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Πρόλογος
Η κατάθλιψη αποτελεί μια από τις συχνότερες ψυχικές διαταραχές που μπορεί
να εμφανιστεί σε όλες τις ηλικίες, χωρίς να κάνει διακρίσεις στο φύλο, την
οικονομική ή κοινωνική κατάσταση του καθενός. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον
κόσμο υποφέρουν από κατάθλιψη και υπολογίζεται ότι ένας στους δέκα ανθρώπους
θα νοσήσει σε κάποια φάση της ζωής του. Η σηµασία της κατάθλιψης δεν έχει να
κάνει µόνο µε τον αριθµό των ανθρώπων που υποφέρουν, αφορά και τον κίνδυνο της
αυτοκαταστροφής, τις δυσκολίες δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων και
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων και τις επιπτώσεις στην οικογένεια και ιδιαίτερα
στους έφηβους. Όσο σοβαρές κι αν είναι οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις
στο άτοµο, δε συγκρίνονται µε τον ψυχικό πόνο που βιώνει, ένας πόνος που συχνά
ξεπερνά τα ανθρώπινα όρια αντοχής.
Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι παρά τα μεγάλα ποσοστά ασθενών από
κατάθλιψη, σε πολλές περιπτώσεις η διάγνωση γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση και
συχνά συγχέεται με παρεμφερείς ψυχικές διαταραχές. Η αναγνώριση των
συμπτωμάτων και η διάγνωση της κατάθλιψης είναι ακόμη δυσκολότερο να γίνει
όταν πρόκειται για άτομο εφηβικής ηλικίας.
Σκοπός της εργασίας, είναι να διερευνήσει τα αίτια που οδηγούν τον έφηβο
στην κατάθλιψη, να περιγράψει τα συμπτώματα της εφηβικής κατάθλιψης καθώς και
να ενημερώσει όσο το δυνατόν περισσότερο για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Ένας ακόμη σκοπός της εργασίας είναι να προετοιμάσει τον νοσηλευτή που θα
κληθεί να νοσηλεύσει έναν έφηβο με καταθλιπτική συμπεριφορά.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου και ιδιαίτερα τα
παιδιά μου, για την αμέριστη συμπαράσταση και κατανόηση που μου έδειξαν στα
χρόνια των σπουδών μου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους καθηγητές του
Τμήματος Νοσηλευτικής για τις γνώσεις που μας μετέδωσαν, αλλά κυρίως για την
αγάπη προς το επάγγελμα του νοσηλευτή και τον σεβασμό προς τον ασθενή.
Ιδιαίτερα θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την κυρία
Μπιμπισίδου Άννα που ανέλαβε την επίβλεψη της πτυχιακής εργασίας για τις
υποδείξεις τις συμβουλές και τις χρήσιμες παρατηρήσεις.
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Εισαγωγή
Η εφηβεία, είναι η περίοδος της ζωής του ατόµου, στην οποία συµβαίνουν
σωµατικές αλλαγές και κατά την οποία γίνεται η ωρίµανση των γεννητικών οργάνων.
Η εφηβεία ωστόσο δεν μπορεί να ταυτιστεί με την ήβη. Η ήβη αναφέρεται στις
βιοσωματικές διαδικασίες της ανάπτυξης. Ο όρος «εφηβεία» αναφέρεται στην
ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου η οποία σχετίζεται έν μέρει και με το βιολογικό
φαινόμενο της ανάπτυξης. Είναι γενικά παραδεκτό, ότι τα αγόρια μπαίνουν στην
εφηβεία αργότερα από τα κορίτσια, ενώ ακόµα και σε παιδιά της ίδιας φυλής η
εφηβεία μπορεί να διαφέρει . Η ήβη-εφηβεία αρχίζει περίπου στην ηλικία 10-11
χρόνων και τελειώνει στα 18-21, µε την έναρξη της ενήλικης ζωής.
Κατά

την

εφηβική

ηλικία,

υπάρχουν

κάποια

χαρακτηριστικά

στη

συµπεριφορά του ατόµου, τα οποία θεωρούνται φυσιολογικά και δεν είναι
ανησυχητικά, αν µπορούµε να το πούµε έτσι. Χαρακτηριστική είναι η
συναισθηµατική αστάθεια µε τις απότοµες αλλαγές, κατά τις οποίες ο έφηβος τη µια
στιγµή µπορεί να είναι χαρούµενος και την άλλη στιγµή να µελαγχολήσει Οι
συµπεριφορές αυτού του είδους οφείλονται στις φυσιολογικές µεταβολές, λόγω της
φυσικής ανάπτυξης και της γεννητικής ωρίµανσης των εφήβων. Ωστόσο, οφείλονται
και στα προβλήµατα της κοινωνικής τους ζωής, όπως οι σχέσεις με τους γονείς τους,
τους φίλους, το σχολικό περιβάλλον . Σημαντικό ρόλο έχει και η προσαρμογή του
έφηβου στις συγκινήσεις και τις συναισθηµατικές αλλαγές που του δηµιουργούνται
λόγω της σεξουαλικής του ωρίµανσης , για αυτό από την αρχή της εφηβείας µέχρι
την όψιµη εφηβεία (20-21 ετών) ,παρατηρείται αλλαγή στη στάση του εφήβου προς
το αντίθετο φύλο.
Η εφηβική ηλικία εκτός από µια περίοδο σηµαντικών αλλαγών και
αντίστοιχων συµπεριφορών, θεωρείται η κατεξοχήν ηλικία, όπου λαµβάνουν χώρα
εξελικτικές διαταραχές, οι οποίες εκδηλώνονται µε διαταραχές στη συµπεριφορά,
αγχώδεις καταστάσεις, µαθησιακές δυσκολίες, άρνηση για το σχολείο. Μια από αυτές
τις διαταραχές είναι και η κατάθλιψη, η οποία είναι φυσιολογική µέχρι ενός σηµείου
στην εφηβεία.
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Η κατάθλιψη θεωρείται η ασθένεια του 21ου αιώνα και είναι ένα σοβαρό
πρόβληµα

υγείας

που

µπορεί

να

επηρεάσει

άτοµα

όλων

των

ηλικιών,

συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών και των εφήβων. Τα βασικά χαρακτηριστικά της
κατάθλιψης είναι το συναίσθηµα θλίψης που είναι διαρκές και επίµονο, η
ευερεθιστικότητα και η απουσία ενδιαφέροντος , ή ικανοποίησης από οποιαδήποτε
δραστηριότητα. Επίσης, επηρεάζονται η όρεξη, ο ύπνος, τα επίπεδα δραστηριότητας
και συγκέντρωσης , η αυτοπεποίθηση του ατόµου και η εικόνα για τον εαυτό του.
Η κατάθλιψη δεν οφείλεται σε προσωπική αδυναµία του ατόµου, αλλά
πρόκειται για ψυχική διαταραχή που επηρεάζει όλο το σώµα και έχει αντίκτυπο στον
τρόπο που ένα άτοµο αισθάνεται , σκέφτεται και συµπεριφέρεται . Όταν η ασθένεια
αυτή, στους έφηβους, δεν αντιµετωπίζεται θεραπευτικά, µε κατανόηση και υποµονή
από την οικογένεια και το περιβάλλον, µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη σχολική
αποτυχία, την κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ και µπορεί να φτάσει µέχρι την
αυτοκτονία.
Στόχος της εργασίας είναι να δοθούν επαρκείς πληροφορίες όσον αφόρα την
κλινική συμπτωματολογία της κατάθλιψης, να διερευνηθούν οι τρόποι διάγνωσης
της, ειδικά στα νεοτέρα δεδομένα και να εξεταστούν οι μέθοδοι θεραπείας της.
Προεξέχουσα θέση στην αντιμετώπιση της νόσου έχει ο νοσηλευτής. Γι αυτό και
επικεντρωνόμαστε κυρίως στο ρόλο του νοσηλευτή. Η θεραπευτική του παρέμβαση
είναι απαραίτητη για την γρήγορη ανάκαμψη του ασθενούς, την αντιμετώπιση των
προβλημάτων του, την προσαρμογή του στους προηγούμενους ρυθμούς της
καθημερινότητας του και στην μετέπειτα ομαλή κοινωνική επανένταξη του. Πέρα
από την προστασία της ζωής του καταθλιπτικού άτομου και την ανακούφιση των
σωματικών συμπτωμάτων του εξίσου σημαντική είναι η λεκτική επικοινωνία του
νοσηλευτή με τον ασθενή ώστε να βελτιωθεί η νοητική του κατάσταση και να
οδηγηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην ίαση της ψυχής του.
Στο 1ο Κεφάλαιο της εργασίας γίνεται λόγος για την ψυχική υγεία και την
ψυχική νόσο. Στις σελίδες του κεφαλαίου περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του
ψυχικά υγιούς ανθρώπου και οι παράγοντες που θέτουν την υγεία του σε κίνδυνο.
Ακολουθεί μια εισαγωγή στις ψυχικές διαταραχές και στη διάγνωσή τους.
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Το 2ο Κεφάλαιο της

εργασίας αναφέρεται στην ψυχική διαταραχή της

κατάθλιψης. Παρουσιάζεται η έννοια του Μείζονος Καταθλιπτικού Επεισοδίου
καθώς και τα είδη καταθλιπτικών διαταραχών. Περιγράφονται τα συμπτώματα της
κατάθλιψης και γίνεται μια απόπειρα να εντοπιστούν τα αίτια της. Τέλος αναφέρονται
οι θεραπευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της.
Το 3ο Κεφάλαιο ασχολείται συγκεκριμένα με την εφηβική κατάθλιψη. Σε
αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται οι διαφορές που εμφανίζει η κατάθλιψη στους
εφήβους σε σχέση με τους ενήλικες. Εντοπίζονται τα συμπτώματα που εμφανίζει ο
έφηβος καταθλιπτικός, και ιδιαίτερα αυτός με αυτοκτονικές τάσεις. Αναφέρονται
επίσης τα αίτια και οι προδιαθεσιακοί παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν έναν
έφηβο στην κατάθλιψη.
Στο 4ο Κεφάλαιο γίνεται λόγος για τον ρόλο του νοσηλευτή ψυχικής υγείας.
Παρουσιάζεται ένα σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας τόσο του καταθλιπτικού όσο και
του αυτοκτονικού έφηβου ασθενή. Δίνονται οδηγίες και πρωτόκολλα για την
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και των συμπεριφορών του ασθενούς.
Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται κάποιες προτάσεις και απόψεις για σκέψη
και συζήτηση.

.
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Κεφάλαιο 1ο: Ψυχική Υγεία-Ψυχική Νόσος
1.1

Ψυχική Υγεία.
Σύµφωνα µε την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, σαν “ψυχική υγεία”

θεωρείται η κατάσταση της συναισθητικής ευεξίας , όπου το άτομο μπορεί να ζει και
να εργάζεται µε άνεση στην κοινότητα, καθώς και να ικανοποιείται από τα
προσωπικά χαρακτηριστικά και επιτεύγματα του. Μπορεί επίσης να ορισθεί ως η
ανάπτυξη της υγιούς άποψης του ατόμου για τον εαυτό του και το περιβάλλον στο
οποίο ζει, για να μπορεί να πραγματοποιήσει το μέγιστο βαθμό της αυτοπλήρωσής
του.
Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ένα ορισμός καθολικά αποδεκτός για την
ψυχική υγεία. Κανένας ορισμός δεν μπορεί να αποδώσει το νόημα της, καθώς την
ίδια στιγμή την περιορίζει. Και αυτό γιατί η ψυχική υγεία δεν είναι ένα γεγονός, αλλά
μια πραγματικότητα που πρέπει να κερδίζεται σε καθημερινή βάση, μέσα από
διαφορετικές καταστάσεις.
Υπάρχει, ωστόσο, ως ένα βαθμό συμφωνία σχετικά με το ποια
χαρακτηριστικά της σκέψης, του συναισθήματος και της συμπεριφοράς θεωρούνται
υγιή και ποια παθολογικά.

1.2

Χαρακτηριστικά ψυχικά υγιούς ανθρώπου.
Υπάρχουν επτά σημαντικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ψυχική

υγεία(Brown, 2010). Οι ψυχικά υγιείς άνθρωποι:
1.

Ερμηνεύουν την πραγματικότητα όπως είναι.

2.

Έχουν υγιή αυτοαντίληψη.

3.

Είναι ικανοί να δημιουργήσουν σχέσεις με άλλους ανθρώπους.

4.

Επιτυγχάνουν να βρουν νόημα στη ζωή τους.

5.

Επιδεικνύουν δημιουργικότητα/παραγωγικότητα.

6.

Έχουν τον έλεγχο της συμπεριφοράς τους.

7.

Προσαρμόζονται στις μεταβολές και τις συγκρούσεις.
8

Η ικανότητα αντίληψης της πραγματικότητας είναι βασικό χαρακτηριστικό
της ψυχικής υγείας. Περιλαμβάνει την ικανότητα διάκρισης μεταξύ του τι υπάρχει
στην πραγματικότητα και του τι θα μπορούσε να υπάρχει. Περιλαμβάνει,
συνακόλουθα, και την ικανότητα πρόβλεψης των συνεπειών των πράξεων του ατόμου
(π.χ. αν πέσω από την ταράτσα, μπορεί να χτυπήσω).
Η υγιής αυτοαντίληψη (self- concept) περιλαμβάνει την ρεαλιστική
αξιολόγηση του εαυτού του, των ικανοτήτων του, της λειτουργικότητας και της
εμφάνισης. Για να έχει κάποιος υγιή αυτοαντίληψη πρέπει να αποδεχτεί τον εαυτό
του όπως είναι. Η αυτογνωσία ή εναισθησία (insight) αποτελεί σημαντική
προϋπόθεση της επαφής του ατόμου με τον ίδιο του τον εαυτό, καθώς του επιτρέπει
να αναγνωρίσει τα κίνητρα ή τις αιτίες των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς
του.
Ο άνθρωπος πρέπει να έχει την δυνατότητα να αλληλεπιδράσει και να
δημιουργήσει σχέσεις με άλλους για να ολοκληρωθεί σαν άτομο. Η αγάπη είναι το
πιο δυνατό συναίσθημα και η φυσιολογική ανάπτυξη δεν είναι δυνατή σε
απομόνωση. Κάποιος που δεν δύναται να δημιουργεί ικανοποιητικές σχέσεις με
άλλους δεν μπορεί να είναι υγιής.
Η μοναδική πνευματική διάσταση του ανθρώπου να αναζητεί τις αιτίες πίσω
από τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω του και να προσπαθεί να δώσει νόημα στη
ζωή του, αποτελεί σημαντικό συστατικό της ατομικότητας του. Κάποιοι προσπαθούν
να βρουν το νόημα της ζωής τους μέσω της θρησκείας, άλλοι μέσω της φιλοσοφίας,
της φύσης, της ηθικής ή της προσφοράς στο συνάνθρωπο. Ένα ψυχικά υγιές άτομο
έχει την αίσθηση του τι είναι σημαντικό στη ζωή του και τι της δίνει νόημα.
Τα ψυχικά υγιή άτομα μπορούν να λύνουν τα προβλήματα τους με
δημιουργικό τρόπο και να ερμηνεύουν τις εμπειρίες τους χρησιμοποιώντας
αφαιρετική σκέψη. Κάθε πρόβλημα μπορεί να έχει πάνω από μία λύσεις για ένα
άτομο που δεν σκέφτεται με άκαμπτο τρόπο. Επίσης οι ψυχικά υγιείς θέλουν να
νιώθουν ότι οι πράξεις τους έχουν σημασία για τους άλλους ανθρώπους.
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Έλεγχος της συμπεριφοράς σημαίνει την ικανότητα του ατόμου, πριν δράσει,
να βρει την ισορροπία ανάμεσα στα ένστικτα, την συνείδηση και την
πραγματικότητα. Ένα ψυχικά υγιές άτομο μπορεί να αναβάλει την ικανοποίηση των
επιθυμιών του, να συγκρατήσει τα συναισθήματα του και να ενεργήσει σύμφωνα με
τις αξίες του.
Η προσαρμοστικότητα έχει κρίσιμη σημασία για την επιτυχία ενός ατόμου. Οι
υγιείς άνθρωποι μπορούν να συμβιβαστούν, να σχεδιάσουν, να δράσουν και να
χειριστούν δύσκολες καταστάσεις με επιτυχία. Το μόνο σταθερό πράγμα είναι ότι όλα
μεταβάλλονται, δεν είναι εύκολο, αλλά ένα ψυχικά υγιές άτομο θα καταφέρει να
προσαρμοστεί.
Δεν υπάρχουν απόλυτα διαχωριστικά και διαγνωστικά κριτήρια μεταξύ
ψυχικής υγείας και ασθένειας. Ανάμεσα στην υγεία και την αρρώστια υπάρχει ένας
αρκετά ευρύς χώρος πού χαρακτηρίζεται από την αλληλοεπικάλυψη των δύο αυτών
καταστάσεων.
Παρά τις παραπάνω δυσχέρειες πού προκύπτουν από τη πολυπλοκότητα της
ανθρώπινης συμπεριφοράς, και το πολλαπλό της προσδιορισμό από ποικίλους
παράγοντες,

γενετικούς,

ψυχολογικούς,

ιδιοσυστασιακούς,

ατομικούς,

οικογενειακούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, η ανάγκη για το προσδιορισμό και τη
γνώση των βασικών παραμέτρων που διαφοροποιούν τη φυσιολογική από τη
παθολογική συμπεριφορά είναι σημαντική.
Για την αξιολόγηση της ψυχικής υγείας έχουν αναφερθεί τα εξής βασικά
κριτήρια:
1.

Το στατιστικό κριτήριο - ή κριτήριο της μέσης συμπεριφοράς.

Με βάση αυτό το κριτήριο, ως μέτρο της ψυχικής ομαλότατος θεωρείται η
συμπεριφορά του μέσου ανθρώπου. Βέβαια είναι δύσκολο να αξιολογηθούν
επακριβώς τα όρια τού μέσου ανθρώπου.
2.

Το κριτήριο της απουσίας της ψυχικής νόσου ή κλινικό κριτήριο

Σύμφωνα μ' αυτό το κριτήριο ψυχικά υγιής είναι εκείνος πού η συμπεριφορά
του είναι τέτοια ώστε να μην εμπίπτει στα πλαίσια μιας γνωστής και καθιερωμένης
ψυχικής νόσου.
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3.

Το κριτήριο της υποκειμενικής δυσφορίας

Εδώ παθολογική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται εκείνη πού αποτελεί πηγή
δυσφορίας για το άτομο πού την υιοθετεί. Πόσο άσχημα και "παθολογικά" αισθάνεται
το ίδιο το άτομο ως υποκείμενο και πόσο αισθάνεται ότι υποφέρει από υποκειμενικής
ή άλλου είδους δυσκολίες.
4.

Το κριτήριο της κοινωνικής αποδοχής ή της κοινωνικής συμπεριφοράς

Σύμφωνα μ' αυτό το κριτήριο το άτομο θεωρείται υγιές όταν η συμπεριφορά
του δεν εξέρχεται ή δεν αποκλίνει από το πλαίσιο των κανόνων πού ισχύουν για τη
κοινωνία μέσα στην οποία ζει. Φυσιολογικό θεωρείται το άτομο που η συμπεριφορά
του είναι κοινωνικά αποδεκτή και δεν ενοχλεί τους συνανθρώπου του με ανάρμοστες
συμπεριφορές
5.

Το κριτήριο της άριστης λειτουργικότητας

Η οπτική αυτή περιγράφει ένα άτομο χωρίς ατέλειες που εξασφαλίζει σε όλες
του τις δραστηριότητες άριστη λειτουργικότητα, κάτι δηλαδή που κινείται στη
σφαίρα της ουτοπίας.
6. Το αναπτυξιακό κριτήριο
Μια άλλη προσέγγιση βασίζεται στην αναπτυξιακή διαχρονική εκτίμηση.
Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η φυσιολογικότητα εκτιμάται με κριτήριο το
ομαλό πέρασμα από μια φάση ανάπτυξης της προσωπικότητας στην άλλη. Μπορούμε
να διακρίνουμε τις παρακάτω φάσεις:
-

Βρεφική

-

Νηπιακή

-

Προσχολική

-

Σχολική

-

Μέσης ηλικίας (πρώιμη, μέση, όψιμη)

Έτσι σύμφωνα με αυτό κριτήριο φυσιολογικός θεωρείται ο άνθρωπος που
διέρχεται ομαλά όλα τα στάδια ανάπτυξης και ωρίμανσης της προσωπικότητάς του.
Όπως είναι φανερό και τα έξι κριτήρια όχι μόνο δεν είναι απόλυτα, αλλά είναι
δυνατόν ν' αποτελέσουν αφορμή για ατελείωτες συζητήσεις και αμφισβητήσεις και το
καθένα ξεχωριστά δεν επαρκεί για να ορίσει τη ψυχική υγεία. Για το λόγο αυτό
γίνεται μια προσπάθεια καθορισμού της ψυχικής υγείας με βάση ορισμένα
χαρακτηριστικά τού συνολικού τρόπου ζωής τού ατόμου, σε μία δεδομένη χρονική
περίοδο και σ' ένα δεδομένο κοινωνικο-πολιτισμικό χώρο.
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1.3

Ψυχικά Νοσήματα.
Τα ψυχικά νοσήματα είναι ασθένειες με συμπτώματα που σχετίζονται με τη

σκέψη, το συναίσθημα ή τη συμπεριφορά. Οφείλονται σε γενετικές, βιολογικές,
κοινωνικές, χημικές ή ψυχολογικές επιδράσεις. Οδηγούν σε έκπτωση της
λειτουργικότητας του ατόμου που νοσεί και σε πλήθος άλλων συμπτωμάτων.
Η ψυχική νόσος προσεγγίζεται βάσει τριών μορφών. Αρχικά, είναι η ιατρική
προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία, αναζητούνται τα αίτια της ψυχικής νόσου σε
οργανικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα η ανατοµία του νευρικού συστήματος,
η γενετική και βιοχημική σύσταση του οργανισμού. Στη συνέχεια, υπάρχει η
ψυχογενετική προσέγγιση, βάσει της οποίας οι ψυχικές διαταραχές οφείλονται σε
ενδοψυχικά αίτια. Κατά τη διάρκεια της ψυχοκινητικής ανάπτυξης ενός παιδιού
πρώιµες τραυματικές εμπειρίες ή ανωμαλίες στη συναισθητική και σεξουαλική του
ανάπτυξη σε συνδυασµό µε τα ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον, είναι
δυνατόν να δημιουργήσουν την ψυχική νόσο. Τέλος, η κοινωνιογενετική προσέγγιση,
κατά την οποία η ψυχική ασθένεια οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι
οποίοι διαμορφώνουν -επηρεάζουν την προσωπικότητα ενός παιδιού.
Τα περισσότερα συμπτώματα των ασθενειών της ψυχικής υγείας χωρίζονται
σε δύο κατηγορίες: τα νευρωτικά και τα ψυχωτικά. Η πρώτη κατηγορία, τα
νευρωτικά συμπτώματα, καλύπτουν ότι αφορά σε σοβαρές μορφές «φυσιολογικών»
συναισθηματικών εμπειριών, δηλαδή ασθένειες όπως είναι η κατάθλιψη, το άγχος ή ο
πανικός. Με άλλα λόγια στην κατηγορία των νευρώσεων κατατάσσονται οι συνθήκες
που πιο κοινά αναφέρονται ως «κοινά προβλήματα ψυχικής υγείας».
Τα «ψυχωτικά» συμπτώματα, από την άλλη, εμφανίζονται όταν ο ασθενής
εμπλέκει την αντίληψή του με την πραγματικότητα, φτάνοντας σε επίπεδα να έχει
οφθαλμαπάτες, ψευδαισθήσεις ή να ακούει, να μυρίζει και να αισθάνεται πράγματα
που δεν υφίστανται.
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1.4

Διαγνωστικά κριτήρια
Ως η πλέον αξιόπιστη πηγή διαγνωστικών κριτηρίων για τα ψυχικά νοσήματα

θεωρείται από ψυχιάτρους και άλλους επιστήμονες της ψυχικής υγείας το
Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο ψυχικών Διαταραχών ( Diagnostic and
Statistical Manual, DSM). Το εγχειρίδιο ανανεώνεται τακτικά, δεδομένου ότι οι
γνώσεις σχετικά με τις ψυχικές νόσους συνεχώς εμπλουτίζονται. Το βιβλίο έχει
γραφτεί από διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς που δημιούργησαν μια πρότυπη,
τυποποιημένη

ορολογία για τα ψυχικά νοσήματα και ένα σύνολο κριτηρίων για τη

διάγνωση τους. Χάρη στην ύπαρξή του, γιατροί σε διαφορετικά μέρη του κόσμου θα
χρησιμοποιήσουν το ίδιο σύνολο κριτηρίων για να διαγνώσουν την πάθηση και θα
χαρακτηρίσουν το ψυχικό νόσημα χρησιμοποιώντας την ίδια ορολογία.
Ιδιαίτερη είναι η επισήμανση των συγγραφέων του DSM ότι προσπαθούν να
ταξινομήσουν διαταραχές και όχι ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν καθορίζονται με βάση
τα νοσήματα τους.
Πολυαξονική εκτίμηση.
Σε ένα πολυαξονικό σύστημα η εκτίμηση διενεργείται σε διαφορετικούς
άξονες, ο καθένας από τους οποίους αναφέρεται σε διαφορετικό πεδίο πληροφοριών.
Η χρήση του πολυαξονικού συστήματος διευκολύνει την πλήρη και συστηματική
αξιολόγηση δίνοντας προσοχή στις διάφορες ψυχικές διαταραχές και τις γενικές
σωματικές καταστάσεις, τα ψυχοκοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα και το
επίπεδο της λειτουργικότητας(APA,2004).
Στην πολυαξονική εκτίμηση του DSM περιλαμβάνονται πέντε άξονες:
Άξονας Ι: Κλινικές Διαταραχές- Άλλες καταστάσεις που μπορεί να
αποτελέσουν εστία κλινικής προσοχής
Αναφέρονται οι διάφορες διαταραχές ή καταστάσεις σύμφωνα με την
ταξινόμηση (εκτός των διαταραχών της προσωπικότητας και της νοητικής υστέρηση).
Ένας ασθενής μπορεί να έχει πάνω από μία διαταραχές. Σε αυτή την περίπτωση η
κύρια διάγνωση τοποθετείται στην πρώτη θέση του καταλόγου.
Άξονας ΙΙ: Διαταραχές της προσωπικότητας – Νοητική Καθυστέρηση
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Αναφέρονται οι διαταραχές της προσωπικότητας(π.χ. παρανοειδής διαταραχή
της προσωπικότητας) και η νοητική καθυστέρηση. Χρησιμοποιείται για την
επισήμανση βασικών δυσπροσαρμοστικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και
αμυντικών μηχανισμών.
Άξονας ΙΙΙ: Γενικές σωματικές καταστάσεις
Αναφέρονται παρούσες σωματικές καταστάσεις που ενδεχομένως πρέπει να
ληφθούν υπόψη στην κατανόηση και αντιμετώπιση της ψυχικής διαταραχής του
ατόμου.
Άξονας IV: Ψυχοκοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα
Αναφέρονται προβλήματα που είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη διάγνωση, τη
θεραπεία και την πρόγνωση ψυχικών διαταραχών. Ψυχοκοινωνικό ή περιβαλλοντικό
πρόβλημα μπορεί να αποτελεί ένα αρνητικό γεγονός ζωής, μία έλλειψη,
οικογενειακές και διαπροσωπικές εντάσεις, ακόμα και ένας θετικά στρεσογόνος
παράγοντας πχ μια εργασιακή προαγωγή
Άξονας V: Σφαιρική εκτίμηση της λειτουργικότητας
Στον Αξονα V αναφέρεται η κρίση του κλινικού για το γενικό επίπεδο
λειτουργικότητας του ατόμου. Η αναφορά της γενικής λειτουργικότητας διενεργείται
με τη χρήση της Κλίμακας Σφαιρικής Εκτίμησης Της Λειτουργικότητας (ΣΕΛ- GAF)
[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ]. Η κλίμακα ΣΕΛ διαιρείται σε 10 περιοχές λειτουργικότητας, Η
βαθμολογία περιλαμβάνει την επιλογή μιας μοναδικής τιμής που αντιπροσωπεύει
κατά τον καλύτερο τρόπο το επίπεδο της γενικής λειτουργικότητας του ατόμου.
Αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες στο σχεδιασμό της θεραπείας, την εκτίμηση της
επίδρασής της και την πρόβλεψη της έκβασης.
Κλινικό Παράδειγμα: Ένας 50χρονος Ασθενής με ιστορικό μείζονος
καταθλιπτικής διαταραχής εισήχθη στο νοσοκομείο επειδή ομολόγησε στον ψυχίατρό
του ότι σκεφτόταν να βλάψει τον εαυτό του. Η σύζυγος του τον εγκατέλειψε προ 2
μηνών και ένα μήνα αργότερα έχασε τη δουλεία του, καθώς λόγω κατάθλιψης
απουσίαζε τακτικά από τον χώρο εργασίας του. Πάσχει από υπέρταση. Δεν έχει
στενούς φίλους.
Η πολυαξονική εκτίμηση του ασθενούς έχει ως εξής:
Άξονας Ι : Μείζων καταθλιπτική διαταραχή.
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Άξονας ΙΙ: Καμία
Άξονας ΙΙΙ: Αρτηριακή πίεση.
Άξονας IV: Διάσταση από τη σύζυγο, απόλυση από την εργασία.
Άξονας V: 50( σοβαρά συμπτώματα) στην Κλίμακα ΣΕΛ
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Ταξινόμηση ICD -10 Ψυχικών
Διαταραχών και Διαταραχών Συμπεριφοράς της Διεθνούς Νοσολογικής Ταξινόμησης
( The ICD -10 Classification of Mental and Behavioural Disorders : clinical
description and diagnostic guidelines). Πρόκειται για ένα διαγνωστικό εγχειρίδιο
παρόμοιο με το DSM που εκδίδει ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας.
Παρόλο

που οι νοσηλευτές δεν είναι αρμόδιοι να κάνουν αυτές τις

διαγνώσεις, είναι σημαντικό να τις κατανοούν, καθώς αποτελούν μέρος της
επιστημονικής θεραπευτικής ομάδας που σχεδιάζει και παρέχει φροντίδα στους
ασθενείς.

1.5

Κατηγοριοποίηση των ψυχικών διαταραχών.
Στις παραγράφους που ακολουθούν αναφέρονται κάποιες από τις βασικές

κατηγορίες ψυχικών νοσημάτων και τα χαρακτηριστικά τους.
1.5.1 Οργανικές διαταραχές του εγκεφάλου
Αυτού του τύπου οι διαταραχές είναι το άμεσο αποτέλεσμα φυσικών αλλαγών
που επηρεάζουν τον εγκέφαλο. Με απλά λόγια καλύπτουν μία ευρεία γκάμα
διαταραχών και ασθενειών που αφορούν στην πνευματική δυσλειτουργία. Στην
κατηγορία αυτή ανήκουν:
1. Η ασθένεια Huntington, μια κληρονομική ασθένεια που προκαλεί
προοδευτική κατανομή των νευρικών κυττάρων στον εγκέφαλο, οδηγώντας σε
λειτουργικά, γνωστικά και ψυχιατρικά προβλήματα.
2. Η σκλήρυνση κατά πλάκας, μια άλλη εκφυλιστική νόσος, που επηρεάζει
το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό,
επιβραδύνοντας ή σταματώντας τα νευρικά ερεθίσματα.
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3. Η νόσος του Αλτσχάιμερ, η οποία είναι μία από τις κοινές αιτίες της
άνοιας και χαρακτηρίζεται από τον εκφυλισμό και τον θάνατο των κυττάρων του
εγκεφάλου, επηρεάζοντας με αυτόν τρόπο την λειτουργία του μυαλού.
4. Η νόσος του Πάρκινσον. Πρόκειται για μια εκφυλιστική διαταραχή του
κεντρικού νευρικού συστήματος, που επηρεάζει την ικανότητα των νευρικών
κυττάρων να στείλουν μηνύματα στον εγκέφαλο και συχνά μπορεί να οδηγήσει
ακόμη και σε παράλυση.
1.5.2 Διαταραχές διάθεσης
Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει ορισμένες από τις πιο συχνές
ψυχικές διαταραχές. Αποκαλούνται και ως συναισθηματικές διαταραχές και
περιλαμβάνουν συνθήκες, που προκαλούνται λόγω επίμονης και ανεξήγητα
υπερβολικής αλλαγής της διάθεσης, όπως είναι η υπέρμετρη χαρά ή λύπη.
Παραδείγματα όπως η κατάθλιψη, η διπολική διαταραχή, η δυσθυμία και άλλα
είναι μερικά μόνο, που αναφέρονται ενδεικτικά. Τα συμπτώματα στις συγκεκριμένες
περιπτώσεις είναι συνήθως τόσο αμυδρά, που η διάγνωση είναι αρκετά δύσκολη.
1.5.3 Διαταραχές προσωπικότητας
Οι διαταραχές της προσωπικότητας είναι και αυτές μία σχετικά συνηθισμένη
μορφή

ψυχικής ασθένειας.

Οι

ασθενείς συνήθως παρουσιάζουν ανώμαλη

προσωπικότητα και τα πρότυπα συμπεριφοράς τους συγκρούονται με τις κοινωνικές
νόρμες και τις προσδοκίες του περιβάλλοντός τους. Η δυσκολία στη συγκεκριμένη
περίπτωση έγκειται στον σχηματισμό και τη διαμόρφωση υγιών σχέσεων.
Πιο κοινές εκφάνσεις διαταραγμένης προσωπικότητας είναι η αντικοινωνική
διαταραχή

της

καταναγκαστική,

προσωπικότητας,

η

η

και

ναρκισσιστική

σχιζοειδής,
η

η

παρανοϊκή

ψυχαναγκαστική
διαταραχή

της

προσωπικότητας.
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1.5.4 Ψυχωτικές διαταραχές
Η συγκεκριμένη ομάδα διαταραχών περιλαμβάνει τις «βαριές» ψυχικές
ασθένειες, όπου επηρεάζεται σοβαρά ο εγκέφαλος και κυρίως η διαδικασία της
σκέψης του ατόμου. Οι ασθενείς έχουν τεράστια δυσκολία να αναπτύξουν λογική
σκέψη ενώ αδυνατούν να κρίνουν και να πάρουν αποφάσεις. Όταν τα συμπτώματα
είναι σοβαρά, οι άνθρωποι με ψυχωτικές διαταραχές συχνά είναι ανίκανα να
ανταποκριθούν στις καθημερινές απαιτήσεις μιας συνηθισμένης ζωής.
Η ακριβής αιτία των ψυχωτικών διαταραχών δεν είναι γνωστή, αλλά οι
ερευνητές πιστεύουν ότι πολλοί παράγοντες μπορεί να παίζουν ρόλο. Κάποιες
ψυχωτικές διαταραχές μπορεί να οφείλονται σε κληρονομικά αίτια. Περιβαλλοντικοί
παράγοντες μπορούν να παίξουν επίσης κάποιο ρόλο στην ανάπτυξή τους,
συμπεριλαμβανομένου του stress, της κατάχρησης ουσιών και μειζόνων αλλαγών στη
ζωή του ατόμου. Επιπλέον, άτομα με ψυχωτικές διαταραχές μπορεί να έχουν ελλιπή
ισορροπία συγκεκριμένων χημικών ουσιών στον εγκέφαλο.
Κυρίαρχο σύμπτωμα στις περιπτώσεις αυτές αποτελούν οι παραισθήσεις και
οι οφθαλμαπάτες.

Κύριες ψυχωτικές διαταραχές είναι οι :

συμπεριφορά

Σχιζοφρένεια : Άνθρωποι με αυτήν την ασθένεια έχουν αλλαγές στη
τους

και

άλλα

συμπτώματα-όπως

παραληρητικές

ιδέες

και

ψευδαισθήσεις- που διαρκούν περισσότερο από έξι μήνες, συνήθως με μείωση στη
λειτουργικότητα στη δουλειά, στο σχολείο και στις κοινωνικές σχέσεις.


Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή: Άνθρωποι με αυτήν την ασθένεια

έχουν συμπτώματα της σχιζοφρένειας και παράλληλα μιας συναισθηματικής
διαταραχής, όπως η κατάθλιψη ή η μανία.


Βραχεία ψυχωτική διαταραχή: Άνθρωποι με αυτήν την ασθένεια

έχουν αιφνίδια, σύντομα διαστήματα ψυχωτικής συμπεριφοράς, συχνά σε αντίδραση
έντονου στρεσσογόνου γεγονότος, όπως ένας θάνατος στην οικογένεια. Η ανάρρωση
είναι συχνά σύντομη -συνήθως σε λιγότερο από ένα μήνα και πλήρης.
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Παραληρητική διαταραχή: Άνθρωποι με αυτήν την ασθένεια έχουν

παραληρητικές σκέψεις που αφορούν καταστάσεις της καθημερινής ζωής που θα
μπορούσε να είναι αληθινές, όπως ότι παρακολουθούνται, ότι κάποιοι συνωμοτούν
εναντίον τους ή έχουν μια ασθένεια. Αυτές οι παραληρητικές ιδέες επιμένουν για
περισσότερο από ένα μήνα.


Επινεμόμενη ψυχωτική διαταραχή: Αυτή η διαταραχή συμβαίνει

όταν ένα άτομο αναπτύσσει παραληρητικές ιδέες στο πλαίσιο μιας σχέσης με άλλο
άτομο που ήδη έχει τις δικές του παραληρητικές σκέψεις.


Ψυχωτική διαταραχή επαγόμενη από ουσίες: Αυτή η διαταραχή

προκαλείται από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών ή την ξαφνική διακοπή τους σε
εξαρτημένο άτομο. Συνηθέστερα αυτές οι ουσίες είναι το αλκοόλ, το χασίς, η ηρωίνη,
η κοκαΐνη και μπορούν να προκαλέσουν ψευδαισθήσεις, παραληρητικές σκέψεις ή
συγχυτικό λόγο.


Ψυχωτική

διαταραχή

οφειλόμενη

σε

ιατρική

κατάσταση:

Ψευδαισθήσεις, παραληρητικές ιδέες ή άλλα συμπτώματα μπορεί να οφείλονται σε
άλλα ιατρικά νοσήματα που επηρεάζουν την εγκεφαλική λειτουργία, όπως
κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή όγκος του εγκεφάλου.

1.6 Στατιστικά χαρακτηριστικά ψυχικών διαταραχών.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για την Παγκόσμια Υγεία του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) (Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας, 2001) οι
ψυχικές διαταραχές δεν είναι αποκλειστικότητα μιας πληθυσμιακής ομάδας. Οι
ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές προσβάλλουν ανθρώπους σε όλες τις
περιοχές, χώρες και κοινωνίες. Παρουσιάζονται σε γυναίκες και άντρες σε όλες τις
φάσεις της ζωής τους. Είναι παρούσες μεταξύ πλουσίων και φτωχών και μεταξύ όσων
ζουν σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Η ιδέα ότι οι ψυχικές διαταραχές είναι
πρόβλημα των βιομηχανοποιημένων και σχετικά πλουσιότερων περιοχών του κόσμου
είναι απλώς λανθασμένη. Το ίδιο ισχύει και για την πεποίθηση ότι οι αγροτικές
κοινωνίες, που παραμένουν σχετικά ανεπηρέαστες από τους ρυθμούς της σύγχρονης
ζωής, δεν έχουν ψυχικές διαταραχές.
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Πρόσφατες αναλύσεις που έγιναν από τον ΠΟΥ δείχνουν ότι οι
νευροψυχιατρικές καταστάσεις, οι οποίες περιλάμβαναν ένα μέρος αυτών των
διαταραχών, είχαν συνολικό επιπολασμό 10% στους ενήλικες Υπολογίστηκε ότι
περίπου 450 εκατομμύρια άνθρωποι υπέφεραν από νευροψυχιατρικές καταστάσεις.
Αυτές συμπεριελάμβαναν τις μονοπολικές καταθλιπτικές διαταραχές, την διπολική
συναισθηματική διαταραχή, τη σχιζοφρένεια, την επιληψία, διαταραχές οφειλόμενες
στη χρήση αλκοόλ και ορισμένων άλλων ουσιών, τις άνοιες, την διαταραχή στρες
μετά από ψυχοτραυματική εμπειρία, την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, την
διαταραχή πανικού και την πρωτογενή αϋπνία.
Η συχνότητα (ο επιπολασμός) διαφέρει ανάλογα με την περίοδο κατά την
οποία γίνεται η εκτίμησή του, δηλαδή αν αναφέρεται σε μια περιορισμένη χρονική
στιγμή ή κατά την διάρκεια ολόκληρης της ζωής ενός ανθρώπου (οπότε αποτελεί τον
κίνδυνο να νοσήσει κάποιος σε όλη του την ζωή). Είναι επόμενο ότι όσο πιο
εκτεταμένη η περίοδος τόσο πιο μεγάλη είναι η συχνότητα των ανευρισκομένων
διαταραχών. Στην έκθεση αυτή χρησιμοποιούνται συχνότερα στοιχεία που αφορούν
τον ετήσιο επιπολασμό, ώστε να υπάρξει μία ένδειξη του πόσοι άνθρωποι θα
χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες σε ένα έτος. Επιδημιολογικές έρευνες που έχουν γίνει
σε αναπτυγμένες αλλά και σε αναπτυσσόμενες χώρες έχουν δείξει ότι, κατά τη
διάρκεια της ζωής τους, περισσότερα από το 25% των ατόμων αναπτύσσουν μία ή
περισσότερες ψυχικές ή συμπεριφορικές διαταραχές

1.7 Ψυχικές Διαταραχές: κληρονομικές ή επίκτητες;
Το ζήτημα της κληρονομικότητας των ψυχιατρικών διαταραχών, έχει
απασχολήσει εδώ και πολλές δεκαετίες τους ψυχιάτρους και τους γενετιστές. Η
αρχικά εμπειρική παρατήρηση ότι οι επόμενες γενεές ατόμων που πάσχουν από
κάποια σοβαρή ψυχική διαταραχή, κληρονομούν την ευαλωτότητα ή την προδιάθεση
ανάπτυξης ψυχικής νόσου, έχει γίνει αντικείμενο ευρείας έρευνας παγκοσμίως.
Κατά την διάρκεια των διαγνωστικών συνεντεύξεων ενός ασθενούς, συχνά
εμπεριέχεται η ερώτηση «αν κάποιο από τα μέλη της οικογένειας έχει νοσήσει
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ψυχιατρικά ή έχει νοσηλευθεί». Η ερώτηση αυτή γίνεται για να ανιχνευθεί η
αυξημένη πιθανότητα ψυχιατρικής νοσηρότητας του εξεταζόμενου, διότι υπάρχει
ευθεία συσχέτιση της κληρονομικότητας και της πιθανότητας ανάπτυξης ψυχικής
διαταραχής.
Η κληρονομικότητα ή αλλιώς η γενετική επιβάρυνση του ατόμου, δεν είναι
κάτι πρωτόγνωρο ή αποκλειστικό στην επιστήμη της Ψυχιατρικής. Γνωστή είναι
επίσης η γενετική προδιάθεση σε ασθένειες όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση,
υπερχοληστεριναιμία, καρκίνος, νόσος Αλτσχάιμερ, καρδιοπάθειες κλπ. και υπάρχει
παγκοσμίως μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για την πιστοποίηση των γενετικών
μηχανισμών που κληρονομούμενοι, πυροδοτούν ή όχι την ανάπτυξη κάποιας
παθολογίας στις επόμενες γενιές ανθρώπων.
Οι έρευνες αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές, διότι από το αποτέλεσμα τους
θα μπορεί κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον, να μπορούμε με ασφάλεια να
προβλέψουμε την πιθανότητα ανάπτυξης παθολογίας σε κληρονομικά επιβαρυμένο
άτομο, ώστε να υπάρξουν και οι κατάλληλες παρεμβάσεις σε επίπεδο πρόληψης και
υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες εκδήλωσης
μιας νόσου. Οι έρευνες και τα αποτελέσματα τους είναι επίσης σημαντικές στον
σχεδιασμό νέων φαρμάκων, πολύ περισσότερο θεραπευτικά αιτιολογικών (που
στοχεύουν δηλαδή στην αιτία ανάπτυξης μια νόσου), παρά συμπτωματολογικών (που
στοχεύουν δηλαδή στην μείωση ή εξαφάνιση των συμπτωμάτων μιας νόσου).
Η γενετική προδιάθεση ποικίλει από νόσο σε νόσο και σπανίως μιλάμε για
βαθμό εκδήλωσης 100%. Για παράδειγμα στην Ψυχιατρική, η συχνότητα της
Σχιζοφρένειας στο γενικό πληθυσμό είναι περίπου 1%. Το παιδί ενός σχιζοφρενούς
γονέα έχει δώδεκα φορές μεγαλύτερη πιθανότητα ν’ αναπτύξει τη νόσο, ενώ όταν και
οι δύο γονείς είναι σχιζοφρενείς η πιθανότητα εμφάνισης σχιζοφρένειας είναι
σαράντα φορές μεγαλύτερη από το γενικό πληθυσμό. Η πιθανότητα εμφάνισης
σχιζοφρένειας στο μονοζυγωτικό δίδυμο αδερφό ενός σχιζοφρενή ασθενή φτάνει το
50%, είναι δηλαδή πενήντα φορές μεγαλύτερη από το γενικό πληθυσμό (σημειώνεται
ότι τα μονοζυγωτικά δίδυμα αδέρφια έχουν πανομοιότυπο DNA).

20

Με παρόμοιο τρόπο υψηλότερη ευαλωτότητα για εμφάνιση κατάθλιψης
παρουσιάζουν άτομα που έχουν το «κοντό» αλλήλιο του γονιδίου του μεταφορέα
(αντλία επαναπρόσληψης) της σεροτονίνης που εδράζεται στο 17ο χρωμόσωμα. Και
πάλι τονίζω ότι αυτό δε δείχνει σίγουρα ότι θα πάθουν κατάθλιψη, καθώς μετράει
πολύ και η περιβαλλοντική επίδραση.
Συγκριτικά με το παρελθόν, οι γνώσεις μας σε σχέση με τη βιολογική
συνιστώσα των ψυχιατρικών διαταραχών έχουν αυξηθεί. Η θεώρηση των
περισσότερων εξ αυτών μέσα από το γενικό πρίσμα των Νευροεπιστημών έχει
συμβάλλει ιδιαίτερα σε αυτό. Με τον όρο Νευροεπιστήμες εννοούμε το σύνολο των
επιστημών εκείνων που ασχολούνται με τη μελέτη του ΚΝΣ (κεντρικού νευρικού
συστήματος) και ιδίως του εγκεφάλου. Κάποιες από αυτές είναι η μοριακή βιολογία,η
μοριακή γενετική,η επιγενετική, η γνωσιακή και συμπεριφορική νευροβιολογία,η
νευροανατομία, η νευροψυχολογία και άλλες. Στο πλαίσιο αυτό η αλματώδης εξέλιξη
της μοριακής γενετικής έχει συμβάλλει τα μέγιστα στη διερεύνηση της
κληρονομικότητας διάφορων ψυχιατρικών διαταραχών. Η συχνότητα δημοσίευσης
μελετών για συγκεκριμένους γονιδιακούς τόπους,οι οποίοι συνδέονται με
συγκεκριμένο τρόπο με διάφορες εγκεφαλικές λειτουργίες, έχει πλέον αυξηθεί κατά
πολύ.

1.8 Ιστορική Αναδρομή
Ψυχικά νοσήματα υπήρχαν και πριν εμφανιστούν ψυχίατροι, νοσηλευτές
ψυχικής υγείας και εγχειρίδια ταξινόμησης. Στις αρχές των ιστορικών χρόνων, η
ψυχική ασθένεια θεωρούνταν ότι οφειλόταν σε υπερφυσικές δυνάμεις. Οι ψυχικά
ασθενείς αντιμετωπίζονταν σαν να είχαν καταληφθεί από δαιμονικές ή από θείες
δυνάμεις.
Οι ανθρωπολόγοι, βασιζόμενοι σε ανθρωπολογικά ευρήματα, πιστεύουν ότι
στις κοινωνίες που προηγήθηκαν της γραφής οι άνθρωποι τρυπούσαν το κρανίο των
ψυχικά ασθενών για να τους απαλλάξουν από τα κακά πνεύματα που ευθύνονταν για
την ιδιόρρυθμη συμπεριφορά τους.
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Στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή γραμματολογία κυριαρχεί η αντίληψη ότι
η ψυχική ασθένεια είναι αποτέλεσμα της δράσης δαιμόνων. Για αυτό ο ψυχικά
άρρωστος είναι άτομο με θεϊκές ιδιότητες. Φυσικά εκφράζονται και διαφορετικές
απόψεις. Ο Ιπποκράτης πιστεύει ότι και οι ψυχικές όπως όλες οι ασθένειες έχουν
φυσική προέλευση, απορρίπτοντας έτσι τη θεολογική ερμηνεία ,στο έργο του
περιέγραψε τους «χυμούς» του σώματος: το αίμα, το φλέγμα, την κίτρινη και τη
μαύρη χολή. Συγκεκριμένα θεωρούσε την μελαγχολία (κατάθλιψη) περίσσεια μαύρης
χολής. Ο Πλάτωνας στην Πολιτεία αντιμετωπίζει αρνητικά τους ψυχικά ασθενείς.
Θεωρεί ότι πρέπει να κρατιούνται μακριά από τους υπόλοιπους πολίτες. Είναι
δυνατόν να φυλακιστούν ή να θανατωθούν με απόφαση του δικαστή. Ο Αριστοτέλης
μελέτησε με ορθολογικό τρόπο με βάση εμπειρικές μεθόδους τη συμπεριφορά των
ασθενών, ενώ παρατηρούσε ότι η χρήση της μουσικής και του κρασιού μπορούν να
δράσουν κατευναστικά.
Στην Ευρώπη του Μεσαίωνα και κατά την Αναγέννηση, υπήρχε η αντίληψη
ότι οι ψυχικά ασθενείς είχαν επηρεαστεί από την σελήνη. Ακόμη και ο αγγλικό όρος
Lunatic (τρελός) προέρχεται από το λατινικό Luna-σελήνη. Μέσα στο θεοκρατικό
κλίμα που επικράτησε στα μεσαιωνικά χρόνια συντελείται η απόλυτη δαιμονοποίηση
των ψυχικά ασθενών. Ο ασθενής έχει κυριευτεί από το διάβολο, κατηγορείται για
μαγεία, καίγεται στην πυρά της Ιεράς Εξέτασης ή εγκλείεται σε ιδρύματα για να μη
μολύνει και τους άλλους. Μα και στην Αναγέννηση το κυνήγι των μαγισσών θα
συνεχιστεί. Όσοι διακατέχονται από παραισθήσεις και οράματα εμπίπτουν στην
δικαιοδοσία της Ιεράς Εξέτασης. . Οι «σεληνιασμένοι» αντιμετωπίζονταν ως
δαίμονες, μάγισσες ή αιρετικοί. Κλείνονταν σε ιδρύματα, σαν εγκληματίες, δένονταν,
ξυλοκοπούνταν, απομονώνονταν

και δεν τους παρέχονταν επαρκής ένδυση και

σίτιση.
Αντίθετα στον Ισλαμικό Κόσμο (Β. Αφρική, Ισπανία και Μ. Ανατολή) την
ίδια εποχή ο ψυχικά ασθενής δεν αντιμετωπίζεται ταπεινωτικά. Σύμφωνα με την
ισλαμική πεποίθηση ο ψυχικά ασθενής είναι αγαπητός στο θεό. Γι' αυτό συστήνονται
άσυλα στα οποία προσφέρεται ένα άνετο και ευχάριστο περιβάλλον στους ασθενείς.
Η περίοδος του ‘διαφωτισμού ‘ στη θεραπεία των ψυχικά ασθενών άρχισε να
ανατέλλει κατά τη δεκαετία του 1790, όπου ο γάλλος γιατρός Phillippe Pinel
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ξεκίνησε την «ηθική» θεραπεία των ψυχικά πασχόντων. Επέβαλε την κάλυψη
βασικών αναγκών των ψυχικά νοσούντων και μελέτησε την συμπεριφορά τους
προσπαθώντας να κατανοήσει τον παθολογικό τρόπο σκέψης τους. Ο Άγγλος Wiliam
Tukes καθιέρωσε την ιδέα του ασύλου, ως ένα ασφαλές καταφύγιο για τους
ανθρώπους με ψυχική ασθένεια. Η φιλοσοφία των Κουακέρων στις ΗΠΑ ,ότι αν οι
ασθενείς αντιμετωπιστούν με ευγένεια σε ένα ευχάριστο περιβάλλον η κατάσταση
τους μπορεί να βελτιωθεί, βρίσκει εφαρμογή

ακόμη και σήμερα στη θεραπεία

περιβάλλοντος.
Μόλις στις αρχές του 19ου αιώνα, οι τρόφιμοι των ασύλων

άρχισαν να

αντιμετωπίζονται ως ασθενείς και όχι σαν εγκληματίες που έπρεπε να «ελέγχονται»
με μεθόδους όπως η ηρεμιστική καρέκλα και το κλουβί. Οι προσπάθειες της
δασκάλας Dorothea Dix οδήγησαν στην ίδρυση των πρώτων νοσοκομείων για την
φροντίδα των ψυχικά ασθενών στις ΗΠΑ , τον Καναδά , τη Σκωτία και την Ιαπωνία.
Στα τέλη του αιώνα ιδρύθηκαν και οι πρώτες σχολές εκπαίδευσης νοσηλευτών
ψυχικής υγείας, καθώς κατέστη σαφές ότι το νέο θεραπευτικό μοντέλο απαιτούσε
επαγγελματίες με κατάλληλη εκπαίδευση, συμπόνια και προθυμία για την φροντίδα
των άλλων.
Στον 20ο αιώνα η νοσηλεία και η θεραπεία των ψυχικά ασθενών σημείωσε
περαιτέρω πρόοδο. Στην δεκαετία του 1930 άρχισαν να εφαρμόζονται οι σωματικές
θεραπείες, όπως η θεραπεία με βαθύ κώμα, το σοκ ινσουλίνης και η
ηλεκτροσπασμοθεραπεία.

Η επανάσταση στην ψυχιατρική φροντίδα ήρθε την

δεκαετία του 1950 με την ανακάλυψη των ψυχοτρόπων φαρμάκων (φάρμακα που
θεραπεύουν ψυχικά νοσήματα). Αποτέλεσμα της χρήσης τους ήταν πολλοί ασθενείς
να εξέλθουν από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία.
Πάρα την τεράστια πρόοδο που έχει επέλθει στην αντιμετώπιση των ψυχικών
νοσημάτων, ακόμη και σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι στερούνται οποιασδήποτε
ψυχιατρικής φροντίδας. Η νεότερη εποχή δε στάθηκε πιο ευνοϊκή για την ψυχική
ασθένεια. Η παρεχόμενη φροντίδα είναι μάλλον φτωχή. Ο ασθενής είτε διώκεται από
την πόλη σα μιαρός, είτε αφήνεται να περιφέρεται χωρίς καμιά φροντίδα, είτε
εγκλείεται σε ιδρύματα. Τα ιδρύματα αυτά δεν έχουν καμία θεραπευτική λειτουργία.
Συχνά άλλωστε είναι ιδρύματα που συγκεντρώνουν όλων των ειδών τους
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περιθωριακούς της εποχής: άπορους, άεργοι, ανάπηροι, άτομα με αφροδισιακά
νοσήματα, πόρνες, ορφανά και ψυχικά ασθενείς Πέρα από τους υπαρκτούς ή τους
ανύπαρκτους κινδύνους που τους καταδυναστεύουν, έχουν αντιμετωπίσουν το στίγμα
της ψυχικής νόσου που τους ακολουθεί.

1.9 Το στίγμα της ψυχικής νόσου.
Ακόμη και μια απλή αναφορά στους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούνται
για τους ψυχικά ασθενείς είναι αρκετή για να περιγράψει την αντιμετώπιση που έχουν
τα άτομα αυτά. Προσβλητικοί χαρακτηρισμοί όπως τρελός, μουρλός, ανισσόροπος,
διαταραγμένος, υστερικός κτλ χρησιμοποιούνται από όλους μας καθημερινά, χωρίς
να αντιλαμβανόμαστε πόσο ανακριβείς, ταπεινωτικοί και απρεπείς είναι.
Ακόμη και η συζήτηση γύρω από την ψυχική νόσο προκαλεί αμηχανία ή
χλευασμό. Το γεγονός ότι οι ψυχικά ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα που
μειώνουν την λειτουργικότητα τους, επιφέρει την αρνητική στάση και υποτίμηση
πολλών ανθρώπων. Η «σφραγίδα ντροπής» είναι τέτοια που τόσο πάσχοντες από
ψυχικά νοσήματα όσο και οι οικογένειες τους να μην αναζητούν βοήθεια.
Το στίγμα για τους ψυχικά ασθενείς δεν είναι σε καμία περίπτωση
δικαιολογημένο. Η ψυχική νόσος πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως
και η οργανική νόσος. Αν αντιμετωπιστεί, μπορεί να επιτρέψει στον άνθρωπο να
ζήσει μια ‘φυσιολογική’ ζωή, με καριέρα, οικογένεια, φίλους κτλ
Επιπτώσεις του στιγματισμού στον ασθενή
Ο ασθενής δεν είναι αμέτοχος σχετικά με ό,τι διαδραματίζεται γύρω του.
Είναι ένας ευαίσθητος αποδέκτης που λαμβάνει όλα τα μηνύματα από το περιβάλλον
του. Η συμπεριφορά των άλλων επηρεάζει άμεσα την αυτοαντίληψή του, ο πάσχων
διαμορφώνει εικόνα του εαυτού του, κατά ένα μέρος, από την εικόνα που οι άλλοι
έχουν για αυτόν. Έτσι καταλήγουν να αποδέχονται συνειδητά ή μη τις στερεότυπες
αντιλήψεις που τους θέλουν ανίκανους, αναξιόπιστους, άχρηστους κοκ. Τα
αποτελέσματα είναι αρνητικά καθώς παραιτούνται από το να διαχειρίζονται οι ίδιοι
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πράγματα που τους αφορούν και παραχωρούν αυτό το δικαίωμα σε άλλους, την
οικογένεια ή το γιατρό συνηθέστερα. Μ' αυτό τον τρόπο ο ασθενής παραιτείται
ουσιαστικά από τα δικαιώματά του και τη διεκδίκηση καλύτερων όρων περίθαλψης
και μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Συχνά καταλήγει επίσης να απομονώνεται από το φιλικό περιβάλλον,
στερώντας έτσι στον εαυτό του τη δυνατότητα να έχει σύμμαχους στο μακρύ δρόμο
της θεραπευτικής του αποκατάστασης. Δεν είναι πάλι λίγες οι φορές που το ίδιο του
το περιβάλλον τον απομονώνει, καθώς δυσκολεύεται να κατανοήσει την
ιδιαιτερότητά του. Πολλές φορές ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει ό,τι αφορά την
ψυχική ασθένεια. Ο ασθενής αρνείται να αποδεχτεί την αρρώστια του, ενώ η
οικογένεια κρατά μυστική την κατάσταση του μέλους της. Έτσι ο ασθενής μένει
αβοήθητος ιατρικά, και η κατάστασή του επιδεινώνεται.
Το στίγμα για τους ψυχικά ασθενείς δεν είναι σε καμία περίπτωση
δικαιολογημένο. Η ψυχική νόσος πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως
και η οργανική νόσος. Αν αντιμετωπιστεί, μπορεί να επιτρέψει στον άνθρωπο να
ζήσει μια ‘φυσιολογική’ ζωή, με καριέρα, οικογένεια, φίλους κτλ
Σήμερα είναι κοινά αποδεκτό ότι το άσυλο ως χώρος κοινωνικού
αποκλεισμού είναι κατεξοχήν χώρος παραβίασης των δικαιωμάτων των ασθενών,
χώρος αλλοτρίωσης και αποξένωσης, χώρος στον οποίο ο ασθενής από υποκείμενο
με ελευθερίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταβάλλεται σε αλλοτριωμένη ύπαρξη.
Η ασυλοποίηση σα διαδικασία συμπληρώνει ό,τι η ψυχική ασθένεια επιφέρει.
Λειτουργεί δηλαδή επιδεινώνοντας στο έπακρο τα αποτελέσματα της ψυχικής
ασθένειας.
Το άσυλο λειτουργεί μάλλον αντιθεραπευτικά καθώς απομονώνει τον
πάσχοντα από το κοινωνικό του περιβάλλον, του δημιουργεί το αίσθημα της
εγκατάλειψης από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον και της αυτοεγκατάλειψης.
Ο έγκλειστος στερείται πρωτίστως την ελευθερία να διαχειρίζεται το χρόνο του, αφού
υπόκειται υποχρεωτικά στο καθημερινό πρόγραμμα του ψυχιατρείου. ομαδικής
πειθαρχίας που είναι πέρα και έξω από την επιλογή του ασθενή. Η ομαδική πειθαρχία
και η ομαδική διαβίωση είναι από μόνη της καταναγκαστική και ευτελιστική
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διαδικασία. Ο ασθενής στερείται τον προσωπικό χώρο και την ψυχαγωγία. Μέσα σ'
αυτό το πλαίσιο η καθημερινή οργάνωση της ζωής υποτιμά την ανθρώπινη
προσωπικότητα, υποβιβάζει την αξία της ζωής του ασθενή, του στερεί σε τελευταία
ανάλυση την αυτοεκτίμηση, οδηγώντας στον αυτοστιγματισμό. Επιπλέον κυριαρχεί η
κουλτούρα της εξομοίωσης καθώς παραβλέπετε ο παράγοντας διαφορετικότητα και
παραβιάζεται η ιδιωτικότητα του ατόμου.
Σήμερα τα άσυλα με την κλασική τους έννοια τείνουν να εκλείψουν .Χάρη
λοιπόν στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση τα τελευταία είκοσι χρόνια οι ψυχικά ασθενείς
ζουν ανάμεσά μας. Ένα μέρος των χρόνια ασθενών ζουν σε ξενώνες και οικοτροφεία
ή προστατευμένα διαμερίσματα. Εργάζονται ανάμεσά μας. Ένα μέρος από αυτούς
ζουν πια με την οικογένειά τους. Το ανοιχτό μοντέλο περίθαλψης απέδειξε στην
πράξη ότι μπορεί να «αδειάζει» τα ψυχιατρεία, να καταρρίπτει το μύθο ότι ο χρόνια
ασθενής είναι «τελειωμένη περίπτωση», και δεν μπορούν να είναι λειτουργικός.

«Το στίγμα είναι κάτι που συνοδεύει ένα άτομο και υπονομεύει ριζικά την
κοινωνική του θέση. Είναι ένα ανεξίτηλο σημάδι ντροπής και απαξίας. Πολλά
άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές φαίνονται διαφορετικά εξαιτίας των
συμπτωμάτων τους ή των παρενεργειών της θεραπευτικής αγωγής. Οι άλλοι
μπορεί να διακρίνουν τις διαφορές, να μην τις κατανοούν, να αισθάνονται άβολα
και να αντιδρούν αρνητικά προς τα άτομα αυτά». (ΠΟΥ, Συνηγορία για την ψυχική
υγεία)
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Κεφάλαιο 2ο: Κατάθλιψη

2.1 Κατάθλιψη
Η κατάθλιψη είναι μια νόσος που παρακολούθησε την ανθρωπότητα από τα
πρώιμα στάδια της ύπαρξης της μέχρι σήμερα. Ιστορικές πηγές, ιατρικά κείμενα
(Ιπποκράτης, Αρεταίος), τα Ομηρικά Έπη, η Βίβλος (πχ ο Βασιλιάς Σαούλ), το
Αρχαίο Ελληνικό Δραματολόγιο («ο Αίας» του Σοφοκλή) αποτελούν μαρτυρίες της
ύπαρξης της και της αναγνώρισης της από τους ανθρώπους.
Στην αρχαία Ελλάδα ονομαζόταν «μελαγχολία» και θεωρούνταν μια
αρρώστια του πνεύματος και της ψυχής. Ο Ιπποκράτης την ερμήνευε ως μια
πνευματική κατάσταση μακροχρόνιων φοβιών και την απέδιδε στην υπερβολική
ποσότητα μαύρης χολής στο σπλήνα. Ο Ιπποκράτης μάλιστα χρησιμοποίησε πρώτος
τους όρους μανία και μελαγχολία για να διακρίνει την κατάθλιψη. Ως μανία όριζε τις
γενικές λειτουργικές ψυχώσεις, ενώ ο όρος μελαγχολία φαίνεται ότι αναφερόταν στις
χρόνιες ψυχικές διαταραχές. Από τον 19ο αιώνα και μετά οι ψυχίατροι
χρησιμοποίησαν πρώτη φορά τον όρο «κατάθλιψη» νοώντας μια ψυχική διαταραχή.
Η κατάθλιψη ορίζεται ως η δυσάρεστη συναισθηματικής διάθεση του ατόμου
που συνοψίζεται σε μια κατάσταση παθολογικής θλίψης κατά την οποία συντελείται
επιβράδυνση των νοητικών, ψυχοκινητικών και οργανικών διαδικασιών. Συχνά
παρατηρείται σύγχυση μεταξύ της φυσιολογικής θλίψης και της κλινικής κατάθλιψης.
Η κατάθλιψη συνιστά ψυχική διαταραχή που ανήκει στις διαταραχές της
διάθεσης. Η διάθεση είναι ο εσωτερικός, διαρκής συναισθηματικός τόνος που
επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Διαφέρει από
την τρέχουσα συναισθηματικά κατάσταση του ασθενή, η οποία είναι περισσότερο
ευμετάβλητη. Πέρα από τις Καταθλιπτικές Διαταραχές, στις διαταραχές της διάθεσης
ανήκουν οι Διπολικές Διαταραχές ,η Διαταραχή της Διάθεσης Οφειλόμενη σε γενική
σωματική κατάσταση, Προκαλούμενη από Ουσίες Διαταραχή της Διάθεσης κα.
Υπάρχουν διάφορες κλινικές μορφές και ταξινομήσεις των καταθλιπτικών
διαταραχών. Παρακάτω ακολουθεί η ταξινόμηση των καταθλιπτικών διαταραχών
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όπως αυτή εμφανίζεται στο DSM-IV-ΤR. Για κάθε διαταραχή αναφέρονται τα
διαγνωστικά κριτήρια που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να γίνει η ταξινόμηση.
Για να γίνει όμως η ταξινόμηση και η κατανόηση των κατηγοριών, πρέπει να οριστεί
μια βασική έννοια που εμφανίζεται: το Μείζον Καταθλιπτικό Επεισόδιο. Στην
παράγραφο που ακολουθεί αναφέρονται τα διαγνωστικά κριτήρια και οι παράγοντες
προσδιορισμού του μείζονος καταθλιπτικού Επεισοδίου.

2.2 Μείζων Καταθλιπτικό Επεισόδιο
Τα κριτήρια διάγνωσης για το Μείζον Καταθλιπτικό επεισόδια κατά το DSMIV-TR είναι (APA,2004):
Α. Πέντε( ή περισσότερα) από τα ακόλουθα συμπτώματα ήταν παρόντα κατά
τη διάρκεια της ίδιας περιόδου δύο εβδομάδων και αντιπροσωπεύουν μια αλλαγή
στην προηγούμενη λειτουργικότητα ˙ τουλάχιστον το ένα από τα συμπτώματα είναι
είτε (1) Καταθλιπτική διάθεση είτε (2) απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης.
Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνονται συμπτώματα που είναι σαφές ότι
οφείλονται σε γενική σωματική διαταραχή, ή ασύμβατες με τη διάθεση παραληρητικές
ιδέες.

(1)
Καταθλιπτική διάθεση στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, σχεδόν
καθημερινά, όπως φαίνεται είτε από την υποκειμενική αναφορά (πχ
αισθάνεται θλίψη ή κενό) είτε με την παρατήρηση των άλλων ( πχ φαίνεται
ευσυγκίνητος[-η])
Σημείωση: στα παιδιά και στους εφήβους μπορεί να είναι ευερέθιστη διάθεση.

(2)
Έντονη ελάττωση του ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης σε όλες, ή
σχεδόν σε όλες, τις δραστηριότητες στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας ,
σχεδόν καθημερινά (όπως φαίνεται με την υποκειμενική εκτίμηση είτε με την
παρατήρηση των άλλων).
(3)
Σημαντική απώλεια βάρους ενώ δεν είναι σε δίαιτα ή αύξηση του
βάρους (πχ μεταβολή πάνω από 5% του σωματικού βάρους σε ένα μήνα)ή
ελάττωση ή αύξηση της όρεξης σχεδόν καθημερινά.
Σημείωση: Στα παιδιά λαμβάνεται υπόψη η αποτυχία πρόσληψης του
αναμενόμενου βάρους.

(4)

Αϋπνία ή υπερυπνία σχεδόν καθημερινά.
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(5)
Ψυχοκινητική διέγερση
ή επιβράδυνση σχεδόν καθημερινά
(παρατηρήσιμη από τους άλλους, όχι απλώς υποκειμενικά αισθήματα
ανησυχίας ή επιβράδυνσης).
(6)

Κόπωση ή απώλεια της ενεργητικότητας σχεδόν καθημερινά.

(7)
Αισθήματα αναξιότητας ή υπέρμετρης ή απρόσφορης ενοχής (τα οποία
είναι δυνατόν να είναι παραληρηματικά) σχεδόν καθημερινά (όχι απλώς
αυτομομφή ή ενοχή επειδή είναι ασθενής).
(8)
Επανερχόμενες σκέψεις θανάτου (όχι μόνο φόβος θανάτου),
επανερχόμενος αυτοκτονικός ιδεασμός χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, ή μία
απόπειρα αυτοκτονίας, ή ένα συγκεκριμένο σχέδιο να αυτοκτονήσει.
Β. Τα συμπτώματα δεν πληρούν τα κριτήρια ενός Μικτού Επεισοδίου.
Γ. Τα συμπτώματα προκαλούν κλινικά σημαντική ενόχληση ή έκπτωση της
κοινωνικής, επαγγελματικής, ή άλλων σημαντικών περιοχών της λειτουργικότητας.
Δ. Τα συμπτώματα δεν οφείλονται στις άμεσες φυσιολογικές δράσεις μιας
ουσίας(πχ ουσία κατάχρησης, φάρμακα) ή γενικής σωματικής κατάστασης (πχ
υποθυρεοειδισμός)
Ε. Τα συμπτώματα δεν εξηγούνται καλύτερα με Πένθος, δηλαδή μετά την
απώλεια αγαπημένου προσώπου τα συμπτώματα επιμένουν για περισσότερο από 2
μήνες ή χαρακτηρίζονται από έντονη λειτουργική έκπτωση, νοσηρή ενασχόληση με
αισθήματα

αναξιότητας,

αυτοκτονικό

ιδεασμό,

ψυχωσικά

συμπτώματα,

ή

ψυχοκινητική επιβράδυνση.
Στο DSM-IV-TR αναφέρεται και ένα πλήθος από προσδιοριστές που
περιγράφουν στοιχεία της συμπτωματολογίας ή της πορείας του παρόντος ή του
τελευταίου μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου(APA, 2004):
Προσδιοριστές Βαρύτητας/ Ψυχωσικοί/ Υφεσης για το τρέχον (ή το τελευταίο )
Μείζον Καταθλιπτικό Επεισόδιο:
Ήπιο: Λίγα συμπτώματα επιπλέον αυτών που απαιτούνται για να τεθεί η
διάγνωση και συμπτώματα που προκαλούν μικρή έκπτωση στην λειτουργικότητα του
ατόμου.
Μέτριο: Παρουσία συμπτωμάτων ή λειτουργικής έκπτωσης μεταξύ ήπιας και
βαριάς
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Βαρύ Χωρίς Ψυχωσικά Στοιχεία: Πολλά Συμπτώματα επιπλέον αυτών που
απαιτούνται για να τεθεί η διάγνωση και τα συμπτώματα παρεμποδίζουν την
λειτουργικότητα
Βαρύ Με Ψυχωσικά Στοιχεία: Παραληρηματικές ιδέες ή ψευδαισθήσεις.
Σε Μερική Ύφεση: Υπάρχει μια περίοδος μικρότερη των δύο μηνών χωρίς
κανένα σημαντικό σύμπτωμα Μείζονος Καταθλιπτικού Επεισοδίου.
Σε Πλήρη Ύφεση: Κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων μηνών δεν υπήρχαν
οποιαδήποτε σημεία ή συμπτώματα της διαταραχής.
Απροσδιόριστο
Προσδιοριστής Χρονιότητας: Τα κριτήρια του Μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου
πληρούνται συνεχώς τα δύο τελευταία χρόνια.
Προσδιοριστής κατατονικών στοιχείων: Η κλινική εικόνα κυριαρχείται τουλάχιστον
δύο από τα ακόλουθα:
1.κινητική ακαμψία που εμφανίζεται με καταληψία
2. υπέρμετρη κινητική δραστηριότητα
3.υπερβολικος αρνητισμός ή βωβότητα
4. ιδιορρυθμίες των εκούσιων κινήσεων
5. ηχολαλία ή ηχοπραξία
Προσδιοριστής Μελαγχολικών Στοιχείων: Αν εμφανίζεται απώλεια της ευχαρίστησης
σε όλες τις δραστηριότητες ή απώλεια της απαντητικότητας σε συνήθως ευχάριστα
ερεθίσματα
Με Επιλόχεια Έναρξη: Έναρξη του επεισοδίου μέσα στις 4 πρώτες εβδομάδες της
λοχείας.

2.3 Καταθλιπτικές Διαταραχές
Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο της Αμερικανικής
Ψυχιατρικής Εταιρίας υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες καταθλιπτικών διαταραχών
(APA,2004):
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2.3.1 Μείζων καταθλιπτική διαταραχή , μοναδικό επεισόδιο.
Τα διαγνωστικά κριτήρια για το μοναδικό καταθλιπτικό επεισόδιο
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Α. Παρουσία μοναδικού Μείζονος Καταθλιπτικού Επεισοδίου.
Β. Το Μείζον Καταθλιπτικό Επεισόδιο δεν εξηγείται καλύτερα με
σχιζοσυναισθηματική
Σχιζοφρενικόμορφη

διαταραχή
Διαταραχή,

και

δεν

επικάθεται

Παραληρηματική

σε

Διαταραχή

Σχιζοφρένεια,
ή

Ψυχωσική

Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς.
Γ. Δεν έχει υπάρξει ποτέ ένα Μανιακό Επεισόδιο, ένα Μεικτό Επεισόδιο, ή
ένα Υπομανιακό Επεισόδιο.

2.3.2 Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή, Υποτροπιάζουσα.
Η Υποτροπιάζουσα Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή χαρακτηρίζεται από τα
εξής διαγνωστικά κριτήρια:
Α. Παρουσία δύο ή περισσοτέρων Μειζόνων Καταθλιπτικών Επεισοδίων .
Σημείωση: Για να θεωρηθούν χωριστά επεισόδια πρέπει να υπάρξει ένα
χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου
δεν πληρούνται τα κριτήρια του Μείζονος Καταθλιπτικού Επεισοδίου.
Β. Τα Μείζονα Καταθλιπτικά Επεισόδια δεν εξηγούνται καλύτερα με
Σχιζοσυναισθηματική
Σχιζοφρενικόμορφη

Διαταραχή
Διαταραχή,

και

δεν

επικάθονται

Παραληρηματική

σε

Διαταραχή

Σχιζοφρένεια,
ή

Ψυχωσική

Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς.
Γ. Δεν έχει υπάρξει ποτέ ένα Μανιακό Επεισόδιο, ένα Μεικτό Επεισόδιο, ή
ένα Υπομανιακό Επεισόδιο.
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2.3.3 Δυσθυμική Διαταραχή.
Τα διαγνωστικά κριτήρια της Δυσθυμικής Διαταραχής είναι:
Α. καταθλιπτική διάθεση στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, τις περισσότερες
ημέρες, όπως φαίνεται από τη υποκειμενική εκτίμηση είτε με την παρατήρηση των
άλλων, για τουλάχιστον 2 χρόνια.
Σημείωση: Στα παιδιά και στους εφήβους μπορεί να είναι ευερέθιστη διάθεση
και η διάρκεια πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας χρόνος.
Β. Παρουσία, όταν υπάρχει καταθλιπτική διάθεση, δύο ή περισσοτέρων από
τα ακόλουθα:
1) μειωμένη όρεξη ή υπερφαγία
2) Αϋπνία ή υπερυπνία
3) χαμηλή ενεργητικότητα ή κόπωση
4) χαμηλή αυτοεκτίμηση
5) πτωχή συγκέντρωση ή δυσκολία λήψης αποφάσεων
6)αισθήματα απελπισίας
Γ. Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου των δύο χρόνων (ένας για παιδιά
και εφήβους) της διαταραχής, το άτομο δεν ήταν ποτέ ελεύθερο των συμπτωμάτων
των κριτηρίων Α και Β για περισσότερο από 2 μήνες τη φορά.
Δ. Δεν υπήρξε παρουσία Μείζονος Καταθλιπτικού Επεισοδίου, κατά τη
διάρκεια των πρώτων 2 χρόνων της διαταραχής ( 1 χρόνος για παιδιά και εφήβους) ,
δηλαδή η διαταραχή δεν εξηγείται καλύτερα με χρόνια Μείζονα Καταθλιπτική
Διαταραχή ή Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή σε Μερική Ύφεση.
Ε. Δεν υπήρξε ποτέ Μανιακό Επεισόδιο, Μεικτό Επεισόδιο, Υπομανιακό
Επεισόδιο, ενώ δεν πληρούνταν ποτέ τα κριτήρια Κυκλοθυμική Διαταραχής.
ΣΤ. Η διαταραχή δεν εμφανίζεται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της πορείας
κάποιας χρόνιας Ψυχωσικής Διαταραχής.
Ζ. Τα συμπτώματα δεν οφείλονται στις άμεσες φυσιολογικές δράσεις μιας
ουσίας ή γενικής σωματικής κατάστασης(πχ υπερθυρεοειδισμός).
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Η. Τα συμπτώματα προκαλούν κλινικά σημαντική ενόχληση ή έκπτωση της
κοινωνικής, επαγγελματικής ή άλλων σημαντικών περιοχών της λειτουργικότητας.

2.3.4 Καταθλιπτική Διαταραχή Μη προσδιοριζόμενη Αλλιώς.
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις διαταραχές με καταθλιπτικά στοιχεία που
δεν πληρούν τα κριτήρια μίας από τις προηγούμενες κατηγορίες. Στα παραδείγματα
τέτοιων διαταραχών ανήκουν:
1.

Προεμμηνορρυσιακή δυσφορική διαταραχή: στους περισσότερους

εμμηνορυσιακούς κύκλους, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους
εμφανίζονται συμπτώματα (πχ έντονη καταθλιπτική διάθεση, έκδηλο άγχος,
συναισθηματική αστάθεια) που εμφανίζονται τακτικά κατά τη διάρκεια της
τελευταίας εβδομάδας του κύκλου και υποχωρούν μέσα σε λίγες μέρες από
την έναρξη της έμμηνης ρήσης. Τα συμπτώματα πρέπει να είναι αρκετά
έντονα ώστε να εμποδίζουν σε σημαντικό βαθμό τη συνήθη δραστηριότητα.
2.

Ελάσσων

καταθλιπτική

διαταραχή:

επεισόδια

καταθλιπτικών

συμπτωμάτων, διάρκειας τουλάχιστον 2 εβδομάδων, αλλά με λιγότερα από τα
πέντε σημεία που απαιτούνται για τη Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή.
3.

Υποτροπιάζουσα βραχεία καταθλιπτική διαταραχή: καταθλιπτικά

επεισόδια που διαρκούν από 2 ημέρες έως 2 εβδομάδες, τα οποία
εμφανίζονται τουλάχιστον μια φορά το μήνα επί 12 μήνες.
4.

Μεταψυχωσική καταθλιπτική διαταραχή της σχιζοφρένειας: μείζον

καταθλιπτικό

επεισόδιο

που

εμφανίζεται

κατά

τη

διάρκεια

της

υπολειμματικής φάσης σχιζοφρένειας.
5.

Καταστάσεις στις οποίες ο κλινικός ιατρός έχει συμπεράνει ότι

υπάρχει καταθλιπτική διαταραχή, αλλά δεν μπορεί να καθορίσει αν είναι
πρωτοπαθής, οφειλόμενη σε γενική σωματική κατάσταση ή προκαλούμενη
από ουσίες.
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2.4 Αίτια της κατάθλιψης
Πριν καταγραφούν τα επιμέρους αίτια της κατάθλιψης πρέπει να επισημανθεί
ότι η κατάθλιψη είναι αποτέλεσμα μιας συνισταμένης παραγόντων που επηρεάζουν
την ιδιοσυστασία κάθε άτομου και δρουν αλληλοσυμπληρωματικά. Τα αίτια της
κατάθλιψης μπορούν να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
Γενετικοί Παράγοντες: Η καταθλιπτική διαταραχή είναι 1,5 έως 3 φορές
συχνότερη στους συγγενείς πρώτου βαθμού των πασχόντων(APA ,2000). Η γενετική
προδιάθεση αλληλεπιδρά με περιβαλλοντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της
νόσου. Γενετικές μελέτες ( τόσο παραδοσιακές κλινικές μελέτες όσο και μοριακές
μελέτες), καταδεικνύουν ότι αν κάποιος έχει κληρονομήσει μέσω των γονιδίων τα
χαρακτηριστικά προσωπικότητας με προδιάθεση κατάθλιψης έχει αυξημένες
πιθανότητες να νοσήσει σε κάποια στιγμή της ζωής του. Μελέτες που έχουν
πραγματοποιηθεί σε μονοζυγωτικούς διδύμους, άτομα δηλαδή που φέρουν το ίδιο
γενετικό υλικό, δείχνουν πως αν ο ένας νοσήσει ο άλλος έχει πιθανότητα έως 54% να
εμφανίσει την νόσο.
Βιολογικοί Παράγοντες:

Υπάρχει πληθώρα ενδείξεων ότι η κατάθλιψη

οφείλεται σε διαταραχές της φυσιολογικής λειτουργίας των νευροδιαβιβαστών του
εγκεφάλου. Σε άτομα με κατάθλιψη έχει παρατηρηθεί μια μειωμένη λειτουργία
νευροδιαβιβαστών, όπως είναι η σεροτονίνη, η νοραδρεναλίνη, η ντοπαμίνη, η
ακετυλοχολίνη και το γ-αμινοβουτυρικό οξύ. Το γεγονός ότι αντικαταθλιπτικά
φάρμακα, τα οποία δρουν στους νευροδιαβιβαστές, είναι αποτελεσματικά
αποδεικνύει ότι η λειτουργία τους επηρεάζει τη διάθεση. Στην κατάθλιψη συμμετέχει
και το ενδοκρινικό σύστημα. Οι ενδοκρινείς αδένες υποθάλαμος-υπόφυσηεπινεφρίδια μπορεί να εμφανίζουν αυξημένη δραστηριότητα σε καταθλιπτικούς
ασθενείς. Ο άξονας αυτός ΥΥΕ επηρεάζει και τους κιρκάδιους ρυθμούς του ατόμου (
περιλαμβανομένων λειτουργιών όπως ύπνου και της εγρήγορσης, της έκκρισης
ορμονών και της θερμοκρασίας του σώματος).
Περιβαλλοντικοί Παράγοντες: Μελέτες έχουν καταδείξει ότι παιδικά
τραύματα και στρεσογόνα γεγονότα της ζωής, όπως η απώλεια ενός αγαπημένου
προσώπου, η αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος, οι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις,
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τα οικονομικά προβλήματα κτλ, αυξάνουν την πιθανότητα για άτομα που είναι
επιρρεπή στην κατάθλιψη να εμφανίσουν την νόσο.

Με βάση το μοντέλο

πυροδότησης (Kindling Model) προτείνεται ότι ένα στρεσογόνο γεγονός μπορεί να
μεταβάλει τη λειτουργία των νευροδιαβιβαστών προκαλώντας την εκδήλωση του
πρώτου επεισοδίου διαταραχής της διάθεσης.
Ιατρικές Παθήσεις: Άτομα που υποφέρουν από χρόνια ιατρικά προβλήματα,
όπως καρδιακές παθήσεις, καρκίνο, υπερθυρεοειδισμό,

Πάρκινσον , ορμονικές

διαταραχές , καταχρήσεις, αναπηρίες τείνουν να εμφανίσουν κατάθλιψη. Επίσης
καταθλιπτικά συμπτώματα μπορεί να προκαλέσουν και κάποιες φαρμακευτικές
αγωγές, όπως αντι-υπερτασικοί, αντιφλεγμονώδεις, αντινεοπλασματικοι παράγοντες.
Χημικοί-Βιολογικοί λόγοι. Μπορεί να υπάρχει διαταραχή της ισορροπίας σε
χημικούς παράγοντες–ουσίες που υπάρχουν στον εγκέφαλο και βοηθούν την
επικοινωνία των νευρικών κυττάρων μεταξύ τους
Κατάχρηση ουσιών. Εκτιμάται ότι το 25% των ατόμων που κάνουν
κατάχρηση ουσιών πάσχουν επιπλέον από μείζονα κατάθλιψη. Με τις ναρκωτικές
ουσίες και το αλκοόλ τα άτομα έχουν την αίσθηση ότι αυτοθεραπεύονται από τα
ψυχικής φύσεως προβλήματα που τους απασχολούν αλλά παράλληλα και η χρήση των
ουσιών από μόνη της επιδεινώνει την καταθλιπτική συμπτωματολογία.
Ζητήματα αυτοεκτίμησης. Άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση, που διαρκώς
αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και τον κόσμο με απαισιοδοξία ή που άμεσα
κατακλύζονται από stress είναι ευάλωτοι στην κατάθλιψη.
Συνηθέστερα, ο συνδυασμός γενετικών, ψυχολογικών και περιβαλλοντικών
παραγόντων συντελούν στη δημιουργία μιας καταθλιπτικής διαταραχής. Τα επόμενα
επεισόδια της κατάθλιψης μπορούν να προκύψουν από ηπιότερης έντασης
στρεσσογόνα γεγονότα ακόμα και χωρίς σαφές αίτιο.
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2.5 Συμπτώματα της κατάθλιψης
Ο ασθενής με κατάθλιψη εκδηλώνει συμπτώματα τόσο σε συναισθηματικό
όσο και σε σωματικό επίπεδο. Τα συμπτώματα της κατάθλιψης σε συναισθηματικό
επίπεδο είναι:
 Καταθλιπτική διάθεση κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Το άτομο
που πάσχει από κατάθλιψη νιώθει μια ανεξήγητη οδύνη και θλίψη. Είναι
συναισθηματικά ευάλωτο σε εξωτερικά ερεθίσματα και ξεσπάει συχνά σε
κλάματα άνευ λόγου και αιτίας. Μη μπορώντας να εξηγήσει τι του
συμβαίνει κλείνεται στον εαυτό του, καθώς αισθάνεται ότι κανείς δεν
μπορεί να το κατανοήσει.
 Έλλειψη ενδιαφέροντος για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Δεν έχει διάθεση
να ασχοληθεί με δραστηριότητες που του πρόσφεραν ευχαρίστηση, να
εργαστεί, να φροντίσει τα άτομα της οικογένειάς του. Αυτό που θέλει είναι
να κάθεται ή να ξαπλώνει χωρίς να κάνει απολύτως τίποτε.
 Απαισιόδοξες και αρνητικές σκέψεις. Το άτομο που πάσχει από κατάθλιψη
βλέπει τα πάντα γύρω του μαύρα. Νοιώθει ότι όλα οδεύουν από το κακό
στο χειρότερο, ακόμη και όταν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
 Ιδέες θανάτου και αυτοκτονίας. Ο ασθενής νοιώθει τόσο ανήμπορος και
δυστυχισμένος, που βλέπει το θάνατο ως μοναδική διέξοδο στο αδιέξοδο
του. Εξετάζει πιθανά σενάρια αυτοκτονίας, καθώς η ιδέα της τον
ανακουφίζει ως μοναδική αχτίδα φωτός στο τούνελ που βρίσκεται.
 Αισθήματα ενοχής και απαξίωσης. Το καταθλιπτικό άτομο κατηγορεί τον
εαυτό του και επικρίνει την συμπεριφορά του. Νοιώθει ενοχές απέναντι
στα πρόσωπα του περιβάλλοντος του και νοιώθει ότι δεν αξίζει την αγάπη,
την εκτίμηση και τον σεβασμό τους.
 Έλλειψη συγκέντρωσης, μνήμης και αδυναμία λήψης αποφάσεων.
Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, ξεχνάει εύκολα. Αδυνατεί να λάβει
αποφάσεις ακόμη και για καθημερινά θέματα.
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 Ανησυχία και άγχος. Νιώθει ένα ανεξήγητο άγχος και καταλαμβάνεται από
την ιδέα ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί.
 Τάσεις απομόνωσης. Νιώθει μόνος ακόμη και όταν βρίσκεται με άλλους.
Έχει την εντύπωση ότι κανείς δεν μπορεί να τον κατανοήσει. Ακόμη και αν
κάποιος θελήσει να τον προσεγγίσει εκνευρίζεται και αρνείται κάθε
βοήθεια.
Τα σωματικά συμπτώματα της κατάθλιψης είναι τα ακόλουθα:
 Πόνοι στις αρθρώσεις. Πρόκειται για πόνους που συνοδεύουν συχνά την
κατάθλιψη. Το άτομο παρουσιάζει πόνους στα άκρα, στον αυχένα, στην
πλάτη και στο θώρακα.
 Πονοκέφαλοι

και

ημικρανίες.

Ενοχλείται

από

καθημερινούς

πονοκεφάλους, κάποιες φορές ιδιαίτερα ισχυρούς.
 Προβλήματα στο πεπτικό σύστημα. Αναφέρονται συχνά ναυτίες, διάρροια,
δυσκοιλιότητα, πόνος στο στομάχι.
 Προβλήματα στον ύπνο. Εκδηλώνεται είτε αϋπνία είτε υπερυπνία, δηλαδή
υπερβολικός ύπνος και δυσκολία αφύπνισης.
 Διατροφικές διαταραχές. Παρατηρείται αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες.
Μπορεί να παρουσιαστεί είτε απώλεια όρεξης, που οδηγεί σε απώλεια
σωματικού βάρους, είτε αυξημένη όρεξη για τροφές πλούσιες σε
υδατάνθρακες και αύξηση σωματικού βάρους.
 Αισθήματα κόπωσης και αδυναμίας. Νιώθει εξάντληση και κουράζεται
εύκολα, ακόμη και στις συνήθεις καθημερινές δραστηριότητες.
 Προβλήματα κίνησης. Δυσκολεύεται να κινηθεί, να περπατήσει ακόμη και
να σηκωθεί. Η διάθεση «ακινησίας» μπορεί να επεκταθεί και στον τρόπο
ομιλίας, με αργό και μονότονο ρυθμό και αδυναμία ολοκλήρωσης των
φράσεων. Κάποιοι ασθενείς εμφανίζουν συνεχή κίνηση, καθώς αδυνατούν
να παραμείνουν ήρεμα στο ίδιο σημείο.

37

 Σεξουαλική δυσλειτουργία. Πέρα από την απώλεια ερωτικής επιθυμίας που
παρατηρείται σε συναισθηματικό επίπεδο, εμφανίζονται και προβλήματα
στυτικής δυσλειτουργίας.

2.6 Θεραπεία της κατάθλιψης
Αφού τεθεί η διάγνωση της κατάθλιψης με βεβαιότητα, η κατάθλιψη μπορεί
να

αντιμετωπιστεί

με

αποτελεσματικότητα

χρησιμοποιώντας

διαφορετικές

θεραπευτικές μεθόδους. Το πρώτο βήμα για την εκκίνηση της θεραπείας πρέπει να
γίνει από τον ίδιο τον ασθενή, οποίος πρέπει να αποδεχτεί την κρισιμότητα της
κατάστασής του και την αναγκαιότητα της αντιμετώπισης. Οι στόχοι της θεραπείας
της κατάθλιψης είναι(Brown,2010):


Πλήρης ύφεση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων.



Πρόληψη των υποτροπών.

Υπάρχουν τρεις

κύριες θεραπείες της κατάθλιψης που βρίσκουν σήμερα

ευρεία εφαρμογή:


Φαρμακευτική Αγωγή.



Ψυχοθεραπεία



Ηλεκτροσπασμοθεραπεία.

Κάθε ασθενής είναι διαφορετικός και ως εκ τούτου, ανταποκρίνεται
διαφορετικά και στη θεραπεία. Οι ασθενείς έχουν καλύτερα αποτελέσματα όταν η
κατάθλιψη τους αντιμετωπίζεται ύστερα από συνδυασμό των διάφορων μεθόδων
θεραπείας.

2.6.1Ψυχοτρόποι παράγοντες
Τα φάρμακα έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικά σε όλες της μορφές
κατάθλιψης. Δεν υπάρχει ωστόσο μία φαρμακευτική αγωγή που να είναι
αποτελεσματική για όλους τους ασθενείς. Υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί που
αφορούν τόσο τον χρόνο δράσης της φαρμακευτικής αγωγής ( τα αποτελέσματα της
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μπορεί να φανούν και 6 εβδομάδες μετά την έναρξη της αγωγής)όσο και οι
παρενέργειες τους, που κάποιες φορές μπορεί να είναι χειρότερες και από την ίδια την
κατάθλιψη. Υπάρχει ένα μεγάλος αριθμός αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Παρακάτω
αναφέρονται οι κατηγορίες των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, οι δραστική ουσία και
ο τρόπος δράσης τους. Αναφορά γίνεται και στις συνήθεις παρενέργειες που έχουν
αναφερθεί και που συχνά παίζουν ρόλο στην επιλογή της κατάλληλης φαρμακευτικής
αγωγής για κάθε ασθενή(Brown,2010).


Εκλεκτικοί

αναστολείς

επαναπρόσληψης

σεροτονίνης(SSRI):

Στην

κατηγορία αυτή ανήκουν η σιταλοπράμη, η εσιταλοπράμη, η φλουοξετίνη, η
φλουβοξαμίνη, η παροξετίνη και η σερταλίνη. Αυξάνουν τα επίπεδα
σεροτονίνης(5-ΗΤ), αναστέλλοντας την επαναπρόσληψη της από τον
προσυναπτικό νευρώνα.
Συνήθεις παρενέργειες: καταστολή ή διέγερση, κεφαλαλγία, ζάλη, τρόμος,
σεξουαλική δυσλειτουργία, γεστρεντερολογικά προβλήματα, ξηροστομία.


Αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης – νοραδρεναλίνης(SNRI): όπως
η ντουλοξετίνη και η βενλαφαξίνη. Αυξάνουν την τα επίπεδα σεροτονίνης (5ΗΤ), νοραδρεναλίνης(ΝΑ) και ντοπαμίνης (DA). Αναστέλλουν τις αντλίες
πρόσληψης και ενισχύουν την νευρομεταβίβασή τους.
Παρενέργειες: αύξηση αρτηριακή πίεσης, αϋπνία, καταστολή, κεφαλαλγία,

ελάττωση της όρεξης, σεξουαλική δυσλειτουργία, επιληπτικοί σπασμοί.


Αναστολέας επαναπρόσληψης νοραδρεναλίνης- ντοπαμίνης(NDRI): η
βουπροπιόνη . Αυξάνει τα επίπεδα NA και DA αναστέλλονταν την
επαναπρόσληψη και ενισχύοντας τα νευροδιαβίβαση τους.
Παρενέργειες: ξηροστομία, δυσκοιλιότητα, ναυτία ανορεξία, εφίδρωση,

τρόμος, αϋπνία, κεφαλαλγία. Σπανίως επιληπτικές κρίσεις.


Τετρακυκλικό αντικαταθλιπτικό (NaSSA): Μιρταζαπίνη. Αυξάνει τα
επίπεδα 5-ΗΤ και ΝΑ με αποκλεισμό των προσυναπτικών υποδοχέων.
Ενισχύει τη σεροτονινεργική και νοραδρενεργική μεταβίβαση.
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Παρενέργειες: υπόταση, ξηροστομία, δυσκοιλιότητα, αύξηση της όρεξης,
αύξηση του σωματικού βάρους, καταστολή, ζάλη, διαταραγμένα όνειρα, σύγχυση,
γριπώδης συνδρομή, επίσχεση ούρων, επιληπτικές κρίσεις (σπάνια).


Συνδυασμένοι

ανταγωνιστες

και

αναστολείς

επαναπρόσληψης

σεροτονίνης (SARI): η τραζοδόνη και η νεφαζοδόνη. Αυξάνουν τα επίπεδα
σεροτονίνης(5-ΗΤ), αναστέλλοντας την επαναπρόσληψη της από τον
προσυναπτικό νευρώνα και αποκλείοντας τους υποδοχείς 2 Α της
σεροτονίνης.
Παρενέργειες:

καταστολή,

κόπωση,

ζάλη,

κεφαλαλγία,

δυσκολία

συντονισμού, τρόμος, ναυτία, εμετός, οίδημα, θάμβος όρασης, ξηροστομία, υπόταση,
συγκοπή, πριαπισμός, ηπατική βλάβη.


Εκλεκτικός

αναστολέας

επαναπρόσληψης

νοραδρεναλίνης

(NRI):

Ρεμποξετίνη. Αυξάνει τα επίπεδα ΝΑ αναστέλλοντας την επαναπρόσληψη
της.
Παρενέργειες:

αντιχολινεργικές

δράσεις,

αϋπνία,

άγχος,

σεξουαλική

δυσλειτουργία, υπόταση.


Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (TCA): στην κατηγορία ανήκουν η
αμπιτριπτυλίνη, αμοξαπίνη, κλομιπραμίνη, δεσιπραμίνη, δοξεπίνη, ιμιπραμίνη,
μαπροτιλίνη, νορτριπτυλίνη, προτριπτυλίνη, τριμιπραμίνη. Αυξάνουν την
νοραδρενεργική και σεροτονινική δραστηριότητα.
Παρενέργειες: καταστολή, ορθοστατική υπόταση, αυξηση του βάρους,

καρδιοτοξικότητα


Αναστολείς μονοαμινοξειδασης (ΜΑΟ): Ισοκαρβοξαζίνη , φενελζίνη,
τρανυλκυπρομίνη.
Εκλεκτικός Αναστολέας (ΜΑΟ-Α): Μολκοβεμίδη
Εκλεκτικός Αναστολέας(ΜΑΟ-Β): Σελεγιλίνη.
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Αυξάνουν τα επίπεδα 5-ΗΤ, ΝΑ και DA (μονοαμίνες) αναστέλλοντας τη
δράση του ενζύμου μονοαμινοξειδάση που μεταβολίζει τις εν λόγω βιογενείς αμίνες
και προάγει τη συσσώρευση τους στη σύναψη.
Παρενέργειες: υπερτασική κρίση, ορθοστατική υπόταση, καταστολή, αύξηση
σωματικού βάρους, σεξουαλική δυσλειτουργία, διαταραχές ύπνου.

2.6.2 Ψυχοθεραπεία
Η ψυχοθεραπεία χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με κάποια
φαρμακευτική αγωγή. Κάποιοι ασθενείς που εκδηλώνουν ένα καταθλιπτικό επεισόδιο
μπορούν να ωφεληθούν μόνο από την ψυχοθεραπεία. Για την πλειονότητα των
ασθενών με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή η φαρμακευτική αγωγή χρησιμοποιείται
για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης που επηρεάζουν τη
λειτουργικότητα του. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή να μάθει να
ζει με την κατάθλιψη, να διαχειρίζεται τα συμπτώματα που τον ταλαιπωρούν και να
καταπολεμά τις αρνητικές σκέψεις.
Υπάρχουν διάφορες μορφές ψυχοθεραπείας για την κατάθλιψη. Οι
σημαντικότερες αναφέρονται παρακάτω.


Γνωστική Ψυχοθεραπεία.
Η γνωστική ψυχοθεραπεία θεωρείται μία από τις αποτελεσματικότερες

προσεγγίσεις

στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης, τόσο σε ατομικό όσο και σε

ομαδικό επίπεδο. Σύμφωνα με την θεραπευτική αυτή προσέγγιση, τα καταθλιπτικά
άτομα εμφανίζουν αυτόματα αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα για τον εαυτό
τους, τα περιβάλλον και το μέλλον τους. Στόχος της γνωστικής ψυχοθεραπείας είναι
να γίνει αναγνώριση των διαστρεβλωμένων και αρνητικών σκέψεων από τον ασθενή,
προκειμένου να αναθεωρήσει τις απόψεις του και να αναπτύξει ένα νέο τρόπο
σκέψης. Κατά τη διάρκεια της εξετάζονται προβλήματα και εμπειρίες του
παρελθόντος, εντοπίζονται και αναλύονται τα αίτια τους, εντοπίζονται εκείνοι οι
ασυνείδητοι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα ενός ατόμου.
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Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία.
Αρχή της συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας είναι ότι ο τρόπος σκέψης και

συναισθήματα του ασθενή ακολουθούν τη συμπεριφορά του. Με άλλα λόγια, όταν
κάποιος ενεργεί θετικά και με αυτοπεποίθηση, αρχίζει να νιώθει και θετικά. Ο
ψυχοθεραπευτής και ο ασθενής συνεργάζονται προκειμένου να εντοπίσουν τις
συμπεριφορές εκείνες που χρήζουν τροποποίησης. Ο ασθενής καλείται να
αντικαταστήσει τρόπους συμπεριφοράς που έχουν κάποιο ‘ψυχαναγκαστικό’
χαρακτήρα με νέους θετικούς τρόπους συμπεριφοράς. Μαθαίνει να φέρεται θετικά,
ώστε να μπορεί να σκέφτεται και θετικά. Για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα
ακολουθούνται τεχνικές, όπως η θεραπεία αυτοελέγχου, η εκπαίδευση σε κοινωνικές
δεξιότητες, η τεχνική της επίλυσης προβλημάτων κα.


Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία.
Η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει την αναγνώριση και επίλυση

των προβλημάτων του ασθενή που αφορούν τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος στις σχέσεις του με τους άλλους,
θεωρούνται αιτιολογικοί ή επιβαρυντικοί παράγοντες για την κατάθλιψη. Σύμφωνα
με τη θεωρία αυτή, η κοινωνική απομόνωση, η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου,
οι εργασιακές

και οικογενειακές συγκρούσεις δεν αφήνουν κανένα ανεπηρέαστο

και οδηγούν σε κατάθλιψη. Η θεραπεία εστιάζει στις διαπροσωπικές σχέσεις και
αποσκοπεί στην βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων του ατόμου.

2.6.3 Ηλεκτροσπασμοθεραπεία .
Ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT) ονομάζεται η διοχέτευση ηλεκτρικού
ρεύματος μέσω του εγκεφάλου για την πρόκληση γενικευμένων σπασμών. Η
θεραπεία διενεργείται υπό γενική αναισθησία και μυοχαλάση. Ο ασθενής δέχεται
ηλεκτρικό ρεύμα στις κροταφικές περιοχές του εγκεφάλου, το ρεύμα ενεργοποιεί τα
νευρικά κύτταρα και προκαλείται επιληπτική κρίση. Τα φαινόμενα που σχετίζονται
με την κρίση είναι και αυτά που έχουν την αντικαταθλιπτική δράση.
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Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία έχει φανατικούς υποστηρικτές αλλά και
φανατικούς πολέμιους. Οι υποστηρικτές της την θεωρούν την αποτελεσματικότερη,
ταχύτερη και μόνη μορφή σωτηρίας λόγω της άμεσης λειτουργίας της σε σχέση με τη
φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο εμφανίζει παρενέργειες, συχνότερες των οποίων είναι
η παροδική απώλεια μνήμης και η σύγχυση( η οποία υποχωρεί συνήθως εντός 1
ώρας). ‘Έχουν αναφερθεί θάνατοι κατά την διάρκεια εφαρμογής της θεραπείας που
οφείλονται σε έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακές
διαταραχές.

Λόγω της παλαιότερης κατάχρησης της ECT, σήμερα υπάρχει μία

προκατάληψη σχετικά με τη χρήση της.
Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία ενδείκνυται σε περιπτώσεις ασθενών που έχουν
έντονα και παρατεταμένα συμπτώματα που τους προκαλούν σωματική αναπηρία.
Εφαρμόζεται κυρίως σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στην φαρμακευτική
αγωγή ή αδυνατούν να λάβουν φάρμακα, σε αυτούς που εμφανίζουν ψυχωσικά
συμπτώματα και παραληρηματικές ιδέες. Επίσης εφαρμόζεται σε ασθενείς που
παρουσιάζουν άμεσο κίνδυνο αυτοκτονίας.
Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την ανταπόκριση του κάθε ασθενή.
Η ECT πραγματοποιείται στο χώρο του νοσοκομείου τρεις φορές την εβδομάδα για
διάστημα 2- 6 εβδομάδων. Το 50% των ασθενών εμφανίζει ύφεση των συμπτωμάτων
της κατάθλιψης μετά από μια σειρά θεραπειών ηλεκτροσπασμοθεραπείας(Rother,
2003).

2.6.4 Εναλλακτικές θεραπευτικές μέθοδοι.
Υπάρχουν θεραπευτικές μέθοδοι, η αποτελεσματικότητα των οποίων
ερευνάται ακόμη. Αξίζει ωστόσο να γίνει αναφορά σε αυτές καθώς δίνουν ένα στίγμα
των μελλοντικών κατευθύνσεων.
 Διακρανική μαγνητική διέγερση (TMS). Πρόκειται για μια επεμβατική
μέθοδο που προκαλεί αποπόλωση ή υπερπόλωση στους νευρώνες του
εγκέφαλου με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα μαγνητικό πεδίο που τονώνει
τις αντίστοιχες περιοχές του εγκεφάλου. Σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν,
κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι η TMS μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς με
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μείζονα κατάθλιψη, ανθεκτική στη φαρμακοθεραπεία (Avery et al, 2006).
Υπάρχουν ωστόσο κίνδυνοι που εγκυμονεί η εφαρμογή της, σημαντικότερος
εκ των οποίων η συγκοπή.
 Ψυχοχειρουργική: Πρόκειται για μια εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση
που στοχεύει στην έλικα προσαγωγίου( μια περιοχή που συνδέει το
μεταιχμιακό σύστημα και τους μετωπιαίους λοβούς). Αποτελεί την ύστατη
λύση σε περίπτωση αποτυχίας των υπολοίπων μεθόδων.
 Βοτανοθεραπεία: μια εναλλακτική πρόταση για την αντιμετώπιση των
συμπτωμάτων της κατάθλιψης. Υπάρχουν βότανα πού υποστηρίζεται ότι
ανακουφίζουν τα συμπτώματα της, χωρίς να υπάρχουν σαφείς επιστημονικές
αποδείξεις. Τέτοια είναι το δενδρολίβανο, το μελισσόχορτο και το
βαλσαμόχορτο. Κάνεις, όμως, ασθενής δεν πρέπει να εγκαταλείπει την
συνήθη θεραπευτική αγωγή του και να την αντικαθιστά με τη βοτανοθεραπεία
λόγω των αντενδείξεων αλλά και των αλλεργικών αντιδράσεων που μπορεί να
προκαλέσουν.
 Φυσική άσκηση: μπορεί να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες
θεραπείες, εφόσον ο ασθενής είναι ικανός. Η απελευθέρωση ενδορφινών κατά
την διάρκεια της άσκησης βοηθά στην αντιμετώπιση κάποιων συμπτωμάτων
της κατάθλιψης. Βασική δυσκολία στην εφαρμογή της ως θεραπεία είναι η
έλλειψη ενεργητικότητας και διάθεσης που χαρακτηρίζει τους καταθλιπτικούς
ασθενείς. Ένα κινητοποιηθούν προκειμένου να γυμνάζονται καθημερινά, είναι
πολύ πιθανό να αρχίσουν να αισθάνονται καλύτερα.
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Κεφάλαιο 3ο: Κατάθλιψη και εφηβεία

3.1 Η φύση της εφηβείας.
Η εφηβεία ορίζεται ως η εξελικτική διεργασία στη ζωή του ανθρώπου, που
ξεκινά βιολογικά με τις μεταβολές της φυσιολογίας της ήβης και τελικά σταματάει με
την απόκτηση της ταυτότητας του εαυτού και του φύλου, καθώς και του αισθήματος
της ανεξαρτησίας όπου και σηματοδοτεί την ενηλικίωση τους. Η ενηλικίωση γίνεται
κοινωνικά αποδεκτή με άλλο τρόπο και σε διαφορετικό χρόνο, σύμφωνα με τις
πολιτισμικές αξίες της κάθε κοινωνίας. Έτσι, η εφηβεία αντιμετωπίζεται ως το
σύνολο των ψυχολογικών αναπτυξιακών διαδικασιών που συνδέονται με τις
μεταβολές της ήβης, διαμέσου των συγκεκριμένων ιστορικών και κοινωνικών
συνθηκών (Helbert,1999).
Τα συναισθήματα θλίψης, θυμού και απογοήτευσης συναντώνται πολύ συχνά
στους εφήβους. Καθημερινά βλέπουμε εφήβους που περνούν ατελείωτες ώρες
απομονωμένοι, ξαπλωμένοι, αισθανόμενοι ένα κενό, μια «βαρεμάρα», όπως τη
χαρακτηρίζουν. Άλλες φορές πάλι επαναστατούν ενάντια στη κοινωνία, αμφισβητούν
τις αξίες με τις οποίες έχουν μεγαλώσει, προκαλούν τον περίγυρό τους να τους δώσει
απαντήσεις σε μεγάλα ερωτήματα της ζωής: Γιατί υπάρχω; Έχει νόημα η ζωή; Τι
είναι αγάπη;

Συχνά ανακαλύπτουμε πως οι σκέψεις αυτές υποκρύπτουν

συναισθήματα απαξίωσης του εαυτού, ενοχής, ματαιότητας, συναισθήματα που
υπάρχουν και στην κατάθλιψη.
Τι ωθεί όμως έναν έφηβο να αισθάνεται έτσι; Οι εκδηλώσεις αυτές είναι
συχνά αναπόσπαστο κομμάτι της ωρίμανσης προς την ενήλικη ζωή. Διότι η
εφηβεία αποτελεί ακριβώς αυτό: Ένα πέρασμα από την παιδική ηλικία στην ενήλικη
ζωή. Και αυτό το πέρασμα, όπως κάθε μεταβατική περίοδος – και ίσως η εφηβεία να
είναι η σημαντικότερη- δεν είναι ποτέ εύκολο.
Εφηβεία χωρίς αλλαγή δε νοείται. Οι ισορροπίες της παιδικής ηλικίας
διαταράσσονται πλήρως και ο έφηβος καλείται να ιδιοποιηθεί αυτές τις αλλαγές που
συμβαίνουν στο σώμα του και που έχουν πολλαπλές επιπτώσεις στις σχέσεις του με
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το περιβάλλον. Δεν είναι πια παιδί αλλά ούτε ενήλικoς. Διχάζεται, δυσκολεύεται και
παλεύει με αντιφατικές επιθυμίες, από τη μια να μη χάσει την παντοδυναμία και την
ανεμελιά της παιδικότητας και από την άλλη να μεγαλώσει, να είναι ανεξάρτητος και
να αυτενεργεί. Υιοθέτει συμπεριφορές και συνήθειες, που θέτουν σε κίνδυνο την
σωματική του ακεραιότητα, συμπεριφορές που ταιριάζουν σε ‘μεγάλους’, που σε
κάποιες περιπτώσεις τον ακολουθούν στο υπόλοιπό της ζωής του.

3.2 Τα χαρακτηριστικά της εφηβείας ως παράγοντες ευθραυστότητας
Η περίοδος της εφηβείας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες σωματικές και
ψυχολογικές μεταβολές που κάνουν δύσκολη τη ζωή, όχι μόνον του εφήβου αλλά και
του περιβάλλοντός του. Οι μεταβολές αυτές συνδέονται με βιολογικούς/γενετικούς
(κληρονομική προδιάθεση) καθώς και με περιβαλλοντικούς παράγοντες (οικογένεια,
σχολείο, ευρύτερη κοινότητα, διαπαιδαγώγηση, πρότυπα). Οι βιολογικοί και οι
γενετικοί παράγοντες βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση και είναι δύσκολο να
προσδιοριστεί ο βαθμός συμμετοχής τους στα χαρακτηριστικά του κάθε εφήβου.
Το πόσο ευάλωτη είναι η εφηβική ηλικία τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι
στη διάρκεια της εφηβείας εμφανίζονται διαταραχές στη συμπεριφορά και στο
συναίσθημα. Συνηθέστερες από τις διαταραχές αυτές είναι η χρήση εξαρτησιογόνων
ουσιών, οι βίαιες ή παραπτωματικές συμπεριφορές, οι διαταραχές στη λήψη τροφής
(βουλιμία, ανορεξία), το καταθλιπτικό συναίσθημα, οι απόπειρες αυτοκτονίας. Στα
αγόρια εμφανίζονται συχνότερα οι διαταραχές συμπεριφοράς, όπως παρορμητικότητα
και

επιθετικότητα.

Αντίθετα,

στα

κορίτσια

εκδηλώνονται

συχνότερα

συναισθηματικές διαταραχές, όπως ψυχοσωματικά συμπτώματα, καταθλιπτικό
συναίσθημα ή διαταραχές που σχετίζονται με το σώμα(λόγου χάρη η ψυχογενής
ανορεξία).
Μεταξύ των κυριότερων τυπικών χαρακτηριστικών της εφηβείας που
καθιστούν το άτομο ευάλωτο στις ψυχικές διαταραχές είναι τα ακόλουθα:
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• Περιέργεια: ωθεί τον έφηβο στην αναζήτηση νέων εμπειριών, όπως
ριψοκίνδυνων δραστηριοτήτων με συνέπεια τους τραυματισμούς είτε τη χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών.
• Συναισθηματική δυσφορία: η προσπάθεια ανακούφισης του οδυνηρού
συναισθήματος μπορεί να οδηγήσει στη χρήση ουσιών ως ένα είδος αυτοθεραπείας ή
και στην αυτοκαταστροφική συμπεριφορά.
• Αυξημένη ευαισθησία ως προς την εικόνα του εαυτού: μπορεί να οδηγήσει σε
διαταραχές όπως αυτές της διατροφής (π.χ. ψυχογενής ανορεξία).
• Ανάγκη αποδοχής από τους συνομηλίκους: συντελεί στην απομάκρυνση του
εφήβου από την οικογένεια και την προσκόλληση σε συμπεριφορές της ομάδας των
φίλων που θέτουν σε κίνδυνο την ψυχοσωματική του υγεία (EIE,2011).
Δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν τα όρια του φυσιολογικού από το
παθολογικό στην περίοδο της εφηβείας. Για τους περισσότερους εφήβους οι
αποκλίσεις στο συναίσθημα και τη συμπεριφορά αποτελούν χαρακτηριστικά του
εξελικτικού σταδίου της εφηβείας, τα οποία στη συνέχεια υποχωρούν ή εξαλείφονται.
Αν και στην πλειοψηφία των εφήβων οι καταστάσεις αυτές είναι παροδικές, σε
άλλους αποτελούν πρόωρους προγνωστικούς δείκτες για την εμφάνιση νοσηρών
καταστάσεων αργότερα στην εφηβεία αλλά και στην ενήλική ζωή. Η προστασία κατά
της εξέλιξης των συμπεριφορών κινδύνου σε νοσηρές καταστάσεις προϋποθέτει την
έγκαιρη αναγνώρισή τους και την έγκαιρη παρέμβαση.

3.3 ‘Απώλειες’ με τις οποίες είναι αντιμέτωπος ο έφηβος.
Η ψυχαναλυτική προσέγγιση ταυτίζει ένα μέρος των διεργασιών της εφηβείας
με εκείνες του πένθους. Ο έφηβος βιώνει αλλαγές και «απώλειες» που μπορούν να
συγκριθούν με εκείνες της απώλειας αγαπημένου αντικειμένου ή προσώπου.
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Απώλεια της γονεϊκής παντοδυναμίας.
Ο έφηβος είναι αναγκασμένος να εγκαταλείψει την ιδανική εικόνα που έχει
για τους γονείς. Ανακαλύπτει ότι είναι και εκείνοι τρωτοί κάτι που τον απογοητεύει,
όμως είναι απαραίτητο προκειμένου να αυτονομηθεί, να κατασκευάσει μια
υποκειμενική πορεία, να κάνει επιλογές. Το παράδοξο και ιδιαίτερα τρομακτικό για
εκείνον είναι ότι είναι στη δυσάρεστη θέση να πενθήσει την ιδανική εικόνα των
γονέων του. Σε αντίθεση με το πραγματικό πένθος όπου πενθούμε ένα πρόσωπο που
χάσαμε, ο έφηβος καλείται να ολοκληρώσει αυτή την εργασία παρουσία των γονέων
του.
Η ανάδυση της σεξουαλικής επιθυμίας επίσης δεν του επιτρέπει την εγγύτητα
με τους γονείς. Πολλές φορές δε θέλει πια να τον αγκαλιάζουν ή να τον φιλούν,
αισθάνεται αιδώ, θέλει να κλείνει την πόρτα του δωματίου του, να απομονώνεται,
θέλει η σεξουαλικότητά του και το σώμα του να μην περνούν από τον έλεγχο των
γονιών. Συγχρόνως αισθάνεται ενοχή που απορρίπτει δυο πρόσωπα τόσο αγαπημένα,
που συνεχίζει να αγαπά και να ζητά από αυτούς αμέριστη συμπαράσταση στην
περιπέτειά του.
Απώλεια της παιδικότητας.
Σταματά να παίζει. Ξαφνικά τα παιχνίδια του δεν του προκαλούν το
ενδιαφέρον. Τα αγγίζει και δεν αισθάνεται πλέον την ανάγκη να ασχοληθεί με αυτά.
Δεν επιθυμεί να του φέρονται σαν παιδί, θέλει να δρα μόνος του αλλά δυσκολεύεται
να αναλάβει ευθύνες. Συγχρόνως όμως αναπολεί αυτή την ανέμελη ηλικία όπου όλα
ήταν πιο απλά και γνώριμα. Δυσκολεύεται να διαφοροποιηθεί από τους
συνομηλίκους του διότι αισθάνεται ότι και ο ίδιος δε γνωρίζει που βρίσκεται, ποια
είναι η εικόνα του, αν θα τον απορρίψουν.
Απώλεια του παιδικού σώματος και ανάδυση σεξουαλικότητας.
O έφηβος αντιμετωπίζει απότομες αλλαγές στο σώμα του, τόσο εσωτερικά,
όσο και στην εξωτερική του εμφάνιση. Πολλές φορές νιώθει πόνο ή ενοχλήσεις που
του είναι δυσάρεστες και απέναντι στις οποίες νιώθει ανήμπορος. Δε ξέρει πως να
ντυθεί. Άλλες φορές φορά φαρδιά ρούχα έτσι ώστε να κρύβονται αυτές οι αλλαγές,
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άλλες φορές τις τονίζει υπερβολικά προκειμένου να ‘’φωνάξει’’ στο περιβάλλον να
τον προσέξει, να δείξει ότι δεν είναι ίδιος, ότι έχει την πρωτοβουλία να κάνει με τον
εαυτό του ότι θέλει. Άλλες φορές πάλι φορά μαύρα προκειμένου να δείξει συμβολικά
την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Το σώμα αποκτά σεξουαλικότητα, ξεκινούν οι
σχέσεις με το άλλο φύλο, ο έφηβος έρχεται αντιμέτωπος με την πραγματικότητα των
σχέσεων, με απρόσμενα συναισθήματα και αισθήσεις που πολλές φορές
δυσκολεύεται να διαχειριστεί.
Απομυθοποίηση των κοινωνικών αξιών.
Μέσα απ’ όλες αυτές τις αλλαγές σε ατομικό επίπεδο ο έφηβος ανακαλύπτει,
αμφισβητεί και κρίνει την κοινωνία στην οποία καλείται να ζήσει ως ενήλικος, μια
κοινωνία που δημιουργήθηκε από την προηγούμενη γενιά συμπεριλαμβανομένων και
των γονιών του.
Συχνά αισθάνεται αυτή τη πραγματικότητα ως εχθρική, απόμακρή, σκληρή
και άδική. Άλλες φορές νιώθει απογοητευμένος, απομονώνεται και αρνείται να
εμπλακεί σ’ αυτή τη σύμβαση, άλλες πάλι επιθυμεί κάτι ν’ αλλάξει, να
επαναστατήσει. Οι γονείς και το περιβάλλον πάλι δυσκολεύονται να αντιδράσουν σ’
αυτές τις προκλήσεις και τις απότομες αλλαγές συμπεριφοράς.

3.4 Η κατάθλιψη στην εφηβεία.
Καθώς οι νέες ευθύνες της ενηλικίωσης που πλησιάζει και οι δυσκολίες της
σεξουαλικής ζωής γίνονται ολοφάνερες, τα συνηθισμένα συναισθήματα της
δυστυχίας και της εσωτερικής αναστάτωσης εξελίσσονται για μερικούς έφηβους σε
πιο σοβαρές καταθλιπτικές διαθέσεις. Ο έφηβος καταλαμβάνεται από μια αίσθηση
ανικανότητας και αδυναμίας απέναντι σε γεγονότα που είναι έξω, πάνω και πέρα από
τον έλεγχό του.
Η ηπιότερη μορφή κατάθλιψης μπορεί να φανεί ως μια έλλειψη ψυχικής
ενέργειας και ευεξίας. Στις πιο σοβαρές εκδηλώσεις της, οι έφηβοι τείνουν να είναι
ευέξαπτοι και κακοδιάθετοι. Όταν η κατάθλιψη βρίσκεται στη χειρότερη μορφή της,
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κοιμούνται λίγο, χάνουν την όρεξη τους και είναι συνέχεια απαθείς, κατηφείς και
χωρίς ζωντάνια. Μερικοί έφηβοι μάλιστα επιχειρούν να αυτοκτονήσουν.
Η κατάθλιψη μπορεί να καλύπτεται στην εφηβεία και να μην γίνει εύκολα
αντιληπτή. Ένα άλλο πρόβλημα, κυρίως για τον γονιό που επαγρυπνεί, είναι ότι κάθε
σύμπτωμα από τα παραπάνω μπορεί να εμφανιστεί φυσιολογικά στην εφηβεία χωρίς
να υποδηλώνει μια καταθλιπτική διαταραχή. Οι φυσικές αλλαγές της ήβης
αντιπροσωπεύουν μια δραματική μεταβολή για το παιδί και μπορεί να υπάρξει μια
έξαρση των αισθημάτων λύπης. Καμιά μεταβολή δεν γίνεται χωρίς ένταση. Σε
ορισμένες περιπτώσεις αυτό μπορεί να είναι η αρχή για πιο σοβαρές διαθέσεις
κατάθλιψης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει έγκαιρη αναγνώριση και
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της εφηβικής κατάθλιψης.

3.5 Συμπτώματα Εφηβικής κατάθλιψης.
Η κατάθλιψη στην εφηβική ηλικία, έχει όμοια χαρακτηριστικά, αλλά και
σημαντικές διαφορές από εκείνη των παιδιών και των ενηλίκων. Η κατάθλιψη
τοποθετείται πιο κοντά στην κλινική εικόνα των ενηλίκων, τονίζοντας ορισμένες
διαφορές.
Η

βασική

διαφορά

είναι

ότι

ο

έφηβος

παρουσιάζει

συμπτώματα

ευερεθιστικότητας, αντί του καταθλιπτικού συναισθήματος. Έχει μια συνεχή γκρίνια,
τα πάντα γύρω του, του φταίνε, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στις
σχέσεις του με τους γονείς του αλλά και στο χώρο του σχολείου. Μόνος του
περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις ασχολίες που συνήθως του προσφέρουν ικανοποίηση
και ευχαρίστηση και τις δραστηριότητες, οι οποίες ως επί το πλείστον απαιτούν
σημαντική ενέργεια. Συνεχώς κάνει παράπονα για σωματική κούραση, αλλά δείχνει
κυρίως αδιαφορία και βαριεστιμάρα, που αποτελεί έκφραση της ψυχοκινητικής του
επιβράδυνσης.
Επιπλέον τα σωματικά ενοχλήματα όπως για παράδειγμα οι πονοκέφαλοι και
οι κοιλιακοί πόνοι, αντικαθιστούν συχνά τα υποκειμενικά του παράπονα που
εκφράζουν θλίψη, μιζέρια, δυστυχία και έντονη στεναχώρια. Η πολύ χαμηλή
50

αυτοεκτίμηση, έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία διαφόρων σχόλιων και κρίσεων
για τον εαυτό του, του τύπου “είμαι άσχημος, βλάκας, μίζερος , αντιπαθητικός”.
Η σχολική φοβία θεωρείται καταθλιπτικό ισοδύναμο. Με τον όρο σχολική
φοβία εξηγούμε το φόβο του παιδιού να πάει στο σχολείο. Πρόκειται για μια πολύ
δύσκολη και περίεργη κατάσταση, που έχει σχέση με τους ενδοψυχικούς παράγοντες
του παιδιού, με τις ενδοοικογενειακές σχέσεις και επιδράσεις και με τα στοιχεία από
τη σχολική πραγματικότητα. Ο έφηβος δεν είναι καθόλου πρόθυμος να πάει στο
σχολείο, συνεχώς βρίσκει δικαιολογίες και στο τέλος το πρόβλημα περιορίζεται σε
μια κατηγορηματική άρνηση. Η σχολική άρνηση στη συγκεκριμένη ηλικία
εμφανίζεται συχνά από μια δικαιολογημένη απουσία, όπως για παράδειγμα λόγω
ασθένειας ή κάποιου άλλου οικογενειακού προβλήματος.
Η σχολική φοβία πρέπει να διαχωριστεί από τις παράνομες απουσίες από το
σχολείο. Εδώ το παιδί προσποιείται ότι πηγαίνει σχολείο, αλλά φεύγει και περνάει
αλλού τις ώρες του. Συστηματικά γίνεται από παιδιά που δε συμπαθούν το σχολείο ή
απλώς το βρίσκουν βαρετό ή εξαιτίας του χαμηλού επιπέδου που έχουν στις σχολικές
επιδόσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν στη μάθηση. Έτσι οι έφηβοι αυτοί
νιώθουν μοναξιά και απογοήτευση και είναι δύσκολα αποδεκτοί από το σχολικό
περιβάλλον. Αυτά τα παιδιά προέρχονται από οικογένειες χαμηλού κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να έχουν χαλαρές συναισθηματικές
σχέσεις μεταξύ τους .
Η κατάθλιψη στους εφήβους δανείζεται στοιχεία και από την παιδική
κατάθλιψη, πλησιάζει όμως περισσότερο τα χαρακτηριστικά της κατάθλιψης των
ενηλίκων. Ο έφηβος δυσκολεύεται να εκφράσει το καταθλιπτικό συναίσθημα. Σπάνια
ζητά ο ίδιος βοήθεια για το πρόβλημά του. Οι γονείς επίσης, συχνά δεν
αντιλαμβάνονται την κατάθλιψη του εφήβου, ενώ δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις
διαταραχές συμπεριφοράς ή στις σχολικές επιδόσεις. Η θλίψη αυτή

μπορεί να

ερμηνευτεί, αδίκως, ως δείγμα ωριμότητας από την πλευρά του εφήβου.
Τα συμπτώματα που συνοδεύουν την κατάθλιψη στους εφήβους είναι :


θλίψη και απελπισία (τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας και για αρκετές

ώρες της ημέρας ο έφηβος κλαίει και είναι θλιμμένος)
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απομάκρυνση από φίλους και από δραστηριότητες από τις οποίες ο έφηβος

αντλούσε χαρά και ικανοποίηση στο παρελθόν (ο έφηβος δεν επισκέπτεται πια τους
φίλους του, ή δεν κάνει καθόλου φίλους και περνά τον περισσότερο χρόνο του μόνο,
ενώ δραστηριότητες που το ευχαριστούν στο παρελθόν δεν έχουν πλέον ενδιαφέρον)


αυξημένος εκνευρισμός και ευερεθιστικότητα (ακόμα και οι πιο μικρές

δυσκολίες φέρνουν εκνευρισμό και θυμό που δεν μπορεί να διαχειριστεί)


πολλές απουσίες από το σχολείο και σημαντική μείωση στη σχολική επίδοση

(ο έφηβος χάνει πολλά μαθήματα και η επίδοσή του στα μαθήματα μειώνεται σε
σημαντικό βαθμό)


αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες (αύξηση ή ελάττωση της όρεξης)



προβλήματα στον ύπνο (μπορεί να ξυπνά πολλές φορές κατά τη διάρκεια της

νύχτας ή να μην μπορεί να ξυπνήσει το πρωί)


αναποφασιστικότητα, έλλειψη συγκέντρωσης (παιδιά που ήταν καλά

οργανωμένα στο παρελθόν φαίνεται να ξεχνούν, να μην μπορούν να οργανώσουν το
χρόνο και τις δραστηριότητές τους ή να συγκεντρωθούν σε ότι κάνουν)


υπερβολικά συναισθήματα ενοχής και ανικανότητας, απουσία ενθουσιασμού

ή κινήτρου και χαμηλή αυτοεκτίμηση (φράσεις όπως « είμαι χαζός», «εγώ φταίω για
όλα» είναι συχνές στο καταθλιπτικό έφηβο)


συχνά παράπονα για κεφαλαλγίες και πόνους στο στομάχι (τα συμπτώματα

αυτά συνήθως απορρέουν από την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών)


χαμηλή ενεργητικότητα και χρόνια κόπωση



κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών



επαναλαμβανόμενες σκέψεις θανάτου και αυτοκτονίας.(Αρκετές φορές ο

έφηβος που είναι θυμωμένος μπορεί να πει τη φράση «μακάρι να πέθαινα».Η
αυτοκτονία όμως είναι μια πραγματικότητα ακόμη και για τους εφήβους. Όταν μια
τέτοια φράση προέρχεται από τα χείλη ενός παιδιού με κατάθλιψη πρέπει πάντα να
λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη).
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3.6 Αίτια της εφηβικής κατάθλιψης


Γενετικοί παράγοντες
Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης κατάθλιψης σε ένα παιδί ή έναν

έφηβο όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό της ασθένειας. Η παρουσία ενός
καταθλιπτικού γονέα, πιθανόν διπλασιάζει τον κίνδυνο νόσησης για το παιδί . Εάν και
οι δύο γονείς είναι ασθενείς, τότε το γεγονός αυτό τετραπλασιάζει τον κίνδυνο
εμφάνισης διαταραχής της διάθεσης στο παιδί πριν τα 18 έτη, σε σύγκριση µε τον
κίνδυνο που έχουν τα παιδιά µε γονείς που δεν έχουν πρόβλημα υγείας, που δεν είναι
ασθενείς. Στην περίπτωση όμως της οικογένειας με ιστορικό κατάθλιψης, δεν θα
πρέπει να αγνοούνται και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν το παιδί.
Οι οικογένειες των καταθλιπτικών χαρακτηρίζονται από εντονότερες συγκρούσεις,
απόρριψη, προβλήματα στην επικοινωνία, μικρότερη έκφραση των συναισθημάτων,
λιγότερη υποστήριξη και αυξημένα ποσοστά κακοποίησης των παιδιών


Βιολογικοί παράγοντες
Οι διαταραχές της φυσιολογικής λειτουργίας των νευροδιαβιβαστών

(σεροτονίνη, η νοραδρεναλίνη, η ντοπαμίνη, η ακετυλοχολίνη και το γ-αμινοβουτυρικό οξύ)
και η αυξημένη λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης
κατάθλιψης στον έφηβο.



Περιβαλλοντικοί παράγοντες
Το περιβάλλον ενός έφηβου αποτελούν όλοι εκείνοι οι εξωτερικοί παράγοντες

που τον επηρεάζουν. Το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του, οι φίλοι, οι ερωτικές
σχέσεις του, το σχολικό περιβάλλον, οι καθηγητές του μπορεί να επιδράσουν θετικά ή
αρνητικά στην συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση ενός ατόμου εφηβικής
ηλικίας.
Αν το οικογενειακό περιβάλλον που ζει και αναπτύσσεται ένα παιδί είναι
γεμάτο συγκρούσεις και διαπληκτισμούς, (ένας πατέρας που κτυπάει την μητέρα
μπροστά στον έφηβο), αν το παιδί υφίσταται σωματική και ψυχολογική κακοποίηση,
αν ακόμη στερείται υποστήριξης από τους γονείς τότε αυξάνεται ο κίνδυνος να
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εμφανίσει κατάθλιψη. Ακόμη ένα διαζύγιο, ο θάνατος, η αυτοκτονία ενός
αγαπημένου προσώπου επηρεάζουν την εύθραυστη ψυχολογία του εφήβου.
Το εχθρικό σχολικό περιβάλλον, οι κακές σχέσεις και ο εμπαιγμός από
συμμαθητές και συνομηλίκους αποτελούν συχνές αιτίες κατάθλιψης. Ακόμη και η
αποτυχία σε σχολικές δραστηριότητες μπορούν να αποτελέσουν το γεγονός του θα
πυροδοτήσει ένα καταθλιπτικό επεισόδιο.

Μία από τις

σημαντικότερες αιτίες

κατάθλιψης στην εφηβική ηλικία αποτελεί και η ερωτική απογοήτευση. Οι σχέσεις
του εφήβου με το άλλο φύλο είναι καθοριστικές για την ανάπτυξη και εξέλιξη μιας
υγιούς προσωπικότητας.
Η υπερσυγκέντρωση πληθυσµού στα μεγάλα αστικά κέντρα και η απουσία
ελεύθερων χώρων, η υπερκατανάλωση και το κυνήγι του κέρδους ως δείκτη
προσωπικής επιτυχίας ή αποτυχίας, η μίµηση «άπιαστων» προτύπων εµφάνισης, οι
ρυθµοί της καθηµερινότητας και η συρρίκνωση του ελεύθερου χρόνου, η απαξίωση
του σχολείου, η κατάχρηση των νέων τεχνολογιών (κινητή τηλεφωνία, ίντερνετ) είναι
όλοι παράγοντες που εκθέτουν όλο και περισσότερο το σύγχρονο παιδί και
έφηβο(όπως άλλωστε και τον ενήλικα) στις ψυχικές ασθένειες και ευνοούν την
εκφόρτιση της ψυχικής έντασης στο σώµα, στις αυτοκαταστροφικές πράξεις, στην
παραβατικότητα, στην εξάρτηση από ουσίες και στην κατάθλιψη.


Ψυχολογικοί παράγοντες
Η κατάθλιψη στην εφηβεία συνδέεται επίσης µε φτωχές ικανότητες

προσαρµογής και γνωσιακές δυσλειτουργίες . Οι έφηβοι που έχουν χαµηλή
αυτοεκτίµηση και αρνητισμό εμφανίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν
κατάθλιψη.
Οι έφηβοι με χαμηλή αυτοεκτίμηση:


Θεωρούν ότι δεν αξίζουν την προσοχή και τη φροντίδα των άλλων,

αλλά ακόμα και όταν τη δέχονται την αντιμετωπίζουν καχύποπτα. Επαναπαύονται,
ακόμα κι αν είναι οι καταστάσεις της ζωής τους είναι προβληματικές, και προτιμούν
τη διαιώνισή τους, παρά να πληρώσουν το τίμημα της αλλαγής.
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Ο φόβος της απόρριψης κατατρέχει και οριοθετεί τις πράξεις τους.

Όταν εμπλακούν σε

κάποια συναισθηματική

σχέση,

γίνονται υπερβολικά

ζηλόφθονες, εξαρτητικοί ή αναπτύσσουν μαζοχιστικά χαρακτηριστικά, φοβούμενοι
ότι θα απολέσουν την αγάπη, που με τόση επίπονη υπέρβαση κέρδισαν.


Σπανίως γίνονται διεκδικητικοί. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση τους

αποτρέπει από το να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να εμπλέκονται σε συγκρούσεις
και να υπερασπίζονται τις απόψεις τους, ακόμα κι όταν έχουν το δίκιο με το μέρος
τους.


Επιζητούν την επιδοκιμασία των άλλων και εξαρτούν τη διάθεσή τους

από αυτήν.


Παρά το ότι μπορεί να διαθέτουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης, δεν

μπορούν να επιλύσουν προβλήματα κοινωνικού περιεχομένου.


Ό,τι για τους υπόλοιπους δρα ως θετικός ενισχυτής, σε αυτούς είναι

αδιάφορο. Είναι ανίκανοι να απολαύσουν τις μικροχαρές της ζωής, γεγονός που
προοιωνίζει κατάθλιψη.


Αδυνατούν ή αρνούνται να αξιολογήσουν σωστά τις δυνατότητές τους

και αισθάνονται αμηχανία, όταν οι άλλοι τους επαινούν. Υιοθετούν συμπεριφορές,
για να γίνουν αρεστοί στους άλλους.


Έχουν χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη και επικοινωνιακά

προβλήματα.


Γίνονται επιθετικοί, όταν απειληθούν, ειδικά εάν διαθέτουν υψηλή

φαινομενική αυτοεκτίμηση.


Κάθε ματαίωση στη ζωή τους είναι πηγή ανεξέλεγκτου άγχους,

μελαγχολίας και αποσυντονισμού.


Είναι εξαρτημένοι από την οικογένειά τους και διατηρούν τη σχέση

αυτή και μετά την ενηλικίωση.


Εκδηλώνουν συχνά νευρωτικές συμπεριφορές, όπως ροπή προς τον

αλκοολισμό, τη χαρτοπαιξία, τα ναρκωτικά, τον υπερκαταναλωτισμό, τις σεξουαλικές
ακρότητες και τον ηδονισμό.
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3. 7 Η αυτοκτονικότητα στην εφηβεία.
Η αυτοκτονική συμπεριφορά στην εφηβική ηλικία είναι ένα από τα πιο
συνηθισμένα επείγοντα περιστατικά. Η μελέτη και η διερεύνηση του προβλήματος
αυτού έγινε πιο σηµαντική το τελευταίο διάστηµα, λόγω της δραµατικής αύξησης
των αυτοκτονιών νέων ατόµων. Ελάχιστα παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών,
αυτοκτονούν, αν και αρκετά από αυτά τα παιδιά απειλούν µε αυτοκτονία ή
προσπαθούν και οι απόπειρές τους ήταν ανεπιτυχείς. Η αυτοκτονία αυξάνεται
δραµατικά κυρίως από την ηλικία των 15 ετών για να φτάσει στο υψηλότερο ποσοστό
στο 23ο έτος. Η αναλογία των αποπειρών αυτοκτονίας σε σχέση µε τις
ολοκληρωµένες προσπάθειες είναι 120 προς 1. Τα αγόρια, ιδιαίτερα από 15 έως 19
ετών, ολοκληρώνουν πιο συχνά, ενώ τα κορίτσια κάνουν περισσότερες απόπειρες στο
σύνολο, αλλά και περισσότερες ανεπιτυχείς.
Σύμφωνα με επιδημιολογικά στοιχεία, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι
θάνατοι από αυτές παρουσιάζονται με υψηλή συχνότητα κατά την εφηβική ηλικία
στην Ευρώπη. Πρέπει πάντως να τονιστεί, ότι οι στατιστικές δεν αποκαλύπτουν το
μέγεθος του προβλήματος, γιατί θρησκευτικές και κοινωνικές προκαταλήψεις
αναγκάζουν πολλούς γονείς να κρατούν μυστική ακόμη και από το γιατρό, την
απόπειρα αυτοκτονίας του παιδιού τους.
Η σοβαρότητα του προβλήματος της αυτοκτονικής συμπεριφοράς στην
εφηβεία αποδεικνύεται καθώς η αυτοκτονία αποτελεί την τρίτη κατά σειρά αιτία
θανάτου στους εφήβους ενώ τα ποσοστά της έχουν αυξηθεί κατά 300% τα τελευταία
40 χρόνια. Οι θάνατοι από αυτοκτονία είναι 6 φορές συχνότεροι στα αγόρια σε σχέση
με τα κορίτσια, μολονότι στα τελευταία υπερτερούν οι απόπειρες. Η απόπειρα
αυτοκτονίας είναι 50-100 φορές συχνότερη σε σχέση με την αυτοκτονία. Στην
Ελλάδα, το 12,5% των μαθητών (6,6% των αγοριών και 17,6% των κοριτσιών)
αναφέρουν απόπειρα αυτοκτονίας, ενώ οι αντίστοιχοι θάνατοι ανέρχονται στο
3.8/100000 στα αγόρια και το 0.8/100000 στα κορίτσια (ΠΟΥ). Τα στοιχεία της
Ελλάδας την καθιστούν στη χαμηλότερη θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τους
θανάτους από αυτοκτονία, ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, τα παραπάνω στοιχεία
ενδέχεται να είναι υψηλότερα καθώς πολλές απόπειρες και αυτοκτονίες
καταγράφονται ως ατυχήματα.
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Ο αυτοκτονικός ιδεασµός εµφανίζεται σε όλες τις ηλικιακές οµάδες, όµως
όταν η καταθλιπτική διαταραχή είναι σοβαρή τότε η συχνότητά του αυξάνεται.. Σε
ένα έφηβο, η ιδέα της αυτοκτονίας δεν είναι στατικό φαινόμενο, δηλαδή τη µία
στιγµή μπορεί να εµφανίζεται εντονότερος και την άλλη πιο ήπιος. Η τελική
απόφαση για την αυτοκτονική δράση είναι συνήθως παρορμητική χωρίς εκτίµηση
των συνεπειών της ή αποτέλεσµα παρατεταµένης σκέψης.
Παράγοντες που προδιαθέτουν αυτοκτονία
Τα χαρακτηριστικά που διακρίνονται στους εφήβους αυτόχειρες είναι η
πλήρης αδυναμία τους να βρουν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και η
έλλειψη στρατηγικής ώστε να ξεπεράσουν τις άμεσες πιέσεις. Υπάρχουν ορισμένοι
προδιαθεσικοί παράγοντες που οδηγούν τον έφηβο στις απόπειρες, κι αυτοί είναι οι
εξής:
1 . Προβλήματα συμπεριφοράς
•
Εθισμός στο κάπνισμα, στα ποτά και στα ναρκωτικά.
•
Επιθετική και παραβατική συμπεριφορά, σωματική βία,
βανδαλισμοί, κλοπές, προβλήματα με τις αρχές , συλλήψεις .
2 . Συναισθηματικά προβλήματα
•
Μοναξιά, χαμηλό αίσθημα αυτοεκτίμησης, αγχώδεις
διαταραχές, δυσθυμία, Μείζων κατάθλιψη, διπολική διαταραχή,
ψυχωτικές καταστάσεις .
3 . Γνωστικά προβλήματα


Δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή.

4 . Απώλεια κάποιου σημαντικού προσώπου λόγω θανάτου .
5 . Διαζύγιο γονέων .
6 . Σχολική αποτυχία.
7 . Αποτυχία σε διαπροσωπικές σχέσεις .
8 . Μετακόμιση σε άλλο σπίτι ή άλλη πόλη.
9 . Απομάκρυνση από την οικογένεια (σπουδές , στρατιωτική θητεία) .
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Συμπτώματα αυτοκτονικού έφηβου
Ένας έφηβος που έχει κατά νου του και σχεδιάζει να αυτοκτονήσει, μπορεί να
παρουσιάζει τα ακόλουθα:


παραπονιέται ότι είναι ένα κακό άτομο ή ακόμη λέει ότι νοιώθει

σάπιος ή χαλασμένος εσωτερικά


μπορεί να δίνει κάποιες λεκτικές προειδοποιήσεις όπως για

παράδειγμα « δεν θα είμαι για σας ένα πρόβλημα για πολύ ακόμη », « τίποτα δεν
είναι σημαντικό », « δεν θα σας δω ξανά », « δεν ωφελεί σε τίποτα »


βάζει σε τάξη τα προσωπικά του αντικείμενα και χαράζει σε άλλους τα

αγαπημένα του αντικείμενα, καθαρίζει το δωμάτιο του και πετάει σημαντικά
πράγματα δικά του


γίνεται ξαφνικά πολύ εύθυμος μετά από μια περίοδο κατάθλιψης



παρουσιάζει σημεία ψύχωσης όπως για παράδειγμα ψευδαισθήσεις ή

περίεργες σκέψεις ή φαντασιώσεις

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι έφηβοι
Η µέθοδος της απόπειρας επηρεάζει τη νοσηρότητα και τα ποσοστά επιτυχίας.
Η πιο συχνή µέθοδος µιας επιτυχούς αυτοκτονίας που χρησιµοποιούν τα παιδιά και
κυρίως οι έφηβοι , είναι η χρήση πολυβόλων όπλων που αντιστοιχεί για τα 2/3 του
συνόλου των αυτοκτονιών για τα αγόρια και σχεδόν µισό για τα κορίτσια. Αµέσως
επόµενη πιο χρησιµοποιηµένη µέθοδος αυτοκτονίας στα αγόρια που αντιστοιχεί στο
¼ είναι ο απαγχονισµός, ενώ αντίστοιχα το ¼ των κοριτσιών αποπειράται να
αυτοκτονήσει µε κατάποση τοξικών ουσιών. Τέλος, η επόµενη µέθοδος αυτοκτονίας
στα αγόρια είναι η δηλητηρίαση µε µονοξείδιο του άνθρακα.
Η λήψη φαρµάκων και η φλεβοτοµία είναι οι συχνότεροι χρησιµοποιούµενοι
τρόποι για τις απόπειρες αυτοκτονίας, ενώ δεν υπάρχει πάντα άµεση σχέση του
επιλεγµένου µέσου µε τη βαρύτητα της επιθυμίας του θανάτου. Κάθε απόπειρα
εφήβου πρέπει να αντιµετωπίζεται πολύ σοβαρά. Αποτελεί την τελική και
απελπισµένη κίνηση του εφήβου να διατηρήσει ή να δηµιουργήσει τις σχέσεις του µε
τους άλλους.
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Η αντίληψη του θανάτου στους εφήβους
Οι έφηβοι έχουν κάποιες φορές φαντασιώσεις σχετικά με το θανατό τους. Από
τη μια θέλουν να δώσουν ένα τέλος σε αυτά που τους βαραίνουν. Ταυτόχρονα όμως
θέλουν να ‘επιζήσουν’ και να είναι παρόντες στη δική τους κηδεία, ώστε να μπορούν
να απολαύσουν την στεναχώρια και την ενοχή των γονιών και των φίλων, που τα
έχουν χαμένα.
Αυτές οι φαντασιώσεις δείχνουν ότι οι έφηβοι δεν μπορούν εκτιμήσουν
σωστά την οριστικότητα του θανάτου, ή τουλάχιστον όχι κατά τη διάρκεια μιας
καταθλιπτικής κατάστασης και επίσης όχι στο χρόνο που σχεδιάζεται η ‘θεατρική’
κίνηση μιας απόπειρας αυτοκτονίας.
Αυτοκτονική συμπεριφορά στο διαδίκτυο
Η κυβερνοαυτοκτονία έχει τραβήξει την προσοχή της επιστημονικής
κοινότητας καθώς αυξάνονται συνεχώς τα καταγεγραμμένα περιστατικά αυτοκτονιών
μέσω του διαδικτύου. Έχει προταθεί ότι η χρήση του διαδικτύου και συγκεκριμένα
ότι οι ιστοχώροι σχετικά με την αυτοκτονία (π.χ. suicidewebsites) μπορεί να
προωθούν την αυτοκτονία και έτσι να συντελούν στην αύξηση των ποσοστών της
κυβερνοαυτοκτονίας.
Όσον αφορά τη σχέση της εφηβικής αυτοκτονίας με τα ηλεκτρονικά μέσα,
έχει βρεθεί σε πρόσφατη έρευνα ότι έφηβοι με αυτοκτονικές τάσεις τείνουν να
αναζητούν και να αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την αυτοκτονία
και του αυτοτραυματισμού μέσω διαδικτύου. Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε επίσης
ότι ο αυτοκτονικός ιδεασμός στην εφηβική ηλικία συνδέεται σημαντικά με εμπειρίες
άγχους

ή

συναισθηματικού

πόνου

σχετιζόμενα

με

το

διαδίκτυο

(συμπεριλαμβανομένου του εκφοβισμού μέσω διαδικτύου – cyberbullying) και με την
έλλειψη εμπιστοσύνης από την πλευρά των εφήβων στους ανθρώπους γύρω τους.
Φαίνεται ότι οι έφηβοι που είναι καχύποπτοι με τους γύρω τους είναι πιο πιθανό να
χρησιμοποιήσουν την ανωνυμία που προσφέρει το διαδίκτυο όταν νιώθουν την
ανάγκη να μιλήσουν σε άλλους για τα συναισθήματά τους, συμπεριλαμβανομένου
του αυτοκτονικού ιδεασμού.
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Αυτοτραυματισμός - “cutting”
Το «cutting» είναι ο εκούσιος αυτοτραυματισμός μερών του σώματος με
αιχμηρά αντικείμενα. Συνήθως επιλέγεται η εσωτερική πλευρά των καρπών ή άλλα
μέρη του σώματος, τα οποία δεν είναι εύκολα σε κοινή θέα. Το «cutting» για τον
έφηβο αποσκοπεί στην αποφόρτιση αρνητικών συναισθημάτων από καταστάσεις τις
οποίες βιώνουν, όπως πίεση, άγχος, απόρριψη ή στην αποφόρτιση μιας εμμονής ή τον
αντιπερισπασμό του συναισθηματικού πόνου προκαλώντας σωματικό πόνο. Μοιάζει
δηλαδή, ευκολότερο για τα άτομα αυτά να ανακουφίσουν τον εσωτερικό πόνο
προκαλώντας έναν εντονότερο εξωτερικό-σωματικό πόνο.
Οι συμπεριφορές αυτές αξίζουν την ιδιαίτερη προσοχή μας, καθώς δεν είναι
απλά μια προσπάθεια των εφήβων να τραβήξουν την προσοχή ή να τρομάξουν
κάποιον. Συχνά, συνυπάρχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, αγχώδης διαταραχή ή
κατάθλιψη. Υπάρχουν μελέτες που συσχετίζουν το “cutting” με αυτοκτονικότητα και
απόπειρες.
Εκτίμηση επικινδυνότητας της αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς
Η εκτίμηση περιλαμβάνει ενδελεχή εξέταση του εφήβου και της οικογένειάς
του για να διερευνηθεί η παρουσία αυτοκτονικού ιδεασμού ή σχεδιασμού, η πρόθεση,
η διαθεσιμότητα αυτοκτονικών μέσων και η παρουσία άλλων παραγόντων κινδύνου,
όπως αυτοί εκτέθηκαν στο πολυαξονικό σύστημα αξιολόγησης της αυτοκτονικής
συμπεριφοράς. Σημαντική κατά την εκτίμηση της απόπειρας αυτοκτονίας είναι η
αξιολόγηση της επιλεγμένης μεθόδου, του βαθμού επικινδυνότητάς της, του
σχεδιασμού, που προηγήθηκε και της πιθανότητας ανεύρεσης του θύματος. Επίσης,
θα πρέπει να αξιολογείται η συναισθηματική και γνωστική κατάσταση του εφήβου
καθώς και η ψυχική κατάσταση των γονέων του.
Ο υψηλός κίνδυνος επανάληψης της αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς και/ή
η απουσία επαρκούς οικογενειακής στήριξης αποτελούν ενδείξεις επείγουσας
ψυχιατρικής νοσηλείας του εφήβου. Η αξιολόγηση του κινδύνου χρειάζεται να
επαναλαμβάνεται μέχρι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απόπειρας αυτοκτονίας.
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Θεραπεία της εφηβικής αυτοκτονικότητας
Οι έφηβοι που κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας πρέπει να αξιολογούνται πριν
παρθεί η απόφαση να νοσηλευτούν ή να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Τα παιδιά που
ανήκουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου είναι καλό να νοσηλευτούν σε ένα
νοσοκοµείο µέχρι να υφεθεί ο αυτοκτονικός ιδεασµός.
Έφηβοι υψηλού κινδύνου θεωρούνται εκείνοι που έχουν ξανακάνει απόπειρες,
αγόρια µεγαλύτερα των 12 ετών µε ιστορικό επιθετικών συµπεριφορών, εκείνοι που
χρησιµοποιούν µια επιθετική µέθοδο όπως όπλο, εκείνοι που πάσχουν από µείζονα
καταθλιπτική διαταραχή µε κοινωνική απόσυρση και απογοήτευση και τέλος οι
έφηβοι οι οποίοι κάνουν κατάχρηση τοξικών ουσιών. Πέρα από τα αγόρια, είναι και
τα κορίτσια που ανήκουν στην οµάδα υψηλού κινδύνου τα οποία είτε το έχουν
σκάσει από το σπίτι ή είναι έγκυες και αισθάνονται ενοχές είτε έχουν κάνει απόπειρα
µε κάποιον άλλο τρόπο εκτός από χάπια.
Ένα παιδί ή ένας έφηβος πρέπει οπωσδήποτε να νοσηλευτεί εφόσον ο
κλινικός έχει ενδοιασµούς για την ικανότητα της οικογένειας να το επιτηρήσει ή να
συνεργαστεί για τη θεραπεία σε εξωτερική βάση. Σε τέτοιες περιπτώσεις
αναλαµβάνουν οι υπηρεσίες προστασίας του παιδιού οι οποίες ενηµερώνονται πριν
το εξιτήριο του παιδιού.
Όταν οι έφηβοι µε αυτοκτονικό ιδεασµό αναφέρουν ότι δεν είναι πια
αυτοκτονικοί , το εξιτήριο πρέπει να προγραµµατιστεί µόνο και εφόσον διαµορφωθεί
ένα σωστό θεραπευτικό πλάνο, που οφείλει να περιλαµβάνει ψυχοθεραπεία,
φαρµακοθεραπεία και όταν χρειάζεται και οικογενειακή θεραπεία. Επιπλέον υπάρχει
γραπτό συµβόλαιο µε τον έφηβο που υπογραµµίζει τη συµφωνία του να µην
συµµετέχει σε αυτοκτονική συµπεριφορά και που παρέχει εναλλακτικές λύσεις σε
επανεµφάνιση του αυτοκτονικού ιδεασµού, όπου απαιτείται. Επιπρόσθετα, πρέπει να
δοθεί εξωνοσοκοµειακό ραντεβού πριν το εξιτήριο και µια ανοιχτή τηλεφωνική
γραµµή επικοινωνίας πρέπει να είναι διαθέσιµη στον έφηβο και στην οικογένεια σε
περίπτωση που ξαναεµφανιστεί αυτοκτονικός ιδεασµός πριν την έναρξη της
θεραπείας .
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Θεωρείται ότι τα 3/4 των θανάτων από αυτοκτονία στη συγκεκριμένη ηλικία,
μπορούν να προληφθούν. Οι προσπάθειες πρόληψης της αυτοκτονίας στην εφηβεία
επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση των ατόμων υψηλού κινδύνου και την
επανειλημμένη παρακολούθησή τους για σημεία αυτοκτονικού κινδύνου. Είναι
σημαντική η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, των επαγγελματιών υγείας και όλων
όσων έρχονται σε συχνή επαφή με τους εφήβους εκτός του οικογενειακού τους
περιβάλλοντος (π.χ., προπονητές), ώστε να μπορούν να ταυτοποιήσουν τα άτομα
υψηλού κινδύνου και να μπορούν να τα καθοδηγήσουν κατάλληλα ώστε να
αναζητήσουν εξειδικευμένη βοήθεια.

3.8 Πρόληψη και θεραπεία της εφηβικής κατάθλιψης.
Η ανάπτυξη των προληπτικών στρατηγικών θα βοηθήσει στην έγκαιρη
αναγνώριση και θεραπεία της νόσου στην εφηβεία, με αποτέλεσμα την καλύτερη
δυνατή μετάβαση στην ενήλικη ζωή και την προστασία της από τις δυσμενείς
επιπτώσεις της κατάθλιψης. Σημαντικό στοιχείο της προληπτικής στρατηγικής είναι η
πληροφόρηση των εφήβων, των γονέων, των δασκάλων και της κοινότητας, που θα
τους βοηθήσει στην αναγνώριση της εφηβικής κατάθλιψης. Τέτοια εκπαιδευτικά
προγράμματα δείχνουν ότι οι γονείς αποκτούν σαφέστερη αντίληψη των
προβλημάτων και αναζητούν ευκολότερα βοήθεια.
Η εφηβική κατάθλιψη αποτελεί µια διακριτή νοσολογική οντότητα, αν και
έχει αποδειχθεί η συνέχισή της στην ενήλικη ζωή. Βιολογικοί, ψυχοκοινωνικοί και
διαπροσωπικοί παράγοντες ενέχονται στην εµφάνισή της. Συνδέεται άµεσα µε
αυτοκτονική συµπεριφορά και την περιορισµένη κοινωνική και ακαδηµαϊκή ένταξη.
Απαιτεί πολλαπλή θεραπευτική αντιµετώπιση (φαρµακολογική, ψυχοθεραπευτική,
συµµετοχή γονέων) και µακροχρόνια παρακολούθηση. Η κατάθλιψη στην εφηβεία
χρήζει άµεσης και πολύπλευρης θεραπευτικής αντιµετώπισης.
Είναι ιδιαίτερης σημασίας η έγκαιρη παρέμβαση και η θεραπευτική
αντιμετώπιση της κατάθλιψης από ειδικό επαγγελματία. Η κατάθλιψη είναι σοβαρή
ασθένεια και εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία, τότε μπορεί να επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό
που να είναι απειλητική για τη ζωή του εφήβου. Εάν ο καταθλιπτικός έφηβος
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αρνείται τη θεραπεία, τότε θα πρέπει τα άλλα μέλη της οικογένειας ή οι άλλοι
ενήλικες που ενδιαφέρονται για αυτόν, να αναζητήσουν μια συμβουλή από ειδικό
επαγγελματία ψυχικής υγείας .Η θεραπεία μπορεί να βοηθήσει τον έφηβο να
κατανοήσει για ποιο λόγο αισθάνεται κατάθλιψη, ενώ παράλληλα, μπορεί να μάθει
πώς να αντιμετωπίζει στρεσογόνες καταστάσεις της ζωής .
Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της εφηβικής κατάθλιψης
μπορούν να εφαρμοστούν σε νοσοκομείο, σε εξωνοσομειακές δομές, σε ξενώνες σε
κέντρα ημέρας, σε σχολικά προγράμματα και στο χώρο κατοικίας του έφηβου.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης του εφήβου και του
παιδιού:
Οικογενειακή θεραπεία
Παλιότερα υπήρχε η τακτική να απομονώνεται ο έφηβος από την οικογένεια
όσο διαρκούσε η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση στην κρίση. Τα τελευταία χρόνια η
οικογένεια

συμπεριλαμβάνεται

στη

θεραπευτική

προσέγγιση

και

συμβάλει

καθοριστικά στην αντιμετώπιση του παιδιού και του εφήβου.
Ομαδική θεραπεία
Η ομαδική θεραπεία παίρνει τη μορφή παιχνιδιού για μικρότερα παιδιά και
μορφή συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων για τους εφήβους. Υπάρχει ένα πλήθος
τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Σκοπός είναι μέσω ευχάριστων και
οικείων δραστηριοτήτων να επιτευχθεί ο θεραπευτικός στόχος.

Τέτοιες

δραστηριότητες είναι:
o

Παιγνιοθεραπεία (Play therapy)

o

Θεραπευτικό παιχνίδι(therapeutic games)

o

Παιχνίδι δράματος (dramatic play)

o

Θεραπευτικό σχέδιο (therapeutic drawing)

o

Βιβλιοθεραπεία (bibliotherapy)

Θεωρώντας πως η αναγνωρισιμότητα είναι πολύ σημαντική στην εφηβική
ηλικία, η ομάδα έχει την ικανότητα να παρέχει βοήθεια για τη λύση των
προβλημάτων και την επίτευξη της αλλαγής του έφηβου. Ακόμα η συνύπαρξη
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πολλών έφηβων μαζί μπορεί να οδηγήσει στη λύση της διαμάχης που μπορεί να
υπάρξει στην ομαδική ψυχοθεραπεία.
Συμπεριφορική θεραπεία
Η συμπεριφορική θεραπεία στηριζόμενη στην συντελεστική εξαρτημένη
μάθηση παίρνει συνήθως τη μορφή τεχνικών ενίσχυσης της επιθυμητής
συμπεριφοράς, όπως το σύστημα των βαθμών και επιπέδων. Ο έφηβος επιβραβεύεται
κάθε φορά που εμφανίζει μια επιθυμητή συμπεριφορά.
Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία.
Στόχος είναι να μειώσει και να εξαλείψει τις δυσπροσαρμοστικές
συμπεριφορές μέσω αλλαγών στη συμπεριφορική και γνωσιακή διαδικασία.
Θεραπεία περιβάλλοντος.
Η θεραπεία περιβάλλοντος λαμβάνει χώρα κατά τη νοσηλεία του εφήβου σε
μονάδα νοσηλείας ή σε πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας. Δημιουργείται για τον
έφηβο ένα ασφαλές περιβάλλον ώστε ο νέος να κοινωνικοποιηθεί ή να απομονωθεί
όταν κρίνεται απαραίτητο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν θεραπευτικά η απομόνωση,
το ήσυχο δωμάτιο, η ευκαιρία ανάπαυσης και το θεραπευτικό κράτημα.
Ενώ όλοι συμφωνούν ότι η ψυχοθεραπεία και οι παρεμβάσεις στον περίγυρο,
που στοχεύουν να βοηθήσουν το παιδί να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση
και περηφάνια, αποτελούν σημαντικά στοιχεία της θεραπείας, στο θέμα της
χορήγησης φαρμάκων υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η
χορήγηση αντικαταθλιπτικών στα παιδιά δε δικαιολογείται, γιατί οι κύριες
συναισθηματικές διαταραχές, που αποτελούν τη μοναδική ένδειξη για τη χορήγηση
αυτών των φαρμάκων, δεν παρουσιάζονται κλινικά παρά στο τέλος της εφηβείας.
Η κατανάλωση αντικαταθλιπτικών από το παιδί επιτείνει την αίσθηση ότι
είναι “άρρωστο” και ανίκανο, ενώ παράλληλα μεγαλώνει την αντίσταση των γονιών
στο να αποδεχτούν την ευθύνη και να αλλάξουν τη στάση τους απέναντι στον έφηβο.
Η φαρμακευτική αγωγή ανακουφίζει από κάποια συμπτώματα της κατάθλιψης. Στους
εφήβους η νεότερη γενιά αντικαταθλιπτικών όπως οι αναστολείς επαναπρόσληψης
της σεροτονίνης μπορεί να βοηθήσει σε αντίθεση με τα παλαιοτέρα αντικαταθλιπτικά
όπως ήταν τα τρικυκλικά που προκαλούν πολλές παρενέργειες. Τέλος ο συνδυασμός
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φαρμακοθεραπείας και ψυχοθεραπείας θα βοηθήσει τόσο τα παιδιά όσο και τους
εφήβους για την εξάλειψη της νόσου και τη καλύτερη δυνατή μετάβαση στην ενήλικη
ζωή και αντίστοιχα στην εφηβική ζωή.

3.9 Η εφηβική κατάθλιψη με αριθμούς.
Η συχνότητα της κατάθλιψης στα παιδιά κυμαίνεται ανάλογα με τις μελέτες
από 0,4-2,5% για παιδιά κάτω τον 12 ετών. Το ποσοστό ανέρχεται σε 10-13% κατά
την εφηβεία, ενώ 5% των εφήβων παρουσιάζει σοβαρή κατάθλιψη Στην όψιμη
εφηβεία η συχνότητα κυμαίνεται από 10% έως 20% . Στην Ελλάδα διαπιστώθηκαν
ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης (20,3%).
Σε πολλές χώρες, η αυτοκτονία είναι μια από τις τρεις πιο κοινές αιτίες του
θανάτου στην ομάδα ηλικίας 15-34 ετών. Οι περισσότεροι έφηβοι που αποπειρώνται
να αυτοκτονήσουν πάσχουν από κάποιας μορφής συναισθηματική διαταραχή
(Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 1999).
Τα αγόρια εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά θανάτου εξαιτίας αυτοκτονίας,
ενώ τα κορίτσια υπερτερούν στην απόπειρα αυτοκτονίας και τον ιδεασμό
αυτοκτονίας, χωρίς όμως να επέρχεται ο θάνατος. Η σχέση μεταξύ πρώτης απόπειρας
αυτοκτονίας και επόμενης κυμαίνεται μεταξύ 0,24% και 4,30%.

Ποσοστά Αυτοκτονιών ανά τον κόσμο (2002)
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Σε έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε άτομα εφηβικής και μετεφηβικής
ηλικίας αποτυπώθηκαν τα ποσοστά των νέων που νιώθουν συναισθηματικό κενό ή
κατάθλιψη.

Τα αισθήματα κατάθλιψης ανά φύλο

Το ποσοστό των αγοριών που βιώνουν συναισθηματικό κενό και κατάθλιψη
‘συχνά ή διαρκώς’ είναι 9,9%, ενώ των κοριτσιών προσεγγίζει το 24,7%. Η
απογοήτευση από τις διαπροσωπικές σχέσεις είναι έκδηλη και στα δύο φύλα κατά τη
διάρκεια της εφηβείας.
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Η συνύπαρξη µε άλλες διαταραχές είναι πολύ υψηλή (40-70%). Τα
περισσότερα παιδιά και οι έφηβοι παρουσιάζουν ταυτόχρονα και κάποια άλλη
ψυχιατρική διαταραχή. Συχνές είναι οι διαταραχές διαγωγής , σε ποσοστό 30-80%
περίπου και οι αγχώδεις διαταραχές , µε κυρίαρχο το άγχος αποχωρισµού, το
ποσοστό των οποίων ανέρχεται σε 34%. Μεγάλη συν-νοσηρότητα παρουσιάζει
επίσης η κατάθλιψη µε τις µαθησιακές διαταραχές (60-80%) . H αναγνώριση των
διαταραχών που συνυπάρχουν είναι πολύ σηµαντική στην έκβαση και την
αντιµετώπιση της κατάθλιψης, η οποία είναι πολύ εύκολο να αγνοηθεί στις
περιπτώσεις που συνυπάρχει διαταραχή διαγωγής.
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Κεφάλαιο 4ο : Ο ρόλος του νοσηλευτή
4.1 Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ψυχική υγεία.
Οι περισσότεροι άνθρωποι αν ερωτηθούν να καθορίσουν τον ρόλο του
νοσηλευτή, θα απαντήσουν “περιποιείται τους ασθενείς”, “φροντίζει τους ασθενείς” ή
κάτι παρόμοιο. Οι ορισμοί είναι σωστοί αλλά έχουν την τάση να τονίζουν τον παθητικό
ρόλο του ασθενούς . Ο ασθενής αντιμετωπίζεται σαν κάποιος που δέχεται φροντίδα,
περιποίηση και θεραπεία χωρίς καμία προσπάθεια από μέρους του. Το μόνο που κάνει
είναι να ακολουθεί τις οδηγίες χωρίς να τις συζητά. Η βασική θέση για το ρόλο των
νοσηλευτών έχει σχέση με το σκοπό της νοσηλευτικής δραστηριότητας. Η νοσηλευτική
φροντίδα και τα σχέδια δράσης αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους. Ιδιαίτερη
αναφορά όμως πρέπει να γίνει και στο ρόλο του νοσηλευτή όχι μόνο σαν θεραπευτή
άλλα και σαν υπερασπιστή του ψυχικά ασθενούς.
Ο νοσηλευτής μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως συνήγορος του ψυχικά
ασθενούς, όπου και αν βρίσκεται. Οι άνθρωποι με ψυχικά νοσήματα είναι τόσο
ευάλωτοι και μπορεί να έχουν επηρεαστεί σε τέτοιο βαθμό από την νόσο ώστε να μη
μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους αποτελεσματικά. Χρειάζονται βοήθεια και
καθοδήγηση ώστε να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες διαγνωστικών εξετάσεων,
θεραπευτικών παρεμβάσεων και την οικονομική τους κάλυψη. Είναι καθήκον του
νοσηλευτή να καθοδηγήσει τον ασθενή ώστε αυτός να λάβει την καλύτερη δυνατή
φροντίδα αλλά και μέριμνα. Πρέπει να έρθει σε επαφή με δομές που μπορούν να
στηρίξουν τον ψυχικά ασθενή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Πέρα από το καθαρά νοσηλευτικό του καθήκον ο νοσηλευτής ψυχικής υγείας
πρέπει να λειτουργήσει σαν τη φωνή των ψυχικά ασθενών στα νομοθετικά σώματα,
προωθώντας αλλαγές σε νόμους και σε θέματα πολιτικής υγείας. Μπορεί να ενθαρρύνει
τους τοπικούς φορείς να εξασφαλίσουν υπηρεσίες σίτισης και στέγασης.

4.2 ο ρόλος του νοσηλευτή στην πρόληψη της ψυχικής νόσου
Το πρώτο βήμα στην πρόληψη της ψυχικής νόσου είναι η αναγνώριση των
παραγόντων κινδύνου και η ελαχιστοποίηση τους. Μερικοί παράγοντες όπως οι
γενετική προδιάθεση δεν μπορούν να μεταβληθούν. Υπάρχουν ωστόσο άλλοι που
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μπορούν να τροποποιηθούν χάρη στην έγκαιρη πρόληψη. Υπάρχουν

τρεις τύποι

πρόληψης(Brown,2010):
 Η πρωτογενής πρόληψη εφαρμόζεται σε άτομα υγιή και τα προφυλάσσει
ώστε να μην αναπτύξουν νόσο. Ένα παράδειγμα πρωτογενούς πρόληψης
αποτελεί η ενημέρωση των εφήβων σχετικά με την κατάχρηση ουσιών.


Η δευτερογενής πρόληψη αναφέρεται σε άτομα που έχουν ήδη
προσβληθεί από ένα νόσημα. Στόχος είναι να αναγνωριστούν τα
συμπτώματα και να αντιμετωπιστούν

θεραπευτικά νωρίς, ώστε να

προληφθούν οι δυσμενείς συνέπειες του νοσήματος. Ένα παράδειγμα
αποτελεί ο προληπτικός έλεγχος για κατάθλιψη, πριν ο καταθλιπτικός
έφηβος εγκαταλείψει το σχολείο ή επιχειρήσει να βάλει τέλος στην ζωή
του.
 Η τριτογενής πρόληψη αφορά άτομα που έχουν προσβληθεί σοβαρά από
μια ψυχική διαταραχή. Ο στόχος είναι να βοηθηθούν να αναρρώσουν και
να προληφθεί περεταίρω αναπηρία. Παράδειγμα αποτελεί ένα κέντρο
ημερήσιας φροντίδας και νοσηλείας, που κρατά τους ψυχικά νοσούντες
νέους μακριά από ιδρύματα.
Η συμμετοχή καταρτισμένων νοσηλευτών ψυχικής υγείας σε όλες τις
προαναφερθείσες δομές πρόληψης είναι απαραίτητη. Οι νοσηλευτές είναι οι πρώτοι
που έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο και
πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν σημεία και συμπτώματα της ψυχικής νόσου.

4.3 Προσόντα του νοσηλευτή ψυχικής υγείας.
Η σύγχρονη ψυχιατρική νοσηλευτική δίνει έμφαση στην ιδέα ότι ο ασθενής παίζει
έναν ενεργό ρόλο στη θεραπεία που μπορεί πραγματικά να καθυστερήσει, αν ο
νοσηλευτής αυξήσει το βαθμό εξάρτησης του ασθενούς. Προκειμένου ένας νοσηλευτής
να μπορέσει να ανταποκριθεί στη σύγχρονη αντίληψη της Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής,
πρέπει να έχει προσόντα τα οποία να βασίζονται σε μια σωστή θεωρητική γνώση, αν
θέλουμε να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν με πλήρη επιτυχία.
Ο νοσηλευτής πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, όπως(Ραγιά,2001):
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 Σεβασμός του ψυχικά αρρώστου.
 Προστασία της αξιοπρέπειάς του.
 Ικανότητα δημιουργίας θεραπευτικής σχέσης με τον άρρωστο.
 Διάθεση να βοηθήσει τους αρρώστους με τη δημιουργία συνθηκών
θεραπευτικού περιβάλλοντος.
 Παραχώρηση χρόνου για να τους ακούσει προσεκτικά.
 Αποδοχή και όχι κριτική στάση απέναντι στον άρρωστο.
 Ενδιαφέρον, ευαισθησία, ευγένεια, εχεμύθεια.
 Αίσθημα υπευθυνότητας.
 Ψυχική υγεία.
 Πίστη και αγάπη στο έργο του νοσηλευτή.
Οι τομείς, στους οποίους θα φανούν τα προσόντα των νοσηλευτών είναι
α) η παρατήρηση,
β) ο τρόπος νοσηλείας,
γ) η ψυχοθεραπεία,
δ)η φροντίδα και η προστασία του ασθενούς.

Α) Η παρατήρηση Ένας από τους λόγους που επιβάλλουν την εισαγωγή των
ασθενών στις ψυχιατρικές κλινικές είναι η παρατήρηση. Ο νοσηλευτής ο οποίος είναι
κοντά τους τον περισσότερο χρόνο είναι ο πιο κατάλληλος για αυτό το έργο. Βέβαια για
να το κάνει σωστά θα πρέπει να καταλάβει το λόγο της παρατήρησης, να ξέρει τι να
προσέξει, να το αναγνωρίζει και να είναι σε θέση να καταγράφει τις παρατηρήσεις του
με ακρίβεια και επιστημονικότητα.
Η αξία του νοσηλευτή ως παρατηρητή, εξαρτάται τόσο από την εκπαίδευσή του, όσο
και από την έμφυτη ικανότητά του. Γιατί με την εκπαίδευσή του θα φτάσει στο σημείο
να αναγνωρίζει τις ανεπαίσθητες αλλαγές συμπεριφοράς, που δείχνουν ιδιαίτερες
ψυχικές καταστάσεις. Ο νοσηλευτής θα κάνει πιο ακριβείς και πιο πολύτιμες
παρατηρήσεις, αν έχει ικανοποιητικές θεωρητικές γνώσεις αλλά και αν διατηρεί τη
διάνοιά του ανεπηρέαστη σχετικά με τη διάγνωση του ασθενούς .
Β) Ο τρόπος νοσηλείας Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, ο νοσηλευτής
πρέπει να εκτελέσει ορισμένες διεργασίες που έχουν σχέση με τη φροντίδα του
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ασθενούς .Ο νοσηλευτής πρέπει πάντα να θυμάται πως μια τεχνική, που είναι
συνηθισμένη για αυτόν, μπορεί να είναι μια μοναδική και ανησυχητική εμπειρία για τον
ασθενή.
Το πρώτο και κύριο βήμα του νοσηλευτή είναι να διευκρινίσει στον ασθενή το
λόγο για τον οποίο γίνεται αυτή η εργασία και τον τρόπο που θα γίνει . Ο ασθενής, που
καταλαβαίνει τι θα γίνει και γιατί , έχει περισσότερες πιθανότητες να συνεργασθεί. Η
εξήγηση φυσικά πρέπει να ταιριάζει στην προσωπικότητα του ασθενούς. Επιπλέον ο
σωστός νοσηλευτής πρέπει να είναι ειλικρινής. Πολλές τεχνικές είναι οδυνηρές για τον
ασθενή. Για αυτό πρέπει ο νοσηλευτής, να ειδοποιήσει τον ασθενή, όταν φτάσει στη
φάση που ίσως πονέσει και να υποσχεθεί ότι θα προσπαθήσει να τον κάνει να πονέσει
όσο το δυνατόν λιγότερο. Είναι ευθύνη του νοσηλευτή να επιδείξει τη δεξιοτεχνία που
χρειάζεται για να κρατήσει το λόγο που έδωσε.
Γ) Ο ρόλος του νοσηλευτή ως ψυχοθεραπευτή Πρέπει να αναπτυχθεί αρχικά
κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, για να μπορεί ο άρρωστος να αισθάνεται ασφαλής και
να επικοινωνήσει με τον νοσηλευτή. Ένας γενικός κανόνας για την επιτυχία της
επικοινωνίας είναι η ενθάρρυνση του αρρώστου από μέρους του νοσηλευτή να
κατευθύνει εκείνος τη συζήτηση.
Στην επικοινωνία με τον άρρωστο ο νοσηλευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τη
σιωπή. Συχνά ο άρρωστος στην προσπάθειά του να έχει συνεχή επικοινωνία μαζί του
για να διατηρεί το ενδιαφέρον του νοσηλευτή αμείωτο νιώθει να πιέζεται. Ο
νοσηλευτής μπορεί να αυξήσει την αυτοπεποίθηση του αρρώστου δίνοντάς του το
μήνυμα ότι δεν είναι υποχρεωτικό να μιλάει.
Επικοινωνία είναι ο τρόπος μετάδοσης πληροφοριών μέσω ενός κοινού
συστήματος συμβόλων, σημείων ή συμπεριφορών και θεωρείται παγκόσμια
σαν το πιο ουσιαστικό μέσο με το οποίο ο άνθρωπος αναπτύσσεται και
διαπλάθεται ως προσωπικότητα.
Η επικοινωνία επιδρά θετικά ή αρνητικά στους ανθρώπους. Όταν μεταβιβάζει
μηνύματα όπως ελπίδας, αισιοδοξίας, ψυχολογικής ενίσχυσης, μπορεί να χρησιμεύσει
σαν θεραπευτικό μέσο. Αν όμως εκδηλώσει κριτική και απόρριψη μπορεί να
προκαλέσει άγχος, ψυχικά τραύματα μέχρι και ψυχικές διαταραχές. Η επικοινωνία
γίνεται με διάφορα μέσα: με την ομιλία, τον τόνο της φωνής, την παρατήρηση, τη μη
λεκτική συμπεριφορά και έκφραση (βλέμμα, μορφασμούς) έχει κεντρική θέση στη ζωή
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του ανθρώπου και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σ' όλα τα θέματα υγείας και κυρίως της
ψυχικής υγείας.
Η βάση όμως για μια επιτυχημένη θεραπευτική επικοινωνία είναι η αποδοχή.
Αποδοχή σημαίνει ενδιαφέρον για τον άρρωστο, ανεξάρτητα από την κατάσταση και
την συμπεριφορά του. Σημαίνει ότι ο νοσηλευτής βλέπει τον άρρωστο σαν ένα
σπουδαίο πρόσωπο, που το βοηθάει να ανακουφισθεί από τη συναισθηματική του
ένταση και πίεση..
Δ)H φροντίδα και η προστασία του ασθενούς Η φροντίδα και η προστασία του
ασθενούς είναι ευθύνη του νοσηλευτικό προσωπικού. Αν και ο κηδεμονευτικός ρόλος
του νοσηλευτή ελαττώνεται, υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις, όπου οι ασθενείς πρέπει να
μείνουν στο νοσοκομείο παρά τη θέλησή τους για τη προσωπική τους ασφάλεια αλλά
και για την ασφάλεια της κοινωνίας.
Οι νοσηλευτές είναι συνήθως προετοιμασμένοι να πάρουν τα μέτρα που
απαιτούνται, σε περιπτώσεις όπου οι ασθενείς δεν ακολουθούν την τυπική οδό
εισαγωγής στην κλινική. Αν ο νοσηλευτής κρίνει ότι ο ασθενής μπορεί να βλάψει τον
εαυτό του ή κάποιον άλλο, είναι υποχρεωμένος να τον κρατήσει μέχρι να τον δει
ογιατρός που τον παρακολουθεί . Αν ο νοσηλευτής αφήσει τέτοιους ασθενείς να
φύγουν, χωρίς να τους εμποδίσει , παραβαίνει το καθήκον του.
Ο νοσηλευτής έχει επίσης να φροντίσει τους ασθενείς, οι οποίοι δεν είναι σε θέση
να φροντίσουν τον εαυτό τους. Και ενώ πρέπει να γίνεται κάθε προσπάθεια να
ενθαρρύνεται ο ασθενής να φροντίζει μόνος του τον εαυτό του, πολλές φορές
χρειάζεται ειδική βοήθεια .

4.4 Ο νοσηλευτής και ο έφηβος ασθενής
Οι νοσηλευτές ψυχικής υγείας μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε άτομα
εφηβικής ηλικίας και να τους βοηθήσουν σε ατομικό, ομαδικό και οικογενειακό
επίπεδο. Τα άτομα τα όποια χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης είναι:
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Άτομα που βιώνουν μια προσωρινή κρίση και έχουν ανάγκη από
ψυχολογική υποστήριξη
Κακοποιημένοι, θυμωμένοι, νευρικοί έφηβοι
Ανύπαντρες έφηβες
Έφηβες σε εγκυμοσύνη
Χρηστές ναρκωτικών ουσιών
Εθισμένα στο αλκοόλ
Εφήβους με τάσεις αυτοκτονίας

Ακόμη ο νοσηλευτής ψυχικής υγείας μπορεί να είναι χρήσιμος σε:
 Σχολεία
 Φύλακες
 Προγράμματα αποτοξίνωσης
 Προγράμματα επανένταξης σε άτομα με ψυχολογικά προβλήματα σε κάποιο
ψυχιατρικό νοσοκομείο
 Κοινότητες
 Οικογένειες έφηβων
Ο νοσηλευτής ως ψυχοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει έναν έφηβο κάνοντας
ατομική ψυχοθεραπεία(νοσηλευτής-έφηβος).Μερικές φορές ο νοσηλευτής προσπαθεί
να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης ώστε με αυτόν τον τρόπο να κάνει πιο
εύκολη τη συνεννόηση με τον έφηβο. Παρόλα αυτά ο έφηβος διακατέχεται από το φόβο
να μιλήσει εμπιστευτικά στο νοσηλευτή. Ορισμένοι έφηβοι στο πρόσωπο του
νοσηλευτή βλέπουν ένα είδος εξουσίας και έτσι αντιδρούν αρνητικά σε όποια
προσπάθεια γίνεται για επικοινωνία μεταξύ τους. Σε αυτή τη περίπτωση η λύση για την
αντιμετώπιση της δυσκολίας αυτής από πλευράς του νοσηλευτή είναι να
χρησιμοποιήσει την ομαδική θεραπεία σε συνδυασμό πάντα με την ατομική
ψυχοθεραπεία.
Τις περισσότερες φορές η ομαδική ψυχοθεραπεία έχει καλύτερα αποτελέσματα
όταν γίνεται με άλλα παιδιά. Θεωρώντας πως η αναγνωρισιμότητα είναι πολύ
σημαντική στην εφηβική ηλικία η ομάδα έχει την ικανότητα να παρέχει βοήθεια για τη
λύση των προβλημάτων και την επίτευξη της αλλαγής του έφηβου. Ακόμα η
συνύπαρξη πολλών έφηβων μαζί μπορεί να οδηγήσει στη λύση της διαμάχης που
μπορεί να υπάρξει στην ομαδική ψυχοθεραπεία.
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Τέλος σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία του εφήβου παίζει και η οικογένεια .Έτσι
λοιπόν ο συνδυασμός της οικογένειας με τον νοσηλευτή και τον έφηβο θα αποτελέσει
σημαντικό κομμάτι ώστε να βοηθηθεί ο έφηβος. Καθώς το παιδί μεγαλώνει και γίνεται
πια έφηβος οι γονείς ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την ασφάλεια του. Ακόμη
μπορεί να νιώθουν οι γονείς την απόρριψη επειδή δεν είναι πια τόσο απαραίτητοι για
τους εφήβους. Έτσι αρκετοί γονείς οι οποίοι έχουν σχετικά φυσιολογικούς εφήβους
έρχονται σε δυσχερή θέση, παρόλα αυτά μπορούν να παρηγορηθούν και να
υποστηριχτούν από ειδικούς ψυχικής υγείας. Απ’ την άλλη πλευρά όμως πολλοί έφηβοι
αντιμετωπίζουν όντως περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα τα οποία καθιστούν τους
γονείς ανήμπορους να τα βοηθήσουν νιώθοντας έτσι απελπισμένοι και απογοητευμένοι.
Τα αισθήματα αυτά μπορούν να αυξηθούν στους γονείς αν το παιδί τους χρήζει
νοσηλείας. Ωστόσο έρευνες δείχνουν πως ένας έφηβος μπορεί να γίνει καταθλιπτικός
και να χρειάζεται ψυχολογική και φαρμακευτική θεραπεία όταν το κλίμα μεταξύ του
έφηβου και των γονιών του δεν είναι φιλικό αλλά εχθρικό αφού διαπληκτίζονται σε
καθημερινή βάση, οι γονείς παραμελούν και δε στηρίζουν το παιδί τους στις
προσπάθειες του.
Επομένως πολλές φορές το μόνο που χρειάζεται από τον νοσηλευτή είναι απλά
μια φιλική συζήτηση μεταξύ των μελών της οικογενείας και του εφήβου αν δεν
απαιτείται η εισαγωγή του σε νοσοκομείο.

4.5 Νοσηλευτική φροντίδα εφήβου με κατάθλιψη.
Το σχέδιο φροντίδας με χρήση νοσηλευτικής διεργασίας ενός εφήβου με
κατάθλιψη μοιάζει με αυτό του ενήλικα. Ο νοσηλευτής ωστόσο θα πρέπει να λάβει
υπόψη του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εφηβείας κατά τη διάρκεια της εκτίμησης,
της διάγνωσης του σχεδιασμού και της εφαρμογής και της αξιολόγησης. Ο εκρηκτικός
εφηβικός χαρακτήρας και η διάθεση αμφισβήτησης και ανυπακοής μπορεί να θέσουν
σε κίνδυνο το σχέδιο φροντίδας του καταθλιπτικού εφήβου
4.5.1 Νοσηλευτική Εκτίμηση
Η εκτίμηση είναι το πρώτο στάδιο της νοσηλευτικής διεργασίας. Τα βήματα που
ακολουθούνται είναι :
1)λήψη του νοσηλευτικού ιστορικού
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2)παρατήρηση και καταγραφή της γενικότερης συναισθηματικής και ψυχικής
κατάστασης του ατόμου
3)εκτίμηση πιθανών αυτοκτονικών συμπεριφορών
4) εκτίμηση της οικογένειας ως υποστηρικτικό σύστημα.
Κατά την λήψη του νοσηλευτικού ιστορικού θα πρέπει να συλλέγονται
δεδομένα για την γενικότερη κατάσταση του ασθενούς. Τα στοιχεία που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη είναι: α)Γενετικοί και βιολογικοί παράγοντες κληρονομικότητας
(οικογενειακό ιστορικό). β)Στρεσογόνα γεγονότα στη διάρκεια της ζωής και πρόσφατή
απώλεια. γ)Αποτελέσματα απ' τα προκαθορισμένα εργαλεία εκτίμησης για την
κατάθλιψη. δ)Προηγούμενο καταθλιπτικό επεισόδιο ή καταθλιπτική συμπεριφορά
ε)Ιατρικό ιστορικό στ)Κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών. Ζ)Ιστορικό
σχετικά με τη μόρφωση και την εργασία
Η συναισθηματική διάθεση αντανακλάται στη συμπεριφορά και την ομιλία του
ασθενή. Κατά την

εισαγωγή ενός ασθενή που πάσχει από κατάθλιψη σε ένα

νοσοκομείο θα πρέπει να διενεργείται εκτίμηση της ψυχικής του κατάστασης, η οποία
θα χρησιμεύσει σαν εξέταση αναφοράς. Στη συνέχεια μπορεί να διενεργηθούν
συντομότερες

εκτιμήσεις

της

ψυχικής

του

κατάστασης,

που

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της προόδου του ασθενή.
Η πλειονότητα των περιπτώσεων κατάθλιψης παραμένουν αδιάγνωστες και
αθεράπευτες. Δεν είναι άστοχο λοιπόν οι νοσηλευτές να προβούν σε προληπτικό έλεγχο
για κατάθλιψη, όταν υπάρχει υποψία διαταραχής της διάθεσης. Το ερωτηματολόγιο του
Beck (Παράρτημα) για την κατάθλιψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση
πιθανότητας κατάθλιψης.
Εκτίμηση της ψυχικής κατάστασης του ασθενούς.
Αυτοαξιολόγηση ασθενούς.
Για την παρακολούθηση της διάθεσης του ασθενή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια
κλίμακα εκτίμησης της διάθεσης. Ο

νοσηλευτής μπορεί να ζητήσει από τον έφηβο

ασθενή να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως «Παρακαλώ βαθμολογήστε την διάθεση σας
σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, όπου το 1 είναι η χειρότερη δυνατή διάθεση και το
10 η καλύτερη.» Παρά το ότι οι αριθμοί δεν σημαίνουν κάτι συγκεκριμένο, με τον
τρόπο αυτό μπορεί να εκτιμηθεί η αντίληψη του ασθενή για το πώς αισθάνεται. Ο
νοσηλευτής μπορεί να παρακολουθήσει τις μεταβολές της βαθμολογίας προκειμένου να
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διαπιστώσει αν ο ασθενής αισθάνεται καλύτερα ή χειρότερα. Η εκτίμηση της διάθεσης
πρέπει να διενεργείται μία φορά ανά βάρδια και να καταγράφεται στις νοσηλευτικές
σημειώσεις.
Παρατήρηση του ασθενούς.
Άλλες πλευρές της ψυχικής κατάστασης που έχουν σημασία για ένα άτομο με
κατάθλιψη είναι:


Η εμφάνιση. Ένα άτομο με κατάθλιψη μπορεί να είναι ατημέλητο αν δεν

έχει το κουράγιο να κάνει μπάνιο ή να αλλάξει ρούχα.


Η συναισθηματική έκφραση(η μη λεκτική έκφραση της διάθεσης). Η

φυσιολογική συναισθηματική έκφραση σημαίνει ότι ο ασθενής μπορεί να εκδηλώσει
ένα εύρος συναισθημάτων που κυμαίνονται από τη χαρά έως τη λύπη. Η κατάθλιψη
περιορίζει το συναίσθημα στο επίπεδο της θλίψης. Το εύρημα αυτό αναφέρεται ως
«αμβλύ ή περισφιγμένο συναίσθημα».


Η συμπεριφορά και η κινητική δραστηριότητα. Η ψυχοκινητική

δραστηριότητα είναι επιβραδυμένη στην κατάθλιψη. Ο καταθλιπτικός ασθενής μπορεί
να μένει ξαπλωμένος όλη τη μέρα ή να κινείται ελάχιστα.


Οι νοητικές διεργασίες. Η εκτίμηση των γνωστικών διεργασιών του

ασθενή δείχνει κατά πόσο αυτές έχουν επηρεαστεί από τη κατάθλιψη και σε ποιο βαθμό
ανταποκρίνονται στη θεραπεία. Ο καταθλιπτικός ασθενής συχνά βιώνει ανακοπές της
σκέψης, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώνει τις προτάσεις του. Οι νοητικές διεργασίες
μπορεί να περιλαμβάνουν και ψυχωσικά στοιχεία στις περιπτώσεις βαριάς κατάθλιψης.
Το περιεχόμενο των παραληρηματικών ιδεών ή ψευδαισθήσεων είναι συνήθως
τρομακτικό, διωκτικού τύπου ή πολύ αρνητικό.
Κάθε καταθλιπτικός ασθενής θα πρέπει να εκτιμάται για τυχόν αυτοκτονικό
ιδεασμό. Ο νοσηλευτής μπορεί να διερευνήσει το ενδεχόμενο αυτό ως εξής:
1. Εκτίμηση του αυτοκτονικού ιδεασμού( σκέψεων): «Σκέφτεστε να κάνετε
κακό στον εαυτό σας;»
2. Προσδιορισμός του αν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο αυτοκτονίας: «Έχετε
κάποιο σχέδιο;»
3. Εκτίμηση της φονικότητας του σχεδίου: «Πως θα το υλοποιήσετε;»
4. Εκτίμηση του ένα ο ασθενής έχει πρόσβαση στα μέσα με τα οποία
σχεδιάζει την αυτοκτονία: « Έχετε όπλο;»
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5. Ενημέρωση της ομάδας θεραπείας. Η μη αναφορά συνιστά παράβαση
της νομικής υποχρέωσης του νοσηλευτή για την προστασία του ασθενή.
Επίσης εκτιµούµε τις γνώσεις της οικογένειας και του ίδιου του ατόµου
σχετικά µε τα ιδιαίτερα συμπτώματα των διαταραχών της διάθεσης, τις οδηγίες
σχετικά µε τη συστημένη θεραπεία, τα σηµάδια υποτροπής καθώς και γνώσεις
σχετικά µε την αυτοφροντίδα του ατόµου.
Καταγραφή των ευρημάτων.
Τα αποτελέσματα της εκτίμησης του νοσηλευτή πρέπει να καταγράφονται όσο το
δυνατόν πιο συγκεκριμένα και με σαφήνεια. Ο νοσηλευτής πρέπει να καταγράφει τα
ευρήματα που οδήγησαν στην εξαγωγή ενός συμπεράσματος και όχι απλά να αναφέρει
το συμπέρασμα.
4.5.2Διάγνωση
Οι συνήθεις νοσηλευτικές διαγνώσεις που αφορούν τους ασθενείς με μείζονα
κατάθλιψη περιλαμβάνουν (Brown,2010):
Κίνδυνος για βίαιη συμπεριφορά προς τον εαυτό του.
 Εκτίμηση της ψυχικής κατάστασης περιλαμβανομένου και του αυτοκτονικού
ιδεασμού. Η εκτίμηση της ψυχικής κατάστασης περιλαμβάνει πληροφορίες
αναφορικά με τη διάθεση του ασθενή και εάν αυτός εμφανίζει ψυχωσικά
συμπτώματα.
 Εάν ο ασθενής έχει αυτοκτονικό ιδεασμό διερευνήστε αν έχει σχέδιο για αυτό
και εάν διαθέτει τα μέσα για την ολοκλήρωση του σχεδίου.
 Ενημερώστε την ομάδα θεραπείας αναφορικά με τον αυτοκτονικό ιδεασμό.
 Αφαιρέστε δυνητικά επικίνδυνα αντικείμενα από το περιβάλλον του ασθενή
(μαχαίρια, αναπτήρες, ζώνες κτλ). Η αφαίρεση των επικίνδυνων αντικειμένων
προάγει την ασφάλεια, μειώνοντας τη δυνατότητα του ασθενή για παρορμητική
αυτοκαταστροφική συμπεριφορά.
 Εκτιμάται συχνά την ασφάλεια του ασθενή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο
ασθενής μπορεί να αισθάνεται ότι δεν επιτηρείται κατά τη διάρκεια της νύχτας.
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 Μην

αφήνετε

μόνο

τον

ασθενή

που

επιδεικνύει

αυτοκαταστροφική

συμπεριφορά. Η παρουσία του νοσηλευτή δείχνει ενδιαφέρον για την ασφάλεια
και αναγνώριση της αξίας του ασθενή.
 Συνάψτε σύμφωνο «μη αυτοκτονίας» με τον ασθενή. Αν και η συμφωνία μα
αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς δεν είναι δεσμευτική, υποδηλώνει ότι ο
ασθενής έχει τον έλεγχο και την ευθύνη της συμπεριφοράς του.
Διαταραγμένη Κοινωνική Αλληλεπίδραση.
 Εγκαθιδρύστε μια σχέση εμπιστοσύνης μετ ον ασθενή. Η σχέση νοσηλευτήασθενή είναι το θεμέλιο της νοσηλευτικής φροντίδας και της κατανόησης των
αναγκών του ασθενούς. Όταν ο ασθενής εμπιστεύεται τον νοσηλευτή, έχει την
ευκαιρία να αποκτήσει ένα αίσθημα συναισθηματικής ασφάλειας. Ο ασθενής που
αισθάνεται ασφαλής είναι πιθανότερο να αλληλεπιδράσει με τους άλλους. Ο
νοσηλευτής μπορεί να αποτελέσει πρότυπο, ιδιαίτερα για τον έφηβο ασθενή για
το πώς να επικοινωνεί και να συμπεριφέρεται σε μια προσωπική σχέση.
 Προγραμματίστε δομημένες δραστηριότητες προκειμένου να έχει ο ασθενής με
κατάθλιψη την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει με άλλους. Ο καταθλιπτικός ασθενής
είναι πιθανότερο να αλληλεπιδράσει με άλλους όταν η δραστηριότητα είναι
δομημένη, καθώς σε αυτή την περίπτωση οι απαιτήσεις από κάθε άτομο είναι
λιγότερες.
Διαταραχές θρέψης.
 Αν ο ασθενής είναι ληθαργικός και υπέρβαρος πρέπει να του χορηγούνται
ελαφρές τροφές , σνακ και υγρά.. Πρέπει να ενθαρρυνθεί ώστε να ακολουθεί ένα
πρόγραμμα ήπιας τακτικής άσκησης.
 Αν ο ασθενής αισθάνεται τόσο άσχημα ψυχολογικά που να μην θέλει να φάει,
πρέπει να του προσφέρονται συχνά υγρά και μικρές ποσότητες θρεπτικών
τροφών.
 Αν είναι υπερκινητικός πρέπει να του χορηγούνται θρεπτικές τροφές και υγρά,
καθώς μπορεί να κινδυνεύει λόγω αφυδάτωσης. Να προτιμώνται τροφές που
μπορεί να κρατήσει στα χέρια όταν δεν μπορεί να καθίσει ήρεμος και να
γευματίσει.
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Απελπισία.
 Ο ασθενής πρέπει να ενθαρρύνεται να μιλήσει για τα συναισθήματα του και τα
γεγονότα στη ζωή του. Η υπενθύμιση ότι έχει επιζήσει και από άλλες δύσκολές
περιόδους στο παρελθόν, μπορεί να του δώσει ελπίδα ότι και αυτό το πρόβλημα
μπορεί να υπερνικηθεί.
 Ενημερώστε τον ασθενή για τη διαταραχή και τη φαρμακευτική αγωγή του.
Διαβεβαιώστε τον ότι η ομάδα θεραπείας δεν θα εγκαταλείψει τις προσπάθειες
έως ότου αυτός νιώσει καλύτερα.

Διαταραχές της σκέψης.
 Χορηγήστε

αντιψυχωσικά

φάρμακα

σύμφωνα

με

τις

οδηγίες

και

παρακολουθήστε τις επιδράσεις τους. Η εκτίμηση της ανταπόκρισης του ασθενή
στην φαρμακευτική αγωγή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της και
την ανίχνευση τυχόν παρενεργειών είναι ευθύνη των νοσηλευτών.
 Αναζητήστε τα δυνατά σημεία και τις ικανότητες του ασθενή κατά την παροχή
νοσηλευτικής φροντίδας. Ακόμη και ο ασθενής με ψύχωση διαθέτει δεξιότητες
αντιμετώπισης των δυσκολιών που μπορεί να αξιοποιήσει ο νοσηλευτής προς
όφελος του ασθενούς.
 Ενισχύστε την αίσθηση πραγματικότητας του ασθενούς. Ακόμη και συζητήσεις
για την καθημερινή πραγματικότητα αποσπούν την προσοχή του από τις
παραληρηματικές ιδέες και τον επαναφέρουν στο εδώ και το τώρα.
 Ενθαρρύνετε τον ασθενή να εκφράσει τα αισθήματα φόβου ή άγχους. Δείξτε ότι
τα κατανοείτε. Η έκφραση των συναισθημάτων στον νοσηλευτή, που τα
αποδέχεται χωρίς να τα επικρίνει μπορεί να αποβεί θετική για τον ασθενή.
 Δώστε προσοχή στο περιεχόμενο της ομιλίας του ασθενή. Αν, για παράδειγμα,
διαμαρτύρεται ότι κάποιος του επιτίθεται, μπορεί ο νοσηλευτής να θεωρηθεί
συμμέτοχος στην επίθεση. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν ο ασθενής είναι σε
υπερδιέγερση.
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Οι ενέργειες και αντιδράσεις του νοσηλευτή σε οξεία συναισθηματική κρίση, είναι:


Να διατηρήσει την ηρεμία του και να έχει τον έλεγχο του εαυτού του και της
κατάστασης.



Να είναι προετοιμασμένος να διαθέσει χρόνο για τον άρρωστο, ακόμη και αν
χρειασθεί να παραμελήσει προσωρινά τις άλλες του δραστηριότητες.



Ν' ακούει με υπομονή τον άρρωστο.



Να καθησυχάζει τον άρρωστο.



Να προσπαθήσει να τον βοηθήσει να βρεί μια απασχόληση, που θα τον κάνει να
ξεχάσει τος ατελείωτες ανησυχίες του για τα προσωπικά του προβλήματα.



Να διαπιστώσει αν ο άρρωστος χρειάζεται ηρεμιστικά.

4.5.3 Καθορισμός αναμενόμενων αποτελεσμάτων
Τα επιθυμητά αποτελέσματα σε ασθενείς με ψυχικές διαταραχές ταξινομούνται σε
τέσσερις κατηγορίες (σκέψη, διάθεση, φυσιολογία και συμπεριφορά). Παρακάτω
αναφέρονται τα επιθυμητά αποτελέσματα για ασθενείς με διαταραχές της
διάθεσης(Brown, 2010).
Γνωστική Λειτουργία (Σκέψη)
Ο ασθενής θα πρέπει να εμφανίζει τα εξής αποτελέσματα:
Θα είναι προσανατολισμένος στα πρόσωπα. στο χώρο, το χρόνο και την περίσταση.
Θα έχει τη σκέψη βασισμένη στην πραγματικότητα.
Δεν θα παρουσιάζει ψυχωσικά συμπτώματα.
Θα μετέχει στις αποφάσεις που αφορούν την φροντίδα του.
Θα αποδέχεται την ευθύνη της συμπεριφοράς του.
Θα μπορεί να αναφέρει τις επιλογές του για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που
προκαλεί η ψυχική διαταραχή
θα μπορεί να επιδείξει επαρκή γνώση της θεραπείας και της θεραπευτικής του
αγωγής.
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Συμπεριφορά.
Ο ασθενής θα πρέπει να συμπεριφέρεται ως εξής:
Δεν θα κάνει κακό στον εαυτό του ή τους άλλους,
Θα έχει φυσιολογική ψυχοκινητική δραστηριότητα,
Θα μετέχει σε θεραπευτικές δραστηριότητες,
Θα αλληλεπιδρά κατά πρόσφορο τρόπο με τους άλλους,
Θα εκτελεί μόνος του χωρίς βοήθεια τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.

Διάθεση (συναισθήματα)
Ο ασθενής :
Θα συνάψει σύμφωνο μη αυτοκτονίας
Θα εκφράζει λεκτικά τα συναισθήματα του για την τρέχουσα κατάσταση,
περιλαμβανομένων των περιστάσεων της ζωής του που δεν ελέγχει.
Θα εκφράζει λεκτικά τυχόν συναισθήματα θυμού.
Θα εκφράζει λεκτικά θετικά συναισθήματα για τον εαυτό του.

Φυσιολογία
Ο ασθενής :
Θα διατηρήσει το σωματικό του βάρος στη διάρκεια της νοσηλείας.
Θα μπορεί να κοιμηθεί εντός 30λεπτών μετά την κατάκλιση
Θα κοιμάται απερίσπαστα για 6-8 ώρες.
Θα διατηρεί φυσιολογικά ζωτικά σημεία και εργαστηριακές τιμές που σχετίζονται
με τη διατροφή.
4.5.4 Σχεδιασμός και εφαρμογή
Ακολουθεί

το στάδιο της νοσηλευτικής διεργασίας κατά το οποίο

εφαρμόζεται στην πράξη το σχέδιο φροντίδας του ασθενούς, σε συνεργασία µε τα
µέλη της διεπιστημονικής οµάδας. Για τον ασθενή µε την καταθλιπτική συµπεριφορά
εφαρμόζουμε τα παρακάτω (Ραγιά, 2001):
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i) Αποδεχόμαστε τον ασθενή σαν ολότητα, αποφεύγοντας κάθε πράξη µας
που μπορεί να εκληφθεί απ' αυτόν ως απειλή.
ii) Προάγουμε την επαρκή διατροφή του, συµπεριλαµβάνοντας στα γεύµατα
του ασθενή και τροφές της προτίµησής του.
iii) Εφαρμόζουμε προληπτικά µμέτρα για τις αυτοκτονικές τάσεις του ασθενή,
αναλόγως µε τις ήδη εκτιμημένες προθέσεις του.
iv) Αποφεύγουμε την υπερβολική έκφραση χαράς ή συμπάθειας ή την
έκφραση πολύ ρηχών αισθημάτων.
v) Bοηθούµε τον ασθενή να δηµιουργήσει ένα καθηµερινό πρόγραµµα που
θα συµπεριλαµβάνει και δραστηριότητες και ώρες ανάπαυσης.
vi) Συµβάλουµε στην πρόοδο του ύπνου του δηµιουργώντας ευχάριστες
συνθήκες για την ώρα του ύπνου και την ανάπαυσή του (ώρες κοινής ησυχίας, µασάζ
πριν κοιµηθεί, ήρεµη µουσική, χλιαρό ρόφηµα όπως γάλα ή χαµοµήλι).
vii) Tον ενθαρρύνουµε να συµµετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες,
προσφέροντάς του όση υποστήριξη χρειάζεται.
viii) Bοηθούµε τον ασθενή να αναγνωρίσει τα συναισθήµατά του και να
αποβάλλει τις αρνητικές σκέψεις και αντιλήψεις σχετικά µε τον εαυτό του.
ix) Eνθαρρύνουµε τον ασθενή να θέτει εύκολους και προσιτούς στόχους, έτσι
ώστε µε την ελάχιστη βοήθειά µας να τους πετυχαίνει. x) Tου κάνουµε ερωτήσεις ή
του εκφράζουµε αµφιβολίες σχετικά µε την αρνητική εικόνα που έχει για τον εαυτό
του, την ελαττωµένη αυτοεκτίµηση.
xi) ∆ιευκολύνουµε τη βελτίωση της καταθλιπτικής πορείας του ασθενή,
αποδεχόµενοι όλα τα συναισθήµατα που εκφράζει.
xii) Όταν ο ασθενής έχει παραισθήσεις χρησιµοποιούµε ενισχυτικές τεχνικές.
xiii) ∆ιαχειριζόµαστε σωστά τη φαρµακευτική αγωγή σύµφωνα µε τις
εργαστηριακές εξετάσεις έτσι, ώστε να είναι κατάλληλα τα επίπεδα του αίµατος (για
µια σταθερή και κατάλληλη αγωγή).
xiv) Παρακολουθούµε τον ασθενή τόσο για τα θεραπευτικά αποτελέσµατα
της φαρµακευτικής αγωγής, όσο και για τις επιπλοκές που µπορεί να προκαλέσουν.
xv) ∆ιδάσκουµε τον ασθενή σχετικά µε τη συναισθηµατική διαταραχή του
συµπεριλαµβάνοντας την αιτιολογία, την αντιµετώπιση των συµπτωµάτων, τις
οδηγίες όσον αφορά τη θεραπεία, τη φαρµακευτική αγωγή και τέλος για τον τελικό
του στόχο που είναι ο αυτοέλεγχος.
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xvi) Τον ενθαρρύνουµε ώστε να παίρνει µέρος και να συνεργάζεται και µε τα
άλλα µέλη της επιστηµονικής οµάδας και να συµµετέχει σε άλλες ειδικές
θεραπευτικές δραστηριότητες (τέχνες, µουσική, χορός), γιατί αυτό του δίνει την
ευκαιρία να εκφράζει και µ' άλλους τρόπους τα συναισθήµατά του.
xvii) Eνθαρρύνουµε τη συµµετοχή του σε ατοµική αλλά και οµαδική
ψυχοθεραπεία προκειµένου να συναναστρέφεται και µε άλλα άτοµα που πάσχουν απ'
την καταθλιπτική διαταραχή.

4.5.5 Αξιολόγηση
Στη φάση της αξιολόγησης ο νοσηλευτής ελέγχει εκ νέου τα επιθυμητά αποτελέσματα
και διερευνά αν επετεύχθησαν οι στόχοι. Αν δεν έχουν επιτευχτεί, το νοσηλευτικό
σχέδιο φροντίδας είναι αποτυχημένο. Ίσως τα αποτελέσματα να μη ήταν ρεαλιστικά εξ
αρχής για τον συγκεκριμένο ασθενή. Ίσως οι παρεμβάσεις να μην ήταν
αποτελεσματικές για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Ο νοσηλευτής θα πρέπει
να ενημερώσει τον προϊστάμενο νοσηλευτή, έτσι ώστε το σχέδιο φροντίδας να
αναθεωρηθεί αν χρειάζεται.
Οι νοσηλευτές χρησιμοποιούν κάποια από τα επόμενα κριτήρια προκειμένου να
αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της νοσηλευτικής διεργασίας:
1. O ασθενής εκφράζει ότι έχει µειωµένο άγχος και φυσιολογική, καλή διάθεση.
2. O ασθενής δεν έχει αυτοκαταστροφικές τάσεις και εκφράζει την επιθυµία του να
ζήσει.
3. O ασθενής τρώει κάθε µέρα υγιεινά γεύµατα και διατηρεί φυσιολογικό βάρος.
4. O ασθενής παρουσιάζει δείγµατα φυσιολογικού ύπνου, καθώς στη διάρκεια της
ηµέρας έχει ικανοποιητική ενέργεια.
5. O ασθενής εκφράζει ότι µπορεί να τα βγάζει πέρα µε τις τρέχουσες αλλαγές της
ζωής και ότι είναι ικανός να βρίσκει κατάλληλους τρόπους για να τις αντιµετωπίσει.
6. O ασθενής παρουσιάζει για τον εαυτό του µια θετική εικόνα.
7. O ασθενής εκφράζει αισιοδοξία για το µέλλον.
8. O ασθενής εκφράζει ευχαρίστηση για το κοινωνικό σύνολο που είχε επίδραση
πάνω του και αναγνωρίζει τα κατάλληλα γι' αυτόν υποστηρικτικά συστήµατα.
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9. O ασθενής εκδηλώνει δείγµατα καθαρής σκέψης, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία
παραπλάνησης, υπερβολικά συναισθήµατα ενοχής ή ιδέες φυγής.
10. O ασθενής και η οικογένειά του έχουν γνώσεις σχετικά µε την καταθλιπτική
διαταραχή, το πρόγραµµα θεραπείας του, τη φαρµακευτική αγωγή, και τα
συµπτώµατα που δείχνουν µια ανερχόµενη κρίση.

4.6 Ο ρόλος του νοσηλευτή στη φροντίδα του αυτοκτονικού ασθενούς
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην νοσηλευτική προσέγγιση και την
φροντίδα ενός έφηβου ασθενούς που παρουσιάζει αυτοκτονικό ιδεασμό. Παρακάτω
ακολουθούν κάποιες ιδιαίτερες οδηγίες που μπορεί να ακολουθηθούν αν κατά την
εκτίμηση του ασθενούς εντοπιστούν αυτοκτονικές τάσεις.
Κύριος σκοπός αντιμετώπισης του αυτοκτονικού ασθενούς στο νοσηλευτικό
τμήματα είναι η διάσωση της ζωής του. Αν και το προσωπικό μπορεί να είναι άριστο
στις τεχνικές παρεμβάσεις, είναι δυνατό όμως να αισθανθεί ή και να εκφράσει
περιφρόνηση για το άτομο που επανέλαβε την απόπειρα και μάλιστα όχι με σοβαρό
τρόπο. Ο άρρωστος χρειάζεται μη τιμωρητική προσέγγιση και ομαλή συμπεριφορά σε
άλλες υπηρεσίες. Το να τον αφήσει κανείς μόνον ή κοντά σε βλαβερά αντικείμενα είναι
κίνδυνος που πρέπει να αποφεύγεται, ιδιαίτερα σε ένα πολυάσχολο τμήμα.
Η νοσηλευτική δεν πρέπει να

ενδιαφέρεται μόνο για την παρεμπόδιση της

πράξης της αυτοκτονίας ώστε να παραταθεί η ζωή του αρρώστου, αλλά αποβλέπει στη
διερεύνηση όσο είναι δυνατό του ορίζοντα της ζωής και στη βελτίωση της ποιότητας
αυτής. Επιδιώκει τη βοήθεια του ατόμου να ευρύνει τον τρόπο θεώρησης των
προβλημάτων του και να αντιληφθεί ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Τον ενισχύει
ηθικά να ξαναβρεί την ελπίδα, να ανανεώσει τις αξίες και τους σκοπούς της ζωής του,
να αναγεννηθεί και να εμπνευσθεί από το νέο πνεύμα.
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4.6.1 Νοσηλευτική εκτίμηση του αυτοκτονικού ασθενούς
Βασική επιδίωξη του νοσηλευτή είναι πάνω απ' όλα η προστασία της ζωής του
αυτοκτονικού ατόμου, η παροχή ασφάλειας και προστασίας. Γι’ αυτό το λόγο πρώτη
προτεραιότητα του είναι η συστηματική παρατήρηση και εκτίμηση της κατάστασης του
ώστε να προληφθούν τυχόν αυτοκαταστροφικές ενέργειες. Ο νοσηλευτής λοιπόν
οφείλει κατά την εκτίμησή του να εξετάζει τους εξής παράγοντες:
 Την παρουσία σημείων που υποδηλώνουν τάση αυτοκτονίας
 Τα μέσα με τα οποία το άτομο ζήτησε βοήθεια
 Το αυτοκτονικό σχέδιο
 Την ψυχική του κατάσταση
 Τα υποστηρικτικά του πρόσωπα, και
 Τον τρόπο ζωής του
 Έχει ιστορικό απόπειρας αυτοκτονίας.
 Μιλά για θάνατο, αυτοκτονία, επιθυμία να έχει πεθάνει και φαίνεται
σκυθρωπός και σκεπτικός.
 Κάνει

ερωτήσεις

που

δείχνουν

σκέψεις

ή

σχέδια

αυτοκτονίας,

παράδειγμα:«πόσο χρόνο μπορούν να μείνουν οι άρρωστοι μόνοι, χωρίς να
κυκλοφορεί ανάμεσά τους το προσωπικό;» «Πόσα χάπια από αυτά που παίρνω
μπορούν να σκοτώσουν έναν άνθρωπο;» «Αν πηδήξει από αυτό το παράθυρο
θα σκοτωθεί αμέσως;».
 Ανησυχεί ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί και φοβάται το σκοτάδι της νύχτας.
 Φαίνεται καταθλιπτικός και κλαίει συχνά.
 Απομονώνεται από τους άλλους ιδιαίτερα σε μοναχικούς χώρους ή πίσω από
κλειδωμένες πόρτες.
 Δείχνει ανήσυχος και απελπισμένος.
 Φαντάζεται ότι έχει σοβαρή αρρώστια, όπως καρκίνο ή AIDS και μπορεί να
θέλει να τερματίσει την ταλαιπωρία για τον εαυτό του και τους δικούς του.
 Εκφράζει βαθιά ενοχή για πραγματική ή φανταστική του πράξη και αισθάνεται
ότι δεν αξίζει να ζει.
 Διαδίδει ότι είναι τιμωρημένος, ότι βασανίζεται ή καταδιώκεται.
 Ακούει φωνές (ίσως να τον προτρέπουν να σκοτώσει τον εαυτό του).
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 Ξαφνικά φαίνεται πολύ ευτυχισμένος ή ανακουφισμένος χωρίς φανερή αιτία
μετά από μεγάλη περίοδο κατάθλιψης (ίσως να είναι σημείο ότι η αμφιθυμία
να αυτοκτονήσει ή όχι, ανακουφίσθηκε με την απόφαση να το κάνει).
 Συλλέγει αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόκληση βλάβης,
όπως τενεκεδένια κουτιά, σπάγκους, κορδόνια παπουτσιών, ζώνες.
 Μοιράζει τα ατομικά του είδη.

4.6.2 Σχεδιασμός και εφαρμογή νοσηλευτικού σχεδίου για την φροντίδα
αυτοκτονικού ασθενούς
Στον προγραμματισμό της φροντίδας συμμετέχουν ο ίδιος ο άρρωστος, το
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό αλλά και τα σημαντικά πρόσωπα που επιδρούν στην ζωή
του αποπειραθέντα.
Η φροντίδα επικεντρώνεται:
 Στην προστασία του αρρώστου
 Στην αύξηση της αυτοεκτίμησης
 Στην ενίσχυση των προσαρμοστικών μηχανισμών
 Στην αναγνώριση του υποκειμένου προβλήματος
 Στην ενεργοποίηση του περιβάλλοντος, και
 Στην εκπαίδευση του αρρώστου
Για τους ασθενείς µε αυτοκτονική συµπεριφορά (Ραγιά, 2001):
 Eγκαθιδρύουµε µια υποστηρικτική σχέση φιλίας µεταξύ του ασθενή µε
αυτοκτονική τάση και άλλων της ίδιας οµάδας, που όµως θέλουν να ζήσουν.


Παρακολουθούµε στενά τον ασθενή, χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο

βασικών προφυλάξεων.


Ρωτούµε

τον

ασθενή

να

µας

µιλήσει

για

την

αυτοκτονία,

συµπεριλαµβάνοντας ερωτήσεις σχετικά µε τα ιδιαίτερα σχέδιά του και τα µέσα µε
τα οποία σχεδιάζει να τα πραγµατοποιήσει.


Aποµακρύνουµε επικίνδυνα και αιχµηρά αντικείµενα σύµφωνα µε το

πρωτόκολλο.
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Eνθαρρύνουµε τον ασθενή να κουβεντιάσει για όσα τον αγχώνουν, για όσα

τον πληγώνουν, για ό,τι του προκαλεί θυµό και ό,τι τον ενοχλεί. Eνθαρρύνουµε τον
ασθενή να συµφωνήσει σε µια µη αυτοκαταστροφική συµπεριφορά µέσω της
συµπεριφοριστικής προσέγγισης.


Βοηθούµε τον ασθενή έτσι ώστε να βρει λύσεις στα προβλήµατα που γι'

αυτόν φαίνονται άλυτα.

4.6.3 Πρωτόκολλα για την αυτοκτονία
Έτσι ορίζονται οι οδηγίες για παρακολούθηση της συμπεριφοράς του ασθενούς
που έχουν συνταχθεί από τις περισσότερες ψυχιατρικές μονάδες ώστε να προφυλάξουν
τον ασθενή από την αυτοκτονική πράξη. Η παρατήρηση του ασθενούς βάσει αυτών των
πρωτοκόλλων συνιστά σημαντική νοσηλευτική ευθύνη.
Ένα τέτοιο πρωτόκολλο οφείλει να τηρείται για όσο χρονικό διάστημα ασθενής
νοσηλεύεται σε μια ψυχιατρική κλινική. Μετά το πέρας του περιοριστικού διαστήματος
και εφόσον έχει αποφασιστεί η έξοδος του ασθενούς είναι καθήκον του νοσηλευτή να
του συστήσει θεραπευτικούς συνδέσμους και διεξόδους στην κοινότητα και να
πληροφορήσει την οικογένεια του για την εφαρμογή τυχόν μέτρων και οδηγιών που της
έχουν αποδοθεί. Ο νοσηλευτής αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του ασθενούς και
της υπόλοιπης θεραπευτικής ομάδας, είναι ο άνθρωπος που έρχεται σε άμεση
καθημερινή επαφή με τον ασθενή και ο άνθρωπος που όχι μονό θα μεριμνήσει για τη
ζωή του αλλά και θα του δώσει τις κατάλληλες οδηγίες- εφόδια ώστε να τον αποτρέψει
από παρόμοιες ιδέες και σκέψεις στο μέλλον. Πάνω απ’ όλα είναι εκείνος που θα
«ξανασυστήσει» στον ασθενή τον πραγματικό του εαυτό βοηθώντας τον να ανακτήσει
τη χαμένη αυτοπεποίθηση του, θα τον συμφιλιώσει με την πραγματικότητα και θα του
ξαναθυμίσει το νόημα της ύπαρξης και της ζωής του.
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ:
1. Λήψη κάθε απειλής στα σοβαρά. Αξιολόγηση της απειλής πριν την παραμερίσει.
2. Συζήτηση περί της αυτοκτονίας ανοικτά και απευθείας. Η ερώτηση για αυτή δεν θα
βάλει την ιδέα στο μυαλό του ασθενούς.
3. Εφαρμογή προφυλακτικών μέτρων κατά της αυτοκτονίας, όπως έλεγχος του
ασθενούς κάθε 15 λεπτά ή ζήτηση από αυτόν να παραμένει σε κοινούς χώρους.
4. Πιθανότατα ο ασθενής θα αισθανθεί ντροπή και παροχή βοήθειας ώστε να αποδεχθεί
τον εαυτό του.
5. Απομάκρυνση του ασθενούς από άμεσο κίνδυνο με αφαίρεση φαρμάκων ή άλλων
βλαπτικών ειδών από την κατοχή του ή μετακίνηση του ασθενούς σε ασφαλές μέλος.
6. Ανακούφιση από την έκδηλη δυσφορία. Μήπως ο ασθενής χρειάζεται ένα μπάνιο,
καθαρά ρούχα, φαγητό, ύπνο.
7. Ανακάλυψη της πιο πιεστικής ανάγκης του ασθενούς κατά την άποψή του. Μπορεί
να είναι η επιθυμία να δει κάποιο φιλικό του πρόσωπο ή μέλος της οικογένειάς του ή να
συνεννοηθεί με κάποιον να παραλάβει τα παιδιά του από το σχολείο.
8. Διατήρηση στάσης ενδιαφέροντος και όχι κατάκρισης, που δεν προκαλεί τον ασθενή
να οικτίρει τον εαυτό του.
9. Η ερώτηση γιατί ο ασθενής διάλεξε να αυτοκτονήσει αυτήν την συγκεκριμένη στιγμή
θα δώσει φως στη σημασία που έχει η αυτοκτονία για τον ασθενή και ίσως έτσι δοθούν
πληροφορίες που οδηγούν σε κάποιες βοηθητικές παρεμβάσεις.
10. Φροντίδα για την ασφάλεια του ασθενούς που περιλαμβάνει στενή παρατήρηση και
προσεκτική παρακολούθηση.
11. Συχνός έλεγχος της ασφάλειας του περιβάλλοντος.
12. Έρευνα στο δωμάτιο του ασθενούς, ιδιαίτερα αν ο αυτοκτονικός ιδεασμός ή η
απόπειρα εκδηλώθηκαν μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.
13. Η συμπεριφορά προς τον ασθενή ως πρόσωπο πρέπει να χαρακτηρίζεται από
ευγένεια, διάκριση και σεβασμό. Να του ζητείται άδεια για τον έλεγχο των προσωπικών
του αντικειμένων.
14. Συζήτηση μεταξύ των μελών του προσωπικού υγείας για το αν θα ζητηθεί από τον
ασθενή να γίνει συμβόλαιο μη διάπραξης αυτοκτονίας.
15. Τοποθέτηση του ασθενούς σε προσιτό δωμάτιο για εύκολη παρατήρηση, δηλαδή
κοντά στο νοσηλευτικό παρατηρητήριο και με έναν ακόμη άρρωστο μαζί.
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16. Προσοχή ώστε να μην γίνεται ενθάρρυνση της συμπεριφοράς του προσωπικού που
ελαττώνει αστήρικτα την ένταση της προσοχής.
17. Οργάνωση σχεδίου φροντίδας για τον ασθενή. Συζήτηση σχετικά με όλα του τα
προβλήματα. Ιεράρχηση των προβλημάτων του και κατάλογος εναλλακτικών τρόπων
αντιμετώπισης για κάθε του πρόβλημα. Σημείωση του σχεδίου και το ποιος είναι
υπεύθυνος και για ποια ενέργεια.
18. Να μην δίνονται υπερβολικές υποσχέσεις. Για παράδειγμα: «Μην ανησυχείτε, δεν
θα σας αφήσω να σκοτώσετε τον εαυτό σας». Χρειάζεται ειλικρίνεια και να του
δίνονται ελπίδες. Οι μη ρεαλιστικές υποσχέσεις ελαττώνουν την αξιοπιστία του
νοσηλευτή.
19. Ενθάρρυνση του ασθενή να συνεχίζει τις καθημερινές δραστηριότητες και την
αυτοφροντίδα όσο περισσότερο μπορεί.
20. Συζήτηση με τον ασθενή σχετικά με το ποια μέλη της οικογένειας και φίλους θα
πρέπει να έρχεται σε επαφή.
21. Προετοιμασία του νοσηλευτικού προσωπικού για αντιμετώπιση των μελών της
οικογένειας που ίσως είναι συγχυτικά, θυμωμένα ή αδιάφορα.
22. Αξιολόγηση των αναγκών του ασθενή για λήψη φαρμάκων και συνεργασία για αυτό
με τον γιατρό.
23. Συζήτηση για το σχέδιο φροντίδας που έχει καταστρωθεί μαζί με τον ασθενή και
προγραμματίσει της συνέχισης της παρακολούθησης.
24. Εξέταση των συναισθημάτων του νοσηλευτικού προσωπικού και πως επηρεάζουν
την κλινική τους εργασία.
25. Οι άνθρωποι μπορούν να αυτοκτονήσουν χρησιμοποιώντας κορδόνια παπουτσιών,
ζώνες, επιδέσμους, καλώδια, εργαλεία και άλλα. Έχουν βρεθεί ξυραφάκια μέσα σε
βιβλία. Τα σπίρτα κρύβονται εύκολα και μπορούν να βάλουν φωτιά στον εαυτό τους.
Τα χάπια κρύβονται με πλαστικό περιτύλιγμα μέσα σε ένα κομμάτι κέικ. Λάμπες
φωτισμού μπορεί να σπαστούν και να χρησιμοποιηθούν για αυτοτραυματισμό, όπως και
το σπιράλ του μπλοκ των σημειώσεων. Μπορεί να πνιγούν στην μπανιέρα ή να
καταπιούν χλωρίνη βρίσκοντάς την στο τροχοφόροτου προσωπικού καθαριότητας.
Ωστόσο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό.
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4.7 Ο ρόλος του νοσηλευτή μετά την έξοδο του ασθενούς από το
νοσοκομείο.
Ο έφηβος ασθενής με κατάθλιψη αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες σχετιζόμενες
τόσο με την πάθηση όσο και με την θεραπεία της. Η εκπαίδευση του ασθενούς είναι
ένας ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος για τον νοσηλευτή. Ο νοσηλευτής θα πρέπει να
ενημερώσει τον έφηβο ασθενή σχετικά με την φαρμακευτική του αγωγή και τις πιθανές
παρενέργειες της.

Θα πρέπει να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σχετικά με τις

αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων και διάφορες τροφές ή δραστηριότητες.
Τα

περισσότερα

αντικαταθλιπτικά

φάρμακα

προκαλούν

σεξουαλική

δυσλειτουργία και μείωση της ερωτικής επιθυμίας. Αν οι παρενέργειες αυτές
επηρεάζουν δυσάρεστα τη ζωή ενός ενήλικα, για τον έφηβο ασθενή που κατακλύζεται
από ορμόνες, μία τέτοια πραγματικότητα είναι δυσβάσταχτη. Επίσης οι αλληλεπίδραση
των φαρμάκων με αλκοόλ μπορεί να αποβεί μοιραία. Η σωστή ενημέρωση και
προετοιμασία του εφήβου για τις αλλαγές που θα συμβούν στην ζωή του ανήκουν
επίσης στα καθήκοντα του νοσηλευτή , που θέλει να προστατεύσει τον ασθενή του.
Η

πλειονότητα

ψυχοθεραπευτική

των

υποστήριξη.

ασθενών
Μια

αυτών
ενημέρωση

θα

χρειαστούν
σχετικά

με

μακροχρόνια
τις

ομάδες

αλληλοϋποστήριξης και τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης είναι απαραίτητη. Η γνώση ότι
έφηβος δεν είναι μόνος, ότι υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν όπως αυτός, αλλά και
άνθρωποι που μπορούν και θέλουν να τον βοηθήσουν ίσως να κάνει τη δύσκολη
πραγματικότητα του λίγο πιο φωτεινή.
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Συμπεράσματα
Η κατάθλιψη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα των σύγχρονων κυρίως
κοινωνιών, που με το πέρασμα των χρόνων συνεχώς αυξάνεται όπως και η θνησιμότητα
της. Ως διαταραχή της διάθεσης επηρεάζει σημαντικά πολλές πλευρές της
προσωπικότητας του ατόμου, την κοινωνικότητα του, την ανάπτυξη σχέσεων,
απομονώνει το άτομο, ενώ αν συνυπάρχει με αυτοκτονικό ιδεασμό μπορεί να φτάσει
μέχρι και το θάνατο.H κατάθλιψη που µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την αυτοκτονία
είναι µια ασθένεια θεραπεύσιµη. Η θεραπεία µπορεί να βοηθήσει τον έφηβο να
κατανοήσει για ποιο λόγο αισθάνεται κατάθλιψη, ενώ παράλληλα µπορεί να µάθει πώς
να αντιµετωπίζει στρεσσογόνες καταστάσεις της ζωής . Ανάλογα µε την περίπτωση η
θεραπεία µπορεί να περιλαµβάνει ατοµική, οµαδική ή οικογενειακή συµβουλευτική
παρέµβαση. Επιζητώντας την βοήθεια, εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσµο
ανακαλύπτουν τώρα, ότι πράγµατι µπορούν να ζήσουν τη ζωής τους απαλλαγµένοι από
την κατάθλιψη!
Πρωταρχικό ρόλο στη ζωή του παιδιού, έχει η οικογένεια. Οι γονείς θα πρέπει να
ενηµερώνονται για την παιδική και εφηβική κατάθλιψη από διάφορα βιβλία και
συγγράµατα, όταν ήδη τα παιδιά τους βρίσκονται στα πρώτα στάδια της ζωής τους. Αυτή
η ενηµέρωση, θα βοηθήσει τους γονείς να συµπεριφέρονται στα παιδιά τους µε τον
ανάλογο τρόπο.
Εκτός από την οικογένεια, αναµφισβήτητα και το σχολείο είναι µια µικρή
κοινωνία, στην οποία ζουν και αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους τα παιδιά. Επειδή
η εφηβική ηλικία είναι µια δύσκολη περίοδος στη ζωή του παιδιού και κυριαρχούν
συνήθως αρνητικά συναισθήµατα (όπως ο θυµός , η οργή, η θλίψη και η αρνητική
διάθεση) σε οποιοδήποτε ερέθισµα και να δεχτούν, αντιδρούν µε άσχηµο τρόπο και
αρκετές φορές µε επιθετικότητα απέναντι στους συµµαθητές τους.
Εποµένως, το σχολείο είναι υποχρεωµένο να ενηµερώνεται και να ενηµερώνει ,
οργανώνοντας διάφορα σεµινάρια, µε καλεσµένους ειδικούς παιδοψυχολόγους και
παιδοψυχιάτρους, τα οποία θα αφορούν τους εφήβους και τους κινδύνους που ελοχεύουν.
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Σ’αυτά τα σεµινάρια, καλό θα είναι να συµµετέχουν όχι µόνο οι καθηγητές και οι
µαθητές αλλά και οι γονείς.
Κλείνοντας θα πρέπει να αναφέρουµε το πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος του
νοσηλευτή στην πρόληψη και θεραπεία-αποκατάσταση εφήβων µε κατάθλιψη. Ο
νοσηλευτής εκτός από τον παραδοσιακό ρόλο του, καλείται να παίξει και εναλλακτικούς.
Ως πρόσωπο αναφοράς διεκπεραιώνει το σύνολο των υποχρεώσεων του ασθενή και
φροντίζει για την επίλυση των προβλημάτων(Νοσηλευτικές διαγνώσεις) που πηγάζουν
από τη νόσο και εμφανίζονται και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, πάντα με τη χρήση
του επιστημονικού εργαλείου που ονομάζεται νοσηλευτική διεργασία. Τα τελευταία
χρόνια όμως ο νοσηλευτής μπορεί να έχει και ένα άλλο θεραπευτικό ρόλο, αυτό του
ψυχοθεραπευτή. Με στερεή θεωρητική γνώση και εμπειρία μπορεί να ασκήσει και το
έργο αυτό.
Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στην πιστοποίηση των θεωρητικών γνώσεων
στη χώρα μας, υπάρχουν υπηρεσίες(νοσοκομεία) και ανώτατες σχολές(ιατρική και
ψυχολογία) που δίνουν τη δυνατότητα σε επαγγελματίες υγείας, μεταξύ αυτών και
νοσηλευτές, να αποκτήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο σε όλα τα είδη της ψυχοθεραπείας.
Υπάρχουν επίσης πολλοί ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν ανάλογη εκπαίδευση με
πληρωμή. Για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή πρέπει να υπάρχει
επιπλέον και νομική κατοχύρωση. Σε πολλά ψυχιατρικά κυρίως νοσοκομεία η
ενασχόληση των νοσηλευτών με την θεραπεία αυτή είναι πολύ διαδεδομένη και
ασχολούνται κύρια με τον ομαδική ψυχοθεραπεία.
Οι παρεμβάσεις όλων των επαγγελματιών υγείας και των νοσηλευτών θα πρέπει
να στοχεύουν αρχικά στην πρόληψη και στη συνέχεια στην αντιμετώπιση της νόσου,
στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στην προσφορά ποιότητας στη ζωή του
καταθλιπτικού

ασθενή.

94

Παράρτημα
Κλίμακα Σφαιρικής Εκτίμησης της Λειτουργικότητας

95

Ερωτηματολόγιο Beck για την κατάθλιψη

96

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
American Psychiatric Association.2004.Διαγνωστικά Κριτήρια DSM –IV.
Αθήνα:ΛΙΤΣΑΣ.
Brown,E., 2010. Η Νοσηλευτική στην Ψυχική Υγεία, Αθήνα:Λαγός.
Cole,M.,2002. Η ανάπτυξη των Παιδιών:Εφηβεία. Τόμος γ΄.Αθήνα:τυπωθητω
Dewit,S., 2009. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική, Εννοιες και Πρακτικές.
Αθήνα: Πασχαλιδης.
Ε.Ι.Ε., 2011.Συγχρονες προσεγγίσεις- προβληματισμοι 2011, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνων (ΕΙΕ)
Hebert, M.,1999. Ψυχολογικά Προβλήματα Εφηβικής Ηλικίας. Αθήνα: Ελληνικά
Γραμματα.
Μαντζιου- Μεγαπάνου, Β., 2012.Παιδιατρική Νοσηλευτική. Βασικές Αρχές στην
Φροντίδα Παιδιών. Αθήνα:Λαγός.
Netter,F., 2009. Παθολογία, βασικές Αρχες. Αθήνα : Πασχαλίδη.
Osborn,K., Wra,C., & Whatson,A., 2010.Παθολογική –Χειρουργική Νοσηλευτική.
Αθήνα: Πασχαλίδη.
Ουζούνη, Χ., 2008.Νοσηλευτική Φροντίδα Παιδιών με Κατάθλιψη. Νοσηλευτική
47(4):458-470.
Παλαιολόγου, Α.,2001. Προσανατολισμοί Κλινικής Ψυχολογίας, ΑΘΉΝΑ: Ελληνικά
Γράμματα.
Παπαδιώτη, Β., 2004. Θέματα Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης του Παιδιού. Ιωάννινα:
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις.
Rudolf, M.,2008.Επίτομη Κλινική Παιδιατρική.Αθήνα:Παρισιάνου.
Ραγιά Α. 2001 Νοσηλευτική ψυχικής υγείας. Αθήνα
Salkind, N.,2002. Θεωρίες της Ανθρώπινης Ανάπτυξης. Αθήνα:Πατάκη

Stanhope,M. & Lancaster,J., 2009. Κοινοτική Νοσηλευτική 2η έκδοση. Αθήνα:
Πασχαλίδης.
Taylor, L., 2010 . Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής. Αθήνα: Πασχαλίδη.
Τσιάντης,Ι., 2002. Βασική Παιδοψυχιατρική: Εφηβεία: Αθήνα :Καστανιώτη.
Χρυσοσπάθη,Σ., & Γκαράνη- Παπαδάτου,Τ., 2006.Ανθρωπινα Δικαιώματα, Υγεία και
Νοσηλευτική. Νοσηλευτική 45 (8), pp 845-851.
95

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
www.vima-asklipiou.gr
www.enne.gr
www.hjn.gr

96

Βεβαιώνω ότι ολοκλήρωσα την παρούσα εργασία μόνο με επιτρεπτά μέσα και
χωρίς χρησιμοποίηση άλλων εκτός των αναφερομένων βοηθητικών μέσων. Όλα
τα στοιχεία που έχουν ληφθεί κατά λέξη ή νοηματικά από δημοσιεύσεις τα έχω
κάνει ως τέτοια γνωστά.
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