότερο από 10 χρόνια 
είναι συχνή στους πολίτες πολλών χωρών. 



Χρηματοδότηση, οργάνωση και ασφαλιστική κάλυψη 
 Η οργάνωση και η χρηματοδότηση της ψυχικής υγείας αποτελεί:  

 Σημαντική συνεισφορά στο κοινωνικό κεφάλαιο 
 Δείκτης πρόσβασης και ισότητας στην ψυχική υγεία 
 Η υπεραντιπροσώπευση των γυναικών στο φτωχό τμήμα του πληθυσμού 

σημαίνει πως το κόστος θα είναι ένα σημαντικό εμπόδιο για τη φροντίδα της 
ψυχικής τους υγείας 

 Ένα σύστημα όπου η παροχή υπηρεσιών υγείας θα έχει οικονομικό κόστος θα 
φέρει σε ακόμη πιο μειονεκτική θέση τις φτωχές γυναίκες, όπου υπάρχει 
μεγαλύτερη αντιπροσώπευση των ατόμων με κατάθλιψη, αγχώδεις 
διαταραχές, κρίσεις πανικού, σωματόμορφων ψυχικών διαταραχών και 
μετατραυματικού στρες. 

 Αν η πρόσβαση δεν εμποδίζεται από το κόστος, αυτοί που βρίσκονται 
σε μεγαλύτερη ανάγκη είναι πιθανόν να αναζητήσουν θεραπεία 

 Οι μητέρες μονογονεϊκών οικογενειών είναι ο σημαντικότερος 
ανεξάρτητος προβλεπτικός παράγοντας συννοσηρότητας και χρήσης 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

 Το χαμηλό εισόδημα παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση με τα 
χαρακτηριστικά της μονογονεϊκής μητέρας. 



Υπηρεσίες ευαισθητοποιημένες στο θέμα του φύλου 

 Η μείωση της διαφορετικής διαχείρισης λόγω φύλου στη 
θεραπευτική αντιμετώπιση ψυχικών προβλημάτων χρειάζονται 
υπηρεσίες που είναι ευαισθητοποιημένες στα θέματα του φύλου. 

 Οι υπηρεσίες πρέπει να είναι εξατομικευμένες με βάση τις εκάστοτε 
ανάγκες. 

 Προκειμένου να διασφαλιστεί το ότι η διαθέσιμη βοήθεια είναι 
ουσιαστική είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζεται όλο το εύρος των 
ψυχοκοινωνικών και ψυχικών αναγκών των ασθενών. 

 Οι υπηρεσίες θα πρέπει να υιοθετούν μία προσέγγιση 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ζωής του ατόμου. 

 Αναφορικά με τη σχέση γιατρού-ασθενή, είναι επιθυμητό να 
δείχνουν ενδιαφέρον και σεβασμό και να είναι πρόθυμοι να μιλούν 
καθώς και να δίνουν χρόνο στους ασθενείς τους. 

 Οι υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψην την επίδραση του 
ρόλου των γονέων στις γυναίκες με ψυχικές διαταραχές ή με 
διαταραχές λόγω χρήσης ουσιών. 



Βία και σοβαρές ψυχικές διαταραχές  
Τα ψυχολογικά προβλήματα που σχετίζονται με τη 

βία σπανίως εντοπίζονται. 
Οι γυναίκες είναι διστακτικές να αποκαλύψουν ένα 

ιστορικό βίαιης θυματοποίησης εκτός και αν οι 
ειδικοί ρωτήσουν για αυτό άμεσα. 

Η βίαιη θυματοποίηση στην παιδική ηλικία μπορεί 
να προβλέψει την εισαγωγή του ενήλικου ατόμου 
σε ψυχιατρική δομή. 

Σύμφωνα με μελέτη στη Νέα Ζηλανδία: οι γυναίκες 
που είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση με 
επαφή κατά την παιδική τους ηλικία, ήταν 16 φορές 
πιο πιθανόν να αναφέρουν ψυχιατρικά 
συμπτώματα απ΄ ότι αυτές που είχαν υποστεί άλλες 
μορφές κακοποίησης. 



Φύλο και κίνδυνος  

 Η επίδραση του φύλου στην ψυχική υγεία επηρεάζεται από τις 
αλληλοσυσχετίσεις με τη μόρφωση, το εισόδημα, την εργασία, 
τους κοινωνικούς ρόλους και την κοινωνική τάξη. 

 Υπάρχουν σημαντικά αν και διαφορετικά συνδετικά στοιχεία 
μεταξύ ανισότητας φύλου, ανθρώπινης φτώχειας και 
κοινωνικοοικονομικών διαφορών σε όλες τις χώρες.  

 Οι διαφορές ανάμεσα στα φύλα σε υλικά αγαθά και στην 
προσωπική ανάπτυξη αναγνωρίζονται ευρέως. 

 Η υγεία των γυναικών συνδέεται αναπόφευκτα με το κοινωνικό 
τους στάτους. 

 Η υγεία των γυναικών ευνοείται από την ισότητα και πλήττεται 
από τις διακρίσεις.  

 Το κοινωνικό στάτους και η ευημερία αμέτρητων εκατομμυρίων 
γυναικών παγκοσμίως παραμένει χαμηλά. 



Φύλο και εργασία 
 

Η αδυναμία του εργατικού δικαίου να προστατέψει, 
όπως και η μεγαλύτερη αντιπροσώπευση των ανδρών 
αποτελούν σημαντικές απειλές για την ψυχική και τη 
σωματική υγεία καθώς και για την καταστρατήγηση των 
δικαιωμάτων των γυναικών. 
 

Η θέση εργασίας επίσης αποτελεί παράγοντα πρόβλεψης 
της κατάθλιψης και συνδέεται με το φύλο. 
 

 Τα χαρακτηριστικά της εργασίας συνδέονται στενά με το 
βαθμό της θέσης και έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά 
στην ερμηνεία των διαφορών στην ευεξία του 
εργαζόμενου ή στην εμφάνιση κατάθλιψης. 



Οι γυναίκες είναι περισσότερο πιθανό να έχουν εργασία 
χαμηλότερου κοινωνικού στάτους με χαμηλό βαθμό λήψης 
αποφάσεων. 

 

Σχέση μεταξύ διάφορων αντικειμενικών δεικτών αναφορικά 
με τη θέση εργασίας και της αυξημένης πιθανότητας κακής 
υγείας, κατάθλιψης και άγχους στις γυναίκες 

 το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο,  

 η ανεργία,   

 οι χαμηλοί μισθοί,  

 η ανασφάλεια στο χώρο εργασίας,  

 η μονογονεική οικογένεια,  

 η έλλειψη στέγης ή η αβεβαιότητα μόνιμης στέγης 

 το ανεπαρκές εισόδημα,  

 η έλλειψη κοινωνικής στήριξης και  

 το μειωμένο κεφάλαιο 

 



Ρόλοι Φύλου 
 Οι γυναίκες στην αναπαραγωγική ηλικία πιθανόν να έχουν το 

τριπλό βάρος της παραγωγής, της αναπαραγωγής και της 
φροντίδας. 

 Οι διαφορές φύλου στα ποσοστά της κατάθλιψης σχετίζονται σε 
μεγάλο βαθμό με την ηλικία.  

 Οι μεγαλύτερες διαφορές παρουσιάζονται στην ενήλικη ζωή.  
 Έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα ψυχολογικά 

προβλήματα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη: όταν τα 
χαρακτηριστικά των κοινωνικών ρόλων ήταν ταυτόσημα μεταξύ 
των ανδρών και των γυναικών τα υψηλότερα ποσοστά 
κατάθλιψης που συνήθως εμφανίζουν οι γυναίκες μειώνονταν 
κατά 50% σε όλες τις δομές και υπηρεσίες υγείας  της μελέτης. 

 Oι ρόλοι του φύλου αλληλεπιδρούν με σημαντικούς 
καθοριστικούς παράγοντες της υγείας (κοινωνική θέση, 
εισόδημα, μόρφωση, επαγγελματική ασφάλιση και ασφάλιση 
υγείας). 



 Τα μοτίβα των ρόλων των γυναικών δεν είναι ισότιμα 
κατανεμημένα στα διάφορα επίπεδα εισοδήματος. 

Μητέρες με χαμηλό εισόδημα εμφανίζουν υψηλότερα 
επίπεδα κατάθλιψης. 

 Οι φτωχές γυναίκες εκτίθενται συχνότερα σε απειλητικά και 
απρόβλεπτα γεγονότα: Ασθένειες και θάνατοι παιδιών και 
φυλάκιση ή θάνατος συζύγων. Αντιμετωπίζουν: 
 περισσότερο επικίνδυνες γειτονιές  

 επικίνδυνα περιβάλλοντα εργασίας 

 μεγαλύτερη ανασφάλεια για την εργασία 

 βία και διακρίσεις 

 Οι εκτρώσεις, η σεξουαλική κακοποίηση, άλλες μορφές βίας 
και αντιξοότητες στην παιδική ηλικία ή στην ενήλικη ζωή 
συμβάλλουν σε αρνητική ψυχική υγεία. 
 Αυτοί οι παράγοντες μειώνουν την αυτονομία, τον έλεγχο και την 

ελευθερία λήψης αποφάσεων για τις γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα. 



Οικονομική Πολιτική-Πρακτική  

Σύνδεση μεταξύ αυξανόμενης ανισότητας εισοδήματος-
αυξανόμενων ποσοστών ψυχικών διαταραχών- αυξανόμενων 
ποσοστών θνησιμότητας από βιολογικούς παράγοντες – 
αυξανόμενη θνησιμότητα από ψυχικές διαταραχές 
σχετιζόμενη με διαταραχές χρήσης ουσιών και αυτοκτονίες 

Στη Ρωσία:  

Σημαντική μείωση του προσδόκιμου ζωής περιλαμβάνει τη 
γρήγορη οικονομική μεταβολή 

Υψηλή κινητικότητα και αντικατάσταση εργατικού 
δυναμικού 

Αυξημένα επίπεδα εγκληματικότητας, αλκοολισμού και 
ανισοτήτων 

Μείωση κοινωνικής συνοχής 



Ο αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης και των προγραμμάτων 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι ιδιαίτερα σοβαρός στα πιο 
φτωχά έθνη. 
 

Συμβαίνει με διαφορετικό τρόπο μεταξύ των δύο φύλων εξαιτίας 
των διαφορετικών ρόλων που έχουν οι άνδρες και οι γυναίκες. 
 

Οι περικοπές των εξόδων στο δημόσιο τομέα και στην κοινωνική 
πρόνοια μπορεί να καταστήσουν απρόσιτο το κόστος των παροχών 
υγείας, εκπαίδευσης και αγοράς των βασικών τροφίμων ειδικά για 
τις φτωχές γυναίκες. 
 

Στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης στην 
ψυχική υγεία δείχνουν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ υψηλών 
ποσοστών κατάθλιψης, άγχους και  σωματικών συμπτωμάτων με το 
γυναικείο φύλο, τη χαμηλή μόρφωση και τη φτώχεια. 



Η ανισότητα φύλου συνοδεύεται αλλά επίσης χειροτερεύει 
από την οικονομική ανισότητα και την αυξανόμενη διαφορά 
εισοδήματος. 

 

Το αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης είναι μία απότομη 
αύξηση των ψυχικών διαταραχών στις οποίες οι γυναίκες ήδη 
προηγούνται. 

 

Οι οικονομικές πολιτικές συνιστούν τεράστιο κίνδυνο για την 
ψυχική υγεία. 

 

Η αύξηση στον αριθμό των ιδιαίτερα αρνητικών γεγονότων 
σχετίζεται με την αύξηση των ποσοστών καταθλιπτικών 
γυναικών. 

 



Έρευνα στη Μ.Βρετανία: 

 To 85% των γυναικών με διαγνωσμένη κατάθλιψη σε μία 
μελέτη διάρκειας δύο χρόνων βίωσαν ένα σοβαρό γεγονός 
στο εξάμηνο πριν την έναρξη της διαταραχής.  

  Η κατάθλιψη συνοδευόταν από χαμηλή αυτο-εκτίμηση και 
ανεπαρκή κοινωνική στήριξη.  

 Η ύπαρξη ενός πρόσφατου σοβαρού γεγονότος μαζί με 
ένα έντονο εν εξελίξει πρόβλημα ήταν επίσης κρίσιμη στην 
έναρξη της κατάθλιψης.   

 Το πιο σημαντικό από όλα ήταν η εμπειρία της 
ταπείνωσης, της συντριβής και το αίσθημα της παγίδευσης 
συχνά συνδεόμενο με μία σημαντική σχέση. 



Έρευνες σε γυναίκες σε Ζιμπάμπουε, Αγγλία και 
Ισπανία δείχνουν πως: 

Τα ποσοστά των γυναικών που πληρούν τα 
κριτήρια της κατάθλιψης κυμαίνονται από το 
χαμηλό 2.4% στη Χώρα των Βάσκων έως το υψηλό 
30% στη Ζιμπάμπουε. 

Τα αρνητικά, ασυνήθιστα και συνταρακτικά 
γεγονότα πυροδοτούσαν την κατάθλιψη σε όλες 
τις χώρες. 

Υπάρχει μία σημαντική γραμμική σχέση μεταξύ 
του αριθμού και της σοβαρότητας των γεγονότων 
και της εμφάνισης της κατάθλιψης. 



Επιπτώσεις της έμφυλης βίας στην ψυχική υγεία  
 Τα διαφοροποιημένα λόγω φύλου επίπεδα της επιρρέπειας και 

της έκθεσης στον κίνδυνο βίωσης βίαιων γεγονότων 
δημιουργούν σημαντικούς περιορισμούς στην ικανότητα των 
γυναικών να ασκούν έλεγχο στους καθοριστικούς παράγοντες 
της ψυχικής τους υγείας. 

 Οι έρευνες υποστηρίζουν πως η κατάθλιψη στις γυναίκες 
πυροδοτείται από καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από 
ταπείνωση και παγίδευση το οποίο συχνά σχετίζεται με «άτυπα 
γεγονότα». 

 Η βία στο σπίτι τείνει να επαναλαμβάνεται και να αυξάνεται σε 
δριμύτητα με το χρόνο και περιλαμβάνει και τα τρία 
χαρακτηριστικά που εντοπίζονται σε κοινωνικές μελέτες για την 
κατάθλιψη των γυναικών:  
 ταπείνωση 
επιβαλλόμενη υποτιμητική συμπεριφορά και υποταγή 
παγίδευση ή παρεμπόδιση διαφυγής 



 Σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βίας σχετίζεται με υψηλά 
ποσοστά κατάθλιψης και συνδυαζόμενη ψυχοπαθολογία. 

 Οι ψυχικές διαταραχές συνοδεύονται από ποικίλες μορφές 
σωματοποίησης, τροποποιημένες συμπεριφορές σχετικές με 
την υγεία, διαφορετική χρήση υπηρεσιών υγείας και 
προβλήματα υγείας που επηρεάζουν ποικίλα βιολογικά 
συστήματα. 

 Η άσκηση καταναγκαστικού ελέγχου οδηγεί σε χαμηλή 
αυτοεκτίμηση και χαμηλή ικανότητα διαχείρισης αρνητικών 
καταστάσεων. 

 H βίαιη θυματοποίηση των γυναικών αυξάνει τον κίνδυνο της 
ανεργίας, του μειωμένου εισοδήματος και του διαζυγίου. Η 
έμφυλη βία είναι ιδιαίτερα σημαντική αιτία της αρνητικής 
ψυχολογικής κατάστασης καθώς αποδυναμώνει περαιτέρω την 
κοινωνική θέση των γυναικών. 

 Οι γυναίκες που είναι θύματα σεξουαλικής βίας αποτελούν τη 
μεγαλύτερη ομάδα ατόμων που υποφέρουν από διαταραχή 
μετατραυματικού στρες. 



 Ο πιθανόν αιτιώδης ρόλος που ασκεί η βία στην κατάθλιψη, στο 
άγχος και σε άλλες διαταραχές όπως η μετατραυματική 
διαταραχή επηρεάζεται από τα τριπλάσια με τετραπλάσια 
υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και άγχους σε άτομα που 
είχαν εκτεθεί σε βία, εν συγκρίσει με όσους δεν είχαν εκτεθεί  

 Η σοβαρότητα και η διάρκεια της βίας προβλέπει τη 
σοβαρότητα και τον αριθμό των δυσμενών ψυχολογικών 
επιπτώσεων (επίδραση της ενδοοικογενειακής βίας και της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών) 

 Αισθητή μείωση των επιπέδων κατάθλιψης και άγχους όταν οι 
γυναίκες δεν βιώνουν πλέον βία και νιώθουν ασφαλείς εν 
συγκρίσει με την αύξηση της κατάθλιψης και του άγχους όταν η 
βία συνεχίζεται. 

Τα υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και άλλων διαταραχών που 
εμφανίζουν οι γυναίκες δείχνουν πως είναι εκτεθειμένες σε 
διάφορους στρεσογόνους παράγοντες και κινδύνους για την 
ψυχική τους υγεία, παρά ότι έχουν κάποια αυξημένη βιολογικά 
προκαθορισμένη ευαισθησία στις ψυχικές διαταραχές. 
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Πώς η πολιτισμική διάσταση και 

κουλτούρα μπορεί να επηρεάσει τη 
ψυχική υγεία 



Εισαγωγή 
 

Η έννοια του πολιτισμού: 

 πνευματική και υλική κληρονομιά,  

 ετερογενής αλλά και ενοποιημένη,  

 ορισμένες φορές εσωτερικά ανταγωνιστική,  

 ανθεκτική αλλά υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές  
 

Αποτελείται από:  

 αξίες,  

 νόρμες,  

 ορισμούς,  

 γλώσσες,  

 σύμβολα, 



σημάδια, ενδείξεις 

μοτίβα συμπεριφοράς,  

ψυχολογικές και σωματικές τεχνικές,  

γνωστική, συναισθηματική, αξιολογική, 
εκφραστική, ρυθμιστική, χειριστική λειτουργία 

αντικείμενα,  

υποστήριξη,  

υλικά, δομές 



 Ο επιπολασμός των πιο κοινών ψυχικών διαταραχών ποικίλλει 
σημαντικά μεταξύ των χωρών. 

 Είναι σημαντικό να κατασκευασθούν τα κατάλληλα όργανα 
μέτρησης για τον προσδιορισμό της έννοιας της «κουλτούρας» 
των ψυχικών διαταραχών. 

 Σχετίζεται με το τι «φέρνουν» τα άτομα στο κλινικό πλαίσιο. 
 Υπάρχουν παραλλαγές στο πώς τα άτομα παρουσιάζουν τα 

συμπτώματά τους. 
 Ορισμένες πλευρές του πολιτισμού μπορούν επίσης να 

αποτελούν τη βάση των συνδρόμων σχετιζόμενων με την 
κουλτούρα. 

 Είναι σημαντικό να αναλογιστούμε αν τα άτομα αναζητούν 
βοήθεια, τι είδους βοήθεια αναζητούν, τι τρόπους 
αντιμετώπισης και κοινωνικής στήριξης έχουν και κατά πόσον 
δίνουν βαρύτητα στο στίγμα των ψυχικών διαταραχών. 



 Οι παρερμηνείες και οι παρεξηγήσεις λόγω διαφορετικής 
κουλτούρας επηρεάζουν το νόημα που αποδίδουν τα 
άτομα στην ασθένειά τους. 

 Τα άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας παρουσιάζουν πολυπολιτισμικότητα.  

 Η κουλτούρα/πολιτισμός του κλινικού ιατρού και του 
συστήματος υγείας καθορίζουν την κλινική προσέγγιση 
και δημιουργούν την αλληλεπίδραση με τον χρήστη των 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

 Τα πολιτισμικά και τα κοινωνικά πλαίσια καθορίζουν την 
ψυχική υγεία των μειονοτήτων και τροποποιούν τα είδη 
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που χρησιμοποιούν. 

 



Κουλτούρα/πολιτισμός ασθενούς 

 Η κουλτούρα του ασθενούς επηρεάζει: την ψυχική υγεία, 
τις συναισθηματικές διαταραχές και τον τρόπο που 
χρησιμοποιεί την ιατρική περίθαλψη. 

 Τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά μίας ομάδας μπορεί να 
δημιουργήσουν στερεότυπα που βασίζονται στην 
εμφάνιση ή την προέλευσή τους. 

 H κουλτούρα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι 
άνθρωποι περιγράφουν τα συμπτώματά τους. 

 Οι διαφορετικές κουλτούρες διαφέρουν στο νόημα και στη 
σημασία που δίνουν στις ψυχικές διαταραχές. 

 Κάθε κουλτούρα έχει το δικό της τρόπο να ερμηνεύσει και 
να παρουσιάσει την υποκειμενική εμπειρία (ψυχική 
υγεία). 



Η εκάστοτε πολιτισμική κουλτούρα έχει την άποψή της για το αν 
η ψυχική νόσος είναι πραγματική ή στη φαντασία της: ποιος 
βρίσκεται σε κίνδυνο, τι μπορεί να το προκαλέσει και το επίπεδο 
του στίγματος. 
 

Η ψυχική νόσος μπορεί να είναι πιο κοινή σε συγκεκριμένες 
κουλτούρες/κοινότητες: 
 Ο επιπολασμός της σχιζοφρένειας είναι σταθερός σε όλο τον 

κόσμο. 
 Τα ποσοστά της κατάθλιψης, της διαταραχής 

μετατραυματικού στρες και της αυτοκτονίας αποδίδονται πιο 
συχνά σε πολιτισμικούς και κοινωνικούς παράγοντες. 

 

Στις ΗΠΑ ορισμένες ομάδες Ασιατών προτιμούν την αποφυγή 
ενοχλητικών σκέψεων για προσωπικά προβλήματα από το να 
εκφράσουν ανοιχτά τη συναισθηματική τους δυσφορία. 



 Οι πολιτισμικοί παράγοντες μιας κοινότητας συχνά 
καθορίζουν το βαθμό της υποστήριξης που λαμβάνουν τα 
άτομα από τις οικογένειές τους. 

 Αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του ατόμου 
και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δυσφορία και δευτερογενείς 
επιπτώσεις στην υγεία του. 

 Τα συμπτώματα των ψυχικών διαταραχών εμφανίζονται σε 
παγκόσμιο επίπεδο χωρίς διακρίσεις. 

 Το πολιτισμικό και το κοινωνικό πλαίσιο φέρουν 
μεγαλύτερη σημασία στην αιτιότητα της κατάθλιψης. 

 Οι κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες έχουν 
σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της μείζονος κατάθλιψης. 



Οι παράγοντες που συχνά συνδέονται με την εθνικότητα 
μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα έκθεσης σε 
στρεσογόνους παράγοντες. 

Οι πολιτισμικοί και κοινωνικοί παράγοντες έχουν τον πιο 
άμεσο ρόλο στην αιτιότητα της διαταραχής 
μετατραυματικού στρες. 

Οι τραυματικές εμπειρίες είναι ιδιαίτερα συνήθεις σε 
συγκεκριμένους πληθυσμούς: βετεράνους πολέμου, 
κατοίκους στο κέντρο των πόλεων, μετανάστες από χώρες 
σε αναταραχή. 

Εμφάνιση υψηλών ποσοστών διαταραχής 
μετατραυματικού στρες σε μέλη κοινοτήτων με υψηλό 
βαθμό έκθεσης σε τραύμα πριν την μετανάστευση. 



Ο παράγοντας της οικογένειας  

 Η οικογενειακή ζωή επηρεάζει την ψυχική υγεία. 
 Οι οικογενειακοί παράγοντες προστατεύουν ή συμβάλλουν 

στον κίνδυνο ανάπτυξης ψυχικής διαταραχής.  
 Ο κίνδυνος και οι προστατευτικοί παράγοντες από την 

οικογένεια για τις ψυχικές διαταραχές ποικίλλουν στις 
διάφορες εθνοτικές ομάδες.  

 Έρευνες σε οικογενειακούς παράγοντες και ψυχικές 
διαταραχές αφορούν την υποτροπή στη σχιζοφρένεια. 

 Έρευνες στη Μεγάλη Βρετανία: άτομα με σχιζοφρένεια που 
επέστρεψαν από νοσηλεία για να ζήσουν με τα μέλη της 
οικογένειας που εξέφραζαν κριτική/εχθρικότητα, ή είχαν 
συναισθηματική εμπλοκή ήταν πιθανότερο να 
υποτροπιάσουν σε σχέση με αυτούς που επέστρεψαν σε 
οικογένειες που εμφάνιζαν χαμηλότερα επίπεδα αρνητικού 
συναισθήματος. 



Άλλες μελέτες επανεξέτασαν το ρόλο της οικογένειας.  

Μία μελέτη που συνέκρινε οικογένειες  Μεξικανών 
Αμερικάνων/λευκών βρήκε πως διαφορετικοί τύποι 
αλληλεπίδρασης προέβλεπαν υποτροπή: 

 Στις οικογένειες Μεξικάνων/Αμερικάνων, οι 
αλληλεπιδράσεις που διακρίνονταν από το στοιχείο 
της απόστασης ή της έλλειψης ζεστασιάς προέβλεπαν 
υποτροπή για τους σχιζοφρενείς, ενώ στις  
οικογένειες λευκών παρατηρήθηκε το αντίθετο.  

Επομένως, οι πολιτισμικές διαφορές στις οικογένειες 
μπορεί να σχετίζονται με την πορεία και την εξέλιξη της 
ψυχικής διαταραχής (Lopez & Guarnaccia, 2000)  



Τρόποι αντιμετώπισης στρεσογόνων 
καταστάσεων  

Ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα διαχειρίζονται τα καθημερινά 
τους προβλήματα και τις ακραίες αντιξοότητες της ζωής τους. 
 

Ορισμένες ομάδες Ασιατών Αμερικάνων τείνουν να μην 
εστιάζουν σε στρεσογόνες σκέψεις, σκεπτόμενοι πως η συστολή 
ή η αποφυγή είναι καλύτερη από την έκφραση προς τα έξω των 
συναισθημάτων (απόκρυψη συναισθημάτων). 
 

Οι Αφροαμερικάνοι τείνουν να έχουν μία πιο ενεργή προσέγγιση 
στην αντιμετώπιση προσωπικών προβλημάτων, παρά να τα 
αποφεύγουν. 
 

Μία καλύτερη κατανόηση των τρόπων αντιμετώπισης  
στρεσογόντων και αρνητικών καταστάσεων έχει πρακτικές 
εφαρμογές στην προώθηση της ψυχικής υγείας. 



Αναζήτηση θεραπείας 

 Οι εθνικές μειονότητες στις ΗΠΑ αναζητούν σπανιότερα 
βοήθεια σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας έναντι των λευκών, με 
αποτέλεσμα να υπο-εκπροσωπούνται στις υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας. 

 Η αναζήτηση θεραπείας σημαίνει : 
 τους τρόπους που ακολουθούνται στη διαδικασία της θεραπείας και η 

διαδικασία της αναζήτησης των τύπων της θεραπείας 

 το τελικό αποτέλεσμα της θεραπείας αφότου η ψυχική διαταραχή έχει 
προσδιορισθεί. 

 

 Ορισμένες ομάδες εθνικών μειονοτήτων είναι περισσότερο 
πιθανό να καθυστερήσουν να αναζητήσουν θεραπεία μέχρι τα 
συμπτώματα να γίνουν πιο σοβαρά. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις καταφεύγουν σε άλλες πηγές: 
κληρικούς, παραδοσιακούς θεραπευτές, στην οικογένεια και σε 
φίλους. 



 Ορισμένοι Αφροαμερικάνοι προτιμούν θεραπευτές της ίδιας 
εθνικότητας (ανάπτυξη συγκεκριμένων προγραμμάτων βάσει 
εθνικότητας αντιστοιχίζοντας ασθενείς με θεραπευτές της 
ίδιας κουλτούρας). 

 Πολλοί Αφροαμερικάνοι προτιμούν τη συμβουλευτική παρά τη 
φαρμακευτική αγωγή. 

 Πολλές μειονότητες τείνουν να αναζητούν βοήθεια σε θέματα 
που αφορούν την ψυχική τους υγεία σπανιότερα σε σχέση με 
τους λευκούς εξαιτίας:  
 του κόστους, 

 του κατακερματισμού των υπηρεσιών, 

 του κοινωνικού στίγματος της ψυχικής διαταραχής, 

 της δυσπιστίας και 

 της μειωμένης γλωσσικής ικανότητας της αγγλικής γλώσσας. 



Στίγμα 

 Σταδιακή μεταβολή της αρνητικότητας και της μισαλοδοξίας 
προς το ξένο και διαφορετικό. 

 Προκατάληψη – γνωστικός μηχανισμός: διάκριση των 
«αντικειμένων» στις προκαθορισμένες κατηγορίες (η 
πραγματικότητα και οι ξένοι ταξινομούνται σε πνευματικές 
κατηγορίες). 

 Προκατάληψη – πηγή προέλευσης των στερεοτύπων:  
άκαμπτες και τυποποιημένες αναπαραστάσεις των 
κοινωνικών ομάδων (αρνητικές και με στίγμα αξιολογήσεις). 

 Τα στερεότυπα και η προκατάληψη είναι συμπληρωματικά 
του εθνοκεντρισμού. 

 Η προκατάληψη με βάση την εθνικότητα και ο εθνοκεντρισμός 
διαμορφώνουν τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.  



 Το στίγμα της ψυχικής διαταραχής: υποτιμητικό, 
εξευτελιστικό, δυσμενές 

 Προκατάληψη 

 Άδικη μεταχείριση 

 Άρνηση των δικαιωμάτων των πολιτών 
 

Συνέπειες του στιγματισμού 

Άρνηση πόρων  

Μειονεκτήματα σε οικονομικό, κοινωνικό, νομικό και θεσμικό 
επίπεδο 

Δυσκολίες στην αναζήτηση θεραπείας  

Δυσκολίες να ακολουθήσουν το θεραπευτικό πρόγραμμα  

Δυσκολίες στην εύρεση εργασίας 

Δυσκολίες στο να ζουν επιτυχώς στο πλαίσιο της κοινότητας 



Οι στάσεις απέναντι στην ψυχική διαταραχή ποικίλλουν. 

Οι πολιτισμικές απόψεις και θρησκευτικές διδαχές μπορούν να 
επηρεάσουν τις πεποιθήσεις για τις ψυχικές διαταραχές. 
 

Οι πεποιθήσεις για τις ψυχικές διαταραχές μπορούν να επηρεάσουν την 
ετοιμότητα και τη θέληση των ασθενών να αναζητήσουν και να τηρήσουν 
το θεραπευτικό πρόγραμμ. 
 

Η κατανόηση των ατομικών και των πολιτισμικών  στοιχείων σχετικά με 
τις ψυχικές διαταραχές είναι χρήσιμη για να δημιουργηθούν 
αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την ψυχική υγεία κάθε ανθρώπου. 
 

Η εμπειρία του κάθε ατόμου με την ψυχική διαταραχή είναι μοναδική. 
 

Διαφορετικές στάσεις για τον στιγματισμό των Ινδών-Αμερικανών σχετικά 
με την ψυχική διαταραχή: εντελώς ή μερικώς. 

Στην Ασία οι ψυχικές διαταραχές συχνά στιγματίζονται και θεωρούνται 
λόγος ντροπής. 



 Η αντίληψη των αιτιών της ψυχικής διαταραχής μπορούν να 
επηρεάσουν το στιγματισμό. 

 Σε μελέτη με Κινέζους-Αμερικάνους και Ευρωπαίους-
Αμερικάνους: η απόδοση σε γενετικούς παράγοντες της 
ψυχικής διαταραχής μείωσε σημαντικά την έλλειψη 
προθυμίας να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά στους 
Κινέζους-Αμερικάνους, αλλά αυξήθηκε στις ίδιες διαστάσεις 
στους Ευρωπαίους-Αμερικάνους. 

World Mental Health Surveys: το στίγμα συνδέεται με το άγχος 
και τις διαταραχές της ψυχικής διάθεσης σε ενήλικες 
εμφανίζοντας σημαντικά ποσοστά αναπηρίας. 

 Το στίγμα οδηγεί σε μειωμένη αυτο-εκτίμηση και αυξημένη 
απομόνωση και απελπισία. 

 Το στίγμα μπορεί να αφορά επίσης μέλη της ίδιας της 
οικογένειας. 



Η εμπειρία των συμπτωμάτων σε μία διαπολιτισμική μελέτη 
για Ασιάτες Αμερικάνους που ζουν στο Los Angeles: 

 Το 12% θα ανέφερε προβλήματα ψυχικής υγείας σε φίλο ή 
συγγενή (έναντι του 25% των λευκών). 

 Το 4% θα αναζητούσε βοήθεια από ψυχίατρο ή ειδικό 
(έναντι του 26% των λευκών). 

 Το 3% θα αναζητούσε βοήθεια από γιατρό (έναντι του 13% 
των λευκών). 

 

Οι στάσεις απέναντι στις ψυχικές διαταραχές, σε μία μελέτη 
για το στίγμα στις ΗΠΑ:  

 Τα άτομα με ψυχική διαταραχή θεωρούνταν επικίνδυνα 
και λιγότερο ικανά να διαχειριστούν τα ζητήματά τους. 

 H εθνικότητα δεν επηρεάζει το βαθμό του στίγματος. 



Στις ΗΠΑ οι μειονότητες έχουν παρόμοιες ή πιο 
ισχυρές στάσεις στιγματισμού των ψυχικών 
διαταραχών έναντι των λευκών. 

Το κοινωνικό στίγμα αποτρέπει τις μειονότητες 
από το να αναζητήσουν την απαιτούμενη 
φροντίδα για την ψυχική τους υγεία. 

Το στίγμα επηρεάζει την αυτο-εκτίμηση τόσο των 
ασθενών, όσο και των μελών της οικογένειας. 

Το στίγμα είναι πολύ ισχυρό αποθαρρύνοντας 
ορισμένες φορές τα άτομα να αναζητήσουν 
βοήθεια. 

 



Η πλειοψηφία των ατόμων με ψυχικές διαταραχές 
που μπορούν να διαγνωσθούν δεν λαμβάνουν 
θεραπεία. 

Η παρουσίαση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας με 
πολιτισμικά ευαισθητοποιημένους τρόπους θα 
μπορούσε να αυξήσει την πρόσβαση και τη χρήση 
τους. 

Θεωρίες και θεραπείες για την κατάθλιψη θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τις διαφορετικές 
οπτικές για τις ψυχικές διαταραχές έτσι ώστε να 
μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα των 
προγραμμάτων. 



Mετανάστευση 

  Η μετανάστευση είναι ένα στρεσογόνο γεγονός στη ζωή του ατόμου 
που μπορεί να επηρεάσει τη ψυχική υγεία. 

 Υπερβολικό άγχος και πίεση εμφανίζεται κατά τη διαδικασία 
προσαρμογής σε μία νέα κουλτούρα. 

 Οι πρόσφυγες βιώνουν μεγαλύτερο τραύμα. 

 Το στρες της μετανάστευσης συνήθως εμφανίζεται στα τρία πρώτα 
χρόνια.  

 Σύμφωνα με έρευνες σε πρόσφυγες από τις χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ασίας: 
 Ο πρώτος χρόνος- αρχικό 

 Ο δεύτερος χρόνος- ισχυρή αντίδραση απογοήτευσης και αποθάρρυνσης  

 Ο τρίτος χρόνος –σταδιακή επιστροφή στην ευημερία και στην 
ευχαρίστηση 

 Η μετανάστευση αυτή καθ’ αυτή δεν οδηγεί σε υψηλά ποσοστά ψυχικών 
διαταραχών  

 Ψυχολογικό τραύμα βιώνεται από ενήλικες και παιδιά που προέρχονται 
από διαλυμένες από πόλεμο χώρες- διαταραχή μετατραυματικού στρες 



Δυσπιστία (Mistrust) 

 Η δυσπιστία/έλλειψη εμπιστοσύνης είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για την 
φροντίδα της ψυχικής υγείας στις μειονότητες. 
 

Η δυσπιστία για τους γιατρούς από τις μειονότητες προκύπτει από: 
 Τον κατατρεγμό που ιστορικά δέχονται οι μετανάστες, 
 Τους καθημερινούς αγώνες εξαιτίας του ρατσισμού και των 

διακρίσεων  
 Τις καταγεγραμμένες κακοποιήσεις και την αντιλαμβανόμενη 

κακομεταχείριση 
 

Στις ΗΠΑ σε έρευνα βρέθηκε ότι το 12% των Αφροαμερικάνων και το 
15% των Λατίνων, σε σύγκριση με το 1% των λευκών, είχαν νιώσει 
άδικη ή ασεβή μεταχείριση από ειδικούς στον τομέα της ψυχικής 
υγείας. 
 

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες νιώθουν έντονη δυσπιστία για την 
κυβέρνηση, λόγω της θηριωδίας που έχουν βιώσει στη χώρα 
καταγωγής τους. 



Γενική κατάσταση υγείας 

  Το φορτίο της ασθένειας είναι μεγαλύτερο σε εθνικές 
μειονότητες.  

 Τα υψηλότερα ποσοστά σωματικών παθήσεων στις 
μειονότητες έχουν σημαντικές επιπτώσεις για την ψυχική 
υγεία. 

 Οι χρόνιες σωματικές παθήσεις αποτελούν παράγοντα 
κινδύνου για την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών. 

 Οι ομάδες μειονοτήτων που έχουν ήδη και σωματική αλλά και 
ψυχική διαταραχή είναι πιο πιθανό να λάβουν λανθασμένη 
διάγνωση στη δεύτερη. 

Τα άτομα με συνοσηρρότητα: 
 Δέχονται ως θεραπεία εντονότερη φαρμακευτική αγωγή και 

παρουσιάζουν παρενέργειες  
 Είναι πιο πιθανό να είναι άνεργοι και να έχουν κάποια μορφής 

αναπηρία, σε σχέση με όσους έχουν μία πάθηση 

 Αλληλεπίδραση μυαλού/σώματος 



Η κουλτούρα του ιατρού 

Οι επαγγελματίες της υγείας έχουν μία «κουλτούρα». 

Μία σειρά από κοινές πεποιθήσεις, νόρμες και αξίες  

 Προσανατολισμός και έμφαση στον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο  

 Η δυτική ιατρική: η πρωτοκαθεδρία του ανθρώπινου σώματος 
στην ασθένεια  

 Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας βρίσκουν τις ρίζες τους στη 
Δυτική ιατρική  

 Η πρώτη μορφή βιολογικής ψυχιατρικής στα μέσα του 19ου αιώνα 
(εξέλιξη στην φαρμακευτική θεραπεία) 

 Η έλευση της ψυχοθεραπείας (ψυχανάλυση) 

Σήμερα υπάρχουν διάφοροι τύποι ψυχοθεραπείας – λεκτική 
επικοινωνία ασθενή/θεραπευτή . 

Οι καλύτερες πλέον θεραπείες για συγκεκριμένες ψυχικές διαταραχές 
συνδυάζουν φαρμακευτική αγωγή και ψυχοθεραπεία. 



Οι περισσότεροι γιατροί: αλληλοσυσχέτιση 
σώματος-μυαλού-περιβάλλοντος. 

 

Πιθανή διαφορετική οπτική γιατρών/ασθενών 
σχετικά με τα συμπτώματα, τις διαγνώσεις και τις 
θεραπείες. 

 

Όταν οι γιατροί και οι ασθενείς δεν έχουν το ίδιο 
πολιτισμικό ή εθνικό υπόβαθρο, αναδύονται 
πολιτισμικές διαφορές. 

 

Οι γιατροί θα πρέπει να αντιλαμβάνονται το πώς η 
σχέση τους με τον ασθενή επηρεάζεται από τις 
διαφορές στην κουλτούρα. 



Επικοινωνία 

Η έμφαση στην λεκτική επικοινωνία. 
 

Η διάγνωση και η θεραπεία κυρίως βασίζονται στη 
λεκτική επικοινωνία του ασθενή – ιατρού σχετικά 
με τα συμπτώματα, τη φύση τους, την ένταση και τον 
αντίκτυπο στη λειτουργικότητα του ατόμου. 
 

Η αρνητική επικοινωνία και οι παρεξηγήσεις 
μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένη διάγνωση, 
συγκρούσεις για τη θεραπεία και κακή προσαρμογή 
στο πλάνο θεραπείας. 



Προκαταλήψεις ιατρών και στερεότυπα 

Oι λανθασμένες διαγνώσεις μπορούν να γίνουν λόγω 
προκαταλήψεων και στερεοτύπων για τις μειονότητες. 

Οι γιατροί εκφράζουν στάσεις και προκατειλημμένες 
πρακτικές της κοινωνίας.  

Ο ρατσισμός και οι διακρίσεις έχουν ελαττωθεί αλλά 
ακόμη υπάρχουν σημάδια που δείχνουν ότι 
υιοθετούνται λιγότερο αυστηρές ιατρικές πρακτικές: 

 διάγνωση 

 θεραπεία 

 συνταγογράφηση 

 παραπομπές 



Στις ΗΠΑ, οι Αφροαμερικάνοι ασθενείς υπόκεινται σε 
διαγνώσεις υπερεκτίμησης της σχιζοφρένειας και 
υποεκτίμησης της διπολικής διαταραχής, της 
κατάθλιψης και του άγχους. 

 

Οι ασθενείς που προέρχονται από μειονότητες είναι 
λιγότερο πιθανό να λάβουν την καλύτερη δυνατή 
θεραπεία για την κατάθλιψη και το άγχος σε σχέση με 
τους λευκούς. 

 

Υπάρχει η πιθανότητα θεσμικοί παράγοντες και στάσεις 
που ήταν κοινές σε μαύρους και λευκούς γιατρούς να 
συνέβαλλαν σε χαμηλότερα ποσοστά χρήσης υπηρεσιών 
υγείας από τους έγχρωμους ασθενείς. 



Χώροι και δομές υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας παρέχονται από 
διάφορες ειδικότητες και εφαρμόζονται σε 
διάφορους χώρους: 

  στο σπίτι, 

  στην κοινότητα, 

  σε ιδρύματα. 

 

Και σε δομές/τομείς: 

  Δημόσια ή ιδιωτική πρωτοβάθμια περίθαλψη  

  Εξειδικευμένη φροντίδα 

 



Η σημερινή διαθεσιμότητα των υπηρεσιών έρχεται 
σε αντίθεση με τον ιδρυματικό προσανατολισμό 
του παρελθόντος. 

 

Πλέον οι καλύτερες υπηρεσίες ψυχικής υγείας δεν 
αφορούν μόνο τη διάγνωση και τη θεραπεία αλλά 
εστιάζουν και στην πρόληψη και στην κάλυψη των 
γενικών αναγκών. Οι υπηρεσίες είναι: 

 επίσημες (επαγγελματίες) 

 ανεπίσημες  (εθελοντές) 

 



Υπάρχουν τέσσερις κύριες δομές/τομείς για να 
λάβει το άτομο υπηρεσίες ψυχικής υγείας: 

 

1. Ψυχιατρικά νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα 
ψυχικής υγείας κοινοτήτων, κέντρα ημέρας, 
προγράμματα αποκατάστασης με 
εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας 

 

2. Γενικός τομέας πρωτοβάθμιας φροντίδας 
(γιατροί, νοσηλεύτριες, παθολόγοι και 
παιδίατροι) σε κλινικές, γραφεία, κέντρα 
κοινότητας και νοσοκομεία 



3. Τομέας ανθρωπιστικών υπηρεσιών – κοινωνικής 
ευημερίας (στέγαση, μεταφορά και εργασία) 
δικαστικό σύστημα, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό 
και φιλανθρωπικές υπηρεσίες. 

 

4. Εθελοντικό υποστηρικτικό δίκτυο- ομάδες αυτο-
βοήθειας και οργανώσεις για την παιδεία, την 
επικοινωνία και στην υποστήριξη. 

 

Οι ασθενείς μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στην 
ψυχοθεραπεία, τη συμβουλευτική, τη φαρμακευτική 
αγωγή ή την αποκατάσταση. 



Υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 

Tεράστιες αλλαγές στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας κατά 
τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.  

Κοινωνικοί παράγοντες: 

 Κίνημα για πολιτικά δικαιώματα  

 Η προώθηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινωνία  

 Η δημογραφική μετατόπιση προς μεγαλύτερη ποικιλλομορφία 
του πληθυσμού  

 Μεγάλες διαφοροποιήσεις στην αντιμετώπιση των μειονοτικών 
ομάδων 

Έχει βρεθεί πως υπάρχει επίδραση της κουλτούρας στην ψυχική 
υγεία 

Μεγάλες διαφορές σε ορισμένες ψυχικές διαταραχές, στους 
τρόπους έκφρασης αρνητικών συναισθημάτων και στην αναζήτηση 
βοήθειας  



Τα βασικά στοιχεία επιτυχούς έκβασης της θεραπείας 
είναι η: 

καλή σχέση και η κατανόηση της πολιτισμικής ταυτότητας 
του ασθενούς από τον γιατρό,  

κοινωνική στήριξη,  

αυτο-εκτίμηση,  

διστακτικότητα για τη θεραπεία λόγω του κοινωνικού 
στίγματος,  

επιμονή των ενδιαφερομένων να παρέχουν υπηρεσίες που 
να ανταποκρίνονται στις πολιτισμικές ανησυχίες των 
μειονοτικών ομάδων   

 Ανθρωπιστικές αξίες και ευαισθησία.  

 Προσαρμογή των υπηρεσιών στις εξειδικευμένες 
ανάγκες αυτών των ομάδων για να βελτιωθεί η χρήση 
των υπηρεσιών και τα αποτελέσματά τους. 



Ο ανταγωνισμός και οι διαφορές μεταξύ των πολιτισμών 
υποεκτιμούν και παραβλέπουν τις ιδιαιτερότητες του κάθε 
πολιτισμού και κουλτούρας. 
 

Οι υπηρεσίες που προσαρμόζονται στην εκάστοτε κουλτούρα 
θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τις μειονότητες να λάβουν 
θεραπεία. 
 

Η αποδοχή της διαφορετικής εθνοτικής κουλτούρας 
συμβολίζει μία θεμελιώδη αλλαγή στις σχέσεις μεταξύ των 
εθνών. 
 

Η συμμετοχή όσων χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες, των 
οικογενειών τους και των κοινοτήτων προκειμένου να 
βοηθήσουν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ορθών 
πολιτισμικά υπηρεσιών είναι ουσιαστική και απαραίτητη. 



Ρατσισμός, διακρίσεις & ψυχική υγεία 

Ρατσισμός και διακρίσεις: πεποιθήσεις, στάσεις και πρακτικές 
που δυσφημούν άτομα ή ομάδες ανθρώπων εξαιτίας του 
φαινοτυπικών χαρακτηριστικών ή της εθνικότητάς τους. 
 

Διακρίσεις στην ενοικίαση και πώληση σπιτιών και σε 
προσλήψεις για εργασία. 
 

Ο ρατσισμός και οι διακρίσεις υπάρχουν επίσης στην ιατρική 
φροντίδα. 
 

Ρατσισμός και διακρίσεις: από εξευτελιστικά σχόλια μέχρι 
εγκλήματα μίσους. 
 

O ρατσισμός και οι διακρίσεις μπορούν να γίνονται από θεσμούς 
ή άτομα, ενεργώντας σκόπιμα ή άσκοπα. 



General Social Survey (στις ΗΠΑ): σημαντικό ποσοστό λευκών 
διακρίνεται από αρνητικά στερεότυπα για Αφροαμερικάνους, 
Λατινοαμερικάνους και Ασιάτες. 

Οι μειονοτικές ομάδες συχνά αναφέρουν εμπειρίες όπου έχουν 
βιώσει ρατσισμό και διακρίσεις ως στρεσογόνες. 

Οι Αφροαμερικάνοι και Λατινοαμερικάνοι ανέφεραν υψηλότερα 
επίπεδα γενικευμένου άγχους έναντι των λευκών. 

Ορισμένες έρευνες συνδέουν την εμπειρία του ρατσισμού με 
άσχημη σωματική και ψυχική υγεία. 

Ο ρατσισμός συνδέεται με υπέρταση στους Αφροαμερικάνους. 

Οι διακρίσεις σχετίζονται με ψυχολογική δυσφορία, χαμηλότερη 
ψυχική ευεξία, αυτο-αναφορά ασθενειών και κατάθλιψη. 



Ο ρατσισμός και οι διακρίσεις είναι σαφώς 
στρεσογόνα γεγονότα. 

Ερευνητές στις ΗΠΑ διερεύνησαν τον τρόπο που ο 
ρατσισμός θέτει σε κίνδυνο την ψυχική υγεία των 
μεινοτήτων. Τρεις γενικοί τρόποι προτάθηκαν:  
1. Τα ρατσιστικά στερεότυπα και η αρνητική εικόνα μπορούν 

να εσωτερικευτούν μειώνοντας την αυτο-εκτίμηση των 
ατόμων. 

2. Ο ρατσισμός και οι διακρίσεις από κοινωνικούς θεσμούς 
έχουν οδηγήσει σε χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικό 
επίπεδο στο οποίο η φτώχεια, η εγκληματική συμπεριφορά 
και η βία είναι διαρκείς στρεσογόνοι παράγοντες που 
μπορούν να επηρεάσουν την ψυχική υγεία.   

3. Ο ρατσισμός και οι διακρίσεις είναι στρεσογόνα γεγονότα 
που μπορούν να οδηγήσουν άμεσα σε ψυχολογική 
δυσφορία. 



Φτώχεια και ψυχική υγεία 

 Τα άτομα που ζουν υπό το καθεστώς φτώχειας 
παρουσιάζουν γενικότερα χειρότερη σωματική και ψυχική 
υγεία. 

 Τα άτομα σε χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα είναι 2-3 
φορές πιθανότερο να αναπτύξουν μια ψυχική διαταραχή 
από ότι αυτοί που βρίσκονται σε υψηλότερα. 

 Τα περιβάλλοντα που είναι ευνοϊκά στην ανάπτυξη 
περιστατικών βίας παρουσιάζουν:  
 Μειονεκτικές κοινότητες λόγω οικονομικής ρευστότητας και 

κοινωνικών χαρακτηριστικών,  

 Χαμηλά επίπεδα επίβλεψης εφήβων και νεαρών ενηλίκων 

 Οι νεαροί άνδρες από μειονότητες θεωρούνται επιρρεπείς 
σε βίαιη συμπεριφορά- υψηλότερα ποσοστά συλλήψεων για 
βίαια εγκλήματα. 



 Η έκθεση σε βίαιες συμπεριφορές στις κοινότητες έχει 
άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ψυχική 
υγεία. Η φτώχεια συνδέεται με επιβαρυμένη ψυχική 
υγεία: 
1. Οι φτωχοί άνθρωποι είναι πιθανότερο να εκτεθούν σε 

στρεσογόνα κοινωνικά περιβάλλοντα.  

2. Η ψυχική διαταραχή μπορεί να οδηγήσει στη φτώχεια  

3. Επομένως η φτώχεια είναι συνέπεια της ψυχικής 
διαταραχής.  

 Η φτώχεια και το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο 
δεν αποτελούν την αποκλειστική αιτία. 

 Το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο δεν μπορεί να 
ερμηνεύσει τις διαφορές από εθνικότητα σε εθνικότητα: 
- Οι Mexican American μετανάστες στις ΗΠΑ αν και φτωχοί, 

παρουσιάζουν εξαίρετη ψυχική υγεία 

- Η κουλτούρα των μεταναστών αποτελεί προστατευτικό 
παράγοντα στην επίδραση της φτώχειας   
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Οργάνωση δημόσιων και ιδιωτικών 

υπηρεσιών της ψυχικής υγείας 

 
 



Ευρωπαϊκό επίπεδο 
 

Η προαγωγή της ψυχικής υγείας και η πρόληψη και η 
θεραπεία των ψυχικών διαταραχών αποτελούν στόχους που 
υιοθετήθηκαν από. τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης 

Το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας για την Ευρώπη  έχει αναπτύξει αυτό το Σχέδιο Δράσης 
σε συνεργασία με τους ηγετικούς φορείς της ψυχικής υγείας. 

Το σχέδιο δράσης ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις αξίες και 
τις προτεραιότητες του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικής 
για την υγεία και την ευημερία (Health 2020). 

Συνδέεται στενά με άλλα προγράμματα του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας και καλύπτει την ψυχική υγεία και τις 
ψυχικές διαταραχές κατά τη διάρκεια της ζωής 



Ψυχική υγεία στην Ευρώπη: Κατάσταση & προκλήσεις  

Η ΕΕ αντιμετωπίζει ποικίλες προκλήσεις που επηρεάζουν την 
(ψυχική) ανθρώπινη ευεξία και ευημερία. 

Κοινές προκλήσεις για τα κράτη μέλη:  

 Η διατήρηση της ευημερίας του πληθυσμού,  

 Η δέσμευση για τα δικαιώματα και ενίσχυση χρήσης των 
υπηρεσιών υγείας από τους ίδιους και τις οικογένειές τους, 

 Η εξασφάλιση της πρόσβασης και της ποιότητας της 
περίθαλψης  

Οι πολιτικές των κυβερνήσεων μπορούν να αυξήσουν την ψυχική 
ευεξία και να μειώσουν την έκθεση σε παράγοντες κινδύνου.  

Τα προβλήματα της ψυχικής υγείας αποτελούν την κύρια αιτία 
αναπηρίας και πρόωρης συνταξιοδότησης σε πολλές χώρες και 
αποτελούν τεράστιο βάρος για τις οικονομίες. 



Δέσμευση για αποϊδρυματοποίηση, αλλά διαφορετικά 
αποτελέσματα. 

Η φροντίδα και η θεραπεία πρέπει να παρέχονται σε 
τοπικό επίπεδο. 

Τα μεγάλα ψυχιατρικά νοσοκομεία συχνά οδηγούν σε 
παραμέληση και ιδρυματοποίηση. 

Επικέντρωση στο πολυεπιστημονικό προσωπικό της 
ψυχικής υγείας σε κοινοτικές εγκαταστάσεις. 

Ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων με ψυχικές διαταραχές 
αντιμετωπίζει δυσκολίες πρόσβασης στις θεραπείες. 

Οι μεταρρυθμίσεις  πρέπει να εστιάσουν στην αύξηση 
της εμπιστοσύνης στην ασφάλεια και την 
αποτελεσματικότητα της περίθαλψης. 



Το προσδόκιμο ζωής ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας 
είναι πολύ μικρότερο απ’ ότι στον υπόλοιπο πληθυσμό. 

Η έλλειψη ευαισθητοποίησης και ο στιγματισμός παίζουν 
σημαντικό ρόλο. 

Όλοι οι τομείς της κοινωνίας έχουν ευθύνη για την ψυχική 
υγεία. 

Μπορεί ακόμη να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποιος 
είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της δράσης στον τομέα 
της ψυχικής υγείας. 

Η σημασία της επιλογής και της συνεργασίας τονίζει την 
ανάγκη για διαφανή και ειλικρινή πληροφόρηση και την 
ευθύνη για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων 
σχετικά με την ποιότητα της περίθαλψης και των 
παρεμβάσεων προκειμένου να καταδειχθεί η ανάγκη για 
βελτίωση και η προοπτική για καινοτομία και αλλαγή. 



Ευρωπαϊκές αξίες και οπτική στην ψυχική υγεία 

Τρεις συμπληρωματικές αξίες και συνοδευτικές οπτικές που 
διαμορφώνουν και κατευθύνουν αυτό το Σχέδιο Δράσης: 
1. Δικαιοσύνη: ο καθένας έχει τη δυνατότητα να επιτύχει το 

υψηλότερο δυνατό επίπεδο ψυχικής ευεξίας και να του 
παρέχεται υποστήριξη ανάλογη προς τις ανάγκες του. 

2. Ενδυνάμωση: όλοι οι άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής 
υγείας έχουν το δικαίωμα να είναι αυτόνομοι, έχοντας την 
ευκαιρία να αναλάβουν την ευθύνη και να μοιράζονται όλες 
τις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή, την ψυχική υγεία και 
την ευημερία τους. 

3. Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα: οι άνθρωποι μπορούν να 
είναι σίγουροι ότι όλες οι δραστηριότητες και οι παρεμβάσεις 
είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές, ικανές να αποφέρουν 
οφέλη στην ψυχική υγεία του πληθυσμού ή στην ευημερία 
των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας 



Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία: 
Σκοπός 

Ο σκοπός  του Σχεδίου Δράσης προτείνει μια τριπλή, 
αλληλοεξαρτώμενη, αδιαίρετη και αμοιβαία επιβεβλημένη 
προσέγγιση 
α) Βελτίωση της ψυχικής ευημερίας του πληθυσμού και 
μείωση της σοβαρότητας και των αρνητικών επιδράσεων των 
ψυχικών διαταραχών (ειδική εστίαση στις ευάλωτες ομάδες) 
β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των ατόμων με προβλήματα 
Ψυχικής Υγείας και προσφορά ίσων ευκαιριών για την 
επίτευξη της υψηλότερης δυνατής ποιότητας ζωής 
γ) Δημιουργία προσβάσιμων, ασφαλών και αποτελεσματικών 
υπηρεσιών που να ικανοποιούν τις ψυχικές, σωματικές και 
κοινωνικές ανάγκες και προσδοκίες των ατόμων με 
προβλήματα Ψυχικής Υγείας  και των οικογενειών τους. 



Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία : 
Στόχοι 

 Οι δράσεις θα πρέπει να τίθενται σε  προτεραιότητα ανάλογα 
με τις ανάγκες και τους πόρους σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. 
 
Οι τέσσερις βασικοί στόχοι είναι: 
α) ο καθένας έχει ίσες ευκαιρίες να βιώσει την ψυχική 
ευημερία 
β) τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας είναι πολίτες των 
οποίων τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύτιμα, 
προστατεύονται και προωθούνται  
γ) οι υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας  είναι προσβάσιμες και 
προσιτές, διαθέσιμες στην κοινότητα ανάλογα με τις ανάγκες     
και 
δ) οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε θεραπεία με σεβασμό 
στην ασφάλειά τους και την αποτελεσματικότητα της 
θεραπείας 



Οι τρεις γενικευμένοι-βασικοί στόχοι είναι: 

 
1) Τα συστήματα υγείας παρέχουν καλή 
φυσική και ψυχική υγεία σε όλους. 
2) Τα συστήματα Ψυχικής Υγείας δουλεύουν 
σε καλά συντονισμένη συνεργασία με άλλους 
τομείς της υγείας του ατόμου και 
3) Η διαχείριση και η παροχή της ψυχικής 
υγείας καθοδηγούνται και διαμορφώνονται 
μέσω της επαρκούς ενημέρωσης και γνώσης. 

 



Οι υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας είναι προσβάσιμες 
και προσιτές, διαθέσιμες στην κοινότητα ανάλογα 

με τις ανάγκες της 

 Επικέντρωση σε ψυχολογικά, βιοϊατρικά, κοινωνικοοικονομικά και 
πολιτιστικά θέματα. 

 Σε όλες τις χώρες της ΕΕ: μετάβαση από τη ιδρυματοποιημένη  
ψυχιατρική σε φροντίδα ψυχικής υγείας βασισμένη στην 
κοινότητα. 

 Τα μεγάλα άσυλα έχουν κλείσει σε αρκετές χώρες, ενώ σε άλλες 
υπάρχουν σχέδια κλεισίματος  - μειωμένος αριθμός ψυχιατρικών 
κλινών στις περισσότερες χώρες. 

 Η πρωτοβάθμια φροντίδα είναι το πρώτο σημείο προσέγγισης. 

 Το στίγμα της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι 
χαμηλό. 

 Οι χώροι είναι προσβάσιμοι και σύντομα παρεμβατικά 
προγράμματα μπορούν να παρέχονται αποτελεσματικά. 



Οι υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας  που εφαρμόζονται σε τοπικό και 
κοινοτικό επίπεδο, είναι οργανωμένες γύρω από τις ανάγκες του 
πληθυσμού της περιοχής, που παρέχουν και ενσωματώνουν: 

 πληροφορίες και μέσα προκειμένου να βοηθήσει κάποιος τον 
εαυτό του ή για την στήριξη των μελών της οικογένειας, 

 υπηρεσίες συνδεόμενες με την πρωτοβάθμια περίθαλψη για τη 
θεραπεία των κοινών προβλημάτων της Ψυχικής Υγείας, 

 κοινοτικές υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας για πρόληψη, θεραπεία 
και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, 

 κλίνες διαθέσιμες ως έσχατη λύση σε χώρους όπως κέντρα 
υγείας ή γενικά νοσοκομεία της περιοχής για άτομα που 
χρήζουν εντατικής θεραπείας, 

 στήριξη στις κατοικίες ατόμων με μακροχρόνια προβλήματα 
Ψυχικής Υγείας και ορισμένες  περιφερειακές ή εθνικές 
υπηρεσίες  για ειδικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
ιατροδικαστικών υπηρεσιών. 



Οι κοινοτικές υπηρεσίες συχνά βασίζονται στη δέσμευση 
των οικογενειών, οι οποίες πρέπει να ωφελούνται από 
την αναγκαία υποστήριξη, εκπαίδευση και παροχή 
πόρων. 
 Ανάγκη για κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. 
 Απαιτούνται  αλλαγές στη δομή των υπηρεσιών και 

τους τρόπους εργασίας - αλλαγές στον αριθμό των 
εργαζομένων και συνδυασμός δεξιοτήτων σε όλα τα 
τμήματα των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 

 Η φροντίδα Ψυχικής Υγείας στην Ευρώπη είναι 
συνήθως, αλλά όχι πάντα, απαλλαγμένη από 
χρεώσεις κατά την έναρξη εφαρμογής και λειτουργίας 
της. 

 Η πληρωμή ή η συμμετοχή στην πληρωμή ενδέχεται 
να απαιτούνται στην περίπτωση εξειδικευμένων 
υπηρεσιών σε ορισμένες χώρες. 



Τα συστήματα υγείας παρέχουν καλή φροντίδα 
σωματικής  και ψυχικής υγείας για όλους 

 Ο υψηλός επιπολασμός των ασθενειών που προκαλούν τα 
προβλήματα Ψυχικής Υγείας επιδεινώνεται από πολλές 
συννοσηρότητες και αλληλεπιδράσεις μεταξύ ψυχικής και 
σωματικής (άσχημης) υγείας. 

 Οι διαφορές στην πρόσβαση, παροχή και αξιοποίηση της 
υγειονομικής περίθαλψης έχουν σημαντικό ρόλο στον 
προσδιορισμό του χάσματος νοσηρότητας και 
θνησιμότητας μεταξύ ατόμων με ψυχικές διαταραχές και 
του υπόλοιπου πληθυσμού (το χάσμα αυτό αυξάνεται). 

 Οι ψυχικές διαταραχές αποτελούν παράγοντες κινδύνου 
για μια σειρά σωματικών ασθενειών. 

 Η άσχημη ψυχική υγεία επηρεάζει αρνητικά την πορεία και 
την έκβαση πολλών φυσικών ασθενειών. 



Τα συστήματα Ψυχικής Υγείας  λειτουργούν σε καλά 
συντονισμένη συνεργασία με άλλους τομείς 

 Απαραίτητος κρίνεται ένας συνδυασμός υπηρεσιών και 
παροχών που θα συνεργαστούν. 

 Οι οργανισμοί πρέπει να καθορίζουν τους ρόλους και τις 
ευθύνες τους και να οργανώνουν κατάλληλα συστήματα 
συντονισμού των δράσεων. 

 Σε πολλές χώρες, τα κονδύλια χρηματοδότησης για υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας, δημόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας 
προέρχονται από διαφορετικές πηγές και προϋπολογισμούς, με 
αποτέλεσμα την ύπαρξη κανόνων πληρωμών ή επιστροφών  
που ίσως παρεμποδίζουν τη σωστή πρακτική. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χρήστες υπηρεσιών και οι 
οικογένειές τους γνωρίζουν καλύτερα πώς να κατανείμουν τους 
πόρους αποδοτικά  και αποτελεσματικά, γεγονός που τους 
ενδυναμώνει. 



Ιταλία -  Η οργάνωση των υπηρεσιών 
Ψυχικής Υγείας 

Εφαρμογή του Nόμου 180: 

• 78-98: πειραματισμός της μεταρρύθμισης 

• Πρώτο έργο με στόχο την προστασία της 
Ψυχικής Υγείας 1994 - ιστορικό βήμα 

• Δεύτερο έργο για την διασφάλιση της Ψυχικής 
Υγείας 1999-2000: 
επιβεβαιώνει το περιεχόμενο του νόμου 180, 
το Τμήμα Ψυχικής Υγείας (DMH) γίνεται η 
οργανωτική και συντονιστική δομή 



Το αντικειμενικό έργο για την προστασία της ψυχικής 
υγείας 

Χρήσιμο για την ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη της 
ψυχιατρικής βοήθειας για 5 βασικούς λόγους: 
1) Οριστική υπέρβαση του ασύλου. 
2) Προσδιορίζει το Τμήμα Ψυχικής Υγείας ως το 
καταλληλότερο οργανωτικό μοντέλο για τη θεραπευτική 
συνέχεια και τη μοναδικότητα των παρεμβάσεων. 
3) Ορίζει το Τμήμα Ψυχικής Υγείας ως ένα ολοκληρωμένο 
σύνολο δομών και υπηρεσιών με μοναδική διαχείριση και 
συντονισμό. 
4) Η Ψυχιατρική Υπηρεσία Διάγνωσης και Φροντίδας, ακόμη 
και αν βρίσκεται σε γενικό νοσοκομείο, αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του Τμήματος Ψυχικής Υγείας. 
5) Απαιτείται έλεγχος της ποιότητας των υπηρεσιών και των 
παρεμβάσεων. 



Αντικείμενο του Τμήματος Ψυχικής Υγείας : 

 

Θεραπεία 

 

Αποκατάσταση 

 

Κοινωνική Επανένταξη 



Θεραπευτικό έργο:  
Κινητές και οικιακές ψυχιατρικές δραστηριότητες, 
παρεμβάσεις έκτακτης ανάγκης και 
αντιμετώπισης κρίσεων 
 
Έργο αποκατάστασης:  
Ενέργειες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
(ορισμένων ή όλων ) του ατόμου και βελτίωσης 
της αυτονομίας και των σχέσεών του 
 
Έργο κοινωνικής επανένταξης: 
Δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων 
ώστε να ενσωματωθεί το άτομο στη συλλογική 
ζωή (προγράμματα θεραπείας και 
αποκατάστασης, οικονομικοί και σχετικοί πόροι, 
ευκαιρίες εργασίας και στέγασης) 
 



Οι επιχειρησιακές μονάδες του 
Τμήματος Ψυχικής Υγείας 

(αντικειμενικό έργο) 

 Κέντρο Ψυχικής Υγείας (MHC) 

 

Ψυχιατρική Υπηρεσία Διάγνωσης και Φροντίδας 
(PSDC) 

 

 Δομές διαμονής και ημι-διαμονής (RS) 



Το Τμήμα Ψυχικής Υγείας της Τεργέστης 

Τέσσερα (4) 24ωρα Κέντρα Ψυχικής Υγείας 
 
Μία (1) Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική / 
Κέντρο Ψυχικής Υγείας (8 κλίνες) 
 
Μία (1) Υπηρεσία Εξυπηρέτησης και Διαμονής 
(QRS) (συντονίζει τους κοινωνικούς 
συνεταιρισμούς, την κατάρτιση και την 
τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας) 
 
Μία (1) Ψυχιατρική Υπηρεσία Διάγνωσης και 
φροντίδας (6 κλίνες στο γενικό νοσοκομείο) 



Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας 

Τόπος αποδοχής και ανταλλαγής, ευκαιρία για 
ανάπτυξη σχέσεων, δυνατότητα προσωρινής 
τουλάχιστον διαμονής σε περίπτωση δύσκολης 
οικογενειακής κατάστασης. 

 
Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας  για να λειτουργεί 
αποτελεσματικά πρέπει: 

Να απευθύνεται σε πληθυσμό μεγέθους μεταξύ 
50.000 και 80.000 κατοίκων, 

Να είναι προσβάσιμο χωρίς δυσκολία ακόμα και 
με τα μέσα μαζικής μεταφοράς 



Λειτουργίες, δραστηριότητες, προγράμματα 
του Κέντρου Ψυχικής Υγείας 

 Αναγνώριση, αντιμετώπιση και διαχείριση των κρίσεων σε 
24ωρη βάση 

 Εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης και 
θεραπείας 

 Πρωταγωνιστικός ρόλος, συμμετοχή των χρηστών 

 Ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών της οικογένειας 

 Προώθηση δραστηριοτήτων αυτοβοήθειας 

 Διευκόλυνση των ενώσεων 

 Δραστηριότητες αναψυχής και ψυχαγωγίας 

 Δραστηριότητες κατάρτισης σε βασική, επαγγελματική και 
κοινωνική επιχείρηση, τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας 



 Συμβουλευτικές υπηρεσίες στη φυλακή 

 Ενσωμάτωση και συνεργασία με τις περιφέρειες 
υγείας 

 Συμμετοχή του οικογενειακού γιατρού 
(επιμελητής υγείας) 

Πρόληψη δυσφορίας που σχετίζεται με τη 
μοναξιά των ηλικιωμένων 

Πρόληψη αυτοκτονίας 

 Διαφορές φύλου και ψυχικής υγείας 

 Σχέσεις με τα πολιτιστικά γραφεία της πόλης 

 



Υπηρεσίες του Κέντρου Ψυχικής Υγείας 

Νυκτερινή φιλοξενία: 

Για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (από μία νύχτα έως αρκετές 
εβδομάδες). 

Η υποδοχή για σκοπούς υποχρεωτικής υγειονομικής περίθαλψης 
διεξάγεται κανονικά στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας. 

Ημερήσια φιλοξενία: 

Για λίγες ώρες ή για όλη την ημέρα προτείνεται να προσφέρεται 
μια συνθήκη προσωρινής προστασίας ή προστασίας κατά τη 
διάρκεια της κρίσης ώστε να ανακουφιστεί η οικογένεια. 
Επίσκεψη εξωτερικών ασθενών: 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εξωτερικών ασθενών, 
ανταλλάσσονται πληροφορίες και απόψεις με το άτομο ή/και τα 
μέλη της οικογένειας ή γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες σε 
καταστάσεις κρίσης. 



Υπηρεσίες του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (2) 
 

Επίσκεψη στο σπίτι: 
Προγραμματισμένη ή έκτακτη, επιτρέπει τη γνώση των 
συνθηκών διαβίωσης του ατόμου και της οικογένειάς του. 
 
Εξατομικευμένη θεραπευτική εργασία: 
Συναντήσεις με μέλη της οικογένειας για την επιβεβαίωση 
και συζήτηση της δυναμικής και των συγκρούσεων, 
προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη γνώση και συμμετοχή 
στα προβλήματα. 
 
Ομαδικές δραστηριότητες: 
Συνεδρίες στις οποίες η ανταλλαγή πληροφοριών για κοινά 
προβλήματα ενισχύει την ικανότητα να γνωρίσουν ο ένας τον 
άλλον. Κύριος σκοπός είναι να διαμορφωθεί και να 
ενεργοποιηθεί το κοινωνικό δίκτυο. 
 
 



Υπηρεσίες του Κέντρου Ψυχικής Υγείας 
(3) 

 

Παρεμβάσεις αποκατάστασης και πρόληψης: 
Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη τρόπων πρόσβασης στην 
πληροφόρηση και τον πολιτισμό, την κατάρτιση και την 
τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας. 
Υποστήριξη της πρόσβασης στα κοινωνικά δικαιώματα και 
ευκαιρίες. 
 
Υποστήριξη στο σπίτι: 
Προγράμματα που εκτελούνται στο σπίτι για την 
υποστήριξη των καθημερινών δεξιοτήτων και τη 
διατήρηση ή την εκ νέου εκμάθηση των κοινωνικών και 
διαπροσωπικών δεξιοτήτων της ομαδικής ζωής. 
Υποστήριξη οικιστικών δραστηριοτήτων. 
 



 

Υπηρεσίες του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (4) 

 

Συμβουλευτική δραστηριότητα: 
Παρεμβάσεις σε: υγειονομικές υπηρεσίες ή 
νοσοκομειακούς χώρους, φυλακές, περιφερειακά 
γραφεία, δημόσιες και ιδιωτικές κατοικίες 
συνταξιοδότησης 

 

Τηλέφωνο: 
Λειτουργεί τουλάχιστον 12 ώρες την ημέρα για 
αναφορές, προτάσεις, ραντεβού, ελέγχους ακόμα και σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 

 



Ψυχιατρική Υπηρεσία Διάγνωσης και Φροντίδας 
(PSDC). Η διασύνδεση μεταξύ νοσοκομείου και 

περιοχής 

Δομή για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης  
- τοποθετείται μέσα σε γενικό νοσοκομείο 
- λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα 
- χώρος μετάβασης (λανθασμένη χρήση σε πολλές 
πραγματικές καταστάσεις) 
- εφαρμογή Υποχρεωτικής Υγειονομικής Περίθαλψης και 
Εθελοντικής Υγειονομικής Περίθαλψης σε συνθήκες εισδοχής 
των ασθενών 
- ψυχιατρική συμβουλευτική σε άλλα νοσοκομειακά τμήματα 
και στην αίθουσα έκτακτης ανάγκης 
- σύνδεση με το Τμήμα Ψυχικής Υγείας (όσον αφορά τη 
διοίκηση, τις υπηρεσίες και τη λειτουργία) 



• 1 κλίνη ανά 10.000 κατοίκους 

• 16 κλίνες το μέγιστο 

• επαρκείς χώροι ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός της ιδιωτικότητας 
και των δικαιωμάτων για τους ανθρώπους στο Γενικό Νοσοκομείο 

• χώροι για κοινές δραστηριότητες 

• ανοιχτές πόρτες 

• χωρίς περιορισμό 

• μείωση της διάρκειας της νοσηλείας, σύμφωνα με την αρχή της 
περίθαλψης ανά περιοχή  

• η νοσηλεία δεν αντικαθιστά ποτέ την ανάληψη ευθύνης του Κέντρου 
Ψυχικής Υγείας, αλλά αποτελεί εξαίρεση που προκαλείται από πολύ 
ιδιαίτερες ανάγκες 

• δυνατότητα διατήρησης επαφής με το περιβάλλον του ασθενούς για 
ευκολότερη επίλυση καταστάσεων κρίσης 

• εγγύηση της συνέχισης και της περίθαλψης  ανά περιοχή από το 
Κέντρο Ψυχικής Υγείας 



Οικιακές δομές  
Απάντηση στις ανάγκες στέγασης των ανθρώπων 

• Εξω-νοσοκομειακές εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιείται 
μέρος του προγράμματος θεραπείας,  αποκατάστασης και 
κοινωνικής ένταξης. 

• Παρέχεται ένα δίκτυο σχέσεων και ευκαιριών χειραφέτησης -
δεν είναι μόνο λύση στέγασης. 

• Τοποθεσία σε αστικοποιημένες και εύκολα προσβάσιμες 
περιοχές. 

• Διαχείριση από το Τμήμα Ψυχικής Υγείας  ή ιδιωτική κοινωνική 
ή / και επιχειρηματική πρωτοβουλία (ΤΨΥ ιδιοκτήτης του 
έργου). 

• Πρόσβαση και απόρριψη με βάση εξατομικευμένο θεραπευτικό 
πρόγραμμα που συμφωνείται με τους υπεύθυνους της ψυχική 
υγείας και διαχείρισης κινδύνων, πρόσωπο, μέλη της 
οικογένειας ή / και άλλα άτομα αναφοράς 
2 χώροι / 10.000 κατοίκους 



Θεραπευτική κοινότητα 
 
- δομή με υψηλή θεραπευτική αποκατάσταση 
- διαχείριση 24 ώρες την ημέρα 
ιδιαίτερα δραστήρια άτομα και ατομικά προγράμματα 
ενδυνάμωσης 

 
Διαμερίσματα ομάδων 

 
- διαχείριση 12 ώρες την ημέρα 
- άτομα με μέσο επίπεδο δεξιοτήτων και αυτονομίας 
- ατομικά προγράμματα που στοχεύουν κυρίως στην 
κοινωνική ένταξη και εγγυώνται μια χρήσιμη και 
αξιοπρεπή δυνατότητα στέγασης 



Κατοικίες ή κέντρα συγκατοίκησης: 

 

• περισσότεροι άνθρωποι ενθαρρύνονται να 
ζουν μαζί και να μοιράζονται το διαμέρισμα και 
τα έξοδα διαχείρισης 

• αντιμετώπιση μόνο μερικές ώρες την ημέρα ή 
ανάλογα με τις ανάγκες διασφάλισης της 
ενσωμάτωσης με τη γύρω κοινωνική δομή, 
εξασφαλίζοντας τους μια αξιοπρεπή διαβίωση 

 



Οικιακές δομές: τι δεν πρέπει να 
είναι 

Υποκατάστατα χώρων ασύλου 

 

Χώροι παθητικής και χρόνιας εγκατάλειψης 

 

Χώροι διαχείρισης ψυχιατρικής κρίσης 

 



Τα ημι-οικιακά κέντρα 

• Ημερήσια φιλοξενία ανθρώπων 

• Παρέχουν ατομικά και ομαδικά θεραπευτικά 
προγράμματα αποκατάστασης  

• Νοσοκομείο Ημέρας: Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται 
σε εντατικά θεραπευτικά προγράμματα ακόμα και 
σε συνθήκες κρίσης 

• Κέντρο ημέρας: Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους 
τρόπους κατάρτισης και κοινωνικοποίησης 

 



Η μεταρρύθμιση της φροντίδας ψυχικής υγείας στην 
Ιταλία: Αποτελέσματα 

• Μείωση ασθενών σε ψυχιατρικά νοσοκομεία / 
κλινικές (78.538 το 1978 – 7.704 το 1998) 

• Σήμερα υπάρχουν 10 κλίνες / 100.000 σε 
ψυχιατρικούς χώρους και 46 κλίνες / 100.000 σε 
κοινοτικές οικιακές εγκαταστάσεις 

• Ευρείες διαφορές μεταξύ γεωγραφικών περιοχών 

• Η μείωση του αριθμού των ψυχιατρικών κλινών δεν 
συνδέεται με τα αυξημένα ποσοστά αυτοκτονίας 

• ΟΟΣΑ: Τα ποσοστά αυτοκτονίας παρέμειναν σταθερά 
στην Ιταλία 



• Με την εφαρμογή του Νόμου 180 ο αριθμός των 
υποχρεωτικών εισαγωγών μειώθηκε προοδευτικά: πάνω από 
20.000 το 1978 - λιγότερο από 9.000 το 2015. 

• Το ποσοστό των υποχρεωτικών ψυχιατρικών εισαγωγών 
μειώθηκε σταδιακά μεταξύ 1978 και 2005 και παρέμεινε 
σταθερό στη συνέχεια, το 2015 ήταν λιγότερο από το 5% 
(8.815) μεταξύ όλων των 18.7205 ψυχιατρικών εισαγωγών. 

• Η μείωση του συνολικού αριθμού ψυχιατρικών κλινών δεν 
οδηγεί σε αυξημένη χρήση ψυχιατρικών εγκληματολογικών 
εγκαταστάσεων. 

• Το 2016, μετά τη σταδιακή κατάργηση των εγκληματολογικών 
ψυχιατρικών νοσοκομείων, τοποθετήθηκαν 541 άτομα σε νέες 
οικιακές εγκαταστάσεις και 201 άτομα με ψυχικές διαταραχές 
τοποθετήθηκαν σε ψυχιατρικές μονάδες στη φυλακή. 

• Η Ιταλία έχει επενδύσει σε ψυχιατρικές κλίνες που 
τοποθετούνται σε οικιακές εγκαταστάσεις. 
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Πως να προσεγγίσετε ασθενείς 
με προβλήματα ψυχικής 

υγείας στη βάση των τριών 
μεταβλητών 

 



Πριν προτείνει φυσική δραστηριότητα ο 
θεράπων ψυχίατρος πρέπει να 
συμβουλευτεί ώστε να λάβει πληροφορίες 
σχετικά με: 

 

 Την πιθανότητα καρδιαγγειακών και 
μεταβολικών διαταραχών. 

 Τις παρενέργειες των φαρμάκων. 

 

Ώστε να ξέρει σε ποιο βαθμό μπορεί να 
προτείνει στον ασθενή να συμμετέχει σε 
πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας. 



Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα, στο οποίο οι 
ασθενείς θα μπορούν οι ίδιοι να συμβάλουν 
στην απόφαση: 

- Της παρέμβασης, 

- Του χρόνου της φυσικής δραστηριότητας, 

- Του χρόνου παρατήρησης/παρακολούθησης 
των αντιδράσεων του ασθενούς στην 
προτεινόμενη φυσική δραστηριότητα, 

- Της διάγνωσης των ορίων και των φυσικών 
δυνατοτήτων των ασθενών και των αλλαγών, 

-Της προσοχής στη διατροφή των ασθενών και 
των αλλαγών. 



Η αερόβια φυσική δραστηριότητα 
είναι χρήσιμη και πρέπει να 
πραγματοποιείται συχνά: 

 
- Για να βελτιώσει την ευεξία και των 

υγεία σε διάφορους τομείς,  
 
- Είναι μία πραγματικά 

αποτελεσματική συμπληρωματική 
θεραπεία ψυχικών νόσων 



Οφέλη – μείωση κινδύνου εμφάνισης: 

- υπέρτασης,  

- χρόνιων καρδιαγγειακών νόσων,  

- διαβήτη/παχυσαρκίας,  

- μείωσης της οστικής μάζας και 
οστεοπόρωσης, 

- των συμπτωμάτων ψυχικών διαταραχών, 

- βελτίωση της φυσικής, ψυχικής και 
νοητικής λειτουργίας (πιθανότητα 
επιβράδυνσης γνωστικής πτώσης) 

- θετικές επιδράσεις στον ύπνο την νύχτα 



Για να βιώσουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη, οι 
άνθρωποι με κατάθλιψη πρέπει να κάνουν 
αερόβια άσκηση και ενδυνάμωση τουλάχιστον 
2-3 φορές την εβδομάδα, για 45-60 λεπτά 
κάθε φορά. 

 

Κάποιος μπορεί να επιλέξει την 
δραστηριότητα που προτιμάει, σε σχέση με 
την ηλικία και τις ιδιαίτερες προσωπικές 
φυσικές δυνατότητες, σε κάθε περίπτωση υπό 
την επίβλεψη ένας πιστοποιημένου καθηγητή 
φυσικής αγωγής. 



Σε περιπτώσεις σχιζοφρένειας, προτείνεται 
τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας προς έντονης 
φυσικής δραστηριότητας ανά εβδομάδα. 

 

Δεν θα πρέπει να περιμένει κανείς θαύματα 
από την φυσική δραστηριότητα, αλλά το 
επιπλέον όφελος μπορεί να είναι σύντομα 
εμφανές. 



Δουλεύοντας με Νέους 

Παρεμβάσεις υγείας σε ευρύτερο πληθυσμό 
χρειάζονται ώστε να: 

 

Προληφθεί η απουσία ή η διακοπή από το 
πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας. 

Μειώσει τις καθιστικές συμπεριφορές 
στους νέους γενικά, ειδικά σε αυτούς με 
ρίσκο ανάπτυξης προβλημάτων ψυχικής 
υγείας. 



Έρευνες δείχνουν τις δυνατότητες των 
παρεμβάσεων άσκησης στη βελτίωση των 
συμπτωμάτων κατάθλιψης σε νέους 
ανθρώπους. 

Το ηλιακό εύρος των 12-25 χρονών είναι μια 
σημαντική περίοδος για παρέμβαση με 
σκοπό: 

 Τη διασφάλιση έγκαιρης ανάρρωσης, 
 Τον περιορισμό αρνητικών συνεπειών σε 

κοινωνική και επαγγελματική δραστηριότητα  
 Τη μεγιστοποίηση της ευκαιρίας 

εγκαθίδρυσης μακρόχρονιων υγιεινών 
συπεριφορών 

Αυτά τα είδη παρεμβάσεων είναι ευρέως 
αποδεκτά και δεν στιγματίζουν το άτομο με 
ψυχική διαταραχή. 



Οι παρεμβάσεις για νέους ανθρώπους 
πρέπει: 

 
- Να προάγουν την άσκηση ως ευχάριστη 

δραστηριότητα για να μεγιστοποιήσουν 
την προσκόλληση και τη δέσμευση στο 
πρόγραμμα άσκησης.  

 
- Να παρακολουθούν την υγεία και τα 

αποτελέσματα στην ψυχική υγεία του ως 
σημαντικά στοιχεία που υποστηρίζουν τη 
μακροχρόνια επίδραση της άσκησης στις 
ζωές των νέων ανθρώπων 



Η άσκηση: 

 

- Είναι αποτελεσματική για την μείωση 
σημαντικών κλινικών συμπτωμάτων, 

- Μπορεί να χορηγηθεί μαζί με συνήθη 
θεραπεία των ψυχώσεων 

Εξατομικευμένη άσκηση βελτιώνει τα 
συμπτωματικα, νευρογνωστικά και 
μεταβολικά αποτελέσματα σε πρώτα 
επεισόδια της ψύχωσης/πρώτα στάδια 
της ασθένειας 



Οι Carter , Morres, Meade και Callaghan 
(2016) υποστήριξαν: 

 

- Η ομαδική και υπό επίβλεψη ελαφριά ή 
μέτριας έντασης άσκησης τρεις φορές 
την εβδομάδα για μία περίοδο  6 με 12 
εβδομάδες μπορεί να επιφέρει βελτίωση 
στην κατάθλιψη. 

- Η άσκηση φαίνεται να είναι εξίσου 
δραστική για μέτρια και βαριά κατάθλιψη 
σε εσωτερικούς (inpatient) και 
εξωτερικούς (outpatient) ασθενείς 



Στο ηλικιακό φάσμα των 5-17 ετών, 
κατάλληλα επίπεδα φυσικής 
δραστηριότητας συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη: 

- Υγειών μυοσκελετικών ιστών,  

- Υγειούς καρδιαγγειακού συστήματος, 

- Νευρομυική επίγνωση,  

- Υγειούς σωματικού βάρους 

Η φυσική δραστηριότητα έχει 
συσχετιστεί με συναισθηματικά οφέλη 
σε νέους ανθρώπους. 



Δουλεύοντας με ενήλικες 

 
Η αναφορά του Π.Ο.Υ. (2010) – προτάσεις για 

απαιτούμενο επίπεδο φυσικής δραστηριότητας 
για την πρόληψη μη μεταδιδόμενων ασθενειών: 

 

 Τα άτομα ηλικίες 18-65, να πραγματοποιούν 
τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης αεροβική 
άσκηση κάθε βδομάδα. 

Να πραγματοποιείται σε δύο ή περισσότερες 
ημέρες ανά εβδομάδα. 



Οι προτάσεις σχετικά με την άσκηση είναι 
(Paterson & Murias, 2014): 

 
Μέτριας προς υψηλής έντασης αεροβικές 

ασκήσεις με σκοπό τη βελτίωση της 
καρδιοαναπνευστικής υγείας. 
 

Τουλάχιστον 150 λεπτά ανά εβδομάδα 
μέτριας έντασης δραστηριότητα που 
συνολικά προκαλεί κατανάλωση 
ενέργειας περίπου 1000 θερμίδων ανά 
εβδομάδα (ή 90 λεπτά ανά εβδομάδα 
έντονης άσκησης) 



- Αποκομίστε επιπρόσθετα οφέλη 
προσθέτοντας 2 προπονήσεις/εβδομάδα 
μυικής ενδυνάμωσης. 

 
- Η ισορροπία και η ευκινησία είναι ορισμένες 

φορές περιοριστικοί παράγοντες, 
περιλαμβανομένων δραστηριοτήτων 
σχετικές με την ισορροπία  

 
- Τα δομημένα προγράμματα άσκησης, που 

συνήθως αποτελούνται από 30 λεπτά 
μέτριας προς έντονης έντασης άσκησης, 
έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικά και 
ασφαλή 



Βελτιώσεις παρατηρούνται στην 
ψυχοκοινωνική λειτούργία και στη λεκτική 
βραχύχρονη μνήμη. 
 

Βελτιώσεις στη καρδιαγγειακή λειτουργία 
και στην ταχύτητα σχετιζόμενη με την 
ποσότητα της άσκησης. 
 

Υψηλής και χαμηλής έντασης άσκηση 
μειώνουν συνολικά την ευαισθησία στο 
άγχος. 
 

Η υψηλής έντασης άσκηση είχε σαφή 
πλεονεκτήματα έναντι της χαμηλής έντασης. 



Τα άτομα της ομάδας υψηλής έντασης άσκηση 
ανέφερε σημαντικά χαμηλότερο φόβο αγχώδων 
συμπτωμάτων σχετιζόμενων με το σώμα, μετά την 
παρέμβαση συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. 

Υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση υψηλής έντασης 
αεροβικής άσκησης ως μέθοδος παρέμβασης για 
την ευαισθησία στο άγχος. 

Η αερόβια άσκηση μπορεί να αποδειχτεί μία 
πολύτιμη εναλλακτική θεραπεία σε άτομα με 
υψηλή ευαισθησία στο άγχος τα οποία δεν 
μπορούν ή δεν θα αναζητήσουν πιο 
παραδοσιακούς τρόπους παρέμβασης. 



Δουλεύοντας με ηλικιωμένους 
Η φυσική δραστηριότητα και η άσκηση επηρεάζουν 

την ψυχική υγεία 
Βλάβες στη φυσική λειτουργία και εξάρτηση στην 

ADL είναι κοινές μεταξύ ηλικιωμένων σε οίκους 
ευγηρίας 

Αυξημένη φυσική λειτουργία και ανεξαρτησία από 
ADL μπορεί να είναι σημαντικά για την ψυχική 
υγεία: 

- Βελτιωμένη αυτοπεποίθηση και ικανότητα 
συμμετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες 

- Βελτίωση της πιθανότητας αύξησης της 
καθημερινής φυσικής δραστηριότητας 

Άνθρωποι με άνοια έχουν συχνά δυσκολίες στο να 
ξεκινήσουν φυσικές δραστηριότητες 



Επιδημιολογικές μελέτες έχουν παράσχει επαρκή 
δεδομένα σχετικά με τη αποτελεσματικότητα της 
Φ.Α. στην πραγματική αύξηση του προσδοκόμενου 
ζωής και στην πρόληψη: 

Λειτουργικών απώλειων που συντελούν στην απώλεια 
ανεξαρτησίας και ευεξίας και σε ορισμένες πλευρές 
γνωστικών απώλειων και κατάθλιψης 

Ασθενειών και όλων των αιτιών θνησιμότητας 

Σταθερή φυσική δραστηριότητα σχετίζεται γενικά με 
ψυχολογική ευεξία, αν και υπάρχουν σχετικά λίγες 
προοπτικές μελέτες σε ηλικιωμένους. 



Pasco et al.:  

 Υψηλότερα επίπεδα καθημερινής φυσικής 
δρστηριότητας είναι προστατευτικά ενάντια σε 
μεταγενέστερο κίνδυνο ανάπτυξης καταθλιπτικών 
και αγχώδων διαταραχών. 

 Τα θεραπευτικά αποτελέσματα της άσκησης στη 
θεραπεία της κατάθλιψης έχουν λάβει σαφή και 
εκτενή υποστήριξη. 

Η άσκηση είναι ένας πολύτιμος τρόπος ζωής 
υποψήφιος για την αρχική πρόληψη ΜΗ 
διαταραχών. 



Erickson & Kramer (2008):  

6 μήνες μέτριας έντασης αερόβια 
δραστηριότητα είναι αποτελεσματική 
στην εμφάνιση σημαντικών 
βελτιώσεων στη γνωστική λειτουργία. 

Οι βελτιώσεις σχετίζονται με 
διαφοροποιημένη εγκεφαλική 
δραστηριότητα και αύξηση της φαιάς 
ουσίας στο προμετωπικό και 
κροταφικό τμήμα. 



Μέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα 
μπορεί να αποτελέσει: 

- Έναν τρόπο πρόληψης ενάντια στη γνωστική 
και εγκεφαλική φθορά που σχετίζεται με 
την ηλικία. 

- Μία θεραπεία προκειμένου να αναστρέψει 
τη φθορά και τα γνωστικά ελλείματα που 
εμφανίζονται συχνά σε ηλικιωμένους. 



Σύμφωνα με μία μετα-ανάλυση, ο 
συνδυασμός αερόβιας και αναερόβιας 
άσκησης επιφέρει μεγαλύτερα οφέλη στη 
γνωστική λειτουργία συγκριτικά με 
οποιαδήποτε είδος άσκησης καθ’ αυτό. 

Υπάρχουν επαρκή δεδομένα που 
υποστηρίζουν ότι η άσκηση έχει σημαντικά 
θετικές γνωστικές και νευρολογικές 
επιδράσεις σε έναν αριθμό πληθυσμών 
διαφορετικών χαρακτηριστικών εκτός από 
αυτούς με άνοια, συμπεριλαμβανομένων 
παιδιών, ασθενών με πολλαπλή 
σκλήρυνση και ασθενείς με Πάρκινσον. 



Διαφορές ως προς τις αντιδράσεις στη 
φυσική δραστηριότητα με βάση το φύλο 

Οι Zhang et al. (2015) μελέτησαν τη σχέση μεταξύ 
καταθλιπτικών συμπτωμάτων και φυσικής 
δραστηριότητας μεταξύ ατόμων με ελαφριά και 
μέτρια κατάθλιψη υποστηρίζοντας ότι η τακτική 
φυσική δραστηριότητας μειώνει τα καταθλιπτικά 
συμπτώματα. 

 

Η φυσική δραστηριότητα είναι είναι αποτελεσματικό 
μέσο καταπολέμησης της κατάθλιψης. 

 

Η μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε άτομα με 
χαμηλά ποσοστά φυσικής δραστηριότητας, η μείωση 
της κατάθλιψης μπορεί να επιτευχθεί συνδυάζοντας 
τη φυσική δραστηριότητα με άλλες θεραπευτικές 
μεθόδου 



Η μέτρια προς υψηλή έντασης άσκηση είναι μία 
υποσχόμενη στρατηγική στην προσπάθεια 
μείωσης την ευαισθησία σε στρεσογόνα 
ερεθίσματα. 

Medina et al. (2014):  οι επιδράσεις της άσκησης 
στην ψυχική υγεία μπορούν να διαφέρουν ως 
αποτέλεσμα του φύλου, με τους άντρες να 
επωφελούνται περισσότερο από τις γυναίκες. 

Αυτές οι παρεμβάεις πρέπει να είναι διαφορετικές 
στις γυναίκες έναντι των ανδρών τουλάχιστον 
όσο αφορά τη μείωση του άγχους. 

Μελέτες που συγκρίνουν διαφορετικούς τύπους 
και δοσολογίες άσκησης μπορούν να 
βελτιώσουν στην απαιτούμενη γνώση για την 
ανάπτυξη εξατομικευμένων παρεμβατικών 
προγραμμάτων άσκησης. 



Από ψυχοκοινωνική πλευρά, υποστηρίζεται 
ότι η βιολογική τάση των γυναικών για 
αυξημένο άγχος και  ανησυχία ενισχύεται 
συχνά από τις νόρμες που σχετίζονται με το 
φύλο. 

H επικράτηση της άποψης ότι οι γυναίκες 
υποφέρουν από αγχώδεις και 
συναισθματικές διαταραχές οφείλεται 
κυρίως στο συνδυασμό αυτών των βασικών 
διαφορών σε βιολογικά και ψυχοκοινωνικά 
χαρακτηριστικά. 



Διαφορές στην επίδραση της φυσικής 
δραστηριότητας βάσει κουλτούρας του ατόμου 

Κοινωνικά χαρακτηριστικά υφίστανται σχετικά με τη 
συμπεριφορά σε προγράμματα ΦΑ. 

Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προέρχονται κατά ένα 
μεγάλο μέρος στην παιδική ηλικία και διατηρούνται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής. 

Η απουσία φυσικής δραστηριότητας εξαιτίας κοινωνικών 
χαρακτηριστικών μπορεί να καταδεικνύει την επίδραση 
του ψυχοκοινωνικού στρες και εν μέρει να οφείλεται σε 
διαμορφωμένες κοινωνικές ανισότητες στην υγεία και 
την ευεξία. 

Χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση συνδέεται με 
χαμηλότερα επίπεδα ΦΑ και υψηλότερη καθιστική 
συμπεριφορά (χαμηλότερη εκπαίδευση). 



Οι Brodersen et al. (2006) μελέτησαν τα αναπτυξιακά 
μοτίβα στη ΦΑ και στη καθιστική ζωή Βρετανών 
μαθητών (11-12 χρονών). Τα αποτελέσματα:  

 Οι Ασιάτες μαθητές ήταν λιγότερο φυσικά δραστήριοι 
έναντι των λευκών, το ίδιο ίσχυε και για τα έγχρωμα 
κορίτσια αλλά όχι για τα αγόρια. 

 Οι έγχρωμοι μαθητές εμφανίζουν περισσότερη 
καθιστική συμπεριφορά από τους λευκούς μαθητές. 

 Τα επίπεδα καθιστικής ζωής ήταν υψηλότερα σε άτομα 
χαμηλότερου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. 

 Οι περισσότερες διαφορές μεταξύ εθνοτικών ομάδων 
και κοινωνικοοικονομικών ομάδων εμφανίζεται στην 
ηλικία των 11 χρόνων και δεν αναπτυσσόταν μετά την 
εφηβεία. 



 Η ΦΑ μειώνεται και η καθιστική συμπεριφορά 
γίνεται πιο συχνή κατά την εφηβεία. 

 Εθνικές και κοινωνικοοικονομικές διαφορές 
παρατηρούνται στη ΦΑ και στη καθιστική 
συμπεριφορά σε νέους, που έχουν ως 
αποτέλεσμα διαφοροποιήσεις σε προβλήματα 
υγείας στην ενηλικίωση. 

 Έφηβοι με χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό 
επίπεδο εμφανίζουν συχνότερη καθιστική 
συμπεριφορά αλλά η φυσική δραστηριότητα 
διαφέρει λόγω κοινωνικοοικονομικού 
επιπέδου μόνο στα κορίτσια. 

 Έγκαιρη παρέμβαση. 



 Η ΦΑ είναι ένας σημαντικός παράγοντας προσδιορισμού 
χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την υγεία ανάμεσα σε 
ομάδες εθνικών μειονοτήτων, που διαμένουν σε κοινωνικά 
υποβαθμισμένες περιοχές. 

 Τα παρεμβατικά προγράμματα ΦΑ πρέπει να στοχεύουν 
σε κοινωνικά υποβαθμισμένες ομάδες, αλλά είναι 
σημαντικό να γίνονται κατανοητά τα περιβαλλοντικά 
εμπόδια της ΦΑ σε υποβαθμισμένες περιοχές. 

 Τα προγράμματα ΦΑ πρέπει να προσαρμόζονται στο 
άτομο και να περιέχουν ποικίλα χαρακτηριστικά όπως: 
 Στοχοθεσία 

 Επίλυση προβλημάτων 

 Αυτο-παρατήρηση 

 Εποπτευόμενη άσκηση 



Οι αλλαγές προς περισσότερο υγιεινές 
συμπεριφορές σε ομάδες χαμηλού 
εισοδήματος μπορεί να εμφανίζουν 
σημαντικές προκλήσεις, να είναι 
περίπλοκες και να απαιτούν συνεργατική 
προσέγγιση ανάμεσα σε διαφορετικές 
ειδικότητες. 

 

Οι παρεμβάσεις πρέπει να εφαρμόζονται 
τόσο στην παιδική, όσο και στην ενήλικη 
ζωή. 
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Ενίσχυση της φυσικής 
δραστηριότητας 

αποβλέποντας στη βελτίωση 
της ψυχικής υγείας 



Προς μία νέα δημόσια υγεία 

 
Η δημόσια υγεία έχει ένα ευρύ φάσμα: 

 Έλεγχος μεταδιδόμενων ασθενειών 

 Tην αρχική ώθηση για υγεία στο χώρο της εργασίας 

 Στην καθοδήγηση δια-τομεακών προσπαθειών για 
προώθηση της υγείας 

Δημόσια υγεία: μία κοινωνική και πολιτική έννοια, η 
οποία επιδιώκει τη βελτίωση της υγείας, επιμήκυνση 
της ζωής και βελτίωση της ποιότητας ζωής μεταξύ των 
πληθυσμών. 

Προώθηση της υγείας, πρόληψη ασθενειών και άλλες 
μορφές παρεμβάσεων υγείας. 



Οι στρατηγικές προώθησης της υγείας βασίζονται στο 
ερώτημα του πως δημιουργείται η υγεία και στοχεύει 
στο να προσφέρει στους ανθρώπους περισσότερο 
έλεγχο αναφορικά με τους καθοριστικούς παράγοντες 
της υγείας τους 

Χρειάζεται να μεταφερθεί η δημόσια συζήτηση για την Ψ.Υ. 
από την επικέντρωση μόνο στον τομέα της υγείας σε 
τομείς όπως τη(ν): 
- εργασία,  

- εκπαίδευση,  

- μετακίνηση,  

- κατοικία,  

- ποινική δικαιοσύνη,  

- ευημερία, 

- δόμηση του περιβάλλοντος. 



Επιτυχία στην προώθηση της Ψ.Υ.: η εμπλοκή 
και υποστήριξη όλης της κοινότητας και η 
ανάπτυξη συλλογικών συνεργασιών σε μία 
πληθώρα οργανισμών του δημοσίου, 
ιδιωτικού και μη-κυβερνητικού τομέα. 

Η προώθηση της Ψ.Υ. χρειάζεται να συμβεί 
εντός του τομέα της υγείας και όλων των 
άλλων τομέων που επιδρούν στον τρόπο που 
οι άνθρωποι ζουν, αγαπούν, εκπαιδεύονται 
και εργάζονται. 



Η έναρξη της ψυχικής ασθένειας  

Οι μισές από το σύνολο των χρόνιων ψυχικών παθήσεων ξεκινούν από 
την ηλικία των 14 ετών 
Όταν οι μαθητές μαθαίνουν για την ψυχική υγεία είναι ικανοί να 
αναγνωρίζουν τις ενδείξεις και τα συμπτώματα που σχετίζονται με 
προβλήματα ψυχικής υγείας και γνωρίζουν που να στραφούν για 
βοήθεια 
Με τη σειρά του, το στίγμα που περιβάλλει την ψυχική υγεία θα 
μειωθεί. 
Η κατάθλιψη στους εφήβους έχει διπλασιαστεί από τα μέσα 1980 μέχρι 
τα μέσα 2000: 
- Ο επιπολασμός της μέτριας κατάθλιψης κυμαίνεται τώρα από 4% έως 
8%, 
- 12% των παιδιών/εφήβων ίσως να έχουν συμπτώματα λίγο κάτω από 
το κατώφλι της κατάθλιψης, 
- 20% των νέων βιώνουν τουλάχιστον ένα επεισόδιο μείζων κατάθλιψης 
πριν φτάσουν τα 18 έτη 



Αγωγή για την ψυχική υγεία 

 
Υπάρχουν 4 βιβλιογραφικά στοιχεία-κλειδιά για την 
ψυχική υγεία που είναι σημαντικά για την ευεξία και 
την επιτυχία του καθενός: 
1. Η κατανόηση του τρόπου απόκτησης και 
διατήρησης της καλής ψυχικής υγείας; 
2. Η μείωση του σχετιζόμενου με την ψυχική υγεία 
στίγματος; 
3. Η αύξηση της αποτελεσματικότητας για εύρεση 
βοήθειας (το να γνωρίζεις πότε, που και πως να 
αποκτήσεις καλή υγεία με δεξιότητες προαγωγής της 
φροντίδας εαυτού); και 
4. Η κατανόηση των ψυχικών διαταραχών και των 
θεραπειών. 



Η Φ.Δ. βοηθάει τη βελτίωση των γνωστικών 
δεξιοτήτων και επιδόσεων και της ακαδημαϊκής 
αποτελεσματικότητας. 

Αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ Ψ.Υ. και καθιστικής 
συμπεριφοράς. 

Ψ.Υ.: σημαντική κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής, 
επηρεάζει τη γνωστική λειτουργία και τη μάθηση, τα 
συναισθήματα και τις ενέργειες του ατόμου. 

Στην παιδική και εφηβική ηλικία, η Ψ.Υ. 
μεταφράζεται ως: η διέλευση από αναπτυξιακά και 
συναισθηματικά ορόσημα, η παράλληλη μάθηση 
υγιεινών κοινωνικών δεξιοτήτων και τρόπων 
αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων. 



Ψυχικά υγιή παιδιά/νέοι έχουν βελτιωμένη ποιότητα 
ζωής και μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά 
στο σπίτι, το σχολείο και στο κοινωνικό περιβάλλον που 
δραστηριοποιούνται. 
 

Όταν οι νέοι έχουν ενημερωθεί σχετικά με θέματα Ψ.Υ., 
η πιθανότητα της ύπαρξης υγείας και ευζωίας θα 
οδηγήσει σε αποτελεσματικά σημάδια και συμπτώματα. 
 

Κέντρα Πρόληψης Ασθενειών: Η επικέντρωση στην υγιή 
συμπεριφορά στην παιδική ηλικία είναι περισσότερο 
αποτελεσματική έναντι της προσπάθειας αλλαγής μη 
υγιούς συμπεριφοράς στην ενήλικη ζωή. 
 

Η αγωγή υγείας που αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της 
Ψ.Υ. βοηθάει τους νέους, τις οικογένειές τους και τις 
κοινότητες να αισθανθούν περισσότερο άνετα στην 
αναζήτηση βοήθειας, βελτιώνει την ακαδημαϊκή επίδοση 
και σώζει ζωές. 



Στις Η.Π.Α.: ένα ικανοποιητικό πρόγραμμα στην 
αγωγή υγείας, θεμελιωμένο σύμφωνα με τις 
ανάγκες των μαθητών όλων των τάξεων, πρέπει 
να περιλαμβάνει κατάρτιση στις διαφορετικές 
και ποικίλες διαστάσεις της υγείας και πρέπει: 

Να αναφέρεται στη σημαντικότητα της 
ψυχικής υγείας και τη σχέση σωματικής και 
ψυχικής υγείας. 

Να αυξάνει την κατανόηση των μαθητών, τις 
αντιλήψεις και τις συμπεριφορές που 
προάγουν την υγεία, την ευεξία και την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 



Τραυματικές Εμπειρίες Παιδικής Ηλικίας:  
 στρεσσογόνα ή τραυματικά συμβάντα που μπορούν να 

οδηγήσουν σε κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική 
δυσλειτουργία, 

 Υιοθέτηση συμπεριφορών υψηλού ρίσκου, ασθένεια και 
πρόωρος θάνατος 

 τα παιδιά που βιώνουν τέτοια τραυματικά συμβάντα 
συχνά δυσκολεύονται στο σχολείο 

 η αθροιστική επίδραση του τραύματος και του άγχους 
σχετιζόμενου με αυτό μπορεί να είναι σημαντική και να 
έχει ως αποτέλεσμα: 

 μη υγιεινές συμπεριφορές,  
 ανικανότητα συγκέντρωσης και επεξεργασίας 

πληροφοριών 
 δυσκολία απόκρισης στη σχολική αίθουσα και σε 

κοινωνικές συνθήκες. 



Προτάσεις για την προώθηση της ψυχικής υγείας 
στο εκπαιδευτικό πλαίσιο:  

 Υποστήριξη των παιδιών και των νέων στην 
παροχή ή ανάπτυξη:  
o θετικών ρουτινών και πρακτικών, 

o Φ.Δ., άσκησης και παιχνιδιού, 

o κατάλληλης και επαρκούς διατροφής,  

o συνηθειών τακτικού ύπνου, 

o δεξιοτήτων διαχείρισης άγχους και  

o σχέσεων φροντίδας και συμπαράστασης. 

 Καταβολή προσπαθειών μείωσης του στίγματος 
σχετικά με την ψυχική υγεία 

 Υιοθέτηση οικείων σχέσεων φροντίδας 

 Προώθηση θετικού σχολικού κλίματος και 
κουλτούρας 



Υποστήριξη ανάπτυξης κοινωνιο-
συναισθηματικών δεξιοτήτων και συμπερι-
φορών αναζήτησης βοήθειας. 

Παροχή υποστήριξης σε μαθητές με 
προβληματισμούς και ανησυχία σχετικά με 
την Ψ.Υ. των ιδίων, φίλων και οικογένειας. 

Υιοθέτηση της χρήσης μίας προσέγγισης 
διεπιστημονικής συνεργασίας με κοινοτικούς 
πόρους. 

Ανάπτυξη και καλλιέργεια της υποστήριξης 
του σχολικού προσωπικού για τη δική τους 
ψυχικής υγείας και ευημερίας. 



Ο εγκέφαλος ενός παιδιού και άλλα βιολογικά 
συστήματα αναπτύσσονται πιο γρήγορα τα πρώτα 
3 έτη της ζωής. 

Η εφηβεία είναι το δεύτερο κρίσιμο στάδιο της 
ανάπτυξης του ανθρώπου. 

Οι αποκτηθείσες στην παιδική ηλικία δυνατότητες 
μπορούν να μετουσιωθούν σε δεξιότητες, 
συμπεριφορές και ευκαιρίες – ευεξία στην 
εφηβεία και αργότερα σε μία πιο παραγωγική 
ενήλικη ζωή. 

Η κατάλληλη εκπαίδευση και οι ευκαιρίες 
μπορούν να προσφέρουν μία δεύτερη ευκαιρία σε 
νέους που δεν απέκτησαν επαρκείς δεξιότητες και 
δυνατότητες κατά την παιδική ηλικία. 



Ψυχική Ανθεκτικότητα (Ψ.Α.): 

- έλεγχος (συναισθηματικός και ζωής) 

 

- δέσμευση 

 

- πρόκληση 

 

- αυτοπεποίθηση (στις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις 
και τις ικανότητες) 



Παρεμβατικά προγράμματα προαγωγής της 
υγείας απαιτούνται για την πρόληψη διακοπής 
της Φ.Δ. και στην προσπάθειας μείωσης 
καθιστικών συμπεριφορών στους νέους, αλλά 
ιδιαιτέρως σε εκείνους με κίνδυνο ανάπτυξης 
προβλημάτων ψυχικής υγείας. 
 
Η φυσική δραστηριότητα φαίνεται να βελτιώνει 
καταθλιπτικά συμπτώματα στους έφηβους 
(αντικαταθλιπτική επίδραση). 
 
Η άσκηση μπορεί να είναι μία χρήσιμη 
θεραπευτική μέθοδος και στρατηγική για την 
αντιμετώπιση συμπτωμάτων της κατάθλιψης. 



Πολλαπλές διαστάσεις προαγωγής της 
ψυχικής υγείας με σκοπό την ευεξία 

Η εκπαίδευση σχετικά με τη σημασία της σύνδεσης 
πνεύματος-σώματος αυξάνει την κατανόηση των 
μαθητών, των στάσεων και των θετικών 
συμπεριφορών. 
 

Η ψυχική υγεία είναι κάτι περισσότερο από μία 
ασθένεια. 
. 

Κέντρα Πρόληψης Ασθενειών: ψυχική υγεία στην 
παιδική/εφηβική ηλικία αποτελεί το «πέρασμα» από 
αναπτυξιακά και συναισθηματικά στάδια, η μάθηση 
υγιεινών κοινωνικών δεξιοτήτων και τρόπων 
αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων. 



Τα ψυχικά υγιή παιδιά/νέοι έχουν μία 
θετική ποιότητα ζωής και λειτουργούν 
αποτελεσματικότερα στο σπίτι, το 
σχολείο και τις κοινότητές τους. 

Μία περιεκτική προσέγγιση της 
κατάστασης ευεξίας στην ψυχική υγεία 
περιλαμβάνει την επικέντρωση στη 
φυσική αγωγή, την αγωγή υγείας και τη 
διατροφή. 



Φυσική Αγωγή και Ψ.Υ. 

Η Φ.Α. είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Ψ.Υ., τη 
συναισθηματική υγεία και την ολική ευεξία του 
ατόμου. 
 

Η Φ.Α. διδάσκει τους μαθητές πως να επιτυγχάνουν 
δια-βίου δέσμευση σε προγράμματα Φ.Δ. και Ψ.Υ.  
 

Η διαμόρφωση θετικών συνηθειών και ρουτινών Φ.Δ. 
συμβάλλει στην ανάπτυξη και βίωσης της ευεξίας στο 
άτομο. 
 

Μέτρια ποσοστά Φ.Α. μπορούν να βελτιώσουν την 
ψυχική διάθεση και την αυτοεκτίμηση του ατόμου.  



Ένα ποιοτικό πρόγραμμα Φ.Α. επικεντρώνεται στα 
ακόλουθα: 
 

Μείωση της παχυσαρκίας και των χρόνιων ασθενειών.  
 

Μείωση του άγχους και του στρες. 
 

Αύξηση αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης. 
 

Προώθηση της βεβαιότητας, της ανεξαρτησίας και του 
αυτο-ελέγχου. 
 

 Ενθαρρύνει πιο υγιείς διατροφικές συνήθειες μέσω 
κατάλληλης διατροφής. 



Φυσική Δραστηριότητα, λειτουργία και μάθηση 
εντός τχολικής Τάξης 

• Φ.Δ. – σημαντικές βελτιώσεις στην Ψ.Υ. και τη 
γνωστική λειτουργία. 

• Η ύστερη εφηβεία χαρακτηρίζεται από αυξημένο 
άγχος και αύξηση των προβλημάτων Ψ.Υ., που 
πιθανόν επιμένουν και κορυφώνονται στην πρώιμη 
ενήλικη ζωή. 

• Η Φ.Δ. είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά την ύστερη 
εφηβεία. 

• Ιδιαίτερα σημαντική προσοχή έχει δοθεί στην έμφαση 
της σχέσης μεταξύ φυσικής δραστηριότητας, σχολικής 
επίδοσης και συμπεριφοράς. 



Tomporowski και συνεργάτες: η άσκηση βελτιώνει τις 
γνωστικές και νοητικές λειτουργίες των παιδιών, 
συγκεκριμένα την εκτελεστική λειτουργία. 

Άλλοι αναφέρουν ότι:  

η παροχή σύντομων διαλειμμάτων φυσικής 
δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του σχολείου 
βελτίωσε τη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση διάφορων 
δεξιοτήτων, 

μετά την άσκηση, οι μαθητές ήταν περισσότερο 
εύστροφοι και προσεκτικοί, λιγότερο παρορμητικοί και 
νευρικοί και διατηρούσαν την προσοχή τους για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και 

η Φ.Δ. αύξησε τη συγκέντρωση στο ακαδημαϊκό 
αντικείμενο και υλικό εντός της σχολικής τάξης. 



 η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα Φ.Δ. βελτιώνει τη μυϊκή 
ικανότητα, τις κινητικές δεξιότητες, τη συμπεριφορά και το 
επίπεδο της πληροφορίας που επεξεργάζονται τα παιδιά με 
Δ.Ε.Π.Υ. 

 η προώθηση της Φ.Δ. διαμέσου περιεκτικών σχολικών 
προγραμμάτων Φ.Δ. περιλαμβάνει το διάλειμμα, τη Φ.Δ. εντός 
σχολικής τάξης, τις εσωτερικές ομάδες φυσικής 
δραστηριότητας, τους  αθλητικούς αγώνες μεταξύ σχολείων 
και τη φυσική αγωγή 

 διασφάλιση ότι η Φ.Α. παρέχεται σε όλους τους μαθητές σε 
όλες τις τάξεις και διδάσκεται από κατάλληλα καταρτισμένους 
δασκάλους 

 συνεργασία με κοινοτικούς οργανισμούς για την οργάνωση και 
παροχή προγραμμάτων Φ.Δ. εκτός σχολικού προγράμματος 
και χρήση εγκαταστάσεων κατάλληλων για προγράμματα Φ.Δ. 



Οι κυριότερες στρατηγικές αύξησης της Φ.Δ. κατά τη 
διάρκεια του σχολικού προγράμματος περιλαμβάνουν: 

 παροχή ενισχυμένης Φ.Α. που αυξάνει την ώρα του 
μαθήματος, διεξαγωγή του μαθήματος από 
εκπαιδευμένους ειδικούς (κατευθυντήριες οδηγίες για 
άσκηση σε μέτριο προς έντονο επίπεδο Φ.Δ.)  

 διαλείμματα από τις δραστηριότητες εντός σχολικής τάξης 

 δημιουργία συναντήσεων Φ.Δ. πριν και μετά το σχολείο, 
ενώ παρέχεται ο κατάλληλος χώρος και εξοπλισμός  

 συμμετοχή σε ενεργητική μετακίνηση (περπάτημα και 
ποδηλασία προς και από το σχολείο) 

 ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια 
του διαλείμματος, του μεσημεριανού και άλλων 
διαλειμμάτων, με οργανωμένες δραστηριότητες και το 
διαθέσιμο αθλητικό εξοπλισμό 



Η σχέση μεταξύ σχολικού κλίματος και ευεξίας 

 Το σχολικό κλίμα επηρεάζει το αίσθημα ασφάλειας του 
ατόμου, την αποδοχή, την ευεξία και την ανάπτυξη 
σχέσεων με άλλους 

Ένα σχολικό κλίμα που υποστηρίζει την υγιή 
συναισθηματική λειτουργία περιλαμβάνει δομές που 
προσφέρουν βοήθεια πρόληψης και αντιμετώπισης 

Τα στοιχεία της υποστήριξης περιλαμβάνουν: 

ύπαρξη ασφάλειας, 

προώθηση ενός υποστηρικτικού ακαδημαϊκού, 

επαγγελματικού και φυσικού περιβάλλοντος, 

ενθάρρυνση και διατήρηση σχέσεων χαρακτηριζό-
μενων από  σεβασμό, εμπιστοσύνη και φροντίδα 
διαμέσου της σχολικής κοινότητας. 



Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η ψυχική 
ευεξία όλων εκτιμάται και υιοθετείται, ελεύθερο 
από στίγμα, είναι αναγκαία για να βοηθήσει τους 
μαθητές να αισθανθούν ασφαλείς και αποδεκτοί. 

Τα σχολεία πρέπει να υποστηρίζουν την κοινωνιο-
συναισθηματική μάθηση και την Ψ.Υ. για όλους τους 
μαθητές ως αναγκαία συστατικά υγείας και 
ευημερίας. 

Ο καθένας εντός του σχολικού περιβάλλοντος 
πετυχαίνει το στόχό του αν όλοι αισθάνονται 
αποδοχή, εκτίμηση και σεβασμό. 



Αγωγή Υγείας 

Η αγωγή υγείας διδάσκει σχετικά με τη φυσική, 
ψυχική, συναισθηματική και κοινωνική υγεία. 

Η αγωγή υγείας αναπτύσσει θετικές αντιλήψεις 
υγείας. 

Τα περιεκτικά προγράμματα αγωγής υγείας είναι 
σημαντικό να κινητοποιούν τους μαθητές να 
βελτιώνουν και να διατηρούν την υγεία τους, να 
προλαμβάνουν την ασθένεια και να μειώνουν 
ριψοκίνδυνες συμπεριφορές (ναρκωτικά, αλκοόλ, 
κάπνισμα, τραυματισμός, σεξουαλικότητα, διατροφή 
και ασθένεια). 



Ο ρόλος της κινητοποίησης 

Ορισμένοι μαθητές είναι υψηλά προσανατολισμένοι να 
επιδιώκουν προγράμματα φυσικής δραστηριότη-τας, 
ενώ άλλοι δεν είναι. 

Οι προσπάθειες αύξησης του ποσοστού Φ.Δ. των 
μαθητών πρέπει: 

- να αναγνωρίζουν τις διαφορές στην παρακινητική 
ετοιμότητα, 

- να αναπτύσσουν διαδικασίες που προωθούν τη 
δέσμευση στο πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας 
κατά τη διάρκεια του σχολείου και πέρα αυτού, 

Προκειμένου να υπάρξουν ευκαιρίες για συμμετοχή σε 
πρόγραμμα Φ.Δ. τα σχολεία είναι σκόπιμο να παρέχουν 
μία μεγάλη γκάμα επιλογών. 



Πόροι Ψυχικής Υγείας με την Υιοθέτηση 
Συνεργασιών Σχολικών και Κοινοτικών Φορέων 

 
Η ανάπτυξη και η διευκόλυνση της σχέσης σχολικών-
κοινοτικών φορέων είναι: 

 σημαντική για την εμφάνιση θετικού αντίκτυπου 
στο σχολικό κλίμα προκειμένου να υποστηρίζει 
όλους τους μαθητές (ιδιαίτερα εκείνους που 
έχουν ανάγκες Ψ.Υ.), 

 μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση στις 
υπάρχουσες υπηρεσίες με νέους τρόπους. 

Η ψυχική και σωματική ευεξία των μαθητών μπορεί 
να ενισχυθεί, υιοθετώντας ένα συνολικά πιο υγιές 
σχολικό κλίμα. 



Η ποιότητα του σχολικού κλίματος μπορεί να είναι ο 
μοναδικός ισχυρότερος προβλεπτικός παράγοντας 
προώθησης της μαθητικής επίτευξης 

Οι αξιολογήσεις 

 μπορεί να είναι επίσημες ή ανεπίσημες, σύντομες 
και σύνθετες ή πιο περίπλοκες, 

 πρέπει να πραγματοποιούνται ανά τακτά 
διαστήματα. 

Ως επακόλουθο μιας αξιολόγησης, οι περιφέρειες 
πρέπει να επικεντρώσουν την προσοχή τους στην 
ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των σχολικών και των 
κοινοτικών συνεργασιών που είναι οι πλέον 
αναγκαίες. 



Τα σχολεία είναι μέρη στο οποίο πραγματοποιείται ένα 
αξιοσημείωτο ποσοστό Φ.Δ.  

Ο βαθμός στον οποίον η Φ.Δ. έχει πλήρως ενσωματωθεί στο 
σχολείο ποικίλει με το βαθμό του  δημόσιου ενδιαφέροντος 
σε θέματα υγείας και υπεράσπισης της φυσικής αγωγής και 
του αθλητισμού. 

Η τάση που εμφανίζεται συνεχίζει να είναι οι ad hoc και 
αποσπασματικές πρωτοβουλίες. 

Για το μέλλον, η ερώτηση παραμένει: Πώς μπορούν τα 
σχολεία να συμπεριλάβουν μία συστηματική, κατάλληλα 
ενσωματωμένη και δίκαιη επικέντρωση στη φυσική 
δραστηριότητα εντός των υπολοίπων ανησυχιών τους για 
προώθηση της υγιούς ανάπτυξης και της αντιμετώπισης των 
προβλημάτων του μαθητή; 
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