ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ
Σ.Δ.Η. ΖΠΔΗΡΟΤ

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ
“ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ”

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
ΘΔΜΑ :
Καηάζιηςε ζηελ Σξίηε Ζιηθία Ννζειεπηηθέο Παξεκβάζεηο

ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ : ΓΑΝΗΣΟΤ ΑΒΒΑΣΟΤ
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΠΡΔΝΣΕΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΗΧΑΝΝΗΝΑ – 2016

Καηάζιηςε ζηελ Σξίηε ειηθία - Ννζειεπηηθέο παξεκβάζεηο

1

Καηάζιηςε ζηελ Σξίηε ειηθία - Ννζειεπηηθέο παξεκβάζεηο

Αληί πξνιόγνπ….

Ring the bells that still can ring,
forget your perfect offering.
There is a crack in everything,
that’s how the light gets in.

Leonard Cohen
“Anthem”
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Πεξίιεςε
Δηζαγσγή: Ζ θαηάζιηςε απνηειεί κηα ςπρηθή δηαηαξαρή κε πνιπδηάζηαηεο αιιαγέο
ζην άηνκν θαη παξαηεξείηαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα ζηνπο ειηθησκέλνπο. Πξφθεηηαη
γηα κηα αζζέλεηα, ε νπνία ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο ζηελ ηξίηε ειηθία ππφδηαγηγλψζθεηαη θαη ππφ-ζεξαπεχεηαη.
θνπόο: θνπφο ηεο παξνχζαο αλαζθνπηθήο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο
θαηάζιηςεο ζηελ ηξίηε ειηθία, νη κνξθέο ηεο, νη αηηίεο, νη παξάγνληεο αλάπηπμεο ηεο
θαη ε πεξηγξαθή ηεο ζηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ
λνζειεπηηθψλ παξεκβάζεσλ.
Τιηθό θαη Μέζνδνο: Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο
βηβιηνγξαθίαο ζηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ζηε βηβιηνζήθε ηεο ΔΤΠ
ηνπ Σ.Δ.Η. Ζπείξνπ. Σν πιηθφ ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ επηιεγκέλα βηβιία θαη άξζξα
δεκνζηεπκέλα θαηά θχξην ιφγν ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη ην πιηθφ ζπιιέρζεθε
θαηφπηλ ιεπηνκεξνχο κειέηεο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Ζ επηινγή έγηλε απφ
βηβιία, γεληθά άξζξα, αλαζθνπήζεηο, ζπζηεκαηηθέο κειέηεο. Σέζεθε πεξηνξηζκφο
φζνλ

αθνξά

ζηε

γιψζζα

δεκνζίεπζεο

ησλ

βηβιίσλ

θαη

άξζξσλ

θαη

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν απηά πνπ ήηαλ δεκνζηεπκέλα ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή
γιψζζα. Λέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ζπλδπαζκνχο θαηά ηελ αλαδήηεζε ήηαλ
«θαηάζιηςε» (depression), «ειηθησκέλνη» (elderly), «γεξηαηξηθή» (geriatric),
«λνζειεπηηθή» (nursing), «πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο» (primary health care), «ν
ξφινο ηνπ λνζειεπηή ζηελ θαηάζιηςε» (the role of the nurse in depression),
«θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα» (depressive symptoms) θ.ν.θ.
Απνηειέζκαηα: Ζ κειέηε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε επηηξέπεη ηελ νξηνζέηεζε ηεο
σο κηα πνιχ ζνβαξή αζζέλεηα κε κεγάιε ζπρλφηεηα θαη επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθήζσκαηηθή πγεία ηνπ αηφκνπ ή αθφκα θαη ηελ ζλεζηκφηεηα ησλ ειηθησκέλσλ. Δπίζεο,
παξαηεξείηαη κεγάιν πνζνζηφ δπζθνιίαο ζηελ δηάγλσζε ηεο γεγνλφο πνπ
ζπλεπάγεηαη κε αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε πξφιεςε θαη δηάθξηζε ησλ ζπκπησκάησλ
απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ λφζνο έρεη
ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ λνζειεπηηθή επηζηήκε πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ θξνληίδα
πνπ απαηηείηαη ζηα ειηθησκέλα άηνκα θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπο δηφηη
αλεπξίζθνληαη ζε ρψξνπο παξνρήο θξνληίδαο φπσο είλαη ηα λνζνθνκεία, ηα ηδξχκαηα
θ.ν.θ.
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πκπεξάζκαηα: Γηα ηελ πξναγσγή θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο πγείαο θαηαζιηπηηθψλ
αηφκσλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ε πνηφηεηα δσήο ηνπο, ε ζπλλνζεξφηεηα ηεο
θαηάζιηςεο κε νξγαληθέο λφζνπο, ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ε ςπρηθή
ηνπο θαηάζηαζε. ηε ζπλέρεηα απαηηνχληαη παξεκβάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο
αλίρλεπζεο ηεο λφζνπ, ελεκέξσζε ησλ ζπγγελψλ θαη ησλ ίδησλ ησλ αζζελψλ ελψ
ηέινο ηδηαίηεξε θηλεηνπνίεζε πξέπεη λα γίλεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηψλ
θαζψο απνηεινχλ θνκβηθφ ζεκείν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο.
Λέμεηο επξεηεξίνπ: θαηάζιηςε, ειηθησκέλνη, γεξηαηξηθή, λνζειεπηηθή, πξσηνβάζκηα
θξνληίδα πγείαο.
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Abstract
Background: Depression is a mental disorder that affects a person in multiple levels
and is most commonly observed in the elderly. It is a disease, which is very complex
in the elderly and due to this factor they are under-diagnosed and under-treated.
Purpose: The purpose of this retrospective study is to investigate depression in old
age, specifically the forms it takes, its causes, the growth factors, and finally to
present it to the international scientific community in order to promote nursing
interventions.
Materials and Method: There was a review of Greek and international literature in
electronic databases and in the library of T.E.I of Epirus. The material of this study
were selected books and articles published mainly in the last decade and the material
was collected after a detailed study of the relevant literature. The selection was made
from books, general articles, reviews, systematic studies. There was a restriction
concerning the language of published books and articles and in this study were only
used those that were published in Greek and English. Words that were used in
combination in the search were "depression», «elderly», «geriatric», «nursing»,
«primary health care», «the role of the nurse in depression», «depressive symptoms»
etc.
Results: Studying depression allows us to define it as a very serious disease with high
occurrence and impact on the mental and physical health that even concludes in
mortality amongst the elderly. Also, the diagnostic rate is very low, which implies a
need for more prevention and recognition of the symptoms by health professionals
and the whole community. This disease is particularly important in the nursing
community due to the fact that the care that is required for the elderly in order to
ensure their good health, is upon the hands of professionals in care facilities such as
hospitals, institutions etc.
Conclusion: In order to ensure and maintain the health of people with depression,
factors as the quality of life, the comorbidity of depression with organic diseases, the
socio-economic problems and the mental state of the elderly should be taken into
account. There should be more attempts to improve disease detection, more attempts
to inform relatives and patients themselves and finally particular attention should be
paid in the education of nurses as they are a focal point in treating the disease.
Key words: depression, elderly, geriatrics, nursing, primary health care.
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Δηζαγσγή
Ζ παξνχζα εξγαζία πεξηθιείεη ην κείδσλ ζέκα ηεο θαηάζιηςεο ζην ειηθηαθφ θάζκα
ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαζψο θαη ηηο λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο
επαγγεικαηίεο πγείαο. Γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα λα αλαιπζεί ε λφζνο κέζα απφ ηελ
δηεξεχλεζε ησλ ζπκπησκάησλ, ησλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ, ησλ δηαγλσζηηθψλ
εξγαιείσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζχκθσλα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα
ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ επηκέξνπο παξακέηξσλ. Κχξηνο ζηφρνο ηεο αθφινπζεο
κειέηεο είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ε επεμεξγαζία ησλ λνζειεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηα
θαηαζιηπηηθά ειηθησκέλα άηνκα, πξάγκα πνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν εθφζνλ απνθηεζεί
ε γλψζε θαη κηα επαξθήο εηθφλα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ςπρηθή δηαηαξαρή.
Πην αλαιπηηθά, ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο θαηάζιηςεο,
ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ζε γεληθά πιαίζηα. ην
δεχηεξν θεθάιαην, πεξηγξάθνληαη εθηεηακέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηξίηε ειηθίαο,
νη κνξθέο θαηάζιηςεο, νη δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο
λφζνπ, ε ζπλλνζεξφηεηα φπσο θαη ε ζλεζηκφηεηα – απηνθηνληθφηεηα ζηελ ηξίηε
ειηθία. Έπεηηα, ζην ηξίην θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα δηαγλσζηηθά εξγαιεία πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηάγλσζε θαη νη ηξφπνη ζεξαπείαο ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο.
Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην θαηαγξάθνληαη νη λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο, ν ξφινο
ελφο λνζειεπηή ςπρηθήο πγείαο θαη ε πξναγσγή ηεο πγείαο κέζσ ηεο πξφιεςεο. Έηζη,
νινθιεξψλεηαη ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο.
ην δεχηεξν κέξνο, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ
λέα δεδνκέλα ηεο λνζειεπηηθήο θνηλφηεηαο. Απηφ έρεη σο ζθνπφ ηελ αλάδεημε
εθαξκνζκέλσλ εξεπλψλ, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ψζηε λα
αμηνινγεζνχλ ηα δεδνκέλα ζηελ πξάμε. Δλδεηθηηθά θάπνηα απφ ηα ζέκαηα πνπ
παξαηίζεληαη είλαη: ε ζπρλφηεηα ηεο θαηάζιηςεο, ην επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ
ειηθησκέλσλ αηφκσλ κε θαηάζιηςε, ε ζρέζε ηεο θαηάζιηςεο κε παξάγνληεο φπσο ε
κνλαμηά, ε απηνθηνλία, ην άγρνο, ε ζπλλνζεξφηεηα, ε ζπζρέηηζε θαηάζιηςεο-άλνηαο
θ.α.
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Κεθάιαην 1 : Γεληθή εηθόλα θαηάζιηςεο

1.1 Ζ θαηάζιηςε
Ζ θαηάζιηςε είλαη κηα παζνινγηθή δηαηαξαρή, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ην
αίζζεκα ηεο ζιίςεο ζε ππεξβνιηθφ θαη επίκνλν βαζκφ (Carignan et al., 1998).
χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, πξφθεηηαη γηα κία πάζεζε ηδηαίηεξα
ζπλεζηζκέλε ζηελ ζχγρξνλε επνρή, θαζψο εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ππνθέξνπλ απφ
θάπνηα κνξθή ηεο θαηάζιηςεο. πγθεθξηκέλα, ε θαηάζιηςε θαηέρεη ηελ ηέηαξηε ζέζε
ελψ ππνινγίδεηαη φηη έσο ην 2020 ζα αλέξζεη ζηελ δεχηεξε ζέζε θαηάηαμεο ησλ πην
ζπρλψλ παζήζεσλ (WHO, 2012). ηελ θαηάζιηςε, ην άηνκν βηψλεη ζπκπεξηθνξηθέο,
νξγαληθέο, γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο, ελψ ν βαζκφο πνπ θπκαίλεηαη
κηα θαηάζιηςε είλαη απφ ήπηνο, κέηξηνο θαη ζνβαξφο (Osborn et al., 2010).
Ηζηνξηθά, πξφθεηηαη γηα κηα λνζνινγηθή νληφηεηα, φπνπ ν Ηππνθξάηεο έθαλε
αλαθνξέο ζηνπο φξνπο ηεο κειαγρνιίαο θαη ηεο καλίαο, απνδίδνληαο ζηηο έλλνηεο
απηέο ηηο ρξφληεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο ςπρψζεηο αληίζηνηρα, ελψ
απέδηδε ηελ θαηάζιηςε ζηηο αλζξψπηλεο βηνινγηθέο κεηαβνιέο. Δπηπιένλ, ζηελ Ηιηάδα
αλαθέξεηαη απφ ηνλ Όκεξν ε απηνθηνλία ηνπ Αίαληα σο αληίηππν ηεο θαηάζιηςεο
ηνπ. Ο φξνο «θαηάζιηςε» δφζεθε ην 1660 κ.Υ. θαη ηνλ 19ν αηψλα κ.Υ. επηθξάηεζε ν
φξνο απηφο κε ηελ επξεία ρξήζε πνπ έρεη έσο θαη ζήκεξα (Πνιπθαλδξηψηε &
ηεθαλίδνπ, 2013). ηελ δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ, πνιινί αζρνιήζεθαλ κε ηελ
θαηάζιηςε. εκαληηθή αλαθνξά απνηειεί, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ Βπδαληηλψλ
ρξφλσλ, ε θαηάζιηςε σο Αθήδηα (έιιεηςε ελδηαθέξνληνο, απάζεηα) ή Αθήδεηα (απφ
ην θήδνο, πνπ ζεκαίλεη θξνληίδα, ελδηαθέξνλ αιιά θαη άγρνο ή πέλζνο).
Μεηαγελέζηεξε άπνςε, απνδίδεη ηε δηαηαξαρή απηή ζηηο αξλεηηθέο πξνζδνθίεο ηνπ
αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζηηο αληηιήςεηο ηνπ, απηφ δηαηππψζεθε
απφ ηνλ Beck. Ζ δεθαεηία ηνπ 1950, ηειηθά, απνηέιεζε ζηαζκφ ζηελ αληηκεηψπηζε
θαη ηε ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο δηφηη είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν
αλαθαιχθζεθαλ ηα ςπρνθάξκαθα (κε αληηθαηαζιηπηηθέο ηδηφηεηεο) αθήλνληαο πίζσ,
ηηο κέρξη ηφηε ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο (Πιαηή, 2000). Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε
θαηάζιηςε έρεη σο θχξην αίζζεκα ηε ιχπε θαη ηελ απφγλσζε, πξνθχπηεη ε
δηαπίζησζε φηη δελ είλαη κφλν έλα ζπλαίζζεκα αιιά κηα θαηάζηαζε, ε νπνία νδεγεί
ην άηνκν ζε αδπλακία ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, θαζψο ληψζεη
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άδεηνο, κφλνο θαη αβνήζεηνο (Peacock, 2000). Σέινο, ζηελ θιηληθή θαηάζιηςε, φπνπ
νη αζζελείο βηψλνπλ έληνλα ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ελνρήο θαη ηεο απειπηζίαο, κε
έρνληαο ειπίδα γηα ην κέιινλ θαη κε ηελ αληίιεςε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο σο
αδηέμνδν, απνηειεί ζεξαπεία θαη παξέκβαζε απφ εηδηθνχο, δηφηη ηα άηνκα απηά
θαηαθεχγνπλ ζηελ απηνθηνλία ψζηε λα πάςνπλ λα ππνθέξνπλ (Πνιπθαλδξηψηε &
ηεθαλίδνπ, 2013).

1.2 πκπηώκαηα θαηάζιηςεο
Ζ θαηάζιηςε απνηειεί έλα ζχλνιν απφ πνηθίια ζπκπηψκαηα, ηα νπνία
αιιειεπηδξνχλ αιιά θαη παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο θαηά πεξίπησζε. Χζηφζν,
παξά ηηο φπνηεο δηαθνξέο, ην απνηέιεζκα παξακέλεη κία δπζάξεζηε θαηάζηαζε, φπνπ
ην άηνκν αδπλαηεί λα αληηκεησπίζεη νκαιά ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ (Gatz, 1995).
Σα ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζχκθσλα κε ηέζζεξηο
επξχηεξεο θαηεγνξίεο ζην θάζε άηνκν (Γξαθφπνπινο, 2014). Αλαιπηηθφηεξα, είλαη ηα
ζπκπηψκαηα απηά πνπ επηθεληξψλνληαη ζην ζπλαίζζεκα, δειαδή ηε θαηαζιηπηηθή
δηάζεζε, απψιεηα ελδηαθέξνληνο θαη επραξίζηεζεο (=αλεδνλία), αίζζεκα ελνρήο,
αλεζπρίαο θαη απαηζηνδνμίαο (Μάλνο, 1997). Έλα θπξίαξρν ζπλαίζζεκα είλαη ην
άγρνο θαη ε αδπλακία ειέγρνπ ηεο δσήο φπσο επίζεο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή
ακβιχηεηα φπνπ ην άηνκν δελ κπνξεί λα εμσηεξηθεχζεη απφιπηα ηα ζπλαηζζήκαηα
ηνπ (Μελεδηάηνπ, 2010). Δλψ παξάιιεια, παξνπζηάδεηαη απφηνκε αιιαγή ζηε
δηάζεζε, ζπκφο, απφγλσζε, επεξεζηζηφηεηα θαη αλακθίβνια έληνλα ην αίζζεκα ηεο
ιχπεο (Γξαθφπνπινο, 2014). Σα ζπκπηψκαηα απηά είλαη ζε ηέηνην βαζκφ πνπ
θπξηαξρνχλ θαη ζπκπαξαζχξνπλ φιν ηνλ ςπρηζκφ ηνπ αζζελή (Καπξίλεο θαη ζπλ.,
2009).
Αθφκε, ππάξρνπλ ηα ζπκπηψκαηα ζχκθσλα κε ηε ζθέςε, ηα νπνία είλαη ε
εμαζζέληζε ηεο κλήκεο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο, ε απηνθξηηηθή, νη ζθέςεηο ελνρήο θαη
νη έληνλεο ζθέςεηο αξλεηηζκνχ ζρεηηθά κε ην κέιινλ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ηε
ζθέςε ηνπ ζαλάηνπ θαη θαη‟ επέθηαζε πηζαλέο πξνζέζεηο ηνπ αηφκνπ γηα απηνθηνλία
(Keck, 2010). πγθεθξηκέλα ε ζθέςε ηνπ αηφκνπ είλαη επεξεαζκέλε θαη ζηελ ξνή
αιιά θαη ζην πεξηερφκελν ηεο. Ο ιφγνο ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα επηβξάδπλζε, ε
νπνία νθείιεηαη ζε αδπλακία επεμεξγαζίαο ησλ ζθέςεσλ ηνπ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη
θαη ζηελ πιήξε δηαθνπή ηεο ζθεπηηθήο ηνπ δηεξγαζίαο (Καπξίλεο θαη ζπλ., 2009).
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Δπίζεο, αλαγλσξίδνληαη ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά, φπσο ην μέζπαζκα ζε
θιάκαηα, ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε, ε θνηλσληθή
απνκάθξπλζε, ε απψιεηα θηλήηξσλ, ε παξακέιεζε ησλ επζπλψλ θαη ε αλεζπρία
(Γξαθφπνπινο, 2014). Όπσο αθφκε θαη ε δηαθνπή δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλήζηδε λα
απνιακβάλεη, ην αίζζεκα ηεο αλεκπνξηάο θαη ε παληειήο έιιεηςε ειπίδαο γηα ην
κέιινλ ή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ (Μελεδηάηνπ, 2010).
Δλ θαηαθιείδη, ππάξρνπλ θαη ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα. Απηά είλαη ε κεησκέλε ή ε
απμεκέλε φξεμε γηα θαγεηφ, ε απψιεηα/αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, ν
ππεξβνιηθφο ή ειάρηζηνο ρξφλνο χπλνπ, ε ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε ή ε ςπρνθηλεηηθή
επηβξάδπλζε, ε θφπσζε, ε απψιεηα ελέξγεηαο, ε απνπζία ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
εξσηηθή πξάμε θαη νη αλεμήγεηνη ζσκαηηθνί πφλνη (Barker, 2009). Σέινο, ζηνλ
θαηαζιηπηηθφ αζζελή ν νπδφο ηνπ πφλνπ κεηψλεηαη, γεγνλφο πνπ ηνλ θαζηζηά πην
επηξξεπή ζην αίζζεκα ηνπ πφλνπ εμαηηίαο ησλ λεπξνδηαβηβαζηηθψλ δηαηαξαρψλ
(Καπξίλεο θαη ζπλ., 2009).

1.3 Αηηηνινγία θαηάζιηςεο
ηελ θαηάζιηςε ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο ή αθφκε θαη ζπλδπαζκνί
παξαγφλησλ πνπ ελδέρεηαη λα απμήζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο λα εθδεισζεί ε δηαηαξαρή
απηή. πλεπψο, δελ επζχλεηαη έλαο θαη κνλαδηθφο ιφγνο ζηελ εθδήισζή ηεο ,ελψ
αληίζηνηρα ν βαζκφο βαξχηεηαο κπνξεί λα πνηθίιεη (Beck & Alford, 2009).
ηελ πξνζπάζεηα λα εκβαζχλνπλ ζηελ αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο, κεηά απφ έξεπλεο,
έρνπλ νξηνζεηεζεί ηξείο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν. Απηνί είλαη νη
γελεηηθνί, νη βηνινγηθνί θαη νη ςπρνθνηλσληθνί (ΔΠΗΦΤ, 2010).
Πην αλαιπηηθά, νη γελεηηθνί παξάγνληεο αθνξνχλ ηελ θιεξνλνκηθφηεηα ηεο λφζνπ.
Καηά ηε κεηαβίβαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ γεληά ζε γεληά, φπνπ ππάξρνπλ
γνλίδηα πνπ κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ πξνδηάζεζε γηα θαηάζιηςε. Χζηφζν, ηνλίδεηαη
φηη ε εθδήισζε ζα πξνθχςεη κφλν φηαλ ζα ζπλππάξμνπλ θαη άιινη παξάγνληεο
(Dewit, 2001). Έπεηηα, ππάξρνπλ νη βηνινγηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη
ζπκπεξηιακβάλνπλ θάπνηα θάξκαθα θαη νπζίεο, παζήζεηο ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ
πζηήκαηνο (φπσο ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, Parkinson, Αγγεηαθφ Δγθεθαιηθφ
Δπεηζφδην), ελδνθξηληθέο θαη κεηαβνιηθέο παζήζεηο θαη ζπζηεκαηηθέο δηαηαξαρέο
(Beck & Alford, 2009). Αθφκε, ε θαηάζιηςε ζπλδέεηαη κε δχν λεπξνδηαβηβαζηέο, ηελ
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ζεξνηνλίλε θαη ηελ λνξαδξελαιίλε, θαζψο θαη κε ηα επίπεδα απηψλ ζηνλ νξγαληζκφ
(Υαξάηζε - Γησηάθε, 2010). Πξφθεηηαη γηα ηηο νπζίεο πνπ ξπζκίδνπλ ην ζπλαίζζεκα,
ελψ αθφκε κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο, ε νπνία κπνξνχκε λα ιάβνπκε ππφςε, είλαη
ην γεγνλφο φηη ηα αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηεο
ζπγθέληξσζε ηνπο (Μαξηδαθιή, 2008).
Οη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο, απφ ηελ άιιε, είλαη κηα επξεία θαηεγνξία ε νπνία
ελνρνπνηεί θαηαζηάζεηο απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ κέρξη θαη ηε
ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζα εθδεισζεί ε λφζνο (Μάλνο, 1997). πγθεθξηκέλα, ην
ηζηνξηθφ ζσκαηηθήο, ζεμνπαιηθήο ή ζπλαηζζεκαηηθήο θαθνπνίεζεο, πξνζσπηθέο
ζπγθξνχζεηο ή δηαθσλίεο, έληνλα γεγνλφηα δσήο είηε επράξηζηα είηε δπζάξεζηα θαη
επίζεο ε απψιεηα ή ν ζάλαηνο ελφο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ είλαη θάπνηνη απφ ηνπο
παξάγνληεο απηψλ (Goldberg, 2016). Άιινη παξάγνληεο είλαη ην άγρνο, ηα παηδηθά
ηξαχκαηα θαη ηα ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα. Όια ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ
εμαηνκηθεπκέλεο θαηαζηάζεηο, φπνπ αληηκεησπίδνληαη θαη εθιακβάλνληαη
δηαθνξεηηθά απφ άηνκν ζε άηνκν. Παξφκνηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη βηψκαηα
κπνξεί ζε θάπνηνλ λα νδεγήζνπλ ζηελ θαηάζιηςε ελψ ζε θάπνηνλ άιινλ φρη
(N.I.M.H., 2013). Σέινο, ζεκαληηθφ θνκκάηη απνηειεί ν ηξφπνο πνπ ν θάζε άλζξσπνο
αληηιακβάλεηαη ηε δσή θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ. Καηά ζπλέπεηα κηα ζηάζε δσήο
κε απαηζηνδνμία, ρακειή απηνεθηίκεζε θαη έληνλα ην αίζζεκα ηνπ άγρνπο, είλαη
ζαθψο πην επηξξεπήο ζηελ εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο (ΔΠΗΦΤ, 2010).

1.4 Πνηόηεηα δσήο θαη ςπρηθή πγεία
Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο πεξηγξάθεη ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ σο «Μία
θαηάζηαζε επεμίαο ζηελ νπνία ην άηνκν πξαγκαηνπνηεί ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ, κπνξεί
λα αληηκεησπίζεη ηα θνηλσληθά άγρε ηεο δσήο, κπνξεί λα εξγαζηεί παξαγσγηθά θαη
είλαη ζε ζέζε λα ζπλεηζθέξεη θνηλσληθά». Ζ ςπρηθή πγεία ηνπ αλζξψπνπ είλαη
αιιειέλδεηε θαη βαζηθή γηα ηελ πγεία ηνπ, ε νπνία νξίδεηαη σο «Μηα θαηάζηαζε
πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη όρη κόλν ε απνπζία αζζέλεηαο
ή αλαπεξίαο» (ΠΟΤ, 2016). Καηά ζπλέπεηα, ε ςπρηθή πγεία ελφο αηφκνπ επεξεάδεηαη
θαη αιιειεπηδξά κε ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ, φπσο επηπξφζζεηα αλαθέξεηαη φηη ε
θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία θαη ππνβαζκηζκέλε πνηφηεηα δσήο είλαη δχν ίδηεο
θαηαζηάζεηο (Οηθνλφκνπ θαη ζπλ, 2001).
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Ζ ελλνηνινγία ηεο Πνηφηεηαο Εσήο (ΠΕ) ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ρψξνπο ηεο πγείαο κε
θαζνξηζκέλν ηξφπν ζηνλ νπνίν ππάξρεη ε πνηφηεηαο ηεο δσήο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ
πγεία (Health Related Quality of Life). Παξάιιεια, ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αζζέλεηαο
θαη ηεο ζεξαπείαο ζπλππνινγίδεηαη θαη ε πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ, ε ςπρηθή θαη
θνηλσληθή ηνπ επεμία ελψ αθφκε θαη ε ηθαλνπνίεζε ή κε απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο
πνπ πξνζθέξνληαη (Σδηληέξε – Κνθθψζε, 2010).
ηελ θξνληίδα ησλ αζζελψλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο, ε αλάιπζε θαη ε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο απνηειεί έλα πνιχ βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο (Τθαληφπνπινο
& αξξήο, 2001). Οη δείθηεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζρεηηθά ηελ πνηφηεηα δσήο
είλαη νη αθφινπζνη: ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε θαηνηθία, νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ε
πγεία, ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ, ε ρξήζε ηνπ ειεχζεξνπ
ρξφλνπ, ε θνηλσληθή έληαμε, ε αζθάιεηα απφ εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο θαη ην αίζζεκα
ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ δσή (Σδηληέξε – Κνθθψζε, 2010).
Ζ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο, αληίζηνηρα, πξαγκαηνπνηείηαη κε δηάθνξα
ζπζηήκαηα θαη εξγαιεία κέηξεζεο. ηελ θαηάζιηςε ην εξγαιείν απηφ είλαη ε
Κιίκαθα Πνηφηεηαο Εσήο γηα ηελ Καηάζιηςε (Quality of Life in Depression Scale),
φπνπ ειέγρνληαη έμη ηνκείο: ε θνηλσληθή δσή, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ,
νη νηθηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε γλσζηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ε πξνζσπηθή πγηεηλή, ν
ειεχζεξνο ρξφλνο ηνπ θαη ε ςπραγσγία ηνπ (Οηθνλφκνπ θαη ζπλ, 2001).

Κεθάιαην 2 : Ζ θαηάζιηςε ζηελ Σξίηε ειηθία

2.1 Ζ έλλνηα ηεο ηξίηεο ειηθίαο
Ζ ηξίηε ειηθία νξίδεηαη σο „κηα θπζηνινγηθή δηαθξηηή πεξίνδνο ή ζηάδην ηεο δσήο‟ ή
σο „ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ή σξίκαλζεο‟. Χζηφζν, ν νξηζκφο απηφο είλαη ειιηπήο
θαη φρη ζαθήο, δηφηη δελ αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα θξηηήξηα πνπ ηελ
δηαθξίλνπλ απφ ηα άιια ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ (Redfern & Ross, 2011).
Αληίζηνηρα, ν φξνο «γήξαλζε» πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε «senex», ε νπνία ζηα
ιαηηληθά ζεκαίλεη γήξαο, γέξνο ή πξνρσξεκέλε ειηθία. Ζ ελλνηνινγία ηεο
πεξηιακβάλεη ηελ θπζηνινγηθή εμέιημε θάζε αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, θαηά ηελ νπνία
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-αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία- φιεο νη δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα, θζείξνληαη
ζηαδηαθά θαη θαηαιήγνπλ ζηνλ ζάλαην ηνπ νξγαληζκνχ (Κηθίιηαο θαη ζπλ, 2001).
Καηά ζπλέπεηα, ην ζχλνιν φισλ ησλ αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ην πέξαζκα
ηνπ ρξφλνπ ζε έλα πξφζσπν, απνηειεί κηα πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία φληαο θπζηθφ
επαθφινπζν ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ (Stanhope & Lancaster, 2006).
Παξ‟ φια απηά ε δηαδηθαζία ηεο γήξαλζεο δηαθνξνπνηείηαη απφ άηνκν ζε άηνκν,
φπσο θαη πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Hayflick, εμ‟ αηηίαο νξηζκέλσλ παξαγφλησλ. Απηνί
είλαη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ε αηνκηθή ζπκπεξηθνξά, ε θνηλσληθή πξνζαξκνγή,
ε ςπρνζχλζεζε, ε θιεξνλνκηθφηεηα θαη ε πγηεηλή δηαβίσζε ηνπ αηφκνπ (Κσζηαξίδνπ
& Δπθιείδε, 1999).
ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα βειηηψζνπλ ηελ πξνζέγγηζε απηνχ ηνπ ζηαδίνπ ηεο δσήο, ν
Neugarten (1974) θαη ν Laslett (1996), δηαηχπσζαλ ηνπο φξνπο «ηξίηε» θαη «ηέηαξηε»
ειηθία. Ο δεχηεξνο ζπγθεθξηκέλα, πεξηέγξαςε ηελ ηξίηε ειηθία σο ηελ πεξίνδν
επθαηξίαο θαη ελεξγνχο δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ νπνία ηα άηνκα νξίδνληαη σο ψξηκνη
ελήιηθεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ είλαη ε απαιιαγή απφ ηελ επζχλε ησλ παηδηψλ, ε
ζπληαμηνδφηεζε θαη ν ειεχζεξνο ρξφλνο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο
ηεο αξεζθείαο ηνπο. Αληηζέησο, ε ηέηαξηε ειηθία ζπκπεξηιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο εμάξηεζεο, ηεο αδπλακίαο, ηνπ έζραηνπ γήξαηνο θαη ηνπ ζαλάηνπ (Redfern &
Ross,2011). Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο δηαρσξίδεη ηελ ηξίηε ειηθία ζε άηνκα
60-79 εηψλ θαη ηελ ηέηαξηε ειηθία ζε άηνκα 80 εηψλ θαη άλσ.

2.1.1 Υαξαθηεξηζηηθά ηξίηεο ειηθίαο
Ζ γήξαλζε ηνπ αλζξψπνπ δελ επηδέρεηαη πνιιέο γεληθεχζεηο, θαζψο ππάξρνπλ πνιινί
παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ζηελ ηξίηε ειηθία, νη νπνίνη είλαη
ππνθεηκεληθνί.
Αλαιπηηθφηεξα, ππάξρνπλ δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, ηνπ
ηξφπνπ ζθέςεο, ησλ γεγνλφησλ (ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ) ηεο δσήο παξάιιεια κε ην
ζηξεο πνπ ηα βηψλνπλ ελψ αθφκε ε απηνεθηίκεζε θαη ε απηναπνδνρή ηνπ. εκαληηθή
επηζήκαλζε κηα επηηπρνχο γήξαλζεο είλαη ελεξγή δηαηήξεζε ηνπ αηφκνπ ζε ζψκα θαη
πλεχκα (Redfern and Ross, 2011).
χκθσλα κε ηνλ Murtagh (2011), ε γήξαλζε έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
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 Διάηησζε ηεο κεηαβνιηθήο κάδαο
 Μείσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ νξγάλσλ
 Πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζην ζηξεο
 Απμεκέλε εππάζεηα ζηηο αζζέλεηεο
 Απμεκέλα πνζνζηά ζαλάηνπ
Οη Σierney, Mclhee θαη Papadakis (2002) πεξηέγξαςαλ ζπλνπηηθά ηηο ρξφληεο
θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ εκπεηξία γήξαλζεο, σο εμήο: 1.
Γηαλνεηηθή εμαζζέληζε, 2. Αθηλεζία, 3. Αζηάζεηα, 4. Αθξάηεηα, 5. Ηαηξνγελείο
αληηδξάζεηο θαξκάθσλ. Δπηπιένλ, ν Tierney θαηνλφκαζε ηα ηξία ζηάδηα ηεο
δηαλνεηηθήο εμαζζέληζεο, ηα νπνία είλαη: ε Άλνηα (πξννδεπηηθή δηαλνεηηθή
εμαζζέληζε), ε Καηάζιηςε (αλαηαξαρή δηάζεζεο) θαη ην Παξαιήξεκα (νμεία
ζχγρπζε) (Stanhope & Lancaster, 2006).
Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ απινχζηεξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γήξαλζεο θαη ιφγσ
ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ γίλεηαη αλαθνξά ζε κηα
δηάθξηζε πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο γήξαηνο.
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξσηνγελνύο πεξηιακβάλνληαη νη δνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο
αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη κεηψλνπλ ηελ
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Οη κεηαβνιέο απηέο είλαη πξννδεπηηθέο, δελ
αλαζηέιινληαη νχηε αλαηξέπνληαη, ιεηηνπξγνχλ αζξνηζηηθά κε ηα ππφινηπα
πξνβιήκαηα πγείαο θαη αθφκε πξαγκαηνπνηείηαη ε ζσκαηηθή θαη αλαπαξαγσγηθή
σξηκφηεηα, θαηά ηελ νπνία ε θαηάιεμε -ρσξίο δηαθξίζεηο- είλαη ν ζάλαηνο. Απφ ηελ
άιιε, ε δεπηεξνγελήο γήξαλζε απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβνιέο εθείλεο πνπ είλαη
παζνινγηθέο. Απνξξένπλ δειαδή απφ εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη ελδερνκέλσο λα
είλαη ε πξνζσπηθφηεηα - ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, ε απηφ-εηθφλα ηνπ, νη
πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο φπσο επίζεο θαη νη ηπρφλ αζζέλεηεο (Γαξδαβέζεο, 2011).
Σν γήξαο, ινηπφλ, ηαπηίδεηαη κε ηε κεησκέλε βηνινγηθή ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ.
Πξφθεηηαη γηα κία δηεξγαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε φια ηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ
αλζξψπνπ θαη αληαλαθιά ζε πνιινχο εμσγελείο θαη ελδνγελείο παξάγνληεο (Redfern
& Ross, 2011).
Ζ ρξνλνινγηθή ειηθία, δειαδή ε ρξνληθή δηάξθεηα δσήο ηνπ αλζξψπνπ, ζπληειεί ηνλ
βαζηθφ δείθηε γήξαηνο φπσο θαη πξναλαθέξζεθε. Χζηφζν, είλαη κηα απζαίξεηε
έλλνηα ρσξίο λα κπνξεί λα εθηηκεζεί απφιπηα, πέξα απφ πξνζεγγίζεηο (Γαξδαβέζεο,
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2011). Γη‟ απηφ ην ιφγν, πέξα απφ ηε ρξνλνινγηθή έλλνηα, ε ειηθία δηαθξίλεηαη θαη ζε
βηνινγηθή, θνηλσληθή, ςπρνινγηθή θαη ηαηξηθή (Παγνξνπνχινπ, 2000).
Ζ βηνινγηθή ειηθία θαζνξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο ζψκαηνο, νη νπνίεο
κπνξεί λα είλαη ε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, ε εγξήγνξζε, ε ζσκαηηθή δχλακε,
ε νμχηεηα ησλ αηζζήζεσλ, ην ρξψκα θαη ε πνηφηεηα ησλ καιιηψλ ηνπ ή θαη ε
θαηάζηαζε ηνπ δέξκαηνο (Καλνχηνο, 2016). Ζ ςπρνινγηθή ειηθία αθνξά ηηο
κεηξήζεηο ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο είλαη ε κλήκε, ε επειημία θαζψο θαη ε
ζηάζε ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ ζε δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα. Ζ θνηλσληθή ειηθία
ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν σξηκφηεηαο θαη ηε ρξνλνινγηθή ειηθία θαη θαζνξίδεη ηηο
θνηλσληθέο πξνζδνθίεο, νη νπνίεο θαιιηεξγνχληαη γηα ηα άηνκα (Παγνξνπνχινπ,
2000). Καη ηέινο, ε ηαηξηθή ειηθία είλαη απηή θαηά ηελ νπνία εθηηκάηαη ε ιεηηνπξγηθή
ηθαλφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ην άηνκν ψζηε λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε
δξαζηεξηφηεηεο (Καλνχηνο, 2016).

2.1.2 Αιιαγέο ζηελ ηξίηε ειηθία
Οη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζην θπζηνινγηθφ γήξαο ζρεηίδνληαη κε δηάθνξνπο
ιφγνπο. Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζε απηνχο εθηελέζηεξα.
Οη βηνινγηθέο αιιαγέο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηαδηαθά κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ
είλαη ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθέο ζηα ειηθησκέλα άηνκα θαη είλαη νη εμήο:


Ζ επηβξάδπλζε ηνπ βαζηθνχ κεηαβνιηζκνχ



Ζ ειάηησζε ηνπ κπτθνχ ηζηνχ/αχμεζε ιηπψδε ηζηνχ



Μεησκέλε αλζεθηηθφηεηα νζηψλ (νζηενπφξσζε)



Βξαδχηεξε βάδηζε θαη θηλήζεηο



Πεξηνξηζκφο ζηελ ειαζηηθφηεηα ησλ αγγείσλ



Υακειφηεξε αηκάησζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηζηψλ



Δπηβξάδπλζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ λεθξψλ



Μείσζε ζηελ ειαζηηθφηεηα ηνπ δέξκαηνο



Έθπησζε νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο νμχηεηαο



Αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ εγθεθάινπ (Καπξίλεο θαη ζπλ, 2009).

Σα πην ζπλεζηζκέλα ζσκαηηθά – νξγαληθά πξνβιήκαηα ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ
είλαη ε βιάβε ηεο θηλεηηθφηεηαο, νη δηαηαξαρέο ζηε ζξέςε, νη δηαηαξαρέο ζηηο
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θελψζεηο, ηα ειιείκκαηα ζηηο αηζζήζεηο (αθνή, φξαζε) θαη ε πνιπθαξκαθία (Dewit,
2001). ηηο βηνζσκαηηθέο αιιαγέο, παξαηεξνχληαη ζπλεπψο ρξφληεο παζήζεηο, νη
νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζσκαηηθή απνδπλάκσζε θαη πξνθαινχλ ζην άηνκν ηελ
κεησκέλε θνηλσληθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη
ελνριήζεηο ιφγσ ηνπ πφλνπ, ηα νπνία καθξνπξφζεζκα νδεγνχλ ζηελ εμάξηεζε ηνπο
απφ άιινπο θαη ζηελ θαηάζιηςε (Tucker, 1999).
Οη ςπρνινγηθέο αιιαγέο εζηηάδνληαη θπξίσο ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη
ζηα εμσηεξηθά αίηηα. Οη ιεηηνπξγηθνί πεξηνξηζκνί ηνπ αηφκνπ παξνπζηάδνληαη σο επί
ην πιείζηνλ ζηηο βιάβεο ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζηα πξνβιήκαηα ηεο
ζσκαηηθήο θξνληίδαο, ελψ ζηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη
νηθνλνκηθνί θαη νη πεξηβαιινληηθνί (Dewit, 2001). Παξάιιεια, ε ςπρνινγηθή
θαηάζηαζε ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη βηψλνπλ κηα
πεξίνδν ελδνζθφπεζεο θαη απνηίκεζεο ηεο κέρξη ηφηε δσήο ηνπο δεκηνπξγψληαο έλα
ηζνδχγην επηηεπγκάησλ θαη απνηπρηψλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα
κέλνπλ αληθαλνπνίεηνη απφ ηα φζα έρνπλ δήζεη θαη έηζη λα δεκηνπξγνχληαη αξλεηηθέο
θαη απαηζηφδνμεο ζθέςεηο. Αθφκε, ην άγρνο ηνπ επηθείκελνπ ζαλάηνπ, νη ζσκαηηθέο
αζζέλεηεο, ε αίζζεζε αλεκπνξηάο θαη κηα πηζαλή αλαπεξία κπνξνχλ λα επηθνξηίζνπλ
ζηελ άζρεκε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο (Καπξίλεο θαη
ζπλ, 2009).
Σέινο, νη θνηλσληθέο αιιαγέο επίζεο παίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ ππφζηαζε ηνπ
ειηθησκέλνπ αηφκνπ θαη βαζηθφ ζεκείν ηνπο είλαη φηη πνιιέο απφ απηέο έρνπλ
αιιειέλδεηε ζρέζε κε ηηο ςπρνινγηθέο αιιαγέο. Μία απφ απηέο είλαη ην πέλζνο πνπ
θαηά πάζα πηζαλφηεηα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί ην άηνκν, δηφηη βηψλεη πνιιέο απψιεηεο
ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ κε θνξπθαία απηή ηνπ/ηεο ζπδχγνπ. ε ζπλδπαζκφ κε
ηελ θαθή ζσκαηηθή θαηάζηαζε, ην ειηθησκέλν άηνκν νδεγείηαη ζηελ απνκφλσζε θαη
ηνλ απνθιεηζκφ απφ δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ
δηαθνξνπνηείηαη ιφγσ ηνπ κεησκέλνπ εηζνδήκαηνο (ζπληαμηνδφηεζε) αλαγθάδεη ηα
άηνκα λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο κε έλα ρακειφηεξν επίπεδν δηαβίσζεο.
Σέινο, εμ‟ αηηίαο ηεο επαιψηεηαο ησλ ειηθησκέλσλ πνιιέο θνξέο ζπκβαίλεη ην
απάλζξσπν θαηλφκελν ηεο θαθνπνίεζεο, είηε ζσκαηηθήο είηε ςπρνινγηθήο, κέζα απφ
ηηο ζρέζεηο αλαγθαζηηθήο εμάξηεζεο πνπ δεκηνπξγνχλ (Καπξίλεο θαη ζπλ, 2009).
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2.2 Οξηζκόο θαη κνξθέο θαηάζιηςεο ζηελ ηξίηε ειηθία
Ζ θαηάζιηςε ζηελ Σξίηε ειηθία είλαη έλα ζπρλφ θαηλφκελν, θαζψο απνηειεί ηελ πην
θνηλή ιεηηνπξγηθή – πλεπκαηηθή αζζέλεηα, παξ‟ φια απηά αλαγλσξίδεηαη δχζθνια
δηφηη ηα ζπκπηψκαηα ηεο κπνξεί λα απνδνζνχλ ζηε θπζηνινγηθή δηαδηθαζία ηεο
γήξαλζεο (Dewit, 2001). Ζ θιηληθή θαηάζιηςε ζηνπο ειηθησκέλνπο είλαη κηα
δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο, ε νπνία εθδειψλεηαη κε ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο, απψιεηαο,
απνγνήηεπζεο, απφγλσζεο, κειαγρνιίαο ή θαη ζπκνχ. Αθφκε, ζηα ζεκεία ησλ
θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ πεξηιακβάλεηαη ε ειαηησκέλε ζπγθέληξσζε θαη
ελεξγεηηθφηεηα, νη δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ, ηεο δηαηξνθήο θαη ηα γεληθεπκέλα
ζσκαηηθά ελνριήκαηα. Βαζηθφ ζηνηρείν σζηφζν, είλαη φηη ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα
παξακέλνπλ ζην άηνκν γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δελ είλαη παξνδηθά (Kaplan
et al., 2005).
Οη κνξθέο θαηάζιηςήο πνπ εθδειψλνληαη ζηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο είλαη νη εμήο:
Μείδσλ θαηάζιηςε, ειάζζνλ θαηάζιηςε, δπζζπκία, δηαηαξαρή πξνζαξκνγήο κε
θαηαζιηπηηθή δηάζεζε, κηθηή αγρψδεο ή θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, νξγαληθή
δηαηαξαρή δηάζεζεο, δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη αγγεηαθή θαηάζιηςε ( Redfern & Ross,
2011).
Δπηπξνζζέησο, νη κνξθέο θαηάζιηςεο ζηελ ηξίηε ειηθία ελδέρεηαη λα είλαη
πξσηνγελείο ή δεπηεξνγελείο. Χζηφζν, παξά ηελ δηαρψξηζε ησλ κνξθψλ, ζε θάζε
ηχπν θαηάζιηςεο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηα
ραξαθηεξηζηηθά, ηελ εκκνλή θαη ηελ ζνβαξφηεηα ζην θάζε άηνκν (Μαληδαβίλνπ,
2008). Πην αλαιπηηθά, ε πξσηνγελήο θαηάζιηςε είλαη ηξηψλ εηδψλ:
1. Μείδσλ θαηάζιηςε, ε νπνία είλαη θαη ε πην ζπλήζεο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ
ππνηξνπηάδνληα επεηζφδηα. Οξίδεηαη απφ ηα δχν δηεζλή ηαμηλνκηθά
ζπζηήκαηα, DSM IV ηεο Ακεξηθάληθεο Φπρηαηξηθήο Δηαηξίαο θαη ην ICD-10
ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο, ζχκθσλα κε ηα νπνία ππάξρεη ε
παξνπζίαο ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ γηα ηνπιάρηζηνλ δπν
εβδνκάδεο.
2. Γπζζπκία, ε νπνία εθδειψλεηαη κε ζπκπηψκαηα παξφκνηα ηεο κείδνλνο
θαηάζιηςεο, ηα νπνία φκσο δελ έρνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα θαη ηνλ ίδην κεγάιν
αξηζκφ εθδήισζεο ηνπο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ην
ιηγφηεξν γηα δπν ρξφληα ηηο πην πνιιέο εκέξεο.
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3. Άηππεο κνξθέο, νη νπνίεο νξίδνληαη σο ζπγθαιπκκέλε θαηάζιηςε. Απηφ
ζπκβαίλεη δηφηη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ άξλεζε ηνπ θαηαζιηπηηθνχ
επεηζνδίνπ, θαζψο εκθαλίδεηαη κέζα απφ ζσκαηηθά θαη γλσζηηθά
ζπκπηψκαηα. Κάπνηα απφ απηά είλαη ηα γαζηξεληεξηθά ελνριήκαηα, ε
θφπσζε, ηα δηάρπηα άιγε θαη ε κεησκέλε ελεξγεηηθφηεηα (νπξηδή, 2007).
Δλψ ε δεπηεξνγελήο θαηάζιηςε, δχν εηδψλ:
1. Οξγαληθή θαηάζιηςε, ε νπνία είλαη αληίθηππν φισλ ησλ βηνινγηθψλ
κεηαβνιψλ ηνπ ειηθησκέλνπ θαη κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ κηα λφζν ηνπ
Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο ή απφ ηελ ιήςε θαξκάθσλ πνπ πξνθαινχλ
αληίζηνηρεο βηνρεκηθέο κεηαβνιέο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ αζζελεηψλ είλαη ην
εγθεθαιηθφ επεηζφδην, ελδνθξηληθά λνζήκαηα, λενπιάζκαηα θαη ε λφζνο ηνπ
Πάξθηλζνλ ελψ αληίζηνηρα θάξκαθα είλαη ηα αληηππεξηαζηθά, νη
βελδνδηαδεπίλεο, ηα θνξηηθνζηεξνεηδή θαη ηα κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε.
2. Καηαζιηπηηθέο αληηδξάζεηο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο απνηέιεζκα ζσκαηηθψλ
αζζελεηψλ. Ζ αδπλακία ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ ζε κηα λφζν ζε
ζπλδπαζκφ κε φιεο ηηο απψιεηεο πνπ βηψλεη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε
θαηάζιηςε ηδηαίηεξα ζε έλα ειηθησκέλν άηνκν, ζην νπνίν θάζε ζσκαηηθή
λφζνο θαηά πάζα πηζαλφηεηα είλαη ρξφληα θαη κε απμεηηθή επηδείλσζε.

2.3 Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο θαηάζιηςεο
Ζ αηηηνινγία ηεο γεξνληηθήο θαηάζιηςεο ζεσξείηαη πνιππαξαγνληηθή θαη είλαη
απνηέιεζκα επίδξαζεο βηνινγηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ
(νπξηδή, 2007). Δπηπιένλ, ελνρνπνηνχληαη ιφγνη φπσο ε πξνδηάζεζή, ε αληίδξαζε
ζε θάξκαθα, εθιπηηθνί παξάγνληεο θαη ηα ρξφληα λνζήκαηα (Redfern & Ross, 2006).
Αλαιπηηθφηεξα,
Α. Βηνινγηθνί παξάγνληεο: ελδνθξηληθνί, θαξδηαγγεηαθνί, θιεγκνλψδεηο θαη
λεπξναλαηνκηθνί είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηάζιηςε (Fiske et al.,
2009). Αθφκε, ππάξρεη αληζνξξνπία ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ (ζεξνηνλίλε,
λνξαδξελαιίλε) κε απνηέιεζκα ηα λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα λα
ππνιεηηνπξγνχλ, δεδνκέλνπ φηη ε ζεξνηνλίλε θαη ε λνξαδξελαιίλε ζπληεινχλ
ζεκαληηθά ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο θαηάζιηςεο (ΔΠΗΦΤ, 2010).
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Β. Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο: νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο, παιαηφηεξν
ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο γπλαηθείν θχιν, θηψρεηα, ρεξεία, δηαδχγην, δηακνλή ζε νίθν
θξνληίδαο ειηθησκέλσλ, νξγαληθά πξνβιήκαηα πγείαο, έιιεηςε θνηλσληθνχ πιαηζίνπ
ππνζηήξημεο, πξνζσπηθφηεηα, θάξκαθα, θαηαλάισζε αιθνφι θαη αιιαγέο ζηελ
εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία (Redfern & Ross, 2006). Χζηφζν, φζνλ αθνξά ηελ
θιεξνλνκηθφηεηα, έρεη επηθξαηήζεη ε άπνςε φηη θιεξνλνκείηαη κηα επαηζζεζία γηα ηε
λφζν φπνπ είλαη δπλαηφλ λα εθδεισζεί ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζα επηδξάζνπλ θαη άιινη
ςπρνθνηλσληθνί ζηξεζζνγφλνη παξάγνληεο (Μελεδηάηνπ, 2008).
Γ. Αληίδξαζε ζε θάξκαθα: Οη εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο (ηδηαίηεξα ε θνθαΐλε θαη ην
αιθνφι) θαη θάξκαθα φπσο αληηππεξηαζηθά, αληηηζηακηληθά, ππνγιπθαηκηθά,
νξκφλεο, βαξβηηνπξηθά, βελδνδηαδεπίλεο, λεπξνιεπηηθά, ζηκεηηδίλε, ξαληηηδίλε,
ιεβνληφπα θαη αιθνφι (Carignan et al., 1998).
Γ. Κνηλσληθνί – Φπρνινγηθνί παξάγνληεο: Ζ ρακειή απηνεθηίκεζε ζε ζπλδπαζκφ κε
θάπνην αξλεηηθφ γεγνλφο απνηειεί έλαλ πςειήο ζεκαζίαο παξάγνληα πνπ κπνξεί λα
νδεγήζεη ζηελ θαηάζιηςεο. Δθιπηηθνί παξάγνληεο είλαη ηα μαθληθά γεγνλφηα ηεο
δσήο, ε απψιεηα αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ, ε έιιεηςε θνηλσληθή ππνζηήξημεο, ε
νηθνλνκηθή δπζρέξεηα, ε ζπληαμηνδφηεζε, ε αηθλίδηα απψιεηα ηεο θαηνηθίαο ή ε
ππνρξεσηηθή κεηαθίλεζε ζε θάπνην ίδξπκα αιιά θαη επηπξφζζεηα ρξφληα
ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα φπσο ε εμαζζέληζε ηεο ζσκαηηθήο πγείαο, ηπρφλ αλαπεξία,
απψιεηα θάπνηα αίζζεζεο, εμαζζέληζε ηεο ηθαλφηεηαο αληίιεςεο, ε κνλαμηά θαη
ηέινο ε γεληθεπκέλε αληίιεςε γηα ηελ δσή (Redfern & Ross, 2006).
Δ. Υξφληεο αζζέλεηεο: Γηαζηνιηθή ππφηαζε, αγγεηαθή λφζνο, δηαβήηεο ηχπνπ ΗΗ,
άλνηα, Alzheimer, Parkinson, ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο (Fiske et al., 2009).

2.3.1 Καηάζιηςε θαη ζπλλνζεξόηεηα
Ζ θαηάζιηςε, φπσο θαη θάζε αζζέλεηα, ελδέρεηαη λα παξνπζηάδεη ζπλλνζεξφηεηα
δειαδή λα ζπλππάξρεη θαη κε άιιεο ζσκαηηθέο αζζέλεηεο ή θαη ςπρηθέο δηαηαξαρέο
(Μαξηδαθιή, 2008). ηελ ηξίηε ειηθία ζπγθεθξηκέλα, φπνπ πξφθεηηαη γηα έλα ζηάδην
ηεο δσήο πην επάισην θαη επηξξεπέο ζηηο αζζέλεηεο, ε ζπλλνζεξφηεηα είλαη ζρεδφλ
βέβαηε. Έηζη ε εκθάληζε θαηάζιηςεο απνθηά κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κε ηηο
αζζέλεηεο πνπ ήδε αληηκεησπίδεη ην άηνκν, θαζψο ηηο επηδεηλψλεη θαη γη απηφ ην ιφγν
ρξήδεη αλαγθαηφηεηα αλαγλψξηζεο θαη ζεξαπείαο ψζηε λα επηηεπρζεί κηα θαιχηεξε
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πνηφηεηα δσήο (Ζγνχκελνπ, 2003).
Μηα παξάκεηξνο πνπ επλνεί ηελ χπαξμε ζπλλνζεξφηεηαο είλαη ε αχμεζε ηνπ κέζνπ
φξνπ δσήο ηα ηειεπηαία ρξφληα, δηφηη νη ζπλζήθεο πνπ επηηξέπνπλ απηά ηα επηπιένλ
ρξφληα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ησλ ρξφλησλ παζήζεσλ θαη ησλ
αληθαλνηήησλ πνπ ππάξρνπλ ζηα ειηθησκέλα άηνκα. Απφ ηελ κία ινηπφλ ππάξρνπλ
πηζαλψο νη ζσκαηηθέο αζζέλεηεο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ θαηάζιηςε ζηα άηνκα
ηξίηεο ειηθίαο νη νπνίεο είλαη αγγεηαθέο λφζνη (ππέξηαζε, ζηεθαληαία λφζνο,
αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην), αζζέλεηεο ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο
(άλνηα, λφζνο ηνπ Πάξθηλζνλ, ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο), νξκνληθέο δηαηαξαρέο
(ππεξζπξενεηδηζκφο, ζχλδξνκν Cushing) φπσο θαη άιιεο αζζέλεηεο ή δηαηαξαρέο
(δηαβήηεο, ρξφληνο πφλνο, θαξθίλνο) δεκηνπξγψληαο κηα ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ
ζσκαηηθήο αζζέλεηαο θαη θαηάζιηςεο (Μαληδαβίλνπ, 2008). Δλψ απφ ηελ άιιε
ππάξρεη κεγάιν πνζνζηφ πηζαλνηήησλ (60-76%) ε θαηάζιηςε λα ζπλππάξρεη, επίζεο,
κε άιιεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. Δλδερνκέλσο λα είλαη δηαηαξαρέο ζηε ζξέςε,
αγρψδεηο δηαηαξαρέο, δπζζπκία, ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο, αιθννιηζκφ θαη
θαηάρξεζε-εμάξηεζε νπζηψλ (Γαξχθαιινο, 2008).
Σέινο, ε ζπλλνζεξφηεηα κε ηελ θαηάζιηςε επηβαξχλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε
ζπλνιηθή πγεία ηνπ αηφκνπ, θαζψο δηακνξθψλεηαη κηα γεληθεπκέλε ζπκπεξηθνξά
άξλεζεο θαηά ηελ νπνία δελ ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη ζπκκφξθσζε αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ αηφκνπ ελψ παξάιιεια πηνζεηνχληαη αλζπγηεηλέο ζπλήζεηεο φπσο ην
θάπληζκα, ε πνιπθαγία θ.ν.θ (Μαξηδαθιή, 2008).

2.3.2 Καηάζιηςε θαη νηθνλνκηθή θξίζε
Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θάζε αηφκνπ θαηέρεη ηδηαίηεξε επηξξνή ζηνπο δείθηεο
πγείαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ πξφζβαζε πνπ έρεη ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ζηε
ζλεζηκφηεηα, ηελ λνζεξφηεηα αιιά θαη ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο ηνπ (Μαιιηαξνχ &
αξάθεο, 2012). Όπσο απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε κειέηεο ε νηθνλνκηθή θξίζε πέξα
απφ ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζπζρεηίδεηαη θαη κε ηε γεληθή λνζεξφηεηα
ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ θαηάζιηςε θαη ηελ απηνθηνληθφηεηα (Γησηάθνο, 2010).
Δπηπιένλ, ε αξλεηηθή ζπζρέηηζε πνπ εληνπίδεηαη αλάκεζα ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ
αηφκνπ θαη ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ αλεξγία,
ζην κέζν εηζφδεκα θαη ηελ θνηλσληθή ηάμε (Δπζπκίνπ θαη ζπλ., 2013), ελψ αθφκε,
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κηιψληαο γηα ηελ ηξίηε ειηθία, φπνπ πέξα απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εηζνδεκαηηθήο
θαηάζηαζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, ζπκβάιιεη ε έιιεηςε ηεο ζηέγαζεο, νη
πεξεηαίξσ νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ε αδπλακία εξγαζίαο νδεγνχλ ζηνλ
θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ζηελ εθδήισζε ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ φπσο είλαη ε
θαηάζιηςε (Μαιιηαξνχ & αξάθεο, 2012).
ηελ ρψξα καο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ δπζρεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ιφγσ ηεο
θξίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηε πξνζθπγή ησλ αλζξψπσλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα
θξνληίδαο ψζηε λα θαιχςνπλ βαζηθέο αλάγθεο φπσο είλαη ε ζίηηζε, ε ζηέγαζε, ε
ηαηξηθή θαη θαξκαθεπηηθή ηνπο πεξίζαιςε. Αθφκε, ζην θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη
φηη ε ειηθηαθή ζχλζεζε ησλ αλζξψπσλ θπκαίλεηαη απφ ειηθίεο άλσ ησλ πελήληα εηψλ
(Μπνχξαο & Λχθνπξαο, 2011). Σν γεγνλφο απηφ ζεκαηνδνηεί κηα θαηάζηαζε
επαιψηεηαο ζηα ειηθησκέλα άηνκα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κε παξαγσγηθή ειηθία,
δελ ιακβάλνπλ ηελ πξέπνπζα κέξηκλα, έρνπλ κεησκέλν εηζφδεκα θαη ρακειή
πνηφηεηα δσήο νδεγψληαο έηζη ηελ ηξίηε ειηθία ζε νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ ζην λα
εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε (Γησηάθνο, 2010).

2.4 πζρέηηζε Καηάζιηςεο - Άλνηαο
Ζ θαηάζιηςε φπσο πξναλαθέξζεθε αιιά θαη ε άλνηα είλαη δπν αζζέλεηεο, νη νπνίεο
ελψ πιήηηνπλ κεγάιν αξηζκφ ειηθησκέλσλ αηφκσλ ππνδηαγηγλψζθνληαη ή/θαη
ππνζεξαπεχνληαη κέρξη θαη ζήκεξα. Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ νθείιεηαη ηφζν ζηα
ειηθησκέλα άηνκα εμ‟ αηηίαο ηεο ζχλζεηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη ηεο
ζπλλνζεξφηεηαο ηνπο φζν θαη ζηνπο ηαηξνχο πνπ δελ παξέρνπλ ηνλ ρξφλν πνπ
απαηηείηαη ζηελ δηεξεχλεζε ηεο λφζνπ ή αθφκε θαη ζην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε
ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν είλαη ειιηπήο (Αξγπξηάδνπ, 2002).
Ζ άλνηα απνηειεί κηα λφζν πνπ εθδειψλεηαη κε έθπησζε ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο.
Σα ειιείκκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην άηνκν αθνξνχλ ηελ κλήκε, ηελ θξίζε ηνπ
ιφγνπ, ηελ πξνζσπηθφηεηα αιιά ππάξρνπλ θαη επηπηψζεηο ζηελ θαζεκεξηλή
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Καηά ζπλέπεηα, πξνθχπηεη πνιιέο
θνξέο ηα ζπκπηψκαηα ηεο άλνηαο λα ζπκπίπηνπλ ή/θαη λα θαιχπηνπλ απηά ηεο
θαηάζιηςεο ελψ παξάιιεια ελδέρεηαη θαη ην αληίζεην (Dewit, 2001). Γηα
παξάδεηγκα, ζε έλα θαηαζιηπηηθφ άηνκν, ην νπνίν έρεη γλσζηαθή δπζιεηηνπξγία,
ππάξρεη πηζαλφηεηα λα δηαγλσζηεί εζθαικέλα σο άλνηα ελψ αληίζηνηρα ζπκπηψκαηα
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φπσο ε επεξεζηζηφηεηα, ε απάζεηα, νη δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ θ.α. κπνξεί λα
δηαγλσζηνχλ σο θαηάζιηςε (Μαξηδαθιή, 2008).
Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπο ρξήδεη κεγάιεο θαη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο φπσο επίζεο είλαη
ζεκαληηθή θαη ε εμαηνκηθεπκέλε δηάγλσζε ησλ δπν αζζελεηψλ. Παξαθάησ ζα
αλαθεξζνχλ ζπγθεθξηκέλα νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ (ΆλνηαΚαηάζιηςε) ζχκθσλα κε ηνλ Dewit (2001):
Άλνηα: Ζ έλαξμε ηεο είλαη ζηαδηαθή. Γελ ππάξρεη ζσζηφο πξνζαλαηνιηζκόο. Ζ
δηάζεζε είλαη επκεηάβιεηε θαη αθαηάιιειε. ηε ζπκπεξηθνξά ππάξρεη απάζεηα ή
δηέγεξζε, ελψ θαηά ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο παξαηεξείηαη αληθαλφηεηα. Ο
ιόγνο είλαη επαλαιακβαλφκελνο θαη ζπνξαδηθφο. Ζ πξόγλσζε είλαη πησρή θαη ε
λφζνο κε αλαηξέςηκε. Ζ κλήκε παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ειιείκκαηα ζην θνληηλφ
παξειζφλ ζε ζρέζε κε ην καθξηλφ.
Καηάζιηςε: Ζ έλαξμε εδψ είλαη είηε ζηαδηαθή είηε ηαρεία. Σν άηνκν κπνξεί λα είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλν ή απνπξνζαλαηνιηζκέλν. Ζ δηάζεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ απφγλσζε
θαη αλεζπρία. ηε ζπκπεξηθνξά ππάξρεη απάζεηα ή δηέγεξζε, αιιαγή ζηελ φξεμε θαη
παξακέιεζε ηνπ εαπηνχ. Ο ιόγνο είλαη νξζφο σζηφζν ελδέρεηαη λα κελ επηζπκεί λα
ζπδεηά. Ζ πξφγλσζε κπνξεί λα επηιπζεί κε ηελ ζεξαπεία ηεο αηηίαο ή ηελ ζεξαπεία
ηεο θαηάζιηςεο. Ζ κλήκε είλαη ειαθξψο δηαηαξαγκέλε, κε κεησκέλε ηθαλφηεηα ζηελ
ζπγθέληξσζε.

2.5 Καηάζιηςε θαη ζλεζηκόηεηα ζηνπο ειηθησκέλνπο
Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε παξνπζηάδνπλ δηπιάζην θίλδπλν ζλεζηκφηεηαο
απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. Αληίζηνηρα, ε αλαινγία απηή ηεηξαπιαζηάδεηαη φηαλ αθνξά
ειηθησκέλα άηνκα. πγθεθξηκέλα, φζν κεγαιχηεξν ειηθηαθά είλαη έλα άηνκν ηφζν
κεγαιχηεξνο είλαη θαη ν θίλδπλνο ζαλάηνπ, θαζψο ζπκβάινπλ θαη άιινη παξάγνληεο
(Μελεδηάηνπ, 2010).
Ζ παξάκεηξνο πνπ πξνκελχεη ηελ απμεκέλε ζλεζηκφηεηα ζηνπο ειηθησκέλνπο ζε
ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο είλαη ε αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο. Σα άηνκα
ηεο ηξίηεο ειηθίαο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ζπρλφηεηα ζηελ εκθάληζε κηαο
αζζέλεηαο, επηβξάδπλζε ζηελ ίαζε ηεο φπνηαο λφζνπ θαη πνιιαπιή λνζεξφηεηα
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αζζέλεηεο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ γήξαηνο. Καηά ζπλέπεηα, ε
θαηάζιηςε φηαλ ζπλδπάδεηαη κε παζήζεηο πνπ νδεγνχλ ζε επίπεδα γξήγνξεο θαη
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επηηαρπλφκελεο έθπησζεο θαηαιήγνπλ πην εχθνια ζηνλ ζάλαην, θαζψο ε δηαθχκαλζε
ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ
(Μίζζηνπ θαη ζπλ, 2015).
ηνλ αληίπνδα ησλ παξαπάλσ, εθθξάδεηαη ε άπνςε θαηά ηελ νπνία είλαη κελ
απνδεθηφ φηη ε δηάξθεηα θαη ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο έρεη βηνινγηθά φξηα, σζηφζν
ππάξρνπλ θαη νη αληίζηνηρεο ηαηξηθέο παξεκβάζεηο θαη ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ
ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ ειηθησκέλνπ θαη ηελ καθξνβηφηεηα ηνπ.
Γερφκελνη ηελ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ σο κηα θπζηθή θαη θαζνιηθή δηαδηθαζία θαη
θαηαλνψληαο παξάιιεια ηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο, νη επηζηήκνλεο
ηεο πγείαο επηδηψθνπλ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πνιπλνζεξφηεηαο, ηεο εππάζεηαο θαη ηεο
αληθαλφηεηαο ψζηε λα εθπιεξσζεί ε πξνζδνθία ηνπ αλζξψπνπ γηα καθξνδσία θαη
επδσία (Αλαζηαζηάδνπ, 2015).

2.5.1 Καηάζιηςε θαη απηνθηνληθόηεηα
Ζ θαηάζιηςε είλαη έλα ζπρλφ θαηλφκελν ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο κε κεγάια
πνζνζηά ζαλάηνπ ιφγσ απηνθηνληψλ. Τπνινγίδεηαη φηη απφ ην 60% απηψλ πνπ έρνπλ
θαηάζιηςε, πεξίπνπ ην 10% ησλ θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ νδεγείηαη ζηελ απηνθηνλία
(Γξαθφπνπινο, 2014). Χζηφζν ε ζπρλφηεηα ζαλάηνπ, φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε,
είλαη ηεηξαπιάζηα φηαλ ε ειηθηαθή νκάδα πνπ λνζεί απεπζχλεηαη ζε αζζελείο απφ 55
εηψλ θαη άλσ (Μαληδαβίλνπ, 2008). Δλψ αθφκε ζηελ ηξίηε ειηθία ε ζπρλφηεηα θαη ε
επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο απφπεηξαο είλαη δηπιάζηα γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ
απνθαζηζηηθφηεηα θαη ηελ επηζπκία γηα ηελ πξάμε απηή, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε
κέζνδνο πνπ επηιέγνπλ είλαη ζπλήζσο βίαηε ψζηε λα είλαη θαη απνηειεζκαηηθή
(Καπξίλεο θαη ζπλ., 2009). Παξ‟ φια απηά ε ζλεζηκφηεηα ζηελ ηξίηε ειηθία δελ
παξνπζηάδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε φινπο δηφηη ην θάζε άηνκν έρεη δηαθνξεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπκπηψκαηα (Μαξηδαθιή, 2008).
ρεηηθά, ινηπφλ, κε ηα ειηθησκέλα άηνκα νη απηνθηνληθέο πξάμεηο είλαη ζπλήζσο
πξνζρεδηαζκέλεο θαη φρη παξνξκεηηθέο. Έρνληαο θηάζεη ζε έλα ζεκείν απειπηζίαο,
απαηζηνδνμίαο θαη θνχξαζεο, ν ζάλαηνο θαληάδεη ζε απηνχο σο απειεπζέξσζε θαη
δηέμνδν απφ κηα δπζκελή θαζεκεξηλφηεηα (Παπαγεσξγίνπ, 2004). Σα θχξηα αίηηα πνπ
νδεγνχλ ζηελ απηνθηνλία είλαη ε κνλαμηά, ε θαθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο, νη
απψιεηεο, ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ε θαηάζιηςε. Αθφκε, φζσλ αθνξά ηηο
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απηνθηνληθέο ζθέςεηο πνπ έρνπλ πνιιέο θνξέο ηηο αλαθέξνπλ ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο
πεξηβάιινλ (Kaplan et al., 2005). Σέινο, ζηα ζηνηρεία επηθηλδπλφηεηαο πην
ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ε κε αλαηξέςηκε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε, ε εγθαηάιεηςε, νη
ζσκαηηθέο ή ςπρηθέο αζζέλεηεο, ην αίζζεκα κνλαμηάο, ε εμάξηεζε απφ ην αιθνφι ή
θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα θαη ε γήξαλζε (Παπαγεσξγίνπ, 2004).

2.5.2 Πέλζνο θαη απώιεηα ζηελ ηξίηε ειηθία
H πνξεία κέρξη ηνλ ζάλαην ζρεηίδεηαη θαη κε άιινπο παξάγνληεο ζηνπο ειηθησκέλνπο,
νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηελ ζλεζηκφηεηα. Πέξα απφ ηηο ζσκαηηθέο αζζέλεηεο, ηελ
αδπλακία θαη ηε γεληθφηεξε απμαλφκελε ζσκαηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή θαηαπφλεζε
ππάξρνπλ θάπνηα αθφκε ζηνηρεία πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα αμηνινγήζνπκε γηα ηελ
νξζφηεξε θαηαλφεζε απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζλεζηκφηεηα. πγθεθξηκέλα ζα
γίλεη αλαθνξά ζην πέλζνο θαη ηελ απψιεηα (Redfern & Ross, 2011).
Ζ απψιεηα ζπλδέεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ θαηάζιηςε. Πξφθεηηαη γηα κηα έλλνηα
πνπ εθθξάδεη ηελ απψιεηα ελφο αηφκνπ, αληηθεηκέλνπ ή θαηάζηαζεο θαη
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζηέξεζε απηψλ. ηα ειηθησκέλα άηνκα έρεη ηδηαίηεξε
ζεκαζία, δηφηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο θαη ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα πνπ έρνπλ
δηαλχζεη, έρνπλ ππνζηεί θαη πην πνιιέο απψιεηεο (Redfern & Ross, 2011). Οη
απψιεηεο απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ άηνκα πνπ έρνπλ πεζάλεη ζην νηθείν πεξηβάιινλ,
ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε, ηελ εξγαζία κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ή αθφκα θαη
ζσκαηηθέο απψιεηεο ιφγσ αζζελείαο.
Αληίζηνηρα, κε θάζε απψιεηα ππάξρνπλ θαη κεραληζκνί ή ζεζκνί, νη νπνίνη
εμνκαιχλνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη επηηξέπνπλ ηελ εθδήισζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ.
Έλαο ηέηνηνο ζεζκφο είλαη ην πέλζνο, ην νπνίν εθδειψλεηαη κε άγρνο θαη αηζζήκαηα
φπσο ε ππεξέληαζε, ν εθλεπξηζκφο, ε αλεζπρία, ην θιάκα, ε νδχλε, ε δηαξθή
ελαζρφιεζε κε ηελ απψιεηα ή ε απφζπξζε (ηθιαθίδνπ θαη ζπλ, 2011). Πην
ζπγθεθξηκέλα ην πέλζνο πξφθεηηαη γηα κηα δηεξγαζία πνπ αθνινπζείηαη ηεο απψιεηαο
θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο θνηλσληθέο δνκέο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνλ
ηξφπν ζχλδεζεο ηνπ κε ηελ απψιεηα θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αηφκνπ
εμαηνκηθεπκέλα (Εαξηαινχδε, 2010).
Δπηπιένλ, ηα ζηνηρεία πνπ εκπιέθνληαη ζηελ έθβαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ιφγσ
απψιεηαο είλαη ε παξνπζία ή κε ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο, ν ρξφλνο θαη ν
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ηξφπνο πξνζαξκνγήο ηνπ ειηθησκέλνπ αηφκνπ ζηε λέα θαηάζηαζε. Δλψ αθφκε, ε
πνξεία ηνπ πέλζνπο εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηεο πξνζθφιιεζεο ζηνλ εθιηπφληα, ν
ηξφπνο θαη νη ζπλζήθεο ηνπ ζαλάηνπ, ηζηνξηθφ πξνεγνχκελσλ ζαλάησλ θαη ηέινο
θνηλσληθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο πεπνηζήζεηο (Redfern & Ross, 2011).

Κεθάιαην 3 : Γηάγλσζε θαη ζεξαπεία θαηάζιηςεο

3.1 Γηαγλσζηηθά εξγαιεία
Γηα ηελ δηάγλσζε ηεο θαηάζιηςεο ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα κέζα, ηα νπνία θαη ζα
αλαιπζνχλ παξαθάησ. Αξρηθά, αμηνινγείηαη ε θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, ε εμσηεξηθή
ηνπ εκθάληζε, νη αληηδξάζεηο, ε νκηιία, ε αληίιεςε, νη ζθέςεηο ηνπ θαζψο επίζεο θαη
ε ιήςε ελφο ηζηνξηθνχ απφ ην ίδην ην άηνκν θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ.
Έπεηηα, ππάξρνπλ ςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο θαη εξσηεκαηνιφγηα, κεξηθά εθ ησλ
νπνίσλ είλαη ηα ηεζη πξνζσπηθφηεηαο, νη ςπρηαηξηθέο θιίκαθεο θαη ηα
εξσηεκαηνιφγηα απηναμηνιφγεζεο. Δλψ ηέινο, ππάξρνπλ θαη εξγαζηεξηαθέο
εμεηάζεηο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη έηζη ψζηε λα απνθιεζεί ε πηζαλφηεηα
χπαξμεο θάπνησλ ζπκπησκάησλ πνπ νθείινληαη ζε θαηαζηάζεηο γεληθήο ηαηξηθήο
(Μελεδηάηνπ, 2010).
Σν δηαγλσζηηθφ κέζν επηινγήο θαη εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζιηςεο ζηελ ηξίηε
ειηθία είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν νλνκάδεηαη Γεξηαθή Κιίκαθα
Καηάζιηςεο (Geriatric Depression Scale). χκθσλα κε απηή ηελ θιίκαθα,
αμηνινγείηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα κίαο
εβδνκάδαο. Οη εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο είλαη δεθαπέληε θαη απαληψληαη κε «λαη ή
φρη». Ζ βαζκνινγία απφ 0-5 ζεσξείηαη θπζηνινγηθή ελψ νη 6 βαζκνί θαη πάλσ
ζπλεπάγνληαη κε θαηάζιηςε. Ζ θιίκαθα βαζκνινγείηαη κε έλα βαζκφ γηα θάζε
απάληεζε κε θεθαιαία γξάκκαηα (ηακαηίνπ, 2009). Ζ Γεξηαθή Κιίκαθα
Καηάζιηςεο είλαη ε εμήο:
Γεξηαθή Κιίκαθα Καηάζιηςεο(GDS)
Δπηιέμηε ηελ θαιχηεξε απάληεζε γηα ην πσο έρεηε αηζζαλζεί θαηά ηελ πεξαζκέλε
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εβδνκάδα:
1.Δίζηε βαζηθά επραξηζηεκέλνη κε ηε δσή ζαο;
Ναη / ΟΥΗ
2.Δγθαηαιείςαηε πνιιέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ζαο;
ΝΑΗ/Όρη
3.Αηζζάλεζηε φηη ε δσή ζαο είλαη άδεηα;
ΝΑΗ/Όρη
4.Βαξηέζηε ζπρλά;
ΝΑΗ/Όρη
5.Δίζηε ζε θαιή δηάζεζε ηνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ;
Ναη/ΟΥΗ
6.Φνβάζηε φηη ζα ζαο ζπκβεί θάηη θαθφ;
ΝΑΗ/Όρη
7.Αηζζάλεζηε ραξνχκελνο/ε ηελ πεξηζζφηεξε ψξα;
Ναη/ΟΥΗ
8.Αηζζάλεζηε ζπρλά αβνήζεηνο/ε;
ΝΑΗ/Όρη
9.Πξνηηκάηε λα κέλεηε ζην ζπίηη παξά λα βγαίλεηε έμσ θαη λα θάλεηε δηάθνξα θαηλνχξγηα
πξάγκαηα;
ΝΑΗ/Όρη
10.Αηζζάλεζηε φηη έρεηε πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα κε ηε κλήκε ζαο απ' φηη νη άιινη;
ΝΑΗ/Όρη
11.Πηζηεχεηε φηη είλαη ππέξνρν πξάγκα πνπ είζηε δσληαλφο ηψξα;
Ναη/ΟΥΗ

28

Καηάζιηςε ζηελ Σξίηε ειηθία - Ννζειεπηηθέο παξεκβάζεηο

12.Αηζζάλεζηε αλάμηνο/ε έηζη φπσο είζηε ηψξα;
ΝΑΗ/Όρη
13.Αηζζάλεζηε γεκάηνο/ε ελέξγεηα;
Ναη/ΟΥΗ
14.Αηζζάλεζηε φηη ε θαηάζηαζε ζαο είλαη ρσξίο ειπίδα βειηίσζεο;
ΝΑΗ/Όρη
15.Πηζηεχεηε φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είλαη ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ εζάο;
ΝΑΗ/Όρη

Απνηέιεζκα
0-5: θπζηνινγηθή
6-8: ήπηα
9-11: κέηξηα
12-15: ζνβαξή
Κάηη αθφκα πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε είλαη ηα θξηηήξηα γηα ηε δηάγλσζε ηεο
θαηάζιηςεο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαθάησ Σαμηλνκηθά Κξηηήξηα:
1. DSM-IV Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην ησλ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), ην νπνίν εθδίδεηαη
απφ ηελ Ακεξηθάληθε Φπρηαηξηθή Δηαηξία.
2. Σαμηλφκεζε ICD-10 Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ θαη Γηαηαξαρψλ πκπεξηθνξάο ηεο
Γηεζλνχο Ννζνινγηθήο Σαμηλφκεζεο (The ICD-10 Classification of Mental
and Behavioral Disorders: clinical description and diagnostic guidelines, ην
νπνίν εθδίδεηαη απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο.
χκθσλα κε ην πξψην εγρεηξίδην (DSM-IV), ε θαηάζιηςε δηαγηγλψζθεηαη φηαλ
ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ αηφκνπ είλαη ε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε ή ε
έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη ζπλππάξρεη ή ζπλππάξρνπλ κε ηνπιάρηζηνλ αιιά ηέζζεξα
ή παξαπάλσ, απφ ηα ζπκπηψκαηα πνπ αθνινπζνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δπν
ηειεπηαίσλ εβδνκάδσλ. Σα ζπκπηψκαηα απηά είλαη:
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1. Έληνλε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο
2. Μείσζε ή αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο
3. Αυπλία ή ππεξππλία
4. Φπρνθηλεηηθή δηέγεξζε ή επηβξάδπλζε
5. Μεησκέλε ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο
6. Αίζζεκα αλαμηφηεηαο ή αδηθαηνιφγεηεο ελνρήο
7. Κφπσζε θαη έιιεηςε ελεξγεηηθφηεηαο
8. Διαηησκέλε αίζζεζε ελδηαθέξνληνο θαη επραξίζηεζεο
9. Δπαλαιακβαλφκελεο ζθέςεηο ζαλάηνπ θαη απηνθηνληθφο ηδεαζκφο (Blazer,
2003).
Αληίζηνηρα ην δεχηεξν δηαγλσζηηθφ εγρεηξίδην (ICD-10), αθνξά θαηεπζπληήξηεο
νδεγίεο κέζα απφ 10 ζηνηρεία, ηα ππνδειψλνπλ ην θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην. Απηά
είλαη:
1. Ζ θαηαζιηπηηθή δηάζεζε
2. Ζ απψιεηα ελδηαθέξνληνο θαη επραξίζηεζεο
3. Μεησκέλε ελέξγεηα πνπ νδεγεί ζε απμεκέλε θφπσζε θαη κεησκέλε
δξαζηεξηφηεηα
4. Μεησκέλε ζπγθέληξσζε θαη πξνζνρή
5. Μεησκέλε απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζε
6. Ηδέεο απαμίαο θαη ελνρήο
7. Ενθεξέο θαη απαηζηφδνμεο απφςεηο γηα ην κέιινλ
8. Ηδέεο ή πξάμεηο απηνθαηαζηξνθήο ή απηνθηνλίαο
9. Γηαηαξαγκέλνο χπλνο
10. Μεησκέλε φξεμε
Σν ζνβαξφ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην πξνθχπηεη απφ ηελ παξνπζία ησλ 1,2,3 ζπλ
ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ απφ ηα ππφινηπα δειαδή πξέπεη λα ππάξρνπλ ην ιηγφηεξν
εθηά απφ ηα δέθα ζπκπηψκαηα. ην κέηξην επεηζφδην παξνπζηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ
δπν απφ ηα 1,2,3 θαη ζπλνιηθά πέληε απφ ηα δέθα ζπκπηψκαηα. Καη ηέινο, ην ήπην
θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην έρεη δπν απφ ηα 1,2,3 ελψ ηα ιηγφηεξα πνπ ππάξρνπλ είλαη
ηέζζεξα ζηα δέθα (Redfern & Ross, 2011).
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3.2 Σξόπνη ζεξαπείαο
Ζ ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο πεξηιακβάλεη δπν ζηάδηα: ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νμέσο
ζηαδίνπ θαη ηελ ζπληεξεηηθή ζεξαπεία ζην δεχηεξν ζηάδην. Πην αλαιπηηθά, ζην
πξψην ζηάδην ππάξρεη ε εθδήισζε ελφο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ, φπνπ δίλεηαη
θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ ψζηε ην άηνκν λα
αηζζάλεηαη θαιά θαη λα πξαγκαηνπνηεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα
ιακβάλεη κηα ζπληεξεηηθή ζεξαπεία γηα λα κελ παξνπζηάζεη ππνηξνπή. Οη θχξηνη
ηξφπνη ζεξαπείαο είλαη: θαξκαθεπηηθή αγσγή, ςπρνζεξαπεία, ζπλδπαζκφο
θαξκαθεπηηθήο αγσγήο κε ςπρνζεξαπείαο θαη άιιεο ζεξαπείεο (Μαληδαβίλνπ, 2008).
Όζσλ αθνξά ηα ειηθησκέλα άηνκα ε ςπρνζεξαπεία είλαη ε ηδία πνπ αθνινπζείηαη γηα
φινπο φζνπο έρνπλ θαηάζιηςε, πάληα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αζζελή
εμαηνκηθεπκέλα. Χζηφζν, ε θαξκαθνζεξαπείαο είλαη πην πνιχπινθε θαη
δηαθνξνπνηείηαη ζην ειηθηαθφ θάζκα ησλ ππεξειίθσλ, θαη ε θαξκαθνθηλεηηθή αιιά
θαη ε θαξκαθνδπλακηθή είλαη επεξεαζκέλε ζε φια ηα θάξκαθα (Καπξίλεο θαη ζπλ.,
2009). Οη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ αθνξνχλ αιιαγέο ζηελ ηξίηε ειηθία φπσο:


Ζ πιεζψξα θαξκάθσλ πνπ ιακβάλνπλ νη ειηθησκέλνη γηα ηηο δηάθνξεο
ζσκαηηθέο παζήζεηο, ε νπνία κπνξεί λα απμήζεη ή λα κεηψζεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ςπρηαηξηθψλ θαξκάθσλ.



Ζ κεησκέλε πηζαλψο επαηηθή θαη λεθξηθή ιεηηνπξγία πνπ παξνπζηάδνπλ νη
ειηθησκέλνη, θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα γίλεηαη εθηελέζηεξνο έιεγρνο ζηελ
δφζε ησλ θαξκάθσλ πνπ κεηαβνιίδνληαη ζην ήπαξ θαη ηνπο λεθξνχο.



Ο ρακειφηεξνο βαζηθφο κεηαβνιηζκφο, πνπ ζπλεπάγεηαη κε ηελ παξακνλή
ηνπ θαξκάθνπ ζηνλ νξγαληζκφ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Έηζη, κηα
δφζε ζεξαπεπηηθή, ζην ειηθησκέλν άηνκν κπνξεί λα γίλεη ηνμηθή.



Ο απμεκέλνο ιηπψδεο ηζηφο, πνπ ζεκαίλεη ηελ ε απνζήθεπζε ησλ
ιηπνδηαιπηψλ θαξκάθσλ ζηνλ νξγαληζκφ ησλ ειηθησκέλσλ γηα κεγαιχηεξα
ρξνληθά δηαζηήκαηα.



Ζ κείσζε ηεο πνζφηεηαο λεξνχ ζηνλ νξγαληζκφ, κε απνηέιεζκα ηα
πδαηνδηαιπηά θάξκαθα λα δεζκεχνληαη δπζθνιφηεξα (Καπξίλεο θαη
ζπλ.,2009).
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Αλαιπηηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ θαξκαθνζεξαπεία, ππάξρνπλ πνιιά
αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ αλάινγα κε ηνλ ρεκηθφ
ηνπο ηχπν θαη ηνλ κεραληζκφ δξάζεο ηνπο. Απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην
ιφγσ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο είλαη: α) ηα ηξηθπθιηθά (TCA), β) νη
εθιεθηνί αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο (SSRI), γ) νη αλαζηνιείο ηεο
κνλνακηλνμεηδάζεο (MAO) (Dewit, 2001). Χζηφζν, ηα ηξηθπθιηθά θαηαζιηπηηθά
έρνπλ θαη αληηρνιηλεξγηθέο δξάζεηο, νη νπνίεο απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν λα εκθαληζηεί
δπζθνηιηφηεηα ζηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο ελψ νη εθιεθηνί αλαζηνιείο
επαλαπξφζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θεθαιαιγία, άγρνο,
επεξεζηζηφηεηα, ηξφκν θαη δηαηαξαρέο χπλνπ (Simonsen et al., 2009). Σα θιηληθά
απνηειέζκαηα γίλνληαη εκθαλή κεηά ην πέξαο 6-8 εβδνκάδσλ ζηα ειηθησκέλα
άηνκα, ζε αληίζεζε κε ηα λεαξά άηνκα φπνπ νη 4 εβδνκάδεο είλαη αξθεηέο
(ηακαηίνπ, 2009). Δληνχηνηο, ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ παξελέξγεηεο, θαξκαθεπηηθέο
αιιειεπηδξάζεηο, ζπλλνζεξφηεηεο θαη ειιηπήο ζπκκφξθσζε ζηε ζεξαπεία γηα απηφ
ην ιφγν πξέπεη ε θαξκαθνζεξαπεία λα ρεηξίδεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή (Nies &
McEwen, 2001).
Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ζηελ θαξκαθνθηλεηηθή θαη θαξκαθνδπλακηθή ηεο
ςπρνθαξκαθνινγηθήο ζεξαπείαο επηδέρεηαη ιεπηνκεξήο επεμήγεζε. Ξεθηλψληαο,
ινηπφλ, απφ ηα ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη νη δεπηεξνηαγείο
ακίλεο, λνξηξηπηπιίλε θαη δεζηπξακίλε. Πξφθεηηαη γηα θάξκαθα κε αληηρνιηλεξγηθέο
θαη θαηαζηαιηηθέο ελέξγεηεο, κε ηα νπνία νη ειηθησκέλνη αλαπηχζζνπλ ζεξαπεπηηθέο
ζπγθεληξψζεηο πιάζκαηνο ιακβάλνληαο κηθξέο δφζεηο. Οη θαηαζιηπηηθνί αζζελείο
ηεο ηξίηεο ειηθίαο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ λνξηξηπηπιίλε ή δεζηπξακίλε, πξέπεη λα
ειέγρνληαη ζρεηηθά κε ηηο πςειέο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα
ηνπο θαη ηελ αξηεξηαθή πίεζε ζε φξζηα ζέζε. Αληίζηνηρα, νη εθιεθηνί αλαζηνιείο
επαλαπξόζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο φπσο ε θινπνμεηίλε θαη ε παξνμεηίλε απνηεινχλ
θάξκαθα ζηελ βξαρππξφζεζκε ζεξαπεία ηεο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο κε ζηαδηαθή
αχμεζε ησλ δφζεσλ. Γηαζέηνπλ ηηο ιηγφηεξεο θαξδηνινγηθέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
απφ ηα ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά θαη είλαη θάξκαθν εθινγήο ζε ήπηεο
θαηαζιίςεηο. Δπίζεο, πξέπεη λα εμεηάδνληαη νη αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα θαη
λα ειέγρεηαη ε δφζε αλάινγα κε ηα επίπεδα ηνπ πιάζκαηνο ησλ ηξηθπθιηθψλ,
αληηςπρσηηθψλ θαη αληηαξξπζκηθψλ θαξκάθσλ. Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απηψλ
είλαη ε αυπλία, ε λαπηία, ε αλνξεμία, ν ςεπδνπαξθηληζκφο θαη ε απξφζθνξε έθθξηζε
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αληηδηνπξεηηθήο νξκφλεο. Σέινο, νη αλαζηνιείο ηεο κνλνακηλνμεηδάζεο είλαη ηδηαίηεξα
απνηειεζκαηηθνί ζηε ζεξαπεία ειηθησκέλσλ αζζελψλ κε κείδνλα θαηαζιηπηηθή
δηαηαξαρή ή κε επεηζφδηα παληθνχ. Κάπνηνη απφ ηνπο αλαζηνιείο είλαη ε θαηλειδίλε
θαη ε ηξαλπιθππξνκίλε, ρνξεγνχληαη ζε κηθξέο δφζεηο ελψ ε θχξηα αλεπηζχκεηε
ελέξγεηα είλαη ε νξζνζηαηηθή ππφηαζε πνπ ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη θαη ζε πηψζεηο.
Άιιεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο είλαη ε αχμεζε ηνπ βάξνπο, ε ππλειία ή αυπλία κε
έιιεηςε ελεξγεηηθφηεηαο, ε εθίδξσζε θαη ε λεπξηθφηεηα (Kaplan et al., 2005).
Αληίζηνηρα, ζε φηη αθνξά ηελ ςπρνζεξαπεία ππάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη, νη νπνίνη
επηιέγνληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζηνλ εθάζηνηε αζζελή αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
θαη ηελ πνξεία ηεο λφζνπ. Σα είδε ςπρνζεξαπείαο, ινηπφλ, είλαη ε αηνκηθή, ε
νκαδηθή, ε νηθνγελεηαθή, ε γλσζηηθή – ζπκπεξηθνξηζηηθή θαη ε ςπραλαιπηηθή. Ζ
γλσζηαθή – ζπκπεξηθνξηζηηθή κέζνδνο είλαη απηή πνπ έρεη δείμεη ηα πην πνιιά
βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα. Σέινο, άιιεο ζεξαπεπηηθέο
κέζνδνη γηα ηελ θαηάζιηςε είλαη ε ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία θαη ε θσηνζεξαπεία
(ΔΠΗΦΤ, 2010). πγθεθξηκέλα, ε ζεξαπεία κε ειεθηξνζφθ πξαγκαηνπνηείηαη ζε
πεξηπηψζεηο, ζνβαξψλ κνξθψλ θαηαζιίςεσο νη νπνίεο δε αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζε
πνηθίιεο θαξκαθεπηηθέο αγσγέο (Dewit, 2001). Ζ ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία, απνηειεί
αθφκε κηα ζεξαπεπηηθή κέζνδν κε ηνλ κηθξφηεξν θίλδπλν επηπινθψλ ζηα ειηθησκέλα
άηνκα, θαζψο δελ εκπιέθνληαη νη ζπλππάξρνπζεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο νχηε
ππάξρεη ν θίλδπλν αιιειεπίδξαζεο ησλ θαξκάθσλ. πλεπψο, πξνζθέξεη ηαρεία
αληαπφθξηζε δσηηθήο ζεκαζίαο κε ηνλ ίδην βαζκφ αζθάιεηαο κε ηα θάξκαθα φηαλ
πξφθεηηαη γηα εμνπζελσκέλνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο (Kaplan et al., 2005).
Δλ θαηαθιείδη, ε ζεξαπεία ηεο θαηαζιίςεσο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη
απαξαίηεηε θαζψο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζεη ηνλ ρξφλν θαη ηελ έληαζε ηεο
αζζέλεηαο. Δπηπξνζζέησο, ζηελ επίηεπμε απηνχ ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ δηάθνξεο
εηδηθφηεηεο επαγγεικαηηψλ πγείαο, εθ ησλ νπνίσλ είλαη ςπρίαηξνη, ςπρνιφγνη,
λνζειεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θ.α. ηφρνο ησλ παξαπάλσ είλαη
ε αληηκεηψπηζε ηεο θαθήο ςπρηθήο πγείαο θαζψο θαη ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο
δσήο ησλ θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ (Μαληδαβίλνπ, 2008). Σέινο, ην ζρέδην θξνληίδαο
ζηεξίδεηαη ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειηθησκέλνπ θαη ρξήδεη αλαγθαία ε
πξνζνρή ζηελ ρνξεγνχκελε δφζε ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ, δεδνκέλνπ φηη
ππάξρνπλ πνιινί πηζαλνί θίλδπλνη (π.ρ. αθπδάησζε, νξζνζηαηηθή ππφηαζε, δηέγεξζε,
ζχγρπζε θ.α).
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Κεθάιαην 4 : Ννζειεπηηθέο Παξεκβάζεηο ζηελ θαηάζιηςε

4.1 Ο ξόινο ηνπ λνζειεπηή ςπρηθήο πγείαο
Ο ξφινο ηνπ ςπρηαηξηθνχ λνζειεπηή είλαη πνιπδηάζηαηνο: α) Παξαηεξεηήο, β)
Τπνζηεξηθηήο, γ) Γεκηνπξγφο ζεηηθνχ ζεξαπεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, δ) Θεξαπεπηήο –
Πξφζσπν Αλαθνξάο, ζη) Δπφπηεο λνζειεπηηθήο εξγαζίαο θαη δ) Δθπαηδεπηήο. Έηζη,
αο πάξνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο λνζειεπηή ςπρηθήο πγείαο απφ ηελ αξρή. Χο
παξαηεξεηήο, ν ςπρηαηξηθφο λνζειεπηήο έρεη ππεπζπλφηεηα, αληηθεηκεληθφηεηα,
πιεξφηεηα ζηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη αθξίβεηα, θαζψο ε εθηίκεζε ηεο πνξείαο
κηα λφζνπ είλαη ζεκαληηθφ ζεκείν αλαθνξάο. Αθφκε, είλαη απηφο πνπ ππνζηεξίδεη
ηνλ αζζελή δεκηνπξγψληαο έλα ζεηηθφ πεξηβάιινλ ψζηε λα ληψζεη αζθάιεηα θαη
επνπηεχεη ηελ ζεξαπεπηηθή πνξεία θάλνληαο ζπλερή θξηηηθή ζηηο λνζειεπηηθέο
παξεκβάζεηο. Σέινο, ν ξφινο ηνπ σο εθπαηδεπηήο δεκηνπξγεί κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο
κε ηνλ αζζελή, κε ηελ νπνία ζηνρεχεη ζηελ εθκάζεζε θαη ηε ζπκκφξθσζε εθείλνπ
αιιά θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο (Γακίγνο, 2003). Κάπνηα αθφκε
ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη απαξαίηεην λα ζπλνδεχνπλ ηνλ λνζειεπηή ςπρηθήο πγείαο
είλαη ε ηήξεζε ηεο ερεκχζεηαο ζε φηη αθνξά ηνπο αζζελείο, ε απνζηαζηνπνίεζε ζε
πξνζσπηθφ επίπεδν, ε ειαζηηθφηεηα ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ αζζελή θαη ε ελεκέξσζε
απηνχ ρσξίο λα ππνδεηθλχεη ή λα απνηξέπεη (Ηεξνδηαθφλνπ & Ηαθσβίδεο, 1997).
Χζηφζν, ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε κε έλαλ αζζελή ηξίηεο ειηθίαο έρεη νξηζκέλεο
επηπξφζζεηεο ηδηαηηεξφηεηεο. ε πξψηε θάζε πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ νη πνιηηηζκηθέο
ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηα γεξαηεηά ψζηε λα δίλεηαη ε πξέπνπζα
πξνζνρή, ε νπνία ζα βειηηψζεη ηελ έθβαζε ηεο λνζειείαο αιιά θαη ζα πξνζθέξεη
ζηγνπξηά θαη αζθάιεηα ζηνπο αζζελείο. Έπεηηα, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη
αληηκεησπίδνληαη θαηάιιεια πξαθηηθέο δπζθνιίεο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ φπσο ε
έθπησζε ηεο αθνήο θαη ε δπζθνιία ζηελ άξζξσζε ηνπ ιφγνπ. Δπηπιένλ, κηα
δπζθνιία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κνξθσηηθή δηαθνξά είλαη ε δπζκελήο θαηαλφεζε
ησλ ηαηξηθψλ νξψλ φπσο επίζεο θαη ε δπζθνιία ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ
ςπρνκεηξηθψλ δηαδηθαζηψλ. Καηά ζπλέπεηα, νη θξνληηζηέο πγείαο νθείινπλ λα
μεπεξλνχλ ηηο δπζθνιίεο απηέο, αθηεξψλνληαο πεξηζζφηεξν ρξφλν ζπκθψλα κε ηηο
αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ (Καπξίλεο θαη ζπλ., 2009).
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4.2 Ννζειεπηηθέο παξεκβάζεηο
Ζ λνζειεπηηθή παξέκβαζε ζηελ θαηάζιηςε ηεο ηξίηεο ειηθίαο μεθηλά απφ ηε
δηάγλσζε ηεο λφζνπ. Αθξηβψο, επεηδή πξφθεηηαη γηα κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία ν
λνζειεπηήο έρνληαο ηηο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζπκπησκαηνινγία νθείιεη λα
δηαθξίλεη θαη λα αλαγλσξίζεη ηα ζεκεία ζε έλαλ θαηαζιηπηηθφ αζζελή. Παξφια απηά,
εμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ηνπ θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο ζηελ ζεξαπεία
ηεο θαηάζιηςεο (Πιαηή, 2000). ηφρνο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο
είλαη ε αλαζπγθξφηεζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ
αλψηεξνπ επηπέδνπ, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζηελ ηεξάξρεζε ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ
θαηά Maslow, φπνπ ζην πςειφηεξν επίπεδν βξίζθεηαη ε απηνεθηίκεζε. Έηζη, ν
λνζειεπηήο νθείιεη λα ελζαξξχλεη ην ειηθησκέλν άηνκν κέζα απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο
ηνπ δεμηφηεηεο ψζηε λα απνθηήζεη απηνλνκία, απηνζεβαζκφ θαη εκπηζηνζχλε ζηε
κεηαμχ ηνπο ζρέζε γηα έλα ζεξαπεπηηθφ δηάινγν (Παγνξνπνχινπ, 2000).
Σν πξσηαξρηθφ κέιεκα ηνπ λνζειεπηή ζε έλα θαηαζιηπηηθφ άηνκν είλαη λα ηνλ
πξνζηαηέςεη απφ θάζε κνξθή απηφ-ηξαπκαηηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θαξκαθεπηηθήο ηεο ηνπ αγσγήο, φπνπ ν αζζελήο απνθηά μαλά ηελ ελέξγεηα ηνπ. Απηφ
ζπκβαίλεη φπσο κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε επεηδή ε δηαηήξεζε ηεο δσήο είλαη ην
κείδσλ δήηεκα γηα λα αλαιχζνπκε ηα πεξαηηέξσ. ε έλαλ ειηθησκέλν, ινηπφλ, πνπ
πάζρεη απφ θαηάζιηςε ζα πξέπεη λα εζηηαζηεί ε πξνζνρή ζηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ
ζεκείσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνδειψλνπλ ηελ πξφζεζε ηνπ θαηαζιηπηηθνχ
αηφκνπ λα απηνθηνλήζεη. Σα ζεκεία απηά είλαη: ν ιεπηνκεξήο δηαθαλνληζκφο ησλ
πξνζσπηθψλ δεηεκάησλ, ε αηθλίδηα επθνξία ή αθφκα θαη ε ίδηα ε επηζπκία ηνπ γηα ην
ζάλαην (Dewit, 2001).
ρεηηθά κε ην έξγν ηνπ λνζειεπηή, γεληθφηεξα, είλαη γεγνλφο φηη αλαπηχζζεηαη απφ
ηελ θιηληθή έσο ηελ θνηλφηεηα. πγθεθξηκέλα απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα
ζηνλ θαηαζιηπηηθφ αζζελή θαη ηελ ζεξαπεπηηθή νκάδα, δηφηη είλαη ην πξφζσπν θιεηδί
πνπ βξίζθεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο κε ηνλ αζζελή θαη ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα
ζπγθεληξψζεη ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα, ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αζζελή θαη ην
νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη λα παξαηεξήζεη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ
ελδερνκέλσο λα ππάξμνπλ ζηελ πνξεία ηεο λφζνπ. Σα ζηνηρεία απηά επλννχλ ζηελ
βειηίσζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πιάλνπ αιιά ηεο επξχηεξεο ζεξαπείαο ηνπ
θαηαζιηπηηθνχ αζζελή (Μαδηαλφο, 2000).
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Αθφκε, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε επηθνηλσλία ηνπ λνζειεπηή κε ην θαηαζιηπηηθφ
άηνκν, ε φπνηα ελδερνκέλσο λα κελ είλαη εχθνιε εμ‟ αηηίαο ησλ αξλεηηθψλ ζθέςεσλ
θαη ζπκπεξηθνξψλ ηνπ. Μία αλαγθαία παξέκβαζε ηνπ επαγγεικαηία πγείαο είλαη λα
βνεζήζεη ην άηνκν λα ζέζεη ξεαιηζηηθνχο θαη πξαγκαηνπνηήζηκνπο ζηφρνπο, νη
νπνίνη ζηαδηαθά ζα αθνξνχλ πην πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο. Γλσξίδνληαο φηη θάζε
δηαδηθαζία απαηηεί αλάινγε ζπγθέληξσζε θαη ελέξγεηα, ηηο νπνίεο ην άηνκν πνπ
πάζρεη δελ ζα είλαη δηαηεζεηκέλν λα θαηαβάιεη, ν λνζειεπηήο πξέπεη λα αλαπηχμεη
κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη λα παξέρεη έλα πεξηβάιινλ θαη ζπλζήθεο φζν ην δπλαηφλ
πην θνληά ζηελ αξέζθεηα ηνπ πάζρνληα (Dewit, 2001).
Κάπνηεο βαζηθέο λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα έλα ειηθησκέλν άηνκν είλαη : Ζ
εμαζθάιηζε ελφο θαηάιιεινπ θαη άλεηνπ ρψξνπ, ε επαξθήο δηαηξνθηθή πξφζιεςε
θαη θαηαλάισζε πγξψλ, ν έιεγρνο ηεο θαηάπνζεο ησλ θαξκάθσλ, ε θξνληίδα ηεο
ζηνκαηηθήο πγηεηλήο, ε ελζάξξπλζε / βνήζεηα ζηελ πξνζσπηθή θαζαξηφηεηα θαη ε
ςπρνινγηθή ππνζηήξημε (Stanhope & Lancaster, 2009). Σέινο, πξέπεη λα
πξνζζέζνπκε φηη ζεκαληηθφ γηα θάζε λνζειεπηηθή παξέκβαζε είλαη ν λνζειεπηήο λα
γλσξίδεη ηελ ζπλχπαξμε άιισλ αζζελεηψλ ή άιισλ επεηζνδίσλ ζην ηζηνξηθφ ηνπ
αζζελή. Ζ νξζή θαη νινθιεξσκέλε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζε ζα νδεγήζεη ζηηο
θαηάιιειεο ελέξγεηεο θαη ηα κέηξα, ηα νπνία ζα εθαξκνζηνχλ (Παπαγεσξγίνπ,
2004).
Παξαθάησ ζα αλαιχζνπκε ην λνζειεπηηθφ πιάλν ζχκθσλα κε ην νπνίν
πξαγκαηνπνηνχληαη νη λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε έλαλ αζζελή πνπ πάζρεη απφ
θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή. Σα κέξε ηνπ πιάλνπ είλαη ηα εμήο:
 Ζ λνζειεπηηθή δηάγλσζε θαη εθηίκεζε
 Ο ζρεδηαζκφο ηεο λνζειεπηηθήο παξέκβαζεο
 Ζ εθαξκνγή ηνπ λνζειεπηηθνχ πιάλνπ
 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο (Dewit, 2001).

4.2.1 Ννζειεπηηθή εθηίκεζε θαη δηάγλσζε
Αξρηθά, ν λνζειεπηήο νινθιεξψλεη ηελ εθηίκεζε ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο ηνπ
αζζελή, ζπιιέγνληαο δεδνκέλα κε βάζε ηα αθφινπζα βήκαηα. Δίλαη ζεκαληηθή ε
πηνζέηεζε θνηλνχ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ηνπ ειηθησκέλνπ αηφκνπ απφ φιε ηε
ζεξαπεπηηθή νκάδα (Redfern & Ross, 2011).
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1. Ζ ιήςε ηνπ λνζειεπηηθνχ ηζηνξηθνχ, ε νπνία πεξηιακβάλεη: ην ηαηξηθφ θαη ην
νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, ηα πηζαλά πξνεγνχκελα θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα, ηελ
θαηαλάισζε αιθνφι ή λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ηελ κφξθσζε ηνπ αζζελή, ηα
ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ, πξφζθαηε απψιεηα, θνηλσληθή απνκφλσζε θαη
ηέινο ηα γεξνςπρηαηξηθά εξγαιεία εθηίκεζεο ηεο θαηάζιηςεο.
2. Ζ θαηαγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ, ηελ γλσζηαθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη
ζπκπεξηθνξηζηηθή απάληεζε ηνπ αηφκνπ εμαηνκηθεπκέλα κε ηε βνήζεηα ηνπ
πξνζρεδηαζκέλνπ ηζηνξηθνχ γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. Αμηνιφγεζε
ζνβαξφηεηαο ηνπ ηξέρνληνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ.
3. Ζ εθηίκεζε ησλ απηνθηνληθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο λα έρεη ην άηνκν,
νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηνλ ζάλαην αλαγλσξίδνληαο ηα ζεκεία πνπ ηελ
ππνδειψλνπλ.
4. Ζ δηεξεχλεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ αζζελή. Καη‟ επέθηαζε, πνία
είλαη ηα άηνκα απηά, νη γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ δηαηαξαρή, αλ είλαη ζε ζέζε λα
αλαγλσξίδνπλ ηα ζπκπηψκαηα θαη ηηο ππνηξνπέο θαη ηέινο θαηά πφζν είλαη
ππνζηεξηθηηθνί ζηελ φιε θαηάζηαζε (Redfern & Ross, 2011).
Αληίζηνηρα, θαηά ηε δηάγλσζε ηεο θαηάζιηςεο ν λνζειεπηήο ειέγρεη ηελ βαξχηεηα
ησλ ζπκπησκάησλ, ηα επίπεδα ηνπ άγρνπο, ηελ επηθξαηέζηεξε δηάζεζε, ηνλ βαζκφ
απηνειέγρνπ θαη ηεο επηθηλδπλφηεηαο γηα απηνθηνλία. ηε ζπλέρεηα,
πξαγκαηνπνηείηαη εμαηνκηθεπκέλε λνζειεπηηθή δηεξγαζία ηνπ θαηαζιηπηηθνχ αηφκνπ,
ηεξαξρψληαο ηα παξαθάησ ζεκεία:
i.

Άγρνο

ii.

Αληηκεηψπηζε απνηειεζκαηηθήο νηθνγέλεηαο: ζπκβηβαζηηθή ιχζε

iii.

Αληηκεηψπηζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ

iv.

Αμηνιφγεζε ηεο αληαπφθξηζεο ηεο νηθνγέλεηαο

v.

Λχπε, δπζιεηηνπξγία

vi.

Έιιεηςε ειπίδαο

vii.

Διιεηκκαηηθή γλψζε

viii.

Γηαηαξαρή ηεο δηαηξνθήο

ix.

Καηαβνιή ησλ δπλάκεσλ

x.

Έιιεηςε απηνεθηίκεζεο

xi.

Γηαηαξαρή ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο
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xii.

Γηαηαξαρή ηνπ χπλνπ

xiii.

Κνηλσληθή απνκφλσζε

xiv.

Πλεπκαηηθέο αλεζπρίεο

xv.

Μεησκέλε θξηηηθή ηθαλφηεηα

xvi.

Κίλδπλνο γηα άζθεζε βίαο ζηνλ ίδην ή ζε άιινπο (Οξθαλνχ, 2016).

4.2.2 ρεδηαζκόο λνζειεπηηθώλ παξεκβάζεσλ θαη εθαξκνγή λνζειεπηηθνύ
πιάλνπ
Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ λνζειεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, ν λνζειεπηήο ζέηεη ηνπο
ζηφρνπο ψζηε λα δηαρεηξηζηεί θαηάιιεια ηνλ θαηαζιηπηηθφ αζζελή θαη ηελ
νηθνγέλεηα ηνπ (Dewit, 2001).
πγθεθξηκέλα, επηδηψθεη απφ ην άηνκν λα κεησζεί ην άγρνο ηνπ αζζελή, λα είλαη ζε
ζέζεη λα αληηκεησπίζεη ηα ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα, λα απνθηήζεη ειπίδα θαη
απηνεθηίκεζε, λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζηα νηθεία πξφζσπα, λα
απνθαηαζηήζεη ηηο δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ θαη ηεο δηαηξνθήο, λα θάλεη αηζηφδνμεο
ζθέςεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα ζπκκεηέρεη ζε θνηλσληθέο
εθδειψζεηο, θαη απφ ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ λα εθπαηδεπηεί ζρεηηθά κε ηελ
θαηάζιηςε, ηνλ ηξφπν ηεο ζεξαπείαο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ, ηελ
αλαγλψξηζε ησλ ππνηξνπψλ αιιά επίζεο θαη ηελ ππνζηήξημε κε ηελ έθθξαζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο πξνο ηνλ πάζρνληα.
Σν ζρέδην ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππφινηπε ζεξαπεπηηθή
νκάδα, εθαξκφδεηαη ζηνλ θαηαζιηπηηθφ αζζελή ζχκθσλα κε ην εμήο πιάλν:
i.

Απνδερφκαζηε ηνλ αζζελή σο νιφηεηα.

ii.

Γεκηνπξγνχκε έλα θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ζηνλ αζζελή ψζηε λα
πξνζαξκνζηεί επθνιφηεξα.

iii.

Δμαζθαιίδνπκε ηελ επαξθή δηαηξνθή ηνπ αζζελή, ζπκπεξηιακβάλνληαο
ηξνθέο ηεο αξεζθείαο ηνπ.

iv.

Δπηδηψθνπκε ηελ βειηίσζε ηνπ χπλνπ παξέρνληαο έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ

v.

Πξνηξέπνπκε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο.

vi.

Πξνζπαζνχκε λα απνβάιινπκε ηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο θαη αληηιήςεηο πνπ έρεη
γηα ηνλ εαπηφ ηνπ.

vii.

Θέηνπκε εχθνινπο ζηφρνπο ζηελ αξρή θαη ζηαδηαθά πην πεξίπινθνπο.
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viii.

Απνδερφκαζηε φια ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδεη.

ix.

Βνεζνχκε ζηελ απνβνιή ηεο ειαηησκέλεο απηνεθηίκεζεο.

x.

Δθαξκφδνπκε πξνιεπηηθά κέηξα ζε ζπλζήθεο απηνθηνληθψλ ηάζεσλ.

xi.

Γηαρεηξηδφκαζηε νξζά ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή αλάινγα κε ηηο
εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο.

xii.

Παξαθνινπζνχκε ηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα θαη ηηο πηζαλέο επηπινθέο.

xiii.

Δλζαξξχλνπκε ηελ ζπκκεηνρή ζε ζεξαπεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ
θαιχηεξε εθδήισζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ αιιά θαη ζηελ νκαδηθή
ςπρνζεξαπεία ψζηε λα ζπλαλαζηξέθεηαη θαη κε άιια άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ
θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή.

xiv.

Δθπαηδεχνπκε ηνλ αζζελή ζχκθσλα κε ηελ αζζέλεηα κε ζηφρν ηνλ
απηνέιεγρν.

xv.

Υξεζηκνπνηνχκε εληζρπηηθέο ηερληθέο ζηελ εθδήισζε παξαηζζήζεσλ.

4.2.3 Αμηνιόγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο
O λνζειεπηήο ρξεζηκνπνηεί ηα παξαθάησ θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηα
απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο.
1. O αζζελήο εθθξάδεη ηε κείσζε ηνπ άγρνπο θαη θπζηνινγηθή, θαιή δηάζεζε.
2. O αζζελήο δελ έρεη απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο θαη εθθξάδεη ηελ επηζπκία ηνπ λα
δήζεη.
3. O αζζελήο ηξψεη θάζε κέξα πγηεηλά γεχκαηα θαη δηαηεξεί θπζηνινγηθφ βάξνο.
4. O αζζελήο παξνπζηάδεη δείγκαηα θπζηνινγηθνχ χπλνπ, θαζψο ζηε δηάξθεηα ηεο
εκέξαο έρεη ηθαλνπνηεηηθή ελέξγεηα.
5. O αζζελήο εθθξάδεη φηη κπνξεί λα ηα βγάδεη πέξα κε ηηο ηξέρνπζεο αιιαγέο ηεο
δσήο θαη φηη είλαη ηθαλφο λα βξίζθεη θαηάιιεινπο ηξφπνπο γηα λα ηηο αληηκεησπίζεη.
6. O αζζελήο παξνπζηάδεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κηα ζεηηθή εηθφλα.
7. O αζζελήο εθθξάδεη αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ.
8. O αζζελήο εθθξάδεη επραξίζηεζε γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν πνπ είρε επίδξαζε
πάλσ ηνπ θαη αλαγλσξίδεη ηα θαηάιιεια γη' απηφλ ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα.
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9. O αζζελήο εθδειψλεη δείγκαηα θαζαξήο ζθέςεο, ρσξίο απνδεηθηηθά ζηνηρεία
παξαπιάλεζεο, ππεξβνιηθά ζπλαηζζήκαηα ελνρήο ή ηδέεο θπγήο.
10. O αζζελήο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ έρνπλ γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζιηπηηθή
δηαηαξαρή, ην πξφγξακκα ζεξαπείαο ηνπ, ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή, θαη ηα
ζπκπηψκαηα πνπ δείρλνπλ κηα αλεξρφκελε θξίζε (Happell, et al., 2008).

4.3 Πξναγσγή ηεο πγείαο – Πξόιεςε ηεο θαηάζιηςεο
Ζ πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο πεξηιακβάλεη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ςπρηθήο επεμίαο
ησλ αηφκσλ, ησλ νηθνγελεηψλ θαη θαη' επέθηαζε ησλ θνηλνηήησλ. Αθφκε, βαζίδεηαη
ζηελ άπνςε φηη ην πσο αηζζάλνληαη νη άλζξσπνη επηδξά ζεκαληηθά ζηελ πγεία ηνπ.
Γίλνληαο έκθαζε ζηε ζεκαζία πνπ έρεη ε δηαηήξεζε ηεο ζσκαηηθήο πγείαο γηα ηελ
θαζνιηθή επεμία ησλ ειηθησκέλσλ, παξαηεξείηαη φηη ηα ειηθησκέλα άηνκα ζα πξέπεη
λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη πξφιεςεο ησλ
λνζεκάησλ (Redfern & Ross, 2011).
Οη λνζειεπηέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο
παξεκβάζεηο θαζψο θαη ελζάξξπλζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο. Αλαθνξηθά, νη
ειηθησκέλνη ζα σθειεζνχλ απφ δξάζεηο φπσο είλαη ε πξνψζεζε ηεο άζθεζεο, ε
ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, νη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξφιεςε ησλ πηψζεσλ θαη ησλ
αγγεηαθψλ εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ θαη ηέινο ζηελ δηαρείξηζε ηεο γξίπεο (Redfern &
Ross, 2011). Παξάιιεια, ηα ειηθησκέλα άηνκα είλαη πην επάισηα ζε ζχγθξηζε κε
άιιεο

ειηθηαθέο

νκάδεο

φζσλ

αθνξά

νξγαληθά,

ζπλαηζζεκαηηθά

θαη

θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Καηά ζπλέπεηα, πηζαλφλ λα απαηηείηαη ηδηαίηεξε
θξνληίδα πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξναγσγή θαη ε δηαηήξεζε ηεο πγείαο
ηνπο (Taylor et al., 1997).
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Οη βαζηθέο θαη θχξηεο πηπρέο ηεο πξφιεςεο ζηελ θαηάζιηςε εζηηάδνληαη:
1. ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο γηα φιν ηνλ πιεζπζκφ.
2. ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαθήο ςπρηθήο πγείαο µέζσ ηεο πξνιεπηηθήο δξάζεο.
3. ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ µε θαθή ςπρηθή πγεία ή
αλαπεξία µέζσ ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ
θαη ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπο.
4. ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο, έξεπλαο θαη επηκφξθσζεο
ζρεηηθά µε ηελ ςπρηθή πγεία (Μαληδαβίλνπ, 2008).
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Κεθάιαην 1 : Νέα δεδνκέλα ζηελ θαηάζιηςε ηεο ηξίηεο ειηθίαο

Λακβάλνληαο ππφςε ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο, ε θαηάζιηςε απνηειεί έλα κείδνλ
δήηεκα γηα ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ε λφζνο απηή ζηελ
ηξίηε ειηθία είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ απαηηεί πξνζνρή ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη
ηεο δπζθνιίαο ζηνλ εληνπηζκφ ηεο ζηα ειηθησκέλα άηνκα δηφηη ζπρλά
παξεξκελεχεηαη. Ζ ζπρλφηεηα θαη ε ζλεζηκφηεηα πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη δηακνξθψλεη
ηελ έθηαθηε αλάγθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαζψο θαη ηελ παξέκβαζε απφ
επαγγεικαηίεο πγείαο. Καηά ζπλέπεηα, ην ζέκα απηφ ππήξμε αληηθείκελν
πξνβιεκαηηζκνχ θαη αθνξκή γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη έξεπλεο ψζηε λα εκβαζχλνπλ
ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν κε ζηφρν ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε.
θνπφο, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο αλαζθνπηθήο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο
θαηάζιηςεο ζηελ ηξίηε ειηθία θαη ε πεξηγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο ηεο ζηε
δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ λνζειεπηηθψλ
παξεκβάζεσλ.

1.1 Τιηθό θαη κέζνδνο κειέηεο
Ζ κέζνδνο κειέηεο, θαηά ηελ νπνία ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο έρνπλ ζπιιερζεί απφ
πξνεγνχκελεο δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο -κε ζπζρεηηδφκελα ζέκαηα- νλνκάδεηαη
δεπηεξνγελή έξεπλα (Watson et al., 2008). Με ηνλ ηξφπν απηφ έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα
κηαο ζθαηξηθήο εηθφλαο ηνπ ζέκαηνο απφ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο.
Ζ παξνχζα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ειεθηξνληθέο βάζεηο
φπσο ην Google Scholar, ην Pubmed, ην Iatrotek θ.α. Δπηιέρζεθαλ άξζξα
δεκνζηεπκέλα θαηά ηα ηειεπηαία έηε, ηα νπνία είραλ πξνθχςεη απφ αλαζθνπήζεηο,
ζπζηεκαηηθέο κειέηεο ή θαη γεληθά άξζξα. Σέζεθε πεξηνξηζκφο ζηε γιψζζα
δεκνζίεπζεο ησλ άξζξσλ θαη επηιέρζεθαλ φζα ήηαλ ζηελ αγγιηθή είηε απφ ειιεληθέο
είηε απφ μέλεο πεγέο. Σέινο, νη ιέμεηο θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε
ζπλδπαζκνχο ζηελ αλαδήηεζε ήηαλ: Καηάζιηςε, Σξίηε ειηθία, ειηθησκέλνη,
ζπκπηψκαηα, αηηηνινγία.
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1.2 Απνηειέζκαηα έξεπλαο

Prevalence of depression among the elderly
K. Argyropoulos, P. Gourzis, E. Jelastopulu.
Psychiatriki 2012, 23: 39-45

Abstract
Depression is the most common mental health problem among older people, posing a
critical impact on their well-being and the quality of life. The objective of the present
study was to estimate the prevalence of depression in elderly population of an urban
area and to investigate the association with various aggravating or protective factors.
The sample consisted of 239 subjects, aged >60 years, members of “daycare centers
for older people” (KAPI) in the municipality of Patras, W-Greece. A questionnaire
was developed to collect basic demographic and socioeconomic data, including three
questions from the “European Health Interview Survey” (EHIS), regarding selfreported and/or by a physician diagnosed depression. Moreover, to all participants the
Greek validated version of the Geriatric Depression Scale (GDS-15) was applied, to
screen the elderly for depressive symptoms. The scores of the GDS were a) compared
to the corresponding answers of the EHIS questions and b) associated to the various
recorded basic parameters. Statistical analyses were performed using the SPSS v.
17.0. The results of the GDS indicated 45% of the studied population having
depressive symptoms (36% moderate, 9% severe), while having ever been affected
with chronic depression reported 49 (20.5%) and out of them 34 (66.8%) stated to
have been diagnosed by a medical doctor. In detail, out of the 162 (67.8%) subjects
reporting never have been affected by a depression, 37 (22.8%) and 8 (4.9%) screened
positive for moderate and severe depressive symptoms, respectively. In 27 individuals
who reported not to know if they have depression, 16 revealed depressive symptoms
using the GDS. Depressive symptoms were more frequent in women (54.6% vs
37.4%, p=0.027), in not married, including divorced and widowed, compared to
married (55.6% vs 38.9%, p=0.038) and in subjects living alone at home (62% vs
38.1%, p=0.003). Depressive symptoms were more frequent in elderly with chronic
diseases compared to elderly without comorbidity (50.8% vs 27.5%, p=0.02). High
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prevalence of depressive symptoms in elderly population is evident, but rarely
recognized. The systematic use of short GDS versions in Primary Care may increase
detection rates of depression among the elderly.

Δπηπνιαζκόο ηεο θαηάζιηςεο ζε πιεζπζκό ειηθησκέλσλ.
Ζ πην ζπρλή ςπρηθή δηαηαξαρή, κε ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ
ειηθησκέλσλ, είλαη ε θαηάζιηςε. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο
ζπρλφηεηαο θαηάζιηςεο ζε θνηλνηηθφ αζηηθφ πιεζπζκφ ειηθησκέλσλ, ε δηεξεχλεζε
ηεο ζπζρέηηζεο ηεο κε επηβαξπληηθνχο ή πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο θαη ε
δηεξεχλεζε πηζαλήο ππνδηάγλσζεο ηεο. Γηεμήρζε δηαρξνληθή κειέηε, φπνπ
πιεζπζκφ-ζηφρν, απνηέιεζαλ 239 ειηθησκέλα άηνκα, νη νπνίνη είλαη απνδέθηεο ησλ
ππεξεζηψλ ησλ ΚΑΠΖ ηνπ Γήκνπ Πάηξαο. ρεδηάζηεθε έλα θαηάιιεια
δηακνξθσκέλν εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ δεδνκέλσλ,
ζπκπεξηιακβάλνληαο ηξεηο εξσηήζεηο ηνπ “European Health Interview Survey“
(EHIS) κε ηηο νπνίεο επηρεηξείηαη λα πξνζδηνξηζηεί ην πνζνζηφ αηφκσλ πνπ εκθαλίδεη
ρξφληα θαηάζιηςε, είηε απηφ-αλαθεξφκελε είηε απφ ηαηξφ δηαγλσζκέλε. Δπίζεο
εθαξκφζηεθε ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ε ειιεληθή έθδνζε ηεο επηθπξσκέλεο
≪Γεξηαηξηθήο Κιίκαθαο Καηάζιηςεο≫ (GDS-15) γηα ηελ εθηίκεζε θαηαζιηπηηθψλ
δηαηαξαρψλ. πκπηψκαηα θαηάζιηςεο βάζεη ηνπ δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ GDS-15
εκθαλίδεη ην 45% (36% κέηξηα θαη 9% ζνβαξά) ηνπ ππφ κειέηε πιεζπζκνχ, ελψ
ζηελ εξψηεζε ηνπ EHIS αλ έρνπλ/είραλ θαηάζιηςε απαληά ζεηηθά ην 20,5% (49), εθ
ησλ νπνίσλ 34 άηνκα δειψλνπλ λα έρεη γίλεη δηάγλσζε απφ ηαηξφ. πγθεθξηκέλα, απφ
ηνπο 162 (67,8%) πνπ δειψλνπλ απνπζία θαηάζιηςεο, ζε 37 (22,8%) θαη 8 (4,9%)
άηνκα αληρλεχζεθε κέηξηα θαη ζνβαξή θαηάζιηςε θαη ζε 27 άηνκα ηα νπνία δήισζαλ
λα κελ γλσξίδνπλ εάλ πάζρνπλ/έπαζραλ, 16 αληρλεχηεθαλ κε θαηαζιηπηηθέο
δηαηαξαρέο. πρλφηεξε εκθαλίδεηαη ε θαηάζιηςε ζε ειηθησκέλνπο κε ρξφληα
λνζήκαηα ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ δελ εκθαλίδνπλ ζπλλνζεξφηεηα (50,8%
έλαληη 27,5%, p=0,02), ζε γπλαίθεο (54,6% έλαληη 37,4%, p=0,027), ζηνπο ρήξνπο ή
δηαδεπγκέλνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παληξεκέλνπο (55,6% έλαληη 38,9%, p=0,038)
θαη ζε άηνκα πνπ κέλνπλ κφλα ζην ζπίηη (62% έλαληη 38,1%, p=0,003). Ζ θαηάζιηςε
ζηνπο ειηθησκέλνπο αλαδεηθλχεηαη σο ππφ-δηαγλσζκέλε λφζνο. Ζ εθαξκνγή ηεο
εχρξεζηεο θαη ζχληνκεο θιίκαθαο GDS-15 απφ ηαηξνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο
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πγείαο ελδέρεηαη λα απμήζεη ηα πνζνζηά έγθαηξεο αλαγλψξηζεο θαη αληηκεηψπηζήο
ηεο ζε ειηθησκέλν πιεζπζκφ.

Rostrum of Asclepius® - “To Vima tou Asklipiou” Journal Volume 13, Issue 2
(April – June 2014)
Comparative study of occurrence of depression in the third age in closed and
open structures of elderly care according to the Hamilton depression scale
Zintrou Georgia, Vasilopoulou Georgia, Vakali Christina, Gerogianni Georgia,
Kaba Evrydiki, Babatsikou Fotoula

Abstract
Depression is a serious mental disorder that is a leading cause of morbidity in the
elderly and affects the daily lives of the elderly leading to the marginalization and
stigmatization.
Purpose: The purpose of this study was to investigate the prevalence of depression in
the elderly, both in the community and in closed structures and identify possible
differences between these two groups.
Material and Method: The studied population consisted of 200 elderly people. One
hundred of them came from closed structure care (nursing home) and the remaining
100 by Open Care Centres (KAPI). For data collection, a specially designed
questionnaire that included demographic data, information about their health and their
daily habits and Depression Scale Hamilton, were used.
Results: The majority of the sample (50.5%) was men. Depressive symptomatology
was showed by 44% (31% mild and 13% moderate). The men of the nursing home
had greater depression than men of KAPI and showed a greater percentage of women
(27.3 % mild and 12.1 % moderate), with women of the nursing home outweighing
the percentages of those in KAPI. Depressive symptomatology exhibited by
widowers, people with multiple pathology and
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those who did not exercise, with rates of 61.5%, 34.6% and 73.1% respectively. Big
difference appeared between closed and open structure, where the elderly in nursing
home seemed to show greater depression by 53%, versus 35%
of those in KAPI.
Conclusions: Gender, marital status, presence of pathology, exercise and living in
closed structures of care, seem to influence the occurrence of depression in the
elderly.

πγθξηηηθή κειέηε εκθάληζεο θαηάζιηςεο ζηελ ηξίηε ειηθία ζε θιεηζηή θαη
αλνηρηή δνκή θξνληίδαο ειηθησκέλσλ κε ηελ θιίκαθα Hamilton
Ζ θαηάζιηςε είλαη κηα ζνβαξή ςπρηθή δηαηαξαρή, πνπ απνηειεί θχξηα αηηία
λνζεξφηεηαο ζηελ ηξίηε ειηθία θαη επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ ειηθησκέλσλ
νδεγψληαο ηνπο ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνλ ζηηγκαηηζκφ.
θνπόο: Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ν επηπνιαζκφο ηεο
θαηάζιηςεο ζε ειηθησκέλνπο, ηφζν ζηελ θνηλφηεηα φζν θαη ζε θιεηζηέο δνκέο θαη λα
θαηαγξαθνχλ πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ δχν νκάδσλ.
Τιηθό θαη Μέζνδνο: Σνλ κειεηψκελν πιεζπζκφ απνηέιεζαλ 200 ειηθησκέλνη. Οη
100 πξνήιζαλ απφ θιεηζηή δνκή θξνληίδαο (γεξνθνκείν) θαη νη ππφινηπνη 100 απφ
Κέληξα Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ). Γηα ηε ζπιινγή ησλ
δεδνκέλσλ ζπκπιεξψζεθε έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν
πεξηιάκβαλε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπο θαη ηηο
θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλήζεηεο θαζψο θαη ε ζηαζκηζκέλε ζε Διιεληθφ ειηθησκέλν
πιεζπζκφ θιίκαθα γηα ηελ θαηάζιηςε, Hamilton.
Απνηειέζκαηα: Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (50,5%) ήηαλ άληξεο. Καηαζιηπηηθή
ζπκπησκαηνινγία εκθάληζε ην 44% (31% ήπηα θαη 13% κέηξηα). Οη άληξεο ηνπ
γεξνθνκείνπ παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε θαηάζιηςε απφ ηνπο άληξεο ησλ ΚΑΠΖ, ζε
πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ηηο γπλαίθεο (27,3% ήπηα θαη 12,1% κέηξηα), κε ηηο
γπλαίθεο ηνπ γεξνθνκείνπ λα ππεξηεξνχλ ζηα πνζνζηά έλαληη απηψλ ησλ ΚΑΠΖ.
Καηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία παξνπζίαζαλ νη ρήξνη, ηα άηνκα κε πνιιαπιή
παζνινγία θαη απηνί πνπ δελ αζθνχληαη κε πνζνζηά 61,5%, 34,6% θαη 73,1%
αληίζηνηρα. Μεγάιε δηαθνξά θάλεθε κεηαμχ θιεηζηήο θαη αλνηρηήο δνκήο, φπνπ νη
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ειηθησκέλνη ηνπ γεξνθνκείνπ θάλεθε λα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε θαηάζιηςε κε
πνζνζηφ 53% , έλαληη ηνπ 35% ησλ ειηθησκέλσλ ησλ ΚΑΠΖ.
πκπεξάζκαηα: Σν θχιν, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε χπαξμε παζνινγίαο, ε
άζθεζε θαζψο θαη ε δηακνλή ζε θιεηζηέο δνκέο θξνληίδαο θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ
ηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο ζηνπο ειηθησκέλνπο.

The incidence of depression in primary health care
M. LOTTI-LYKOUSA, A. A. PARADOPOULOS, I. VRETTOS, K.
KAMPOSIORAS, E. PAPPA, P. ANDRIOPOULOS, D. NIAKAS
Archives of Hellenic Medicine 2012, 29(1):77–84

Abstract
OBJECTIVE: To estimate the incidence of depression in a population sample of
convenience consisting of patients that visited primary health care facilities, and to
identify relationships between the development of depression and demographic
characteristics and the presence of chronic diseases.
METHOD: The survey was conducted in the Health Center (HC) of Gythion between
November and December 2009 on 500 persons (280 women) with a mean age of 67.8
+/- 13.05 years who attended the HC on a regular basis. The patients were asked to
complete the self-evaluation Zung depression scale (SDS Zung), supplemented by
demographic and health-related information.
RESULTS: Depressive symptoms (SDS Zung score >50) were revealed in 163
(32.6%) patients, 52 of whom were already receiving some kind of antidepressant
treatment. Among the remaining patients, 111 persons (22.2% of the total population),
mainly women (70%) presented various degrees of depression: 80 (16%, 22 men, 58
women) had SDS Zung score 50−59, 23 (4.6%, 8 men, 15 women) had Zung score
60−89 and 8 (1.6%) had moderate to severe depression. Subjects with chronic arthritis
and those with chronic obstructive pulmonary disease presented statistically higher
mean SDS Zung scores (p<0.001 and p=0.009, respectively).
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CONCLUSIONS: Depressive symptoms are present in a significant percentage of
the subjects that attend primary health care facilities. The early detection of their
depression could help towards the better support of these patients.

Δθηίκεζε ζπρλόηεηαο ηεο θαηάζιηςεο ζε αζζελείο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο
πγείαο
ΚΟΠΟ: θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηελ επίπησζε
θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ζε άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη ππεξεζίεο
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη λα εμεηάζεη αλ ε ζπρλφηεηα ηεο θαηάζιηςεο
επεξεάδεηαη απφ δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο θαη απφ ηελ χπαξμε ρξφλησλ
λνζεκάησλ.
ΤΛΗΚΟ-ΜΔΘΟΓΟ: Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζην Κέληξν Τγείαο Γπζείνπ θαηά ην
ρξνληθφ δηάζηεκα Ννεκβξίνπ - Γεθεκβξίνπ 2009. ε 500 αζζελείο (220 άλδξεο θαη
280 γπλαίθεο) κέζεο ειηθίαο 67,8 έηε, ζπλ-πιελ 13,05 πνπ πξνζήιζαλ ζε ηαθηηθή
βάζε ζην Κέληξν Τγείαο θαηαγξάθεθαλ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο απφ ην
ηαηξηθφ ηζηνξηθφ θαη ζπκπιεξψζεθε ε εγθπξνπνηεκέλε γηα ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ
θιίκαθα απηφ-αμηνιφγεζε ηεο θαηάζιηςεο θαηά Zung.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Καηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία βξέζεθε ζε 163 (32,6%)
άηνκα πνπ είραλ ηηκέο SDS Zung ≥50. Απφ απηνχο, νη 52 ειάκβαλαλ
αληηθαηαζιηπηηθή αγσγή. Σα ππφινηπα 111 άηνκα (22,2% επί ηνπ ζπλφινπ), θαζ‟
ππεξνρή γπλαίθεο (70%), εκθάληδαλ δηαθνξεηηθήο βαξχηεηαο θαηάζιηςε.
Καηαγξάθεθαλ 80 (16%) άηνκα κε ηηκή SDS Zung κεηαμχ 50−59 (22 άλδξεο θαη 58
γπλαίθεο), 23 (4,6%) άηνκα κε SDS Zung κεηαμχ 60−69 (8άλδξεο θαη 15 γπλαίθεο)
θαη 8 άηνκα (1,6% επί ηνπ ζπλφινπ) κε ζνβαξή έσο βαξηά θαηάζιηςε. Σα άηνκα κε
ρξφληα αξζξίηηδα, θαζψο θαη ηα άηνκα κε ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα
εκθάληδαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε ηηκή ζηελ θιίκαθα SDS Zung,
p=0,000 θαη p=0,009, αληίζηνηρα.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Καηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία αληρλεχεηαη ζε ζεκαληηθφ
πνζνζηφ ζηνπο πξνζεξρφκελνπο ζε δνκέο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Ζ
έγθαηξε αλίρλεπζε ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ θαιχηεξε
αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αζζελψλ.
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Caring for Depression in Older Home Health Patients
Martha L. Bruce, PhD, MPH
Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services
November 2015 - Volume 53 · Issue 11: 25-30
Posted November 4, 2015
DOI: 10.3928/02793695-20151021-01
Abstract
Depression is common in older home health patients and increases their risk of
adverse outcomes. Depression screening is required by Medicare's Outcome and
Assessment Information Set. The Depression Care for Patients at Home
(CAREPATH) was developed as a feasible strategy for home health nurses to manage
depression in their patients. The protocol builds on nurses' existing clinical skills and
is designed to fit within routine home visits. Major components include ongoing
clinical assessment, care coordination, medication management, education, and goal
setting. In a randomized trial, Depression CAREPATH patients had greater
improvement in depressive symptoms compared to usual care. The difference
between groups was significant at 3 months, growing larger and more clinically
meaningful over 1 year. The intervention had no impact on patient length of stay,
number of home visits, or duration of visits. Thus, nurses can play a pivotal role in the
long-term course and outcomes of patients with depression.

Φξνληίδα ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο κε θαηάζιηςε ζην ζπίηη
Ζ θαηάζιηςε είλαη ζπρλή ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη‟ νίθνλ αζζελείο θαη απμάλεη ηνλ
θίλδπλν αλεπηζχκεησλ απνηειεζκάησλ. Ζ θξνληίδα ζε αζζελείο κε θαηάζιηςε ζην
ζπίηη (CAREPATH) αλαπηχρζεθε σο κηα εθηθηή ζηξαηεγηθή γηα ηνπο θαη‟ νίθνλ
λνζειεπηέο πγείαο λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ θαηάζιηςε ζηνπο αζζελείο ηνπο. Σν
πξσηφθνιιν βαζίδεηαη ζε ππάξρνπζεο θιηληθέο δεμηφηεηεο ησλ λνζειεπηψλ θαη έρεη
ζρεδηαζηεί γηα λα ηαηξηάδεη ζηελ ξνπηίλα ησλ επηζθέςεσλ ζην ζπίηη. Σα ζεκαληηθά
ζπζηαηηθά πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλερή θιηληθή αμηνιφγεζε, ηελ ζπληνληζκέλε
θξνληίδα, ηε δηαρείξηζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηνλ
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θαζνξηζκφ ηνπ ζηφρνπ. ε κηα ηπραηνπνηεκέλε κειέηε, νη αζζελείο κε θαηάζιηςε θαη
ε θξνληίδα ζην ζπίηη είραλ κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζε
ζχγθξηζε πνπ απηνχο πνπ είραλ ηε ζπλήζε θξνληίδα. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ
ήηαλ ζεκαληηθή ζε ηξεηο κήλεο κε κεγαιχηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε αχμεζε κεηά απφ
έλα ρξφλν. Ζ επέκβαζε απηή, ήηαλ αλεμάξηεηε ηεο παξακνλήο ηνπ αζζελνχο, ηνπ
αξηζκνχ ησλ επηζθέςεσλ ζην ζπίηη θαη ηεο δηάξθεηαο ησλ επηζθέςεσλ απηψλ. Έηζη, νη
λνζειεπηέο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ θαίξην ξφιν ζηελ καθξφρξνλε πνξεία θαη
ηελ έθβαζε ησλ αζζελψλ κε θαηάζιηςε.

Rostrum of Asclepius® - “To Vima tou Asklipiou” Journal Volume 12, Issue 4
(October – December 2013)
The role of level of functioning, life satisfaction and leisure activities in elderly
depressive symptomatology.
Tzonichaki Ioanna, Malikiosi-Loizos Maria, Kleftaras George

Abstract
Today‟s elderly people make up a large part of the population and depressive
symptoms they show requires specialized intervention health professionals.
Purpose: The purpose of the present research was to study the phenomenon of elderly
depressive symptomatology and its relationship with their quality of life as judged by
the performance of daily life activities, perceived life satisfaction and leisure
activities.
Method and material: The studied sample consisted of107 elderly, 62 men and 45
women, who lived in the community, members of Open Care Centres for the Elderly
(K.A.P.I.) and the Friendship Club of the wider area of Attica.
They completed the Questionnaire of Depressive Symptomatology, the Life
Satisfaction Index, the Satisfaction with Performance Scale Questionnaire and the
Leisure Time Activities Questionnaire. The statistical analysis of the results was done
with SPSS-v. 20,and more specifically with the method of correlation.
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Results: The results showed that there is a statistically significant negative correlation
between the level of life satisfaction of the elderly and depressive symptomatology.
They also showed a statistically significant negative correlation between the ability to
solve social problems and depressive symptomatology. Not statistically significant
relationship between the capacity to manage the home and depressive
symptomatology was recorded. Of the areas related to leisure, only activities relaxing
the person, social and personal hobbies related negatively with depressive
symptomatology but not the physical activities, a finding which supports previous
results regarding the efficiency in managing the home.
Conclusions: Thus, according to the results of the present study the health
professionals working with older people with depressive symptomatology should, in
their interventions initially encourage activities that give life satisfaction and then
focus their program on strengthening the individual to perform social activities,
leisure activities and personal hobbies.

Ο ξόινο ηνπ επηπέδνπ ιεηηνπξγηθόηεηαο, ηεο ηθαλνπνίεζεο δσήο θαη ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ζηελ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία ησλ
ειηθησκέλσλ
Οη ειηθησκέλνη απνηεινχλ ζήκεξα έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηα
θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνπλ απαηηνχλ ηελ εμεηδηθεπκέλε παξέκβαζε
ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο.
θνπόο: θνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ
ηεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ
πνηφηεηα δσήο ηνπο έηζη, φπσο απηή εθηηκάηαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θαζεκεξηλήο δσήο, ηελ αληηιακβαλφκελε ηθαλνπνίεζε δσήο θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ.
Τιηθό θαη κέζνδνο: Σνλ κειεηψκελν πιεζπζκφ απνηέιεζαλ 107 ειηθησκέλα άηνκα,
62 άλδξεο θαη 45 γπλαίθεο, πνπ δνχζαλ ζηελ θνηλφηεηα θαη ήηαλ κέιε ησλ Κέληξσλ
Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (Κ.Α.Π.Ζ.) θαη ησλ Λεζρψλ Φηιίαο ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αηηηθήο. πκπιήξσζαλ ην Δξσηεκαηνιφγην ηεο
Καηαζιηπηηθήο πκπησκαηνινγίαο, ηελ Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο Εσήο, ηελ Κιίκαθα
Ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ απφδνζε ζηηο Γξαζηεξηφηεηεο Καζεκεξηλήο Εσήο θαη ηελ
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Κιίκαθα Γξαζηεξηνηήησλ Διεχζεξνπ Υξφλνπ. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ έγηλε κε ην SPSS-v.20 θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε κέζνδν ηεο
ζπζρέηηζεο.
Απνηειέζκαηα: Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ ηνπ
δείγκαηνο θαη ηεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο. Δπίζεο, έδεημαλ κηα ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο θνηλσληθψλ
πξνβιεκάησλ θαη ηεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο. Γελ θάλεθε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ηθαλφηεηαο δηαρείξηζεο ηνπ ζπηηηνχ θαη ηεο
θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο. Απφ ηνπο ηνκείο πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ ειεχζεξν
ρξφλν, κφλν νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ραιάξσλαλ ην άηνκν, νη θνηλσληθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη νη πξνζσπηθέο ελαζρνιήζεηο ζπλδένληαλ αξλεηηθά κε ηελ
θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία θαη φρη νη ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γεγνλφο πνπ
ελίζρπζε θαη ηα πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε
δηαρείξηζε ζπηηηνχ.
πκπεξάζκαηα: χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, νη
επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ αζρνινχληαη κε ειηθησκέλα άηνκα κε θαηαζιηπηηθή
ζπκπησκαηνινγία, ζα πξέπεη ζηηο παξεκβάζεηο ηνπο λα ελζαξξχλνπλ ζε πξψηε θάζε
ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δίλνπλ ηθαλνπνίεζε δσήο θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηθεληξψλνπλ
ην πξφγξακκα ηνπο ζηελ ελίζρπζε ηνπ αηφκνπ γηα εθηέιεζε ησλ θνηλσληθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ ραιάξσζεο θαη ησλ πξνζσπηθψλ
ελαζρνιήζεσλ.
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Am J Psychiatry 2002; 159:1119–1126
Executive Dysfunction in Geriatric Depression
Kathryn A. Lockwood, Ph.D., George S. Alexopoulos, M.D., Wilfred G. van
Gorp, Ph.D.

Abstract
Objective: The purpose of this study was to characterize the neuropsychological
presentation of geriatric depression and to determine whether depression-related
executive dysfunction is more pronounced during advanced age.
Method: The attention and executive functioning of 40 adults with major depression
were compared with those of 40 healthy comparison subjects; 20 subjects were 20–60
years old, and 20 were ≥61 years. It was hypothesized that depressed subjects,
regardless of age, would perform more poorly than comparison subjects on both
attention and executive tasks but that the older depressed adults would evidence
significantly greater impairment on executive measures.
Results: A significant interaction between age and depressive status was noted for
tasks of executive functioning, while no age-depression interaction was found for
tasks of selective or sustained attention. Older depressed adults demonstrated the
slowest psychomotor speed and the poorest performance on tasks requiring set
shifting, problem solving, and initiation of novel responses.
Conclusions: Patients with late-life depression have significant impairment in
executive functioning. These findings can guide the development of stimulated
functional neuroimaging paradigms that may clarify the pathophysiology of geriatric
depression. Timely identification of attentional and executive processes fundamental
to the daily functioning of depressed older adults may lead to compensatory strategies
that will improve the outcomes of late-life depression.

Δθηειεζηηθή δπζιεηηνπξγία ζε θαηάζιηςε ζηνπο ειηθησκέλνπο
ηόρνο: θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα ραξαθηεξίζεη ηελ λεπξνςπρνινγηθή
παξνπζία ηεο γεξηαηξηθήο θαηάζιηςεο θαη λα δηαπηζησζεί αλ ε θαηάζιηςε πνπ
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ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηειεζηηθή δπζιεηηνπξγία είλαη πην έληνλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξνρσξεκέλεο ειηθίαο.
Μέζνδνο: Ζ πξνζνρή θαη ε εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία 40 ελειίθσλ κε κείδνλα
θαηάζιηςε ζπγθξίζεθαλ κε εθείλεο 40 πγηψλ αηφκσλ. 20 άηνκα ήηαλ 20-60 εηψλ, θαη
20 ήηαλ ≥61 εηψλ. Τπνζεηηθά, νη θαηαζιηπηηθνί αζζελείο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία,
ζα έρνπλ ρεηξφηεξε απφδνζε ζηα αληηθείκελα ζχγθξηζεο θαη ζηελ πξνζνρή θαη ζηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ αιιά νη θαηαζιηπηηθνί ελήιηθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζα
εκθαλίζνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απνκείσζε ζε εθηειεζηηθά κέηξα.
Απνηειέζκαηα: εκαληηθή αιιειεπίδξαζε ζεκεηψζεθε αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη
ηελ θαηαζιηπηηθή θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο,
ελψ θακία αιιειεπίδξαζε δελ βξέζεθε κε ηελ ειηθία γηα ηα θαζήθνληα ηεο
επηιεθηηθήο ή ζπλερνχο πξνζνρήο. Οη θαηαζιηπηηθνί ελήιηθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο
παξνπζίαζαλ πην αξγή ςπρνθηλεηηθή ηαρχηεηα θαη ρακειφηεξε απφδνζε ζε εξγαζίεο
πνπ απαηηνχληαλ ζχλνιν κεηαηφπηζε, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ έλαξμε λέσλ
απαληήζεσλ.
πκπεξάζκαηα: Οη αζζελείο κε θαηάζιηςε ζηα ηέιε ηεο δσήο ηνπο έρνπλ ζεκαληηθή
απνκείσζε ζηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία. Σα επξήκαηα απηά κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ
ζηελ αλάπηπμε ηεο δηεγεξηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ζ λεπξναπεηθφληζε γηα παξάδεηγκα
κπνξεί λα απνζαθελίζεη ηελ παζνθπζηνινγία ηεο γεξηαηξηθήο θαηάζιηςεο. Ζ έγθαηξε
αλαγλψξηζε ηεο πξνζνρήο θαη ησλ εθηειεζηηθψλ ζεκειησδψλ δηεξγαζηψλ γηα ηελ
ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ θαηαζιηπηηθψλ ελειίθσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε αληηζηαζκηζηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα βειηηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
θαηάζιηςεο ζην πέξαζκα ηεο δσήο.
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Journal of clinical nursing, 17 – 18 p. 2562 – 70 First published: 19 May 2015
DOI: 10.1111/jocn.12863
A qualitative study of nurses’ clinical experience in recognising low mood and
depression in older patients with multiple long-term conditions
Susan Waterworth, Bruce Arroll, Deborah Raphael , John Parsons, Merryn
Gott

Abstract
Aims and objectives
To explore how nurses‟ recognise depression in older patients with multiple long-term
conditions and the strategies they use to support the patient.
Background
Depression decreases an older person's quality of life and sense of wellness, and
increases functional impairment. The positive role of nurses working with patients
with long-term conditions is now being recognised internationally; however, there is a
gap in the research about how nurses recognise depression in older patients and how
this impacts on their practice.
Design
This is a qualitative study informed by a constructivist grounded theory approach.
Methods
In-depth telephone interviews were conducted with 40 nurses working in
geographically diverse areas in New Zealand.
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Results
Having the conversation with older patients about their low moods, or specifically
about depression was not something that all the nurses had, or felt they could have.
While some nurses knew they could provide specific advice to patients, others
believed this was not their responsibility, or within the scope of their role.
Conclusion
Faced with an increasing number of older people with long-term conditions, one of
which maybe depression itself or as a result of living with other long-term conditions,
ongoing monitoring and support pathways are necessary to prevent further decline in
the older person's quality of life and well-being.
Relevance to clinical practice
Nurses in primary health care can build on current knowledge and skills to increase
their capability to promote „ageing well‟ with older people who have long-term
conditions and depression.

Μηα πνηνηηθή έξεπλα λνζειεπηώλ κε θιηληθή εκπεηξία ζηελ αλαγλώξηζε ρακειήο
δηάζεζεο θαη θαηάζιηςεο ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο κε πνιιαπιέο καθξνρξόληεο
ζπλζήθεο
θνπόο
Να δηεξεπλήζνπλ πσο νη λνζειεπηέο αλαγλσξίδνπλ ηελ θαηάζιηςε ζε ειηθησκέλνπο
αζζελείο κε πνιιαπιέο καθξνρξφληεο ζπλζήθεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ζηεξίμνπλ ηνπο αζζελείο.
Δηζαγσγή
Ζ θαηάζιηςε ειαηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ αίζζεζε ηεο επεμίαο ησλ
ειηθησκέλσλ θαη απμάλεη ηε ιεηηνπξγηθή αλεπάξθεηα. Ο ζεηηθφο ξφινο ησλ
λνζειεπηψλ πνπ εξγάδνληαη κε αζζελείο κε καθξνρξφληεο ζπλζήθεο είλαη
παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλνο. Χζηφζν, ππάξρεη έλα θελφ ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ην
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πψο νη λνζειεπηέο αλαγλσξίδνπλ ηελ θαηάζιηςε ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο θαη πσο
απηφ αληαλαθιάηαη ζηελ πξαθηηθή παξέκβαζε.
ρέδην
Δίλαη κηα πνηνηηθή κειέηε, ζεκειησκέλε ζηε ζεσξία ηεο πξνζέγγηζεο.
Μέζνδνο
Σειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο δηεμήρζεζαλ ζε 40 λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε
δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο Ν. Εειαλδίαο.
Απνηειέζκαηα
Έρνληαο κηα ζπδήηεζε κε ειηθησκέλνπο αζζελείο, ζρεηηθά κε ηελ ρακειή δηάζεζε
ηνπο ή ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ θαηάζιηςε, ε νπνία δελ ήηαλ θάηη πνπ φινη νη
λνζειεπηέο κπνξνχζαλ λα θάλνπλ. Δλψ κεξηθνί λνζειεπηέο ήμεξαλ ηη κπνξνχζαλ λα
παξέρνπλ θαη ζπγθεθξηκέλεο ζπκβνπιέο ζηνπο αζζελείο, άιινη πίζηεπαλ φηη απηφ δελ
ήηαλ δηθή ηνπο επζχλε ή κέζα ζηελ εκβέιεηα ηνπ ξφινπ ηνπο.
πκπεξάζκαηα
Αληηκέησπνη κε έλαλ αχμνληα αξηζκφ ειηθησκέλσλ αηφκσλ κε καθξνρξφληεο
ζπλζήθεο, ε κηα εθ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα είλαη ε θαηάζιηςε κε απνηέιεζκα ηε
ζπλλνζεξφηεηα είλαη γεγνλφο φηη ε αχμεζε ηεο παξαθνινχζεζεο ή θαη ηεο
ππνζηήξημεο είλαη απαξαίηεηα γηα λα απνθεπρζνχλ πεξαηηέξσ αξλεηηθέο πξννπηηθέο
ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ειηθησκέλσλ θαη λα αλαπηπρζεί ε επεμία ηνπο.
Δθαξκνγή ζηε θιηληθή πξαθηηθή
Οη λνζειεπηέο ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζηηο
ησξηλέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο γηα λα απμήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνάγνπλ ηελ
«θαιή γήξαλζε» κε ειηθησκέλα άηνκα πνπ έρνπλ καθξνρξφληεο ζπλζήθεο θαη
θαηάζιηςε.
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The impact of sense of coherence in mental health of elderly.
Interscientific Health Care (2011) Vol 3, Issue 3, 98-105
Togas C., Gouva M., Lachana E. , Kotrotsiou E.

Abstract
BACKGROUND: Sense Of Coherence" (SOC) is the central idea of Aaron
Antonovsky's concept of salutogenesis. It is used to explain why some people become
ill under stress and others stay healthy. OBJECTIVE: To specify sense of coherence
(SOC) and the degree of its correlation with mental health in elderly.
METHODS: We conducted cross-sectional study in Health Center of Megalopolis.
The number of the participants was 100 elderly (n=100). We excluded old suffering
from dementia and psychosis. We used 2 questionnaires (SCL-90-R and Sence of
Coherence). Data were analyzed using SPSS 18.0.
FINDINGS: Socio-demographic characteristics of the sample : mean age 71,68 years,
70% women, 50% married, 52% had received mandatory education. Mean score of
sense of coherence ( SOC):137 ± SD:26,49. Mean score of SCL-90 : 66,89±6,146,
Positive Symptom Total: 0,76±0,51, Global Severity Index: 6,82±17,76, Positive
Symptom Distress Index: 1,56±0,51. Sense of coherence score and SCL-90 score are
negatively correlated (r= -0,657 , p&lt;0,05). SOC score and SCL-90 indexes score
(Positive Symptom Total: r=0,663, p&lt;0,05, Global Severity Index r =-0,639,
p&lt;0,05, Positive Symptom Distress Index r = -0,634 p&lt;0,05) are negatively
correlated. There is weak or strong association between sense of coherence score and
SCL-90 sub-climaxes score. The strongest correlation is between SOC and
Depression (r = -0,665 , p&lt;0,05).
CONCLUSION: Strong sense of coherence strengthens resilience and drives in
prevention of psychological problems in elderly.
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Ζ επίδξαζε ηεο αίζζεζεο ζπλνρήο ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ ειηθησκέλσλ
Δηζαγσγή: H αίζζεζε ζπλνρήο (Sense Of Coherence-SOC) είλαη ε θεληξηθή ηδέα ηνπ
«κνληέινπ πξναγσγήο πγείαο» ηνπ Antonovsky. Σν κνληέιν πξνζπαζεί λα εμεγήζεη
γηαηί θάπνηνη αξξσζηαίλνπλ ππφ ζπλζήθεο ζηξεο, ελψ άιινη παξακέλνπλ πγηείο.
θνπόο: Να πξνζδηνξηζζεί ε αίζζεζε ζπλνρήο θαη ε επίδξαζή ηεο ζηελ ςπρηθή πγεία
ησλ ειηθησκέλσλ.
Τιηθό - κέζνδνο: Έγηλε ζπγρξνληθή κειέηε (cross- sectional study) ζε δείγκα 100
ειηθησκέλσλ (n=100) ζην Κ.Τ. Μεγαιφπνιεο. Απνθιείζηεθαλ ειηθησκέλνη κε άλνηα,
θαη ςπρψζεηο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα SCL-90-R θαη ε αίζζεζε
ζπλνρήο. Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα SPSS 18.0.
Απνηειέζκαηα: Μέζε ειηθία δείγκαηνο 71,68 έηε, 70% γπλαίθεο, 50% έγγακνη, 52%
απφθνηηνη δεκνηηθνχ. Μ.Ο. SOC:137± SD:26,49 Μέζε βαζκνινγία ζην SCL-90:
66,89±6,146, Γεληθφο Γείθηεο πκπησκάησλ: 0,76±0,51, Γείθηεο Θεηηθψλ
πκπησκάησλ: 36,82±17,76, Γείθηεο Δλφριεζεο Θεηηθψλ πκπησκάησλ: 1,56±0,51.
Τπάξρεη κεγάιε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ, (δειαδή
φζν απμάλεη ε αίζζεζε ζπλνρήο κεηψλεηαη ε ςπρνπαζνινγία, r = -0,657) θαη κεηαμχ
αίζζεζεο ζπλνρήο- επηκέξνπο δεηθηψλ ηνπ SCL-90 (Γεληθφο Γείθηεο πκπησκάησλ r
= -0,66, Γείθηεο Θεηηθψλ πκπησκάησλ r= -0,639, Γείθηεο Δλφριεζεο Θεηηθψλ
πκπησκάησλ r = -0,63). Όιεο νη ππνθιίκαθεο ηνπ SCL-90 έρνπλ κέηξηα ή κεγάιε
αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ αίζζεζε ζπλνρήο. Μεγαιχηεξε ζπζρέηηζε ππάξρεη
κεηαμχ SOC - θαηάζιηςεο (r = -0,665).
πκπεξάζκαηα: H αίζζεζε ζπλνρήο ελδπλακψλεη ηελ αληίζηαζε ζην ζηξεο θαη
νδεγεί ζηελ πξφιεςε ησλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ.
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Archives of Gerontology and Geriatrics
Volume 55, Issue 3
November–December 2012, Pages 548–554
Relationship between depression and loneliness in elderly and examination of
influential factors
Aylaza, R., Akturkb, U., Ercia, B., Ozturkb, H. & Asland, H.

Abstract
This study was planned and conducted for the purpose of examining the relationship
between depression and loneliness in elderly people and the influencing factors. The
study was a descriptive and correlational study and its population consisted of 17,080
older individuals aged sixty and over who were registered at six Family Healthcare
Centers (FHCs) located in the provisional center of Malatya. The sample of the study
comprised of 913 elderly people who were chosen from the elderly people registered
at the FHCs first by cluster sampling and then by simple random sampling from the
clusters in proportion to the population. The data was collected between April and
June 2011 using a questionnaire developed by the investigators in line with the
literature, the Geriatric Depression Scale (GDS) and the UCLA Loneliness Scale
(ULS). They had a mean score of 13.83 ± 7.4 from the GDS and 40.50 ± 12.1 from
the ULS. A positive correlation was found between Geriatric Depression and
loneliness (r = 0.608, p < 0.001). It was observed that there was a significant
correlation between loneliness and depression in the elderly people living in a
community, presence of social security and higher income, on the other hand, led to
lower mean scores. In view of these results, it can be advised that a minimum income
should be secured for elderly people whether they have social security or not, their
families and the society should be trained not to leave elderly people alone.
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Ζ ζρέζε κεηαμύ θαηάζιηςεο θαη κνλαμηάο ζηελ ηξίηε ειηθία θαη ε εμέηαζε ησλ
παξαγόλησλ επηξξνήο
Πεξίιεςε: Απηή ε κειέηε ζρεδηάζηεθε θαη δηεμήρζε κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε ηεο
ζρέζεο κεηαμχ ηεο θαηάζιηςεο θαη ηεο κνλαμηάο ζε ειηθησκέλα άηνκα θαη ηνπο
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ. Δίλαη κηα πεξηγξαθηθή θαη ζπζρεηηθή κειέηε θαη ν
πιεζπζκφο ηεο απνηειείηαη απφ 17.080 άηνκα ειηθίαο 60 εηψλ θαη άλσ, νη νπνίνη
είραλ εγγξαθεί ζε έμη Οηθνγελεηαθά Κέληξα Τγείαο (FHCs) πνπ βξίζθνληαη ζην
πξνζσξηλφ θέληξν ηεο Μαιάηηα. Σν δείγκα ηεο κειέηεο απνηειείηαη απφ 913
ειηθησκέλνπο πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο ησλ FHCs, γηα πξψηε θνξά
απφ ην δεηγκαηνινγηθφ ζχκπιεγκα θαη ζηε ζπλέρεηα κε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία.
Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κεηαμχ Απξηιίνπ θαη Ηνπλίνπ ηνπ 2011,
ρξεζηκνπνηψληαο έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο,
ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε Κιίκαθα Γεξηαηξηθήο Καηάζιηςεο (GDS) θαη ε
θιίκαθα UCLA Κιίκαθα Μνλαμηάο (ULS). Δίραλ κία κέζε βαζκνινγία ησλ 13,83 ±
7,4 απφ ηελ GDS θαη 40,50±12,1 απφ ηελ ULS. Μηα ζεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε
κεηαμχ ηεο Γεξηαηξηθήο Καηάζιηςεο θαη ηεο Μνλαμηάο (r=0,608, p<o,oo1).
Παξαηεξήζεθε φηη ππήξρε κηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο κνλαμηάο θαη ηεο
θαηάζιηςεο ζηνπο ειηθησκέλνπο πνπ δνπλ ζε κία θνηλφηεηα κε παξνπζία θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαη πςειφηεξνπ εηζνδήκαηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νδήγεζαλ θαη ζε
ρακειφηεξεο κέζεο βαζκνινγίεο. Δλ φςεη απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ, γίλεηαη
θαηαλνεηφ φηη ζα έπξεπε λα εμαζθαιίδεηαη έλα ειάρηζην εηζφδεκα γηα ηνπο
ειηθησκέλνπο είηε έρνπλ θνηλσληθή αζθάιηζε είηε φρη θαη ε νηθνγέλεηα θαη ε
θνηλσλία ζα έπξεπε λα εθπαηδεχνληαη ψζηε λα κελ αθήλνπλ κφλνπο ηνπο, ηνπο
ειηθησκέλνπο.
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Rostrum of Asclepius® - “To VimatouAsklipiou” JournalVolume 15, Issue 3
(July – September 2016)
Dementia and Third Age: Cross sectional study in urban and semi-urban
population
Babatsikou Fotoula, Notara Venetia, Kouri Marianna, Kaba Evridiki, Zyga
Sofia, Koutis Charilaos

Abstract
Introduction: In Greece, population ageing consists one of the most important public
health issue with dementia being listed among the top five commonest illnesses. The
total direct and indirect health care costs are estimated to exceed 6 billion€, annually.
Aim: This study aimed to examine the prevalence and the risk factors of dementia
among the elderly, in urban and semi-urban population.
Material and Method: The studied sample consisted of 300 subjects, of whom 171
were women and 129 were men, aged ≥60 years, all members of the Open Care
Centers for Older People (OCCFOP; KAPI in Greek) of Prefectures of Attica
(Municipality of Agios Dimitrios) and Fokida, during the period July 2012- December
2012. A questionnaire of socio-demographic data was used and the Mini Mental State
Examination (MMSE), validated in Greek elderly population, was used to evaluate
dementia.
Results: The results of the study revealed that 15,3% of the sample presented
dementia (13% moderate and 2,3% serious dementia). Moderate dementia prevalence
appeared to be highest among women as compared to men. Additionally, the
“unstandardized coefficients B” showed that the age group of 70-74 years old had an
increase of 0,048 points, in the MMSE, in relation to the reference group (≥75 years
old) (Β= 0,048, 95%CI -0,308,0,404, p=0,010); equally, in the MMSE scale, and
cohabitation had an increase of 0,037 points, in relation to the reference group (Living
alone) (Β= 0,037, 95%CI -0,251,0,325, p=0,024).
Conclusions: The results of the study revealed that elderly people who cohabitate or
participate in creative activities develop lower levels of cognitive disorders.
Consequently, it becomes apparent that there is a strong need for the dementia
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prevention programs to be strengthened with appropriately tailored psychosocial
support network.

Άλνηα θαη Σξίηε Ζιηθία: πγρξνληθή κειέηε ζε αζηηθό θαη εκη-αζηηθό πιεζπζκό
Δηζαγσγή: ηελ Διιάδα, κε δεδνκέλε ηε δεκνγξαθηθή γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, νη
γλσζηαθέο δηαηαξαρέο ζηνπο ειηθησκέλνπο, φπσο αγγεηαθή άλνηα θαη ε λφζνο
Alzheimer, απνηεινχλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο, κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο
ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο πεξίζαιςεο ησλ αζζελψλ λα αλέξρεηαη ζηα 6 δηο επξψ,
εηεζίσο.
θνπόο: Ζ αμηνιφγεζε ηνπ επηπνιαζκνχ θαη ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ
ζπληεινχλ ζηελ παζνγελεηηθή δηαδηθαζία εκθάληζεο ηεο άλνηαο, ζε αζηηθφ θαη εκηαζηηθφ πιεζπζκφ ειηθησκέλσλ.
Τιηθό θαη κέζνδνο: Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ Ηνχιην 2012- Γεθέκβξην 2012
ζπκκεηείραλ 300 άηνκα (171 γπλαίθεο θαη 129 άληξεο) ειηθίαο ≥60 εηψλ, κέιε ησλ
ΚΑΠΖ ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ Αηηηθήο θαη ησλ ΚΑΠΖ ηνπ Ννκνχ Φσθίδαο.
Δμεηάζζεθαλ, κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ, ηα θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά
ησλ κειψλ θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο άλνηαο ρξεζηκνπνηήζεθε κεηαθξαζκέλε θαη
ζηαζκηζκέλε, ζε ειιεληθφ ειηθησκέλν πιεζπζκφ, ε θιίκαθα αμηνιφγεζεο γλσζηαθήο
ιεηηνπξγίαο, Mini Mental State Examination (MMSE).
Απνηειέζκαηα: Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςε φηη ην 15,3% ηνπ
δείγκαηνο παξνπζίαζε γλσζηαθή έθπησζε (13% «κέηξηα» θαη 2,3% «ζνβαξή»). ηε
«κέηξηα γλσζηαθή έθπησζε» παξαηεξήζεθε ππεξνρή ησλ γπλαηθψλ έλαληη ησλ
αλδξψλ κε ζρεδφλ δηπιάζην πνζνζηφ (16,4% έλαληη 8,5%, αληίζηνηρα). Δπηπιένλ,
θάλεθε φηη ε ειηθηαθή νκάδα 70-74 εηψλ έρεη ζηελ θιίκαθα ηεο άλνηαο 0,048
κεγαιχηεξε ηηκή ζε ζρέζε κε ηελ θαηεγνξία αλαθνξάο (≥75 εηψλ) (Β= 0,048, 95%CI
-0,308,0,404, p=0,010) θαη αληίζηνηρα ε ζπγθαηνίθεζε έρεη ζηελ θιίκαθα ηεο άλνηαο
0,037 κεγαιχηεξε ηηκή ζε ζρέζε κε ηελ θαηεγνξία αλαθνξάο (Μφλνο/ε) (Β= 0,037,
95%CI -0,251,0,325, p=0,024).
πκπεξάζκαηα: Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο θαηέδεημαλ φηη ηα άηνκα ηξίηεο
ειηθίαο πνπ ζπγθαηνηθνχλ ή ζπκκεηέρνπλ ζε δνκέο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο
παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα λνεηηθψλ δηαηαξαρψλ. Καηά ζπλέπεηα,
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δηαθαίλεηαη ε αλάγθε ελίζρπζεο ησλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο ηεο γεξνληηθήο άλνηαο
κε θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν ςπρνθνηλσληθφ ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν.

Anxiety and depression among elderly in the community.
Interscientific Health Care . 2009, Vol. 1 Issue 2, p61-66. 6p.
Roupa, Z.; Tatsiou, I.; Tsiklitara, A.; Koulouri, A.; Nikas, M.; Mpiskini, I.;
Sotiropoulou, P.
Abstract
Anxiety and depression disorders are a serious problem among elders and its
frequency is often underestimated. The aim of this study was to record the frequency
of anxiety and depression in a sample of elderly people, such as those who visit the
KAPI community centers in the provincial town of Lamia. 165 elders were initially
enrolled in the study, 20 women, 121 men , while 20 persons refused to state their
gender and age. 4 persons refused participation at all. The questionnaire of Bedford
&amp; Foulds was administered. The mean age of the respondents was 75.59+/-6.29
yrs. High frequency of anxiety and depression symptoms was found, statistically
higher in comparison to the general population. Women slightly surpassed men in
scoring on both scales, however not statistically significant. There is a great necessity
of interventions towards the treatment of anxiety and depression in community dwelling elderly.

Άγρνο θαη θαηάζιηςε κεηαμύ ειηθησκέλσλ ζηελ θνηλόηεηα
Σν άγρνο θαη ε θαηάζιηςε είλαη δηαηαξαρέο θαη έλα ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ηνπο
ειηθησκέλνπο θαη ε ζπρλφηεηα ηνπο ζπρλά ππνηηκάηαη. Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο
κειέηεο ήηαλ ε θαηαγξαθή ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ άγρνπο θαη ηεο θαηάζιηςεο ζε δείγκα
ειηθησκέλσλ αηφκσλ, πνπ επηζθέπηνληαλ ηα θνηλνηηθά θέληξα (ΚΑΠΖ) ζηελ
επαξρηαθή πφιε ηεο Λάξηζαο. 165 ειηθησκέλνη είραλ αξρηθά εγγξαθεί ζηε κειέηε, 20
γπλαίθεο θαη 120 άλδξεο ελψ 20 άηνκα αξλήζεθαλ λα δειψζνπλ ην θχιν θαη ηελ
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ειηθία, θαη 4 άηνκα αξλήζεθαλ ηε ζπκκεηνρή. Υνξεγήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ
Bedford θαη Foulds. Ζ κέζε ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ 75,59 +/- 6,29 ρξνλψλ. Ζ
πςειή ζπρλφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ άγρνπο θαη ηεο θαηάζιηςεο ήηαλ πςειφηεξε
ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. Οη γπλαίθεο πέξαζαλ ειαθξψο ηνπο άλδξεο θαη ηηο
δχν θιίκαθεο σζηφζν δελ ππήξρε ηδηαίηεξε ζεκαληηθφηεηα ζηα ζηαηηζηηθά. Τπάξρεη
κεγάιε αλάγθε γηα παξεκβάζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο θαηάζιηςεο
ζηελ θνηλφηεηα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο.

Suicidal Behaviour and Primary Health Care Services
Nosileutiki, Jul 2009, Vol. 48 Issue 3, p 292-299. 8p.
Kolouri Agoritsa

Abstract
Self-destructive behaviour is a most complex phenomenon in humans, with
psychiatric, psychological, philosophical and social dimensions. In the 15 - 44 years
age group, suicide is among the three most common causes of death. This does not
include cases of attempted suicide, which are 20 times greater than the incidence of
successful suicide. Suicide is rare in childhood and early adolescence but its incidence
increases gradually between 12 and 14 years of age, and dramatically between 15 and
19 years, particularly in girls. Risk factors for suicidal behaviour include demographic
factors (sex, family status), psychiatric factors (physical and mental health status,
previous suicide attempts), biological factors, stressful life events, cultural features
and religious beliefs. Nurses and the other health care professionals of the multidisciplinary Primary Health Care (PHC) services are often the first who deal with
suicidal behaviour. They may be called upon to prevent a patient from committing
suicide or they may be required to treat a patient who has already made a suicidal
attempt. Preventing suicide is one of the most challenging tasks for society.
Community nurses in collaboration with other health care professionals should be
skilled in the prevention of suicidal behaviour, taking initiative and developing a
strategic plan in order to indentify those individuals who are at risk. In addition, the
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PHC services should implement a crisis intervention plan which ensures appropriate
and timely care for patients who are having a suicidal crisis. These services should
help these people to establish their own personal perspectives in life with the aim of
permanently overcoming the problem of self-destructive behaviour.

Απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά θαη Τπεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο
Απηφ-θαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά είλαη έλα πην ζχλζεην θαηλφκελν ζηνπο
αλζξψπνπο, κε ςπρηαηξηθέο, ςπρνινγηθέο, θηινζνθηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο.
ηελ ειηθηαθή νκάδα 15-44 ρξνλψλ, ε απηνθηνλία είλαη κηα απφ ηηο ηξεηο πην θνηλέο
αηηίεο ζαλάηνπ. Απηφ δελ πεξηιακβάλεη ηελ πεξίπησζε απφπεηξαο απηνθηνλίαο, ε
νπνία είλαη 20 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηε ζπρλφηεηα ηεο επηηπρνχο απηνθηνλίαο. Ζ
απηνθηνλία είλαη ζπάληα ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ηελ πξψηκε εθεβεία αιιά ε
ζπρλφηεηα ηεο απμάλεηαη ζηαδηαθά κεηαμχ 12 θαη 14 εηψλ, θαη δξακαηηθά κεηαμχ 15
θαη 19 εηψλ, ηδηαίηεξα ζηα θνξίηζηα. Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα απηνθηνληθή
ζπκπεξηθνξά πεξηιακβάλνπλ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (θχιν, νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε), ςπρηαηξηθνχο παξάγνληεο (ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο,
πξνεγνχκελεο απφπεηξεο απηνθηνλίαο), βηνινγηθνχο παξάγνληεο, ζηξεζζνγφλα
γεγνλφηα ηεο δσήο, πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο.
Ννζειεπηέο θαη νη άιινη επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο απφ ηηο δηεπηζηεκνληθέο
ππεξεζίεο, Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ) είλαη ζπρλά ε πξψηεο πνπ
αζρνινχληαη κε ηελ απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά. Μπνξεί λα θιεζνχλ λα εκπνδίζνπλ
έλαλ αζζελή απφ ηε δηάπξαμε απηνθηνλίαο ή κπνξεί λα απαηηεζεί γηα ηε ζεξαπεία
ελφο αζζελνχο ν νπνίνο έρεη ήδε θάλεη κηα απφπεηξα απηνθηνλίαο. Ζ πξφιεςε ηεο
απηνθηνλίαο είλαη κηα απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο εξγαζίεο γηα ηελ θνηλσλία.
Κνηλνηηθνί λνζειεπηέο ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζα πξέπεη λα
είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ πξφιεςε ηεο απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο, ιακβάλνληαο
ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ αλάπηπμε ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, πξνθεηκέλνπ λα
εληνπίδνληαη εθείλα ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν. Δπηπιένλ, νη ππεξεζίεο
ΠΦΤ ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπλ έλα ζρέδην παξέκβαζεο, ην νπνίν λα εμαζθαιίδεη ηελ
θαηάιιειε θαη έγθαηξε πεξίζαιςε γηα ηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ κηα απηνθηνληθή
θξίζε. Οη ππεξεζίεο απηέο ζα πξέπεη λα βνεζήζνπλ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα
δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή πξννπηηθή ζηε δσή, κε ζηφρν ηελ κφληκε
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηεο απηφ-θαηαζηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο.
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International Psychogeriatrics (2016), 28:4, 613–619
International Psychogeriatric Association 2015
doi:10.1017/S104161021500174X
Insomnia is associated with suicide attempt in middle-aged
and older adults with depression
Daniel B. Kay, Alexandre Y. Dombrovski, Daniel J. Buysse, Charles F. Reynolds
III, Amy Begley and Katalin Szanto

Abstract
Background: Insomnia increases in prevalence with age, is strongly associated with
depression, and has been identified as a risk factor for suicide in several studies. The
aim of this study was to determine whether insomnia severity varies between those
who have attempted suicide (n = 72), those who only contemplate suicide (n = 28),
and those who are depressed but have no suicidal ideation or attempt history (n = 35).
Methods: Participants were middle-aged and older adults (age 44–87,M= 66 years)
with depression. Insomnia severity was measured as the sum of the early, middle, and
late insomnia items from the Hamilton Rating Scale for Depression. General linear
models examined relations between group status as the independent variable and
insomnia severity as the dependent variable.
Results: The suicide attempt group suffered from more severe insomnia than the
suicidal ideation and non suicidal depressed groups (p < 0.05). Differences remained
after adjusting for potential confounders including demographics, cognitive ability,
alcohol dependence in the past month, severity of depressed mood, anxiety, and
physical health burden. Moreover, greater insomnia severity in the suicide attempt
group could not be explained by interpersonal difficulties, executive functioning,
benzodiazepine use, or by the presence of post-traumatic stress disorder.
Conclusions: Our results suggest that insomnia may be more strongly associated with
suicidal behavior than with the presence of suicidal thoughts alone. Accordingly,
insomnia is a potential treatment target for reducing suicide risk in middle-aged and
older adults.
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Ζ ζπζρέηηζε ηεο αϋπλίαο κε ηελ απόπεηξα απηνθηνλίαο ζηνπο κεζήιηθέο θαη ηνπο
ειηθησκέλνπο κε θαηάζιηςε
Δηζαγσγή: Ζ αυπλία απμάλεηαη ζχκθσλα κε ην επηπνιαζκφ ηεο ειηθίαο φπνπ
ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ θαηάζιηςε θαη έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλαο παξάγνληαο
θηλδχλνπ γηα απηνθηνλίεο ζε νξηζκέλεο κειέηεο. Ο ζθνπφο απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ λα
θαζνξηζηεί αλ ε αυπλία θπκαίλεηαη απζηεξά κεηαμχ εθείλσλ πνπ έρνπλ απνπεηξαζεί
λα απηνθηνλήζνπλ (n=72), ζε εθείλνπο πνπ κφλν έρνπλ ζθεθηεί ηελ απηνθηνλία
(n=28) θαη ζ‟ απηνχο πνπ πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε αιιά δελ έρνπλ απηνθηνληθέο
ηάζεηο ή ηζηνξηθφ απφπεηξαο απηνθηνλίαο (n=35).
Μέζνδνη: Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ κεζήιηθεο θαη ειηθησκέλνη (ειηθίαο 44-87, Μ.Ο.
66 εηψλ) κε θαηάζιηςε. Ζ ζνβαξφηεηα ηεο αυπλίαο ππνινγίζηεθε ζπλνιηθά αλάινγα
κε ην πφζν ειαθξηά, κεζαία θαη έληνλα ήηαλ ηα θαηλφκελα αυπλίαο ζχκθσλα κε ηελ
θιίκαθα βαζκνιφγεζεο Hamilton γηα ηελ θαηάζιηςε. Γεληθά γξακκηθά κνληέια
εμέηαζαλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ θαηάζηαζε ηεο νκάδαο σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή
θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο αυπλίαο σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή.
Απνηειέζκαηα: Ζ νκάδα αλζξψπσλ πνπ είραλ ήδε πξνζπαζήζεη λα απηνθηνλήζνπλ
είραλ πην έληνλα θαηλφκελα αυπλίαο απφ απηνχο πνπ είραλ απηνθηνληθφ ηδεαιηζκφ
θαη απφ απηνχο κε θαηάζιηςε, νη νπνίνη φκσο δελ είραλ απηνθηνληθέο ηάζεηο (p<
0.05). Οη δηαθνξέο παξέκεηλαλ θαη κεηά ηελ πξνζαξκνγή ησλ πηζαλψλ ζπζρεηηθψλ
παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηε γλσζηηθή
ηθαλφηεηα, ηελ εμάξηεζε απφ ην αιθνφι ηνλ πεξαζκέλν κήλα, ηε ζνβαξφηεηα ηεο
θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο, ην άγρνο θαη ηε ζσκαηηθή επηβάξπλζε ηεο πγείαο. Δπηπιένλ,
ηα πην ζνβαξά θαηλφκελα αυπλίαο ζηελ νκάδα κε ηηο απηνθηνληθέο ηάζεηο δελ
κπνξνχζαλ λα εμεγεζνχλ απφ δηαπξνζσπηθέο δπζθνιίεο, ηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία,
ηε ρξήζε βελδνδηαδεπηλψλ ή απφ ηελ παξνπζία κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο.
πκπεξάζκαηα: Σα απνηειέζκαηα καο δείρλνπλ φηη ε αυπλία κπνξεί λα ζπζρεηίδεηαη
πεξηζζφηεξν κε απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά απ‟ φηη κφλν κε ηελ παξνπζία
απηνθηνληθψλ ζθέςεσλ. Καηά ζπλέπεηα, ε αυπλία είλαη έλαο πηζαλφο ζεξαπεπηηθφο
ζηφρνο γηα ηε κείσζε ησλ απηνθηνληθψλ θηλδχλσλ ζηνπο κεζήιηθεο θαη ηνπο
ειηθησκέλνπο.
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Interscientific Health Care (2010) Vol 2, Issue 2, 55-63
Transcultural exploration of bereavement and grief
Zartaloudi A.1

Abstract
BACKGROUND: Grief is an innate and natural reaction of people to the death of a
loved one. Many studies related to the manifestations of grief in different cultures
recognize a variety of different approaches and responses to loss.
AIM: The purpose of this study is to explore different grief manifestations across
cultures in order to be able to approach and interpret people‟s responses to death more
easily.
METHOD: A critical review of this body of literature was carried out. Evidence was
collected through Medline database.
RESULTS: Are grief manifestations similar or different across cultures? Grief and
pain constitute a universal phenomenon, although the obvious manifestations of grief
can be influenced by cultural norms and values. There are obvious cultural
differences.
CONCLUSION: Each culture has its own way to deal with grief. The way
individuals react to a loss depends on the cultural environment they live and grow, the
way they contact with other people and the meanings they give to life and death. The
first step for health professionals in order to be able to help people from other
cultures, experiencing the process of bereavement, is to explore their real needs and
beliefs.

Γηαπνιηηηζκηθή δηεξεύλεζε ηνπ πέλζνπο θαη ηνπ ζξήλνπ
Δηζαγσγή: Ο ζξήλνο ζεσξείηαη ε έκθπηε θαη θπζηνινγηθή αληίδξαζε ησλ αλζξψπσλ
ζην ζάλαην ελφο αγαπεκέλνπ ηνπο. Ζ κειέηε ησλ εθδειψζεσλ ηνπ ζξήλνπ ζε
δηάθνξεο πνιηηηζκηθέο νκάδεο θαλεξψλεη πνηθίινπο ηξφπνπο αληίδξαζεο ζηελ
απψιεηα.
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θνπόο: θνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο γηα θάζε
πνιηηηζκφ εθδειψζεηο ζξήλνπ ψζηε λα κπνξέζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε θαη λα
εξκελεχζνπκε πην εχθνια ηηο αληηδξάζεηο αηφκσλ απφ άιινπο πνιηηηζκνχο κπξνζηά
ζην ζάλαην.
Τιηθό θαη κέζνδνο: Πξαγκαηνπνηήζεθε θξηηηθή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο.
Πεγή ζπιινγήο πιηθνχ ήηαλ ε βάζε δεδνκέλσλ MEDLINE.
Απνηειέζκαηα: Δίλαη άξαγε νη εθδειψζεηο ζξήλνπ φκνηεο ζε φινπο ηνπο
πνιηηηζκνχο ή δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο; Ο ζξήλνο θαη ν πφλνο είλαη παγθφζκην
θαηλφκελν, παξφιν πνπ ε θαλεξή έθθξαζή ηνπ κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ
πνιηηηζκηθνχο θαλφλεο θαη αμίεο. Τπάξρνπλ εκθαλείο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο.
πκπεξάζκαηα: Ο θάζε πνιηηηζκφο έρεη ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν λα αληηκεησπίδεη ην
ζξήλν. Ο ηξφπνο πνπ ηα άηνκα αληηδξνχλ ζε κηα απψιεηα εμαξηάηαη απφ ην
πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δνπλ, ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζρεηίδνληαη κε ηνπο
ζπλαλζξψπνπο ηνπο θαη ηα λνήκαηα πνπ δίλνπλ ζηε δσή θαη ην ζάλαην. Γηα λα
κπνξέζνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο λα βνεζήζνπλ άηνκα πνπ πελζνχλ απφ άιιεο
θνπιηνχξεο, ην πξψην βήκα είλαη λα κάζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη
πεπνηζήζεηο.

Geriatric Psychiatry and Neurology, 19 (1), p. 26 -31
A Comparison of Depressive Mood of Older Adults in a Community, Nursing
Homes, and a Geriatric Hospital: Factor Analysis of Geriatric Depression Scale
Joji Onishi, Yusuke Suzuki, Hiroyuki Umegaki, Hidetoshi Endo, Takashi
Kawamura, Akihisa Iguchi

Abstract
The Geriatric Depression Scale (GDS)-15 was used in 607 adults aged 65+ years
living in a community, nursing homes, and a general hospital to explore
characteristics of depressive mood in different care settings. Factor analysis of GDS-
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15 extracted 4 factors labeled unhappiness, apathy and anxiety, loss of hope and
morale, and energy loss. The scale scores labeled unhappiness, apathy and anxiety,
and loss of hope and morale were negatively correlated with the Barthel Index and the
Mini-Mental State Examination scores. The results classified the depressive patterns
into 2 types, one fitting the nursing home residents and the other fitting the hospital
patients. The dominant factors of the nursing-home type were unhappiness and loss of
hope and morale, and the hospital type was highly related with apathy and anxiety.
The results indicate an extended utility of the GDS-15 for a deeper understanding of
depressive mood in various care settings.

Ζ ζύγθξηζε ηεο θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο ησλ ειηθησκέλσλ αηόκσλ ζηελ
θνηλόηεηα, ζην ζπίηη θαη ζην λνζνθνκείν : ύκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο
Γεξηαθήο Κιίκαθαο Καηάζιηςεο
Ζ Γεξηαθή Κιίκαθα Καηάζιηςεο (GDS) – 15, ρξεζηκνπνηήζεθε ζε 607 αζζελείο
ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ πνπ δνπλ ζε θνηλφηεηα, γεξνθνκείν θαη γεληθφ λνζνθνκείν
ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο ζε
δηαθνξεηηθά πιαίζηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε ηεο
GDS – 15 έδεημε 4 ηαμηλνκηθνχο παξάγνληεο ηελ δπζηπρία, ηελ απάζεηα θαη ην άγρνο,
ηελ απψιεηα ηεο ειπίδαο θαη ηνπ εζηθνχ θαη ηέινο ηελ απψιεηα ελέξγεηαο. Σα
απνηειέζκαηα ηαμηλφκεζαλ ηελ δπζηπρία, ηελ απάζεηα θαη ην άγρνο θαη ηελ απψιεηα
ελέξγεηαο θαη εζηθνχ ζηα αξλεηηθά ζθνξ. Σα απνηειέζκαηα δηαρσξίζηεθαλ κε βάζε
ηα θαηαζιηπηηθά κνηίβα ζε δχν ηχπνπο, φζνπο κέλνπλ ζε γεξνθνκείν θαη απηνχο πνπ
κέλνπλ ζε λνζνθνκεία. Οη θπξίαξρνη παξάγνληεο ηνπ ηχπνπ ζε γεξνθνκείν ήηαλ ε
δπζηπρία θαη ε απψιεηα ειπίδαο θαη εζηθνχ θαη ν ηχπνο ηνπ λνζνθνκείνπ ήηαλ
ζρεηηθφο κε ηελ απάζεηα θαη ην άγρνο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ κηα εθηεηακέλε
ρξεζηκφηεηα ηνπ GDS – 15 γηα ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο θαηαζιηπηηθήο
δηάζεζεο ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο θξνληίδαο.
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πκπεξάζκαηα
Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη ε θαηάζιηςε ζηελ ηξίηε
ειηθία απνηειεί έλα ηδηαίηεξν ζέκα κειέηεο. Ζ ςπρηθή ππφζηαζε θάζε αλζξψπνπ
ζπληειεί ηε βάζε ηεο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ελψ ζπγθεθξηκέλα ζηελ επάισηε
ειηθηαθή νκάδα ησλ ειηθησκέλσλ ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο δηφηη δελ δίλεηαη ε
αλάινγε ζεκαζία, παξαγθσλίδεηαη, κε πνιχ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Ζ ςπρηθή
δηαηαξαρή ηεο θαηάζιηςεο δελ είλαη θπζηθφ επαθφινπζν ηεο ηξίηεο ειηθίαο,
αλαινγηδφκελνη ινηπφλ φηη θαηά πξνζέγγηζε φινη νη άλζξσπνη ζα κεηαβνχλ ζε απηφ
ην ζηάδην δσήο, δελ ζα πξέπεη λα πξνζπεξλάκε αιιά λα αληηιακβαλφκαζηε ηελ
ζπνπδαηφηεηα ηεο αληηκεηψπηζε ηεο.
Χο δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο, ε θαηάζιηςε επεξεάδεη ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ, ηελ
αίζζεζε γηα ηθαλνπνίεζε θαη κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα γηα ραξά θαη αηζηνδνμία.
Χζηφζν, ε πνιπκνξθία ζηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ δελ επηηξέπεη ηελ απφιπηε
δηάγλσζε ηεο. Αλ θαη ππάξρνπλ πνιιά ζπκπηψκαηα εθδήισζεο, άιινηε δελ γίλνληαη
αληηιεπηά απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ αλ θαη εθφζνλ ππάξρεη, άιινηε
παξαθξάδνληαη αθφκε θαη απφ εηδηθνχο είηε ιφγσ ηεο ειηθίαο είηε άιισλ
ζπλππαξρνπζψλ αζζελεηψλ. ε πεξηπηψζεηο κάιηζηα, φπνπ αλαγλσξίδνληαη ηα
ζπκπηψκαηα ζεσξείηαη σο κηα κε αλαζηξέςηκε θαη κε αληηκεησπίζηκε θαηάζηαζε.
Γεγνλφο πνπ δελ ζηεξίδεηαη ζηελ αιήζεηα, θαζψο ππάξρεη ζεξαπεία γηα ηελ
θαηάζιηςε ησλ ειηθησκέλσλ παξφιν πνπ νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο επηδεηνχλ
βνήζεηα είλαη ζπάληεο. Ζ ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ηελ
θαξκαθνζεξαπεία, ηελ ςπρνζεξαπεία, ζπλδπαζκφ απηψλ ή άιισλ ηξφπνπο
ζεξαπείαο. ην ζεκείν απηφ έρεη ζεκαζία λα πξνζζέζνπκε φηη βαζηθφ ξφιν ζηε
δηάγλσζε ηεο θαηάζιηςεο δηαδξακαηίδνπλ ηα δηαγλσζηηθά εξγαιεία πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη δειαδή νη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, νη ςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο, ηα
εξσηεκαηνιφγηα, νη δηάθνξεο θιίκαθεο θαη ηέινο ε θιηληθή εηθφλα ηνπ αηφκνπ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ.
Όπσο πξνθχπηεη κε ηα λέα δεδνκέλα, ε θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία κπνξεί λα
αληρλεπηεί ζε δνκέο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Όζν πην έγθαηξε είλαη ε
αλίρλεπζε, ηφζν θαιχηεξε κπνξεί λα είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο. Γίλεηαη δε θαηαλνεηφ
φηη ε εκθάληζε ηεο λφζνπ ελδέρεηαη λα νθείιεηαη αιιά θαη λα επεξεάδεηαη απφ
πνιιαπινχο παξάγνληεο. Απηνί είλαη ςπρνινγηθνί, θνηλσληθνί, γελεηηθνί, βηνινγηθνί,
αληίδξάζεηο ζε θάξκαθα, αιιαγέο θαηά ηελ ηξίηε ειηθία θ.α.
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Αλαθνξηθά, θάπνηνη εμ απηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξαπάλσ κειέηε
εθηελέζηεξα θαη παξνπζηάδνπλ πςειφ επηπνιαζκφ είλαη: ην θχιν, ε νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε, ε πνηφηεηα δσήο, ν ηφπνο δηαλνκήο, νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ην
κνξθσηηθφ επίπεδν, ε άζθεζε, ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία, ε
ζπλλνζεξφηεηα, ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα ηεο δσήο φπσο απψιεηα ζπληξφθνπ ή
ηέθλνπ, ε ζπληαμηνδφηεζε, ε κνλαμηά, ε χπαξμε παζνινγίαο κε θάπνηα ρξφληα
αζζέλεηα ή αλαπεξία θ.α.
Έλα επηπξφζζεην ζεκείν αλαθνξάο ζηελ θαηάζιηςε ηεο ηξίηεο ειηθίαο είλαη ε
απηνθηνληθφηεηα. Πξφθεηηαη γηα έλα κείδσλ δήηεκα, ην νπνίν έρεη ηεηξαπιάζηα
ζπρλφηεηα ζε ζρέζε κε άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο. Σα ειηθησκέλα άηνκα πνπ
απηνθηνλνχλ είλαη πην απνθαζηζκέλα απφ ηα λεφηεξα γη‟ απηφ θαη αθνινπζνχλ πην
απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο ελψ αθφκε ν απηνθηνληθφο ηδεαζκφο είλαη
πξνζδηνξηζκέλνο κε έλα νξγαλσκέλν ζρέδην απφπεηξαο. Παξφια απηά ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ απηψλ δείρλνπλ νξηζκέλα δείγκαηα πξνηνχ πξνβνχλ ζε απηή ηε πξάμε.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νη λνζειεπηέο κπνξνχλ λα έρνπλ θαίξην ξφιν ζηελ
αλαγλψξηζε, ηελ πνξεία αιιά θαη ηελ έθβαζε ηεο θαηάζιηςεο ησλ ειηθησκέλσλ
αζζελψλ. ηφρνο είλαη κέζα απφ ηηο λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο λα δηεθπεξαησζνχλ
φιεο νη ππνρξεψζεηο θαη λα επηιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ λφζν.
πκπεξαζκαηηθά απφ ηελ κειέηε αλαδείρζεθαλ ηα ζπκπηψκαηα πνπ πξέπεη λα
ηεξαξρεζνχλ ψζηε λα θαηαλνεζεί ε βαξχηεηα ηεο θαηάζιηςεο ηνπ αζζελή θαη ζηελ
ζπλέρεηα λα ζρεδηαζηεί εμαηνκηθεπκέλα ην πιάλν ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ.
Αλαθνξηθά, νη πξάμεηο ηνπ λνζειεπηή εζηηάδνληαη ζηα εμήο: Σελ απνδνρή ηνπ
αζζελή σο νιφηεηα, ηελ δεκηνπξγία ελφο θαζεκεξηλνχ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνγήο,
ηελ επηδίσμε απιψλ ζηφρσλ ζηελ αξρή θαη ζηαδηαθά πην πεξίπινθσλ, ηελ δηαρείξηζε
ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο κε παξάιιειν έιεγρν επηπινθψλ, ηελ εμαζθάιηζε
ζσζηήο ζξέςεο θαη ηθαλνπνηεηηθνχ χπλνπ, ηελ ελζάξξπλζε ηνπ αηφκνπ γηα ηε
ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο θαη ζεξαπεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ
ψζηε λα απνβάιεη ηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο θαη ηελ ειαηησκέλε απηνεθηίκεζε ηνπ
εαπηνχ ηνπ θαη λα απνθηήζεη απηνέιεγρν. Αθφκε, έλα ζεκαληηθφ ζηάδην ζε θάζε
θαηαζιηπηηθφ αζζελή κε θαηάζιηςε είλαη ν έιεγρνο ησλ ζεκείσλ πνπ ππνδειψλνπλ
ηελ πξφζεζε γηα απηνθηνλία. Καηά ζπλέπεηα, εθαξκφδνπκε πξνιεπηηθά κέηξα ζε
ζπλζήθεο απηνθηνληθψλ ηάζεσλ.
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Δπηπιένλ, ν ξφινο ηνπ λνζειεπηή έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ επηθνηλσλία πνπ ζα
απνθηεζεί κε ηνλ αζζελή. Αθνξά κηα ζρέζε αιιειεμάξηεζεο, ε νπνία πξέπεη λα
ραξαθηεξίδεηαη απφ εκπηζηνζχλε θαη απφ αιιεινζεβαζκφ. Χζηφζν, ν θξνληηζηήο
δελ επηβαξχλεηαη κφλν απφ ην άηνκν πνπ πάζρεη απφ θαηάζιηςε αιιά θαη απφ ην
νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Σα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα εδψ αθνξνχλ ζε
πξψηε θάζε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ζρεηηθά κε ηελ
θαηάζιηςε. Απηά πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπλ είλαη νη ηξφπνη ζεξαπείαο θαη πσο
κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ, ε αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ φηαλ ην θαηαζιηπηηθφ
άηνκν ηηο εθδειψλεη θαη ηέινο ε αληηκεηψπηζε ησλ ππνηξνπψλ. Δπίζεο, ζπνπδαία
παξάκεηξνο ζε φια ηα παξαπάλσ απνηειεί ε ππνζηήξημε – ελζάξξπλζε ηνπ αηφκνπ
απφ ηα νηθεία ηνπ πξφζσπα. Ζ εθδήισζε ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ηνλ πάζρνληα
κπνξεί λα ζπκβάιεη θαηαιπηηθά ζηελ πνξεία ηεο αζζέλεηαο ηνπ.
Καηαιήγνληαο, πξσηαξρηθφο ζθνπφο ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα είλαη ε πξναγσγή
ηεο πγείαο θάζε αλζξψπνπ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ινηπφλ, βαζηθή επηδίσμε
απνηειεί ε πξφιεςε ηεο γεξνληηθήο θαηάζιηςεο κε ζηξαηεγηθέο πεξηνξηζκνχ. Οη
ζηξαηεγηθέο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαηήξεζε ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο
κέζσ ηεο θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηελ θάζε ηνπ γήξαηνο. πλεπψο νη ειηθησκέλνη
επηβάιιεηαη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα πξναγσγήο ηεο
πγείαο θαη πξφιεςεο λνζεκάησλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη είλαη κηα επάισηε νκάδα
ζε πξνβιήκαηα νξγαληθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά. Πην
ζπγθεθξηκέλα, νη δξάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ηνλ ηφπν θαηνηθίαο θαη λα παξέρνληαη αλαινγηδφκελνη ην
πηζαλφ ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ή φπνησλ άιισλ παξαγφλησλ επηβαξχλνπλ ηελ
ηξίηε ειηθία. χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηέηνηεο δξάζεηο ζα
εζηηάδνληαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ζηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε, ζηελ
πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπο θαη ζηελ επηκφξθσζε
ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία. Αληίζηνηρα, φζσλ αθνξά ηελ πξναγσγή ηεο ζσκαηηθήο
πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ, νη ζηξαηεγηθέο ζα έρνπλ ζηφρν ηελ πξφιεςε ησλ πηψζεσλ
θαη ησλ αγγεηαθψλ εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ, ηελ πξνψζεζε ηεο άζθεζεο θαη ηεο
ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο θαη γεληθφηεξα ηνπ πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο.
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