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Δηζαγσγή
Ζ θνηλσληθή ςπρνινγία είλαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ
ζην βαζκφ πνπ απηή πξνθαιεί εξεζίζκαηα ζε άιια άηνκα ή απνηειεί ηελ αληίδξαζή
ηνπ ζε απηή ηε ζπκπεξηθνξά. Ζ θνηλσληθή ςπρνινγία γίλεηαη επηζηεκνληθφο θιάδνο
θπξίσο σο ςπρνινγία ηνπ αηφκνπ. ηελ Κνηλσληθή Φπρηαηξηθή ν ςπρηθά άξξσζηνο
εμεηάδεηαη φρη κφλν σο άηνκν αιιά θαη σο κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο
πνπ αλήθεη.
Ζ Κνηλσληθή Φπρηαηξηθή κειεηά ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ ζηε
δεκηνπξγία θαη ηελ εθδήισζε ησλ ςπρηθψλ λνζεκάησλ. Σν αληηθείκελφ ηεο είλαη ην
άηνκν (πγηέο ή παζνινγηθφ), ε νηθνγέλεηά ηνπ θαη νη νκάδεο αηφκσλ κε ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά. Σν πξφγξακκά ηεο πεξηιακβάλεη: κέηξα πξφιεςεο, επηδεκηνινγηθή
έξεπλα, εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο ςπρηαηξηθήο ζην λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ,
ςπρηαηξηθή ζηελ θνηλφηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηε δεκηνπξγία Κέληξνπ Κνηλνηηθήο
Φπρηθήο Τγηεηλήο.
Ζ ζεκαζία ηεο ςπρηθήο πγείαο, ε αιιειεμάξηεζε ηεο κε ηε ζσκαηηθή πγεία θαη ε
επηβάξπλζε πνπ πξνθαινχλ νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζε πξνζσπηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη
θνηλσληθφ επίπεδν απνθηά απμαλφκελε αλαγλψξηζε ηφζν απφ ηνπο ππεχζπλνπο γηα
ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο φζν θαη απφ ην επξχ θνηλφ. Ύζηεξα απφ πξνζπάζεηεο
είθνζη ρξφλσλ γηα ηε κεηαξξχζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηε ρψξα καο,
βξηζθφκαζηε ζε κία πεξίνδν ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο δηαθαίλεηαη κηα κεηαηφπηζε
ηνπ θέληξνπ βάξνπο απφ ηελ ηδξπκαηηθνχ ηχπνπ πεξίζαιςε ζηε θνηλνηηθή θξνληίδα
ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο.
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θνπόο
Δίλαη ε αλαζθφπεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ αιιά θαη απνηχπσζε ησλ
ηξερνπζψλ εξεπλψλ - ζπζηεκαηηθψλ κειεηψλ βαζηζκέλν ζην πιαίζην ησλ ηειεπηαίσλ
εμειίμεσλ ηεο θνηλσληθήο ςπρηαηξηθήο θαζψο θαη ηελ ζρηδνθξέλεηα.
Τιηθφ θαη Μέζνδνο: Έγηλε δηαινγή άξζξσλ πνπ ηεξνχζαλ ηεο πξνυπνζέζεηο πνπ
είρακε ζέζεη. Ζ αλάθηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν έγηλε κε βάζε
ζπγθεθξηκέλσλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο
βηβιηνγξαθίαο ζηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ PubMed, & google Scholar.
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Λέμεηο θιεηδηά: social psychiatric, social psychology, social psychology history,
psychotic disorder, social psychology experiences, journal of social psychiatry.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1.
ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Ηζηνξηθή Αλαδξνκή
ηηο αξρέο ησλ ηζηνξηθψλ ρξφλσλ, ε ςπρηθή αζζέλεηα ζεσξνχληαλ φηη νθεηιφηαλ ζε
ππεξθπζηθέο δπλάκεηο. Οη ςπρηθά αζζελείο αληηκεησπίδνληαλ ζαλ λα είραλ
θαηαιεθζεί απφ δαηκνληθέο ή απφ ζείεο δπλάκεηο. (ΒΑΛΑΜΑΝΣΕΖ Γ. 1983)
ηελ αξραία ειιεληθή θαη ξσκατθή γξακκαηνινγία θπξηαξρεί ε αληίιεςε φηη ε ςπρηθή
αζζέλεηα είλαη απνηέιεζκα ηεο δξάζεο δαηκφλσλ. Γηα απηφ ν ςπρηθά άξξσζηνο είλαη
άηνκν κε ζετθέο ηδηφηεηεο. Φπζηθά εθθξάδνληαη θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Ο
Ηππνθξάηεο πηζηεχεη φηη θαη νη ςπρηθέο φπσο φιεο νη αζζέλεηεο έρνπλ θπζηθή
πξνέιεπζε, απνξξίπηνληαο έηζη ηε ζενινγηθή εξκελεία ,ζην έξγν ηνπ πεξηέγξαςε
ηνπο «ρπκνχο» ηνπ ζψκαηνο: ην αίκα, ην θιέγκα, ηελ θίηξηλε θαη ηε καχξε ρνιή.
πγθεθξηκέλα ζεσξνχζε ηελ κειαγρνιία (θαηάζιηςε) πεξίζζεηα καχξεο ρνιήο. Ο
Πιάησλαο ζηελ Πνιηηεία αληηκεησπίδεη αξλεηηθά ηνπο ςπρηθά αζζελείο. Θεσξεί φηη
πξέπεη λα θξαηηνχληαη καθξηά απφ ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο. Δίλαη δπλαηφλ λα
θπιαθηζηνχλ ή λα ζαλαησζνχλ κε απφθαζε ηνπ δηθαζηή. Ο Αξηζηνηέιεο κειέηεζε κε
νξζνινγηθφ ηξφπν κε βάζε εκπεηξηθέο κεζφδνπο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αζζελψλ, ελψ
παξαηεξνχζε φηη ε ρξήζε ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ θξαζηνχ κπνξνχλ λα δξάζνπλ
θαηεπλαζηηθά. (ΒΑΛΑΜΑΝΣΕΖ Γ. 1983)
ηελ Δπξψπε ηνπ Μεζαίσλα θαη θαηά ηελ Αλαγέλλεζε, ππήξρε ε αληίιεςε φηη νη
ςπρηθά αζζελείο είραλ επεξεαζηεί απφ ηελ ζειήλε. Αθφκε θαη ν αγγιηθφ φξνο Lunatic
(ηξειφο) πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ Luna-ζειήλε. Μέζα ζην ζενθξαηηθφ θιίκα πνπ
επηθξάηεζε ζηα κεζαησληθά ρξφληα ζπληειείηαη ε απφιπηε δαηκνλνπνίεζε ησλ
ςπρηθά αζζελψλ. Ο αζζελήο έρεη θπξηεπηεί απφ ην δηάβνιν, θαηεγνξείηαη γηα καγεία,
θαίγεηαη ζηελ ππξά ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ή εγθιείεηαη ζε ηδξχκαηα γηα λα κε κνιχλεη
θαη ηνπο άιινπο. Μα θαη ζηελ Αλαγέλλεζε ην θπλήγη ησλ καγηζζψλ ζα ζπλερηζηεί.
Όζνη δηαθαηέρνληαη απφ παξαηζζήζεηο θαη νξάκαηα εκπίπηνπλ ζηελ δηθαηνδνζία ηεο
Ηεξάο Δμέηαζεο. . Οη «ζειεληαζκέλνη» αληηκεησπίδνληαλ σο δαίκνλεο, κάγηζζεο ή
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αηξεηηθνί. Κιείλνληαλ ζε ηδξχκαηα, ζαλ εγθιεκαηίεο, δέλνληαλ, μπινθνπνχληαλ,
απνκνλψλνληαλ θαη δελ ηνπο παξέρνληαλ επαξθήο έλδπζε θαη ζίηηζε.
Ζ πεξίνδνο ηνπ „δηαθσηηζκνχ „ ζηε ζεξαπεία ησλ ςπρηθά αζζελψλ άξρηζε λα
αλαηέιιεη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1790, φπνπ ν γάιινο γηαηξφο Phillippe Pinel μεθίλεζε
ηελ «εζηθή» ζεξαπεία ησλ ςπρηθά παζρφλησλ. Δπέβαιε ηελ θάιπςε βαζηθψλ
αλαγθψλ

ησλ

ςπρηθά

λνζνχλησλ

θαη

κειέηεζε

ηελ

ζπκπεξηθνξά

ηνπο

πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζεη ηνλ παζνινγηθφ ηξφπν ζθέςεο ηνπο. Ο Άγγινο
Wiliam Tukes θαζηέξσζε ηελ ηδέα ηνπ αζχινπ, σο έλα αζθαιέο θαηαθχγην γηα ηνπο
αλζξψπνπο κε ςπρηθή αζζέλεηα. Ζ θηινζνθία ησλ Κνπαθέξσλ ζηηο ΖΠΑ ,φηη αλ νη
αζζελείο αληηκεησπηζηνχλ κε επγέλεηα ζε έλα επράξηζην πεξηβάιινλ ε θαηάζηαζε
ηνπο κπνξεί λα βειηησζεί, βξίζθεη εθαξκνγή αθφκε θαη ζήκεξα ζηε ζεξαπεία
πεξηβάιινληνο. (Καλαβηηζάο Δ. 2015)
Μφιηο ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, νη ηξφθηκνη ησλ αζχισλ άξρηζαλ λα
αληηκεησπίδνληαη σο αζζελείο θαη φρη ζαλ εγθιεκαηίεο πνπ έπξεπε λα «ειέγρνληαη»
κε κεζφδνπο φπσο ε εξεκηζηηθή θαξέθια θαη ην θινπβί. Οη πξνζπάζεηεο ηεο
δαζθάιαο Dorothea Dix νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε ησλ πξψησλ λνζνθνκείσλ γηα ηελ
θξνληίδα ησλ ςπρηθά αζζελψλ ζηηο ΖΠΑ , ηνλ Καλαδά , ηε θσηία θαη ηελ Ηαπσλία.
ηα ηέιε ηνπ αηψλα ηδξχζεθαλ θαη νη πξψηεο ζρνιέο εθπαίδεπζεο λνζειεπηψλ
ςπρηθήο πγείαο, θαζψο θαηέζηε ζαθέο φηη ην λέν ζεξαπεπηηθφ κνληέιν απαηηνχζε
επαγγεικαηίεο κε θαηάιιειε εθπαίδεπζε, ζπκπφληα θαη πξνζπκία γηα ηελ θξνληίδα
ησλ άιισλ.
ηνλ 20ν αηψλα ε λνζειεία θαη ε ζεξαπεία ησλ ςπρηθά αζζελψλ ζεκείσζε
πεξαηηέξσ πξφνδν. ηελ δεθαεηία ηνπ 1930 άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη νη ζσκαηηθέο
ζεξαπείεο, φπσο ε ζεξαπεία κε βαζχ θψκα, ην ζνθ ηλζνπιίλεο θαη ε
ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία.
Ζ επαλάζηαζε ζηελ ςπρηαηξηθή θξνληίδα ήξζε ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 κε ηελ
αλαθάιπςε ησλ ςπρνηξφπσλ θαξκάθσλ (θάξκαθα πνπ ζεξαπεχνπλ ςπρηθά
λνζήκαηα). Απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηνπο ήηαλ πνιινί αζζελείο λα εμέιζνπλ απφ ηα
ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία. (ηπιηαλίδεο . 2010)
Πάξα ηελ ηεξάζηηα πξφνδν πνπ έρεη επέιζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθψλ
λνζεκάησλ, αθφκε θαη ζήκεξα εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζηεξνχληαη νπνηαζδήπνηε
ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο. Ζ λεφηεξε επνρή δε ζηάζεθε πην επλντθή γηα ηελ ςπρηθή
αζζέλεηα. Ζ παξερφκελε θξνληίδα είλαη κάιινλ θησρή. Ο αζζελήο είηε δηψθεηαη απφ
ηελ πφιε ζα κηαξφο, είηε αθήλεηαη λα πεξηθέξεηαη ρσξίο θακηά θξνληίδα, είηε
εγθιείεηαη ζε ηδξχκαηα. Σα ηδξχκαηα απηά δελ έρνπλ θακία ζεξαπεπηηθή ιεηηνπξγία.
(ηπιηαλίδεο . 2010)
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πρλά άιισζηε είλαη ηδξχκαηα πνπ ζπγθεληξψλνπλ φισλ ησλ εηδψλ ηνπο
πεξηζσξηαθνχο ηεο επνρήο: άπνξνπο, άεξγνη, αλάπεξνη, άηνκα κε αθξνδηζηαθά
λνζήκαηα, πφξλεο, νξθαλά θαη ςπρηθά αζζελείο Πέξα απφ ηνπο ππαξθηνχο ή ηνπο
αλχπαξθηνπο θηλδχλνπο πνπ ηνπο θαηαδπλαζηεχνπλ, έρνπλ αληηκεησπίζνπλ ην
ζηίγκα ηεο ςπρηθήο λφζνπ πνπ ηνπο αθνινπζεί. (Καλαβηηζάο Δ. 2015)
1.1.Οξηζκόο ηεο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο
Ο Ακεξηθαλφο ςπρίαηξνο Southart έδσζε πξψηνο ηνλ παξαθάησ νξηζκφ ηεο
θνηλσληθήο ςπρηαηξηθήο: «ε θνηλσληθή ςπρηαηξηθή πξνθχπηεη απφ ηε ζχδεπμε ησλ
ελλνηψλ ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηεο ςπρηαηξηθήο, ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλεο κεζφδνπο γηα
ηε

δηεξεχλεζε

ηεο

παξνρήο

θνηλσληθψλ

ππεξεζηψλ

θαη

έρεη

ζθνπφ

λα

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ραξαθηεξνινγηθέο θαη εζνινγηθέο ηαμηλνκήζεηο θαη ηα δεδνκέλα
ηεο ςπρνινγίαο θαη ησλ ζπλαθψλ θιάδσλ». Ο νξηζκφο απηφο δίλεη έκθαζε ζηελ
πξαθηηθή πιεπξά ηεο θνηλσληθήο ςπρηαηξηθήο (ηπιηαλίδεο, 1993).
Ο νξηζκφο ηνπ θνηλσληνιφγνπ Brown, ηνπνζεηεί ηελ θνηλσληθή ςπρηαηξηθή ζηε
δηεξεχλεζε ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ησλ αηφκσλ θαη νκάδσλ, ελψ απφ
ζεξαπεπηηθή

ζθνπηά

ε

θνηλσληθή

ςπρηαηξηθή

πξνζθέξεη

έλαλ

θνηλσληθφ

πξνζδηνξηζκφ ζηηο ςπρηθέο λφζνπο ζε ζρέζε κε ηελ ζηάζε ηνπ θνηλνχ πάλσ ζε
απηέο. Δίλαη θαλεξφ φηη ν Brown, ζηνλ νξηζκφ ηνπ, πεξηιακβάλεη θαη ηα δχν πεδία
ελδηαθέξνληνο ηεο Κνηλσληθήο ςπρηαηξηθήο. (ηπιηαλίδεο, 1993).
Σν 1955 ν θαζεγεηήο θνηλσληθήο ςπρηαηξηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Cornell ηεο Ν.
Τφξθεο, Rennie, δίλεη ηνλ αθφινπζν νξηζκφ ζην πξψην ηεχρνο ηνπ international
Journal of social Psychiatry : «Ζ θνηλσληθή ςπρηαηξηθή ελδηαθέξεηαη γηα ηελ
επίπησζε θαη ηελ επηθξάηεζε ησλ ςπρνινγηθψλ παζήζεσλ θαη δηεξεπλά βαζχηεξα
ηνπο θνηλσληθνπνιηηηζηηθνχο εθείλνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ πηζαλή ζεκαζία ζηελ
αηηηνινγία θαη ηελ δπλακηθή ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. (World Psychiatric Association
2000). Γηεξεπλά ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πάλσ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηε
θνηλσλία, πνπ επηδξνχλ ζηελ πξνζαξκνγή ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ ζην θπζηθφ
ηνπο πεξηβάιινλ. Ζ θνηλσληθή ςπρηαηξηθή αζρνιείηαη κε ηνλ ςπρηθά άξξσζην αιιά
θαη γεληθφηεξα κε φια ηα άηνκα ηεο θνηλσλίαο θαη ηηο πξνζαξκνζηηθέο ηνπο
ηθαλφηεηεο. Ζ θνηλσληθή ςπρηαηξηθή πξέπεη επίζεο λα ελδηαθέξεηαη γηα ηα άηνκα πνπ
δε δεηνχλ ςπρηαηξηθή βνήζεηα, ελψ αλαπηχζζεη παξάιιεια ηα θαηάιιεια φξγαλα
έξεπλαο γηα λα εξκελεχζεη ηελ ςπρνβηνινγηθή θαη ηελ θνηλσληθνπνιηηηζηηθή
απαξηίσζε ηνπ αλζξψπνπ. Άξα, ε θνηλσληθή ςπρηαηξηθή δηεξεπλά ηελ αηηηνινγία ησλ
ςπρηθψλ παζήζεσλ ηνπ αηφκνπ ζην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ» (Μαδηαλφο 1994). Δίλαη
πξνθαλέο φηη αλαθέξεηαη κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο πνπ πξάγκαηη ηφηε έιεηπε.
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Καηά ηνλ Ruesch, ε θνηλσληθή ςπρηαηξηθή δελ είλαη εληαία αιιά έλα ζχλνιν
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηξέθνληαη πξνο:
1) ηελ θνηλσληνινγηθή θαη αλζξσπνινγηθή ζεψξεζε, δειαδή ηε κειέηε ησλ
θνηλσληθψλ

θαηλνκέλσλ,

ιεηηνπξγηψλ,

αμηψλ,

ζεζκψλ

θαη

ζπλαιιαθηηθψλ

ζπκπεξηθνξψλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηελ ςπρνπαζνινγία,
2) ηελ επηδεκηνινγηθή, νηθνινγηθή, άπνςε κε ηε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ θαη
πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ,
3) ηελ πξνιεπηηθή άπνςε κέζα απφ ηελ δηακφξθσζε ηεο λνκηθήο, θνηλσληθήο, θαη
πξνζσπηθήο πνιηηηθήο θαη 4) ηε ζεξαπεπηηθή άπνςε απέλαληη ζηε θνηλσληθή
ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθά αξξψζησλ (Μαδηαλφο 1994).
Καηά ηνλ Ruesch, ε θνηλσληθή ςπρηαηξηθή είλαη κηα ζεψξεζε θαη κηα ηδενινγία, παξά
κηα ιεηηνπξγηθή κεζνδνινγία, πνπ ζηνρεχεη ζηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα παξά
ζηελ ςπρνπαζνινγία θαη πξνζπαζεί λα επεξεάζεη φρη κφλν άηνκα αιιά θαη νκάδεο
αηφκσλ θαη θνηλνηηθέο νξγαλψζεηο κε ζηφρν ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη
ζηελ ςπρηθή αξξψζηηα θαη ηελ πνιηηηθή ηεο. (World Psychiatric Association 2000).
χκθσλα κε ηνλ Βαζηιείνπ, ε θνηλσληθή ςπρηαηξηθή είλαη κηα επηζηεκνινγηθή
πξνζέγγηζε ηνπ Αλζξψπνπ ζεσξψληαο ηνλ σο έλα βηνςπρνθνηλσληθφ ζχζηεκα. ηε
Μ. Βξεηαλία, κε ηελ παξάδνζε ηε αλζξσπηζηηθήο ςπρηαηξηθήο ηνπ Σuke θαη άιισλ,
ζεσξήζεθε σο θνηλνηηθή ςπρηαηξηθή, δειαδή παξνρή ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πέξα
απφ ην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα ηεο ςπρηαηξηθήο .
Καηά ηνλ Joshua Bierer, ε θνηλσληθή ςπρηαηξηθή είλαη ε επηζηήκε πνπ έρεη ζθνπφ ηελ
πξφιεςε θαη ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ηνπ αηφκνπ, ή νκάδαο, πνπ
ππνθέξεη ή είλαη ειάρηζηα ελζσκαησκέλν ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Δίλαη πξνθαλέο φηη
ν Bierer ελλνεί ηε Κνηλσληθή ςπρηαηξηθή.
Καηά ηνλ Bierer, ε θνηλσληθή ςπρηαηξηθή βαζίδεηαη ζε έμη αξρέο : Σελ αξρή ηεο
θαζνιηθφηεηαο, ηελ αξρή ηεο ζπζρέηηζεο, ηε αξρή ηεο ζπλεηδεηήο βνχιεζεο, ηελ
αιιειεπίδξαζε θέληξνπ θαη πεξηθέξεηαο, ηελ πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε, ηε ζεξαπεία
κέζα απφ ηελ εκπεηξία.
Έλαλ νξηζκφ φπνπ κπνξνχκε λα δψζνπκε γηα ηελ Κνηλσληθή Φπρηαηξηθή κεηά απφ
ηα παξαπάλσ είλαη φηη ε Κνηλσληθή ςπρηαηξηθή δελ μεθεχγεη απφ ηηο παξαδνζηαθέο
αξρέο ηεο Κιηληθήο Φπρνπαζνινγίαο αιιά πξνζαξκφδεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη ην
άηνκν αλά ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Γε δηαθσλεί φπσο ίζσο πνιιέο θνξέο ζπγρέεηαη κε
ηε βηνινγηθή ππφζηαζε ηεο ςπρηθήο αξξψζηηαο, δηεπξχλεη, φκσο, ηηο κεζφδνπο θαη
ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο ςπρηθήο αξξψζηηαο, πέξα απφ ην παξαδνζηαθφ
ςπρηαηξείν, έρνληαο κηα ζθαηξηθή ζεψξεζε ησλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ ηεο
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εθδήισζεο ηεο κε ηε βνήζεηα ησλ άιισλ Δπηζηεκψλ ηεο πκπεξηθνξάο ηνπ
αλζξψπνπ.
Ζ θνηλσληθή ςπρηαηξηθή απνηειείηαη απφ ηε ζχζκεημε ησλ θιάδσλ ηεο ςπρηαηξηθήο
θαη ησλ θιάδσλ ησλ Δπηζηεκψλ ηεο πκπεξηθνξάο, Ζ θνηλσληθή ςπρηαηξηθή ίζσο
απνηειεί

έλα

ραξαθηεξηζηηθφ

πξφηππν

επηζηεκνινγηθήο

πξνζέγγηζεο

ηεο

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο (ηπιηαλίδεο, 1993).
Καηά ηνλ Joshua Bierer, ε θνηλσληθή ςπρηαηξηθή είλαη ε επηζηήκε πνπ έρεη ζθνπφ ηελ
πξφιεςε θαη ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ηνπ αηφκνπ, ή νκάδαο, πνπ
ππνθέξεη ή είλαη ειάρηζηα ελζσκαησκέλν ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Δίλαη πξνθαλέο φηη
ν Bierer ελλνεί ηε Κνηλσληθή ςπρηαηξηθή.
Καηά ηνλ Bierer, ε θνηλσληθή ςπρηαηξηθή βαζίδεηαη ζε έμη αξρέο :
1. Σελ αξρή ηεο θαζνιηθφηεηαο
2. ηελ αξρή ηεο ζπζρέηηζεο
3. ηε αξρή ηεο ζπλεηδεηήο βνχιεζεο
4. ηελ αιιειεπίδξαζε θέληξνπ θαη πεξηθέξεηαο
5. ηελ πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε
6. ηε ζεξαπεία κέζα απφ ηελ εκπεηξία
1.2. Κύξην ζηόρνη ηεο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο
Δπαηζζεηνπνίεζε θαη έγθαηξε δηάγλσζε
Πνηνηηθή θαη επαξθήο ζηήξημε αζζελψλ θαη θξνληηζηψλ
Βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ
πληνληζκφο Έξεπλα θαη Έιεγρνο. (ΒΟΡΒΟΛΑΚΟ Θ. 2012)
1.3. Πεξηερόκελν ηεο θνηλσληθήο ςπρηαηξηθήο
Σν αληηθείκελν ηεο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο είλαη:
1) ην άηνκν πγηέο ή παζνινγηθφ,
2) ε νηθνγέλεηα ηνπ
3) νκάδεο αηφκσλ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά (επάισηνη πιεζπζκνί, κεηνλφηεηεο).
Ηδηαίηεξεο πεξηνρέο πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ θνηλσληθή ςπρηαηξηθή είλαη ε κειέηε ησλ
θαηλφκελσλ
α) ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο κεηαλάζηεπζεο, πεξηζσξηαθφηεηα,
β) ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο,
γ) ηεο πνιηηηζηηθήο αιιαγήο θαη
δ) ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ηηο δηάθνξεο ςπρνπαζνινγηθέο
παξακέηξνπο (Υαηδεδάθε, 1983).
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Μεξηθά απφ ηα εηδηθά εξσηήκαηα πνπ πξνζπαζεί λα απαληήζεη ε θνηλσληθή
ςπρηαηξηθή ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζηελ εξκελεία ηεο παζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο
θάησ απφ δηαθνξεηηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ή κέζα απφ δηάθνξα θνηλσληθά
θαηλφκελα (θνηλσληθή απνδηνξγάλσζε, πεξηζσξηαθφηεηα, θηψρεηα). Δίλαη θαλεξφ φηη
ε ζχγρξνλε Κνηλσληθή Φπρηαηξηθή έρεη πνιιαπιαζηάζεη ηα πεδία ηνπ ελδηαθέξνληνο
ηεο κε απνηέιεζκα έλα επξχ θάζκα επξεκάησλ πνπ, φκσο αξθεηέο θνξέο απμάλνπλ
ηα εξσηεκαηηθά γηα ηηο δηάθνξεο ζπζρεηίζεηο. Δίλαη θαλεξφ φηη ε θνηλσληθή
ςπρηαηξηθή απνηειεί ηζηνξηθά κηα εμειηθηηθή κνξθή ηεο ςπρηαηξηθήο. Απηφ θάζε απηφ
ην

πεξηερφκελν

ηεο

Κνηλσληθήο

Φπρηαηξηθήο

θπκαίλεηαη

απφ

ηελ

θαζαξή

επηζηεκνληθή έξεπλα. Μέρξη ηελ παξνρή εμσλνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ. Σν
αληηθείκελν

ηεο

θνηλσληθήο

ςπρηαηξηθήο

ήηαλ

ρξνληθά

ζπλδεδεκέλεο

κε

επαλαζηάζεηο, πνιέκνπο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αιιαγέο. Ο Southard κηιάεη γηα
θνηλσληθή ςπρηαηξηθή ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ Α‟ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ελψ ηελ
επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ 1929-30, πνπ ήηαλ επνρή εξγαηηθψλ
δηεθδηθήζεσλ ζηηο ΖΠΑ, ζηελ Δπξψπε αξρίδεη λα ζεκειηψλεηαη ε θνηλσληνςπρηαηξηθή
έξεπλα κε ηηο εξγαζίεο ησλ Overgaard, Faris, θαη Dunham. Ζ κε απνδνρή ηεο
θνηλσληθήο ςπρηαηξηθήο, πνπ ήηαλ ακάιγακα παξαςπρηαηξηθψλ θαη θνηλσληθψλ
θιάδσλ, απφ ην ακεξηθαληθφ ςπρηαηξηθφ θαηεζηεκέλν ηνπ 1920-40, πνπ πήξαλ
ςπραλαιπηηθήο θαηεχζπλζεο θαη είρε ζαλ ηδενινγηθφ ππφβαζξν ηελ εμαηνκηθεπκέλε
ςπρηαηξηθή ζηάζε, ήηαλ έλα αλακελφκελν γεγνλφο, φπσο ε απνδνρή ηεο θνηλσληθήο
ςπρηαηξηθήο κεηά ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ην θχκα θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ
αλαθαηαηάμεσλ (Βεληδέινο, 2001).
Ο εζσηεξηθφο θηιειεπζεξηζκφο ησλ Kennedy ζηηο ΖΠΑ θαη νη εμειίμεηο κε ηελ
επέκβαζε ζην Βηεηλάκ, ε απμεκέλε θνηλσληθή παζνινγία ησλ κεγαινππφιεσλ,
παξάιιεια κε ηελ επαλάζηαζε ζην ηνκέα ηεο ςπρνθαξκαθνινγίαο, δεκηνχξγεζαλ
ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζεκεξηλή έθηαζε ηεο θνηλσληθήο ςπρηαηξηθήο ζηηο ΖΠΑ, ελψ
ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνχ ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ
πίεζεο φηη ν ςπρηθά άξξσζηνο έρεη αηνκηθά δηθαηψκαηα νδήγεζε νξηζκέλα θξάηε ζην
άλνηγκα ησλ ππιψλ ησλ ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε θνηλνηηθφ επίπεδν (Βεληδέινο,
2001).
Ο Μάηνο ηνπ 1968 ππήξμε νξφζεκν ζηηο θνηλσληνςπρηαηξηθέο εμειίμεηο θαη
ακθηζβεηήζεηο κε θαηάιεμε ζην «ηηαιηθφ πείξακα». Απηή ε ίδηα ε Κνηλσληθή
Φπρηαηξηθή, ζαλ «λένο» θιάδνο ηεο Φπρηαηξηθήο, απμάλεη ηηο ζηελέο ζεξαπεπηηθέο
δπλαηφηεηεο ηεο παξαδνζηαθήο Φπρηαηξηθήο θαη πιαηαίλεη ηα πεδία ηεο ςπρηαηξηθήο
έξεπλαο ζε ρψξνπο αλεμεξεχλεηνπο (Βεληδέινο, 2001).
πκπεξαζκαηηθά, ε Κνηλσληθή Φπρηαηξηθή είλαη πξντφλ ηζηνξηθψλ εμειίμεσλ ζηηο
αλζξψπηλεο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη παξάιιεισλ αλαγθψλ γηα λέεο, ςπρηαηξηθά
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απνδνηηθφηεξεο, κνξθέο ζεξαπείαο θαη έξεπλαο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο
(Βεληδέινο, 2001).

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ
Βαζηθεο έλλνηεο
ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ θαιείηαη ε νινθιεξσηηθή θαη αξκνληθή ιεηηνπξγία ηεο φιεο
πξνζσπηθφηεηαο. Γειαδή ε ελαξκφληζε θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ αλζξψπνπ ζην
πεξηβάιινλ ηνπ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θάζε θνξά.
ΦΤΥΗΚΖ ΝΟΟ θαιείηαη ε δηαηαξαρή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ, ζηελ
πξνζπάζεηα

ηνπ

λα

ηζνξξνπήζεη

ηηο

δηαπξνζσπηθέο

θαη

ελδνπξνζσπηθέο

ζπγθξνχζεηο ηνπ. (ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ Δ. 2004)
Οη ςπρηθέο παζήζεηο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο:
1) ΣΗ ΝΔΤΡΧΔΗ: Οη νπνίεο απνηεινχλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο ρσξίο νξγαληθφ
ππφζηξσκα θαηά ηηο νπνίεο ν αζζελήο δηαηεξεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αληηθεηκεληθή
ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ ζπγρέεη ηα ππνθεηκεληθά παζνινγηθά ηνπ
ελνριήκαηα, βηψκαηα θαη θαληαζίεο κε απηή. Ζ ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα επεξεάδεηαη
ζε κεγάιν βαζκφ, ε πξνζσπηθφηεηα φκσο παξακέλεη αθέξαηα.
2) ΣΗ ΦΤΥΧΔΗ: Οη νπνίεο απνηεινχλ ηελ δεχηεξε κεγάιε θαηεγνξία θαη είλαη
ζρεηηθά βαξχηεξν ςπρηθφ λφζεκα απφ ηηο λεπξψζεηο. Ο ςπρσζηθφο αζζελείο δελ έρεη
επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θαη παξνπζηάδεη δηαζπαζκέλε θαη απνδηνξγαλσκέλε
πξνζσπηθφηεηα κε αθαηαλφεηε θαη απξφζκελε ζπκπεξηθνξά. Σα άηνκα απηά
δεκηνπξγνχλ έλα θαληαζηηθφ θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν δνπλ θαη θηλνχληαη. ηηο
ςπρψζεηο ππάγνληαη ε ζρηδνθξέληα, ε καλία, ε κειαγρνιία θαη ε ππνζηξνθηθή
κειαγρνιία. (ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ Γ. θαη ζπλ. 2000)
2.1. Ζ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο
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Ζ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο είλαη θπξίαξρε ζηνλ θιάδν ηεο Φπρηαηξηθήο, ηεο
Φπρνινγίαο, ηεο Κνηλσληνινγίαο, ηεο Ννκηθήο θαη άιισλ επηζηεκψλ, θαη είλαη
ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε πψο νξίδεηαη. Γελ ηζρχνπλ φκσο ηα ίδηα γηα θάζε
επηζηήκε, νχηε γηα θάζε ρψξα, νχηε γηα θάζε ρξνληθή πεξίνδν, νχηε γηα θάζε
πνιηηηζκφ, νχηε θαλ γηα θάζε νηθνγέλεηα. Ζ ζρεηηθφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο ςπρηθήο
αζζέλεηαο, δελ πξέπεη φκσο λα καο θάλεη λα πηζηέςνπκε πσο δελ ζπιιακβάλεηαη
λνεηηθά ή αθφκα ρεηξφηεξα πσο δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθά. Απιά πξέπεη λα θαζηζηά
ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνχο φζνπο αζρνινχληαη επαγγεικαηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαιεί ε ςπρηθή αζζέλεηα ζηνλ ίδην ηνλ πάζρνληα αιιά θαη
ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξφ ηνπ. Ζ δπζθνιία πεξηγξαθήο θαη νξηζκνχ πνπ ππάξρεη,
πξνθχπηεη πεξηζζφηεξν ιφγσ ηεο αδπλακίαο ησλ ιέμεσλ λα πεξηγξάςνπλ κε
αθξίβεηα, φιν ην θάζκα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. (ΒΟΡΒΟΛΑΚΟ Θ. 2012)
Πέξα απφ ηελ θαζαπηφ ζσκαηηθή δηάζηαζε, ν άλζξσπνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ην
ζπλαίζζεκα, ηε ζθέςε θαη ηελ ελ γέλεη πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Απηέο νη ηξεηο
αλζξψπηλεο δηαζηάζεηο, παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηινκνξθία, κε θάιπςε φισλ ησλ
ελδηάκεζσλ θαηαζηάζεσλ.

Ζ ςπρηθή αζζέλεηα είλαη κηα έλλνηα πνπ ηππηθά

ππνδειψλεη ηελ χπαξμε κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο ή δηαηαξαρήο ηεο ζθέςεο
ή δηαηαξαρήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ςπρηθά επεμία, ηελ
πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ αηφκνπ. (Εαξηαινχδε Α. θαη ζπλ. 2010).
Τπάξρεη αζθαιψο απηφ πνπ απνθαινχκε κέζε γξακκή, κέζνο φξνο, κέζε
θαηάζηαζε θιπ. Αιιά ζηηο νξηαθέο πεξηνρέο εκθαλίδεηαη ε δπζθνιία ηεο ιεθηηθήο
απνηχπσζεο ηεο έλλνηαο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο. Γείηε θάπνηα θαζεκεξηλά
παξαδείγκαηα θαη πξνζπαζήζηε εζείο λα ζέζεηε ηα φξηα:
Αλακέλνπκε ηε θπζηνινγηθή ζιίςε ζε θάζε απψιεηα αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ, αιιά
αλ θάπνηνο θιαίεη αξθεηέο θνξέο ηελ εβδνκάδα πάλσ απφ ηε θσηνγξαθία ηνπ
ρακέλνπ πξνζψπνπ κεηά απφ ρξφληα, ηφηε έρεη εηζέιζεη θαη παξακέλεη ζηελ ςπρηθή
αζζέλεηα πνπ ιέγεηαη θαηάζιηςε. (ηπιηαλίδεο, . 2013)
Δίλαη θαιφ λα είλαη θάπνηνο ραξνχκελνο, αιιά αλ ην παξαθάλεη, ηφηε ν ιαφο καο ιέεη
φηη είλαη «κέζα ζηελ ηξειή ραξά», δείρλνληαο έηζη κε ζαθήλεηα φηη απηφο μεθεχγεη
απφ ηνλ κέζν φξν θξαδαζκνχ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ ππνινίπσλ θαη εηζέξρεηαη
ζηνλ ρψξν ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο (καλία).
Θεσξείηαη ζσζηφ θάπνηνο λα ζθέπηεηαη θαη λα ιακβάλεη φιεο ηηο πξνθπιάμεηο ψζηε
λα απνθεχγεη ηηο θαθνηνπηέο ηεο δσήο, αιιά φηαλ ην παξαθάλεη, ηφηε ηα επίζεηα
«παξαλντθφο» θαη «θξπςίλνπο» δείρλνπλ ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ ςπρηθή αζζέλεηα
(παξαλντθφ παξαιήξεκα).
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Ζ θαζαξηφηεηα θαη ε θξνληίδα είλαη απαξαίηεηεο αμίεο γηα ηνλ άλζξσπν, αιιά ε
ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε κε ηελ πγηεηλή, ζεκαηνδνηεί ζπρλά ηελ είζνδν ζηελ
ςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο.
Όπνηνο δελ θνβάηαη ηίπνηα είλαη κάιινλ ειίζηνο, αιιά αλ ν θφβνο ηνπ παξαιχεη ηηο
ζπλήζεηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηφηε είλαη ςπρηθά αζζελήο (Φνβηθή δηαηαξαρή)
Αλ δελ αλεζπρεί θάπνηνο γηα ηίπνηα, νχηε αηζζάλεηαη αλαζθάιεηα, ιέκε φηη είλαη
κάιινλ «αλαίζζεηνο ή γατδνχξη», αιιά αλ ε αλεζπρία θαη ε αλαζθάιεηα ηνπ
πεξηνξίδνπλ ηηο πξνζσπηθέο θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηφηε ν θφζκνο ιέεη φηη «ηνλ
έθαγε ην άγρνο, δειαδή πάζρεη απφ ηε Γεληθεπκέλε Αγρψδε Γηαηαξαρή.
Αλ θάπνηνο απνιακβάλεη ηελ κεηξεκέλε θαηαλάισζε θξαζηνχ, ηφηε είλαη απιά έλαο
απιφο θνηλσληθφο πφηεο, αιιά αλ δελ κπνξεί λα θαληαζηεί ηελ εκέξα ηνπ ρσξίο κηζφ
θηιφ θξαζί, ηφηε είλαη Αιθννιηθφο (Δμάξηεζε απφ ην Αιθνφι).
ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα είλαη θαλεξφ φηη δελ είλαη εχθνιν λα ηξαβήμεη θαλείο
κηα δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζην ηη είλαη αθξηβψο θπζηνινγηθφ θαη ηη είλαη
ςπρηθή αζζέλεηα. Έηζη ε Φπρηαηξηθή έρεη αλαπηχμεη δηαγλσζηηθά εξγαιεία φπσο
εμεηδηθεπκέλεο θιίκαθεο κέηξεζεο ςπρηθψλ παζήζεσλ (θιίκαθα Hamilton γηα ηελ
θαηάζιηςε, θιίκαθα απηφ-αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζιηςεο θαηά Zung, θιπ. ),
δηαγλσζηηθά θαη ηαμηλνκεηηθά ζπζηήκαηα (DSM-IV, ICD-10). Ζ βειηίσζε απηψλ ησλ
ζπζηεκάησλ είλαη δηαξθήο θαη ηα ζρεηηθά ζέκαηα πξνθαινχλ παζηαζκέλεο ζπδεηήζεηο
ζηα ζπλέδξηα. (Εαξηαινχδε Α. θαη ζπλ. 2010).
Δλδεηθηηθφ ηεο θαηάζηαζεο, είλαη φηη γηα παξάδεηγκα θάζε πνιηηεία ησλ Ζ.Π.Α. έρεη
ηνλ δηθφ ηεο νξηζκφ γηα ηελ ςπρηθή αζζέλεηα. Έηζη, ζηελ πνιηηεία ηεο Ν. Τφξθεο ε
«ςπρηθή αζζέλεηα» είλαη κία θαηάζηαζε πνπ εθδειψλεηαη κε ςπρηθή λφζν ή ςπρηθή
θαηάζηαζε ε νπνία εκθαλίδεηαη σο δηαηαξαρή ζηε ζπκπεξηθνξά, ζηε ζθέςε, ζηελ
θξίζε, ή ζηα ζπλαηζζήκαηα ηφζν ψζηε ην άηνκν λα ρξεηάδεηαη θξνληίδα, ζεξαπεία θαη
απνθαηάζηαζε. Αληηζέησο, ζηελ πνιηηεία ηνπ Connecticat, έλα «ςπρηθά άξξσζην
άηνκν είλαη έλα άηνκν πνπ παξνπζηάδεη κηα ςπρηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε
πνπ έρεη νπζηαζηηθέο δπζκελείο επηδξάζεηο ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ιεηηνπξγεί θαη ην
νπνίν ρξεηάδεηαη θξνληίδα θαη ζεξαπεία θαη απνθιείνληαη απφ απηή ηελ θαηεγνξία ηα
εμαξηεκέλα απφ ην αιθνφι θαη ηηο νπζίεο άηνκα. Πνιιέο πνιηηείεο δελ
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε λνεηηθή πζηέξεζε ή ηηο δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
ρξήζε νπζηψλ ζηνλ νξηζκφ ηνπο γηα ηελ ςπρηθή αζζέλεηα.
ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε έλλνηα ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο δελ είλαη
ζπλψλπκε κε εθείλε ηεο ςπρνινγηθήο δηαηαξαρήο. πλεπψο, ε δηάγλσζε θαηά ην
DSM- ΗV δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα πσο ην άηνκν πιεξεί θαη ηα θξηηήξηα γηα κηα
ςπρνινγηθή δηαηαξαρή. (American Psychiatric Association.2004)

Τπάξρεη κία

αζάθεηα αλαθνξηθά κε ην ηη ζπληζηά «ςπρηθή θαηάζηαζε» ή γηα ην πνηεο είλαη νη
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«δπζκελείο επηδξάζεηο ζηελ ηθαλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ». Σν γεγνλφο απηφ
επηηξέπεη ηελ επειημία φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε αηνκηθφ
επίπεδν, παξάιιεια φκσο δηαηεξεί θαη ηελ πηζαλφηεηα λα επηδξάζνπλ ζηε
δηακφξθσζε απηψλ ησλ απνθάζεσλ ε ππνθεηκεληθή αληίιεςε θαη ε πξνθαηάιεςε.
Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπκε θαη λα θαζνξίζνπκε ηελ ςπρηθή αζζέλεηα, νθείινπκε
λα ιάβνπκε ππφςε θαη νξηζκέλα θνηλσληθά θαη ζξεζθεπηηθά θξηηήξηα, φπσο γηα
παξάδεηγκα ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην ή ην θξηηήξην ηεο κέζεο ζπκπεξηθνξάο, φπνπ κε
πγηήο ζεσξείηαη εθείλνο πνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ απνθιίλεη απφ ηε κέζε
ζπκπεξηθνξά ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. Δπίζεο, ην θξηηήξην ηεο θιηληθά
δηαπηζησκέλεο απνπζίαο ηεο ςπρηθήο λφζνπ, ην νπνίν νξίδεη ηελ ςπρηθή πγεία
αξλεηηθά κε ηελ απνπζία ηεο λφζνπ θαη ηελ παξνπζία ησλ ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ςπρηθήο πγείαο. Δπηπιένλ, ην θξηηήξην ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο ην νπνίν δίλεη
έκθαζε ζηελ θνηλσληθή επίπησζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Σέινο, ην θξηηήξην ηεο
ππνθεηκεληθήο δπζθνξίαο, φπνπ ηα άηνκα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ επίγλσζε θαη
έθθξαζε ηεο δπζθνξίαο.
Δθηφο απφ ηα θξηηήξηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα άιια,
ζπκπιεξσκαηηθά, πνπ ζεσξνχληαη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ
αηφκνπ ζηνλ εθάζηνηε θνηλσληθφ ηνπ ρσξφρξνλν. Χο ηέηνην ζα κπνξνχζε λα
αλαθεξζεί ε ελεξγεηηθή πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ
πεξηβάιινλ, πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο βαζηθέο ηνπ αλάγθεο, δειαδή
ηηο βηνινγηθέο, ςπρνινγηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο αλάγθεο. Δπίζεο, ε επίγλσζε
ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο δσήο ηνπ, ησλ αλαγθψλ γηα
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηνπ θνηλσληθνχ θαη θπιεηηθνχ ηνπ ξφινπ. Σέινο, ε αληνρή
ζην ζηξεο πνπ ηνπ δεκηνπξγεί ην πεξηβάιινλ ηνπ.
Οπσζδήπνηε, ε νηθνγέλεηα ζπληζηά έλα ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα θαη δηαδξακαηίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζην αλ ην άηνκν ζα δηαζέηεη ηα παξαπάλσ θξηηήξηα πνπ ζα
ζπγθξνηνχλ ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία. Ζ νηθνγέλεηα, αλεμάξηεηα απφ ηε δνκή ηεο, είλαη
έλα ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ κέιε πνπ αιιεινεπεξεάδνληαη. Πξφθεηηαη γηα έλαλ
ηζηνξηθά εμειηζζφκελν παγθφζκην ζεζκφ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ νξγάλσζε
θνηλήο δσήο δχν αηφκσλ θαη θαζνξίδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ θνηλσληθνχ θαη
νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ. Έρεη σο θχξηα ιεηηνπξγία ηεο ηελ βηνινγηθή, ςπρνινγηθή θαη
πνιηηηζηηθή αλαπαξαγσγή. Σα άηνκα πνπ δνπλ καδί ππφθεηληαη ζε θαζεκεξηλή
ζπλαηζζεκαηηθή αιιειεπίδξαζε, γη‟ απηφ θαη ε ςπρηθή πγεία θαη ε θπζηνινγηθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε αηφκνπ εμαξηψληαη ηφζν βαζηθά απφ απηφλ ηνλ ζεζκφ.
Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπζηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηδαληθνχ αηφκνπ είλαη ε
νξγάλσζε θαη ε ζπζηεκαηηθφηεηα, ε αηζηνδνμία, ε πεξηέξγεηα, ε ηαπηφηεηα ηνπ ξφινπ,
ε αλεμαξηεζία, ε ζπλαγσληζηηθφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο κε άιινπο
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αλζξψπνπο. Δπίζεο, ε ηθαλφηεηα ζχλαςεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ε ηθαλφηεηα
ιήςεο απνθάζεσλ, ε έθθξαζε θαη ν έιεγρνο ησλ ζπγθηλήζεσλ, ε απηφ-εθηίκεζε θαη
ε αζθάιεηα. Οηηδήπνηε μεθεχγεη θαηά πνιχ απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, δεκηνπξγεί
ηελ πξνυπφζεζε αλάπηπμεο ηεο έλλνηαο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο. (Εαξηαινχδε Α. θαη
ζπλ. 2010).
Έηζη ε Φπρηαηξηθή είλαη ηέρλε δχζθνιε θαη ν Φπρίαηξνο πξέπεη λα αηζζάλεηαη, λα
αληηιακβάλεηαη κε φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπ, ηελ χπαξμε ςπρηθήο αζζέλεηαο αιιά θαη λα
κπνξεί λα ηελ κεηξάεη φζν πην αληηθεηκεληθά γίλεηαη.
2.2. Δπηδεκηνινγία θαη Φπρηθέο Γηαηαξαρέο
χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Έθζεζε γηα ηελ Παγθφζκηα Τγεία ηνπ Παγθφζκηνπ
Οξγαληζκνχ Τγείαο (Π.Ο.Τ.) (Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο, 2001) νη ςπρηθέο
δηαηαξαρέο δελ είλαη απνθιεηζηηθφηεηα κηαο πιεζπζκηαθήο νκάδαο. Οη ςπρηθέο θαη
ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο πξνζβάιινπλ αλζξψπνπο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο, ρψξεο
θαη θνηλσλίεο. Παξνπζηάδνληαη ζε γπλαίθεο θαη άληξεο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δσήο
ηνπο. Δίλαη παξνχζεο κεηαμχ πινπζίσλ θαη θησρψλ θαη κεηαμχ φζσλ δνπλ ζε αζηηθέο
θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ ηδέα φηη νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο είλαη πξφβιεκα ησλ
βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαη ζρεηηθά πινπζηφηεξσλ πεξηνρψλ ηνπ θφζκνπ είλαη απιψο
ιαλζαζκέλε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πεπνίζεζε φηη νη αγξνηηθέο θνηλσλίεο, πνπ
παξακέλνπλ ζρεηηθά αλεπεξέαζηεο απφ ηνπο ξπζκνχο ηεο ζχγρξνλεο δσήο, δελ
έρνπλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο. (Έθζεζε γηα ηελ Παγθφζκηα Τγεία 2001)
Πξφζθαηεο αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνλ Π.Ο.Τ. δείρλνπλ φηη νη λεπξνςπρηαηξηθέο
θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο πεξηιάκβαλαλ κία επηινγή απηψλ ησλ δηαηαξαρψλ, είραλ
ζπλνιηθφ επηπνιαζκφ ζεκείνπ 10% ζηνπο ελήιηθεο (GBD 2000 ) . Τπνινγίζηεθε φηη
πεξίπνπ 450 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ππέθεξαλ απφ λεπξνςπρηαηξηθέο θαηαζηάζεηο.
Απηέο ζπκπεξηιάκβαλαλ ηηο κνλνπνιηθέο θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο, ηελ δηπνιηθή
ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, ηε ζρηδνθξέλεηα, ηελ επηιεςία, δηαηαξαρέο νθεηιφκελεο
ζηε ρξήζε νηλνπλεχκαηνο θαη νξηζκέλσλ νπζηψλ, άλνηεο, κεηαηξαπκαηηθέο αγρψδεηο
δηαηαξαρέο, ςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, παληθφ θαη πξσηνγελή αυπλία.
Σα πνζνζηά επηπνιαζκνχ δηαθέξνπλ θαηά ην εάλ αλαθέξνληαη ζε αλζξψπνπο πνπ
έρνπλ κία θαηάζηαζε ζε έλα ρξνληθφ ζεκείν (επηπνιαζκφ ζεκείνπ) ή ζε
νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν κίαο πεξηφδνπ (επηπνιαζκφ πεξηφδνπ) ή ζε
νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο (δηαρξνληθφ επηπνιαζκφ) . Αλ θαη αξηζκνί πνπ
αλαθέξνληαη

ζε

επηπνιαζκφ

ζεκείνπ

παξνπζηάδνληαη

ζπρλά,

ε

αλαθνξά

επηπνιαζκνχ πεξηφδνπ ελφο έηνπο είλαη ρξεζηκφηεξε, ψζηε λα ππάξμεη κία έλδεημε
ηνπ πφζνη άλζξσπνη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ζε έλα έηνο. Δπηζθνπήζεηο
πνπ έρνπλ γίλεη ζε αλαπηπγκέλεο αιιά θαη ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο έρνπλ δείμεη
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φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, πεξηζζφηεξν απφ ην 25% ησλ αηφκσλ
αλαπηχζζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο ςπρηθέο ή ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο.
Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο θαηαιήγνπλ ζην φηη ν ελ γέλεη επηπνιαζκφο ησλ ςπρηθψλ
δηαηαξαρψλ είλαη πεξίπνπ ίδηνο κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ. Οπνηεζδήπνηε
δηαθνξέο

ππάξρνπλ,

εμεγνχληαη

απφ

ηελ

δηαθνξνπνηεκέλε

θαηαλνκή

ησλ

δηαηαξαρψλ. Οη ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο είλαη πεξίπνπ εμίζνπ θνηλέο, κε ηελ
εμαίξεζε ηεο θαηάζιηςεο, ε νπνία είλαη ζπρλφηεξε κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ, θαη ησλ
δηαηαξαρψλ απφ ρξήζε νπζηψλ, νη νπνίεο είλαη ζπρλφηεξεο κεηαμχ ησλ αληξψλ.
Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ έρνπλ δείμεη φηη 14 16% ησλ Διιήλσλ πάζρεη απφ κηα ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή, κε πην ζπρλέο ηηο αγρψδεηο
δηαηαξαρέο. πρλέο είλαη θαη νη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο κεηαμχ εθείλσλ πνπ
απεπζχλνληαη ζε ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (π.ρ. εμσηεξηθά ηαηξεία
Η.Κ.Α., λνζνθνκείσλ, θέληξσλ πγείαο θ.ι.π.). ε κηα κειέηε ηεο Παγθφζκηαο
Οξγάλσζε Τγείαο ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαη ε ρψξα καο, βξέζεθε φηη 22% απηψλ
πνπ επηζθέπηνληαη ηέηνηεο ππεξεζίεο πάζρνπλ απφ κηα ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή θαηά
ηελ δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα. Οη πηo ζπρλέο δηαγλψζεηο ήηαλ ε γεληθεπκέλε
αγρψδεο δηαηαξαρή (14.9%), ε θαηάζιηςε (6.4%), ην αίζζεκα αλεμήγεηεο θφπσζεο
θαη θαηαβνιήο (4.6%) θαη ε θαηάρξεζε αιθνφι (3.5%). Ζ αλαγλψξηζε ησλ
δηαηαξαρψλ απηψλ απφ ηνπο Έιιελεο γηαηξνχο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ρακειή (κφιηο
17%). (Έθζεζε γηα ηελ Παγθφζκηα Τγεία 2001)
2.3. Ση ζεκαίλεη ςπρηθή πγεία
Ζ έλλνηα ηεο ςπρηθήο πγείαο είλαη αθαηξεηηθή, επξεία, πνιπδηάζηαηε θαη ππνθεηκεληθή
θαη επνκέλσο δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ελλνηνινγηθά. Γελ αλαθέξεηαη κφλν ζηελ
απνπζία ςπρηθήο δηαηαξαρήο αιιά βαζηθά ζηαηηζηηθά ηεο αθνξνχλ: ζεηηθή απηνεηθφλα, ηθαλφηεηα απηφ-πξνζδηνξηζκνχ, αίζζεκα απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη
απην-ειέγρνπ, αηζηνδνμία, ηθαλφηεηα ζεηηθήο αληαπφθξηζεο ζε πξνζθιήζεηο ηεο δσήο,
ηθαλφηεηα λα δεηάεη θαλείο βνήζεηα ή ππνζηήξημε αιιά θαη λα ηελ πξνζθέξεη.
χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο ε ςπρηθή πγεία δελ αθνξά κφλν ηελ
απνπζία θάπνηαο ςπρηθήο δηαηαξαρήο, αιιά ν φξνο ςπρηθή πγεία πεξηγξάθεη ηελ
θαηάζηαζε επεκεξίαο θαηά ηελ νπνία θάπνηνο αληηιακβάλεηαη θαη αμηνπνηεί ηηο
ηθαλφηεηέο ηνπ, είλαη ηθαλφο λα αληηκεησπίζεη ην θαζεκεξηλφ ζηξεο, εξγάδεηαη
παξαγσγηθά θαη κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θνηλφηεηά ηνπ. (ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ Γ. θαη
ζπλ. 2000)
Ο λένο θιάδνο ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο έρεη δηεπξχλεη ηνλ νξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ
ςπρηθή πγεία ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηνλ νξηζκφ, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα
ιακβάλεη επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ δσή, λα δηαηεξεί ηελ ηζνξξνπία ηνπ
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θαη λα δηαζέηεη επειημία. Έλαο άιινο νξηζκφο ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία
ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ ηθαλφηεηα δηακφξθσζεο ηθαλνπνηεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ
ζρέζεσλ. (ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ Δ. 2004)
Όπσο θαίλεηαη, δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ ςπρηθή πγεία θαη
νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελλνηνινγηθή ηεο νξηνζέηεζε απνδεηθλχνληαη αξθεηά
δχζθνιεο (θαη δπζθνιφηεξεο απφ ηηο πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ηεο ζσκαηηθήο πγείαο).
Απηφ δελ είλαη παξάμελν αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο
κφιηο ην 1948 δηεχξπλε ηνλ νξηζκφ ηεο ςπρηθήο πγείαο ψζηε λα κελ πεξηιακβάλεη
κφλν ηελ απνπζία ςπρηθήο δηαηαξαρήο, ν επηζηεκνληθφο θιάδνο ηεο ςπρνινγίαο
κεηξά ιίγν παξαπάλσ απφ 100 ρξφληα δσήο θαη άξα νη κειέηεο γηα ηελ ςπρηθή πγεία
δηαξθψο δηεπξχλνληαη εμεηάδνληαο πνηθίινπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ζπλδένληαη
κε απηήλ.
Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε ςπρηθή πγεία έρεη αλαπηπρζεί θαζψο ζπληειεί ζηελ βειηίσζε
ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Σφζν ε ζσκαηηθή φζν θαη ε ςπρηθή πγεία απνηεινχλ βαζηθά
ζπζηαηηθά ηεο πνηφηεηαο δσήο, καδί κε ηελ πιηθή επεκεξία, ηελ εξγαζία, ην νηθηζηηθφ
πεξηβάιινλ, ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ
ςπραγσγία.
Ζ επηθξάηεζε ηνπ ηαηξνθεληξηθνχ κνληέινπ είρε σο ζπλέπεηα ηελ παξακέιεζε ηφζν
ηεο ςπρηθήο πγείαο φζν θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο θαζψο ε έκθαζε δηλφηαλ κφλν ζηε
ζσκαηηθή πγεία. Ζ ζχγρξνλε αληίιεςε βέβαηα ηεο ηαηξηθήο αξρίδεη θαη αιιάδεη νινέλα
θαη πεξηζζφηεξν πξνο ηεο θαηεχζπλζε θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη πιένλ πνιινί
ηαηξνί αλαγλσξίδνπλ ηνλ ξφιν ησλ «ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ» ζηηο ζσκαηηθέο
αζζέλεηεο. αθψο ν φξνο «ςπρνινγηθνί παξάγνληεο» αθνξά ζηνπο αηνκηθνχο
εθείλνπο παξάγνληεο νη νπνίνη απνηεινχλ δείθηεο ή κε
(ζπλαηζζεκαηηθή
θνηλσληθνπνίεζε

θαηάζηαζε,
θαη

δίθηπν

ηξφπνο
θνηλσληθήο

επεμεξγαζίαο
ππνζηήξημεο,

ςπρηθήο πγείαο
ησλ

δεμηφηεηεο

δεδνκέλσλ,
επίιπζεο

αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ θ.α.). Οη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο έρεη θαλεί φηη κπνξεί λα
επηδξνχλ ζε φια ηα ζηάδηα κηαο ζσκαηηθήο αζζέλεηαο: ζηελ εθδήισζή ηεο, ζηελ
πνξεία ηεο θαη ζηελ ηειηθή ηεο έθβαζε αιιά επηδξνχλ θαη ζηελ ηήξεζε απφ ηνλ
αζζελή ησλ ηαηξηθψλ νδεγηψλ ηνπ γηαηξνχ. Ζ «θαιή» ςπρηθή πγεία, επνκέλσο,
κπνξεί λα επλνήζεη ηελ γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή ίαζε ή λα ζπκβάιεη ζηελ
θαιχηεξε δπλαηή αληηκεηψπηζε κία ρξφληαο θαη ζνβαξήο αζζέλεηαο. Δπίζεο, έρεη
ππνζηεξηρζεί θαη ε ζρέζε πνπ κπνξεί λα ζπλδέεη κηα ζσκαηηθή αζζέλεηα κε κηα
ςπρηθή: κηα ζσκαηηθή αζζέλεηα (π.ρ. ζηεθαληαίαο λφζνπ) κπνξεί λα ππξνδνηήζεη κηα
ςπρηθή δηαηαξαρή (π.ρ. θαηάζιηςεο) θαη ζπρλά ζην πξσηφθνιιν ζεξαπείαο
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ςπρνινγηθή αμηνιφγεζε ή ππνζηήξημε. (ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ
Γ. θαη ζπλ. 2000)
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Κάπνηνο κπνξεί λα είλαη ζσκαηηθά πγηήο, ζχκθσλα κε ηηο ηαηξηθέο ηνπ εμεηάζεηο,
αιιά λα πάζρεη απφ κηα ςπρηθή αζζέλεηα (θαηάζιηςε, ζρηδνθξέλεηα) ή λα έρεη
επηβαξπλζεί ε ςπρηθή ηνπ πγεία ιφγσ ελφο έληνλνπ ζηξεζνγφλνπ γεγνλφηνο ή ιφγσ
ειιηπψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε απνηέιεζκα ηελ απνκφλσζή ηνπ (θαη ηελ
επαθφινπζε αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε). χκθσλα, επνκέλσο, απφ
ηελ νπηηθή ηεο ςπρηθήο πγείαο, ν ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο ρξεηάδεηαη θξνληίδα γηα
ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ.
(ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ Δ. 2004)
Ο Βξεηαληθφο Κπβεξλεηηθφο νξηζκφο (British Health Education Authority, ): Η τςσική
ςγεία είναι η ζςναιζθημαηική και η διανοηηική εκείνη καηάζηαζη πος επιηπέπει ζηα
άηομα να σαίπονηαι ηη ζυή και να ανηεπεξέπσονηαι ζηιρ απογοηηεύζειρ αλλά και ζηιρ
δύζκολερ ζςνθήκερ. Δίλαη ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα ηεο ςπρνινγηθήο επεμίαο θαη ηεο
πίζηεο καο ζηε δηθή καο αμία αιιά θαη ησλ άιισλ. (Μνζρνλάο Γ. 2009)
Ζ ζεηηθή ςπρηθή πγεία εληζρχεη ζεκαληηθά ην πξνζσπηθφ δπλακηθφ ηνπ αηφκνπ θαη ηηο
ηθαλφηεηεο ηνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε ξφινπο θαη θαηαζηάζεηο.
Τπάξρεη

έλα

εθηελέο

ζψκα

εκπεηξηθψλ

επξεκάησλ

πνπ

δείρλεη

πσο

νη

ελδπλακσκέλνη εζσηεξηθνί πφξνη (αίζζεκα απην-αμίαο, απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο,
απην-ειέγρνπ, απην-πξνζδηνξηζκνχ θαη αηζηνδνμία) ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε
ζεηηθφηεξε πξνζέγγηζε ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ γεληθφηεξα.
H θησρή ςπρηθή πγεία απνηειεί παξάγνληα επηθηλδπλφηεηαο γηα εκθάληζε
πξνβιεκάησλ ζηε ζσκαηηθή πγεία ηνπ αηφκνπ.
Ο θαζέλαο κπνξεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, λα αληηκεησπίζεη θάπνην
πξφβιεκα ςπρηθήο πγείαο. Δπνκέλσο, ηα ζέκαηα ηεο ςπρηθήο πγείαο αθνξνχλ ηνλ
θαζέλα.
Ζ επηθξάηεζε ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο είλαη κηα απφ ηηο πςειφηεξεο φισλ ησλ
δηαηαξαρψλ - φρη κφλν ησλ ςπρηθψλ- ελψ παγθνζκίσο αλακέλεηαη λα απμεζεί .
Πξφζθαηε επηδεκηνινγηθή κειέηε ζηηο Ζ.Π.Α. έδεημε πσο 17% ησλ ελειίθσλ θάπνηα
ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ θαηάζιηςε ελψ νη γπλαίθεο
εκθαλίδνπλ θαηάζιηςε ζε δηπιάζην πνζνζηφ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο. Ζ
πηζαλφηεηα γηα λα αθνινπζήζεη έλα άιιν επεηζφδην κείδνλνο θαηάζιηςεο είλαη 50%
κεηά ην πξψην επεηζφδην, 70% κεηά ην δεχηεξν, θαη 90% κεηά ην ηξίην. Δθηηκάηαη
πσο κέρξη ην 2020, ε θαηάζιηςε ζα απνηειέζεη ην δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν ιφγν
αλαπεξίαο ζηνλ θφζκν. Δίλαη ελδηαθέξνλ πσο ςπρηαηξηθνί λνζειεπφκελνη κε
δηάγλσζε ηελ θαηάζιηςε θαη ηζηνξηθφ ζνβαξήο αζζέλεηαο βίσζαλ ηελ θαηάζιηςε
πεξηζζφηεξν νδπλεξή ζε ζχγθξηζε κε ηελ νξγαληθή αζζέλεηα.
Δθηφο απφ ηηο παξεκβάζεηο πξναγσγήο ςπρηθήο πγείαο, εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη λα
νξγαλσζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ παξεκβάζεηο αγσγήο ςπρηθήο πγείαο κε ζηφρν ηελ
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απνθαηάζηαζε δηαζηξεβισκέλσλ αληηιήςεσλ γηα ηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ
ρξφληεο θαη ζνβαξέο ςπρηαηξηθέο δπζθνιίεο. πγθεθξηκέλα:
(α) Σα άηνκα κε ζνβαξέο θαη επίκνλεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, φπσο θαη νη νηθνγέλεηεο
ηνπο είλαη αληηκέησπα κε ην ζηίγκα θαη ηηο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο. (Brown,E., 2010)
(β) To ζηίγκα θαη νη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο είλαη απεηιεηηθέο γηα ηελ ςπρηθή πγεία
θαζψο έρνπλ αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πξφγλσζε ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο.
(Μνζρνλάο Γ. 2009)
Ζ εκπεηξία ηνπ ζηίγκαηνο απφ ηνπο ςπρηθά πάζρνληεο έρεη βξεζεί λα ζπζρεηίδεηαη κε
αξλεηηθά αηζζήκαηα, φπσο ζιίςε, άγρνο, ζπγθερπκέλε ζθέςε, πεξηνξηζκέλεο
θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ρακειή ηθαλνπνίεζε κε ηε δσή. Οηθνγέλεηεο ςπρηθά
παζρφλησλ αλέθεξαλ σο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ζηίγκαηνο γηα ηνπο ςπρηθά
πάζρνληεο: ηε ρακειή απην-εηθφλα, δπζθνιίεο ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, δπζθνιίεο ζηελ εχξεζε εξγαζίαο θαη άξλεζε απνδνρήο
ηνπ ςπρηαηξηθνχ πξνβιήκαηνο. Χο αξλεηηθέο επηδξάζεηο γηα ηελ νηθνγέλεηα (ιφγσ
ζηίγκαηνο) αλαθέξζεθαλ νη θαθέο ελδν-νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη ε ρακειή απηφεηθφλα . (Μνζρνλάο Γ. 2009)
Ση είδνπο παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ κε ζηφρν ηελ αγσγή θαη πξναγσγή
ςπρηθήο πγείαο;
Οη παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ αγσγή ςπρηθήο πγείαο θαηά θχξην ιφγν απνβιέπνπλ:
α) ζηελ θαηαζηνιή ησλ αξλεηηθψλ θνηλσληθψλ αληηδξάζεσλ, ηνπ ζηίγκαηνο θαη ησλ
αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ψζηε λα
πεξηνξηζηνχλ κεραληζκνί απνθιεηζκνχ θαη θνηλσληθήο δηάθξηζεο ζε βάξνο ησλ
ςπρηθά παζρφλησλ.
β) ζηελ αχμεζε ηεο επαηζζεζίαο θαη ηεο ελεκέξσζεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ αιιά
θαη ησλ εηδηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε πνιιαπιαζηαζηηθή επίδξαζε (πρ.
δεκνζηνγξάθνη)ζε ζέκαηα ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη
γεληθφηεξα αλαδήηεζεο βνήζεηαο. Οη παξεκβάζεηο απηέο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ
κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ Μ.Μ.Δ., ηελ νξγάλσζε happenings θαη ηελ
εκπινθή ησλ ίδησλ ησλ ςπρηθά παζρφλησλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. (Brown,E.,
2010)
Οη παξεκβάζεηο πξναγσγήο ςπρηθήο πγείαο αθνξνχλ ηξία επίπεδα: αηνκηθφ,
θνηλνηηθφ θαη θνηλσληθφ. ' αηνκηθφ, νη παξεκβάζεηο απνβιέπνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο
ζεηηθήο ςπρηθήο πγείαο ηνπ αηφκνπ κέζα απφ ηελ ελίζρπζε θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ
εζσηεξηθψλ ηνπ πφξσλ (απην-απνηειεζκαηηθφηεηα, απην-εηθφλα, αίζζεκα ειέγρνπ),
ησλ ηθαλνηήησλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί ζηηο αληημνφηεηεο ηεο δσήο, ζην ζηξεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ζε
θξίζηκα ζπκβάληα. Θεηηθή ςπρηθή πγεία ζε αηνκηθφ επίπεδν ζεκαίλεη φηη κπνξψ λα
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αληαπνθξηζψ ζηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο πηνζεηψληαο κα ζεηηθή πξνζέγγηζε. Έλα
εθηελέο ζψκα εκπεηξηθψλ επξεκάησλ έρεη δείμεη πσο ηα άηνκα κε ζεηηθή απην-εηθφλα,
αίζζεκα απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ειέγρνπ απνιακβάλνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα
δσήο. ε επίπεδν θνηλφηεηαο, νη παξεκβάζεηο πξναγσγήο ςπρηθήο πγείαο αθνξνχλ
ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη αιιειεγγχεο
απνβιέπνληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ
πνιηηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο γηα ηελ θαιχηεξε πξνάζπηζε θαη
δηεθδίθεζε θνηλσληθψλ αηηεκάησλ. Σα εκπεηξηθά επξήκαηα δείρλνπλ πσο νη
θνηλφηεηεο κε πςειή εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα, κε ραιαξνχο ή αλχπαξθηνπο δεζκνχο
θνηλσληθήο ζπλνρήο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή εγθιεκαηηθφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα.
Αληίζεηα, θνηλφηεηεο κε πςειή θνηλσληθή ζπλνρή θαη πςειή ζπκκεηνρηθφηεηα ζε
ζπιινγηθέο δξάζεηο αλαθέξνληαη κε θαιχηεξα επίπεδα πγείαο. ε γεληθέο γξακκέο, ε
θνηλσληθή ζπλνρή πξνσζεί ηελ πγεία θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ κειψλ κηαο θνηλφηεηαο
ελδπλακσκέλεο. ε επξχηεξν επίπεδν θνηλσλίαο, νη παξεκβάζεηο πξναγσγήο
ςπρηθήο πγείαο απνβιέπνπλ απφ ηε κηα ζηελ άκβιπλζε ησλ κεραληζκψλ εθείλσλ
πνπ ιεηηνπξγνχλ επηβαξπληηθά πεξηζσξσπνηψληαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο
νκάδεο, θαη απφ ηελ άιιε ζηε δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ πνπ λα επλννχλ
ηελ επαλέληαμε θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ (πρ. ςπρηθά πάζρνληεο, αλήιηθνη
παξαβάηεο) φπσο θαη ηελ εμίζσζε επθαηξηψλ ζε θνηλσληθέο νκάδεο πνπ βξίζθνληαη
ζε κεηνλεθηηθή ζέζε (πρ. γπλαίθεο, άηνκα κε αλαπεξίεο). (ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ Δ. 2004)
Οη δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ ζε αηνκηθφ επίπεδν
πξναγσγήο ςπρηθήο πγείαο αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε νκάδσλ κε ηδηαίηεξεο
αλάγθεο γηα ελδπλάκσζε ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο πφξσλ, φπσο έθεβνη, άλεξγνη, λέεο
κεηέξεο. Οη έθεβνη αληηκέησπνη κε θξίζηκεο αιιαγέο, αβεβαηφηεηα, ρακειή απηνεηθφλα θαη πςειφ ζηξεο έρνπλ βξεζεί ζεκαληηθά λα σθεινχληαη απφ παξεκβάζεηο
πξναγσγήο ςπρηθήο πγείαο νξγαλσκέλεο κέζα ζην ζρνιείν κε ζηφρν ηελ
ελδπλάκσζε ησλ πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ θαη ζηε δεκηνπξγία
ππνζηεξηθηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ. Όζνλ αθνξά παξεκβάζεηο πξναγσγήο
ςπρηθήο πγείαο ζε επίπεδν θνηλφηεηαο, ε δεκηνπξγία ζεζκψλ φπσο "ηα ζπκβνχιηα
ηεο γεηηνληάο" θαη ε παξνρή ππνζηήξημεο ζε άηνκα κε πςειή θνηλσληθή επαισηφηεηα
απφ νκάδεο εκςπρσηψλ κπνξνχλ ζεκαληηθά λα ζπκβάιινπλ ζηελ ελεξγνπνίεζε
ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ εζσηεξηθψλ πφξσλ ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε
θνηλσληθά επάισηε ζέζε. Σέινο, νη παξεκβάζεηο πξναγσγήο ςπρηθήο πγείαο ζε
επξχηεξν θνηλσληθφ επίπεδν αθνξνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο ίζεο επθαηξίεο θαη
ζπλζήθεο ζε θνηλσληθέο νκάδεο κε δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θεθάιαην πνπ
λα είλαη εθηεζεηκέλεο ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο πηέζεηο. Γηα παξάδεηγκα, νη γπλαίθεο
πνπ είλαη αληηκέησπεο κε κηα πνιιαπιφηεηα ξφισλ -επαγγεικαηηθφ, αλαηξνθή
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παηδηψλ, θξνληηζηή θαη νηθηαθά- είλαη απηνλφεηα εθηεζεηκέλεο κε άληζεο επθαηξίεο
επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο. Ζ δεκηνπξγία θνηλνηηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ δνκψλ
θαη ππεξεζηψλ ("βνήζεηα ζην ζπίηη") πνπ λα παξέρνπλ δηεπθνιχλζεηο κε ηε θξνληίδα
ησλ παηδηψλ ή αηφκσλ πνπ νη γπλαίθεο έρνπλ αλαιάβεη ηε θξνληίδα ηνπο (πρ.
ππεξήιηθεο) ζα κπνξνχζαλ ζεκαληηθά λα ζπκβάιινπλ ζηελ εμίζσζε ησλ επθαηξηψλ
απαζρφιεζεο κεηαμχ ησλ δπν θχισλ.
Οη παξαπάλσ παξεκβάζεηο είλαη κφλν ελδεηθηηθέο, εθείλν πνπ έρεη ζεκαζία λα
ηνληζηεί είλαη πσο είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί ζηε ρψξα καο παξάιιεια κε
παξεκβάζεηο αγσγήο θαη πξναγσγήο πγείαο έλα είδνο ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο
δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ αγσγή θαη πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο θαη ζηα ηξία επίπεδα:
αηνκηθφ, θνηλνηηθφ θαη θνηλσληθφ.
χµθσλα µε ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο, ζαλ “ςπρηθή πγεία” ζεσξείηαη ε
θαηάζηαζε ηεο ζπλαηζζεηηθήο επεμίαο , φπνπ ην άηνκν κπνξεί λα δεη θαη λα εξγάδεηαη
µε άλεζε ζηελ θνηλφηεηα, θαζψο θαη λα ηθαλνπνηείηαη απφ ηα πξνζσπηθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη επηηεχγκαηα ηνπ. Μπνξεί επίζεο λα νξηζζεί σο ε αλάπηπμε ηεο
πγηνχο άπνςεο ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη, γηα λα
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ην κέγηζην βαζκφ ηεο απηνπιήξσζήο ηνπ. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη έλα νξηζκφο θαζνιηθά απνδεθηφο γηα ηελ ςπρηθή πγεία.
Καλέλαο νξηζκφο δελ κπνξεί λα απνδψζεη ην λφεκα ηεο, θαζψο ηελ ίδηα ζηηγκή ηελ
πεξηνξίδεη. Καη απηφ γηαηί ε ςπρηθή πγεία δελ είλαη έλα γεγνλφο, αιιά κηα
πξαγκαηηθφηεηα πνπ πξέπεη λα θεξδίδεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, κέζα απφ
δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. Τπάξρεη, σζηφζν, σο έλα βαζκφ ζπκθσλία ζρεηηθά κε ην
πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζθέςεο, ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο
ζεσξνχληαη πγηή θαη πνηα παζνινγηθά. (Brown E. 2010)
2.4. Κξηηήξηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο:
1) Σν ζηαηηζηηθό θξηηήξην - ή θξηηήξην ηεο κέζεο ζπκπεξηθνξάο.
Με βάζε απηφ ην θξηηήξην, σο κέηξν ηεο ςπρηθήο νκαιφηεηνο ζεσξείηαη ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ. Βέβαηα είλαη δχζθνιν λα αμηνινγεζνχλ
επαθξηβψο ηα φξηα ηνχ κέζνπ αλζξψπνπ.
2) Σν θξηηήξην ηεο απνπζίαο ηεο ςπρηθήο λόζνπ ή θιηληθό θξηηήξην
χκθσλα κ' απηφ ην θξηηήξην ςπρηθά πγηήο είλαη εθείλνο πνχ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη
ηέηνηα ψζηε λα κελ εκπίπηεη ζηα πιαίζηα κηαο γλσζηήο θαη θαζηεξσκέλεο ςπρηθήο
λφζνπ.
3) Σν θξηηήξην ηεο ππνθεηκεληθήο δπζθνξίαο
Δδψ παζνινγηθή ζπκπεξηθνξά ραξαθηεξίδεηαη εθείλε πνχ απνηειεί πεγή δπζθνξίαο
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γηα ην άηνκν πνχ ηελ πηνζεηεί. Πφζν άζρεκα θαη "παζνινγηθά" αηζζάλεηαη ην ίδην ην
άηνκν σο ππνθείκελν θαη πφζν αηζζάλεηαη φηη ππνθέξεη απφ ππνθεηκεληθήο ή άιινπ
είδνπο δπζθνιίεο.
4)Σν θξηηήξην ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο ή ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο
χκθσλα κ' απηφ ην θξηηήξην ην άηνκν ζεσξείηαη πγηέο φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δελ
εμέξρεηαη ή δελ απνθιίλεη απφ ην πιαίζην ησλ θαλφλσλ πνχ ηζρχνπλ γηα ηε θνηλσλία
κέζα ζηελ νπνία δεη. Φπζηνινγηθφ ζεσξείηαη ην άηνκν πνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη
θνηλσληθά απνδεθηή θαη δελ ελνριεί ηνπο ζπλαλζξψπνπ ηνπ κε αλάξκνζηεο
ζπκπεξηθνξέο

5) Σν θξηηήξην ηεο άξηζηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο
Ζ νπηηθή απηή πεξηγξάθεη έλα άηνκν ρσξίο αηέιεηεο πνπ εμαζθαιίδεη ζε φιεο ηνπ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο άξηζηε ιεηηνπξγηθφηεηα, θάηη δειαδή πνπ θηλείηαη ζηε ζθαίξα ηεο
νπηνπίαο.
6) Σν αλαπηπμηαθό θξηηήξην
Μηα άιιε πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηελ αλαπηπμηαθή δηαρξνληθή εθηίκεζε. (Brown,E.,
2010)
χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ε θπζηνινγηθφηεηα εθηηκάηαη κε θξηηήξην ην νκαιφ
πέξαζκα απφ κηα θάζε αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ άιιε.
Μπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηηο παξαθάησ θάζεηο:
- Βξεθηθή
- Νεπηαθή
- Πξνζρνιηθή
- ρνιηθή
- Μέζεο ειηθίαο (πξψηκε, κέζε, φςηκε)
Έηζη ζχκθσλα κε απηφ θξηηήξην θπζηνινγηθφο ζεσξείηαη ν άλζξσπνο πνπ δηέξρεηαη
νκαιά φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο θαη σξίκαλζεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.
Όπσο είλαη θαλεξφ θαη ηα έμη θξηηήξηα φρη κφλν δελ είλαη απφιπηα, αιιά είλαη δπλαηφλ
λ' απνηειέζνπλ αθνξκή γηα αηειείσηεο ζπδεηήζεηο θαη ακθηζβεηήζεηο θαη ην θαζέλα
μερσξηζηά δελ επαξθεί γηα λα νξίζεη ηε ςπρηθή πγεία. Γηα ην ιφγν απηφ γίλεηαη κηα
πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ ηεο ςπρηθήο πγείαο κε βάζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνχ
ζπλνιηθνχ ηξφπνπ δσήο ηνχ αηφκνπ, ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ζ' έλα
δεδνκέλν θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ ρψξν.
2.5. Tα βαζηθά αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνύ ζπλζέηνπλ ηε ςπρηθή πγεία είλαη:
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1) Ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο
2) Δπίγλσζε εαπηνχ (πξνζσπηθή ηαπηφηεηα), ζπλδπαζκέλε κε αίζζεκα απηνλνκίαο
θαη ηθαλφηεηα ειέγρνπ ηεο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
3) Δπίγλσζε ζθνπνχ ζηε δσή
4)Δπίγλσζε ησλ αλαγθψλ ηνχ ζπλαλζξψπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηθαλφηεηα
ζπλαηζζεκαηηθήο ζπλαιιαγήο θαη νκαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.
5) Δπίγλσζε ηνχ θνηλσληθνχ ξφινπ ζπλδπαζκέλε κε ηθαλφηεηα γηα ππεχζπλε
αλάιεςε επαγγεικαηηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, θαη επξχηεξσλ ππνρξεψζεσλ.
6) Φπρηθή Αληνρή ζηηο ςπρνπηεζηηθέο ζπλζήθεο ηνχ πεξηβάιινληνο. Ζ αληνρή απηή
ζπλπθαίλεηαη κε ηελ ηζρχ ηνχ Δγψ. Όζν ηζρπξφηεξν ην Δγψ ηφζν επξχηεξα ηα
πεξηζψξηα γηα ζεηηθή πξνζαξκνγή ζηηο ζηξεζζνγφλεο αιιαγέο ηνχ πεξηβάιινληνο.
Όπσο είλαη επλφεην, ζε έθηαθηεο ςπρνπηεζηηθέο ζπλζήθεο ηα άηνκα κε κεησκέλε
ςπρηθή αληνρή είλαη πνπ ζα ιπγίζνπλ πξψηα θαη ζα παξνπζηάζνπλ ςπρνπαζνινγηθά
ζπκπηψκαηα.
2.6. Φπρηθά Ννζήκαηα.
Σα ςπρηθά λνζήκαηα είλαη αζζέλεηεο κε ζπκπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζθέςε, ην
ζπλαίζζεκα ή ηε ζπκπεξηθνξά. Οθείινληαη ζε γελεηηθέο, βηνινγηθέο, θνηλσληθέο,
ρεκηθέο ή ςπρνινγηθέο επηδξάζεηο. Οδεγνχλ ζε έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ
αηφκνπ πνπ λνζεί θαη ζε πιήζνο άιισλ ζπκπησκάησλ. (Stylianidis, S. 2012)
Ζ ςπρηθή λφζνο πξνζεγγίδεηαη βάζεη ηξηψλ κνξθψλ. Αξρηθά, είλαη ε ηαηξηθή
πξνζέγγηζε ζχµθσλα µε ηελ νπνία, αλαδεηνχληαη ηα αίηηα ηεο ςπρηθήο λφζνπ ζε
νξγαληθνχο παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλαηνµία ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο,
ε γελεηηθή θαη βηνρεκηθή ζχζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ. ηε ζπλέρεηα, ππάξρεη ε
ςπρνγελεηηθή πξνζέγγηζε, βάζεη ηεο νπνίαο νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο νθείινληαη ζε
ελδνςπρηθά αίηηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο ελφο παηδηνχ
πξψηµεο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ή αλσκαιίεο ζηε ζπλαηζζεηηθή θαη ζεμνπαιηθή ηνπ
αλάπηπμε ζε ζπλδπαζµφ µε ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ, είλαη
δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ ςπρηθή λφζν. (Μαδηαλφο Μ., 2000)
Ζ θνηλσληνγελεηηθή πξνζέγγηζε, θαηά ηελ νπνία ε ςπρηθή αζζέλεηα νθείιεηαη ζε
πεξηβαιινληηθνχο

παξάγνληεο,

νη

νπνίνη

δηακνξθψλνπλ

-επεξεάδνπλ

ηελ

πξνζσπηθφηεηα ελφο παηδηνχ.
Σα πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα ησλ αζζελεηψλ ηεο ςπρηθήο πγείαο ρσξίδνληαη ζε δχν
θαηεγνξίεο: ηα λεπξσηηθά θαη ηα ςπρσηηθά. Ζ πξψηε θαηεγνξία, ηα λεπξσηηθά
ζπκπηψκαηα,

θαιχπηνπλ

φηη

αθνξά

ζε

ζνβαξέο

κνξθέο

«θπζηνινγηθψλ»

ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ, δειαδή αζζέλεηεο φπσο είλαη ε θαηάζιηςε, ην άγρνο ή ν
παληθφο. Με άιια ιφγηα ζηελ θαηεγνξία ησλ λεπξψζεσλ θαηαηάζζνληαη νη ζπλζήθεο
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πνπ πην θνηλά αλαθέξνληαη σο «θνηλά πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο».
Σα «ςπρσηηθά» ζπκπηψκαηα, απφ ηελ άιιε, εκθαλίδνληαη φηαλ ν αζζελήο εκπιέθεη
ηελ αληίιεςή ηνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θηάλνληαο ζε επίπεδα λα έρεη
νθζαικαπάηεο, ςεπδαηζζήζεηο ή λα αθνχεη, λα κπξίδεη θαη λα αηζζάλεηαη πξάγκαηα
πνπ δελ πθίζηαληαη. (Stylianidis, S. 2012)
2.7. Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα
Ωο ε πιένλ αμηφπηζηε πεγή δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηα ςπρηθά λνζήκαηα
ζεσξείηαη απφ ςπρηάηξνπο θαη άιινπο επηζηήκνλεο ηεο ςπρηθήο πγείαο ην
Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην ςπρηθψλ Γηαηαξαρψλ ( Diagnostic and
Statistical Manual, DSM). Σν εγρεηξίδην αλαλεψλεηαη ηαθηηθά, δεδνκέλνπ φηη νη
γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ςπρηθέο λφζνπο ζπλερψο εκπινπηίδνληαη. Σν βηβιίν έρεη
γξαθηεί απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο εηδηθνχο πνπ δεκηνχξγεζαλ κηα πξφηππε,
ηππνπνηεκέλε νξνινγία γηα ηα ςπρηθά λνζήκαηα θαη έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ γηα ηε
δηάγλσζε ηνπο. Υάξε ζηελ χπαξμή ηνπ, γηαηξνί ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ θφζκνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ίδην ζχλνιν θξηηεξίσλ γηα λα δηαγλψζνπλ ηελ πάζεζε θαη ζα
ραξαθηεξίζνπλ ην ςπρηθφ λφζεκα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα νξνινγία.
Ηδηαίηεξε είλαη ε επηζήκαλζε ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπ DSM φηη πξνζπαζνχλ λα
ηαμηλνκήζνπλ δηαηαξαρέο θαη φρη αλζξψπνπο. Οη άλζξσπνη δελ θαζνξίδνληαη κε
βάζε ηα λνζήκαηα ηνπο. (American Psychiatric Association.2004)
2.7.1. Πνιπαμνληθή εθηίκεζε.
ε έλα πνιπαμνληθφ ζχζηεκα ε εθηίκεζε δηελεξγείηαη ζε δηαθνξεηηθνχο άμνλεο, ν
θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθφ πεδίν πιεξνθνξηψλ.
Ζ ρξήζε ηνπ πνιπαμνληθνχ ζπζηήκαηνο δηεπθνιχλεη ηελ πιήξε θαη ζπζηεκαηηθή
αμηνιφγεζε δίλνληαο πξνζνρή ζηηο δηάθνξεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ηηο γεληθέο
ζσκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ηα ςπρνθνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ην
επίπεδν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο (American Psychiatric Association.2004)
ηελ πνιπαμνληθή εθηίκεζε ηνπ DSM πεξηιακβάλνληαη πέληε άμνλεο:
Άμνλαο Η: Κιηληθέο Γηαηαξαρέο- Άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ
εζηία θιηληθήο πξνζνρήο.
Άμνλαο ΗΗ: Γηαηαξαρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο – Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. Αλαθέξνληαη
νη

δηαηαξαρέο

ηεο

πξνζσπηθφηεηαο(π.ρ.

παξαλνεηδήο

δηαηαξαρή

ηεο

πξνζσπηθφηεηαο) θαη ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηζήκαλζε
βαζηθψλ δπζπξνζαξκνζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ακπληηθψλ
κεραληζκψλ.
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Άμνλαο ΗΗΗ: Γεληθέο ζσκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Αλαθέξνληαη παξνχζεο ζσκαηηθέο
θαηαζηάζεηο πνπ ελδερνκέλσο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ θαηαλφεζε θαη
αληηκεηψπηζε ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο ηνπ αηφκνπ.
Άμνλαο

IV:

Φπρνθνηλσληθά

θαη

πεξηβαιινληηθά

πξνβιήκαηα

Αλαθέξνληαη

πξνβιήκαηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία θαη ηελ
πξφγλσζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Φπρνθνηλσληθφ ή πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα
κπνξεί λα απνηειεί έλα αξλεηηθφ γεγνλφο δσήο, κία έιιεηςε, νηθνγελεηαθέο θαη
δηαπξνζσπηθέο εληάζεηο, αθφκα θαη έλαο ζεηηθά ζηξεζνγφλνο παξάγνληαο πρ κηα
εξγαζηαθή πξναγσγή.
Άμνλαο V: θαηξηθή εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. ηνλ Αμνλα V αλαθέξεηαη ε
θξίζε ηνπ θιηληθνχ γηα ην γεληθφ επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. (American
Psychiatric Association.2004)
2.8. Μεραληζκνί άκπλαο ηνπ Δγώ
Ο Karl Menninger νξίδεη ηε ςπρηθή πγεία σο "ηε πξνζαξκνγή ησλ αλζξψπσλ ζην
θφζκν θαη ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο κε ην κέγηζην ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο
επηπρίαο". (Καιιηληθάθε Θ. 1998)
Ο νξηζκφο ηνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ πγείαο εμαθνινπζεί λα είλαη επίθαηξνο θαη
ρξεζηηθφο. « Τγεία είλαη κηα θαηάζηαζε πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο
επεμίαο θαη φρη απιψο ή απνπζία λφζνπ ή αλαπεξίαο». Ο νξηζκφο απηφο είλαη
ζχκθσλνο κε ηελ αληίιεςε, φηη ε πγεία πξνζδηνξίδεηαη φρη απφ κηα (ηε βηνινγηθή),
αιιά απφ ηξείο ζπληζηψζεο θαη επνκέλσο πξνζρσξεί ζηε βηνςπρνθνηλσληθή
αληίιεςε ηεο Φπρνζσκαηηθήο Ηαηξηθήο. (Αλησληάδνπ Ε. 2015)
Μεγάιε ζεκαζία έρεη ε βαξχηεηα πνπ δίλεηαη ζηνλ νξηζκφ ζην ζηνηρείν ηεο επεμίαο
πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε απηφ πνπ νλνκάδνπκε πνηφηεηα δσήο.
Δηδηθφηεξα, ν νξηζκφο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία ηνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ πγείαο, είλαη
ν αθφινπζνο «Φπρηθή πγεία είλαη ε θαηάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο, φπνπ ην
άηνκν κπνξεί λα δεη θαη λα εξγάδεηαη κε άλεζε κέζα ζηελ θνηλφηεηα θαη λα
ηθαλνπνηείηαη απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά επηηεχγκαηα». ηνλ νξηζκφ
απηφ ζθφπηκα δίλεηαη έκθαζε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο
θνηλφηεηνο. Σνλίδεηαη έηζη φηη ην άηνκν δελ δεη κφλν ηνπ, αιιά ζε έλα επξχηεξν
θνηλσληθφ ρψξν, ζε ζπκβίσζε θαη ζπλιεηηνπξγία κε άιινπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ θαη
φηη ε ςπρηθή ηνπ πγεία εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην πψο ζρεηίδεηαη κε ηνπο
άιινπο.
εκαληηθή ιεηηνπξγία ζηε δηαηήξεζε θαη νκνηφζηαζε ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο
πγείαο ηνπ θάζε αηφκνπ παίδνπλ νη κεραληζκνί άκπλαο ηνπ Δγψ.
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Οη Μεραληζκνί Άκπλαο ηνπ Δγψ είλαη αζπλείδεηνη εζσηεξηθνί πξνζαξκνζηηθνί
κεραληζκνί πνχ βνεζνχλ ην άηνκν λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ζπλζήθεο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Όζν κεγαιχηεξε πνηθηιία ακπληηθψλ
κεραληζκψλ ρξεζηκνπνηεί έλα άηνκν ζηε θαζεκεξηλή ηνπ δσή, ηφζν θαιχηεξα είλαη
δπλαηφ λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ζπλζήθεο ηηο πξαγκαηηθφηεηαο. (Αλησληάδνπ Ε. 2015)
Σν θπζηνινγηθφ άηνκν έρεη ηζρπξφ Δγψ θαη απηφ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ζσζηή θαη
πινχζηα ρξήζε ησλ κεραληζκψλ ακχλεο ηνπ Δγψ. Όηαλ αληηκεησπίδεη έληνλν Stress
ή ζνβαξά γεγνλφηα δσήο (life events) ζηελ αξρή πξνζπαζεί λα ηξνπνπνίεζε ηηο
ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχλ ην Stress. Αλ απηφ απνηχρεη πξνζπαζεί λα
ηξνπνπνηήζεη ηε δηθή ηνπ ζηάζε απέλαληη ζ' απηέο ηηο ζπλζήθεο ή πξνζπαζεί λα
μεθχγεη απ' απηέο.
ε ζρέζε κε ηνχο κεραληζκνχο άκπλαο ηνπ Δγψ ην θπζηνινγηθφ άηνκν
δηαθνξνπνηείηαη απφ ην κε θπζηνινγηθφ απφ ην γεγνλφο φηη δελ θαηαθεχγεη εχθνια
π.ρ. ζην κεραληζκφ ηεο Απψζεζεο πξνθεηκέλνπ λ' αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηηο αζχκβαηεο κε ηηο εζηθνθνηλσληθέο απαηηήζεηο επηζπκίεο ηνπ.
Ζ έλλνηα επίζεο ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ αδχλαησλ πιεπξψλ
(αλαζθάιεηεο θφβνη, άθακπηεο θαη δπζιεηηνπξγηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο) ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηελ ςπρηθή καο πγεία θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή
σξίκαλζε ηνπ θάζε αλζξψπνπ. Ζ νηθνγέλεηα, ε νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ, νη θίινη θαη
γεληθφηεξα νη θαιέο θαη ψξηκεο θνηλσληθέο ζρέζεηο ζηελ εξγαζία ή ζε άιιεο
θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηεο ςπρηθήο καο
πγείαο. (Καιιηληθάθε Θ. 1998)
Θα ήηαλ ρξήζηκν λ' αλαθεξζνχκε, εθηφο απφ ηα θξηηήξηα ςπρηθήο πγείαο, θαη ζηηο
ηπρφλ ςπρνπαζνινγηθέο θαη δπζπξνζαξκνζηηθέο εθδειψζεηο πνχ παξνπζηάδνληαη
ζηνπο ζηξαηεχζηκνπο ζηε δηάξθεηα ηεο ζηξάηεπζήο ηνπο. Κάζε άηνκν εθηφο απφ ην
πγηέο κέξνο ηνπ εαπηνχ ηνπ πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν, δηαζέηεη θαη έλα κηθξφηεξν
αζζεληθφ (αλαζθάιεηεο, θφβνη, ςπρνινγηθέο αδπλακίεο θ.α.) πνπ είλαη δπλαηφλ λα
κεγεζπλζεί, είηε απφ ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο (πνιεκηθέο
επηρεηξήζεηο), είηε απφ άιιεο ηδηαίηεξεο αληηθεηκεληθέο ή ππνθεηκεληθέο θαηαζηάζεηο
(αξλεηηθά γεγνλφηα δσήο) πνπ κπνξεί λα ην πηέζνπλ ςπρνινγηθά.
Οη ζνβαξέο ςπρνπαζνινγηθέο εθδειψζεηο εκθαλίδνληαη, σο επί ην πιείζηνλ ζε
άηνκα πνχ πάζρνπλ απφ θάπνηα δηαπηζησκέλε ςπρηθή δηαηαξαρή ή έρνπλ
πξνδηάζεζε γηα ηελ εθδήισζε ςπρηθήο δηαηαξαρήο κε αθνξκή ζπλήζσο θάπνην
ςπρνπηεζηηθφ γεγνλφο δσήο. (Αλησληάδνπ Ε. 2015)
2.9. Ση ζεκαίλεη πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο
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Ζ πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο αθνξά δηαδηθαζίεο ελδπλάκσζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ
αηφκσλ λα πξνζδηνξίδνπλ απηφλνκα ηε δσή ηνπο θαη λα πξνσζνχλ ηελ ςπρηθή ηνπο
πγεία. Οη δηαδηθαζίεο απηέο αθνξνχλ άηνκα θαη θνηλφηεηεο. Οη παξεκβάζεηο
πξναγσγήο ςπρηθήο πγείαο εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο ηέηνηεο πνπ λα ελζαξξχλνπλ
ηελ χπαξμε ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη λα θαιιηεξγνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ
αηφκνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο. (ηπιηαλίδεο, . 2013) Οη
παξεκβάζεηο απηέο ρξεηάδεηαη λα είλαη επαίζζεηεο ζηε πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα
θαη λα πξνσζνχλ ηηο αμίεο ηεο ηζφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηεο
αιιεινεμάξηεζεο θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο
νη παξεκβάζεηο απηέο δε ηαπηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε ηεο εκθάληζεο ησλ ςπρηθψλ
δηαηαξαρψλ. Ζ θηινζνθία θαη ην πεξηερφκελν ηνπο επεθηείλνληαη ηεο πξφιεςεο θαη
απνβιέπνπλ ζηελ εμαζθάιηζε εθείλσλ ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηε ζεηηθή
πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. (Orley J. Et al. 1998)
2.10. Ζ Παγθόζκηα Ζκέξα Φπρηθήο Τγείαο
Ζ Παγθφζκηα Ζκέξα Φπρηθήο Τγείαο γηνξηάδεηαη θάζε ρξφλν ζηηο 10 Οθησβξίνπ, κε
πξσηνβνπιία ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο Φπρηθήο Τγείαο θαη ηνπ Παγθφζκηνπ
Οξγαληζκνχ Τγείαο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζεζκφ πνπ έρεη μεθηλήζεη απφ ην 1992
απνζθνπψληαο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηα ςπρηθά λνζήκαηα.
Απηή ηε κέξα, θνξείο θαη νξγαλψζεηο απφ φινλ ηνλ θφζκν, ελψλνπλ ηε δπλακηθή θαη
ηηο δξάζεηο ηνπο κεηαδίδνληαο μεθάζαξα κελχκαηα:
•

δελ ππάξρεη πγεία ρσξίο ηελ ςπρηθή πγεία.

•

ε ςπρηθή πγεία δελ ζεκαίλεη απιά ηελ απνπζία ςπρηθήο δηαηαξαρήο.

•

ε ςπρηθή πγεία επεξεάδεηαη απφ θνηλσληθννηθνλνκηθνχο, βηνινγηθνχο θαη

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο (θαζηζηψληαο καο φινπο ππεχζπλνπο, αηνκηθά θαη
ζπζηεκηθά).
•

ππάξρνπλ ηξφπνη λα ππνζηεξηρζνχλ νη ςπρηθά αζζελείο κέζα απφ

εθαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο θαη ζεξαπείαο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
3.1. Ση είλαη ε Κνηλνηηθή Φπρηαηξηθή
Ζ Κνηλνηηθή Φπρηαηξηθή είλαη έλαο επξχο φξνο, πνπ αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε φισλ ησλ
δηαζέζηκσλ δπλάκεσλ, πφξσλ (resources)1 θαη ηερληθψλ, πνπ επνδψλνπλ ηελ
νηθνλνκηθά εθηθηή ζεξαπεία ηνπ ςπρηθά αζζελνχο ζηελ θνηλφηεηά ηνπ. (Μαδηαλφο Μ.
2000)
Απνζθνπεί:
1) ζηελ αλίρλεπζε,
2)

πξφιεςε

3) θαη ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζε νκάδεο πιεζπζκνχ, φπσο απηέο
αλαπηχζζνληαη ζηελ θνηλφηεηα κε ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ
θαη φρη φπσο απηέο γίλνληαη αληηιεπηέο ή αληηκεησπίδνληαη ζην ςπρηαηξείν.
(ηπιηαλίδεο, . 2013)
Δηδηθή έκθαζε δίδεηαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, πνπ ζπζρεηίδνληαη κε
ηελ εθδήισζε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο, κε ζηφρνπο ηελ αιιαγή ζηάζεσλ θαη ηε κείσζε
ηνπ ζηίγκαηνο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. (Μαδηαλφο Μ. 2006)
3.2. Βαζηθέο αξρέο ηεο Κνηλνηηθήο Φπρηαηξηθήο
Οη Szmukler & Thornicroft4 έδσζαλ έλαλ νξηζκφ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε Κνηλνηηθή
Φπρηαηξηθή πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζε έλαλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, δηακέζνπ:
i. ηεο αλάδεημεο ησλ βαζηζκέλσλ ζηνλ πιεζπζκφ αλαγθψλ ζεξαπεπηηθήο αγσγήο θαη
θξνληίδαο
ii. ηεο πξφβιεςεο ελφο ζπζηήκαηνο ππεξεζηψλ, πνπ ζπλδένπλ έλα επξχ θάζκα
πφξσλ επαξθνχο θαηαιιειφηεηαο, ιεηηνπξγψληαο ζε πξνζηηνχο ρψξνπο
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iii. ηεο παξνρήο ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, πνπ είλαη βαζηζκέλεο ζηελ
ηεθκεξίσζε (evidence-based) ζε αλζξψπνπο κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο. (Μαδηαλφο Μ.
2006)
3.2.1. Δπηζεκαίλνληαη νξηζκέλα βαζηθά δεηήκαηα:
1) Να δσζεί έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ε θνηλνηηθή ςπρηαηξηθή πξέπεη λα
αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή ζεξαπείαο θαη θξνληίδαο ζε φιεο ηηο νκάδεο ηνπ
πιεζπζκνχ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο.
2) Να

ππάξμνπλ ππεξεζίεο ησλ

νπνίσλ ε θαηαιιειφηεηα θαη επάξθεηα λα

αληαλαθινχλ ηε δχλακε ησλ ζηνηρείσλ, πνπ ην ζπγθξνηνχλ (θαη φπνπ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πγεία θαη ε θνηλσληθή θξνληίδα, ην θξαηηθφ κε ην
εζεινληηθφ, νη ηππηθέο θαη νη άηππεο παξνρέο) θαη ην βαζκφ αιιεινζχλδεζήο
ηνπο. (ηπιηαλίδεο, . 2013)
Ζ θνηλνηηθή ςπρηαηξηθή είλαη κηα πξνζέγγηζε, πνπ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ παξνρή
απνηειεζκαηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, εθεί φπνπ απηέο είλαη απαξαίηεηεο:
θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ε θνηλνηηθή ςπρηαηξηθή δελ ηαπηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο
ηφπνπο ή ρψξνπο (π.ρ., έλα Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο, έλα Κέληξν Ζκέξαο). Ζ
ζεξαπεία ιακβάλεη ρψξα ζε ρψξνπο, πνπ είλαη πξνζηηνί ζηνπο αζζελείο θαη
απνδεθηνί απφ απηνχο. (Μαδηαλφο Μ. 2000)
2.3. Ση είλαη ε Κνηλνηηθή Φπρηθή Τγηεηλή
Ζ Κνηλνηηθή Φπρηθή Τγηεηλή πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαη
έμσ απφ ηηο ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη
νξγάλσζε θάζε ππεξεζίαο ή πξνγξάκκαηνο ζηελ θνηλφηεηα θαη νη νπνίεο
επεξεάδνπλ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλεη ε θνηλφηεηα γηα ηελ πξναγσγή ηεο
ςπρηθήο πγείαο θαη ηελ πξφιεςε ή ηνλ έιεγρν ησλ ςπρηθά δηαηαξαρψλ. (Μαδηαλφο Μ.
2006).
Ζ θνηλνηηθή ςπρηθή πγηεηλή είλαη έλαο πνιπθιαδηθφο ηνκέαο πνπ πεξηιακβάλεη έλα
επξχ θάζκα δπλάκεσλ θαη δνκψλ ζηελ θνηλφηεηα, πνπ πξνάγνπλ ζεηηθά ηελ ςπρηθή
πγεία ησλ κειψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθά
ςπρηαηξηθή πξνζέγγηζε πνπ εζηηάδεη ζην άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζε θξίζε. (Μαδηαλφο,
1989 )
Ο βαζηθφηεξνο ζηφρνο ησλ λέσλ αληηιήςεσλ ζην ρψξν ηεο ςπρηαηξηθήο είλαη ε
αιιαγή ησλ παξαδνζηαθψλ αληηιήςεσλ ησλ κνξθψλ ζεξαπείαο, κε ηελ δεκηνπξγία
πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζηελ θνηλφηεηα. Ζ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε ζηελ ςπρηθή
πγεία ηαπηίδεηαη κε ηελ Κνηλνηηθή Φπρηθή Τγηεηλή. Σν δίθηπν ηεο Κνηλνηηθήο Φπρηθήο
Τγηεηλήο δελ πεξηνξίδεηαη ινηπφλ ζην παξαδνζηαθφ ξφιν ηεο ηαηξηθήο αληηκεηψπηζεο,
αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε ζέκαηα πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο. ηελ πξάμε
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ππεξεηεί κηα λέα επηζηεκνληθή αληίιεςε γηα ηε ζεκαζία θαη ην ξφιν ησλ θνηλσληθψλ
ζρέζεσλ ζηελ πγεία θαη ηελ αλζξψπηλε επεμία. (World Psychiatric Association 2000).
Ζ αληίιεςε ηεο Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο είλαη δηαθνξεηηθή εθείλεο ηεο
παξαδνζηαθήο ςπρηαηξηθήο θαη ζηεξίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο αξρέο γηα ηα αίηηα θαη ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί πξνζπαζεί λα
πεξηγξάςεη θαηά ηνλ Bloom ηηο δηαθνξέο κεηαμχ παξαδνζηαθήο θαη θνηλνηηθήο
ςπρηαηξηθήο. (ηπιηαλίδεο, . 2013)
Ζ ζεκαζία ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ηεο ALMA
ATA. Ζ θηινζνθία ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ηνλίδεη ηνλ εμαλζξσπηζκφ ηνπ
ζπζηήκαηνο πγείαο, κε απνθέληξσζε ηεο επζχλεο πεξίζαιςεο απφ ηνπο κεγάινπο
λνζνθνκεηαθνχο νξγαληζκνχο ζηελ θνηλφηεηα φπνπ νη άλζξσπνη δνπλ θαη εξγάδνληαη.
Σν δίθηπν Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο, πξέπεη λα είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηα
ζπζηήκαηα θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο. Οη
ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζηηέο ζην θνηλφ θαη λα παξέρνληαη κε ίδηα θξηηήξηα
γηα φινπο. (Εαξηαινχδε Α. θαη ζπλ. 2010).
1. Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δεκφζηαο ςπρηθήο πγείαο πξέπεη λα είλαη
νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθή θαη παξάιιεια φζν ην δπλαηφ θηελφηεξε.
2. Σέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα πξέπεη λα σθεινχλ έλα ζεκαληηθφ
πνζνζηφ πιεζπζκνχ γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθαλ λα ππεξεηήζνπλ.
3. Οη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο πξέπεη λα είλαη απιέο θαη εχθνιεο ζηε ρξήζε
ηνπο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ ιηγφηεξν
εθπαηδεπκέλα άηνκα.
4. Σέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε
ηελ

ρξεζηκνπνίεζε

ελφο

ειάρηζηνπ

αξηζκνχ

εηδηθψλ

πςειήο

εθπαίδεπζεο. (Παπαδάηνο, ζ. 90-91)
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ
4.1. Αξρέο
H βαζηθή θξνληίδα ςπρηθήο πγείαο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ηνπηθά, ψζηε νη
άλζξσπνη λα κελ ππνρξεψλνληαη λα κεηαθηλνχληαη κεγάιεο απνζηάζεηο. Ζ θξνληίδα
απηή πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ηηο αλάγθεο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ αζζελψλ
θαζψο θαη λα πξνζθέξεη θαη άιιεο ππεξεζίεο, φπσο ε απνθαηάζηαζε.
Οη ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα
πξνγξάκκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη βαζηθέο αλάγθεο
θξνληίδαο θάζε πιεζπζκνχ. Σν αθξηβέο κείγκα ησλ απαηηνχκελσλ ππεξεζηψλ
πνηθίιιεη θαηά ηφπνπο. Δμαξηάηαη απφ θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο
παξάγνληεο, απφ ην είδνο ησλ δηαηαξαρψλ θαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
ρξεκαηνδνηνχληαη θαη νξγαλψλνληαη νη ππεξεζίεο πγείαο. Δίλαη ζεκαληηθφ νη
ππεξεζίεο λα ζπληνλίδνληαη θαη λα επηδηψθνπλ λα αληηκεησπίζνπλ φιν ην θάζκα ησλ
θνηλσληθψλ, ςπρνινγηψλ θαη ηαηξηθψλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ απηψλ. (Μαδηαλφο
Μ.1998)
Ζ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξεκβάζεσλ. Ζ πξφζβαζε ησ αηφκσλ ζε
ππεξεζίεο θαιήο πνηφηεηαο πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη ησλ αλαγθψλ ηνπο. Γηα λα
δηαζθαιηζηεί ε ηζφηεηα είλαη αλάγθε λα αληηκεησπηζηνχλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
πξφζβαζε,

θαζψο

θαη

ηηο

αληζφηεηεο

πνπ

νθείινληαη

ζε

γεσγξαθηθνχο

απνθιεηζκνχο.
Οη ππεξεζίεο πξέπεη λα ζέβνληαη ηελ απηνλνκία ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο,
λα ελδπλακψλνπλ θαη λα ελζαξξχλνπλ ηα άηνκα απηά, ψζηε λα ιακβάλνπλ
απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπο. Οη ππεξεζίεο νθείινπλ λα
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ρξεζηκνπνηνχλ ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ απηνλνκία φζν ην
δπλαηφ ιηγφηεξν. (Έθζεζε γηα ηελ Παγθφζκηα Τγεία 2001)
Γηα λα ππεξπεδεζνχλ νη δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο απνκνλσκέλεο θαη
αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ, είλαη αλάγθε λα εληαρζνχλ νη ππεξεζίεο
ςπρηθήο πγείαο ζηηο γεληθέο ππεξεζίεο πγείαο. Ζ εληαγκέλε ζην γεληθφ ζχζηεκα
πγείαο θξνληίδα, ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ ζηίγκαηνο πνπ ζπλνδεχεη ηελ αλαδήηεζε
θξνληίδαο απφ ηηο κεκνλσκέλεο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο. ηηο αλαπηπζζφκελεο
ρψξεο πνπ έρνπλ κεγάιεο ειιείςεηο πξνζσπηθνχ ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο, ε
παξνρή ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο κέζσ ηεο γεληθήο θξνληίδαο πγείαο είλαη ε
θαιχηεξε ζηξαηεγηθή, ψζηε λα απμεζεί ε πξφζβαζε ησλ πιεζπζκψλ πνπ δελ
εμππεξεηνχληαη επαξθψο, σο πξνο ηελ θξνληίδα ηεο ςπρηθήο πγείαο. Δπηπιένλ, νη
ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ηα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα πγείαο ζρεηίδνληαη ζηελά θαη ζπρλά
αιιεινεπεξεάδνληαη. (Μαδηαλφο Μ.1998)
Γηα παξάδεηγκα άηνκα κε θνηλέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, φπσο είλαη ε θαηάζιηςε θαη ην
άγρνο

ζπρλά,

απεπζχλνληαη

ζηηο

ππεξεζίεο

γεληθήο

πγείαο

κε

ζσκαηηθά

ζπκπηψκαηα. Με ελζσκαησκέλεο ηηο ππεξεζίεο δηεπθνιχλεηαη ε έγθαηξε δηάγλσζε
θαη ζεξαπεία απηψλ ησλ δηαηαξαρψλ θαη έηζη κεηψλεηαη ε αληθαλφηεηα. Άιια νθέιε
πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ δπλεηηθά απφ ηελ έληαμε ησλ ππεξεζηψλ, είλαη θαη ε
δπλαηφηεηα παξνρήο θξνληίδαο ζηα πιαίζηα ηεο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη απμεκέλεο
επθαηξίεο εκπινθήο ηεο θνηλφηεηαο ζηελ παξνρή θξνληίδαο.
Ζ έληαμε είλαη δπλαηφλ λα επηδησρζεί ζε φια ηα επίπεδα. ην θιηληθφ επίπεδν, ε
θξνληίδα ηεο ςπρηθήο πγείαο κπνξεί λα εληαρζεί ζην πξσηνβάζκην, δεπηεξνβάζκην
θαη ηξηηνβάζκην επίπεδν ηεο γεληθήο θξνληίδαο πγείαο. ηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο είλαη αλάγθε λα ππάξμεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο πξηλ επηρεηξεζεί ε
δεκηνπξγία ελζσκαησκέλσλ ππεξεζηψλ
Καηά βάζε, ε ελζσκάησζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ζηε γεληθή πγεία απαηηεί:
• Σελ έληαμε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα.
• Σελ έληαμε ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηα γεληθά λνζνθνκεία.
•Σελ

αλάπηπμε

δεζκψλ

κεηαμχ

ηεο

πξσηνβάζκηαο

θξνληίδαο

θαη

ησλ

δεπηεξνβάζκησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ έδξα ζηα γεληθά λνζνθνκεία.
• Σελ έληαμε ηεο θξνληίδαο ςπρηθήο πγείαο ζε άιια ελ ιεηηνπξγία πξνγξάκκαηα
πγείαο θαη θνηλσληθά πξνγξάκκαηα. (Εήζε Α. 2002)
Οη ζεζκνζεηεκέλεο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο αληηπξνζσπεχνπλ ζην θνηλνηηθφ
επίπεδν φηη θαη νη ππεξεζίεο ζηα γεληθά λνζνθνκεία ζην δεπηεξνβάζκην επίπεδν.
Απηέο πεξηιακβάλνπλ, γηα παξάδεηγκα, θέληξα εκέξαο γηα άηνκα κε ζνβαξέο
ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ έρνπλ ιακβάλεη εμηηήξην απφ ην λνζνθνκείν, πξνγξάκκαηα
πεξηζηαηηθψλ λνζνθνκείνπ, νκάδεο αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ εθηφο λνζνθνκείνπ,
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νκάδεο αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ, ζπίηηα κφληκεο δηακνλήο αζζελψλ θαη ππεξεζίεο
αηνκηθήο αληηκεηψπηζεο αζζελψλ (case management services). (Γακίγνο Γ. 2003)
Πεξηνξηζκφο ησλ ςπρηαηξηθψλ λνζνθνκείσλ ιφγσ κεγάισλ

δαπάλσλ. Σα

λνζνθνκεία απηά δελ επηηπγράλνπλ θαιέο θιηληθέο παξεκβάζεηο, πξνθαινχλ κάιινλ
κεγαιχηεξε αληθαλφηεηα παξά ειιάησζε ηεο, ζηηγκαηίδνπλ ηνπο αζζελείο, ηηο
νηθνγέλεηεο θαη φια ηα άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη είλαη ζπλδεδεκέλα κε
θαηαπαηήζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Δίλαη επνκέλσο ζεκαληηθφ λα κεησζεί
ε εμάξηεζε ηεο παξνρήο θξνληίδαο ςπρηθήο πγείαο απφ ηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία.
Ο απντδξπκαηηζκφο απνηειεί, θαηά ζπλέπεηα κεγάιε πξνυπφζεζε γηα ηελ
κεηαξξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. (Εήζε Α. 2002)
Δληνχηνηο, ε ππφζεζε ηνπ απντδξπκαηηζκνχ δελ εμαληιείηαη κε ην λα ιάβνπλ εμηηήξηα
ηα άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο απφ λνζνθνκεία καθξάο δηακνλήο. Δίλαη κηα
δηαδηθαζία πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθέο ζπζηεκαηηθέο αιιαγέο, φπνπ ε παξνρή
ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη ζε θνηλνηηθή θαη φρη ηδξπκαηηθή βάζε. Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ αζζελψλ ζηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη, βήκα πξνο βήκα,
απφ ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλνηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ. Μαθξνπξφζεζκα, ε
εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ην θιείζηκν ησλ ςπρηαηξηθψλ λνζνθνκείσλ αλακέλεηαη λα
αληηζηαζκίζεη ηηο απμεκέλεο δαπάλεο γηα θνηλνηηθέο ππεξεζίεο. Ο απντδξπκαηηζκφο
πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηα δπλεηηθά αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο κεηάβαζεο
αξκνδηνηήησλ απφ ηα παξαδνζηαθά ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία ζηελ θνηλφηεηα. Σα
πξνβιήκαηα απηά θαίλνληαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
Δπηπιένλ νη αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξεζίεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ήδε ζε
ιεηηνπξγία πξηλ νη αζζελείο κεηαθεξζνχλ απφ ηα λνζνθνκεία ζηηο θνηλφηεηεο.
• ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πξέπεη λα πξνζθέξνληαη
ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο.
• Πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκεο θιίλεο, εγθαηαζηάζεηο θαη εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ ζηα γεληθά λνζνθνκεία ή ζηελ θνηλφηεηα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε νμέσλ
ππνηξνπψλ πνπ απαηηνχλ κηθξήο δηάξθεηαο εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν
•

Σν

πξνζσπηθφ

ησλ

ππαξρφλησλ

ςπρηαηξηθψλ

λνζνθνκείσλ

πξέπεη

λα

επαλεθπαηδεπηεί, λα αλαιάβεη ζέζεηο ζηε γεληθή θξνληίδα πγείαο θαη λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα θαζήθνληα ηνπ ε επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πξσηνβάζκηαο
θξνληίδαο θαη ε παξνρή ςπρηθήο πγείαο ζηα γεληθά λνζνθνκεία.
• Σα ςπρνηξφπα θάξκαθα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζην πεξηβάιινλ ηεο
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο κηα ησλ γεληθψλ λνζνθνκείσλ
• Πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ζεζκνζεηεκέλεο θαη άηππεο θνηλνηηθέο ππεξεζίεο ςπρηθή
πγείαο, πνπ ζα ζπκβάιινλ ζηε απνθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ ζην θνηλνηηθφ
πεξηβάιινλ. (Γακίγνο Γ. 2003)
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Δθφζνλ ινηπφλ νη παξαπάλσ ελαιιαθηηθέο θνηλνηηθέο ππεξεζίεο βξίζθνληαη ζε
ιεηηνπξγία, κπνξεί λα πξνρσξήζεη ν απντδξπκαηηζκφο ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα
ζηάδηα
• Σν πξψην βήκα είλαη λα ζηακαηήζνπλ φιεο νη λέεο εηζαγσγέο ηα ςπρηαηξηθά
λνζνθνκεία θαη φινη απηνί νη αζζελείο λα δηνρεηεπηνχλ ζηηο ςπρηαηξηθέο κνλάδεο ησλ
γεληθψλ λνζνθνκείσλ.
• Πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αζζελψλ πνπ πξφθεηηαη λα
ιάβνπλ εμηηήξην, ψζηε λα βνεζεζνχλ θαη λα ζηεξηρζνχλ θαη νη αη αζζελείο θαη νη
νηθνγέλεηεο, φηαλ νη αζζελείο βγνπλ απφ ην λνζνθνκείν.
• Ζ έμνδνο πξέπεη λα αξρίζεη κε ηνπο αζζελείο κε ηε κηθξφηεξε αληθαλφηεηα θαη λα
πξνρσξήζεη ζηαδηαθά ζηνπο αζζελείο κε ηε κεγαιχηεξε αληθαλφηεηα. (Γακίγνο Γ.
2003)
Έλαο αξηζκφο αζζελψλ κε ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ρξεηάδεηαη ζπλερή ζηήξημε
ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε. Οη αζζελείο απηνί κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε κηθξέο
θνηλνηηθέο κνλάδεο κφληκεο δηακνλήο κε εηθνζηηεηξάσξε παξαθνινχζεζε απφ
λνζειεπηηθφ θαη άιιν πξνζσπηθφ, εθφζνλ ππάξρεη ηέηνηα δπλαηφηεηα. (Εήζε Α.
2002)
4.2. Ζ ίδξπζε ησλ Κνηλνηηθώλ Κέληξσλ Φπρηθήο Τγηεηλήο
Σν Κέληξν Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο είλαη θαζηεξσκέλνο ζεζκφο κέζα απφ ηνλ
νπνίν θαηέζηε δπλαηή ε απνθέληξσζε ησλ ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηεο
Κνηλνηηθήο Φπρηαηξηθήο. Ζ απνθέληξσζε, αλακθηζβήηεηα, ζπλέβαιιε ζηελ έγθαηξε
παξέκβαζε ζην άηνκν πνπ λνζεί θαη ζηελ δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζηα
πιαίζηα ηεο θνηλφηεηαο. Έλα απνθεληξσκέλν ζχζηεκα ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο,
πεξηιακβάλεη πξνιεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνάγνπλ ηελ ςπρηθή πγεία ησλ
θαηνίθσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. (Εαξηαινχδε Α. θαη ζπλ.
2010).
Έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα θνηλνηηθήο ςπρηθήο πγηεηλήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ
εμππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο πξφιεςεο θαη βειηίσζεο ηεο ςπρηθήο πγηεηλήο ησλ
θαηνίθσλ κηαο θνηλφηεηαο. (Γακίγνο Γ. 2003)
Δίλαη επλφεην πσο φιεο απηέο νη ππεξεζίεο δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζην ίδην
θηίξην, αιιά ζα πξέπεη λα θαηαλέκνληαη γεσγξαθηθά, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε
πξφζβαζε ησλ θαηνίθσλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ εμππεξεηνχλ. Αιιηψο, ππάξρεη
θίλδπλνο ηεο εμνκνίσζήο ηνπο κε ηα ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία αθξηβψο
πξνζπαζνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ. Δίλαη, επίζεο, επλφεην πσο ζα πξέπεη λα ππάξρεη
έλαο θχξηνο ζπληνληζηηθφο θνξέαο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα
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απηψλ ησλ ππεξεζηψλ έρεη σο βαζηθή πξνυπφζεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο σο
ηκεκάησλ ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ςπρηθήο πγηεηλήο, θαζψο νπνηαδήπνηε
ππεξεζία αδπλαηεί λα πξνζθέξεη κεκνλσκέλα ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ζσζηή
ςπρηαηξηθή θξνληίδα. (Fink PJ, Jasman A. editors 1994)
Έλα θέληξν ςπρηθήο πγηεηλήο θαίλεηαη λα είλαη ν πην θαηάιιεινο ζπληνληζηηθφο
θνξέαο, εθφζνλ ηα κεγάια λνζνθνκεηαθά ηδξχκαηα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζε
παξαδνζηαθά ηαηξνθεληξηθά κνληέια θαη απνκαθξπζκέλα απφ ηηο θνηλφηεηεο ηηο
νπνίεο εμππεξεηνχλ.
Έλα Κ.Κ.Φ.Τ ζπλήζσο πεξηιακβάλεη έλα πιήξεο θάζκα ππεξεζηψλ, φπσο Κιηληθή
Άκεζεο

Πξνζπέιαζεο

Φπρνζεξαπεηψλ,

θαη

Μνλάδα

Δπαλεμεηάζεσλ,
Ζκεξήζηαο

Σκήκα

Πεξίζαιςεο

πκβνπιεπηηθήο
θαη

θαη

Απνθαηάζηαζεο,

Παηδνςπρηαηξηθή Τπεξεζία θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δηαζέηεη κηθξφ
αξηζκφ θξεβαηηψλ. Δίλαη δηαζπλδεδεκέλν κε ελδνλνζνθνκεηαθή κνλάδα θαη άιιεο
ππεξεζίεο, φπσο μελψλεο, νηθνηξνθεία, πξνζηαηεπκέλα εξγαζηήξηα ή δηακεξίζκαηα
πνπ ζπλήζσο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ρξφλησλ ςπρηθά αξξψζησλ ζηελ θνηλφηεηα.
Σν επξχ θάζκα ππεξεζηψλ ελφο Κ.Κ.Φ.Τ θαιχπηεη φιεο ηηο ςπρηαηξηθέο λνζνινγηθέο
νληφηεηεο θαη φιεο ηηο ειηθίεο. Όπσο είλαη επφκελν, ζην Κ.Κ.Φ.Τ εξγάδεηαη έλαο
αξηζκφο αηφκσλ δηαθφξσλ επαγγεικάησλ ςπρηθήο πγείαο. (Εαξηαινχδε Α. θαη ζπλ.
2010).
Ζ θιηληθή εξγαζία νξγαλψλεηαη θαη εθαξκφδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο Οκάδαο Φπρηθήο
Τγείαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ςπρίαηξνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ςπρνιφγνη,
λνζειεπηέο, επηζθέπηεο πγείαο θαη άιινη εηδηθνί ζεξαπεπηέο. Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο
γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο Γηεπηζηεκνληθήο Οκάδαο είλαη ε θνηλή ηδενινγία θαη ην
πλεχκα ζπλεξγαηηθφηεηαο. (Παπαδάθε, Κ, θαη ζπλ. 2012)
Οη θιηληθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε έλα Κ.Κ.Φ.Τ πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα
παξεκβάζεσλ φπσο: ε ρξήζε ςπρνθαξκάθσλ, ςπρνζεξαπεηψλ (ππνζηεξηθηηθή,
αηνκηθή, βξαρεία δπλακηθή, γλσζηαθή /ζπκπεξηθνξηθή, νκαδηθή, νηθνγελεηαθή),
νκαδηθψλ θνηλσληνζεξαπεηψλ θαη εξγνζεξαπεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. (ekepsye.gr)
Κάζε Κ.Κ.Φ.Τ πεξηιακβάλεη έλα ζχζηεκα θιηληθήο παξαθνινχζεζεο ρξφλησλ ςπρηθά
αξξψζησλ ή αηφκσλ πςεινχ θηλδχλνπ θαη αλαπηχζζεη θνηλνηηθά ππνζηεξηθηηθά
ζπζηήκαηα γηα ηα άηνκα απηά κε ηελ εθκεηάιιεπζε θάζε πφξνπ ηεο θνηλφηεηαο.
ηαζκφο ζηελ ηζηνξία ησλ θέληξσλ ςπρηθήο πγηεηλήο απνηειεί ν λφκνο πνπ
ςεθίζηεθε ζηηο Ζ.Π.Α ην 1963 γηα ηελ ίδξπζε ησλ «Καζνιηθψλ Κνηλνηηθψλ Κέληξσλ
Φπρηθήο Τγείαο». Ο φξνο «Καζνιηθφο» είρε δηηηή ζεκαζία: φηη φιεο νη ππεξεζίεο
ςπρηθήο πγηεηλήο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκέο θαη φηη φια ηα κέιε κηαο θνηλφηεηαο
κπνξνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ. Ο λφκνο επέβαιε ηελ χπαξμε πέληε εηδψλ

36

ππεξεζηψλ ηηο νπνίεο έπξεπε λα δηαζέηεη έλα θέληξν ψζηε λα ζεσξείηαη «θαζνιηθφ» :
α) ελδνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε,
β) εμσηεξηθή ζεξαπεία,
γ) κεξηθή λνζειεία,
δ) 24σξε ππεξεζία επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ
ε) ζπκβνπιεπηηθέο θαη επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο θνηλνηηθέο ππεξεζίεο θαη
ην επαγγεικαηηθφ πξνζσπηθφ.
Ο λφκνο ηνπ 1963 πέηπρε ηε κεηαθνξά ηεο ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο απφ ηα
κεκνλσκέλα ςπρηαηξεία ζηα εγθαηεζηεκέλα ζηελ θνηλφηεηα θέληξα ςπρηθήο πγηεηλήο.
Ζ παξνρή βνήζεηαο ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά, ε ελζάξξπλζε γηα ζπκβνπιεπηηθέο
ππεξεζίεο, ε κεηαζεξαπεπηηθή θξνληίδα, ε εθπαίδεπζε θαη ε έξεπλα ήηαλ κεξηθά απφ
ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ. (Εαξηαινχδε Α.
θαη ζπλ. 2010).
Σν 1956 ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα ην πξψην θνηλνηηθφ θέληξν απφ ην Βαζηιηθφ Δζληθφ
Ίδξπκα, ην νπνίν κεηνλνκάζηεθε αξγφηεξα ζε Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο. Γηα δπν
πεξίπνπ δεθαεηίεο απνηεινχζε ηε κφλε θνηλνηηθή ππεξεζία ςπρηθήο πγηεηλήο ζηελ
Διιάδα. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην Κ.Φ.Τ έρεη κεηαηξέςεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε
θνηλνηηθά θέληξα ςπρηθήο πγηεηλήο κε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή θαη θνηλνηηθή επζχλε.
Παξάιιεια, πξηλ απφ ιίγα ρξφληα ςεθίζηεθε ν λφκνο ηνπ 1983 γηα ην Δζληθφ
χζηεκα Τγείαο, ν νπνίνο θαζνξίδεη ζε γεληθέο γξακκέο φηη ηα θέληξα ςπρηθήο πγείαο
απνηεινχλ απνθεληξσκέλεο κνλάδεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε
κε ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα. θνπφο ησλ θέληξσλ νξίδεηαη ε ςπρνθνηλσληθή κέξηκλα,
ε ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε ζηελ θνηλφηεηα θαη ε δηαθψηηζε, πξφιεςε, ζεξαπεία
θαζψο θαη ε απνθαηάζηαζε θαη θνηλσληθή έληαμε ηνπ αζζελνχο. (Άξζξν 21 ηνπ
Ν.1397/1983)
Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ λφκνπ πνπ
ςεθίζηεθε ην Μάξηην ηνπ 2005, ην Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο κεηνλνκάδεηαη ζε
Διιεληθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο θαη Δξεπλψλ. (ekepsye.gr)
4.3. Λεηηνπξγία θαη αξρέο ησλ Κέληξσλ Φπρηηθήο Τγηεηλήο
Ζ Οκάδα Φπρηθήο Τγηεηλήο ηνπ ΚΔΤ (1984) θαζφξηζε ηηο εμήο αξρέο πνπ πξέπεη λα
θαηεπζχλνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Φπρηθήο Τγηεηλήο.
- Να πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηνπο αζζελείο κέζα ζηελ θνηλφηεηα, έηζη ψζηε λα κελ
απνκαθξχλνληαη νη αζζελείο απφ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ.
(Εαξηαινχδε Α. θαη ζπλ. 2010).
- Να πξνζθέξνπλ πξσηνβάζκηα ςπρηαηξηθή θξνληίδα πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ
αζζελνχο ζε θιεηζηή ςπρηαηξηθή κνλάδα. Δάλ ε εηζαγσγή ζεσξεζεί απαξαίηεηε, ζα
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πξέπεη λα γίλεηαη ζηε ζπλδεδεκέλε ςπρηαηξηθή κνλάδα ηνπ γεληθνχ λνζνθνκείνπ. Ζ
παξακνλή ηνπ αζζελνχο ζα πξέπεη λα είλαη βξαρχρξνλε.
πγθεθξηκέλα, κεξηθέο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα Κέληξα Φπρηθήο
Τγηεηλήο είλαη ε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ελφο κεγάινπ θάζκαηνο ςπρηθψλ
δηαηαξαρψλ, πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο, Κέληξα
Ζκέξαο γηα ηνπο ςπρηθά πάζρνληεο, πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε ηνπ
γεληθνχ

πιεζπζκνχ

αιιά

θαη

εηδηθψλ

νκάδσλ,

νξγάλσζε

εξεπλεηηθψλ

πξνγξακκάησλ θ.ά. (World Psychiatric Association 2000).
Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ελφο Κ.Φ.Τ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ χπαξμε ελφο
εληαίνπ ζπζηήκαηνο θνηλνηηθήο ςπρηθήο πγηεηλήο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί
θάησ απφ ηηο εμήο αξρέο:
1. Ζ παξερφκελε πεξίζαιςε ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζην κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα
ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο (Comprehensive
Care). Ζ ζεξαπεία ζα πξέπεη λα νξηνζεηείηαη απφ ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαη
λα νξγαλψλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε εμππεξεηνχκελνπ.
2. Σελ αξρή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν, δειαδή
ηεο ηνκενπνίεζεο (Sectorization). Οη πεξηνρέο ζα πξέπεη λα απνηεινχλ απηνηειείο
θνηλφηεηεο κε δεκνηηθέο αξρέο θαη θαζνξηζκέλα φξηα θαη ν πιεζπζκφο ησλ πεξηνρψλ
ζα πξέπεη λα πιεζηάδεη αξηζκεηηθά ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο
Τγείαο ζρεηηθά κε ηα πιεζπζκηαθά φξηα ησλ Κνηλνηηθψλ Κέληξσλ Φπρηθήο Τγηεηλήο,
έηζη ψζηε λα εμππεξεηνχληαη απφ απηά.
3. Σελ αξρή ηεο ζπλερνχο παξνρήο ππεξεζηψλ (Continuity of Care) απφ ηελ ίδηα
νκάδα ςπρηθήο πγηεηλήο. Οη ππεξεζίεο ησλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ ζα πξνζθέξνληαη
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αηφκνπ, αιιά πάληνηε ζε πιαίζηα ζπλεξγαζίαο κε
φιε ηελ νκάδα ησλ εηδηθψλ.
4. Σελ αξρή ηεο αληαπνθξηηηθφηεηαο. Ζ πξνζέιεπζε ηνπ θνηλνχ εμαξηάηαη άκεζα απφ
ηελ αλάπηπμε δηθηχνπ παξαπνκπψλ, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ
Κέληξσλ κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηεο θνηλφηεηαο.
πλνπηηθά, νη βαζηθνί ζηφρνη ησλ Κ.Φ.Τ κπνξνχλ λα νξηζζνχλ απφ ηηο παξαθάησ
παξακέηξνπο :
1. Σελ πξσηνγελή πξφιεςε, κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ λέσλ πεξηπηψζεσλ
ςπρηθά αζζελψλ.
2. Σε δεπηεξνγελή πξφιεςε, πνπ ζπληειείηαη κε παξαπνκπή, δηάγλσζε θαη
ζεξαπεία.
3. Σελ ηξηηνγελή πξφιεςε, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο γηα πξφιεςε
ππνηξνπψλ θαη θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ ςπρηθά αζζελψλ.
4. Σε κείσζε ησλ απνξξηπηηθψλ ζηάζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο πξνο ην αζζελέο κέινο.
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5. Σελ νηθνλνκηθή σθέιεηα γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, απφ ηελ άζθεζε ηεο
πξνιεπηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο ςπρηαηξηθήο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν.
4.4. Κνηλνηηθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο
Οη Κνηλνηηθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο ππνδηαηξνχληαη ζε ζεζκνζεηεκέλεο θαη
άηππεο.

4.4.1. Θεζκνζεηεκέλεο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο
Απνηεινχληαη απφ έλα επξχ θάζκα πιαηζίσλ θαη δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θξνληίδαο
πνπ παξέρνληαη απφ επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο θαη πξφζσπα απνθαηάζηαζεο,
πξνγξάκκαηα αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ εθηφο λνζνθνκείνπ, θηλεηέο κνλάδεο
αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ, ζεξαπεπηηθέο θαη εζσηεξηθέο επνπηεπφκελεο ππεξεζίεο γηα
εηδηθέο θαηεγνξίεο, φπσο ζχκαηα ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ, παηδηά, εθήβνπο θαη
ειηθησκέλνπο. Οη θνηλνηηθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο δελ ζηεγάδνληαη ζε
λνζνθνκεηαθά πιαίζηα, ρξεηάδνληαη φκσο ζηελή ζπλεξγαζία κε απηά θαζψο θαη κε
ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία. Απηή ε ζπλεξγαζία πεξηιακβάλεη γηα παξάδεηγκα έλα
ακθίδξνκν ζχζηεκα παξαπνκπψλ φπνπ ηα γεληθά ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία δέρνληαη
αζζελείο κε βξαρχρξνλε ζεξαπεία θαη παξαπέκπνπλ ηνπο αζζελείο πνπ παίξλνπλ
εμηηήξην. Οη θνηλνηηθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο είλαη απνδνηηθφηεξεο φηαλ είλαη
ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη άηππνπο θνξείο
ππεξεζηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θνηλφηεηα. (Εαξηαινχδε Α. θαη ζπλ.
2010).
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη παξαδείγκαηα ζεζκνζεηεκέλσλ θνηλνηηθψλ
ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο
Τπεξεζίεο απνθαηάζηαζεο
- Κνηλνηηθά θέληξα ςπρηθήο πγείαο / εμσηεξηθά ηαηξεία
- Κνηλνηηθέο ιέζρεο
- Κέληξα εκέξαο
- Αλνηρηά θέληξα 28
- Οκάδεο ππνζηήξημεο
- Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα απνθαηάζηαζεο
- Πξνζηαηεπκέλα εξγαζηήξηα
- Δπνπηεπφκελεο ζέζεηο απαζρφιεζεο
- πλαηηεξηζηηθά εξγαζηαθά ζρήκαηα
- Πξνγξάκκαηα ππνζηεξηδφκελεο απαζρφιεζεο

39

Πξνγξάκκαηα αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ εθηφο λνζνθνκείνπ θαη θηλεηέο κνλάδεο
παξέκβαζεο ζηελ θξίζε
-Κηλεηέο κνλάδεο δηάγλσζεο θαη αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ (πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θαη
απνγεπκαηηλέο ψξεο, θαζψο θαη ζαββαηνθχξηαθα)
Τπεξεζίεο αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ
- πίηηα ζηηο γεηηνληέο φπνπ παξέρεηαη 24σξε θξνληίδα απφ επαγγεικαηίεο ςπρηθήο
πγείαο
-Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο πνπ κπνξεί λα δηαλπθηεξεχεη ζην ζπίηη ηνπ
αζζελνχο, ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ
- Κέληξα αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ
Θεξαπεπηηθέο θαη επνπηεπφκελεο ζηεγαζηηθέο ππεξεζίεο
- Γηακεξίζκαηα γηα πξψελ αζζελείο (ρσξίο επνπηεία)
- Γηακεξίζκαηα κε 2-3 ελνίθνπο (ρσξίο επνπηεία)
- πίηηα νκαδηθήο δηαβίσζεο (κε ή ρσξίο πξνζσπηθφ)
- Ξελψλεο
- πίηηα εκηδηακνλήο
- Αγξνηηθά ρσξηά ςπρηαηξηθήο απνθαηάζηαζεο
- πλήζεο ζηέγαζε
Τπεξεζίεο θαη‟ νίθνλ
- Γηάγλσζε, ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε πνπ ζπληνλίδνληαη απφ
επαγγεικαηία ηνπ θνηλνηηθνχ θέληξνπ ςπρηθήο πγείαο.
- Αηνκηθή αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθνχ θαη εληαηηθνπνηεκέλε θνηλνηηθή ζεξαπεία.
- Κέληξα ππνζηήξημεο ππεξεζηψλ θαη‟νίθνλ.
Λνηπέο ππεξεζίεο
- Κιηληθέο ππεξεζίεο ζε εθπαηδεπηηθά, εξγαζηαθά θαη ζσθξνληζηηθά πιαίζηα
- Σειεθσληθέο γξακκέο άκεζεο βνήζεηαο
- Πξνγξάκκαηα αληηκεηψπηζεο ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ ζε ζηξαηφπεδα πξνζθχγσλ ή
ζε θνηλνηηθά πιαίζηα. (ekepsye.gr)
1. Αλζξψπηλνη πφξνη: Οη ζεζκνζεηεκέλεο θνηλνηηθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο
ρξήδνπλ θάπνησλ επαγγεικαηηψλ κε πςειφ βαζκφ δεμηνηήησλ θαη εθπαίδεπζεο.
Πνιιέο ιεηηνπξγίεο φκσο, κπνξνχλ λα δηεθπαηξεσζνχλ απφ επαγγεικαηίεο πγείαο κε
ιηγφηεξε εθπαίδεπζε. Ζ εληαηηθή θχζε ηεο εξγαζίαο ησλ θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ
ςπρηθήο πγείαο ππνδειψλεη πσο απαηηείηαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο πξνζσπηθνχ, απφ
ηηο άιιεο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, γηα λα κεγηζηνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο
ησλ ππεξεζηψλ.
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2. Κιηληθά απνηειέζκαηα: Δμαξηψληαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ παξεξρνκέλσλ
ππεξεζηψλ. Κνηλνηηθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο κε επάξθεηα πξνζσπηθνχ, κέζσλ
θαη ρξεκαηνδφηεζεο παξέρνπλ ζε πνιιά άηνκα κε ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ηελ
δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ ηε δσή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα, πξνάγνληαο ηελ θνηλσληθή
ελζσκάησζε. Πνιιέο ηέηνηεο ππεξεζίεο, φπσο ηα θέληξα εκέξαο, ηα πξνζηαηεπκέλα
εξγαζηήξηα θαη ε ππνζηεξηδφκελε ζηέγαζε, παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ παξνρή
θνηλσληθήο θξνληίδαο ζην άηνκν κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο, γεγνλφο πνπ έρεη ζεκαληηθή
ζεηηθή επίδξαζε ζηελ έθβαζε ησλ θιηληθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο
ηνπο.
3. Απνδνρή: Σν πςειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο θνηλνηηθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο
πγείαο ζπλδέεηαη κε ηελ εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα ηνπο, ην κεησκέλν ζηηγκαηηζκφ φηαλ
δεηείηαη βνήζεηα θαη ηελ κεησκέλε πηζαλφηεηα παξαβίαζεο ησλ αλζξψπηλσλ
δηθαησκάησλ.
4. Πξνζβαζηκφηεηα: Οη θνηλνηηθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο είλαη πνιχ εχθνια
πξνζβάζηκεο, ηδηαίηεξα απφ ηα άηνκα κε ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ ρξήδνπλ
ζπλερνχο θξνληίδα. ηηγκαηίδνπλ ιηγφηεξν απφ ηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία, γεγνλφο
πνπ βειηηψλεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπο. Σα θχξηα εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε
εγείξνληαη απφ ηελ έιιεηςε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ νθείινληαη ζην πςειφ θφζηνο
δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ζηελ έιιεηςε εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Απηά
ηα εκπφδηα ηζρχνπλ ηδηαίηεξα ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φπνπ απηέο νη ππεξεζίεο
είλαη δηαζέζηκεο κφλν ζε κηθξά ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ.
5. Οηθνλνκηθφ θφζηνο: Πνιιέο θφξεο ν απντδξπκαηηζκφο, θαη ε ζπλαθφινπζε
αλαπξνζαξκνγή ησλ ππεξεζηψλ ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ
πξνζδνθία ηδηαίηεξα απφ ηελ πιεπξά ησλ αξκνδίσλ γηα ηελ δεκφζηα πγεία, ηεο
κείσζεο ηνπ θφζηνπο. Ζ εκπεηξία ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο φκσο, ππνδειψλεη πσο ε
κείσζε ηνπ θφζηνπο είλαη ειάρηζηε, ηδηαίηεξα βξαρππξφζεζκα. Οη παξέρνληεο ηηο
θνηλνηηθέο ππεξεζίεο πξέπεη λα πξνζαξηνχλ ην επηπξφζζεην θφζηνο κεηαθίλεζεο,
ηνπ πξνζσπηθνχ, ηδηαίηεξα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Δπηπξνζζέησο, ιηγφηεξνη
ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ, ιφγσ ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ
ηεο κεηαθίλεζεο. Οη πνηνηηθέο θνηλνηηθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, πνπ παξέρνπλ
έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο δηάθνξεο θιηληθέο αλάγθεο,
πξναπαηηνχλ απμεκέλεο πφξνπο θαη πξνζσπηθφ. Δπνκέλσο, ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ
θαίλεηαη πηζαλή κεηά απφ αξθεηά ρξφληα. Απηή ε εμνηθνλφκεζε, πξνέξρεηαη απφ ηελ
κεησκέλε ρξήζε ηεο ελδνλνζνθνκεηαθήο λνζειείαο, πνπ απνηειεί κηα δαπαλεξή
ιχζε ζηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Δμνηθνλφκεζε
ρξεκάησλ πξνθχπηεη γηα ηα άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο, θαζψο κεηψλνληαη ηα
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έμνδα ηαμηδηνχ θαη ην έκκεζν θφζηνο, αθνχ νη ππεξεζίεο ηείλνπλ λα «πεγαίλνπλ»
πξνο ηνπο ρξήζηεο θαη φρη ην αληίζηξνθν. (ekepsye.gr)
4.5. Άηππεο θνηλνηηθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο
Δθηφο ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνκέα πγείαο θαη ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ αηφκσλ κε
ζπλαθή ελαζρφιεζε, κέιε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ κπνξνχλ λα παξέρνπλ πνίθηιιεο
ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο. Αλ θαη απηά ηα άηνκα έρνπλ ιίγε ή θαη θαζφινπ επίζεκε
εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο ςπρηθήο πγείαο, κπνξνχλ λα παξέρνπλ πνιιή απφ ηελ
απαηηνχκελε θξνληίδα, εηδηθά ζηα άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ δνπλ ζην ζπίηη
κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Ζ άηππε θνξείο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο πνηθίιινπλ,
αλάινγα κε ηα δηάθνξα ζελάξηα παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο
θνηλσπνιηηηθέο ζπλζήθεο ρσξψλ θαη πεξηνρψλ. (ekepsye.gr)
Οη θνξείο ησλ άηππσλ θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο είλαη απίζαλν λα
απνηεινχλ ηνλ ππξήλα παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. Υψξεο εμαξηψκελεο
κφλν απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο αλαιακβάλνπλ ηνλ ζρεηηθφ ξίζθν. Δληνχηνηο,
απνηεινχλ έλα ρξήζηκν ζπκπιήξσκα ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο
πγείαο. Παξαδείγκαηα θνξέσλ άηππσλ θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη:
- Παξαδνζηαθνί ζεξαπεπηέο
- Δξγαδφκελνη ζε θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα
- Μέιε ησλ νηθνγελεηψλ
- Οκάδεο απηνβνήζεηαο θαη νκάδεο ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ
- Τπεξεζίεο ζπλεγνξίαο
- Δζεινληέο πνπ παξέρνπλ επηκφξθσζε ζε γνλείο θαη λένπο γηα ζέκαηα ςπρηθήο
πγείαο θαη ζέκαηα πξφιεςεο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ , ζε ζρνιεία θαη θιηληθέο
- Θξεζθεπηηθνί εγέηεο πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε αληηκεηψπηζε
ηξαπκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη άιισλ έθηαθησλ γεγνλφησλ.
- Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη, ζε εκεξήζηα βάζε, απφ ζπγγελείο, γείηνλεο ή
ζπληαμηνχρνπο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ.
- Δζεινληέο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζε έθηαθηεο ζπλζήθεο.
Οη παξαδνζηαθέο ζεξαπεπηέο δελ εληάζζνληαη εχθνια ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
θαηεγνξία. Μπνξεί λα είλαη ζεξαπεπηέο κε ππφβαζξν πνπ πνηθίιιεη απφ ηελ πίζηε,
ησλ πλεπκαηηζκφ, ηελ ζξεζθεία, ή ζεξαπεπηέο απηνρζφλσλ, ή ελαιιαθηηθψλ ηαηξηθψλ
πξαθηηθψλ. ε κεξηθέο ρψξεο κπνξεί λα απνηεινχλ ηκήκα ηνπ άηππνπ 32
ηνκέα πγείαο. ε άιιεο ρψξεο, φκσο, πιεξψλνληαη γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη ππφ
απηφ ην πξίζκα κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα παξνρήο
ππεξεζηψλ πγείαο. ε αξθεηέο ρψξεο απνηεινχλ ην πξψην ζεκείν επαθήο γηα πνιιά
άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη κεξηθέο θνξέο. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ είλαη νη
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κφλεο δηαζέζηκεο. Δπίζεο, ραίξνπλ κεγάιεο απνδνρήο θαη είλαη γεληθά, εχθνια
πξνζβάζηκε, δεδνκέλνπ φηη είλαη ζπλήζσλ κέιε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζηηο νπνίεο
πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Παξά ην ζεκαληηθφ ξφιν ησλ παξαδνζηαθψλ
ζεξαπεπηψλ, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηα άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζε πνιιέο
θνηλσλίεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κεξηθέο παξαδνζηαθέο ζεξαπεπηηθέο πξαθηηθέο
έρνπλ ζπλδεζεί κε παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα,
ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα παξαβηάζεηο δηθαησκάησλ εππαζψλ νκάδσλ φπσο ηα παηδηά,
νη γπλαίθεο θαη νη ειηθησκέλνη. (ekepsye.gr)

4.6. Ηδξπκαηηθέο Τπεξεζίεο ζε ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία
Δίλαη ζπλήζσο εμεηδηθεπκέλεο, δεκφζηεο ή ηδησηηθέο, λνζνθνκεηαθέο εγθαηαζηάζεηο,
πνπ παξέρνπλ πνηθίιεο ππεξεζίεο ζε

ελδνλνζνθνκεηαθά ηκήκαηα θαη ζε

εμεηδηθεπκέλα πιαίζηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε εμσηεξηθνχο αζζελείο. Γελ απνηεινχλ
εθζπγρξνληζκέλα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία, αιιά ππεξεζίεο πνπ εμππεξεηνχλ πνχ
ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο νη νπνίεο απαηηνχλ έλα ηδξπκαηηθφ πιαίζην. (Εήζε Α. 2002)
Δπηπιένλ, δελ πξνζδνθάηαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο ςπρηθήο πγείαο
ζην γεληθφ πιεζπζκφ, αιιά δξνπλ σο δεπηεξνβάζκηεο θαη ηξηηνβάζκηεο ππεξεζίεο
παξαπνκπήο. Πεξηιακβάλνπλ κνλάδεο νμέσλ θαη κνλάδεο πςειήο αζθαιείαο,
εμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο γηα παηδηά θαη ειηθησκέλνπο θαη άιιεο εμεηδηθεπκέλεο
ππεξεζίεο φπσο ηαηξνδηθαζηηθέο ςπρηαηξηθέο κνλάδεο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ
ππεξεζηψλ είλαη:
- Δμεηδηθεπκέλε ελδνλνζνθνκεηαθή θξνληίδα
Μνλάδα κέζεο αζθαιείαο
Μνλάδεο πςειήο αζθαιείαο
- Δμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο / θέληξα γηα ηελ ζεξαπεία ζπγθεθξηκέλσλ δηαηαξαρψλ θαη
αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο, φπσο κνλάδεο δηαηαξαρψλ ηεο
δηαηξνθήο
- Δμεηδηθεπκέλεο θιηληθέο ή κνλάδεο ζπγθεθξηκέλσλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ παηδηψλ θαη
εθήβσλ
- Τπεξεζίεο απνθαηάζηαζεο ζπγθεθξηκέλσλ δηαηαξαρψλ παηδηψλ θαη εθήβσλ, φπσο
ν απηηζκφο θαη νη ςπρσζηθέο δηαηαξαρέο
- Φξνληίδα αλαθνχθηζεο
- Δμεηδηθεπκέλεο θιηληθέο ή κνλάδεο γηα ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρέο ησλ ειηθησκέλσλ
φπσο ε λφζνο Alzheimer . (Μαδηαλφο Μ.(Α) 1994)
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
5.1. ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ – ΑΠΟΑΤΛΟΠΟΗΖΖ
Ο ππνπξγφο πγείαο αλαθνίλσζε φηη ε ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε, ηελ νπνία
κεηνλφκαζε ζε “δηαξζξσηηθή αιιαγή ζην πεδίν ηεο ςπρηθήο πγείαο”, έρεη θαη πάιη
ηεζεί ζε θίλεζε. Δδψ θαη πνιιά ρξφληα ε ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ζπλερίδεηαη ή
δηαθφπηεηαη αλάινγα κε ηηο πηέζεηο πνπ δέρεηαη ε ρψξα καο απφ ηελ Δ.Δ. . (Μαδηαλφο
Μ. 1994)
Σφζν ην ππνπξγείν Τγείαο φζν θαη ε Δπξσπατθή επηηξνπή γλσξίδνπλ φηη ε
ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε βξίζθεηαη ζε κφληκε αθηλεζία, θαη φηη δελ πξφθεηηαη λα
θηλεζεί. (Fink PJ, Jasman A. editors 1994)
Σελ ηζηνξία ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο, φπσο θαη θάζε ηζηνξία, ηελ παξνπζηάδεη
ν θαζέλαο φπσο ζέιεη. Γελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη γη' απηφ. Έρεη πνιινχο ήξσεο
απηή ε ρψξα θαη πξέπεη φινη λα βξνπλ (ή λα δεκηνπξγήζνπλ) ηε ζέζε ηνπο ζηελ
ηζηνξία. Καλέλαο, βέβαηα, απφ ηνπο ήξσεο δελ αλέιαβε ην κεξίδην ηεο επζχλεο ηνπ
γηα ηελ πνξεία ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο. Γηα φια θηαίεη θάπνηνο άιινο ή θάηη
άιιν. Καη γηα λα κελ μερληφκαζηε: ην ρξήκα πνιινί εκίζεζαλ, ηα θνηλνηηθά θνλδχιηα
νπδείο (θαη ζηνλ δεκφζην θαη ζηνλ κε-θεξδνζθνπηθφ ηνκέα). (Μαδηαλφο Μ. 1994)
Ναη, ππάξρνπλ πάληα θαη νη εμαηξέζεηο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηνλ θαλφλα. Απηέο νη
εμαηξέζεηο είλαη φ,ηη απέκεηλε απφ ηελ πνιπεηή κεηαξξχζκηζε ηνπ ςπρηαηξηθνχ
ζπζηήκαηνο. Γελ αλαθέξνκαη ζηηο δνκέο, γηαηί ην κέιινλ ηνπο παξακέλεη αβέβαην,
αιιά ζηελ εκπεηξία φζσλ εξγαδνκέλσλ “αλαθάιπςαλ” έλα δηαθνξεηηθφ (απφ ηνλ
αζπιηθφ) ηξφπν δνπιεηάο θαη φζσλ “αζζελψλ” βξήθαλ έλαλ ρψξν “πνπ λα ηνπο
αληέρεη” θαη ηηο ζπλζήθεο γηα λα βγνπλ απφ ηνλ αζπιηθφ ηξφπν δσήο.
(Μεγαιννηθνλφκνπ Θ., 1999)
Πνιιά έρνπλ ιερηεί γηα ηελ ππν-ρξεκαηνδφηεζε, ηελ έιιεηςε θεληξηθήο πνιηηηθήο
βνχιεζεο θαη ζρεδηαζκνχ, ηελ ππνλφκεπζε ηεο κεηαξξχζκηζεο εθ ησλ άλσ. Δίλαη
θαλεξφ φηη ε πνιηηηθή εμνπζία δελ αλαιακβάλεη ην ζέκα, νχηε θαη ην θαηαλνεί, αιιά
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νχηε ε ειιεληθή θνηλσλία δελ έρεη επελδχζεη ζε απηφ θάπνην ελδηαθέξνλ. Αληίζεηα,
θαίλεηαη λα έρεη αλεζπρήζεη κήπσο επηηχρεη ε κεηαξξχζκηζε θαη νη «ηξεινί» δελ είλαη
πιένλ απνκνλσκέλνη πίζσ απφ ηα αζπιηθά ηείρε. Σν εγρείξεκα ηεο κεηαξξχζκηζεο
ππήξμε βαζηθά ππφζεζε ησλ εξγαδφκελσλ ζηε ςπρηθή πγεία, ζην βαζκφ πνπ
αλέιαβαλ λα ην επηδηψμνπλ. (Μαδηαλφο Μ. 1994)
Ζ κεηαξξχζκηζε αληηκεησπίδεη πνιιά πξνβιήκαηα απφ ηελ πνιηηεία θαη ηελ
θνηλσλία, σζηφζν θαηά ηε γλψκε κνπ ην βαζηθφηεξν πξφβιεκα είλαη απηφ πνπ
θαηαηξψεη ηα ζσζηθά ηεο. Σν άζπιν έρεη εγθαηαζηαζεί ζηηο λέεο δνκέο, παξά ηηο
πξνζπάζεηεο ελνίθσλ θαη πξνζσπηθνχ. Ζ επαλαθνηλσληθνπνίεζε πνπ απνηειεί ηελ
νδεγφ παξάζηαζε ηεο πξαθηηθήο ησλ δνκψλ, έρεη θαηαιήμεη λα είλαη έλα ζχλνιν
δηεθπεξαησηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ρσξίο πλνή. Οη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο κεηαμχ
πξνζσπηθνχ θαη ελνίθσλ παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο, φπσο καξηπξνχλ νη ρψξνη, νη
ιεηηνπξγίεο θαη νη ζρέζεηο (Μαθξπγηάλλε & Μνληεζάληνπ, 2006). Σν πξνζσπηθφ ησλ
λέσλ δνκψλ δελ δηαζέηεη ηνλ ηξφπν εθείλν ηεο ζθέςεο πνπ ζα ηνπ επέηξεπε λα
πξνζεγγίζεη ηα ππνθείκελα, ηηο ζρέζεηο ηνπο, ηελ ηζηνξία ηνπο, κέζν πνπ ζα ηνπ
επέηξεπε λα ηα λνεκαηνδνηήζεη εθ λένπ, άξα λα δσνγνλήζεη θαη λα δσνγνλεζεί κέζα
απφ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία. (Fink PJ, Jasman A. editors 1994) Μέρξη ζήκεξα ε
λνεκαηνδφηεζε ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπο θπξηαξρείηαη απφ ηηο έλλνηεο
θαη ηα λνήκαηα ηεο ςπρηαηξηθήο ή, ζε έλα κηθξφηεξν βαζκφ, απφ θάπνηεο έλλνηεο ηεο
θνηλσληθήο ςπρηαηξηθήο πνπ δελ αθνξνχλ ην ςπρνινγηθφ πεδίν ή ην πεδίν ησλ
ζρέζεσλ. ηα πεδία φκσο απηά αλαδχεηαη ην ππνθείκελν θαη νη δηάθνξεο πιεπξέο
ηνπ: σο εζσηεξηθή ζπγθξφηεζε, σο πξνζσπηθέο ζρέζεηο ζην θνηλσληθφ πεδίν, σο
απηφ πνπ πθίζηαηαη ηνπ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο πξνζδηνξηζκνχο θαη σο
απηφλνκν ππνθείκελν πνπ λνεκαηνδνηεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν. (Μαδηαλφο Μ.
1994)
Έλα πξφηαγκα ηεο κεηαξξχζκηζεο ήηαλ φηη νη λέεο δνκέο θαη νη εξγαδφκελνη ζηηο λέεο
δνκέο ζα δεκηνπξγνχζαλ ζπλζήθεο απντδξπκαηνπνίεζεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο
ελνίθνπο. Ζ πνξεία ησλ πξαγκάησλ έδεημε φηη δελ αξθεί ε αιιαγή ησλ πιηθψλ
ζπλζεθψλ

γηα

ηε

δεκηνπξγία

ζπλζεθψλ

απντδξπκαηνπνίεζεο

θαζφζνλ

νη

εξγαδφκελνη ρξεηάδνληαη λα ρεηξαθεηεζνχλ πξψηα απφ φια απέλαληη ζηελ θπξίαξρε
ςπρηαηξηθή ζθέςε. Μηα ηέηνηα ρεηξαθεηεηηθή φκσο δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη έλα ηξφπν
ζθέςεο πνπ λα αληηπαξαηεζεί θαη λα εμνβειίζεη ηνλ ςπρηαηξηθφ ηξφπν δηαλνίγνληαο
λένπο ηξφπνπο θαηαλφεζεο ησλ πξαγκάησλ θαη νδεγψληαο ζε λένπο ηξφπνπο
δηάδξαζεο. Ζ απειεπζέξσζε απφ ην άζπιν δελ ζα ζπκβεί σο παξάγσγν ηεο
δεκηνπξγίαο λέσλ δνκψλ αιιά σο απνηέιεζκα ελφο ιφγνπ πνπ δηαλνίγεηαη ζε λέεο
λνεκαηνδνηήζεηο, δηεγεξηηθέο ηεο επηζπκίαο ησλ ελνίθσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ.
(Μαδηαλφο Μ.(Α) 1994)

Δίλαη θαλεξφ, θαη γηα νξηζκέλνπο ήηαλ θαλεξφ απφ ηελ
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αξρή, φηη ν ιφγνο απηφο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο λα εθθξάδεη κε ηξφπν
ζπγθεθξηκέλν ηηο δη-ππνθεηκεληθέο ζρέζεηο θαη «ηα ππνθείκελα θαη φρη, αθεξεκέλα θαη
ελ γέλεη θαη ζπλεπψο θίβδεια». Ζ άπνςε κνπ είλαη φηη ν ςπρνζεξαπεπηηθφο ιφγνο
έρεη απηή ηε δπλαηφηεηα αιιά ε κεηαξξχζκηζε, εθηφο απφ θάπνηεο λεζίδεο, δελ ηελ
ελέηαμε ζηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αιιά αληίζεηα, ππήξμε ερζξηθή απέλαληί ηεο.
(Μεγαιννηθνλφκνπ Θ., 1999)
Ζ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο κεηαξξχζκηζεο είλαη απφηνθε ηεο ηζηνξίαο ηεο. Οη
αιιαγέο ζηελ ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε ζηελ Δπξψπε έγηλαλ κέζα ζε κηα θνηλσληθή
δπλακηθή πνπ άξρηζε κε ηηο λέεο ζεξαπεπηηθέο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο
(ζεξαπεπηηθέο θνηλφηεηεο, ζεξαπεία νκάδαο, νηθνγελεηαθή ζεξαπεία θιπ) κεηά ηνλ Β
Παγθφζκην Πφιεκν θαη θνξπθψζεθε κε ηα θηλήκαηα ηεο αληηςπρηαηξηθήο θαη ηεο
δεκνθξαηηθήο ςπρηαηξηθήο ζηε δεθαεηία ηνπ ΄60. Ζ Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε ζηελ
Διιάδα ππήξμε έλα ζρέδην πνπ επηβιήζεθε δηνηθεηηθά απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν ζρέδην απηφ ήδε απνζηεξεκέλν απφ ηελ έκπλεπζε θαη ηελ
πξνβιεκαηηθή ησλ θηλεκάησλ πνπ ην ππέβαιαλ θαη είρε επίζεο ππνζηεί ηελ
απνλεθξσηηθή επίδξαζε ηεο Δπξσπατθήο γξαθεηνθξαηίαο. Ζ κεηαξξχζκηζε ζηελ
Διιάδα έθηαζε απνθνκκέλε απφ ηηο πεγέο ηεο ζαλ επηηαγή ηεο άλσζελ δηνίθεζεο κε
ηελ

κνξθή

κηαο

νξζνινγηθφηεξεο

ςπρηαηξηθήο

πεξίζαιςεο.

Σν

απνπλεπκαηνπνηεκέλν απηφ ζρέδην απνηεηλφηαλ ζην πξνζσπηθφ ησλ ςπρηαηξείσλ
θπξίσο, ην νπνίν ζε γεληθέο γξακκέο παξέκεηλε ρσξίο έκπλεπζε θαη ρσξίο
ζπγθίλεζε, κφλν κε έλα θξπθφ θφβν γηα ηελ ηχρε ηνπ. (Μαδηαλφο Μ. 1994)
Σν ζρέδην απφθηεζε πλεχκα, ιφγν θαη δπλακηθή, ζην βαζκφ πνπ νη εξγαδφκελνη πνπ
ην επσκίζηεθαλ, ήηαλ ήδε θνξείο, ιφγσ πξνζσπηθψλ δηαδξνκψλ, ηδεψλ ηεο
αληηςπρηαηξηθήο θαη ηεο δεκνθξαηηθήο ςπρηαηξηθήο, θαζψο θαη, ζε κηθξφηεξνπο
αξηζκνχο, θνξείο ςπραλαιπηηθψλ, ςπρνζεξαπεπηηθψλ ηδεψλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ
Κνηλσληθή Φπρηαηξηθή.
Σα θηλήκαηα ηεο αληηςπρηαηξηθήο θαη ηεο δεκνθξαηηθήο ςπρηαηξηθήο, πνπ απνηέιεζαλ
ζεκαληηθή ζπληζηψζα ησλ θηλεκάησλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60 ήηαλ απηά πνπ
θαηέζηεζαλ ζρεδφλ παγθφζκην ην ζέκα ηεο ηξέιαο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο απφ
ηελ ςπρηαηξηθή.

Απφ ηηο ηδέεο πνπ ηα ζπγθξνηνχζαλ, κεγαιχηεξε δηάδνζε ζηελ

Διιάδα, θπξίσο κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε, είραλ νη ηδέεο ησλ R. Laing, D. Cooper ζηελ
Αγγιία θαη ηνπ F. Basaglia, απφ ην θίλεκα ηεο Γεκνθξαηηθήο Φπρηαηξηθήο ζηελ Ηηαιία.
ε έλα κηθξφ βαζκφ επεξέαζαλ νη ηδέεο ηνπ θηλήκαηνο ηεο ζεζκηθήο ςπρηαηξηθήο ηεο
Γαιιίαο. εκαληηθή θαη άκεζε επίδξαζε ππήξμε ε ξσγκή (Σδαλάθεο, 2008, 115) ηεο
ειιεληθήο ςπρηαηξηθήο, ε Λέξνο, θαη ε εκπεηξία πνιιψλ εξγαδνκέλσλ ηεο ςπρηθήο
πγείαο ζηελ απνθαηάζηαζε απηήο ηεο ξσγκήο. (Fink PJ, Jasman A. editors 1994)
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Σν βην-ςπρν-θνηλσληθφ κνληέιν ηεο ςπρηαηξηθήο, ε νπνία θπξηαξρεί ζηελ ζπλέρεηα,
επαλαθέξεη ην αληηθείκελν ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηα φξηα ηεο ςπρηαηξηθήο επηζηήκεο
θαη ην νξίδεη σο ζέκα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ςπρηαηξηθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο,
ελαξκνληδφκελε έηζη πιεξέζηεξα θαη κε ην πλεχκα ηνπ ζρεδίνπ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. (Μεγαιννηθνλφκνπ Θ., 1999)

5.2. Βηνςπρνθνηλσληθό κνληέιν.
Παξφιε ηελ επαγγειία ηνπ νιηζηηθνχ πνπ θέξεη ην φλνκα, δελ δηαθέξεη ζηα ζεκέιηα
ηεο απφ ηελ θιαζζηθή ςπρηαηξηθή φζνλ αθνξά ηε παξνχζα ζπδήηεζε. Οη ζεκειηψδεηο
αξρέο ηεο ςπρηαηξηθήο δελ έρνπλ ζέζε γηα ηα ππνθείκελα θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο. Σν
ςπρηαηξηθφ βιέκκα βιέπεη ηνλ αζζελή φπσο ε θπζηθή βιέπεη ηελ πέηξα πνπ πέθηεη
απφ ηελ βαξχηεηα.
Σν ςπρνζεξαπεπηηθφ βιέκκα αληίζεηα θηλείηαη ζην δηππνθεηκεληθφ ρψξν, απηφ πνπ
βιέπεη ην ζεσξεί κηα ζπκπαξαγσγή απηνχ πνπ βιέπεηαη θαη απηνχ πνπ βιέπεη. Σν
ςπρνζεξαπεπηηθφ βιέκκα γλσξίδεη φηη αιιάδεη απηφ πνπ βιέπεη, θαη φηη αιιάδεη ην
ίδην απφ απηφ πνπ βιέπεη .
Ο ςπρνζεξαπεπηηθφο ιφγνο είλαη ιφγνο ππνθεηκεληθφο πνπ κηιάεη κε ηνλ άιινλ σο
ππνθείκελν.
Ζ δηαθνξά ηνπο αληηθαηνπηξίδεηαη παξαδεηγκαηηθά απφ ηελ ςπρηαηξηθή ζπλέληεπμε
θαη ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή ζπλνκηιία. Ζ ςπρηαηξηθή ζπλέληεπμε είλαη έλαο κνλνινγηθφο
δηάινγνο, φπσο νξίδεηαη θαηά Bahtin. Γειαδή ν ςπρίαηξνο θάλεη εξσηήζεηο ησλ
νπνίσλ ην λφεκα πξνέξρεηαη απφ ηελ ςπρηαηξηθή θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έρεη ζην
κπαιφ ηνπ. Ο αζζελήο δελ γλσξίδεη ην λφεκα ηνπο. Γελ παξάγεηαη λφεκα κεηαμχ ηνπο
θαη νη εκπεηξίεο ηνπ αζζελή, φπσο θαη ηνπ ςπρίαηξνπ, δελ λνεκαηνδνηνχληαη απφ ηε
ζπδήηεζε. Ζ κνλνινγηθή γιψζζα κηιά γηα έλα θφζκν θιεηζηφ, ζπληειεζκέλν, πνπ δελ
ζπλδηακνξθψλεηαη απφ απηνχο πνπ ηνλ θαηνηθνχλ. (ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ Γ. θαη ζπλ.
2000).
ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή ζπλνκηιία ην λφεκα παξάγεηαη κεηαμχ ζεξαπεπηή θαη αζζελή,
παξάγεηαη ηφζν απφ ηνλ νκηιεηή φζν θαη απφ ηνλ αθξναηή. Οη ιέμεηο γηα λα
απνθηήζνπλ λφεκα ρξήδνπλ αλαπφθξηζεο, θαη σο έλα βαζκφ νη ςπρνζεξαπεπηηθνί
ηξφπνη δελ είλαη παξά ηξφπνη αληαπφθξηζεο. Ο θφζκνο ησλ λνεκάησλ πνπ
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παξάγεηαη είλαη έλαο θφζκνο αλνηθηφο, πνπ ζπλδηακνξθψλεηαη απφ απηνχο πνπ
ζπλνκηινχλ.
Αλ ε ςπρηαηξηθή εληάζζεη ην ζχκπησκα ζηηο ζεκαζίεο ησλ ςπρηθψλ λνζεκάησλ πνπ
ηηο ρξεζηκεχνπλ γηα λα ζθέθηεηαη, ε ςπρνζεξαπεία επαλεληάζζεη ην ζχκπησκα πίζσ
ζηελ θνηλσλία,

ζηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ, ζηελ ηζηνξία ηνπο, ζην παξφλ ζην

παξειζφλ ηνπο θαη ζην κέιινλ ηνπο. Σα ζπκπηψκαηα παίξλνπλ ην λφεκα ηνπο απφ
ηελ έληαμε ηνπο ζην πεδίν ηεο αλζξψπηλεο ζπλαιιαγήο. Ννεκαηνδνηνχληαη κε
λνήκαηα πνπ φινη θαηαλννχκε απφ ην γεγνλφο θαη κφλν φηη είκαζηε άλζξσπνη θαη
κεηέρνπκε ζηηο ζρέζεηο. (Μαδηαλφο Μ. 2003)
Ζ ςπρηαηξηθή, ζε φιεο ηεο ηηο εθδνρέο ηεο, κε ην επηρείξεκα ηεο επηζηήκεο, δηεθδηθεί
γηα ηνλ εαπηφ ηεο απνθιεηζηηθά ηνλ νξηζκφ ηνπ λνήκαηνο ζην πεδίν ησλ ςπρηθψλ
πξνβιεκάησλ. Αιιά φκσο ηη είλαη ην άζπιν αλ φρη πξψηα θαη θχξηα ε απνπζία
λνεκάησλ ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ; Ση είλαη ν εγθιεηζκφο αλ φρη πξψηα θαη θχξηα ν
εγθιεηζκφο ζηα λνήκαηα ησλ ςπρηαηξηθψλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ; Ση είλαη ην ζηίγκα αλ
φρη ε εμήγεζε θάζε ζπκπεξηθνξάο θαη θάζε έθθξαζεο ελφο ςπρσηηθνχ κε ηελ έλλνηα
ηεο ςπρηθήο λφζνπ θαη ε απφηνθε έιιεηςε επηθχξσζεο ηνπ ηξφπνπ πνπ εθείλνο
αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ;
Ζ θαηαλφεζε ηνπ ζηίγκαηνο ηεο ςπρηθήο λφζνπ είλαη ζεκαληηθή θαζφζνλ ε εμάιεηςε
ηνπ απνηειεί πξφηαγκα ηεο κεηαξξχζκηζεο. ¨Όκσο ε ςπρηαηξηθή, νη έλλνηεο θαη νη
νξηζκνί ηεο, κεηέρνπλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηίγκαηνο. Ζ έλλνηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο
θαηέρεη εγεκνληθή ζέζε αλάκεζα ζηηο ςπρηαηξηθέο ζεκαζίεο θαη ε ρξήζε ηεο,
ζπκπαξαζχξεη καδί ηεο έλα πιέγκα ηδεψλ πεξί αληάηνπ, επηθίλδπλνπ, απξφβιεπηνπ,
αζπλάξηεηνπ, αθαηαιφγηζηνπ. Όηαλ θάπνηνο νξηζηεί ζρηδνθξελήο, ην πιέγκα απηψλ
ησλ ελλνηψλ δηαξξεγλχεη ην νηθνζχζηεκα ησλ ελλνηψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο
θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ αζζελή ζπλδέεηαη έθηνηε
κε ηελ έλλνηα ηεο λφζνπ θαη θάζε εθδήισζε ηνπ εμεγείηαη κε απηή. Όηη εθείλνο
αλαγλσξίδεη σο εαπηφ ηνπ, δελ επηθπξψλεηαη απφ ηνπο άιινπο.
Αλ έλα πξφβιεκα ηεο ςπρσηηθήο θαηάζηαζεο είλαη φηη ε επαθή κε ηνλ αζζελή είλαη
δχζθνιε, είλαη ηδηαίηεξα παζνινγηθή κεηά ηελ ςπρσηηθή θαηάζηαζε. Ο αζζελήο
εγθιείεηαη κε έλα αφξαην αιιά πην απνηειεζκαηηθά απνκνλσηηθφ ηξφπν απφ εθείλνλ
ηνπ αζχινπ ζε έλα επηθνηλσληαθή πεξηνρή ηεο νπνίαο είλαη ν κφλνο θάηνηθνο. Δίλαη
απνθιεηζκέλνο έμσ απφ ην πιέγκα ησλ λνεκάησλ ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ θαη, αλ
κπνξεί λα ην πεη θαλείο, αλεπαηζζήησο εθηφο ησλ ζρέζεσλ. Ζ νηθνγέλεηα κε
ςπρσηηθφ κέινο αλαπηχζζεη κηα αζαθή πξνο απηφλ επηθνηλσλία. Οη εκπεηξίεο ηνπ
δελ λνεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο, θαζφζνλ ην λφεκα γηα λα
ζπγθξνηεζεί ρξεηάδεηαη θαηάιιειε αληαπφθξηζε. Μπνξεί λα πεη θαλείο φηη ν δηάινγνο
καδί ηνπ ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο κνηάδεη κε ην κνλνινγηθφ δηάινγν πνπ
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ραξαθηεξίδεη ηελ ςπρηαηξηθή ζπλέληεπμε. Όπνηνο έρεη ραξαθηεξηζηεί ζρηδνθξελήο
είλαη ηπρεξφο αλ ππάξρεη έζησ έλαο άλζξσπνο λα ηνλ ζθέθηεηαη θαη λα ηνλ εμεγεί
φπσο φινπο ηνπο άιινπο. Ζ λνεκαηηθή εμνξία απνηειεί πξφζθνξν έδαθνο γηα
απνκφλσζε θαη απφζπξζε. Ο εγθιεηζκφο ηειηθά ζε απηφ πνπ νλνκάδεηαη «ηξφπνο
δσήο ζηε γσλία».
Οη ςπρηαηξηθέο ζεκαζίεο δελ επεξεάδνπλ κφλν ηε δσή ησλ νλνκαζκέλσλ αζζελψλ
αιιά θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ηνπο νλνκάδνπλ. Όηαλ
δνπιεχεη θαλείο ζε ςπρηαηξείν, δηαπηζηψλεη φηη νη εξγαδφκελνη εθεί ππνθέξνπλ απφ
κηα βαξηά έιιεηςε ελδηαθέξνληνο, απφ κηα αθφξεηε αλία, ε νπνία είλαη απφηνθε,
εθηφο ησλ άιισλ, ηεο επίδξαζεο ησλ ςπρηαηξηθψλ φξσλ επάλσ ζε απηνχο πνπ ηνπο
ρξεζηκνπνηνχλ. Σνπο απνμελψλνπλ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη απφ ηα αηζζήκαηα ηνπο
θαη φρη κφλνλ απφ ηνπο αζζελείο ηνπο. Γηαηί ζπλδένληαη κε έλλνηεο γεληθέο, θαη
αθεξεκέλεο πνπ ηνπο απνκνλψλνπλ απφ ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία, ησλ άιισλ αιιά
θαη ηε δηθή ηνπο.
Ζ θξηηηθή ςπρηαηξηθή ζέηεη ζην θέληξν ηεο ην ππνθείκελν, έρεη επίγλσζε ηεο
αληηθεηκελνπνηεηηθήο θαη αιινηξησηηθήο επίδξαζεο ηεο δηάγλσζεο, γηα απηφ θαη
αλαδεηάεη εμσ-ςπρηαηξηθνχο νξηζκνχο ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Με ηα
ιφγηα ηνπ Basaglia: «..θάζε πεξηζηαηηθφ πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη κηα θξίζε δσήο. Καη
φρη «ζρηδνθξέλεηα», κηα ηδξπκαηνπνηεκέλε θαηάζηαζε, κηα δηάγλσζε. Γηαηί ε
δηάγλσζε ζε θαζηζηά αληηθείκελν ελψ ε θξίζε αλαγλσξίδεη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ
αηφκνπ.». Ο ππξήλαο ηεο ειιεληθήο κεηαξξχζκηζεο εθθξάδεηαη απφ ην Basaglia κε
ην πην ιηηφ ηξφπν. «Δίλαη έλαο νινθιεξσκέλνο άλζξσπνο, θη εκείο πξέπεη λα
απαληήζνπκε φρη ζηε ζρηδνθξέλεηα ηνπ αιιά ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηνπ
ππφζηαζε.». Δπίζεο ε θξηηηθή ςπρηαηξηθή ζπιιακβάλεη ηελ απντδξπκαηνπνίεζε φρη
κεραληθά αιιά δηαδξαζηηθά, σο κηα δηεξγαζία πνπ ζπκβαίλεη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ
θαη αθνξά φια ηα ππνθείκελα ηεο κεηαξξχζκηζεο.

«Οη εξγαδφκελνη δελ

απνηδξπκαηνπνηνχλ ηνλ έγθιεηζην αιιά ζπκκεηέρνπλ θαη δεκηνπξγνχλ ζπλερψο λέα
δξψκελα θαη θαηαζηάζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ επαλαθηνχλ θαη νη ίδηνη ηελ ειεπζεξία
ηνπο, έρνπλ ιφγν θαη αλαθαιχπηνπλ λέεο επζχλεο θαη ξφινπο. Απφ παζεηηθάεθηειεζηηθά φληα κεηαηξέπνληαη ζε δξψληα ππνθείκελα θαη απνηδξπκαηνπνηνχληαη
ζηαδηαθά θαη νη ίδηνη.
Ζ θξηηηθή ςπρηαηξηθή σζηφζν κηιά γηα ην ππνθείκελν ελ γέλεη θαη έηζη δελ κπνξεί λα
θαηαλνήζεη ην ζπγθεθξηκέλν ππνθείκελν θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ. «Απξνζδηνξηζηία
ραξαθηεξίδεη ηνλ ιφγν πεξί ππνθεηκέλνπ». Σν επίζεην θνηλσληθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί
θαίλεηαη λα ζθηάδεη ην ππνθείκελν θαη λα γίλεηαη πην νπζηαζηηθφ απφ εθείλν. Ζ θξηηηθή
ςπρηαηξηθή κηιά γηα θνηλσληθφ ππνθείκελν πξνζέρνληαο λα κελ κηιήζεη γηα
ςπρνινγηθφ ππνθείκελν. Θεσξεηηθά δέρεηαη ηελ χπαξμε ηνπ θαζψο θαη ηελ
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αλαγθαηφηεηα ηεο γλψζεο ηνπ απφ ηνπο εηδηθνχο. «Πηζηεχσ φηη ν άλζξσπνο είλαη
απνηέιεζκα ηεο ζπλάξζξσζεο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ, νπφηε, ιακβάλνληαο ππφςε
φινπο απηνχο ηνπο παξάγνληεο, εκείο νη γηαηξνί πξέπεη λα είκαζηε ηαπηφρξνλα θαη
βηνιφγνη θαη ςπρνιφγνη θαη θνηλσληνιφγνη. Αλ δελ επηηχρνπκε θάηη ηέηνην, ζα είκαζηε
πάληα βαζαληζηέο ησλ αζζελψλ. Ζ αληίιεςε σζηφζν πνπ έρεη γηα ην ςπρνινγηθφ, ε
θξηηηθή ςπρηαηξηθή, παξακέλεη αδηαθαλήο. Αλαξσηηέηαη θαλείο αλ δέρεηαη ηελ χπαξμε
ηνπ ςπρηθνχ πεδίνπ θαη ηνπ πεδίνπ ησλ ζρέζεσλ. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ζε ζρεηηθά
θείκελα ην επίζεην ςπρηθφο αλαθέξεηαη κφλν ζε ζρέζε κε ηνλ ςπρηθφ πφλν.
Οη κεηεμειίμεηο ηεο ίδηαο ηεο ςπραλάιπζεο (ρεζηαθή Φπραλάιπζε) θαη θπξίσο ηεο
ζπζηεκηθήο ςπρνζεξαπείαο (αθεγεκαηηθή, ζπλεξγαζηαθή ςπρνζεξαπεία θιπ) ζε
ζρέζε κε ζέκαηα εμνπζίαο, δείρλνπλ ην βάζνο ηεο ηειεπηαίαο θξάζεο ηνπ Basaglia.
Οη ακέζσο πξνεγνχκελεο θξάζεηο σζηφζν θαηαδηθάδνπλ ην ςπρνζεξαπεπηηθφ ηξφπν
ζθέςεο κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο θαζφζνλ ηνλ θξίλνπλ κε βάζε ηδενινγηθά θξηηήξηα.
Σα θξηηήξηα απηά απνξξένπλ απφ ηε ζνβηεηηθή αληίιεςε γηα ηελ ςπραλάιπζε θαη ηελ
ςπρνζεξαπεία, σο αζηηθψλ παξαγψγσλ. Φαίλεηαη φηη ζηελ θαξδηά ηεο ςπρηαηξηθήο
κεηαξξχζκηζεο, ζην βαζκφ πνπ ε επίδξαζεο ηεο θξηηηθήο ςπρηαηξηθήο ππήξμε
θαζνξηζηηθή γηα απηήλ, ζπλερίδεηαη ν ςπρξφο πφιεκνο. Γέζκηα ηνπ ηδενινγηθνχ
ραιηλνχ ηεο, δελ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο γηα απηφ παξά κφλν ηελ ζπκπεξηθνξηθή
(behavior) ζεσξία θαη ζεξαπεία, εμ νξηζκνχ αζχκβαηε κε νπνηαδήπνηε έλλνηα
ππνθεηκέλνπ θαη απηνλφκεζεο. ¨Όινη νη άιινη δηαζέζηκνη ηξφπνη είλαη πξνθαλψο
«αζηηθά παξάγσγα», άξα απαγνξεπκέλνη σο ηφπνη αλαδήηεζεο κεζφδσλ θαη
νπηηθψλ. (Μαδηαλφο Μ. 2003)
Ο ηδενινγηθφο ραξαθηήξαο ηνπ δεηήκαηνο ζρεηηθά κε ην ππνθείκελν θαη ηηο ζρέζεηο
ηνπ γίλεηαη θαλεξφο απφ ην άξξεην θαη ιαλζάλνλ ηεο επίδξαζεο ηνπ θαζψο θαη απφ
ηελ απαγνξεπηηθή ηνπ ηζρχ: θαλείο δελ κπνξεί λα κηιήζεη γηα ςπρνινγία εθφζνλ ε
ςπρνινγία, ζεσξία θαη πξάμε, πνπ δηαηίζεηαη ζήκεξα είλαη αζηηθφ παξάγσγν. Αθφκε
πεξηζζφηεξν, ππάξρεη ν θφβνο φηη ε αλαγλψξηζε ηνπ ςπρνινγηθνχ πεδίνπ
ζπλεπάγεηαη ςπρνινγηθνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ. Ζ ςπρνζεξαπεία δειψλεηαη φηη δελ
ζπληζηά παξά ςπρνινγηθνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλνδνηπνξεί
«κε ηα θάξκαθα θαη ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ζηελ δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ
πφλνπ».
Έηζη ε θξηηηθή ςπρηαηξηθή δελ έρεη λα πξνζθέξεη ηξφπνπο ζηελ απφ-τδξπκαηνπνίεζε
πνπ αλέιαβαλ νη λέεο δνκέο ηεο κεηαξξχζκηζεο παξά έλα ιφγν γεληθφ θαζφζνλ
ηδενινγηθφο. Ζ ξήζε «ε ειεπζεξία είλαη ζεξαπεπηηθή» δελ πήξε πνηέ σο ζήκεξα
ζάξθα θαη νζηά. Ζ νξακαηηθή δηαηχπσζε «γηα έλα δεκνθξαηηθφ ηδεψδεο, γηα ηελ
δηαθήξπμε ελφο ηδεαηνχ ηφπνπ ζπλάληεζεο ππνθεηκεληθνηήησλ, απειεπζεξσκέλσλ
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απφ ηα δεζκά ησλ θνηλσληθψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ξφισλ, ηθαλψλ γηα
επηθνηλσλία» δελ βξήθε αθφκα ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο λα πξαγκαηνπνηεζεί.
Ζ κεηαξξχζκηζε έκεηλε ρσξίο ηξφπνπο λα θαηαπνιεκήζεη ην άζπιν πνπ
αλαπαξάγεηαη ζαλ έλα είδνο alien κέζα ηεο. (Salkind, N.,2002.)

Δίλαη σζηφζν

ζεκαληηθφ φηη ην δήηεκα ηεο ζεψξεζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ αλαγλσξίδεηαη ζαλ
εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηελ πνξεία ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο ζε έλα βηβιίν
πνπ, παξφιν φηη δελ ην ζπλδέεη ξεηά κε ηελ χπαξμε ςπρηθνχ πεδίνπ θαη ηελ
ςπρνινγηθή δηάζηαζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ζέηεη ην ζέκα ηεο έιιεηςεο απηήο.
5.3. Έθζεζε γηα ηελ Παγθόζκηα Τγεία 2001
χκθσλα κε ηελ Έθζεζε Φπρηθή Τγεία, Νέα Αληίιεςε, Νέα Διπίδα" (Γηεχζπλζε
Φπρηθήο Τγείαο, Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο, 2001), νη δξάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα
αλαιεθζνχλ ζε θάζε ρψξα γηα ηελ κεηαξξχζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο
εμαξηψληαη απφ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο
ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο. ε γεληθέο γξακκέο, ε έθζεζε ζπζηήλεη:
1) Ζ ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ λα γίλεηαη ζην επίπεδν ηεο πξσηνβάζκηαο
θξνληίδαο πγείαο
2) Σα ςπρνηξφπα θάξκαθα λα είλαη δηαζέζηκα ζε φινπο
3) Σα κεγάια ςπρηαηξηθά άζπια λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ θαηάιιεια αλαπηπγκέλεο
θνηλνηηθέο δνκέο κε δηαζέζηκεο θιίλεο ζε ςπρηαηξηθά ηκήκαηα γεληθψλ λνζνθνκείσλ
θαζψο θαη ππνζηήξημε ησλ αζζελψλ θαη΄νίθνλ
4) Έλαξμε ελεκεξσηηθψλ εθζηξαηεηψλ ελάληηα ζην ζηίγκα θαη ηνλ απνθιεηζκφ
5) Οη θνηλφηεηεο, νη νηθνγέλεηεο θαη νη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ λα εκπιαθνχλ ζηηο
δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηηο αθνινπζεηέεο πνιηηηθέο θαη ηηο ππεξεζίεο
6) Να ππάξμνπλ ζε εζληθφ επίπεδν πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα θαη λνκνζεζία
7) Να εθπαηδεχνληαη θαηάιιεια νη επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο
8) Να ζπλδεζεί ε ςπρηθή πγεία κε άιινπο θνηλσληθνχο ηνκείο
9) Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ηεο ςπρηθήο πγείαο
10) Τπνζηήξημε ηεο έξεπλαο (Έθζεζε γηα ηελ Παγθφζκηα Τγεία 2001)
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 αξρίδεη λα εθαξκφδεηαη ε «ςπρηαηξηθή
κεηαξξχζκηζε» ζηε ρψξα καο κε ηε δηαίξεζε ηεο ρψξαο ζε ηνκείο («ηνκενπνίεζε»)5
θαη ην ζρεδηαζκφ ελφο δηθηχνπ δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ζε επίπεδν θνηλφηεηαο, ηελ
θαηάξγεζε ησλ ςπρηαηξηθψλ λνζνθνκείσλ θαη ηελ αλάπηπμε ςπρηαηξηθψλ ηκεκάησλ
ζηα γεληθά λνζνθνκεία. Με ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 2716/99 πξνβιέπεηαη ην
θιείζηκν φισλ ησλ ςπρηαηξείσλ έσο ην 2015 θαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ πεξίζαιςεο
απφ «θνηλνηηθέο ππεξεζίεο» θαη ηα ςπρηαηξηθά ηκήκαηα ησλ γεληθψλ λνζνθνκείσλ κε
ηελ αληίζηνηρε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ψζηε λα ππεξεηήζεη ηνπο παξαπάλσ
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ζηφρνπο. Πξαθηηθά ε απναζπινπνίεζε εθαξκφδεηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ
κεγάισλ λνζνθνκεηαθψλ αζχισλ κε πνιιά κηθξφηεξα (δνκέο απναζπινπνίεζεο),
ελψ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα «θνηλσληθή επαλέληαμε» κε
ηελ έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο εμαζθάιηζεο ησλ δηθαησκάησλ θαη αλαγθψλ ησλ
ςπρηθά αζζελψλ, αθνχ απηνί επαλεληάζζνληαη ζε ιεηηνπξγίεο ελφο θνηλσληθνχ
ζπζηήκαηνο πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ αληαγσληζκφ, επνκέλσο ηξνθνδνηεί θαη νμχλεη ην
πξφβιεκα. (Fink PJ, Jasman A. editors 1994)
Σν ηνπίν ζηηο ππεξεζίεο ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
• Δρνπλ θιείζεη ηα 6 απφ ηα 10 Φπρηαηξηθά Ννζνθνκεία: Υαλίσλ, Πέηξαο, Οιχκπνπ,
Κέξθπξαο, Σξίπνιεο θαη Νηανχ Πεληέιεο.
• Γηαζέζηκεο θιίλεο: ΦΝΑ: 650, Γξνκνθαΐηεην: 400, ΦΝΘ: 400, Γεληθά λνζνθνκεία:
600, εθ ησλ νπνίσλ νη 135 ζηελ Αζήλα.
Τπάξρνπλ:
• 36 Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο.
• 1.000 ζέζεηο ζε Κέληξα Ζκέξαο.
• 3.100 ζέζεηο ζε πξνγξάκκαηα ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο.
• 4.025 ζέζεηο ζε ζηεγαζηηθέο δνκέο.
Οη ππάξρνπζεο ππεξεζίεο θαιχπηνπλ κφιηο ην 25-30% ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο, ελψ
απφ πιεπξάο παηδνςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαιχπηεηαη κφλν ην 10%. Σελ ίδηα
ζηηγκή ηα θξεβάηηα ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ ππεξβαίλνπλ ηα 4.500, απμάλνληαη δε ζε
πεξηνρέο φπνπ έθιεηζαλ ηα δεκφζηα ςπρηαηξεία.
Οη αληηδξαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο πξνσζνχληαη κέζσ
ηνπ πξνγξάκκαηνο «Φπραξγψο» θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο
πφξνπο κέζσ ηνπ Γ΄ ΚΠ (2000-2006) θαη ηνπ ΔΠΑ (2007-2013)7.
Οη

αζζελείο

εληάζζνληαη

ζε

πξνγξάκκαηα

επαγγεικαηηθήο

θαηάξηηζεο

θαη

ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κέζσ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζκψλ
Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΚΟΗΠΔ), ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο ησλ
αζζελψλ, ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο απνθαηάζηαζεο. ε απηέο ηηο
επηρεηξήζεηο ζπκκεηέρνπλ θαη νκάδεο ςπρηθά αζζελψλ πνπ ζα παξάγνπλ πξντφληα ή
ζα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ εηζφδεκα γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε θάπνησλ αλαγθψλ ηνπο. Οπζηαζηηθά ην θαπηηαιηζηηθφ θξάηνο δελ
παξέρεη ζρεδφλ θακία πξνζηαζία ζε απηέο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, αιιά ηηο
αληηκεησπίδεη σο εξγαδφκελνπο πνπ «θνζηίδνπλ» θηελά θαη σο «θαηαλαισηέο»
θηελψλ θαη ππνβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ. Δηζη εγθαηαιείπνληαη ζην έιενο ηεο
αλεξγίαο θπξίσο καθξνρξφληα άλεξγνη κεγάιεο ειηθίαο, ΑκΔΑ, ςπρηθά αζζελείο θιπ.,
ελψ ην φπνην δηθαίσκα επηδφκαηνο κεηαηξέπεηαη ζε κηζζφ πνιχ θάησ απφ ηνλ
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θαηψηεξν, αθνχ γηα λα κε ράζνπλ ην δηθαίσκα επηδφκαηνο πξέπεη λα δνπιεχνπλ ζε
ηέηνηεο επηρεηξήζεηο. (www.psychargos.gov.gr)
Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο επεθηείλεηαη. Πέξα
απφ ηελ αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ, ηδίσο ζηηο πεξηνρέο πνπ έθιεηζαλ ηα
δεκφζηα λνζνθνκεία, παξνπζηάδεηαη αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ δνκψλ νηθνηξνθείσλ,
μελψλσλ,

ηαηξνπαηδαγσγηθψλ,

ςπρηαηξηθψλ

θαη

ςπρνζεξαπεπηηθψλ

θέληξσλ.

χκθσλα κε παιαηφηεξα ζηνηρεία, ην κέζν κεληαίν θφζηνο ησλ ηδησηηθψλ
νηθνηξνθείσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα θνλδχιηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη
40.000 επξψ, ελψ ησλ μελψλσλ 25.000 επξψ9. Αθφκε, αλαπηχζζεηαη θαη αλζεί κηα
ηεξάζηηα θεξδνθφξα «βηνκεραλία» ζην φλνκα ηεο «θαηαπνιέκεζεο ηνπ ζηίγκαηνο»
θαη ηνπ «θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ» πνπ απνηειείηαη απφ «θίινπο», «ελψζεηο»,
«θηιάλζξσπνπο», «θηλήζεηο», φπσο θαη δηάθνξεο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο
(ΜΚΟ).
Μέζα απφ ηελ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ησλ δηαθφξσλ «πξσηνβνπιηψλ» επηρεηξείηαη
λα θαιπθζεί ην ζεκαληηθφ θελφ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ην νπνίν γίλεηαη νινέλα θαη
κεγαιχηεξν απφ ηε γεληθφηεξε πξνσζνχκελε πνιηηηθή αλαδηαξζξψζεσλ ζηνλ ηνκέα
ηεο πγείαο. Σν αίζζεκα αιιειεγγχεο θαη αιηξνπηζκνχ πνιιψλ εξγαδνκέλσλ, φπσο
θαη ε εζεινληηθή εξγαζία αμηνπνηνχληαη θαη θαηεπζχλνληαη κέζσ ησλ δηαθφξσλ ΜΚΟ,
ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ αζσψλεηαη ε γεληθφηεξε πνιηηηθή θαηεχζπλζε ηνπ πεξηνξηζκνχ
ηεο επζχλεο ηνπ θξάηνπο ζηελ παξνρή γεληθά ππεξεζηψλ πγείαο θαη εηδηθά ςπρηθήο.
Οη ΜΚΟ αμηνπνηνχληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο σο φρεκα γηα ηελ πεξαηηέξσ
ππνβάζκηζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζε απηνχο ηνπο θξίζηκνπο
ηνκείο. Απηή ηελ θαηεχζπλζε εμππεξεηεί θαη ε πξφζθαηε αλαδηάξζξσζε ζηελ ηνπηθή
δηνίθεζε κε ηνλ «Καιιηθξάηε», πνπ πξνσζεί ην θαζεζηψο ηεο «αληαπνδνηηθφηεηαο»
θαη «αληηιεπηηθφηεηαο» ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε, κε ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε
δηαθφξσλ ΜΚΟ ζηελ παξνρή ζηνηρεησδψλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ (ηδίσο ζηελ
πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, ηελ ςπρηθή πγεία, ηα πξνβιήκαηα εμάξηεζεο απφ
νπζίεο θαη ηελ πξφλνηα).
5.4. Κξηηηθή πξνζέγγηζε ζην δήηεκα ηεο απνζπινπνίεζεο
Ζ αζπιηθή κνξθή αληηκεηψπηζεο ηεο ςπρηθήο λφζνπ έρεη απνηειέζεη δήηεκα έληνλεο
ηδενινγηθήο αληηπαξάζεζεο. Οη αζπιηθέο ζπλζήθεο ηεο ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο δελ
κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ αθαηξεηηθά έμσ απφ ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη ηηο
πνιηηηθέο εμειίμεηο κέζα ζηηο νπνίεο απηέο γελληνχληαη. (Μαδηαλφο Μ.(Α) 1994)
Σν άζπιν, σο κνξθή νπζηαζηηθά απνκάθξπλζεο ησλ ςπρηθά αζζελψλ απφ ηελ
θνηλσλία, αμηνπνηήζεθε θαη εθαξκφζηεθε γηα έλαλ αηψλα πεξίπνπ απφ ηηο
θπβεξλήζεηο ησλ αζηηθψλ θξαηψλ. Απνηεινχζε κηα κνξθή δηεμφδνπ ησλ αζηηθψλ
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θπβεξλήζεσλ ζην απμεκέλν θφζηνο πεξίζαιςεο ησλ ςπρηθά αζζελψλ θαη ζην
γεγνλφο φηη νη αζζελείο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα πνπιήζνπλ ηελ εξγαηηθή ηνπο δχλακε,
ζπλεπψο ήηαλ κε εθκεηαιιεχζηκνη απφ ην θεθάιαην, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο πνπ ηα
θαξκαθεπηηθά κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ςπρηθήο λφζνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλα. Οη
αζπινπνηεκέλνη αζζελείο δνπλ ηελ αζιηφηεηα θαη ηελ εγθαηάιεηςε. Δπηπξφζζεηα κε
ηε κειέηε ησλ αζχισλ αλαπηχρζεθαλ θαη επηζηεκνληθέο παξαηεξήζεηο, φζνλ αθνξά
ηε

δπλακηθή

ηεο

κνλάδαο

ηνπ

αζχινπ

θαη

ηελ

αλάπηπμε

απάλζξσπσλ

ζπκπεξηθνξψλ απφ ην πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ πξνο ηνπο αζζελείο.(Απνζηνιή Η.
1998.)
Οκσο ν ηξφπνο θαη νη ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε επηρεηξνχκελε
απναζπινπνίεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, αλαδεηθλχνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη
αδηέμνδα. Ζ ζχγρξνλε πξαθηηθή θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο απνδεηθλχνπλ φηη ε
απναζπινπνίεζε ζε θακία πεξίπησζε δελ έρεη ζηφρν ηε θξνληίδα ησλ ςπρηθά
αζζελψλ. Σα άζπια θιείλνπλ, φκσο νη αζζελείο ρσξίο πξνεηνηκαζία θαη ρσξίο
πξνυπνζέζεηο κεηαθηλνχληαη, θάπνηνη ζηνπο μελψλεο ή ζηα πξνζηαηεπφκελα
δηακεξίζκαηα θαη νη πεξηζζφηεξνη πίζσ ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Δπίζεο νη νηθνγέλεηέο
ηνπο, πνπ δε δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε θαη δελ ηνπο
παξέρεηαη ε αλαγθαία βνήζεηα απφ ην θξάηνο (νηθνλνκηθή, ζπκβνπιεπηηθή θ.ά.),
αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ. Δηζη νη αζζελείο θαηαιήγνπλ -ζηελ θαιχηεξε ησλ
πεξηπηψζεσλ ζηα ςπρηαηξηθά ηκήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ γηα βξαρχρξνλεο λνζειείεο
ή ζηνπο δξφκνπο. Ο αξηζκφο ησλ μελψλσλ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ δηακεξηζκάησλ
δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ, ελψ ζπρλά ππάξρνπλ ειιείςεηο
πξνζσπηθνχ, ην νπνίν δνπιεχεη κε ειαζηηθέο ζρέζεηο απαζρφιεζεο, κε ειιηπή ή θαη
θαζφινπ εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε. (Μαδηαλφο Μ.(Α) 1994)
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6.
Ζ ΟΜΑΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ – ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ – Ο
ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΖ
Ζ δεκηνπξγία ησλ πξψησλ νκάδσλ ςπρηθήο πγείαο εκθαλίδεηαη ζηηο Ζ.Π.Α. γχξσ ζην
1920 κε 1930. Ο H. Modlin (1980) ςπρίαηξνο αλαθέξεη φηη ε αξρηθή κνξθή ηεο
νκάδαο είρε ζαλ κέιε ηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ θαη ηνλ ςπρίαηξν, αξγφηεξα
πξνζηέζεθαλ ζηηο νκάδεο θαη άιιεο εηδηθφηεηεο (Παπαγεσξγίνπ, 2002).
Αξρηθά ε νκάδα ε νπνία απνηειείηε απφ ηνλ ςπρίαηξν θαη ηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ
θαη ηνλ ςπρνιφγν ιεηηνχξγεζε ζε ηαηξνπαηδαγσγηθνχο ζηαζκνχο, ζηε ζπλέρεηα
κεηαθέξζεθε ζε ηδξχκαηα, ζε κνλάδεο εμσηεξηθήο λνζειείαο, ζε θνηηεηηθέο εζηίεο, ζε
θέληξα ςπρηθήο πγηεηλήο. Αλάινγα κε ηε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ην ζθνπφ ηεο θάζε
ππεξεζίαο πξνζηέζεθαλ θαη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο φπσο λνζειεπηέο,
εξγνζεξαπεπηέο θ.ι.π. (Παπαγεσξγίνπ, 2002).
6.1 Οξηζκόο & ιεηηνπξγία
Ο νξηζκφο πνπ δφζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην ηνπ Brunel έρεη σο εμήο: νκάδα απνηειεί
κηα θαηάζηαζε φπνπ νη επηζηήκνλεο πνπ εξγάδνληαη ζε απηή:
α. γλσξίδνληαη πξνζσπηθά κεηαμχ ηνπο,
β. είλαη απνδεθηνί απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο,
γ. έρνπλ ηελ πξφζεζε λα δνπιέςνπλ καδί επ‟ αφξηζην,
δ. εξγάδνληαη πξφζσπν κε πξφζσπν ζε κηθξνχο ή κεγάινπο αξηζκνχο.
Σν λα είλαη θαλείο κέινο ηεο νκάδαο πξνυπνζέηεη:
α. ην δηθαίσκα ησλ πξνυπαξρφλησλ κειψλ λα έρνπλ βαξχλνπζα γλψκε ζηε
δηεξεχλεζή ηεο,
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β. ην δηθαίσκα λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε φιεο ηηο γεληθέο ζπδεηήζεηο νκάδαο,
γ. ηελ ππνρξέσζε λα αθνινπζνχλ ηνπο ππάξρνληεο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο.
Ζ ζεξαπεπηηθή νκάδα ζα εξγαζηεί ζε ηξία επίπεδα:
α. ζην επίπεδν ηεο άκεζεο αληηκεηψπηζεο ηεο πεξίπησζεο,
β. ζην επίπεδν ηεο ζεξαπεπηηθήο ζπλέρεηαο,
γ. ζην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο (Μαδηαλφο, 2000)
Ζ

ζσζηή

ιεηηνπξγία

ηεο

νκάδαο

εμαξηάηαη

απφ

πνιινχο

παξάγνληεο.

Υαξαθηεξηζηηθά ζεκαληηθφο είλαη ν παξάγσλ άλζξσπνο θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ
θάζε επαγγεικαηία – κέινπο ηεο νκάδαο, ε εθπαίδεπζε θαη κάιηζηα ε εμεηδίθεπζε ηνπ
θάζε κέινπο, ε αληίιεςε ηεο νκαδηθφηεηαο, ε ηήξεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ νξίσλ.
Πξνυπνζέηεη ηελ ακνηβαία απνδνρή ησλ κειψλ ησλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ θαη ηελ
θνηλή επζχλε γηα ηελ πεξίζαιςε ηνπ αζζελνχο (Μνζρνλάο, 2009).
Δίλαη αθφκα απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ε χπαξμε
αιιειεγγχεο, ππνζηήξημεο κεηαμχ ησλ κειψλ θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ελφο θνηλνχ
θαη απνδεθηνχ ζθνπνχ. εκαληηθφ επίζεο είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ξφισλ ηνπ θάζε
επαγγεικαηία θαη ε ξεαιηζηηθή αληίιεςε ησλ επαγγεικαηηθψλ νξίσλ γηα ηελ απνθπγή
ζπγθξνχζεσλ κέζα ζηελ νκάδα. Ο θάζε εηδηθφο πξνζθέξεη ζηελ νκάδα κε βάζε ηηο
δηθέο ηνπ γλψζεηο, ηηο ηδέεο θαη πξνηάζεηο, έηζη π.ρ. ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζα
πιεξνθνξήζεη ηελ νκάδα γηα ηηο ζπλζήθεο ηηο θνηλσληθέο ζηηο νπνίεο ην άηνκν
δηαβηεί, ν ςπρίαηξνο ζα πξνβεί ζηελ ςπρηαηξηθή δηάγλσζε, ν ςπρνιφγνο ζα
εξκελεχζεη ηηο ςπρνκεηξηθέο δηαδηθαζίεο, θ.ι.π. (Παπαγεσξγίνπ, 2002).
Όια ηα κέιε ηεο νκάδαο ζεξαπεχνπλ, εξεπλνχλ, δηδάζθνπλ θαη δηδάζθνληαη κέζα
απφ ηελ εκπεηξία ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ θαζεκεξηλή επαθή κε ηνλ αζζελή θαη
ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ (Παπαγεσξγίνπ, 2002).
Οη ζηφρνη ηεο νκάδαο εμαξηψληαη απφ ην ζεξαπεπηηθφ πιαίζην ζην νπνίν αλήθεη θαη
ιεηηνπξγεί ε νκάδα. Αλεμάξηεηα απφ απηφ φκσο θαηεπζχλνληαη ζηα εμήο επίπεδα: α.
ζηε δηάγλσζε ηεο ςπρηθήο λφζνπ, β. ζηελ αλαδήηεζε ησλ παξαγφλησλ ηφζν απφ ην
άκεζν φζν θαη απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ εθδήισζε ηεο
λφζνπ, γ. ζηε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηε ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο (Βlue,
1999).
Καηά ζπλέπεηα ε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο δελ αθνξά κφλν ηε δηάγλσζε θαη ηε
ζεξαπεπηηθή ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζε αιιά θαη ηελ πεξαηηέξσ ζεξαπεπηηθή
ζηξαηεγηθή. Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο νιηζηηθήο θαη πνιχπιεπξεο απηήο πξνζέγγηζεο
ηνπ αζζελνχο είλαη ν ππνινγηζκφο φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε
δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηεο ςπρηθήο λφζνπ, φπσο π.ρ. ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο,
εξγαζηαθέο, θνηλσληθέο, θ.ι.π. Ζ νκάδα ςπρηθήο πγείαο αμηνπνηψληαο ζσζηά ηηο
γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο έρεη δπλαηφηεηεο λα
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θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ αηφκνπ ζθαηξηθά. Μπνξεί έηζη λα
επηηχρεη πιεξέζηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ αηφκνπ κέζα απφ κία πην
απνηειεζκαηηθή ζρέζε θαη παξέκβαζε (Βlue, 1999).
Μηα ζεξαπεπηηθή νκάδα ςπρηθήο πγείαο κπνξεί λα απνηειείηαη φπσο έρεη ήδε
αλαθεξζεί απφ ηνλ ςπρίαηξν, ηνλ ςπρνιφγν, ηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, ην λνζειεπηή,
ηνλ εξγνζεξαπεπηή, ηνλ επηζθέπηε πγείαο θαζψο θαη απφ άιιεο εηδηθφηεηεο αλάινγα
κε ηηο αλάγθεο ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο ηνπ ηεο νκάδαο. Θα πξνζπαζήζνπκε ινηπφλ
ζηε ζπλέρεηα λα αλαθεξζνχκε ζηηο εηδηθφηεηεο ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ απνηεινχλ ηε
δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαη λα πξνζδηνξίζνπκε ην ξφιν ηνπο κέζα ζε απηή (Βlue,
1999).

6.2. Ο ξόινο ηνπ Ννζειεπηή
Σα ηειεπηαία ρξφληα ν ξφινο ηνπ λνζειεπηή έρεη δηαθνξνπνηεζεί ζηνλ ςπρηαηξηθφ
ρψξν. Έρεη πάςεη πιένλ ν λνζειεπηήο λα έρεη ηνλ «παξαδνζηαθφ ξφιν πνπ θαηείρε
κέρξη ηψξα ηνπ «θχιαθα» αζζελψλ θαη ηνπ «εθηειεζηή» ησλ ηαηξηθψλ νδεγηψλ θαη
απέθηεζε κέζσ ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο ελεξγφ ξφιν ζηε
ζεξαπεπηηθή νκάδα (Μαηζαγθάλεο, 2004).
Σν έξγν ηνπ λνζειεπηή αθνξά ηελ πξνζθνξά θαη αλάπηπμή ηνπ ηφζν κέζα ζηελ
θιηληθή φζν θαη ζηελ θνηλφηεηα. (Υξηζηνδνχινπ, Γ.θαη ζπλ. 1999).

Ο λνζειεπηήο

κπνξεί λα απνηειέζεη ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ηνπ αζζελνχο θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο
νκάδαο κηαο θαη βξίζθεηαη ζε θαζεκεξηλή θαη ηαθηηθή επαθή κε ηνλ αζζελή. Μπνξεί
έηζη λα ζπγθεληξψζεη πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηνλ αζζελήο, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αιιά
θαη γηα ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ απηνχ, ρξήζηκεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ
πιάλνπ ηεο ζεξαπείαο ηνπ θάζε αζζελή (Μαηζαγθάλεο, 2004).
Ο ξφινο ηνπ κπνξεί λα αθνξά πνηθίια αληηθείκελα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ λα
εζηηάδεηαη ηφζν ζηελ πξναγσγή θαη δηαηήξεζε ηεο πγείαο, ζηελ παξνρή θξνληίδαο
φζν θαη ζηελ απνθαηάζηαζε. Ο πνιπδηάζηαηνο ραξαθηήξαο ηνπ ξφινπ δηαθαίλεηαη
κέζα

απφ

ηηο

δξαζηεξηφηεηεο

πνπ

αλαπηχζζεη

ζηνπο

παξαπάλσ

ηνκείο

(Μαηζαγθάλεο, 2004).
Μπνξεί έηζη ν λνζειεπηήο λα ζπκβάιιεη ζηε ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο κέζα απφ ηνπο
παξαθάησ ξφινπο πνπ αλαπηχζζεη θάζε θνξά:
α. Θεξαπεπηηθφο. Μέζα απφ ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε κηαο εηιηθξηλήο
δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο ε νπνία ππνζηεξίδεη θαη εληζρχεη ηνλ αζζελή, ε παξνπζία
ηνπ λνζειεπηή έρεη ζεξαπεπηηθφ ραξαθηήξα. Ο λνζειεπηήο δεκηνπξγεί έλα ζηαζεξφ,
αζθαιέο πεξηβάιινλ ζηνλ αζζελή κε έληνλε ηελ χπαξμε ζεβαζκνχ θαη απνδνρήο
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αμηνπξέπεηά ηεο.
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β. πκβνπιεπηηθφο. Ο λνζειεπηήο παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή ηφζν ζηνλ αζζελή φζν θαη
ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε πγηψλ ζπκπεξηθνξψλ, ηελ θαηαλφεζε
ηεο λφζνπ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ ψζηε λα ππάξρεη έγθαηξε
παξέκβαζε.
γ. Δθπαηδεπηηθφο – Δξεπλεηηθφο. Μέζα απφ ην ξφιν απηφ ν λνζειεπηήο νξγαλψλεη
πξνγξάκκαηα

εθπαηδεπηηθνχ

ραξαθηήξα

κε

ζθνπφ

ηελ

ελεκέξσζε,

επαηζζεηνπνίεζε, θηλεηνπνίεζε ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο αιιά θαη ησλ άιισλ
επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρηθή πγεία. Δπηπξφζζεηα,
ζρεδηάδεη, νξγαλψλεη, πξνγξακκαηίδεη θαη ιακβάλεη κέξνο ζε πξνγξάκκαηα
δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα (Tolle, 2005).
Γηα λα κπνξέζεη ν λνζειεπηήο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη λα είλαη
επαξθήο ζην ξφιν ηνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο αξρέο θαη γλψζεηο. Δπίζεο
ζα πξέπεη λα δηαζέηεη νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, επειημία, δπλαηφηεηα
επηθνηλσλίαο,

παξαηεξεηηθφηεηα,

ζπλέπεηα

θαη

λα

έρεη

επθαηξίεο

ζπλερνχο

ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο (Tolle, 2005).
6.2.1. ν ξόινο ηνπ λνζειεπηή ζηελ πξόιεςε ηεο ςπρηθήο λόζνπ
Τπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη πξφιεςεο:
1. Ζ πξσηνγελήο πξόιεςε εθαξκφδεηαη ζε άηνκα πγηή θαη ηα πξνθπιάζζεη ψζηε
λα κελ αλαπηχμνπλ λφζν. Έλα παξάδεηγκα πξσηνγελνχο πξφιεςεο απνηειεί ε
ελεκέξσζε ησλ εθήβσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ. (Υξηζηνδνχινπ, Γ.θαη
ζπλ. 1999)
2. Ζ δεπηεξνγελήο πξφιεςε αλαθέξεηαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ ήδε πξνζβιεζεί απφ
έλα λφζεκα. ηφρνο είλαη λα αλαγλσξηζηνχλ ηα ζπκπηψκαηα θαη λα αληηκεησπηζηνχλ
ζεξαπεπηηθά λσξίο, ψζηε λα πξνιεθζνχλ νη δπζκελείο ζπλέπεηεο ηνπ λνζήκαηνο.
3. Ζ ηξηηνγελήο πξφιεςε αθνξά άηνκα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί ζνβαξά απφ κηα
ςπρηθή δηαηαξαρή. Ο ζηφρνο είλαη λα βνεζεζνχλ λα αλαξξψζνπλ θαη λα πξνιεθζεί
πεξεηαίξσ αλαπεξία. Παξάδεηγκα απνηειεί έλα θέληξν εκεξήζηαο θξνληίδαο θαη
λνζειείαο, πνπ θξαηά ηνπο ςπρηθά λνζνχληεο λένπο καθξηά απφ ηδξχκαηα. (Ραγηά,
2001)
Ζ

ζπκκεηνρή

θαηαξηηζκέλσλ

λνζειεπηψλ

ςπρηθήο

πγείαο

ζε

φιεο

ηηο

πξναλαθεξζείζεο δνκέο πξφιεςεο είλαη απαξαίηεηε. Οη λνζειεπηέο είλαη νη πξψηνη
πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο αζζελείο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην λνζνθνκείν θαη
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα ηεο ςπρηθήο
λφζνπ. (Brown,2010)
6.2.2. Ο ξόινο ηνπ λνζειεπηή ζηε θξνληίδα ηνπ απηνθηνληθνύ αζζελνύο
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Κχξηνο ζθνπφο αληηκεηψπηζεο ηνπ απηνθηνληθνχ αζζελνχο ζην λνζειεπηηθφ ηκήκαηα
είλαη ε δηάζσζε ηεο δσήο ηνπ. Αλ θαη ην πξνζσπηθφ κπνξεί λα είλαη άξηζην ζηηο
ηερληθέο παξεκβάζεηο, είλαη δπλαηφ φκσο λα αηζζαλζεί ή θαη λα εθθξάζεη
πεξηθξφλεζε γηα ην άηνκν πνπ επαλέιαβε ηελ απφπεηξα θαη κάιηζηα φρη κε ζνβαξφ
ηξφπν. (Ραγηά, 2001) Ο άξξσζηνο ρξεηάδεηαη κε ηηκσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη νκαιή
ζπκπεξηθνξά ζε άιιεο ππεξεζίεο. Σν λα ηνλ αθήζεη θαλείο κφλνλ ή θνληά ζε
βιαβεξά αληηθείκελα είλαη θίλδπλνο πνπ πξέπεη λα απνθεχγεηαη, ηδηαίηεξα ζε έλα
πνιπάζρνιν

ηκήκα.

Ζ λνζειεπηηθή δελ πξέπεη λα ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο πξάμεο
ηεο απηνθηνλίαο ψζηε λα παξαηαζεί ε δσή ηνπ αξξψζηνπ, αιιά απνβιέπεη ζηε
δηεξεχλεζε φζν είλαη δπλαηφ ηνπ νξίδνληα ηεο δσήο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
απηήο.Δπηδηψθεη ηε βνήζεηα ηνπ αηφκνπ λα επξχλεη ηνλ ηξφπν ζεψξεζεο ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπ θαη λα αληηιεθζεί φηη ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Σνλ εληζρχεη
εζηθά λα μαλαβξεί ηελ ειπίδα, λα αλαλεψζεη ηηο αμίεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο δσήο ηνπ,
λα αλαγελλεζεί θαη λα εκπλεπζζεί απφ ην λέν πλεχκα. (Brown,2010)
6.2.3. Ννζειεπηηθή εθηίκεζε ηνπ απηνθηνληθνύ αζζελνύο
Ο λνζειεπηήο θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπ εμεηάδεη ηνπο εμήο παξάγνληεο:


Σελ παξνπζία ζεκείσλ πνπ ππνδειψλνπλ ηάζε απηνθηνλίαο



Σα κέζα κε ηα νπνία ην άηνκν δήηεζε βνήζεηα



Σν απηνθηνληθφ ζρέδην



Σελ ςπρηθή ηνπ θαηάζηαζε



Σα ππνζηεξηθηηθά ηνπ πξφζσπα, θαη



Σνλ ηξφπν δσήο ηνπ

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θξνληίδαο ζπκκεηέρνπλ ν ίδηνο ν άξξσζηνο, ην
ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αιιά θαη ηα ζεκαληηθά πξφζσπα πνπ επηδξνχλ ζηελ
δσή ηνπ απνπεηξαζέληα. (Μαηζαγθάλεο, 2004).
Ζ θξνληίδα επηθεληξψλεηαη:


ηελ πξνζηαζία ηνπ αξξψζηνπ



ηελ αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο



ηελ ελίζρπζε ησλ πξνζαξκνζηηθψλ κεραληζκψλ



ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ππνθεηκέλνπ πξνβιήκαηνο



ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη



ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αξξψζηνπ. (Μπεθηάξε Δ. θαη ζπλ. 2001)
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Ζ Ννζειεπηηθή εθηίκεζε ελφο απηνθηνληθνχ αζζελνχο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πνιχ
πξνζνρή. Θα πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ πιεξνθνξίεο ζην αλ ν αζζελήο:


Έρεη ηζηνξηθφ απφπεηξαο απηνθηνλίαο.



Μηιά γηα ζάλαην, απηνθηνλία, επηζπκία λα έρεη πεζάλεη θαη θαίλεηαη
ζθπζξσπφο θαη ζθεπηηθφο.



Κάλεη

εξσηήζεηο

πνπ

δείρλνπλ

ζθέςεηο

ή

ζρέδηα

απηνθηνλίαο,

παξάδεηγκα:«πφζν ρξφλν κπνξνχλ λα κείλνπλ νη άξξσζηνη κφλνη, ρσξίο λα
θπθινθνξεί αλάκεζά ηνπο ην πξνζσπηθφ;» «Πφζα ράπηα απφ απηά πνπ
παίξλσ κπνξνχλ λα ζθνηψζνπλ έλαλ άλζξσπν;» «Αλ πεδήμεη απφ απηφ ην
παξάζπξν ζα ζθνησζεί ακέζσο;».


Αλεζπρεί φηη δελ κπνξεί λα θνηκεζεί θαη θνβάηαη ην ζθνηάδη ηεο λχρηαο.



Φαίλεηαη θαηαζιηπηηθφο θαη θιαίεη ζπρλά.



Απνκνλψλεηαη απφ ηνπο άιινπο ηδηαίηεξα ζε κνλαρηθνχο ρψξνπο ή πίζσ απφ
θιεηδσκέλεο πφξηεο.



Γείρλεη αλήζπρνο θαη απειπηζκέλνο.



Φαληάδεηαη φηη έρεη ζνβαξή αξξψζηηα, φπσο θαξθίλν ή AIDS θαη κπνξεί λα
ζέιεη λα ηεξκαηίζεη ηελ ηαιαηπσξία γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο δηθνχο ηνπ.



Δθθξάδεη βαζηά ελνρή γηα πξαγκαηηθή ή θαληαζηηθή ηνπ πξάμε θαη αηζζάλεηαη
φηη δελ αμίδεη λα δεη.



Γηαδίδεη φηη είλαη ηηκσξεκέλνο, φηη βαζαλίδεηαη ή θαηαδηψθεηαη.



Αθνχεη θσλέο (ίζσο λα ηνλ πξνηξέπνπλ λα ζθνηψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ).



Ξαθληθά θαίλεηαη πνιχ επηπρηζκέλνο ή αλαθνπθηζκέλνο ρσξίο θαλεξή αηηία
κεηά απφ κεγάιε πεξίνδν θαηάζιηςεο (ίζσο λα είλαη ζεκείν φηη ε ακθηζπκία
λα απηνθηνλήζεη ή φρη, αλαθνπθίζζεθε κε ηελ απφθαζε λα ην θάλεη).



πιιέγεη αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πξφθιεζε
βιάβεο, φπσο ηελεθεδέληα θνπηηά, ζπάγθνπο, θνξδφληα παπνπηζηψλ, δψλεο.



6.3.

Μνηξάδεη ηα αηνκηθά ηνπ είδε. (Brown,2010)
Οδεγίεο

λνζειεπηηθήο

θξνληίδαο

αηόκσλ

κε

απηνθαηαζηξνθηθή

ζπκπεξηθνξά.
Κχξηνο ζθνπφο αληηκεηψπηζεο ηνπ απηνθηνληθνχ αζζελνχο ζην λνζειεπηηθφ ηκήκαηα
είλαη ε δηάζσζε ηεο δσήο ηνπ. Αλ θαη ην πξνζσπηθφ κπνξεί λα είλαη άξηζην ζηηο
ηερληθέο παξεκβάζεηο, είλαη δπλαηφ φκσο λα αηζζαλζεί ή θαη λα εθθξάζεη
πεξηθξφλεζε γηα ην άηνκν πνπ επαλέιαβε ηελ απφπεηξα θαη κάιηζηα φρη κε ζνβαξφ
ηξφπν. Ο άξξσζηνο ρξεηάδεηαη κε ηηκσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη νκαιή ζπκπεξηθνξά
ζε άιιεο ππεξεζίεο. (Brown,2010 Σν λα ηνλ αθήζεη θαλείο κφλνλ ή θνληά ζε

60

βιαβεξά αληηθείκελα είλαη θίλδπλνο πνπ πξέπεη λα απνθεχγεηαη, ηδηαίηεξα ζε έλα
πνιπάζρνιν ηκήκα. Ζ λνζειεπηηθή δελ πξέπεη λα ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ηελ
παξεκπφδηζε ηεο πξάμεο ηεο απηνθηνλίαο ψζηε λα παξαηαζεί ε δσή ηνπ αξξψζηνπ,
αιιά απνβιέπεη ζηε δηεξεχλεζε φζν είλαη δπλαηφ ηνπ νξίδνληα ηεο δσήο θαη ζηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο απηήο. Δπηδηψθεη ηε βνήζεηα ηνπ αηφκνπ λα επξχλεη ηνλ
ηξφπν ζεψξεζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θαη λα αληηιεθζεί φηη ππάξρνπλ
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο (Μπεθηάξε Δ. θαη ζπλ. 2001)
Οδεγίεο:
1. Λήςε θάζε απεηιήο ζηα ζνβαξά. Αμηνιφγεζε ηεο απεηιήο.
2. πδήηεζε πεξί ηεο απηνθηνλίαο αλνηθηά θαη απεπζείαο. Ζ εξψηεζε γηα απηή δελ ζα
βάιεη ηελ ηδέα ζην κπαιφ ηνπ αζζελνχο.
3. Δθαξκνγή πξνθπιαθηηθψλ κέηξσλ θαηά ηεο απηνθηνλίαο, φπσο έιεγρνο ηνπ
αζζελνχο θάζε 15 ιεπηά ή δήηεζε απφ απηφλ λα παξακέλεη ζε θνηλνχο ρψξνπο.
4. Πηζαλφηαηα ν αζζελήο ζα αηζζαλζεί ληξνπή θαη παξνρή βνήζεηαο ψζηε λα
απνδερζεί ηνλ εαπηφ ηνπ.
5. Απνκάθξπλζε ηνπ αζζελνχο απφ άκεζν θίλδπλν κε αθαίξεζε θαξκάθσλ ή άιισλ
βιαπηηθψλ εηδψλ απφ ηελ θαηνρή ηνπ ή κεηαθίλεζε ηνπ αζζελνχο ζε αζθαιέο κέινο.
6. Αλαθνχθηζε απφ ηελ έθδειε δπζθνξία. Μήπσο ν αζζελήο ρξεηάδεηαη έλα κπάλην,
θαζαξά ξνχρα, θαγεηφ, χπλν.
7. Αλαθάιπςε ηεο πην πηεζηηθήο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο θαηά ηελ άπνςή ηνπ. Μπνξεί
λα είλαη ε επηζπκία λα δεη θάπνην θηιηθφ ηνπ πξφζσπν ή κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ή
λα ζπλελλνεζεί κε θάπνηνλ λα παξαιάβεη ηα παηδηά ηνπ απφ ην ζρνιείν.
8. Γηαηήξεζε ζηάζεο ελδηαθέξνληνο θαη φρη θαηάθξηζεο, πνπ δελ πξνθαιεί ηνλ
αζζελή λα νηθηίξεη ηνλ εαπηφ ηνπ.
9. Ζ εξψηεζε γηαηί ν αζζελήο δηάιεμε λα απηνθηνλήζεη απηήλ ηελ ζπγθεθξηκέλε
ζηηγκή ζα δψζεη θσο ζηε ζεκαζία πνπ έρεη ε απηνθηνλία γηα ηνλ αζζελή θαη ίζσο
έηζη δνζνχλ πιεξνθνξίεο πνπ νδεγνχλ ζε θάπνηεο βνεζεηηθέο παξεκβάζεηο.
10. Φξνληίδα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο πνπ πεξηιακβάλεη ζηελή παξαηήξεζε
θαη πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε.
11. πρλφο έιεγρνο ηεο αζθάιεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
12. Έξεπλα ζην δσκάηην ηνπ αζζελνχο, ηδηαίηεξα αλ ν απηνθηνληθφο ηδεαζκφο ή ε
απφπεηξα εθδειψζεθαλ κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην λνζνθνκείν.
13. Ζ ζπκπεξηθνξά πξνο ηνλ αζζελή σο πξφζσπν πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ
επγέλεηα, δηάθξηζε θαη ζεβαζκφ. Να ηνπ δεηείηαη άδεηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ
πξνζσπηθψλ ηνπ αληηθεηκέλσλ. (Ραγηά, 2001)
14. πδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο γηα ην αλ ζα δεηεζεί απφ
ηνλ αζζελή λα γίλεη ζπκβφιαην κε δηάπξαμεο απηνθηνλίαο.
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15. Σνπνζέηεζε ηνπ αζζελνχο ζε πξνζηηφ δσκάηην γηα εχθνιε παξαηήξεζε, δειαδή
θνληά ζην λνζειεπηηθφ παξαηεξεηήξην θαη κε έλαλ αθφκε άξξσζην καδί.
16. Πξνζνρή ψζηε λα κελ γίλεηαη ελζάξξπλζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ
πνπ ειαηηψλεη αζηήξηθηα ηελ έληαζε ηεο πξνζνρήο. Κάπνηε ην πξνζσπηθφ έθξπςε
ηα παπνχηζηα ηνπ αζζελνχο θαη ραιάξσζε ηνπο ειέγρνπο αζθαιείαο κε ηελ ππφζεζε
φηη ρσξίο ηα παπνχηζηα ν αζζελήο δελ ζα θχγεη απφ ην ηκήκα. Κη φκσο έθπγε θη
έπαζε εθδνξέο θαη ηξαχκαηα θαη ζηα δπν ηνπ πφδηα. (Ραγηά, 2001)
17. Οξγάλσζε ζρεδίνπ θξνληίδαο γηα ηνλ αζζελή. πδήηεζε ζρεηηθά κε φια ηνπ ηα
πξνβιήκαηα. Ηεξάξρεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θαη θαηάινγνο ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ
αληηκεηψπηζεο γηα θάζε ηνπ πξφβιεκα. εκείσζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ην πνηνο είλαη
ππεχζπλνο θαη γηα πνηα ελέξγεηα.
18. Να κελ δίλνληαη ππεξβνιηθέο ππνζρέζεηο. Γηα παξάδεηγκα: «Μελ αλεζπρείηε, δελ
ζα ζαο αθήζσ λα ζθνηψζεηε ηνλ εαπηφ ζαο». Υξεηάδεηαη εηιηθξίλεηα θαη λα ηνπ
δίλνληαη ειπίδεο. Οη κε ξεαιηζηηθέο ππνζρέζεηο ειαηηψλνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ
λνζειεπηή. (Μπεθηάξε Δ. θαη ζπλ. 2001)
19. Δλζάξξπλζε ηνπ αζζελή λα ζπλερίδεη ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ
απηνθξνληίδα φζν πεξηζζφηεξν κπνξεί.
20. πδήηεζε κε ηνλ αζζελή ζρεηηθά κε ην πνηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη θίινπο ζα
πξέπεη λα έξρεηαη ζε επαθή.
21. Πξνεηνηκαζία ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα αληηκεηψπηζε ησλ κειψλ ηεο
νηθνγέλεηαο πνπ ίζσο είλαη ζπγρπηηθά, ζπκσκέλα ή αδηάθνξα.
22. Αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ αζζελή γηα ιήςε θαξκάθσλ θαη ζπλεξγαζία γηα
απηφ κε ηνλ γηαηξφ.
23. πδήηεζε γηα ην ζρέδην θξνληίδαο πνπ έρεη θαηαζηξσζεί καδί κε ηνλ αζζελή θαη
πξνγξακκαηίζεη ηεο ζπλέρηζεο ηεο παξαθνινχζεζεο.
24. Δμέηαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη πσο
επεξεάδνπλ ηελ θιηληθή ηνπο εξγαζία.
25.

Οη

άλζξσπνη

κπνξνχλ

λα

απηνθηνλήζνπλ

ρξεζηκνπνηψληαο

θνξδφληα

παπνπηζηψλ, δψλεο, επηδέζκνπο, θαιψδηα, εξγαιεία θαη άιια. Έρνπλ βξεζεί
μπξαθάθηα κέζα ζε βηβιία. Σα ζπίξηα θξχβνληαη εχθνια θαη κπνξνχλ λα βάινπλ
θσηηά ζηνλ εαπηφ ηνπο. (Μπεθηάξε Δ. θαη ζπλ. 2001) Σα ράπηα θξχβνληαη κε
πιαζηηθφ πεξηηχιηγκα κέζα ζε έλα θνκκάηη θέηθ. Λάκπεο θσηηζκνχ κπνξεί λα
ζπαζηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απηνηξαπκαηηζκφ, φπσο θαη ην ζπηξάι ηνπ
κπινθ ησλ ζεκεηψζεσλ. Μπνξεί λα πληγνχλ ζηελ κπαληέξα ή λα θαηαπηνχλ ρισξίλε
βξίζθνληάο ηελ ζην ηξνρνθφξν ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο. Χζηφζν ην
ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφ. (Ραγηά, 2001)
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6.4. Λνηπνί επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ν ξόινο ηνπο
Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ν ξφινο ηνπ ςπρηάηξνπ είλαη λα θάλεη ηε δηάγλσζε, λα δίλεη ηε
θαξκαθεπηηθή αγσγή ζην άηνκν θαη λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο πγείαο ηνπ. Ο
ξφινο φκσο ηνπ ςπρηάηξνπ ζήκεξα, είλαη πην ζχλζεηνο δελ πεξηνξίδεηαη ζηε
λνζνινγηθή πξνζέγγηζε αιιά επεθηείλεηαη ηφζν ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία
ηεο πξφιεςεο αιιά θαη ηεο απνθαηάζηαζεο. Δθηφο απφ ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή
πξνζέγγηζε ηνπ αζζελνχο, ν ςπρίαηξνο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη θαη λα αμηνινγήζεη
ηηο θνηλσληθέο παξακέηξνπο ηεο λφζνπ. Πέξα ινηπφλ απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
ηαηξηθψλ ζπλδξφκσλ ή ησλ ηαηξηθψλ πιεπξψλ κηαο λφζνπ, ν ςπρίαηξνο εκπιέθεηαη
ζηελ θνηλφηεηα, ελεκεξψλνληαο, επαηζζεηνπνηψληαο θαη θηλεηνπνηψληαο ηελ.
Δξγάδεηαη θαηά ζπλέπεηα ν ςπρίαηξνο ζε δχν επίπεδα ζε απηφ ηνπ αηφκνπ πνπ
ρξεηάδεηαη βνήζεηα θαη ζε απηφ ηεο θνηλφηεηαο. Σνλ ξφιν θαη ηε δξάζε ηνπ ςπρηάηξνπ
κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ή λα αηνλήζνπλ δηάθνξνη παξάκεηξνη θαη παξάγνληεο.
Κάπνηνη απφ απηνχο είλαη ε γεληθφηεξε πνιηηηθή ςπρηθήο πγείαο πνπ ηζρχεη ζηε ρψξα
ηελ νπνία δξα ν επαγγεικαηίαο πγείαο, ην πνζνζηφ ησλ δηαζεζίκσλ πφξσλ, ν
νξηζκφο ηεο λφζνπ θαη ε ηδενινγία, ζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηελ θνηλφηεηα γηα
ηε λφζν, θαζψο θαη άιινη παξάγνληεο. Σν έξγν θαη ν ξφινο ηνπ ςπρηάηξνπ ζην ρψξν
ηεο απνθαηάζηαζεο είλαη πνιχπιεπξνο, πνιπδηάζηαηνο κε ηελ εκθάληζε πνηθίισλ
πξνβιεκάησλ, αιιά θαη ζεηηθψλ εληζρχζεσλ (Μεγαιννηθνλφκνπ, 1999).
Δπηπιένλ, ν ξφινο ηνπ ςπρνιφγνπ ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί σο πνιχπιεπξνο. Αθνξά ηφζν ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηάγλσζε ηεο
ςπρηθήο λφζνπ, φζν θαη ζηε ζεξαπεία απηήο θαζψο θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ
ςπρηθά αζζελνχο. Δπηπιένλ έλα αθφκα κέξνο πνπ θαιχπηεη ε ζπκκεηνρή ηνπ
ςπρνιφγνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο είλαη ε δηαηήξεζε, ε πξναγσγή απηήο
αιιά θαη ε αληηκεηψπηζή ηεο (πξφιεςε) (Μεγαιννηθνλφκνπ, 1999).
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε θνηλσληθή εξγαζία νξίδεηαη σο ε εθαξκνζκέλε θνηλσληθή
επηζηήκε πνπ απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε, κειέηε θαη αληηκεηψπηζε ελφο επξέσο
θάζκαηνο πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ ε δηαπινθή ηνπο
επεξεάδεη δπζκελψο άηνκα ή ζχλνιν αηφκσλ. Ο ρψξνο ηεο ςπρηθήο πγείαο
πξνζθέξεη έλα επξχ πεδίν δξάζεο θαη εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ ηεο Κνηλσληθήο
Δξγαζίαο. Ο ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο αθνξά
θπξίσο ηε ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ ζρεηηθέο κε ηελ θνηλσληθή πιεπξά ηνπ
αζζελνχο, ηελ νηθνγέλεηα θαη λα πξνζθέξεη ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία κέζα απφ
κεζφδνπο θαη ηερληθέο ελαξκνληζκέλεο ζηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο.
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ρξεζηκνπνηεί
φιεο εθείλεο ηηο παξαδεθηέο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο νη
νπνίεο είλαη νη εμήο: α. Κνηλσληθή εξγαζία κε άηνκν, β. Κνηλσληθή εξγαζία κε νκάδα,
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νηθνγέλεηα, γ. Κνηλσληθή εξγαζία κε θνηλφηεηα, δ. Κνηλσληθή έξεπλα, ε. Κνηλσληθφο
ζρεδηαζκφο. Με ηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ απηψλ, ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο επηηπγράλεη
ηε ζπκκεηνρή θαη δξάζε ηνπ θαη ζηα ηξία επίπεδα πεξίζαιςεο (πξσηνβάζκηα,
δεπηεξνβάζκηα, ηξηηνβάζκηα) (Μεγαιννηθνλφκνπ, 1999).
Δπηπξνζζέησο, ν ξφινο ηνπ εξγνζεξαπεπηή ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ςπρηθά
αζζελνχο είλαη επίζεο ζεκαληηθφο. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ εξγνζεξαπεπηή μεθηλά κέζα
απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αζζελνχο θάλνληαο κηα εθηίκεζε ησλ θαζεκεξηλψλ θαη
πξνζσπηθψλ ηνπ δεμηνηήησλ. Μέζα απφ ηελ εθηίκεζε απηή ν εξγνζεξαπεπηήο
πξνζπαζεί λα αληηιεθζεί ην γεληθφ επίπεδν ζπκπεξηθνξάο ηνπ αζζελνχο, ηηο
θηλεηηθέο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, ηηο εξγαζηαθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαζψο θαη ηηο
ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ (Βεληδέινο, 2001).
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ν εξγνζεξαπεπηήο αλάινγα κε ην
επίπεδν

θαη

ηηο

δπλαηφηεηεο

ηνπ

αηφκνπ

ζέηεη

καθξνπξφζεζκνπο

θαη

βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα απφ θάπνηεο
δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο κπνξεί λα είλαη: α. ζσκαηηθέο (γπκλαζηηθή,
ζπνξ), β. θαζεκεξηλήο επηβίσζεο (πξνζσπηθή θξνληίδα, νηθηαθέο αζρνιίεο, ρξήζε
Μ.Μ.Μ.), γ. θνηλσληθέο (εθκάζεζε ηέρλεο, π.ρ. δσγξαθηθήο, ζεάηξνπ, θ.ι.π.), δ.
εξγαζηαθέο (εθκάζεζε Ζ/Τ, θεπνπξηθή, θ.ι.π.). Ζ επηινγή ησλ παξαπάλσ
δξαζηεξηνηήησλ γίλεηαη κε βάζε ηε δνκή, ηε θηινζνθία θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο
ππεξεζίαο ζηελ νπνία εξγάδεηαη ν εξγνζεξαπεπηήο. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ηνπ
εξγνζεξαπεπηή είλαη λα επηηχρεη: α. ηελ αηνκηθή αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ ψζηε
ιεηηνπξγηθά λα θξνληίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ, λα θηλείηαη ζηελ θνηλφηεηα θαη γεληθά λα
απηνεμππεξεηείηαη,

β.

ζηελ

εξγαζηαθή

απνθαηάζηαζή

ηνπ

θαη

γ.

ζηελ

θνηλσληθνπνίεζή ηνπ κέζα απφ θνηλσληθνζεξαπεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Βεληδέινο,
2001).
6.5. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πγεηνλνκηθνύ πξνζσπηθνύ
Τπνηίζεηαη φηη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ήηαλ έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο
άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο πνπ είρε ζέζεη ην ρέδην Αλάπηπμεο 2000-2006 (Γ΄ ΚΠ).
Αμηνπνηψληαο ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνκέα ςπρηθήο πγείαο εθαξκφδνληαη
πηινηηθά κέηξα ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε
ζθνπφ λα γεληθεπηνχλ ζε φινλ ηνλ ηνκέα πγείαο θαη γεληθφηεξα. ε απηφ ην πιαίζην,
ην Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο πξαγκαηνπνίεζε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
«Δθπαίδεπζε επηζηεκνληθά ππεχζπλσλ, πληνληζηψλ θαη ηειερψλ ζηε Γηνίθεζε
Μνλάδσλ Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο»,ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Γ΄
ΚΠ - Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Τγεία-Πξφλνηα 2000-2006 .
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7.
7.1. Ζ κεηαξξύζκηζε ησλ ππεξεζηώλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ ρώξα καο
χκθσλα κε ηνλ Νφκν 2716/1999 γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ
ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο «ην θξάηνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
ςπρηθήο πγείαο, πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ πξφιεςε, δηάγλσζε, ζεξαπεία, πεξίζαιςε
ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη θνηλσληθή επαλέληαμε ελειίθσλ, παηδηψλ θαη
εθήβσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ ηχπνπ θαη κε καζεζηαθά
πξνβιήκαηα (Άξζξν1, παξ.1).
Με ην πξίζκα θαη ην πλεχκα απηφ, ζηα πιαίζηα ηεο ζπληεινχκελεο κεηαξξχζκηζεο
ησλ

ππεξεζηψλ

ςπρηθήο

πγείαο

ηεο

ρψξαο,

δεκηνπξγνχληαη

ηα

πξψηα

Οινθιεξσκέλα Κέληξα γηα άηνκα κε δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο, πνπ έξρνληαη λα θαιχςνπλ νξηζκέλεο απφ ηηο
ηεξάζηηεο ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηα άηνκα απηά. Με
ηα Κέληξα απηά επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ έλα
επξχ θάζκα αλαγθψλ ησλ ίδησλ ησλ παζρφλησλ φπσο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη
ησλ ζεξαπεπηψλ-κειεηεηψλ.
ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ, πεξηιακβάλεηαη ε δηάγλσζε, αμηνιφγεζε, ζεξαπεία
θαη εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο θαη΄νίθνλ θαη
ζηνπο ρψξνπο ηνπ Κέληξνπ Ζκέξαο, ε εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ
ηνπο, ε παξέκβαζε θαη΄ νίθνλ ζε πεξηπηψζεηο θξίζεσλ ησλ νηθνγελεηαθψλ
ζπζηεκάησλ, ε παξνρή βξαρείαο ζηεγαζηηθήο θάιπςεο θαη ε ζπλέρηζε ηεο
παξαθνινχζεζεο

ηνπ

αηφκνπ

κεηά

ηελ

νινθιήξσζε

ησλ

ζεξαπεπηηθψλ

παξεκβάζεσλ πνπ ηνπ παξέρνληαη ζην Οινθιεξσκέλν Κέληξν.
7.1.1. Φπρηθή Τγεία & Θεζκηθό Πιαίζην
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Απφ ηηο 160 ρψξεο πνπ έδσζαλ πιεξνθνξίεο γηα ηε λνκνζεζία ζηνλ Παγθφζκην
Οξγαληζκφ Τγείαο (Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο, 2001), ζρεδφλ ην έλα ηέηαξην δελ
έρεη λνκνζεζία γηα ηελ ςπρηθή πγεία. Πεξίπνπ ην ήκηζπ ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο
δεκηνπξγήζεθε ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία, αιιά ζρεδφλ θαηά ην έλα πέκπην
δεκηνπξγήζεθε πξηλ 40 ρξφληα, ζε επνρέο δειαδή ζηηο νπνίεο δελ ππήξραλ νη
ζεκεξηλέο δηαζέζηκεο ζεξαπεπηηθέο πξαθηηθέο.
ηελ Διιάδα, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε
ζχγρξνλεο εζληθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία. (www.ygeiapronoia.gr/35)

7.2. ΟΗ ΚΤΡΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ
7.2.1. πκβνπιεπηηθή Φπρηαηξηθή Τπεξεζία Δλειίθσλ
Ζ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία εμππεξεηεί άηνκα, πνπ ε ζνβαξφηεηα ησλ ςπρνινγηθψλ
ηνπο πξνβιεκάησλ δελ απαηηεί εληαηηθή θαη απζηεξά επνπηεπφκελε ςπρηαηξηθή
παξαθνινχζεζε. Σα άηνκα απηά, ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ ελδννηθνγελεηαθά θαη
δηαπξνζσπηθά πξνβιήκαηα, δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζε θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο,
λεπξσζηθέο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο, αληηδξάζεηο πξνζαξκνγήο
θάησ απφ ηελ επίδξαζε stress θ.ά. πλεπψο, έρνπλ αλάγθε απφ ςπρνινγηθή
ζεξαπεπηηθή

βνήζεηα.

Δπίζεο,

ππάξρνπλ

πεξηζηαηηθά

κε

ςπρσζηθή

ζπκπησκαηνινγία, ε νπνία είλαη ζπκβαηή κε ηελ παξακνλή ηνπο ζην νηθείν
ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα ηεο θνηλφηεηαο. θνπφο ηεο πκβνπιεπηηθήο Τπεξεζίαο είλαη
λα εμαζθαιίζεη ηελ επαθή ηεο θνηλφηεηαο κε εηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο ςπρηθήο
πγηεηλήο, απνθεχγνληαο παξάιιεια ην πςειφ θφζηνο πνπ απαηηεί ε ςπρνζεξαπεία
ζε ηδησηηθή βάζε (ηεθαλάηνο, 1989).
Σν δίθηπν παξαπνκπψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πκβνπιεπηηθήο Τπεξεζίαο. Φνξείο φπσο, λνζνθνκεία,
ζρνιεία, ηδησηηθέο θιηληθέο είλαη δπλαηφλ λα παξαπέκπνπλ άηνκα πνπ θξίλεηαη φηη
ρξίδνληαη καθξφρξνλε θαη πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ
πξνζέξρνληαη ζηελ πκβνπιεπηηθή Τπεξεζία θαη απφ ηελ ππεξεζία Άκεζεο
Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο (ηεθαλάηνο, 1989).
Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο πκβνπιεπηηθήο Τπεξεζίαο δελ δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά απφ
ηνπο ζηφρνπο νπνηαζδήπνηε ςπρνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. ηφρνο ηεο είλαη ε
πξνζθνξά ηεο δπλαηφηεηαο ζην άηνκν, ψζηε λα αλαπηχμεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ
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ηαπηφηεηα, φιεο ηνπ ηηο δπλαηφηεηεο, θαζψο θαη ηελ σξηκφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα πνπ
ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα ιεηηνπξγήζεη κε έλα ηξφπν θνηλσληθά απνδεθηφ θαη
πξνζσπηθά ηθαλνπνηεηηθφ (ηεθαλάηνο, 1989).
7.2.2. Ηαηξνπαηδαγσγηθή Τπεξεζία
Οη αξρέο ηεο θνηλνηηθήο ςπρηθήο πγηεηλήο πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο
ςπρηθήο πγηεηλήο θαη ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θνηλφηεηαο, επηηάζζνπλ ινηπφλ,
ηελ ιεηηνπξγία ηαηξνπαηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο ζηα πιαίζηα ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο
Τγηεηλήο,

ην

νπνίν

αλαπηχζζεη

θαηάιιειεο

ζηξαηεγηθέο

θαη

αληηκεησπίδεη

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παηδηθή ειηθία (Μαδηαλφο, 1994).
Όινη γλσξίδνπκε, πφζν ζεκαληηθή είλαη ε παηδηθή ειηθία ζηε κεηέπεηηα ςπρηθή πγεία
ηνπ αηφκνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, νη έξεπλεο θαη νη
επηζηεκνληθέο κειέηεο ζπλερίδνπλ λα εμεηάδνπλ ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πνπ
παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη ηελ εθεβεία. Ο W. Healey, πξσηνπφξνο
ζηνλ ηνκέα απηφ, ίδξπζε ηελ πξψηε «ηαηξνπαηδαγσγηθή θιηληθή» (Child Guidance
Clinic) ζηηο Ζ.Π.Α. Πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο, εκπλεφκελεο απφ ηελ θίλεζε απηή,
ίδξπζαλ

αληίζηνηρεο

θιηληθέο,

κε

βαζηθφ

πξνζσπηθφ

απνηεινχκελν

απφ

παηδνςπρίαηξν, παηδνςπρνιφγν θαη ςπρηαηξηθφ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ. Με ηελ πάξνδν
ηνπ ρξφλνπ ζηε βαζηθή απηή νκάδα πξνζηέζεθαλ θαη άιιεο εηδηθφηεηεο (Μαδηαλφο,
1994).
Ο

πιεζπζκφο

ζηνλ

νπνίν

απεπζχλνληαη

νη

Ηαηξνπαηδαγσγηθέο

Τπεξεζίεο

απνηειείηαη απφ ηα λενγέλλεηα έσο θαη ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο
εθεβείαο ηνπο. Δίλαη θαλεξφ πσο ηα παηδηά δελ απνηεινχλ κηθξνγξαθίεο ησλ
ελειίθσλ έηζη, θαη νη ππεξεζίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε απηά δελ πξέπεη λα απνηεινχλ
κηθξνγξαθία ησλ ππεξεζηψλ γηα ςπρηθά αζζελείο ελήιηθεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ
ζεσξνχληαη νη δπζπξνζάξκνζηεο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ σο εθδειψζεηο
ρξφλησλ ςπρηθψλ παζήζεσλ, αιιά λα αληηκεησπίδνληαη πάληνηε ζε ζπλάξηεζε κε ην
επίπεδν ηεο αλάπηπμεο θαη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ πεξηβάινπλ ηηο εθδειψζεηο
ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ (Μαδηαλφο, 1994).
7.2.3. Τπεξεζία Αληηκεηώπηζεο Φπρνινγηθώλ Κξίζεσλ
Σα πξνγξάκκαηα άκεζεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο (Crisis Intervention) έρνπλ σο
ζηφρν ηελ πξνζθνξά βνήζεηαο ζε εθείλα ηα άηνκα ηεο θνηλφηεηαο ηα νπνία
βξίζθνληαη ζε «θξίζε». Ζ «θξίζε» δελ είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ ςπρηθή αζζέλεηα,
κπνξεί, φκσο, λα απνηειέζεη ην αξρηθφ ζηάδην θάπνηαο πηζαλήο κειινληηθήο
παζνινγηθήο θαηάζηαζεο. Έηζη, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε ρεηξηζκφ ή παξέκβαζε ζηελ
«θξίζε», αλαθεξφκαζηε ζε δπν έλλνηεο : ζηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ
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παζνινγηθψλ αληηδξάζεσλ ηνπ αηφκνπ θαηά ηελ θξίζηκε θαηάζηαζε θαη, θπξίσο,
ζηελ πξφιεςε πηζαλψλ ζνβαξφηεξσλ κειινληηθψλ επηπινθψλ (Μνζρνλάο, 2009).
Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο θαηάζηαζεο θξίζεο είλαη ε απμεκέλε ζχγρπζε ηνπ
αηφκνπ, ηα επίπνλα ζπλαηζζήκαηα, ε απμεκέλε αλάγθε ηνπ γηα βνήζεηα θαη
ζπκβνπιεπηηθή. Σα άηνκα πνπ πξνζθεχγνπλ ζηηο Τπεξεζίεο Άκεζεο Φπρνινγηθήο
Τπνζηήξημεο επηδεηνχλ άκεζε αλαθνχθηζε απφ ην άγρνο ηνπο θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ
επαλαθνξά ηεο ςπρηθήο ηνπο ηζνξξνπίαο. πλήζσο, δελ είλαη ςπρνινγηθά
επαηζζεηνπνηεκέλα

άηνκα

θαη

δελ

επηζπκνχλ

νπζηαζηηθέο

αιιαγέο

ηεο

πξνζσπηθφηεηαο ηνπο (Μνζρνλάο, 2009).

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
Ζ ΤΓΥΡΟΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ
Ζ θχξηα παξνρή ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα ςπρηαηξηθά
λνζνθνκεία θαη ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπο, ηηο δνκέο αζχισλ, ελψ πιήξσο
ππνβαζκηζκέλεο ήηαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα είλαη νη δνκέο πξσηνβάζκηαο
πεξίζαιςεο, νη δνκέο ηεο ιεγφκελεο «θνηλνηηθήο ςπρηαηξηθήο», φπσο θαη νη
πξνιεπηηθέο, αιιά θαη ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηδηαίηεξα ζε παηδηά θαη
εθήβνπο. Σν ζεκαληηθφ θνξηίν ηεο θξνληίδαο ησλ ςπρηθά αζζελψλ, ζε νηθνλνκηθφ
θαη φρη κφλν επίπεδν, αλαιακβάλνπλ νη νηθνγέλεηέο ηνπο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ. Μέρξη πξφζθαηα νη ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο ήηαλ
πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ ηδξπκαηνπνίεζε.
8.1. ύλδεζε ησλ Κέληξσλ Φπρηθήο Τγείαο κε άιινπο θνξείο
Κεληξηθφο ζηφρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Φπρηθήο Τγηεηλήο είλαη ε πιήξεο
αλάπηπμε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πξφιεςεο , ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ
ςπρηθά αζζελνχο , γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη δηαξθή θαη πνιχπιεπξε ζπλδηαιιαγή
κε ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θνηλφηεηαο. Ζ κφληκε ζπλεξγαζία κε
ηνπο καδηθνχο θνξείο ηεο θνηλφηεηαο κπνξεί λα πεηχρεη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ
ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγηεηλήο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία πκβνπιίσλ
Φπρηθήο Τγηεηλήο ζηηο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί ήδε θάπνην Κνηλνηηθφ Κέληξν
Φπρηθήο Τγηεηλήο.
1. ηφρνη ηνπ πκβνπιίνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο είλαη:
α. Ζ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε πξνιεπηηθψλ ελεκεξσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ
ςπρηθή πγηεηλή.
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β. Ζ ζπλερήο ξνή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλφηεηαο ,
ψζηε ε αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα.
γ. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλφηεηαο πάλσ ζε ζέκαηα πξφιεςεο , έγθαηξεο
δηάγλσζεο ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο θαη άκεζεο παξαπνκπήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
ζεξαπεία ηεο.
δ. Ζ εθπαίδεπζε εζεινληψλ ηεο θνηλφηεηαο, κε ζεηξά καζεκάησλ πάλσ ζε ζέκαηα
ςπρηθήο πγηεηλήο , ψζηε λα αζρνιεζνχλ αξγφηεξα κε ζέκαηα πξφιεςεο.
2. Σξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο
α. ην πκβνχιην Φπρηθήο Τγηεηλήο ζπκκεηέρνπλ εθιεγκέλνη αληηπξφζσπνη φισλ ησλ
καδηθψλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο , πνπ ζπλεδξηάδνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
β. πλαπνθαζίδνπλ γηα πξνγξάκκαηα δηαθψηηζεο ηνπ θνηλνχ κε ζεηξά νκηιηψλ –
ζπδεηήζεσλ.
γ. Γηνξγαλψλνπλ εηδηθά πξνγξάκκαηα κέζσ ηνπ Γήκνπ γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο
δεκνηψλ φπσο π.ρ. νη ππεξήιηθεο
δ . Γηνξγαλψλνπλ πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο γηα καζεηέο γπκλαζίνπ θαη
ιπθείνπ.
8.2. Δηδηθά ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία
Δίλαη ςπρηαηξεία παιαηνχ ηχπνπ θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο καθξνρξφληαο θχιαμεο. ε
πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ απνηεινχλ είηε ηηο κφλεο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο ή έλα
νπζηψδεο ηκήκα ηνπο. Απηφ κπνξεί λα θαίλεηαη αληηθαηηθφ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Άηιαληα
πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη κφλν ην 37% ησλ ρσξψλ δελ έρνπλ θνηλνηηθέο ππεξεζίεο
ςπρηθήο πγείαο, 87% ησλ ρσξψλ αλαγλσξίδνπλ ηελ ςπρηθή πγείαο ζαλ κηα δξάζε ηεο
Π.Φ.Τ. θαη φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ιακβάλεη
ρψξα ζην 59% ησλ ρσξψλ. Σα πνζνζηά φκσο απηά δελ αληαπνθξίλνληαη ζε
πιεζπζκηαθή θάιπςε. Ζ Ηλδία γηα παξάδεηγκα, κε πιεζπζκφ πνπ μεπεξλά ην έλα
δηζεθαηνκκχξην, έρεη έλα θνηλνηηθφ πξφγξακκα ςπρηθήο πγείαο, ζε 22 πεξηθέξεηεο,
πνπ έρεη έλα θνηλνηηθφ πξφγξακκα ςπρηθήο πγείαο, ζε 22 πεξηθέξεηεο, πνπ θαιχπηεη
πιεζπζκφ κφλν 40 εθαηνκκπξίσλ. (www.ygeia-pronoia.gr/35)
ε πνιιέο ρψξεο, ηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία απνξξνθνχλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ
ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ςπρηθήο πγείαο. Απηφ απνηειεί ζνβαξφ εκπφδην ζηελ
αλάπηπμε

ελαιιαθηηθψλ

θνηλνηηθψλ

ππεξεζηψλ

ςπρηθήο

πγείαο.

Δπηπιένλ,

παξαηεξνχληαη πςειά πνζνζηά επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, απψιεηαο θηλήηξσλ
θαη βαζκηαία θζνξά ησλ δεμηνηήησλ ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο. (ηπιηαλίδεο
. 2010)
Πνιιά απφ απηά ηα ηδξχκαηα παξέρνπλ κφλν ππεξεζίεο θχιαμεο θαη ζπρλά πνιχ
θαθήο πνηφηεηαο. Σα θιηληθά απνηειέζκαηα είλαη πεληρξά ιφγσ ελφο ζπλδπαζκνχ
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παξαγφλησλ φπσο ε θαθή θιηληθή θξνληίδα, ε παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ, ε θχζε ηεο ηδξπκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο θξνληίδαο θαη ε έιιεηςε
απνθαηαζηαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν πςειφ θφζηνο θαη ηα πεληρξά θιηληθά
απνηειέζκαηα ππνδειψλνπλ πσο απηά ηα ηδξχκαηα αληηπξνζσπεχνπλ ηε ρεηξφηεξε
αμηνπνίεζε ησλ αλεπαξθψλ πφξσλ, πνπ δηαηίζεληαη γηα ηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο
πγείαο. (Υξηζηνδνχινπ, Γ.θαη ζπλ. 1999)
Σα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία, γεληθά, δελ ραίξνπλ απνδνρήο, απφ ηα άηνκα κε ςπρηθέο
δηαηαξαρέο θαη ην επξχ θνηλφ. Υξεζηκνπνηνχληαη σο ηειεπηαία ιχζε ιφγσ ηνπ
έληνλνπ ζηηγκαηηζκνχ πνπ ηα ζπλνδεχεη. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ
θαζπζηέξεζε αλαδήηεζεο βνήζεηαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο επηδξά δπζκελψο ζηα
θιηληθά

απνηειέζκαηα.

Σα

ςπρηαηξηθά

λνζνθνκεία

ζηηο

αλαπηπγκέλεο

θαη

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο έρνπλ θαθφ παξειζφλ αλαθνξηθά κε ζνβαξέο παξαβηάζεηο
ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Απηφ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο,
νδήγεζε ζην θιείζηκν ή ζηε ξηδηθή κεηαξξχζκηζε ηνπο. ρεδφλ φια ηα ςπρηαηξηθά
λνζνθνκεία παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο γηαηί ρσξνζεηνχληαη,
ζπλήζσο, ζε θάπνηα απφζηαζε απφ ηα αζηηθά θέληξα, κε ειιηπή ζπγθνηλσληαθή
ζχλδεζε. Σα άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ θπιάζζνληαη ζε απηά ηα ηδξχκαηα,
απνκνλψλνληαη απφ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο γηαηί είλαη δχζθνιν λα δερζνχλ επηζθέςεηο,
ή λα δηαηεξήζνπλ επαθή κε ηνλ έμσ θφζκν. Ζ πξνζβαζηκφηεηα επίζεο εκπνδίδεηαη
απφ ηηο δπζθίλεηεο δηαδηθαζίεο εηζαγσγή θαη εμφδνπ θαζψο θαη απφ ην ζίγκα πνπ ηα
ζπλνδεχεη. (ηπιηαλίδεο . 2010)
Σα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία είλαη δαπαλεξά θαη ζε πνιιέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο,
απνξξνθνχλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ ςπρηθή πγεία
αθήλνληαο ιηγνζηνχο πφξνπο γηα θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο. Πνιιά λνζνθνκεία έρνπλ
παγησκέλν ραξαθηήξα κε ζηαηηθνχο καθξνρξφληνπο αζζελείο.
8.3. Ννζνθνκείν εκέξαο
Ζ Ζκεξήζηα Πεξίζαιςε απνηειεί έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζεξαπείαο ησλ νμέσλ
θάζεσλ ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Ζ ζεξαπεία ζπλήζσο δηαξθεί εβδνκάδεο ή ιίγνπο
κήλεο. Ο ζπλδπαζκφο ηεο θαξκαθνζεξαπείαο θαη ηεο ζεξαπείαο πεξηβάιινληνο
ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε θαη ζηνλ έιεγρν ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Ο
ςπρηθά πάζρνλ παξνπζηάδεη πεξηφδνπο φμπλζεο θαη πεξηφδνπο χθεζεο ησλ
ζπκπησκάησλ, γηα ην ιφγν απηφ ε πεξίζαιςε πξέπεη λα ζηνρεχεη ζε φιεο ηηο
πεξηφδνπο ησλ δηαηαξαρψλ, κε παξάιιειε θνηλσληθή απνθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ.
Οη αζζελείο, ζα πξέπεη λα επαλαπξνζαξκνζηνχλ ζην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη
λα

επαλέιζνπλ

ζε

έλα

ιεηηνπξγηθφ

επίπεδν,

κέζσ

ησλ

ππνζηεξηθηηθψλ
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πξνγξακκάησλ ηεο εκεξήζηαο πεξίζαιςεο, ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ηα ζεηηθά
απνηειέζκαηα ηεο ζεξαπείαο. (ΜΑΝΣΧΝΑΚΖ Η. θαη ζπλ. 1999)
Ζ πεξίζαιςε κε ηε κνξθή κεξηθήο λνζειείαο εθθξάδεη ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ
παξνρή ηεο ειάρηζηα αλαγθαίαο αιιά θαη απνηειεζκαηηθήο κέξηκλαο γηα ηνλ ςπρηθά
αζζελή πιεζπζκφ. Οη ςπρηθά αζζελείο έρνπλ αλάγθε απφ εληαηηθή ηαηξηθή,
ςπρηαηξηθή θαη ςπρνινγηθή παξαθνινχζεζε, πνπ πξνζθέξνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εκέξαο, απνθεχγνληαο έηζη ηελ πιήξε ηδξπκαηνπνίεζε κε φιεο ηηο επηπηψζεηο ηεο.
Σέηνηεο κνξθέο κεξηθήο λνζειείαο απνηεινχλ ηα Ννζνθνκεία Ζκέξαο, νη Μνλάδεο
Ζκεξήζηαο Πεξίζαιςεο θαη νη Φπρηαηξηθέο – Κνηλσληθέο Λέζρεο. (Υξηζηνδνχινπ,
Γ.θαη ζπλ. 1999)

8.4. Θεζκόο θαη ιεηηνπξγία
Σν πξψην λνζνθνκείν εκέξαο ηδξχζεθε ζηε νβηεηηθή Έλσζε ην 1933 απφ ηνλ
Εαράξσθ. Σν λνζνθνκείν απηφ θάιππηε ηηο αλάγθεο αζζελψλ κε ζρηδνθξεληθέο θαη
λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο, πξνζθέξνληαο ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε θιηλψλ νη νπνίεο
ήηαλ απαξαίηεηεο ζηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο ςπρηαηξηθψλ ηδξπκάησλ. Σν πξψην
λνζνθνκείν εκέξαο ζηε Γχζε ιεηηνχξγεζε ην 1946 ζην Μφληξεαι ηνπ Καλαδά. Οη
βαζηθνί ηνπ ζηφρνη ήηαλ ηξεηο : λα εμππεξεηεί ςπρηαηξηθνχο αζζελείο ρσξίο
απαξαίηεηα λα ηνπο ηνπνζεηεί ζε θιίλεο, λα κελ ππνρξεψλεη ηνπο αζζελείο λα
παξακέλνπλ ζην λνζνθνκείν έσο φηνπ νινθιεξσζεί πιήξσο ε ζεξαπεία ηνπο θαη λα
ιακβάλεη ππφςε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ αζζελνχο θαηά ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή.
ηε κεγάιε Βξεηαλία, ηδξχζεθε ην 1947 έλα λνζνθνκείν εκέξαο απφ ηνλ J. Bierer κε
ηελ νλνκαζία «Κνηλσληθφ Κέληξν Φπρνζεξαπείαο». Ζ έκθαζε ηεο πεξίζαιςεο
δηλφηαλ ζηελ «απηνδηαρείξηζε» ηνπ αζζελνχο έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα
πξνθαιέζεη ν ίδηνο αιιαγέο ζηελ πνξεία ηεο αζζέλεηαο ηνπ, παξά λα εμαξηάηαη
πιήξσο απφ ηνπο θνξείο πεξίζαιςεο. Σν ίδξπκα απηφ παξείρε θπξίσο
ςπρνζεξαπεπηηθή θξνληίδα κε έκθαζε ζηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν 1948
ηδξχζεθε θαη ζηηο Ζ.Π.Α ην πξψην λνζνθνκείν εκέξαο. (ΜΑΝΣΧΝΑΚΖ Η. θαη ζπλ.
1999)
8.5. Λεηηνπξγία
Ακεξηθάληθε Έλσζε Μεξηθήο Ννζειείαο, νξίδεη ην λνζνθνκείν εκέξαο σο «έλα
πξφγξακκα ζεξαπείαο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο θχξηεο δηαγλσζηηθέο, ηαηξηθέο,
ςπρηαηξηθέο,

ςπρνθνηλσληθέο,

θαη

πξνεπαγγεικαηηθέο

κεζφδνπο

πεξίζαιςεο,

ζρεδηαζκέλν γηα αζζελείο κε ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ απαηηνχλ θαζνιηθή
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θαη δηεπηζηεκνληθή κέξηκλα ε νπνία δελ κπνξεί λα παξαζρεζεί απφ κνλάδεο
εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ή θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο». (ΜΑΝΣΧΝΑΚΖ Η. θαη ζπλ. 1999)
πλήζσο είλαη κηθξέο κνλάδεο 30 – 40 αηφκσλ θαη ιεηηνπξγνχλ απφ ηηο 9 ην πξσί
έσο ηηο 5 ην απφγεπκα. Οη αζζελείο πξνζέξρνληαη κφλνη ηνπο θαη επηζηξέθνπλ ζην
ηέινο ηεο εκέξαο είηε ζηα ζπίηηα ηνπο είηε ζε μελψλεο. Ζ κέζε δηάξθεηα παξακνλήο
είλαη 2 – 3 κήλεο αιιά ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κνλάδσλ,
αλάινγεο κε ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εμππεξεηείηαη.
Σν Ννζνθνκείν Ζκέξαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο θαη
ππεξεζίεο, νη νπνίεο λα απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ίδηαο ηεο ςπρηθήο
δηαηαξαρήο θαζψο θαη ζηε κειινληηθή επαλέληαμε ησλ αζζελψλ ζην επξχηεξν
θνηλσληθφ πιαίζην.
πγθεθξηκέλα, νη παξαθάησ ππεξεζίεο είλαη ρξήζηκεο αιιά θαη απαξαίηεηεο γηα κηα
νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε.
Αμηνιφγεζε θαη δηάγλσζε: ήκεξα είλαη γεληθά απνδεθηφ πσο ε ηαμηλφκεζε κηαο
ςπρηθήο δηαηαξαρήο ζε κία ζπγθεθξηκέλε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία δελ απνηειεί
ηθαλνπνηεηηθή αμηνιφγεζε ηφζν ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο δηαηαξαρήο, φζν θαη ηεο
δπλαηφηεηαο αληηκεηψπηζεο ηεο. Οη δηαγλσζηηθέο κέζνδνη πξέπεη λα ιακβάλνπλ
ππφςε ηα αηνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζζελή, έηζη ψζηε λα
ζρεδηάδεηαη ην θαηάιιειν πξφγξακκα πεξίζαιςεο. πλήζσο, απαηηείηαη κηα πεξίνδνο
παξαθνινχζεζεο ησλ λέσλ πεξηζηαηηθψλ πξηλ ηελ απφθαζε γηα ηελ θαηάιιειε
ζεξαπεία. Σν Ννζνθνκείν Ζκέξαο είλαη θαηάιιειν γηα κηα ηέηνηα εληαηηθή ζεξαπεία.
Δθηφο ησλ θιηληθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ παξαηεξήζεσλ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ
λενθεξκέλνπ δίδεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην βαζκφ ιεηηνπξγηθφηεηαο ζε νκαδηθφ
επίπεδν θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα γηα απηνδηαρείξηζε θαη απηνέιεγρν. πγρξφλσο,
είλαη απαξαίηεηε ε αμηνιφγεζε ηνπ θνηλσληθνχ – ππνζηεξηθηηθνχ δηθηχνπ πνπ
δηαζέηεη ν εμππεξεηνχκελνο. Ζ απφθαζε γηα πεξίζαιςε ζην Ννζνθνκείν Ζκέξαο δελ
εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ ζνβαξφηεηα ηεο δηαηαξαρήο, αιιά θπξίσο απφ ηελ
δπλαηφηεηα λα πεξλά ν εμππεξεηνχκελνο , ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο ηνπ ζην
νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ή ζε θάπνηα κνξθή πξνζηαηεπκέλεο ζηέγαζεο.
Φαξκαθνζεξαπεία: Σα ηειεπηαία ρξφληα, φπσο γλσξίδνπκε ε αλάπηπμε ηεο
ςπρνθαξκαθνινγίαο έρεη δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ελφο κεγάινπ θάζκαηνο
ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ (θπξίσο ησλ ςπρψζεσλ), ηδηαίηεξα ζην επίπεδν ειέγρνπ ησλ
πεξηφδσλ φμπλζεο ησλ δηαηαξαρψλ. ην Ννζνθνκείν Ζκέξαο, ε ρνξήγεζε ηεο
θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ ή ζε
ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο απφ έιεγρν γηα ηελ ζπζηεκαηηθή ιήςε ησλ θαξκάθσλ ψζηε
λα έρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. (ΜΑΝΣΧΝΑΚΖ Η. θαη ζπλ. 1999)
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Φπρνζεξαπεία: Ζ κνξθή ςπρνζεξαπείαο ζα επηιεγεί, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
θάζε αζζελνχο. Ζ αηνκηθή ςπρνζεξαπεία ελδείθλπηαη γηα άηνκα κε ζνβαξέο ςπρηθέο
παζήζεηο, ζηα πιαίζηα φκσο ηνπ Ννζνθνκείνπ Ζκέξαο νη νκαδηθέο ηερληθέο κπνξνχλ
λα έρνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα. Ζ νκαδηθή ςπρνζεξαπεία έρεη επίζεο ην
πιενλέθηεκα ηεο χπαξμεο ζπλζεθψλ θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, γεγνλφο πνπ
ζπκβάιεη ζηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ λνζειεπφκελσλ αηφκσλ. Κπξίσο ηερληθέο
ζεξαπείαο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη απνηειεζκαηηθέο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φπσο
κείσζε απηνηξαπκαηηζκψλ, κείσζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, εθκάζεζε δεμηνηήησλ,
ζσζηή ιήςε θαξκάθσλ, θαζεκεξηλή πξνζέιεπζε ζην λνζνθνκείν εκέξαο θ.ά.
Δξγαζηνζεξαπεία:

Ζ

εξγαζηνζεξαπεία

απνηειεί

κηα

ζεκαληηθή

πξνζπάζεηα

απνθπγήο ηεο παζεηηθφηεηαο ησλ ςπρηαηξηθψλ αζζελψλ. Απνηειεί, παξάιιεια, έλα
κέζσ ςπραγσγίαο – αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ αιιά θαη ην αξρηθφ ζηάδην
ηεο πξνεπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ηα άηνκα πνπ είλαη ζε ζέζε λα
απνθαηαζηαζνχλ επαγγεικαηηθά ζην κέιινλ. (Υξηζηνδνχινπ, Γ.θαη ζπλ. 1999)
Οηθνγελεηαθή - Κνηλσληθή ππνζηήξημε θαη θξνληίδα: Οη εμππεξεηνχκελνη πεξλνχλ ην
κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο εκέξαο ζηα πιαίζηα ηνπ Ννζνθνκείνπ Ζκέξαο. Απηφ, ηνπο
επηηξέπεη λα παξακέλνπλ ζην θπζηθφ – θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ρσξίο λα
απνκαθξχλνληαη θαη λα απνμελψλνληαη απφ ηα πιαίζηα ηεο θνηλφηεηαο. Ζ
εθπαίδεπζε γηα ηνλ θαηάιιειν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ ςπρηθά αζζελνχο θαη ε
ππνζηεξηθηηθή βνήζεηα, ζπληεινχλ ζηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη
ζηε κείσζε ηνπ βάξνπο – νηθνλνκηθνχ θαη ςπρνινγηθνχ – πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ
ζπκβίσζε κε έλα ρξφληα ςπρηθά πάζρνληα άηνκν. Οη δε θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ Ζκέξαο, κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηεο
ηνπο θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο ηεο θνηλφηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ ηαηξηθή θάιπςε,
νηθνλνκηθή βνήζεηα θ.ι.π.
Γηδαθηηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Πνιινί ρξφληνη ςπρηθά πάζρνληεο
εμαηηίαο ηεο πξψηκεο έλαξμεο ηεο λφζνπ, πηζαλφλ λα έρνπλ πεξηνξηζκέλν κνξθσηηθφ
επίπεδν, ρσξίο απαξαίηεηα λα ζηεξνχληαη ησλ αλαγθαίσλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ. Ζ
εθπαίδεπζε κπνξεί λα αθνξά ζέκαηα πξαθηηθήο θχζεο θαη θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο ε
ρξήζε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, κεηαθίλεζεο, ζπκπιήξσζε αηηήζεσλ θ.ά., αιιά θαη
γεληθφηεξα ζέκαηα αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ κειψλ ηεο
νκάδαο ηνπ Ννζνθνκείνπ Ζκέξαο.
Οη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηθέξνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε ζεξαπεία,
θαζψο πξνσζνχλ ηηο θνηλσληθέο επαθέο φρη κφλν κεηαμχ ησλ αζζελψλ, αιιά θαη κε
ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ εκέξαο θαη ηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ ηεο θνηλφηεηαο.
Οη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζην ρψξν ηνπ
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λνζνθνκείνπ εκέξαο αιιά θαη έμσ απφ απηφ, κε ηε κνξθή εθδξνκψλ, επηζθέςεσλ ζε
εθζέζεηο, κνπζεία, θηλεκαηνγξάθν, δεκφζηνπο ρψξνπο. (ΜΑΝΣΧΝΑΚΖ Η. θαη ζπλ.
1999)
8.6. Σν Δζληθό πξόγξακκα Φπραξγώο
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο, κεηά ην
πέξαο ηεο εηδηθήο ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο απφ ηελ Δ.Δ. ζηα ηέιε ηνπ 1995, ην
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο εθπφλεζε έλα καθξνπξφζεζκν ρέδην κε ηελ θσδηθή
νλνκαζία "Φπραξγψο".
πγθεθξηκέλα, θαηαξηίζηεθε ην 1999 έλα δεθαεηέο πξφγξακκα, ην νπνίν ζηνρεχεη ζηε
ζπλέρηζε ηνπ ξπζκνχ θαη ηεο δπλακηθήο ηεο κεηαξξχζκηζεο κε έκθαζε ζηελ
αλάπηπμε θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ζηελ θνηλσληθή έληαμε θαη
επαλέληαμε, θαζψο θαη ηελ είζνδν ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ησλ αηφκσλ κε
πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο.
Σν πξφγξακκα απνηειεί ηνλ επηρεηξεζηαθφ βξαρίνλα ηεο πνιηηηθήο ηνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο

γηα

ηελ

ςπρηαηξηθή

κεηαξξχζκηζε,

ηνλ

απντδξπκαηηζκφ

θαη

ηνλ

εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο κε ηε
δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ, θνηλνηηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ θαη εληαγκέλσλ
ζε Σνκείο Φπρηθήο Τγείαο.
Ζ πξψηε θάζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Φπραξγψο» πινπνηήζεθε θαηά ηε δηεηία 2000 2001. ην ηέινο ηνπ 2001 έγηλε ε πξψηε αλαζεψξεζε ηνπ «Φπραξγψο», ψζηε λα
ηζρχεη πιένλ γηα ηε δεθαεηία 2001 - 2010. Ζ δεχηεξε αλαζεψξεζή ηνπ έιαβε ρψξα
γηα ην έηνο 2004, νπφηε θαη ηζρχεη γηα κηα λέα δεθαεηία.
Ζ Α' Φάζε εληάρζεθε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Καηαπνιέκεζε ηνπ
απνθιεηζκνχ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο», σο «εηδηθφ πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο
παξέκβαζεο γηα ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή έληαμε αηφκσλ κε ςπρηθά θαη λνεηηθά
πξνβιήκαηα» θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη απφ ην
Διιεληθφ Γεκφζην (Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ). Ζ Α' θάζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο εθαξκφζηεθε ζε 31 πφιεηο ζε φιε ηε ρψξα θαη πεξηιάκβαλε
νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο απναζπινπνίεζεο αζζελψλ απ' φια ηα Φπρηαηξηθά
Ννζνθνκεία. (psychargos.gov.gr)
Σα απνηειέζκαηα ηεο Α' θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Φπραξγψο» ππήξμαλ ηα εμήο:
- Γεκηνπξγία 49 Ξελψλσλ θαη 6 Οηθνηξνθείσλ
- Γεκηνπξγία 71 Δξγαζηεξίσλ θαηάξηηζεο
- Πξνθαηάξηηζε, Καηάξηηζε, Απαζρφιεζε 973 αζζελψλ
- Απντδξπκαηηζκφο, δηακνλή ζε εμσλνζνθνκεηαθέο δνκέο (Ξελψλεο, Οηθνηξνθεία)
769 αζζελψλ
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- Πξφζιεςε θαη εθπαίδεπζε 630 αηφκσλ
- Καηάξηηζε 910 αηφκσλ σο ζηειερψλ ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο
ην πιαίζην ηεο Α' θάζεο ηνπ «Φπραξγψο», είρε εγθξηζεί, σο πηινηηθή δξάζε, ε
δεκηνπξγία

θαη

ιεηηνπξγία

«Μνλάδαο

Τπνζηήξημεο,

Δκςχρσζεο

θαη

Παξαθνινχζεζεο (Μ.ΤΠ.Δ.Π.) ησλ Φνξέσλ πινπνίεζεο» ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Ο ζηφρνο ηεο Μνλάδαο (Μ.ΤΠ.Δ.Π.) ήηαλ ε ζπκβνιή ζηελ νξγάλσζε ηεο
πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ησλ Φνξέσλ θαη ε ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο
ελζσκάησζεο ησλ αηφκσλ κε ςπρηθά πξνβιήκαηα πνπ επσθειήζεθαλ ηεο
απναζπινπνίεζεο.
Σν έξγν ηεο ζχζηαζεο, ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο, αλαηέζεθε ζην
Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Φπρηθήο Τγηεηλήο (Δ.Π.Η.Φ.Τ.) έπεηηα απφ
ζρεηηθή πξνθήξπμε θαη αλνηθηφ δηαγσληζκφ.
Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο Μνλάδαο αλαπηχρζεθε ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο:
1. πιινγή, επεμεξγαζία θαη θσδηθνπνίεζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ
2. ρεδηαζκφο θαη ιεηηνπξγία Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θαη Σειεκαηηθνχ πζηήκαηνο
3. Δληνπηζκφο, αλάιπζε θαη επηθχξσζε ηεο θαηλνηνκίαο
4. Δλέξγεηεο δηάδνζεο-επαηζζεηνπνίεζεο
5. εκηλάξηα θαη ζπζθέςεηο εξγαζίαο
6. Δκςχρσζε θαη ελεξγφο ηερληθή ππνζηήξημε ησλ Φνξέσλ πινπνίεζεο θαη ηερληθή
ππνζηήξημε ηεο Γηεχζπλζεο Φπρηθήο Τγείαο ηνπ Τπ. Τγείαο – Πξφλνηαο
7. Οξγάλσζε Διιεληθνχ Γηθηχνπ Φνξέσλ πινπνίεζεο θαη ηερληθή ππνζηήξημε
ζρεδίσλ δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ
Σν έξγν ηεο Μνλάδαο Τπνζηήξημεο, Δκςχρσζεο & Παξαθνινχζεζεο (Μ.ΤΠ.Δ.Π.)
νινθιεξψζεθε θαη αμηνινγήζεθε ζεηηθά απφ Οκάδα Αλεμάξηεησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ
- Αμηνινγεηψλ, αιιά θαη απφ ην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην Πξφγξακκα
Φνξέσλ. (psychargos.gov.gr)
Ζ Β' Φάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Φπραξγψο» αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν 2000 - 2006
θαη ζπκπίπηεη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Σνκεαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο "Τγεία
- Πξφλνηα" ηνπ Γ' Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο, αθνξά δε ζηελ αλάπηπμε δνκψλ θαη
ππνδνκψλ ςπρηθήο πγείαο ζε φιε ηελ ρψξα. Με ηηο δνκέο απηέο εμαζθαιίδεηαη, ε
παξνρή ππεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο, πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ πξφιεςε, ηε δηάγλσζε,
ηε ζεξαπεία, ηελ πεξίζαιςε θαζψο θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη
θνηλσληθή επαλέληαμε θαη απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο, παηδηά θαη εθήβνπο.
Ζ αλάπηπμε δνκψλ θαη ππνδνκψλ έρεη ζρεδηαζζεί κε βάζε ηηο αξρέο ηεο
ηνκενπνίεζεο θαη ηεο θνηλνηηθήο ςπρηαηξηθήο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηεο
ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο. Γίλεηαη έκθαζε αθελφο ζηελ απντδξπκαηνπνίεζε, ηελ
ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε 3.500 αζζελψλ κε
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καθξά παξακνλή ζηα Φπρηαηξηθά Ννζνθνκεία ηεο ρψξαο θαη αθεηέξνπ ζηελ
πξσηνβάζκηα θξνληίδα, εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, αιιά θαη ηε λνζνθνκεηαθή
πεξίζαιςε ζην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ. Οη Μνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο πνπ
πξνβιέπεηαη λα αλαπηπρζνχλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ φιεο ηεο
ρψξαο, είλαη ελδεηθηηθά νη θαησηέξσ:
- Οινθιεξσκέλα Φπρηαηξηθά Σκήκαηα θαη Οινθιεξσκέλα Παηδνςπρηαηξηθά Σκήκαηα
ζε Γεληθά Ννζνθνκεία. Πεξηιακβάλνπλ θιαζζηθφ Σκήκα Ννζειείαο, Μνλάδα
Βξαρείαο Ννζειείαο, Κέληξν Παξέκβαζεο ζηελ Κξίζε θαη Μνλάδα Ομέσλ. Άιια
πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζνχλ εμαξρήο θαη άιισλ πξφθεηηαη λα ζπκπιεξσζεί ε
ππάξρνπζα δνκή θαη ππνδνκή.
- Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο γηα ελήιηθεο θαη Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα γηα παηδηά θαη
εθήβνπο.
- Πξνθαηάξηηζε, Καηάξηηζε, Απαζρφιεζε 973 αζζελψλ
- Μνλάδεο Άκεζεο Παξέκβαζεο ζηελ θξίζε ησλ ρξεζηψλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ ζε
Γεληθά Ννζνθνκεία.
- Μνλάδεο ζσκαηηθήο απεμάξηεζεο θαη ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο γηα αιθννιηθνχο.
-

Οινθιεξσκέλεο

Μνλάδεο

γηα

άηνκα

κε

δηαηαξαρέο

Απηηζηηθνχ

ηχπνπ.

Πεξηιακβάλνπλ Κέληξν Ζκέξαο, Ξελψλα, Κέληξν παξέκβαζεο ζηελ Κξίζε, Κέληξν
Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο. (psychargos.gov.gr)
- Κηλεηέο Μνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο γηα πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα
πξφζβαζεο (λεζηά θπξίσο θαη απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο).
- Κέληξα Ζκέξαο γηα ελήιηθεο θαη παηδηά ή εθήβνπο.
- Ξελψλεο πςεινχ ή κέζνπ βαζκνχ ππνζηήξημεο θαη βξαρείαο ή κέζεο δηάξθεηαο
παξακνλήο δηαζπλδεδεκέλνη κε ηα νινθιεξσκέλα ςπρηαηξηθά ηκήκαηα.
- Μνλάδεο Δπαγγεικαηηθήο Δπαλέληαμεο.
- Δηδηθέο Μνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηελ Οηθνγέλεηα.
- Ξελψλεο-Οηθνηξνθεία γηα άηνκα κε δηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ ηχπνπ.
- Ξελψλεο, Οηθνηξνθεία θαη Πξνζηαηεπφκελα Γηακεξίζκαηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε
3.500 πεξίπνπ αηφκσλ κε καθξά δηαβίσζε ζηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία.
- Μνλάδεο γηα θχιαμε θαη λνζειεία αηφκσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69
ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο.
- Μνλάδεο γηα απεμάξηεζε απφ νπζίεο θπιαθηζκέλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην
Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο.
- Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηζάξηζκνη πξνο ηνπο Σνκείο
Φπρηθήο Τγείαο (Σν.Φ.Τ). (ekepsye.gr)
Ζ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ ςπρηαηξηθψλ ηκεκάησλ ζηα γεληθά λνζνθνκεία
αληηθαζηζηά βαζκηαία ην κνληέιν λνζειείαο ζηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία ελψ ε
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παξάιιειε δξάζε ηεο απναζπινπνίεζεο επηηξέπεη ηε κείσζε κεγέζνπο θαη ηνπ
ξφινπ ησλ ςπρηαηξηθψλ λνζνθνκείσλ κε ζηφρν ηελ νξηζηηθή θαηάξγεζή ηνπο.
πγρξφλσο,
- ε ζπκπιήξσζε ηνπ δηθηχνπ κε Κνηλνηηθέο Μνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο, φπσο Κέληξα
Φπρηθήο Τγείαο, Κέληξα Ζκέξαο, Μνλάδεο Δπαγγεικαηηθήο Δπαλέληαμεο, Κηλεηέο
Μνλάδεο,

Δηδηθέο

Μνλάδεο

γηα

ηνλ

απηηζκφ,

Κνηλσληθνχο

πλεηαηξηζκνχο

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ ηνκενπνίεζε ηεο ρψξαο, κε
ηαπηφρξνλε αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ Σνκεαθψλ Δπηηξνπψλ Φπρηθήο Τγείαο
(Σ.Δ.Φ.Τ.), (ekepsye.gr)
- ε νπζηαζηηθή βαζηθή θαη ζπλερηδφκελε Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ
αληίζηνηρσλ δνκψλ, θαζψο θαη
- αγσγή ηεο θνηλφηεηαο θαη ε θηλεηνπνίεζε θνηλσληθψλ δπλάκεσλ πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο απνδνρήο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ αζζελνχο, ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ
ζηίγκαηνο θαη ηεο ππνζηήξημεο ησλ ελεξγεηψλ ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο θαη
θνηλσληθήο επαλέληαμεο,
Δμαζθαιίδνπλ ηελ εδξαίσζε ηεο Φπρηαηξηθήο Μεηαξξχζκηζεο ζηε ρψξα καο θαη ηελ
παγίσζε ησλ κέρξη ηψξα απνηειεζκάησλ. (ekepsye.gr) Δπηπξφζζεηα, ε αλάπηπμε
εηδηθψλ κνλάδσλ πνπ ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ησλ γεληθψλ
λνζνθνκείσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ,
είηε θαηά ηε θάζε ηεο θξίζεο είηε θαηά ην ζηάδην ππνζηήξημεο, δηακνξθψλεη ηηο
θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ
απεμάξηεζε θαη ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ αηφκσλ απηψλ. (psychargos.gov.gr)
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9
ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ
Ζ ιέμε ζρηδνθξέλεηα, είλαη κία ιέμε πνπ ζηεξενηππηθά έξρεηαη ζην κπαιφ καο, φηαλ
πξνζπαζνχκε λα «εμεγήζνπκε» κία κε θπζηνινγηθή, γηα ηα ππνθεηκεληθά καο
θξηηήξηα, αληίδξαζε, ζηάζε, ζπκπεξηθνξά. αθέζηαηα, δελ πξφθεηηαη γηα κία
θνηλσληθή δηαηαξαρή.
Ζ ιέμε πξνέξρεηαη απφ ηηο ιέμεηο "ζρίδσ" + "θξελ", φπνπ ε ηειεπηαία ιέμε ζηα
αξραία ειιεληθά ζεκαίλεη λνπο, κπαιφ. Ζ επηινγή απηνχ ηνπ ηαηξηθνχ φξνπ, γηα
πξψηε θνξά ην 1911, απφ ηνλ ςπρίαηξν Οτγθέλ Μπιφπιεξ, ζηεξίρζεθε ζην φηη απηή
ε αζζέλεηα θαηλφηαλ λα ραξαθηεξίδεηαη πξσηίζησο απφ κία απνζχλδεζε, έλα
ζρίζηκν, αλάκεζα ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ζε εθείλεο ηεο ζθέςεο θαη
ηεο γλψζεο. Δπνκέλσο, ε ζρηδνθξέλεηα είλαη έλα ζχκπιεγκα ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ
ην νπνία θαζηζηά δχζθνιν ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ πξαγκαηηθψλ θαη κε πξαγκαηηθψλ
γεγνλφησλ θαη επεξεάδεη ηφζν ηε ζθέςε θαη ηε ινγηθή, φζν θαη ην ζπλαίζζεκα θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ.
Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, ιακβάλεη ππφςηλ ηνπ ηηο έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη
θάζε ρξφλν σο πξνο ηελ εκθάληζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζχκθσλα κε δχν
θξηηήξηα:
1) ηε ζπρλφηεηα, αλαθεξφκαζηε ζην πνζνζηφ εκθάληζεο λέσλ θξνπζκάησλ γηα έλα
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπλήζσο γηα έλα ρξφλν
2) ηνλ επηπνιαζκφ, αλαθέξεηαη ζην πνζνζηφ ησλ ππαξρνπζψλ πεξηπηψζεσλ
ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, παιαηψλ θαη λέσλ.
Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο θαηαηάζζεη ηε ζρηδνθξέλεηα κέζα ζηηο 10 λφζνπο
κε

ηε

ζνβαξφηεξε

επηβάξπλζε

ζε

δείθηεο

θαζεκεξηλήο,

θνηλσληθήο

θαη
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επαγγεικαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη ππνινγίδεηαη φηη
επεξεάδεη πεξίπνπ ην 1% ηνπ πιεζπζκνχ παγθφζκηα.
Ο Υαξάιακπνο Πίζρνο είλαη Φπρνιφγνο, κε εμεηδίθεπζε ζηελ Τπαξμηαθή πζηεκηθή
Φπρνζεξαπεία

θαη

θαηέρεη

επίζεο

πηπρίν

Κνηλσληθνχ

Λεηηνπξγνχ.

Δίλαη

Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ζην Φπρνινγηθφ - Θεξαπεπηηθφ Κέληξν "ζπλαίζζεζε"
(www.sinaisthisi.gr), ζην νπνίν παξέρνληαη ππεξεζίεο αηνκηθήο θαη νκαδηθήο
ζεξαπείαο, ζεξαπείαο δεχγνπο, νηθνγέλεηαο, παηδηνχ θαη εθήβνπ. (Θειεξίηεο Υξ.
2014).
9.1 Δπηδεκηνινγία
Ζ ζρηδνθξέλεηα είλαη κία απφ ηηο δέθα ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο καθξνρξφληαο
αληθαλφηεηαο ησλ αζζελψλ παγθνζκίσο. Πεξίπνπ ην 1% ηνπ πιεζπζκνχ εθδειψλεη
ηε δηαηαξαρή, παξφια απηά ν επηπνιαζκφο ηεο λφζνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή
δηαθχκαλζε

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ θαη νκάδσλ κεηαλαζηψλ,

δηαθχκαλζε

αλάκεζα

ζηνπο

δηάθνξνπο

αζζελείο

παξνπζηάδνπλ επίζεο

ελψ
ηα

ζπκπηψκαηα, ε πνξεία ηεο λφζνπ, ε απάληεζε ζηε ζεξαπεία. (ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ Γ.
θαη ζπλ. 2000)
Μία πξφζθαηε κειέηε πνπ επέηξεςε έλαλ επξχηεξν νξηζκφ ησλ ςπρσζηθνχ ηχπνπ
δηαηαξαρψλ απνθάιπςε πσο αλ ζπκπεξηιεθζνχλ θαη άιιεο ζρεηηδφκελεο κε ηε
ζρηδνθξέλεηα δηαηαξαρέο, ε επίπησζε ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο θηάλεη ην 2-3% θαη ην 35% αλ ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ε δηπνιηθή δηαηαξαρή (καληνθαηάζιηςε) θαη ε ςπρσζηθή
δηαηαξαρή κεηά απφ ηε ιήςε λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Ζ δηαηαξαρή ηείλεη λα εθδειψλεηαη
ζηελ ειηθία 16-30 εηψλ θαη επηκέλεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αζζελή. Ζ
λφζνο

ζπλήζσο

εκθαλίδεηαη

λσξίηεξα

ζηνπο

άληξεο

θαη

κε

ζνβαξφηεξε

ζπκπησκαηνινγία ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο.
Ζ δηάγλσζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζπζρεηίδεηαη κε κε θπζηνινγηθή εγθεθαιηθή
ιεηηνπξγία.
Σα ζπκπηψκαηα πνπ καο βνεζνχλ ζηε δηάγλσζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο κπνξνχλ λα
δηαθξηζνχλ ζε πέληε θαηεγνξίεο:
ζεηηθά ζπκπηψκαηα (παξαιεξεηηθέο [παξάινγεο] ηδέεο, ςεπδαηζζήζεηο- πξάγκαηα
πνπ αληηιακβάλεηαη ν αζζελήο είηε κε ηελ αθνή, είηε κε ηελ φξαζε είηε κε ηελ αθή, ηε
γεχζε, ηελ φζθξεζε πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε πξαγκαηηθφηεηα)
αξλεηηθά ζπκπηψκαηα πνπ αθνξνχλ ζε δηαηαξαρέο ηεο βνχιεζεο, κείσζε ηεο
ηθαλφηεηαο γηα απζφξκεην ιφγν, θνηλσληθή απφζπξζε.
λεπξνγλσζηαθνχ ηχπνπ δηαηαξαρέο (δηαηαξαρέο κλήκεο, πξνζνρήο θαη εθηειεζηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ)
Σέινο ζπλαηζζεκαηηθή απνδηνξγάλσζε πνπ νδεγεί ζε:
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Α) Καηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα.
Β) Μαληαθά (δηπνιηθνχ ηχπνπ) ζπκπηψκαηα.
Πψο κπνξεί λα εξκελεπζεί ε εθδήισζε ησλ ςπρσζηθψλ ζπκπησκάησλ ζηα πιαίζηα
ηεο πξναλαθεξζείζαο εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο; Φαίλεηαη πσο ππάξρεη, φπσο
πξναλαθέξζεθε

κία

δπζιεηηνπξγία

ζηα

επίπεδα

ηεο

ληνπακίλεο

(ελφο

λεπξνκεηαβηβαζηή ζηνλ εγθέθαιν) πνπ ζπλδπάδεηαη κε ιαλζαζκέλε εξκελεία/ λφεκα
ησλ δηαθφξσλ εξεζηζκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο (άλζξσπνη, αληηθείκελα, πξάμεηο)
αιιά θαη ιαλζαζκέλνο ηξφπνο επεμήγεζεο ησλ εκπεηξηψλ ηνπο απφ ηα άηνκα πνπ
εκθαλίδνπλ ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα. Δπηπξνζζέησο, κεηαβνιέο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή
θαηάζηαζε (θαηάζιηςε ή καλία) θαζψο θαη ηδηφκνξθνη ηξφπνη ζθέςεο (ηάζε λα
νδεγνχληαη ζπρλά ζε απζαίξεηα ζπκπεξάζκαηα) κπνξεί λα ζπλδπάδνληαη κε ηε
δπζιεηηνπξγία ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα θαζηζηνχλ πην εχθνιε ηελ
αλάπηπμε παξαιεξεηηθψλ ηδεψλ. (Θειεξίηεο Υξ. 2014).
Ο φξνο ζρηδνθξέλεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζχλδξνκν ην νπνίν έρεη καθξά δηάξθεηα, θαη
ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη παξαιεξεηηθέο ηδέεο, αξλεηηθά ζπκπηψκαηα θαη ιίγα
ζπκπηψκαηα ζπλαηζζεκαηηθνχ ηχπνπ (κε ζπλαηζζεκαηηθή ςχρσζε). Όηαλ ππάξρνπλ
ιίγα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα θαη πξνεμάξρνπλ θαηαζιηπηηθνχ ή καληαθνχ ηχπνπ
ζπκπηψκαηα κπαίλεη ε δηάγλσζε ςπρσζηθήο θαηάζιηςεο ή δηπνιηθήο δηαηαξαρήο
(ζπλαηζζεκαηηθή ςχρσζε).
Δηδηθά ζηε ζρηδνθξέλεηα αιιά θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή
εκθαλίδεηαη αλεπάξθεηα ηφζν ζηελ θνηλσληθή θαη εξγαζηαθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ
αζζελή αιιά θαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ απηνθξνληίδα ηνπ.
Ζ αθξηβήο αηηία ηεο δηαηαξαρήο παξακέλεη αθφκα άγλσζηε. Πηζηεχεηαη φηη γελεηηθνί
παξάγνληεο, φπσο θαη επηδξάζεηο απφ ην πεξηβάιινλ (π.ρ. επηπινθέο ηνθεηνχ) αιιά
θαη θνηλσληθνί ιφγνη (π.ρ. θηψρηα) κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ εθδήισζε ηεο
δηαηαξαρήο.
Πεξηγελλεηηθνί παξάγνληεο (φπσο ππνμία, ινίκσμε ηεο κεηέξαο, stress ηεο κεηέξαο,
ππνζηηηζκφο ηεο κεηέξαο) κπνξεί λα επζχλνληαη ζε κηθξφ πνζνζηφ γηα ηελ εθδήισζε
ηεο ζρηδνθξεληθήο δηαηαξαρήο. Χο νκάδα, ηα παηδηά πνπ αξγφηεξα ζα εκθαλίζνπλ
ζρηδνθξέλεηα ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ζα εκθαλίζνπλ ζε κεγαιχηεξν
πνζνζηφ κε εηδηθέο δηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο θαη
αιιαγέο ζηελ ςπρνπαζνινγία, δπζθνιίεο ηφζν ζε δηαλνεηηθφ επίπεδν φζν θαη ζηε
γιψζζα αιιά θαη θαζπζηέξεζε ζηελ επίηεπμε νξνζήκσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
θηλεηηθφηεηα ηνπ παηδηνχ. Σέηνηνη αλαπηπμηαθνί δείθηεο ζπλήζσο δελ εκθαλίδνληαη ζηε
δηπνιηθή δηαηαξαρή θάηη πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε
ζρηδνθξεληθήο θαη δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. (ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ Γ. θαη ζπλ. 2000).
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Ζ κεηαλάζηεπζε θαη ε ρξήζε ηλδηθήο θάλλαβεο θαίλεηαη πσο επνδψλνπλ ηελ
εθδήισζε ςπρσζηθνχ ηχπνπ δηαηαξαρψλ ζε άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ πξνδηάζεζε
γηα ηελ εθδήισζή ηνπο. Δπηπιένλ ε δηαβίσζε ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ θαίλεηαη λα
πξνδηαζέηεη επάισηα άηνκα πξνο ζρηδνθξέλεηα θαη φρη δηπνιηθή δηαηαξαρή.
Ζ επαισηφηεηα ζηε ζρηδνθξέλεηα είλαη σο έλα βαζκφ γελεηηθά πξνθαζνξηδφκελε.
Μειέηεο ζε δηδχκνπο δείρλνπλ πσο ε δηαηαξαρή θιεξνλνκείηαη ζε έλα πνζνζηφ 80%.
Ζ γελεηηθή επαισηφηεηα είλαη σο έλα ζεκείν θνηλή κε ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή, ελψ
πξφζθαηα δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ πσο κπνξεί λα ππάξρεη επηθάιπςε θαη κε
αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο φπσο ν απηηζκφο.
Σν πςειφ πνζνζηφ θιεξνλνκεζηκφηεηαο (80%) ηεο ζρηδνθξεληθήο δηαηαξαρήο δελ
νθείιεηαη κφλν ζηε γελεηηθή πξνδηάζεζε αιιά θαη ζε επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο
[αιιειεπίδξαζε

γνληδίσλ-πεξηβάιινληνο

-

Δπηγελεηηθή

(Epigenetics)]

–

κία

αιιειεπίδξαζε πνπ θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ζπρλή. Μία κεηα-αλάιπζε θαίλεηαη λα
πξνηείλεη πσο ειηθία ηνπ παηέξα κεγαιχηεξε ησλ 40 εηψλ ζπζρεηίδεηαη ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηε ζρηδνθξέλεηα, θάηη πνπ θαηαδεηθλχεη ην ξφιν ησλ
επηγελεηηθψλ κεραληζκψλ.
ε δηδχκνπο θαη ζε ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ αζζελψλ κε ςχρσζε θαηέδεημαλ πσο
ηα γνλίδηα πνπ πξνδηαζέηνπλ γηα ηε ζρηδνθξέληα θαη ηηο ζπλαθείο δηαηαξαρέο
επεξεάδνπλ θάπνηα θιεξνλνκνχκελα ραξαθηεξηζηηθά φπσο: νη λεπξνγλσζηαθέο
ιεηηνπξγίεο, ν φγθνο ηνπ εγθεθάινπ, επαισηφηεηα ζην ζηξεο.
9.2. ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΣΟΤ DSM-IV-TR ΓΗΑ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ
Α. Υαξαθηεξηζηηθά ζπκπηώκαηα:
Γχν ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα:
(1) Παξαιεξεηηθέο ηδέεο
(2) Φεπδαηζζήζεηο
(3) Απνδηνξγάλσζε ηνπ ιφγνπ (π.ρ. ζπρλφο εθηξνρηαζκφο ή αζπλαξηεζία)
(4) Έληνλα απνδηνξγαλσκέλε ή θαηαηνληθή ζπκπεξηθνξά
5) Αξλεηηθά ζπκπηψκαηα (δει, ζπλαηζζεκαηηθή επηπέδσζε, αινγία ή αβνπιία)
(KAPLAN et al. 2004)
Απαηηείηαη κφλν έλα ζχκπησκα ηνπ θξηηεξίνπ Α αλ νη παξαιεξεηηθέο ηδέεο είλαη
αιιφθνηεο ή νη ςεπδαηζζήζεηο απνηεινχληαη απφ κηα θσλή πνπ ζρνιηάδεη αδηάθνπα
ηε ζπκπεξηθνξά ή ηηο ζθέςεηο ηνπ αηφκνπ ή απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο θσλέο πνπ
ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο. (American Psychiatric Association.2004.).
Β. Κνηλσληθή/ επαγγεικαηηθή δπζιεηηνπξγία:
Γηα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ρξφλνπ κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαηαξαρήο, κία ή
πεξηζζφηεξεο κείδνλεο πεξηνρέο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, φπσο ε εξγαζία, νη
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δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ή ε απηνθξνληίδα βξίζθνληαη θαηαθαλψο θάησ απφ ην
επίπεδν πνπ είρε επηηεπρζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαηαξαρήο (ή φηαλ ε έλαξμε
ηνπνζεηείηαη ζηελ παηδηθή ειηθία ή ηελ εθεβεία, απνηπρία λα επηηεπρζεί ην
αλακελφκελν επίπεδν δηαπξνζσπηθψλ, ζρνιηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ επηηεπγκάησλ).
(KAPLAN et al. 2004)
Γ. Γηάξθεηα:
πλερή ζεκεία ηεο δηαηαξαρήο επηκέλνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο. Απηή ε πεξίνδνο
ησλ 6 κελψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 1 κήλα ζπκπησκάησλ (ή ιηγφηεξν
εθφζνλ αληηκεησπίζηεθαλ επηηπρψο) πνπ πιεξνχλ ην θξηηήξην Α (ελεξγφο θάζε) θαη
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξηφδνπο κε πξφδξνκα ή ππνιεηκκαηηθά ζπκπηψκαηα.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξφδξνκεο ή ηεο ππνιεηκκαηηθήο θάζεο, ε δηαηαξαρή κπνξεί
λα εθδειψλεηαη κφλν κε αξλεηηθά ζπκπηψκαηα ή κε δχν πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα
πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζην θξηηήξην Α, αιιά ζε ήπηα κνξθή (π.ρ. παξάδνμεο
πεπνηζήζεηο, αζπλήζε αληηιεπηηθά βηψκαηα). (KAPLAN et al. 2004)
Γ. Απνθιεηζκόο επίδξαζεο ηεο ζρηδνζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο θαη
δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο:
Ζ ζρηδνζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή θαη ε δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο κε ςπρσζηθά
ζηνηρεία έρνπλ απνθιεηζζεί δηφηη είηε
1) δελ έρεη εκθαληζηεί κείδνλ θαηαζιηπηηθφ, καληαθφ ή κηθηφ επεηζφδην ηαπηφρξνλα κε
ζπκπηψκαηα ηεο ελεξγνχ θάζεο είηε
2) αλ έρνπλ εκθαληζηεί επεηζφδηα δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ελεξγνχ θάζεο ησλ ζπκπησκάησλ, ε ζπλνιηθή ηνπο δηάξθεηα ήηαλ βξαρεία ζε ζρέζε
κε ηε δηάξθεηα ηεο ελεξγνχ θαη ηεο ππνιεηκκαηηθήο πεξηφδνπ. (Θειεξίηεο Υξ. 2014).
Δ. Απνθιεηζκόο επίδξαζεο νπζηώλ/ ζσκαηηθήο λόζνπ:
Ζ δηαηαξαρή δελ νθείιεηαη ζηηο άκεζεο θπζηνινγηθέο δξάζεηο κηαο νπζίαο (π.ρ.
νπζίαο πνπ ππφθεηηαη ζε θαηάρξεζε, θαξκάθνπ) ή ζε ζσκαηηθή λφζν. (KAPLAN et
al. 2004)
Ε. ρέζε κε δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή:
Αλ ππάξρεη ηζηνξηθφ απηηζηηθήο δηαηαξαρήο ή άιιεο δηάρπηεο αλαπηπμηαθήο
δηαηαξαρήο, ε επηπξφζζεηε δηάγλσζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο ηίζεηαη κφλν αλ ππάξρνπλ
επίζεο πξνεμάξρνπζεο παξαιεξεηηθέο ηδέεο ή ςεπδαηζζήζεηο ηνπιάρηζηνλ γηα έλα
κήλα (ή ιηγφηεξν αλ αληηκεησπίζηεθαλ επηηπρψο).
Σαμηλφκεζε ηεο πνξείαο ζην ρξφλν (κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά ηελ πάξνδν
ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο απφ ηελ πξψηε εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ελεξγνχ
θάζεο): Δπεηζνδηαθή κε ππνιεηκκαηηθά ζπκπηψκαηα κεηαμχ ησλ επεηζνδίσλ (ηα
επεηζφδηα πξνζδηνξίδνληαη βάζεη ηεο επαλεκθάληζεο εθζεζεκαζκέλσλ ςπρσηηθψλ
ζπκπησκάησλ): επίζεο πξνζδηνξίζηε αλ: κε πξνεμάξρνληα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα.
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Δπεηζνδηαθή ρσξίο ππνιεηκκαηηθά ζπκπηψκαηα κεηαμχ ησλ επεηζνδίσλ πλερήο
(παξαηεξνχληαη πξνεμάξρνληα ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα θαζ‟ φιε ηελ πεξίνδν
παξαθνινχζεζεο):

επίζεο

πξνζδηνξίζηε

αλ

κε

πξνεμάξρνληα

αξλεηηθά

ζπκπηψκαηα.
Μνλαδηθφ επεηζφδην ζε κεξηθή χθεζε: επίζεο πξνζδηνξίζηε αλ κε πξνεμάξρνληα
αξλεηηθά ζπκπηψκαηα.
Μνλαδηθφ επεηζφδην ζε πιήξε χθεζε
Άιινο ή απξνζδηφξηζηνο ηχπνο (KAPLAN et al. 2004)

9.3. Γηαθνξηθή δηάγλσζε
Α. Παζνινγηθέο θαη λεπξνινγηθέο παζήζεηο. Τπάξρνπλ δηαηαξαρέο ηεο κλήκεο θαη
ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, γλσζηαθέο δηαηαξαρέο, νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο θαη ζεκεία
βιάβεο ηνπ ΚΝ.
Πνιιέο παζνινγηθέο θαη λεπξνινγηθέο παζήζεηο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ κε
ζπκπηψκαηα φπσο απηά ηηο ζρηδνθξέλεηαο, ηέηνηεο παζήζεηο είλαη: ε ηνμίθσζε απφ
νπζίεο (ι.ρ. απφ θνθαΐλε ή θαηλπιθπθιηδίλε), ε πξνθαινχκελε απφ νπζίεο ςπρσζηθή
δηαηαξαρή, ινηκψμεηο ηνπ ΚΝ (π.ρ. εξπεηηθή εγθεθαιίηηδα), αγγεηαθέο δηαηαξαρέο
(π.ρ. ζπζηεκαηηθφο εξπζεκαηψδεο ιχθνο), ζχλζεηεο εζηηαθέο θξίζεηο (π.ρ. θξνηαθηθή
επηιεςία) θαη εθθπιηζηηθά λνζήκαηα (π.ρ. λφζνο ηνπ Huntingron). (KAPLAN et al.
2004)
Β. ρηδνθξεληθόκνξθε δηαηαξαρή. Σα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα είλαη ίδηα κ‟ απηά ηεο
ζρηδνθξέλεηαο, αιιά δηαξθνχλ γηα ιηγφηεξν απφ 6 κήλεο. Ζ έθπησζε είλαη κηθξφηεξε
θαη ε πξφγλσζε θαιχηεξε.
Γ. Βξαρεία ςπρσζηθή δηαηαξαρή. Σα ζπκπηψκαηα δηαξθνχλ ιηγφηεξν απφ 1 κήλα
θαη εθιχνληαη απφ ζαθψο αλαγλσξίζηκνπο

ςπρνθνηλσληθνχο ζηξεζνγφλνπο

παξάγνληεο.
Γ. Γηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο. Σφζν ηα καληαθά φζν θαη ηα κείδνλα θαηαζιηπηηθά
επεηζφδηα
ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη ηεο κείδνλνο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο κπνξεί λα
εθδειψλνληαη κε ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα. Ζ δηαθνξηθή δηάγλσζε έρεη ηδηαίηεξε
ζεκαζία, θαζφηη ππάξρνπλ εηδηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζεξαπεπηηθά κέζα γηα ηηο
δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο. χκθσλα κε ην DSM -IV -TR, φηαλ ηα ζπκπηψκαηα απφ ηε
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δηάζεζε εκθαλίδνληαη ζηε ζρηδνθξέλεηα ζα πξέπεη λα έρνπλ βξαρεία δηάξθεηα ζε
ζρέζε

κε

ηα

Association.2004).

δηαγλσζηηθά
Δπίζεο,

θξηηήξηα
αλ

ζηε

ηεο

λφζνπ.

δηαηαξαρή

ηεο

(American
δηάζεζεο,

Psychiatric
ππάξρνπλ

ςεπδαηζζήζεηο θαη παξαιεξεηηθέο ηδέεο, απηέο αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο
δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο θαη δελ επηκέλνπλ. Άιινη παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ ζηε
δηαθνξηθή δηάγλσζε κεηαμχ ζρηδνθξέλεηαο θαη δηαηαξαρψλ ηεο δηάζεζεο είλαη: ην
νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, ε πξνλνζεξή πξνζσπηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα, ε πνξεία
ηεο λφζνπ (π.ρ. ειηθία έλαξμεο), ε πξφγλσζε (π.ρ. ε απνπζία ππνιεηκκαηηθήο
έθπησζεο κεηά ηελ απνδξνκή ηνπ ςπρσζηθνχ επεηζνδίνπ) θαη ε αληαπφθξηζε ζηε
ζεξαπεία. Αξξσζηνο κε ζρηδνθξέλεηα κπνξεί λα πξνζβιεζνχλ απφ κεηαςπρσζηθή
θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή (δει. κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην θαηά ηελ ππνιεηκκαηηθή
θάζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο). ‟ απηνχο ηνπο αξξψζηνπο, ε αιεζήο θαηάζιηςε ρξεηάδεηαη
λα δηαθξίλεηαη απφ ελδερφκελεο παξελέξγεηεο ηεο θαξκαθεπηηθήο ηνπο αγσγήο,
φπσο ε θαηαζηνιή, ε αθηλεζία θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή επηπέδσζε. (KAPLAN et al.
2004)
Δ. ρηδνζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή. Σα ζπκπηψκαηα δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο
αλαπηχζζνληαη παξάιιεια κε ζπκπηψκαηα ζρηδνθξέλεηαο σζηφζν, ζε θάπνηα θάζε
θαηά ηελ πνξεία ηεο λφζνπ, είλαη αλάγθε λα ππάξρεη κία πεξίνδνο ηνπιάρηζηνλ 2
εβδνκάδσλ θαηά ηελ νπνία λα ππάξρνπλ παξαιεξεηηθέο ηδέεο ή ςεπδαηζζήζεηο θαη
λα κελ ππάξρνπλ πξνεμάξρνληα ζπκπηψκαηα απφ ηε δηάζεζε. Ζ πξφγλσζε απηήο
ηεο δηαηαξαρήο είλαη θαιχηεξε απφ ηελ πξφγλσζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη ρεηξφηεξε
απφ ηελ πξφγλσζε ησλ δηαηαξαρψλ ηεο δηάζεζεο.
Ε. Φπρσζηθή δηαηαξαρή κε πξνζδηνξηδόκελε αιιηώο. Άηππε ςχρσζε κε θιηληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δεκηνπξγνχλ ακεραλία σο πξνο ηε δηάγλσζε (π.ρ.
επίκνλεο αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο ρσξίο άιια ζπκπηψκαηα - εδψ αλήθνπλ πνιιέο
ζπλδεδεκέλεο κε ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ςπρψζεηο).
Ζ. Παξαιεξεηηθή δηαηαξαρή. Με αιιφθνηεο, ζπζηεκαηνπνηεκέλεο παξαιεξεηηθέο
ηδέεο πνπ δηαξθνχλ ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο, ρσξίο πξνεμάξρνπζεο ςεπδαηζζήζεηο ή
άιια ζπκπηψκαηα ζρηδνθξέλεηαο, ζηα πιαίζηα κηα αιψβεηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ
βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Ζ δηαηαξαρή εηζβάιιεη θαηά
θαλφλα ζηε κέζε θαη φςηκε ελήιηθε δσή.
Θ. Γηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο. ε γεληθέο γξακκέο δελ ππάξρνπλ ςπρσζηθά
ζπκπηψκαηα, φηαλ ππάξρνπλ, είλαη ζπλήζσο παξνδηθά θαη δελ πξνεμάξρνπλ. Οη
δηαηαξαρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ θαηά θχξην ιφγν ππεηζέξρνληαη ζ' απηή ηε
δηαθνξηθή δηάγλσζε είλαη ε ζρηδνηππηθή, ε ζρηδνεηδηθή, ε κεζνξηαθή θαη ε
παξαλνεηδήο.
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Η. Πξνζπνηεηή δηαηαξαρή - Τπόθξηζε. Γελ ππάξρεη θάπνηα εξγαζηεξηαθή
δνθηκαζία ή θάπνηνο βηνρεκηθφο δείθηεο πνπ λα ηεθκεξηψλεη αληηθεηκεληθά ηε
δηάγλσζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, έλα άηνκν κπνξεί λα πξνζπνηεζεί φηη
έρεη ζπκπηψκαηα ζρηδνθξέλεηαο, είηε απνζθνπψληαο ζε ζαθέο δεπηεξνγελέο φθεινο
(ππφθξηζε) είηε θηλνχκελν απφ ςπρνινγηθά θίλεηξα (πξνζπνηεηή δηαηαξαρή).
Κ. Γηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Οη δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (π.ρ.
απηηζηηθή δηαηαξαρή) ζπλήζσο δηαγηγλψζθνληαη πξηλ ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ. Μνινλφηη
ε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη αιιφθνηε θαη απνδηνξγαλσκέλε, δελ ππάξρνπλ
παξαιεξεηηθέο ηδέεο, ςεπδαηζζήζεηο ή ζαθή δηαηαξαρή ηεο δνκήο ηεο ζθέςεο (π.ρ.
ράιαζε ηνπ ζπλεηξκνχ). (KAPLAN et al. 2004)
Λ. Ννεηηθή θαζπζηέξεζε. Γηαηαξαρέο ηεο λφεζεο, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο
δηάζεζεο πνπ κπνξεί λα δίλνπλ ηελ εηθφλα ζρηδνθξέλεηαο. Δληνχηνηο, ε λνεηηθή
θαζπζηέξεζε αθελφο δελ εθδειψλεηαη κε ζαθή ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα θαη
αθεηέξνπ δελ νδεγεί ζε πξννδεπηηθή έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, αιιά κάιινλ ζε
κφληκα ρακειή ιεηηνπξγηθφηεηα. Αλ ν αζζελήο έρεη ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα, κπνξεί
λα ηεζεί εθ παξαιιήινπ θαη δηάγλσζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο.
Μ. Κνηλέο πεπνηζήζεηο πνιηηηζκηθώλ νκάδσλ. Κάπνηεο θαηλνκεληθά παξάδνμεο
πεπνηζήζεηο πνπ απνηεινχλ ηα πηζηεχσ κηαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο θαη ηπγράλνπλ
απνδνρήο απ‟ απηήλ, δελ ζεσξνχληαη ςπρσζηθέο. (KAPLAN et al. 2004)
9.4. Κιηληθή αληηκεηώπηζε
Ζ δηάγλσζε ηεο ζρηδνθξεληθήο δηαηαξαρήο γίλεηαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ησλ
ηαμηλνκηθψλ ζπζηεκάησλ DSM-V θαη ICD-10. Απφ ηε ζηηγκή πνπ γίλεη ε δηάγλσζε,
αληηςπρσζηθά θάξκαθα πνπ κπινθάξνπλ ηνπο ππνδνρείο D2 ηεο ληνπακίλεο είλαη ε
θχξηα ζεξαπεία γηα ηε ζρηδνθξέλεηα. (American Psychiatric Association.2004).
Ο ζπλδπαζκφο ησλ θαηλνχξγησλ άηππσλ αληηςπρσζηθψλ θαξκάθσλ θαη ην κνληέιν
δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη απνδξνκή ησλ ζπκπησκάησλ ζε
ηνπιάρηζηνλ 80% ησλ αζζελψλ, αξθεί ε ζεξαπεία λα μεθηλήζεη λσξίο κε ηελ
εθδήισζε ςπρσζηθψλ ζπκπησκάησλ ζηνλ αζζελή. (Θειεξίηεο Υξ. 2014).
Δπίζεο ε γλσζηαθνχ-ζπκπεξηθνξηθνχ ηχπνπ ςπρνζεξαπεία θαίλεηαη λα είλαη
ηδηαίηεξα σθέιηκε ζε αλζεθηηθέο ζηε θαξκαθνζεξαπεία θαηαζηάζεηο. Σν ζεκαληηθφ
είλαη λα πεηζηνχλ νη αζζελείο λα κε δηαθφπηνπλ ηε ζεξαπεπηηθή ηνπο αγσγή αλ θαη
ππάξρνπλ δχν ζέκαηα εμαηηίαο ησλ νπνίσλ νη αζζελείο πνιιέο θνξέο δελ ην
εθαξκφδνπλ απηφ: α) ην θνηλσληθφ ζηίγκα θαη ν απηνζηηγκαηηζκφο ηνπ λα είλαη
θάπνηνο ςπρσζηθφο θαη β) ην γεγνλφο πσο ηα θάξκαθα πνπ κπινθάξνπλ ηνπο
ληνπακηλεξγηθνχο ππνδνρείο κεηψλνπλ ην θίλεηξν ησλ αζζελψλ γηα δξαζηεξηφηεηεο.
Λίγνη αζζελείο κέρξη ηψξα θαηαθέξλνπλ λα δηαηεξήζνπλ θάπνην επάγγεικα, θπξίσο
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απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ππνζηεξηδφκελεο εξγαζίαο, ιφγσ ηνπ
κεησκέλνπ θηλήηξνπ γηα δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη ησλ λεπξνγλσζηαθψλ ειιεηκκάησλ
πνπ βξίζθνληαη ζε αζζελείο κε ςπρσζηθή δηαηαξαρή. (Θειεξίηεο Υξ. 2014).
9.5. Πξόγλσζε
Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα δνπλ πιένλ εθηφο λνζειεπηηθψλ
ηδξπκάησλ, θαη παξφιν πνπ ρξεηάδνληαη θάπνηαο κνξθήο ππνζηήξημε πνπ αθνξά ζε
νηθνλνκηθή βνήζεηα θαη δηεθπεξαίσζε αλαγθψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, θαίλεηαη πσο
αλαιακβάλνπλ πην ελεξγνχο ξφινπο ηφζν ζηε επηινγή ηεο ζεξαπείαο ηνπο φζν θαη
ζηε δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ κέζα απφ θνξείο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. ε
εκάο ηνπο επηζηήκνλεο ελαπφθεηηαη λα ηνπο βνεζήζνπκε πην απνηειεζκαηηθά, ηφζν
κε ηελ εχξεζε θαηλνχξγησλ πην απνηειεζκαηηθψλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ φζν θαη κε
ηε βειηηζηνπνίεζε θαη επξχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο
απνθαηάζηαζεο θαη ππνζηεξηδφκελεο εξγαζίαο. (Θειεξίηεο Υξ. 2014).
9.5. Αηηηνινγία
Ο

αζζελήο

κε

ζρηδνθξέλεηα

ζπλήζσο

πηζηεχεη

ζε

παξάινγα

πξάγκαηα

(παξαιεξεηηθέο ηδέεο) θαη αληηιακβάλεηαη αηζζήζεηο νη νπνίεο δελ ππάξρνπλ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα (ςεπδαηζζήζεηο). Δηδηθφηεξα, ηα ζπκπηψκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο
ζχκθσλα κε ην ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα ηεο Γηεζλνχο ηαηηζηηθήο Σαμηλφκεζεο
Ννζεκάησλ θαη πλαθψλ Πξνβιεκάησλ Τγείαο (ICD -10), (American Psychiatric
Association.2004)

ζπκπεξηιακβάλνπλ

έλαλ

ζχκπιεγκα

δπζιεηηνπξγηψλ

ζηελ

αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα πνπ εζηηάδνπλ ζηηο επίκνλεο παξαιεξεηηθέο ηδέεο, ζηηο
αθνπζηηθέο

ςεπδαηζζήζεηο,

ζηελ

ερψ

ηεο

ζθέςεο,

εκθάληζε

θαηαηνληθήο

ζπκπεξηθνξάο φπσο δηέγεξζε - ιήςε παξάμελσλ ζηάζεσλ - αξλεηηζκφο - αιαιία,
αξλεηηθά ζπκπηψκαηα φπσο έληνλε απάζεηα, δηαθνπή ηεο νκηιίαο θαη ακβιχηεηα ή
αζπκβαηφηεηα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ θαη κία έληνλε θαη ζπλερήο
κεηαβνιή ζηελ ζπλνιηθή πνηφηεηα κεξηθψλ πηπρψλ ηεο πξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο
πνπ εθδειψλνληαη ζπλήζσο κε απψιεηα ελδηαθέξνληνο, απνκφλσζε θηι. Πξνζνρή
φκσο: ε δηάγλσζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο, φπσο θαη θάζε ςπρηθήο δηαηαξαρήο, γίλεηαη
κφλν απφ ςπρίαηξν ή ςπρνιφγν.
9.6. Σα αίηηα θαη ε θιεξνλνκηθόηεηα
Σα 3/4 ησλ ζρηδνθξελψλ εκθαλίδνπλ ηε δηαηαξαρή αλάκεζα ζηα 16 θαη 25 ρξφληα
ηεο δσήο ηνπο. Αλ θαη ε ζπζρέηηζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο κε ηε γελεηηθή αηηηνινγία
εθηηκάηαη πεξίπνπ ζην 60%, δελ ππάξρνπλ ζαθείο επηζηεκνληθέο ελδείμεηο φηη
κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε απφιπηα θάηη ηέηνην. (Θειεξίηεο Υξ. 2014).
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Οη επηζηήκνλεο ζπκθσλνχλ φηη δηαθσλνχλ σο πξνο ηα αίηηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο αιιά
ζπγθιίλνπλ πξνο κία θαηεχζπλζε: φηη ε ζρηδνθξέλεηα πξνέξρεηαη απφ ηελ
αιιειεπίδξαζε πνηθίισλ βηνινγηθψλ θαη πεξηβαιινληνινγηθψλ παξαγφλησλ. Πάληα
σο εηδηθνί ςπρηθήο πγείαο, νθείινπκε λα αληηιακβαλφκαζηε ηνλ αλζξψπηλν
νξγαληζκφ σο κία ζχλζεηε έλλνηα, πνπ εθθξάδεηαη πνηθηινηξφπσο κέζα απφ κία
ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε βηνινγηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ
νδεγνχλ ζην ζρεκαηηζκφ ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο. Αθξηβψο ην ίδην
ζπκβαίλεη θαη ζηε δηαηαξαρή ηεο. Τπάξρνπλ γελεηηθνί παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ
κία επαισηφηεηα πξνο ηελ αζζέλεηα θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ εθδήισζή ηεο. Δλδέρεηαη λα ππάξρνπλ γελεηηθέο αιινηψζεηο αιιά
λα κελ εθθξαζηνχλ πνηέ επεηδή ην πεξηβάιινλ δελ ζα παξέρεη ηα θαηάιιεια
εξεζίζκαηα. Σίπνηα φκσο δελ είλαη απφιπηα επαξθψο απνδεδεηγκέλν θαη νη
ςπρίαηξνη θαη ςπρνιφγνη, ζπλερίδνπλ ην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν εζηηάδνληαο θαη πξνο
ηηο δχν θαηεπζχλζεηο.
Ζ απάληεζε ζηελ εξψηεζε αλ ε ζρηδνθξέλεηα είλαη θιεξνλνκηθή, δελ είλαη απιή. Οη
έξεπλεο δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα λνζήζεη έλα κέινο ηεο
νηθνγέλεηαο, φηαλ θαη νη δχν γνλείο είλαη ζρηδνθξελείο, ρσξίο φκσο θαλείο λα κπνξεί
λα ην ηζρπξηζηεί απφιπηα, θαζψο αλαθέξζεθε φηη είλαη ζεκαληηθή ε επίδξαζε θαη ησλ
πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ.
Ζ εκθάληζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο, απφ επηδεκηνινγηθέο κειέηεο, έρεη πξνθχςεη φηη
ζπρλφηεξα πξσηνεθδειψλεηαη ζηελ εθεβεία ή θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο ελήιηθεο
δσήο. ήκεξα ππάξρνπλ θάπνηεο έγθπξεο ελδείμεηο γηαηί ζπκβαίλεη απηφ. Απφ ηε
γέλλεζε κέρξη θαη ηελ εθεβεία θαη ελψ σξηκάδεη ν εγθέθαινο, ζπκβαίλεη κία κείσζε
ηεο ηάμεο ηνπ 30-40% ησλ ζπλάςεσλ κεηαμχ ησλ εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ. Ζ
δηαδηθαζία απηή θαίλεηαη λα βειηηψλεη ηελ "ελεξγφ κλήκε" θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ
αλζξψπνπ λα επεμεξγάδεηαη ζχλζεηεο γισζζηθέο πιεξνθνξίεο. ηνπο ζρηδνθξελείο,
ε δηαδηθαζία απηή έρεη δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν απφ ην θαλνληθφ θαη έρεη κεηψζεη θαηά
πνιχ ηηο ζπλάςεηο ησλ θπηηάξσλ ζηνπο κεησπηαίνπο θαη ζε ηκήκα ησλ θξνηαθηθψλ
ινβψλ, κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε ιεηηνπξγηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ απηψλ
ησλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ θαη λα κεηψλεηαη ε ηζρχο ηεο ελεξγνχο κλήκεο. Έηζη,
ζχκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή Φάηλκπεξγθ, αλ απηή ε πξνζαξκνζηηθή δηαδηθαζία ηεο
κείσζεο ησλ ζπλάςεσλ δηαξθέζεη πνιχ ρξφλν θαη δε δηαθνπεί έγθαηξα, ζα
κπνξνχζε, ζε ζπλεξγαζία κε πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαη κε παξάγνληεο
ζηξεο, λα έρεη σο θαηάιεμε ηε ζρηδνθξέλεηα. (American Psychiatric Association.2004)
Χζηφζν, δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδνπκε θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ
εκθάληζε

ηεο

ζρηδνθξέλεηαο.

Μία

λέν

-ππαξμηζηηθή

ςπρηαηξηθή

εξεπλεηηθή

πξνζπάζεηα ηνπ Ρφλαιλη Λάηλγθ, πξνζεγγίδεη ηελ ζρηδνθξέλεηα σο κία θαηάζηαζε
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άκπλαο πνπ πηνζεηεί ην άηνκν, πξνθεηκέλνπ λα ηα βγάιεη πέξα κε έλαλ θφζκν πνπ
ηνλ εμνπζελψλεη κε ηηο παξάινγεο θαη ηηο αληηθαηηθέο ηνπ απαηηήζεηο. Έηζη, γηα ηνλ
Ρφλαιλη Λάηλγθ, αζζελήο δελ είλαη ν ζρηδνθξελήο αιιά ην άκεζν θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ ηνπ θαη ε ζρηδνθξέλεηα δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ηελ έλαξμε κίαο
επαλνξζσηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ νδεγεί ην πάζρνλ άηνκν ζηελ αλάθηεζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ εαπηνχ ηνπ, δειαδή ζηελ αλάθηεζε ηεο πγείαο. Τπάξρνπλ πνιιέο
ζεσξίεο γηα ηε ζρηδνθξέλεηα. Κάζε κία δελ απνθιείεη ηελ άιιε θαη ε εμέηαζε ησλ
γελεηηθψλ παξαγφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζπζηεκηθνχο θαη θπξίσο ηνπο
νηθνγελεηαθνχο παξάγνληεο, επηβάιιεηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο εκθάληζεο ηεο λφζνπ
ζε θάζε άηνκν. Ζ αδπλακία χπαξμεο κίαο αηηηνιφγεζεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο, θάηη πνπ
κπνξεί λα κε γίλεη πνηέ, επηηξέπεη λα πξνζεγγίδνπκε ηελ ςπρηθή δηαηαξαρή απφ
πνηθίιεο αθεηεξίεο θαη λα αλαδεηνχληαη δηαθνξεηηθέο ζεξαπεπηηθνί δηέμνδνη.

9.7. Παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηελ εκθάληζή ηεο ζρηδνθξέλεηαο
Ο Κνχπεξ (1978) έρεη απνηππψζεη ηξεηο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ επλννχλ ηελ
εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο:
• Σα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηα νπνία ε ζπζρέηηζε ηεο ρακειήο
θνηλσληθήο ηάμεο θαη ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ησλ αλεπηπγκέλσλ
ρσξψλ, αλαθέξεηαη σο έλα απφ ηα ηζρπξά επηδεκηνινγηθά επξήκαηα. Χζηφζν, είλαη
πηζαλφ φηη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ζηηο
ρακειφηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο, φπσο νη επαγγεικαηηθνί θίλδπλνη, ε θησρή κεηξηθή
θξνληίδα θαη ε πςειή έθζεζε ζε ςπρνθνηλσληθνχο ζηξεζζνγφλνπο παξάγνληεο,
κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε νξηζκέλεο ππννκάδεο ησλ αηφκσλ
κε ζρηδνθξέλεηα.
•

Οη παξάγνληεο πξνδηάζεζεο, εθ ησλ νπνίσλ νη γελεηηθνί είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη.

Όπσο αλέθεξα θαη λσξίηεξα, έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 60% ζπλδέεη ηε ζρηδνθξέλεηα κε
ηνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο, ρσξίο φκσο λα κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε δηαηαξαρή
απηή ζα εθθξαζηεί θαζψο ζπκβάιινπλ θαη πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ
εθδήισζε απηήο.
•

Δθιπηηθνί παξάγνληεο, φπσο κία πνηθηιία δηαπξνζσπηθψλ, θνηλσληθψλ θαη

πνιηηηζηηθψλ κεηαβιεηψλ, κε θαηαγεγξακκέλε ηελ επίδξαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ
πεξηβάιινληνο. ε έλα κεγάιν δείγκα εξεπλψλ, έρεη θαηαγξαθεί φηη ηα νηθνγελεηαθά
κνηίβα αιιειεπίδξαζεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αζαθή θαη δηπιά κελχκαηα
επηθνηλσλίαο, αξλεηηθφ χθνο δηαπαηδαγψγεζεο, επίθξηζε θαη ερζξφηεηα, είλαη
ηζρπξνί πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο εκθάληζεο ή ππνηξνπήο ηεο ζρηδνθξέλεηαο.
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9.8. Γηαθνξέο ςπρηθήο αζζέλεηαο θαη ςπρηθήο δηαηαξαρήο;
Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ ςπρηθή αζζέλεηα, ελλννχκε έλα επξχηεξν θάζκα ςπρηθήο
λνζεξφηεηαο ζην νπνίν ην άηνκν κπνξεί λα αζζελήζεη ςπρηθά αιιά απηή ε αζζέλεηα
λα κελ νδεγήζεη ζε ζπγθεθξηκέλε ζπκπησκαηνινγία. Ζ ςπρνινγηθή αμηνιφγεζε,
είλαη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο δηαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο ςπρηθήο
αζζέλεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ςπρηαηξηθή θαη ηελ νηθνγελεηαθή αμηνιφγεζε.
Πξφθεηηαη γηα κία εκπεξηζηαησκέλε δηεξεχλεζε ησλ λνεηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ,
θνηλσληθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε νπνία
αλαδεηθλχεη φρη κφλν ηηο δπζιεηηνπξγηθέο αιιά θαη ηηο πγηείο πιεπξέο. ηελ άζθεζε
ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο, σο ςπρνιφγνη είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί
αλαθνξηθά ζηε δηάγλσζε κίαο δηαηαξαρήο, θαζψο κία "εηηθεηνπνίεζε" ηνπ
ζεξαπεπφκελνπ, κπνξεί λα θιέςεη ηε δπλακηθή ηνπ, λα ηνλ εγθισβίζεη ζε απηήλ θαη
λα κελ πξνρσξήζεη ζεξαπεπηηθά. Οη πεξηζζφηεξεο νκαιέο πεξηπηψζεηο ςπρηθήο
αζζέλεηαο,

κπνξνχλ

λα

ζεξαπεπζνχλ

ςπρνζεξαπεπηηθά

ρσξίο

ρνξήγεζε

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Όηαλ φκσο εληνπηζηνχλ ηζρπξήο εληάζεσο ζπκπηψκαηα
ζπγθεθξηκέλεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο, ε αλάγθε γηα κία δηεπηζηεκνληθή ππνζηήξημε
γίλεηαη άκεζε.
Ζ ςπρηθή δηαηαξαρή είλαη έλαο πην εμεηδηθεπκέλνο φξνο πνπ απνηππψλεη κία
θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνίαλ ν άλζξσπνο παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλα ζπκπηψκαηα,
πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηαηξηθή δηάγλσζε απηήο ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο. ηε δηάζεζε
ησλ ςπρηάηξσλ θαη ησλ ςπρνιφγσλ, ππάξρνπλ δχν εγρεηξίδηα πνπ βνεζνχλ ζηε
δηάγλσζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ: ε 5ε έθδνζε ηνπ Γηαγλσζηηθνχ θαη ηαηηζηηθνχ
Δγρεηξηδίνπ ησλ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ (DSM –V) πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Ακεξηθαληθή
Φπρηαηξηθή Δηαηξεία θαη ε 10ε έθδνζε ηεο Γηεζλνχο ηαηηζηηθήο Σαμηλφκεζεο
Ννζεκάησλ θαη πλαθψλ Πξνβιεκάησλ Τγείαο (ICD -10) ηνπ Παγθνζκίνπ
Οξγαληζκνχ Τγείαο, ζηηο νπνίεο νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί
αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο δηαηαξαρήο ή ηεο αλαπεξίαο. (American
Psychiatric Association.2004).
Θα πξέπεη φκσο, παξά ηελ πξνζδνθψκελε θαζνιηθφηεηα ησλ επηζηεκνληθψλ
εγρεηξηδίσλ, λα ηνληζζεί ε δηαθνξεηηθφηεηα ζηε δηάγλσζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ
βάζεη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο θνπιηνχξαο θάζε έζλνπο. Μία ζπκπεξηθνξά
πνπ ζηνλ δπηηθφ θφζκν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηάγλσζε ζπγθεθξηκέλεο ςπρηθήο
δηαηαξαρήο,

ζηνλ αλαηνιηθφ

πνιηηηζκφ

κπνξεί

λα

είλαη

κία

επηηξεπφκελε

ζπκπεξηθνξά πνπ ππάγεηαη ζηελ θνπιηνχξα ηνπ εθάζηνηε ιανχ. Γηα παξάδεηγκα, ζηε
Νφηηα Αθξηθή, ζε ζπγθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πέλζνπο
απψιεηαο ελφο πξνζψπνπ, νη ζπγγελείο πηζηεχνπλ φηη ν απνζαλψλ παξακέλεη δίπια
ηνπο γηα κεξηθέο εκέξεο πξηλ ηνπο "εγθαηαιείςεη" εληειψο. Δπνκέλσο, ε
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ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη "δσληαλή" πξνο εθείλνλ, κε ηνλ νπνίνλ ζπλνκηινχλ ζαλ λα
κελ έρεη πεζάλεη πνηέ. Απηή ε ζπκπεξηθνξά ζην δπηηθφ πνιηηηζκφ, ζα κπνξνχζε,
ελδερνκέλσο, λα νδεγήζεη ζε δηάγλσζε ςπρηαηξηθήο δηαηαξαρήο, φκσο είλαη
ζπλεζηζκέλε, ίζσο θαη αλαγθαία, γηα ηελ θνπιηνχξα απηψλ ησλ αλζξψπσλ θαη
αλαπφζπαζην κέξνο φινπ ηνπ επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα
αληέμνπλ ην πέλζνο θαη λα θαηεπλάζνπλ ην άγρνο πνπ πξνθαιεί ε απψιεηα.
(Μαδηαλφο Μ. 2006)
9.9. Φπρηθή Τγεία θαη Φπρηθά Τγηήο άλζξσπνο.
Ζ ςπρηθή πγεία νξίδεηαη σο κία θαηάζηαζε επεμίαο θαηά ηελ νπνία έλα άηνκν
αληηιακβάλεηαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο ζηξεζζνγφλεο
απαηηήζεηο ηεο δσήο, είλαη παξαγσγηθφο ζηελ εξγαζία ηνπ θαη κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη
ζεηηθά ζηελ θνηλσλία. Δπίζεο, ην λφεκα ηεο ςπρηθήο πγείαο απνξξέεη μεθάζαξα θαη
απφ ηνλ γεληθφ νξηζκφ πνπ δίλεη ν Π.Ο.Τ. γηα ηελ πγεία: «ε πγεία είλαη κηα πιήξεο
θαηάζηαζε ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη φρη απιψο ε απνπζία
θάπνηαο αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο». Ζ ςπρηθή πγεία, φπσο θαη άιιεο πηπρέο ηεο
ςπρηθήο πγείαο, κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ έλα θάζκα θνηλσληθννηθνλνκηθψλ
παξαγφλησλ γηα ηνπο

νπνίνπο απαηηείηαη

ζπλερήο θξαηηθή κέξηκλα κέζσ

ζηνρεπκέλσλ ζηξαηεγηθψλ πξφιεςεο, ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο. (Μαδηαλφο Μ.
2006
Δπνκέλσο, γλσξίδνληαο ηα παξαπάλσ θαη ζέινληαο λα πξνζδηνξίζνπκε ηα θξηηήξηα
ηνπ ςπρηθά πγηνχο αλζξψπνπ, ζα ιέγακε φηη δελ αθνξνχλ κφλν ζηα αηνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο ν έιεγρνο ησλ ζθέςεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ
ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε άιινπο αλζξψπνπο αιιά θαη ζε
θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο, πεξηβαιινληνινγηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο
παξάγνληεο φπσο ε θνηλσληθή πξνζηαζία, νη ζπλζήθεο ηεο δσήο, ε εξγαζηαθή
ηζνξξνπία θαη ε αξσγή πξνο ηελ θνηλφηεηα.
Ζ έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα απφ κία κηθξή ειηθία, είλαη επίζεο πνιχ
ζεκαληηθφ πξνιεπηηθφ θξηηήξην ζηελ κειινληηθά θαιή ςπρηθή πγεία.
9.10. ΣΤΠΟΗ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ
1) Ζ εβεθξεληθή ζρηδνθξέλεηα
ν

ν

Ζ έλαξμε ηεο λφζνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εθεβηθή ειηθία αλάκεζα ζην 13 θαη 22 έηνο
ηεο δσήο. (ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ Γ. θαη ζπλ. 2000)
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Πξψηκν ζχκπησκα ηεο λφζνπ απνηειεί ε πξννδεπηηθή δπζρέξεηα ζηε ζπγθέληξσζε
ηεο ζθέςεο θαη ε κείσζε ηεο αθνκνησηηθήο ηθαλφηεηαο ηφζν ηνπ γξαπηνχ φζν θαη ηνπ
πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Οη δηαηαξαρέο απηέο δεκηνπξγνχλ έληνλν ην αίζζεκα ηεο
δπζθνξίαο.
Σν ζπλαίζζεκα πεξλάεη απφ δηάθνξεο θιίκαθεο πξηλ εθπέζεη ζην επίπεδν ηεο
απάζεηαο θαη αδηαθνξίαο.
Ζ ζπκπεξηθνξά πξηλ γίλεη απηηζηηθή είλαη πεξίεξγε κε επηηεδεχζεηο ζηηο θηλήζεηο, ην
ιφγν κε κνξθαζκνχο, αλαίηηα γέιηα, απξφβιεπηε ζηηο αληηδξάζεηο.
Με ηελ αχμεζε ηνπ απηηζκνχ θαη ηελ πηψζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ε ζπκπεξηθνξά
νδεγείηαη ζε δίρσο ζηφρν εθδειψζεηο, νη εζηθέο αλαζηνιέο κεηψλνληαη ζε ζεκείν πνπ
ζε βαξηά δηαηαξαρή θαηαξγείηαη ην ηακπνχ ηεο αηκνκημίαο, κε ζεμνπαιηθέο επηζέζεηο
ζε ζπγγεληθά πξφζσπα.
Παξαιεξεηηθέο ηδέεο εκθαλίδνληαη ζπρλά είλαη φκσο επηπφιαηεο θαη θεπγαιέεο
ζπάληα ζπζηεκαηνπνηεκέλεο ζε παξαιήξεκα νξγαλσκέλν. Δκθαλίδνληαη επίζεο θαη
ςεπδαηζζήζεηο νη νπνίεο δελ ελνρινχλ ηνλ αζζελή ν νπνίνο δεη κε απηέο.
(ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ Γ. θαη ζπλ. 2000)
ε βαξηέο κνξθέο ηεο λφζνπ ζην ηειηθφ ζηάδην θαηαξγείηαη θάζε ζπλαίζζεκα θαζψο
θαη ζρέζεηο πνπ ην απαηηνχλ. Σν άηνκν αδηαθνξεί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, δελ ληχλεηαη, δελ
πιέλεηαη θαη ζε πεξηπηψζεηο θηάλεη ζε ζεκείν λα νπξεί θαη λα αθνδεχεη πάλσ ηνπ.
Ομύ ζρηδνθξεληθό επεηζόδην
Γηαθξίλεηαη γηα ηελ νμεία εγθαηάζηαζε ησλ ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ πνπ
ζπλνδεχνληαη

απφ

ζχγρπζε,

ακεραλία,

ηδέεο

ζπζρεηίζεσο,

ζπλαηζζεκαηηθή

αλαηαξαρή, νλεηξνεηδείο δηραζηηθέο εθδειψζεηο, δηέγεξζε, θαηάζιηςε ή θφβν. Ζ νμεία
εγθαηάζηαζε δηαρσξίδεη απηή ηε κνξθή απφ ηε απιή ζρηδνθξέλεηα. Με ηνλ θαηξφ νη
άξξσζηνη κπνξεί λα αλαπηχμνπλ θιηληθή εηθφλα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θαηαηνληθή, ηελ
εβεθξεληθή ή ηελ παξαλνεηδή ζρηδνθξέλεηα νπφηε θαη ε δηάγλσζε πξέπεη λα
πξνζαξκνζηεί αλάινγα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν άξξσζηνο απνθαζίζηαηαη ζην
θπζηνινγηθφ κέζα ζε εβδνκάδεο αιιά κεξηθέο θνξέο ε απνξγαλσηηθή εμεξγαζία
παίξλεη εμειηθηηθφ ραξαθηήξα. Πνιχ ζπρλά ζεκεηψλνληαη ππνηξνπέο ζχκθσλα κε
ηνλ νξηζκφ ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο. (ΦΔΡΔΝΣΗΝΟ Π.et al. 2003)
ηε κνξθή απηή ηεο λφζνπ ηα ζπκπηψκαηα πνηθίιινπλ θαη δελ παξνπζηάδνληαη εηδηθά
ζπκπηψκαηα. Απηφ πνπ ζεσξείηαη σο δηαθξηηηθφ γλψξηζκα είλαη ε νμεία εγθαηάζηαζε,
ε πνηθηινκνξθία θαη ε κεγάιε έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ πνπ πξνθαινχλ έλα έληνλν
ζπλαίζζεκα ακεραλίαο θαη ζχγρπζεο ζην άηνκν.
2) Λαλζάλνπζα ζρηδνθξέλεηα
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χκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία ε κνξθή απηή πεξηιακβάλεη
άξξσζηνπο πνπ έρνπλ ζαθή ζπκπηψκαηα ζρηδνθξέλεηαο αιιά ρσξίο ςπρσζηθφ
ζρηδνθξεληθφ

επεηζφδην.

ραξαθηεξίδνληαη

σο

Δδψ

πεξηιακβάλνληαη

Φεπδνλεπξσζηθέο,

νη

δηαηαξαρέο

Φεπδνςπρνπαζεηηθέο

εθείλεο

ή

πνπ

Μεηαηρκηαθή

ρηδνθξέλεηα. (ΦΔΡΔΝΣΗΝΟ Π.et al. 2003)
3) Φεπδνςπρνπαζεηηθή ζρηδνθξέλεηα
ηε κνξθή απηή ζρηδνθξέλεηαο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη νη πνηθίινπ ηχπνπ
αληηθνηλσληθέο εθδειψζεηο π.ρ. αλαίηηνη θαπγάδεο, αδηθνπξαμίεο, εξηζηηθφηεηα,
αιθννιηζκφ, ζεμνπαιηθέο δηαζηξνθέο, θ.ι.π. Ζ θιηληθή εηθφλα ηνπ αηφκνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο παξφκνηεο κε εθείλεο ησλ
ςπραλψκαισλ, ηα ζπκπηψκαηα αθνξνχλ ςπρνπαζεηηθφ ηχπν θαη φρη λεπξσζηθφ.
Γηαθξίλνληαη ηξεηο ηχπνη ςεπδνςπρνπαζεηηθήο πξνλνζεξήο πξνζσπηθφηεηαο:
α. ηνλ πξψην ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε ζθιεξφηεηα, εξηζηηθφηεηα, επηζεηηθή
ζπκπεξηθνξά θαη ε παξνπζία ππνρνλδξηαθψλ ςπραλαγθαζηηθψλ θαη θνβηθψλ
ζπκπησκάησλ.
β. ην δεχηεξν ηχπν εκθαλίδεηαη έληνλε αλάγθε εμάξηεζεο, παζεηηθή επηζεηηθφηεηα,
έκκνλε ηάζε γηα πξνζθφιιεζε, άγρνο έληνλν θαη ζπλερή ελαζρφιεζε κε ην ζάλαην.
γ. Σέινο, ζηνλ ηξίην ηχπν εκθαλίδεηαη ε αλάγθε γηα απφζπξζε θαη απνκφλσζε θαη
ηάζε γηα ρξήζε αιθνφι . (ΦΔΡΔΝΣΗΝΟ Π.et al. 2003)
ρηδνζπλαηζζεκαηθή ςχρσζε
Ζ ζρηδνζπλαηζζεκαηηθή ςχρσζε πεξηιακβάλεη ζχκθσλα κε ηελ Α.Φ.Δ. ηνπο
αξξψζηνπο πνπ παξνπζηάδνπλ έλα κίγκα απφ ζρηδνθξεληθνχ ηχπνπ ζπκπηψκαηα θαη
έθδειε

επθνξία

ή

θαηάζιηςε.

Γηαθξίλνπκε

δχν

ηχπνπο:

ηνλ

δηεγεξηηθφ

ζρηδνζπλαηζζεκαηηθφ θαη ηνλ θαηαζιηπηηθφ. (ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ Γ. θαη ζπλ. 2000)
Υαξαθηεξηζηηθά ηεο λφζνπ είλαη νη κεηαβνιέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο είηε πξνο ηελ
επθνξία είηε πξνο ηελ θαηάζιηςε. Σν ζπλαίζζεκα ζηε θάζε ηεο επθνξίαο είλαη
ζηεγλφ ελψ ζηε θάζε ηεο θαηάζιηςεο άρξσκν θαη αζαθέο. Δκθαλίδεηαη θπξίσο ζηνλ
αλδξηθφ πιεζπζκφ θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλήθεη ζηνλ ζρηδνθξεληθφ ηχπν.
4) Παηδηθή ζρηδνθξέλεηα
Ζ παηδηθή ζρηδνθξέλεηα αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ζρηδνθξεληθά επεηζφδηα
εκθαλίδνληαη πξηλ ηελ εθεβεία. Σα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε απφζπξζε ή απηηζηηθή
άηππε ζπκπεξηθνξά, απνηπρία ζηελ αλάπηπμε αλεμάξηεηεο ηαπηφηεηαο κε γεληθή
αληζνκέξεηα, ζεκαληηθή αλσξηκφηεηα θαη αλεπάξθεηα ζηελ αλάπηπμε, νη βιάβεο απηέο
κπνξνχλ λ λα νδεγήζνπλ ζε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. (KAPLAN et al. 2004)
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5) Παξαλντθόο ηύπνο:
Α: έληνλε ελαζρφιεζε κε κηα ή πεξηζζφηεξεο παξαιεξεηηθέο ηδέεο ή ζπρλέο
αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο.
Β : δελ πξνεμάξρεη θαλέλα απφ ηα παξαθάησ : απνδηνξγαλσκέλνο ιφγνο ,
απνδηνξγαλσκέλε ή θαηαηνληθή ζπκπεξηθνξά ή επίπεδν ή απξφζθνξν ζπλαίζζεκα .
Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παξαλντθνχ ζρηδνθξεληθνχ ζπλήζσο παξαβιάπηεηαη ιηγφηεξν
απφ ηνπ θαηαηνληθνχ ή ηνπ απνδηνξγαλσκέλνπ θαη παξαλντθνί ζρηδνθξεληθνί κπνξεί
λα ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζε θνηλσληθέο /επαγγεικαηηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ δελ
δηεγείξνπλ ηνπο παξαλντθνχο ηνπο θφβνπο. Έηζη, κπνξεί λα είλαη παληξεκέλνη, λα
έρνπλ παηδηά θαη λα εξγάδνληαη. (KAPLAN et al. 2004)
Άγρνο , ζπκφο, ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή επηζεηηθφηεηα, θαρππνςία θαη ππεξεπαηζζεζία
ζηε δηαπξνζσπηθή επαθή ζπρλά ραξαθηεξίδνπλ απηφλ ηνλ ηχπν, φπσο θαη
ακθηβνιίεο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ ή θφβνο φηη ζα ζεσξεζεί ην άηνκν
νκνθπιφθηιν ή ζασην πξνζεγγίζνπλ νκνθπιφθηινη. (ΦΔΡΔΝΣΗΝΟ Π.et al. 2003)
Ζ έλαξμε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηείλεη λα ζπκβαίλεη αξγφηεξα ζηε δσή απφ φηη ησλ άιισλ
ηχπσλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γίλνληαη πην ζηαζεξά κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.
Οη παξαιεξεηηθέο ηδέεο είλαη ηππηθά δίσμεο ή κεγαιείνπ, αλ θαη παξαιεξεηηθέο ηδέεο
κε άιια ζέκαηα π.ρ. δήιεηα ,ζξεζθεία κπνξεί λα εκθαληζζνχλ. Οη παξαιεξεηηθέο
ηδέεο κπνξεί λα είλαη πνιιαπιέο αιιά ζπλήζσο νξγαλψλνληαη/ζπζηεκαηνπνηνχληαη
γχξσ απφ έλα ζέκα. Οη παξαιεξεηηθέο ηδέεο δίσμεο κπνξεί λα πξνδηαζέζνπλ ην
άηνκν γηα απηνθηνλία θαη ν ζπλδπαζκφο παξαιεξεηηθψλ ηδεψλ θαη κεγαιείνπ καδί κε
ζπκφ κπνξεί λα πξνδηαζέζνπλ γηα βία. (KAPLAN et al. 2004)
6) Καηαηνληθόο ηύπνο
Σχπνο ζρηδνθξέλεηαο ζηελ θιηληθή εηθφλα ηνπ νπνίνπ θπξηαξρνχλ ηνπιάρηζηνλ 2 απφ
ηα παξαθάησ ζπκπηψκαηα:
Α: θηλεηηθή αθηλεζία φπσο γίλεηαη θαλεξή κε θαηαιεςία (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε
θεξψδεο επθακςία).
Β: ππεξβνιηθή θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα (πνπ είλαη εκθαλψο άζθνπε θαη δελ
επεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθά εξεζίζκαηα).
Γ: αθξαίνο αξλεηηζκφο (πξνβνιή αληίζηαζεο πνπ πξνθαλψο δελ έρεη θαλέλα θίλεηξν
ζε θάζε εληνιή ή δηαηήξεζε δχζθακπηεο ζηάζεο ζε θάζε πξνζπάζεηα κεηαθίλεζεο )
ή αιαιία.
ηδηνξξπζκίεο ησλ εθνχζησλ θηλήζεσλ φπσο γίλνληαη θαλεξέο απφ ζηάζεηο ηνπ
ζψκαηνο (εθνχζηα ιακβαλφκελεο απξφζθνξεο ή αιιφθνηεο ζηάζεηο ) ζηεξεφηππεο
θηλήζεηο, έθδεινη κνξθαζκνί. (ΦΔΡΔΝΣΗΝΟ Π.et al. 2003)
Δ: ερνιαιία ή ερνπξαμία.
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Καηαιεςία: είλαη ε άθακπηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ηνπ ζψκαηνο γηα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα .
Κεξψδεο επθακςία: είλαη ε εληχπσζε πνπ δίλεηαη θαηά ηηο παζεηηθέο θηλήζεηο ησλ
κειψλ απφ ηνλ εμεηαζηή , φηη απηά κνηάδνπλ ζαλ λα είλαη απφ θεξί, θαζψο
παξακέλνπλ ζηε ζέζε πνπ ηα κεηαθίλεζε.
Ζρνιαιία: είλαη ε επαλάιεςε ζαλ ερψ(ή ζαλ νκηιία παπαγάινπ) απφ ηνλ αζζελή
απηψλ πνπ ιέεη θάπνην άιιν άηνκν. (KAPLAN et al. 2004)
Ζρνπξαμία: είλαη ε επαλαιεπηηθή κίκεζε απφ ηνλ αζζελή ησλ θηλήζεσλ ελφο άιινπ
αηφκνπ. (ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ Γ. θαη ζπλ. 2000)
εκεηψλνπκε φηη γηα λα δηαγλσζζεί απηφο ν ηχπνο, ζα πξέπεη λα πιεξεί φια ηα
θξηηήξηα ηεο λφζνπ θαη επίζεο λα κελ ππάξρεη άιιε αηηηνινγία γηα ηελ θαηαηνλία
φπσο θάπνηα νπζία (π.ρ. λεπξνιεπηηθά), θάπνηα γεληθή ηαηξηθή θαηάζηαζε ή θάπνην
καληαθφ ή θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην.
7) Αδηαθνξνπνίεηνο ηύπνο
Σχπνο ζρηδνθξέλεηαο ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ ζπκπηψκαηα πνπ πιεξνχλ ην θξηηήξην Α
αιιά δελ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηνπ Παξαλντθνχ, Απνδηνξγαλσκέλνπ ή
Καηαηνληθνχ ηχπνπ. (KAPLAN et al. 2004)
8) Τπνιεηκκαηηθόο ηύπνο :
ε απηφλ ηνλ ηχπν ηζρχνπλ ηα παξαθάησ ζπκπηψκαηα:
Α : απνπζηάδνπλ πξνεμάξρνπζεο παξαιεξεηηθέο ηδέεο, ςεπδαηζζήζεηο,
απνδηνξγαλσκέλνο ιφγνο, έληνλα απνδηνξγαλσκέλε ή θαηαηνληθή ζπκπεξηθνξά.
Β : ππάξρνπλ ζεκεία πνπ δείρλνπλ φηη ε δηαηαξαρή ζπλερίδεηαη, φπσο θαίλεηαη απφ
ηελ παξνπζία αξλεηηθψλ ζπκπησκάησλ ή 2 θαη πεξηζζνηέξσλ απφ ην θξηηήξην Α,
πνπ είλαη παξφληα κε εμαζζελεκέλε κνξθή (παξάμελεο πεπνηζήζεηο, αζπλήζηζηεο
αληηιεπηηθέο εκπεηξίεο ). (ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ Γ. θαη ζπλ. 2000)
Όπσο θαίλεηαη , ινηπφλ, απφ ηα θξηηήξηα , ν ηχπνο απηφο αλαθέξεηαη ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ έρεη ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ επεηζφδην ζρηδνθξέλεηαο , αιιά ζηε
ησξηλή θιηληθή εηθφλα δελ ππάξρνπλ έληνλα ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα, ελψ ππάξρνπλ
αξλεηηθά ζπκπηψκαηα αιιά εμαζζελεκέλα.
9) Απνδηνξγαλσκέλνο ηύπνο :
Πξέπεη λα πιεξνχληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
1)απνδηνξγαλσκέλνο ιφγνο
2) απνδηνξγαλσκέλε ζπκπεξηθνξά
3)επίπεδν ή απξφζθνξν ζπλαίζζεκα

94

9.11.Σαμηλόκεζε
Πνξεία θαη έθβαζε ηεο λόζνπ
Γηα ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα απηνχ ηνπ αηψλα ε ζρηδνθξέλεηα πηζηεπφηαλ πσο ήηαλ
κηα λφζνο κε ζπλερή έθπησζε. ήκεξα νη πεξηζζφηεξνη θιηληθνί ζπκθσλνχλ φηη απηή
ε εμαηξεηηθά απαηζηφδνμε άπνςε δελ δηθαηνινγείηαη θαη φηη ππάξρεη κεγάιε
πνηθηινκνξθία φζνλ αθνξά ηελ πνξεία ηεο λφζνπ. (ΦΔΡΔΝΣΗΝΟ Π.et al. 2003)
Διάρηζηεο κειέηεο παξαθνινχζεζαλ αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα πέξα απφ ηε κέζε
ειηθία. Οη ιίγεο απηέο κειέηεο ππνδεηθλχνπλ κηα κηθξή ηάζε γηα θιηληθή βειηίσζε κε
κείσζε ησλ ζεηηθψλ ζπκπησκάησλ. Παξφια απηά ε ζρηδνθξέλεηα ηείλεη λα αθνινπζεί
ρξφληα πνξεία. Αθφκα θαη αζζελείο πνπ αλέλεςαλ ηειείσο, κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ
κηα ππνηξνπή κεηά απφ αθφκα θαη πνιιά ρξφληα. Ζ κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία φζνλ
αθνξά ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα εκθαλίδεηαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο λφζνπ. ε έλα
κεγάιν βαζκφ, ε πνξεία μεθαζαξίδεη κέζα ζηα πξψηα πέληε ρξφληα απφ ηελ έλαξμε.
ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε ζρηδνθξέλεηα ηείλεη λα αθνινπζεί έλαλ απφ ηνπο
παξαθάησ γεληθνχο ηχπνπο πνξείαο
• Οκάδα 1 (22%) - Μνλαδηθφ επεηζφδην/Κακία έθπησζε
• Οκάδα 2 (35%) - Πνιιαπιά επεηζφδηα/Μηθξή ή θαζφινπ έθπησζε ζην ελδηάκεζν
• Οκάδα 3 (8%) – ηαζεξή θαη κε πξννηπνχζα έθπησζε κεηά ην πξψην επεηζφδην
θαη ηηο ζπλαθφινπζεο ππνηξνπέο ρσξίο πνηέ επαλαθνξά ζην θπζηνινγηθφ
• Οκάδα 4 (35%) – Έθπησζε πνπ απμάλεη κε θάζε έλα απφ ηα πνιιαπιά επεηζφδηα
ρσξίο πνηέ επαλαθνξά ζην θπζηνινγηθφ
Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ καθξνρξφληα έθβαζε ηεο λφζνπ
πάζρνπλ απφ πνιιά κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα, αιιά παξφια απηά νη πην πνιιέο
αλαθέξνπλ παξφκνηα επξήκαηα. Σν ζπλνιηθφ πφξηζκα είλαη πσο κπνξνχκε λα δνχκε
ηελ έθβαζε ηεο λφζνπ θάησ απφ δπν δηαθνξεηηθέο αιιά ζπκπιεξσκαηηθέο νπηηθέο
γσλίεο, ηνλ βαζκφ ππνρψξεζεο ησλ ζπκπησκάησλ θαη ην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο
ιεηηνπξγηθφηεηαο (ή έθπησζεο). πλεπψο, ε θιηληθή θαη ε θνηλσληθή λνζεξφηεηα
ηείλνπλ λα ζπκβαδίδνπλ.
Δπίζεο, δηάθνξνη παξάγνληεο έρνπλ βξεζεί λα παίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ξφιν
γηα κηα θαιή έθβαζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Απηνί δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο :
- Γεκνγξαθηθνί παξάγνληεο (ζήιπ, έγγακνο θ.α)
-

Πξνλνζεξή

πξνζαξκνγή

(απνπζία

πξφηεξνπ

ςπρηαηξηθνχ

ηζηνξηθνχ

θαη

δηαηαξαρψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, θαιέο θνηλσληθέο θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, θαιφ
επίπεδν εθπαίδεπζεο) θαζψο θαη
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-Κιηληθέο παξακέηξνπο (νμεία έλαξμε, πξφθιεζε απφ νμχ ζηξεζζνγφλν παξάγνληα,
κεγαιχηεξε

ειηθία

θαηά

ηελ

έλαξμε,

βξαρχ

αιιά

ζνξπβψδεο

επεηζφδην,

ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε ζηελ ζεξαπεία θ.ά.) (ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ Γ. θαη ζπλ. 2000)
Οη ζρηδνθξελείο αζζελείο δνχλε θαηά κέζν φξν 10 ρξφληα ιηγφηεξα απφ ηνπο
ζπλνκηιήθνπο ηνπο πγηείο, έλα 10% πεξίπνπ απηνθηνλνχλ – θπξίσο λεαξνί ζηα
αξρηθά ζηάδηα ηεο λφζνπ κε επίκνλεο ςεπδαηζζήζεηο θαη παξαιήξεκα. Άιιεο αηηίεο
ζαλάηνπ απνηεινχλ ηα αηπρήκαηα θαη νη θαξδηαθέο λφζνη. Ζ αηηία γηα ηελ απμεκέλε
επίπησζε ησλ θαξδηαθψλ λνζεκάησλ ζηνπο ζρηδνθξελείο δελ είλαη γλσζηή, αιιά
ελνρνπνηνχληαη νη θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη δηαηξνθήο, ην θάπληζκα, ε κε
πξνζέιεπζε ηνπο ζην γηαηξφ ηνπο θαη νη εθ ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ παξελέξγεηεο ησλ
ζπληαγνγξαθνχκελσλ αληηςπρσηηθψλ θαξκάθσλ. (ΦΔΡΔΝΣΗΝΟ Π.et al. 2003)

9.12. ΘΔΡΑΠΔΗΑ
Όια ηα είδε ηεο ζεξαπείαο κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ, αιιά πνιιέο θνξέο δελ
πξνζθέξνπλ ηίπνηε. Ζ ζεξαπεία πεξηιακβάλεη:
1. Φπρνθάξκαθα: γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ ζπκπησκάησλ.
2. Δ.C.Σ. Σα ειεθηξνζφθ ζε ζπλδπαζκφ κε ςπρνθάξκαθα καθξαίλνπλ ηνλ ρξφλν
επαλεκθαλίζεσο ηεο λφζνπ. Μπνξνχλ λα θέξνπλ απνηέιεζκα εθεί φπνπ έρνπλ
αζηνρήζεη φιεο νη άιιεο ζεξαπείεο.
3. Υεηξνπξγηθή ζεξαπεία (ινβεθηνκή).
4. Φπρνζεξαπεία. Δθαξκφδεηαη, αθνχ πξνεγεζεί ε θαξκαθνζεξαπεία.
5. Ηλζνπιηλνζεξαπεία.
6. Φπρνινγηθή θηλεηνπνίεζε (αηφκνπ, νηθνγέλεηαο, θνηλφηεηαο).
7. Φπρνθνηλσληθέο ζεξαπείεο. (Κπδηξίδεο Θ. 2010)
Ζ ζεξαπεία είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε φηαλ ε ρνξήγεζε αληηςπρνηζηθψλ θαξκάθσλ
ζπλνδεχεηαη απφ παξάιιειεο ςπρνθνηλσληθνχ ηχπνπ παξεκβάζεηο. (ΦΔΡΔΝΣΗΝΟ
Π.et al. 2003)
1. Θεξαπεία ζπκπεξηθνξάο. Οη επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο επνδψλνληαη κε ηελ
επηβξάβεπζε ηνπο κε ζπκβνιηθέο αληακνηβέο, φπσο άδεηεο εμφδνπ ή πξνλφκηα. Ο
ζθνπφο είλαη ε ζπλέρηζε ηεο επνδσζείζαο ζπκπεξηθνξάο θαη κεηά ηελ έμνδν ηνπ
αξξσζηνπ απφ ηελ θιηληθή.
2. Οκαδηθή ζεξαπεία. Δζηηάδεηαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ αξξψζηνπ θαη ζηελ αλάπηπμε
ησλ θνηλσληθψλ ηνπ δεμηνηήησλ (θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο). Οη νκάδεο βνεζνχλ
ηδηαίηεξα ζηελ ειάηησζε ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη ηε βειηίσζε ηνπ ειέγρνπ
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. (ΦΔΡΔΝΣΗΝΟ Π.et al. 2003)
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3. Οηθνγελεηαθή ζεξαπεία. Οη ηερληθέο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο κπνξνχλ λα
ειαηηψζνπλ ζεκαληηθά ηε ζπρλφηεηα ησλ ππνηξνπψλ ηνπ πάζρνληνο κέινπο ηεο
νηθνγέλεηαο. Ζ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία κπνξεί λα κεηψζεη ηα πςειά επίπεδα
εθπεθξαζκέλνπ ζπλαηζζήκαηνο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Ηδηαίηεξα ρξήζηκεο έρνπλ
απνδεηρζεί νη νκάδεο πνιιψλ νηθνγελεηψλ, ζηηο νπνίεο ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ
ζρηδνθξελψλ αξξψζησλ ζπδεηνχλ θαη κνηξάδνληαη ηα πξνβιήκαηα ηνπο.
4.

Τπνζηεξηθηηθή

ςπρνζεξαπεία.

Πεξηιακβάλεη

ζπκβνπιεπηηθή,

ελζάξξπλζε,

εθπαίδεπζε, παξνρή πξνηχπσλ, νξηνζέηεζε θαη βειηίσζε ηνπ ειέγρνπ ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο. ε γεληθέο γξακκέο, είλαη θαιφ λα παξέρεηαη ζηνλ θάζε αζζελή ν
βαζκφο ηεο επαηζζεζίαο πνπ επηζπκεί θαη πνπ κπνξεί λα αληέμεη. Μία κνξθή
ππνζηεξηθηηθήο ζεξαπείαο, ε πξνζσπηθή ζεξαπεία, ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε
ζεξαπεπηηθή ζρέζε, ζ‟ απηήλ ν γηαηξφο εκπλέεη ειπίδα ζηνλ αξξψζηνπ θαη ηνπ
παξέρεη πιεξνθνξίεο. (ΦΔΡΔΝΣΗΝΟ Π.et al. 2003)
5. Δθπαίδεπζε ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ θαη αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλαθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο ε πεληρξή
βιεκκαηηθή επαθή, ε έιιεηςε ηθαλφηεηαο γηα θνηλσληθέο ζρέζεηο, νη εζθαικέλεο
εθηηκήζεηο γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη ε θνηλσληθά απξφζθνξε ζπκπεξηθνξά.
Απηφ γίλεηαη κε ππνζηεξηθηηθέο ζεξαπείεο, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν δνκεκέλεο (ζπρλά
ζηα πιαίζηα νκάδαο), ζηηο νπνίεο δίλεηαη εξγαζία γηα ην ζπίηη, ρξεζηκνπνηνχληαη
βηληενηαηλίεο θαη εθαξκφδνληαη ηερληθέο παημίκαηνο ξφισλ.
6. Γηαρείξηζε πεξηζηαηηθνχ. Μ‟ απηήλ αληηκεησπίδνληαη νη πξαθηηθέο αλάγθεο ηνπ
ζρηδνθξελνχο θαη ζπληνλίδεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. Ο έρσλ ηελ επζχλε ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ (ζπλήζσο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο) ζπκκεηέρεη ζην
ζπληνληζκφ ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζπκβάιιεη ζηελ επηθνηλσλία
αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο πγείαο. Βνεζά επίζεο ηνλ άξξσζην ζην θιείζηκν
ησλ ξαληεβνχ, ζηηο αηηήζεηο γηα νηθνλνκηθά θαη νηθηζηηθά επεξγεηήκαηα θαη ζηε ρξήζε
ησλ δηαθφξσλ δηαζέζηκσλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Σέινο, παξέρεη θξνληίδα θαη‟
νίθνλ θαη παξέκβαζε ζηελ θξίζε, φπνηε απηφ είλαη απαξαίηεην, ψζηε ν άξξσζηνο λα
παξακέλεη ππφ ζεξαπεία. (ΦΔΡΔΝΣΗΝΟ Π.et al. 2003)
7. Οκάδεο ππνζηήξημεο. ηηο ΖΠΑ, ε Δζληθή Έλσζε γηα ηνπο Φπρηθά Αζζελείο
(National Alliance for the Mentally III), ε Δζληθή Δηαηξεία Φπρηθήο Τγείαο (National
Mental Health Association) θαη παξφκνηεο νξγαλψζεηο παξέρνπλ ππνζηήξημε,
πιεξνθνξίεο θαη εθπαίδεπζε ζηνπο αξξψζηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Αληίζηνηρνο
νξγαληζκφο ζηελ Διιάδα είλαη ν χιινγνο Οηθνγελεηψλ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία
(ΟΦΤ).
Φπρνθάξκαθα ελλννχκε εθείλεο ηηο νπζίεο πνπ δξνπλ πάλσ ζηηο ςπρηθέο δηεξγαζίεο,
νπζίεο πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηε δνκή θαη ηνλ
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ηξφπν παξαγσγήο πξάγκαηη, νξηζκέλεο πξνέξρνληαη απφ ηα θπηά, άιιεο είλαη
ζπλζεηηθέο, άιιεο πξνέξρνληαη αθφκα θαη απφ αλψηεξνπο νξγαληζκνχο.
Σα ςπρνθάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ςπρηαηξηθή είλαη βαζηθά δχν ηχπσλ:
θάξκαθα πνπ εξεκνχλ ηελ ςπρή θαη θάξκαθα πνπ ηε δηεγείξνπλ ηα πξψηα ιέγνληαη
ςπρνθαηαζηαιηηθά θαη ηα δεχηεξα ςπρναλαιεπηηθά.
Σα ςπρνθαηαζηαιηηθά ρσξίδνληαη θπξίσο ζε βαξηά θαη ειαθξά εξεκηζηηθά κε απηφ ηνλ
νξηζκφ, φκσο δελ αλαθεξφκαζηε ζηε δχλακε ηεο δξάζεο ηνπο, δειαδή φηη ηα πξψηα
είλαη πην δπλαηά απφ ηα δεχηεξα. Πξάγκαηη, αλ ν δηαρσξηζκφο αθνξνχζε κφλν απηφ,
ηφηε ζα αξθνχζε λα ελψζνπκε ηα εξεκηζηηθά ζε κηα κφλν θαηεγνξία θαη λα δίλνπκε
κηα κηθξή δφζε ελφο κείδνλνο εξεκηζηηθνχ, γηα λα έρνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα
έδηλε κηα κεγάιε δφζε ελφο ειάζζνλνο εξεκηζηηθνχ. Αληίζεηα, ν φξνο κείδσλ
αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα εξεκηζηηθά απηνχ ηνπ ηχπνπ παξνπζηάδνπλ, εθηφο απφ
ηελ πξσηεχνπζα δξάζε ηνπο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, δξάζε ζην απηφλνκν
λεπξηθφ ζχζηεκα. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν απηά ηα θάξκαθα ιέγνληαη θαη λεπξνιπηηθά.
Μείδνλα εξεκηζηηθά είλαη ε ρισξνπξνκαδίλε, ηεηξαβελαδίλε, ε ξεζεπξίλε θαη ην
αινπεξηδφιην.
Σα ειάζζνλα εξεκηζηηθά δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηα θνηλά εξεκηζηηθά, γηαηί
δηαθέξνπλ απφ απηά ζην φηη δε θέξνπλ ηάζε χπλνπ, ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θνηλψλ
εξεκηζηηθψλ.
Σα ειάζζνλα εξεκηζηηθά ιέγνληαη θαη αγρνιπηηθά, ιφγσ ηεο έληνλεο αληηγρψδνπο
δξάζεο ηνπο. Αλάκεζα ηνπο ζπκίδνπκε ηελ πδξνμπιίλε, ηε κεθελεδίλε, ε νπνία έρεη
θαη κπνραιαξσηηθή δξάζε, θαη ηε δηαδεπάκε.
Σα ςπρναλαιεπηηθά ρσξίδνληαη ζε ςπρνδηεγεξηηθά θαη αληηθαηαζιηπηηθά απηά ηα
ηειεπηαία ρξεζηκνπνηνχληαη πην πιαηηά ζηελ ςπρηαηξηθή. Μεηαμχ ησλ πξψησλ
αλαθέξνπκε ηε βελδεδξίλε, ηελ εθεδξίλε θαη ηελ θαθεΐλε. Μεηαμχ ησλ δεπηέξσλ, πνπ
νλνκάδνληαη θαη ζπκναλαιεπηηθά ή ζπκνδηεγεξηηθά επεηδή δξνπλ ζηνλ ηφλν ηεο
δηάζεζεο βειηηψλνληαο ηνλ αλαθέξνπκε ηνπο αλαζηνιείο ηεο κνλν-ακηλν-αμπδάζεο
θαη ηα ηξηθπθιηθά θαηαζιηπηηθά. (ΦΔΡΔΝΣΗΝΟ Π.et al. 2003)
Έλα

ζεξαπεπηηθφ

κέζν

πνπ

κπνξεί

λα

ζεσξεζεί

ελδηάκεζν

κεηαμχ

ηεο

ςπρνθαξκαθνινγίαο θαη ηεο ςπρνζεξαπείαο είλαη ην πιαζέκπν. Σν πιαζέκπν είλαη
έλα ςεχηηθν θάξκαθν, είλαη κηα αδξαλήο θαη αζψα νπζία (δάραξε, άκπιν, λεξφ θηι)
πνπ ρνξεγείηαη κε ηελ πξφζεζε λα αξέζεη ζηνλ αξξψζηνπ. Απηφ πξέπεη λα έρεη φια
ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο αιεζηλνχ θαξκάθνπ (ρξψκα, γεχζε, κνξθή θηι)
εθηφο απφ ην ζεξαπεπηηθφ. (Μαδηαλφο 2003)
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ ζρηδνθξέλεηα θαηαηάζζεηαη ζηηο πιένλ ζνβαξέο θαη επηθίλδπλεο αζζέλεηεο,
πιήηηνληαο ζεκαληηθφ αξηζκφ αηφκσλ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο.
Ζ ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ζηελ λφζν έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά, ζε ζεκείν πνπ λα έρνπλ
απνζαθεληζηεί πνιιά ζεκεία ηεο. Παξάιιεια, γίλνληαη πεξαηηέξσ εξεπλεηηθέο
πξνζπάζεηεο γηα λα δηαθσηηζηνχλ αξθεηά «ζθνηεηλά» ζηνηρεία απηήο ηεο δηαηαξαρήο.
ήκεξα, ε θπξίαξρε ηάζε ζηελ Φπρηαηξηθή είλαη ε «θνηλσληθή ςπρηαηξηθή», δίδεηαη
έκθαζε

ζηελ,

θαηά

ην

δπλαηφλ,

εθηφο

ζεξαπεπηεξίνπ

πεξίζαιςε,

κε

ςπρνζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο, θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ζπκκεηνρή ηεο θνηλφηεηαο
ζηελ πξνζπάζεηα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο.
Ζ

εθαξµνγή

εθπαηδεπηηθνχ

πξνγξάµµαηνο

απφ

θαηάιιεια

εμεηδηθεπµέλν

πξνζσπηθφ, ζηα πιαίζηα ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο, ζα µπνξνχζε λα βνεζήζεη
ηα άηνµα λα αλαπηχμνπλ ην επίπεδν θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Πξέπεη

λα

βειηηψζεί ην µνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εμππεξεηνχµελσλ, λα ελεξγνπνηήζνχλ
θνηλσληθά θαη λα αλαπηχμνπλ νη ίδηνη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηφρν ζα έρνπλ ηε
αλαβάζµηζε ηνπ θνηλσληθνπ – νηθνλνµηθνχ ηνπο επηπέδνπ, ζα πξέπεη λα
έθαξκνζηνχλ πξνγξάµµαηα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ εμππεξεηνχµελσλ.
Πξέπεη λα γίλεη πξνβνιή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο ζε ηνπηθφ
επίπεδν, εθπαίδεπζε θαη ελεµέξσζε ηνπ θνηλνχ έηζη ψζηε λα ππάξρεη πξφζβαζε
ζηηο ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο, λα ζπµβάιεη ζηελ απνθπγή θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ,
µεηψλνληαο έηζη ην θφβν πξνζέγγηζεο ησλ ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, ησλ αηφµσλ
πνπ αληηµεησπίδνπλ ςπρηαηξηθέο δπζθνιίεο.
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Οη θνηλφηεηεο, νη νηθνγέλεηαο θαη νη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο
Τγηεηλήο ζα πξέπεη λα ζπµµεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαη ζηηο απνθάζεηο,
ζηα πξνγξάµµαηα θαη ζηηο ππεξεζίεο. Έηζη νη ππεξεζίεο ζα είλαη θαιχηεξα
πξνζαξµνζµέλεο θαη πην θηιηθέο ζηηο αλάγθεο ησλ αηφµσλ µε ςπρηθέο δηαηαξαρέο.
Δπηπιένλ, νη παξεµβάζεηο ζα πξέπεη λα ιαµβάλνπλ ππφςε ηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ
θνπιηνχξα θαη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαηά πεξίπησζε.
Ζ ζπλέρηζε ηεο θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο κεηά ηελ έμνδν απφ ην λνζνθνκείν έρεη
ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πξφιεςε ησλ ππνηξνπψλ. Οη άξξσζηνη κπνξεί γηα
δηάθνξνπο ιφγνπο λα δηαθφςνπλ ηελ ζεξαπεία ηνπο θαη έηζη λα ππνηξνπηάζνπλ
ζρεηηθά ζχληνκα. Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ ελζάξξπλζε ηνπ αξξψζηνπ λα
ζπλερίζεη ηελ ζεξαπεία θαη ζην ζπίηη ηνπ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ
πξφιεςε ησλ ππνηξνπψλ.
Ο ζεζκφο ηνπ θιεηζηνχ ςπρηαηξείνπ-αζχινπ ζηαδηαθά εγθαηαιείπεηαη , ελψ θεξδίδεη
έδαθνο ε ιεηηνπξγία ηνπηθψλ Κέληξσλ Φπρηθήο Τγείαο, έρνληαο ζεξαπεπηηθφ –
ζπκβνπιεπηηθφ ζθνπφ.
Ο αλζξσπνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ηεο Φπρηαηξηθήο Μεηαξξχζκηζεο είλαη νπζηαζηηθά
ε νπκαληζηηθή αληίιεςε, πάλσ ζηελ νπνία δνκνχληαη νη παξεκβάζεηο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο κε ηελ ελίζρπζε θαη αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο. Δπηθεληξψλεηαη ζηελ αλάγθε γηα ην δηθαίσκα ζηε δσή φισλ, ην
δηθαίσκα ζηε δηαθνξά, ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, ζηηο αλζξψπηλεο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο θαζψο θαη ζηε ραξά ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ηεο δεκηνπξγίαο.
Σν πξφγξακκα Φπραξγψο είλαη έλα πξφγξακκα πνιπεπίπεδν πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ
θνηλσληθή αιιειεγγχε, βαζηά αλζξψπηλν. Ζ πινπνίεζή ηνπ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ
αζζελή λα δήζεη θνηλσληθά εληαγκέλνο θαη λα απνθχγεη ηε ζπλεπαθφινπζε ηνπ
ηδξπκαηηζκνχ γλσζηηθή έθπησζε θαζψο θαη ηελ απφξξηςε, ψζηε λα βειηησζεί ε
απηνεθηίκεζε θαη ηα αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο. Ζ
επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη κηα επηβεβαίσζε ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο
πγείαο θαζψο θαη ηεο θνηλσλίαο γηα ηε δηαπίζησζε ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ θαη ησλ
επγελψλ ζπλαηζζεκάησλ.
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