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ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ 

ΑΠΟ ΠΒΥ ή ΑΤΜΜΔΣΡΗ ΑΠΔΙΛΗ 

 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ Ν. ΜΟΥΟΝΑ 

   ΑΡΥΙΑΣΡΟ, ΦΤΥΙΑΣΡΟ 

 

Απφ ην 1995 θαη κεηά ηελ επίζεζε κε αέξην αξίλ ζηελ Ιαπσλία ή πξφζθαηα ζηνπο 

δηδχκνπο πχξγνπο, νη πηζαλφηεηεο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο κε ΠΒΧ πιηθά απμάλνπλ 

ζεκαληηθά γηα φινπο. 

Ο ζρεδηαζκφο γηα ηπρφλ απξνζδφθεηεο απεηιέο πεξηιακβάλεη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

ηνλ εληνπηζκφ, ηελ θαηαλφεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ παξαγφλησλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία 

γηα άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο απφ 

πηζαλέο καδηθέο απψιεηεο πγείαο. 

  

Σν πξφβιεκα ηεο αληηκεηψπηζεο ή δηαρείξηζεο θάζε θαηαζηξνθήο, πεξηιακβάλνπλ 

ζπλήζσο ηέζζεξηο θπξίσο ηνκείο ελδηαθέξνληνο: 

 

1. Γξαζηεξηφηεηεο θαηεπλαζκνχ θαη θαηαπξάυλζεο ηνπ θφβνπ θαη ηνπ ζηξεο, 

έηζη ψζηε λα βειηησζεί αηζζεηά ην αίζζεκα αζθάιεηαο ηνπ θνηλνχ ή ηνπ ζηξ. 

πξνζσπηθνχ (π.ρ. άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ απσιεηψλ πγείαο, ελίζρπζε ησλ 

αζηπλνκηθψλ κέηξσλ αζθαιείαο, ηαρχηαηε απνθαηάζηαζε ηεο κνιπλζείζαο 

πεξηνρήο θ.α. 

2. Πξνεηνηκαζία  - ρεδηαζκφο, ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη εηδηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάιιειε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ  εζεινληψλ δηαζσζηψλ. 

3. Άκεζε απάληεζε – Παξνρή επείγνπζαο απάληεζεο, φπσο ή πηζαλή εθθέλσζε 

ηεο κνιπζκέλεο πεξηνρήο, νη δξαζηεξηφηεηεο δηάζσζεο θαη ε δηαινγή ησλ 

ζπκάησλ αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ δηαηαξαρψλ θαη ηέινο 

ςπρνθνηλσληθή παξέκβαζε ζηε θξίζε. 

4. Απνθαηάζηαζε – πην καθξφρξνλεο πξνζπάζεηεο λ’ αληηκεησπηζζνχλ ηα 

δεπηεξνγελή θαη έκκεζα θπξίσο ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα ηνπ θνηλνχ κε 

θαηάιιειε ςπρνινγηθή θαη πιηθή ππνζηήξημε.  

 

 

Παξ’ φιεο ηηο πξνεηνηκαζίεο θαίλεηαη, φηη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα 

πνπ κπνξεί λ’ αληηκεησπίζνπλ νη εγεζίεο ηφζν ησλ εκπιεθνκέλσλ θξαηψλ, φζν θαη 

ησλ νξγαληζκψλ ή θξαηηθψλ θνξέσλ πνπ ζα θιεζνχλ λα δηαρεηξηζζνχλ ή λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ΠΒΧ απεηιψλ είλαη ε δπζαλάινγα κεγάιεο 

έθηαζεο ζχγρπζε θαη παληθφο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί αθφκε θαη απφ κηθξήο 

έθηαζεο ΠΒΧ επηζέζεηο, φπσο ήδε ην δήζακε π.ρ. δηαζπνξά ηνπ άλζξαθα κέζσ 

ηαρπδξνκείνπ. 

Η ζχγρπζε, ν παληθφο θαη ην ζπλερέο ζηξεο ππφ ην θιίκα ηεο απεηιήο, κπνξεί λα 

έρνπλ ζεκαληηθέο θαη κφληκεο επηπηψζεηο ζηε θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πγεία 

θαη δσή ηνπ απεηινπκέλνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη ζηελ έλλνηα ηνπ «επ δεηλ» ή ηε 

δνκή θαη νξγάλσζε νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο. 

 

Δπνκέλσο ζα πξέπεη λ’ αληηκεησπηζζνχλ, ηφζν νη άκεζεο, αιιά θπξίσο νη έκκεζεο θαη 

καθξνρξφληεο ή κεηαγελέζηεξεο επηπηψζεηο ζε φηη αθνξά ηελ δεκφζηα πγεία (ςπρηθή 

θαη ζσκαηηθή) θαζψο επίζεο ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο, 
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ηελ νηθνλνκηθή δσή ή ηα ηπρφλ λνκηθά ε θνηλσληθά ζέκαηα πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ ππφ ην θξάηνο ηεο απεηιήο αιιά θαη πνιχ αξγφηεξα. 

 

 

 

 

Απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ΠΒΥ επηζέζεσλ 

 

Οπνηαδήπνηε απνηειεζκαηηθή απάληεζε ζε ΠΒΧ επηζέζεηο ή απεηιέο ζρεηίδεηαη κε 

ηελ Καηάξηηζεο θαηάιιειεο δηεμνδηθήο θαη θαηαλνεηήο ηξαηεγηθήο πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη: 

  

1. Άκεζε θαη επείγνπζα αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο θαη ςπρνινγίαο 

ηνπ πιεζπζκνχ 

2. Μέηξα γηα αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο ή ζπκπεξηθνξάο πνπ 

ρξεηάδνληαη ςπρνθνηλσληθή θξνληίδα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

3. Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο επηθνηλσλίαο γηα ηνλ  θίλδπλν 

4. Καηάιιειε πνιπζεκαηηθή θαη δηεπηζηεκνληθή έξεπλα 

5. Οηθνλνκηθή θαη εζηθή ζπκπαξάζηαζε  

 

Η νξγάλσζε κηαο απνηειεζκαηηθήο απάληεζεο αθνξά φινπο ηνπο θξαηηθνχο 

νξγαληζκνχο θαη ζεζκνχο ηνπ έζλνπο θαη ηδηαίηεξα ηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ 

Δλφπισλ Γπλάκεσλ, νη νπνίεο πηζαλψο λα θιεζνχλ λ’ αληηκεησπίζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα απφ ηνπο πξψηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απεηιήο ή ηεο αληηκεηψπηζεο 

ηνπ θηλδχλνπ.  

Πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία, ζπληνληζκφ θαη ηνλ επηκεξηζκφ ησλ ηνκέσλ επζχλεο 

φισλ ησλ θξαηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ θνξέσλ πνπ είλαη πηζαλφ λα εκπιαθνχλ, 

δεδνκέλνπ φηη ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ ζρεηίδνληαη κε ηελ  

1) θαηαλνκή θαη αξκνδηφηεηεο επζπλψλ ζε φηη αθνξά ηελ θξνληίδα ησλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο (επείγνληα ή απψηεξα), 

2) ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θαη επηπηψζεηο απφ, φζνπο έρνπλ ηπρφλ κνιπλζεί 

θαη απφ φζνπο παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρέο, ζπκπηψκαηα ή αζζέλεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζηξεο, εμ αίηίαο ηεο απεηιήο 

3) πξνβιήκαηα δηαινγήο αζζελψλ, δηαθνξηθήο δηάγλσζεο, επηινγήο ζεξαπείαο ή 

κε ελδεηθλπφκελεο ζεξαπείαο ζε ζπλδπαζκφ κε άιια νηθνλνκηθά ή θνηλσληθά 

δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πεξηπιέμνπλ ηε θαηάζηαζε, αληί λα ηελ 

δηεπθνιχλνπλ. 

 

ήκεξα είλαη πιένλ ζε φινπο γλσζηφ φηη ηα ςπρνπηεζηηθά ή ςπρνηξαπκαηηθά 

γεγνλφηα, ζε επείγνπζεο πεξηζηάζεηο (θξίζεηο, καδηθέο θαηαζηξνθέο, ηξνκνθξαηία, 

αζζχκεηξεο απεηιέο), γεληθφηεξα  φπνπ ζπκβαίλνπλ ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα πνπ 

απεηινχλ ηε δσή ή απμάλνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο απεηιήο, επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηε ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ θαη είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξέο 

θαη κφληκεο ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο. 

 

Η ζχγρξνλε έξεπλα θαη  βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ζηηο καδηθέο θαηαζηξνθέο, θαη ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ησλ θξίζεσλ, είηε απφ αλζξψπηλα, είηε απφ θπζηθά αίηηα, 

αλαθέξεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ ζα έρνπκε ζπλήζσο 

δηαθνξεηηθήο έληαζεο θαη βαζκνχ ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο ζην ζηξέο. 

 



 3 

Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο πξφθεηηαη γηα παξνδηθέο ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο, γηα κηα 

θπζηνινγηθή απάληεζε ζε έλα αθχζηθν γεγνλφο. Γηα έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ είλαη 

δπλαηφλ λα έρνπκε ζνβαξφηεξεο θαη κνληκφηεξεο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο, αλ δελ 

παξέκβνπκε κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ζηελ αλαθνχθηζε ησλ ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ 

ή ησλ θξίζεσλ. 

 

Πνιχ ζεκαληηθό ξόιν ζηε πξνεηνηκαζία θαη πξόιεςε καδηθψλ ηξαπκαηηθψλ 

γεγνλφησλ ή παξεκβάζεσλ ζε θξίζε παίδνπλ  (δηαθ) 

1) ε θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ κηαο θξίζεο πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ κεηά απφ 

καδηθά ηξαπκαηηθά   γεγνλφηα  

2) ε επίγλσζε ησλ αλακελνκέλσλ ςπρνινγηθψλ αληηδξάζεσλ πνπ ζπλήζσο 

πξνθχπηνπλ,   

3) ε αλάιπζε α) ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ  απμάλνπλ ηελ πξνδηάζεζε γηα 

εθδήισζε ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ θαη 

      β) ησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ηπρφλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

 

Η απάληεζε σο πξνο ηε δηαηήξεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο κεηά απφ ηξαπκαηηθά 

γεγνλφηα, ηδηαίηεξα γηα ην ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ, ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε πξφιεςε. 

 

 Οη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε αλαθέξνληαη (δηαθ) 

1) ζηε αλαγλψξηζε θαη ελίζρπζε ησλ ςπρνινγηθψλ ακπλψλ θαη δπλαηνηήησλ 

ησλ αηφκσλ,  

2) ηε παξνρή επαξθνχο θαη ζαθνχο πιεξνθφξεζεο, πξνεηνηκαζίαο θαη 

εθπαίδεπζεο 

3) ηελ ελίζρπζε φισλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ 

4) ηελ ελίζρπζε θαη αλάπηπμε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ θαη ελεξγψλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ηελ θνηλφηεηα ή ηελ νκάδα ησλ αηφκσλ πνπ 

ππνθέξεη. 

 

Η πξφιεςε ζα πξέπεη λα μεθηλά απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ έιεγρν ηνπ ζηξεο θαη 

ησλ ηερληθψλ αληηκεηψπηζεο ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ, ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη κία θξίζε   

 

Βαζηθέο αξρέο πνπ ζπκβάινπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ ζηξεο κεηαμύ ηνπ πξνζσπηθνύ 

ππνζηήξημεο κηαο θξίζεο  

(Γηαθ) 

-Οη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο απφ ην ζηξεο απνηεινχλ θπζηνινγηθέο 

αληηδξάζεηο ζε αλψκαιεο θαηαζηάζεηο 

-Καζέλαο αληηδξά ζην ζηξεο κε έλα ηδηαίηεξν θαη πξνζσπηθφ ηξφπν 

-Καζέλαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ησλ ςπρνινγηθψλ ηνπ 

αληηδξάζεσλ 

- Ο έιεγρνο θαη ε επζχλε ησλ ζηξεζζνγφλσλ αληηδξάζεσλ αθνξνχλ θπξίσο ηνλ 

ζπληνληζηή δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο 

- Μεηά απφ θάζε θξίζηκν ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, ε φπνηα βνήζεηα πξνζθέξεηαη ζα 

πξέπεη λα δίδεηαη 1) επί ηφπνπ 2) κε απινχο ηξφπνπο 3) κε ηελ αλακνλή ηεο 

γξήγνξεο αλάξξσζεο 

- Κάζε θνξά πνπ απηφ είλαη εθηθηφ θαη αθνχ ην ζηξεζζνγφλν γεγνλφο έρεη 

ηειεηψζεη, ζα πξέπεη λα θαηαθεχγνπκε ζε ηερληθέο απνθφξηηζεο απφ ην ζηξεο  
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ε θάζε παξέκβαζε ζε θξίζε, εθηφο απφ ηηο δηαδηθαζίεο άκεζεο απάληεζεο ζηε 

θξίζε κε θαηάιιειε πξαθηηθή θαη ςπρνινγηθή βνήζεηα πνπ ζπκβάιεη ζην αίζζεκα 

αζθαιείαο, επηθνηλσλίαο θαη αιιεινππνζηήξημεο, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ επίζεο, ε 

θαηάιιειε δηαδηθαζία ηεο Γηαινγήο  θαη Δθηίκεζεο ησλ πεξηζηαηηθώλ πςεινύ 

θηλδύλνπ. 
 

Όηαλ αλαθεξφκεζα ζηνλ φξν «Κξίζε» ελλννχκε κία επηθίλδπλε ή άιιε ηδηαίηεξα 

ζνβαξή ζηξεζζνγφλα θαηάζηαζε πνπ ην άηνκν αδπλαηεί λα αληηκεησπίζεη επηηπρψο 

κε ηνπο ςπρνινγηθνχο κεραληζκνχο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε κέρξη 

ηψξα. 

 

Η παξέκβαζε ζε θξίζε (crisis intervention) ζπλίζηαηαη ζε έλα ζχλνιν εηδηθψλ 

ηερληθψλ πνπ ζθνπεχνπλ λα βνεζήζνπλ ηα εκπιεθφκελα ζηε θξίζε πξφζσπα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο θαη λα ειέγμνπλ ηελ έθξπζκε θαηάζηαζε. 

 

Η δηαδηθαζία ηεο παξέκβαζεο ζε θξίζε ζπλεπάγεηαη 

1) ηελ ηαπηνπνίεζε θαη απνζαθήληζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θξίζεο 

2) ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο – πξνβιεκάησλ 

3) ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ αηφκσλ, ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ 

θαιχηεξα ηα πξνβιήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

ζηξαηεγηθψλ. 

 

πιινγηθέο πκπεξηθνξέο 

 

Οπνηαδήπνηε δηαδηθαζία παξέκβαζε ζε θξίζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππ’φςηλ ηηο 

αλακελφκελεο ζπιινγηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

 

Η ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά είλαη δηαθνξεηηθή απφ ην άζξνηζκα ησλ αηνκηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ κηαο νκάδαο αηφκσλ. ρεηίδεηαη κε ηνλ ζπιινγηθφ λνχ ή ηε νκαδηθή 

ςπρή ηνπ πιήζνπο θαη έρεη ηα δηθά ηεο ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. 

Έηζη ζε θάζε πεξίπησζε καδηθήο απεηιήο ή θαηαζηξνθήο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 

1) ζρεηηθά πξνζαξκνζκέλεο κε ηε θαηάζηαζε ζπκπεξηθνξέο θαη 2) 

δπζπξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο.  

Σηο πξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζπλαληνχκε πην ζπρλά ζε νξγαλσκέλα θαη 

εθπαηδεπκέλα ζχλνια, φπσο ν ζηξαηφο, θαη πεξηιακβάλνπλ πεηζαξρία θαη 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηαγέο, εθαξκνγή ησλ κέηξσλ θαη ησλ πξάμεσλ ζηηο νπνίεο 

είραλ ήδε εθπαηδεπζεί π.ρ. εθθέλσζε κηάο πεξηνρήο κε ηάμε ή παξακνλή ζηα πφζηα 

φπνπ είραλ νξηζζεί, αιιεινβνήζεηα θιπ 

 

Όιεο νη ζπκπεξηθνξέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηξία βαζηθά θξηηήξηα 

1) Γηαηήξεζε ηεο νκαδηθήο δνκήο θαη ζπλνρήο 

2) Η εγεζία δηαηεξείηαη θαη εδξαηψλεηαη θαιχηεξα 

3) Πξνζθνξά απφ φινπο ακνηβαίαο βνήζεηαο 

 

Οη Γπζπξνζαξκνζηηθέο πκπεξηθνξέο ζρεηίδνληαη κε ην ιεγφκελν ζπιινγηθφ 

stupor, παληθφ ή ηάζεηο θπγήο θαη παζνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνινπζνχλ 

κεηά ηελ θαηαζηξνθή (πρ βία ή απνδηνπνκπαία άηνκα) 

Χαξαθηεξίδνληαη θαη απηέο απφ ηξία θξηηήξηα 

1) δηάιπζε ηεο νκαδηθήο δνκήο θαη ζπλνρήο 

2) Η εγεζία θαηαιχεηαη ή ακθηζβεηείηαη ζεκαληηθά 
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3) Δκθάληζε λννηξνπίαο κάδαο ή πιήζνπο ρσξίο ακνηβαία βνήζεηα 

 

Δηδηθφηεξα ε αληηκεηψπηζε θάζε θξίζεο απφ ΠΒΧ ή αζζχκεηξε απεηιή ζα πξέπεη 

λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηηο αλακελφκελεο ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο ηνπ 

πιεζπζκνχ . 

Θα πξέπεη λα ιάβνπκε επίζεο ππ’ φςηλ, φηη νη ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο κεηά απφ 

ΠΒΧ ή Αζζχκεηξε Απεηιή κπνξεί λα  είλαη ζνβαξφηαηεο αλ δελ αληηκεησπηζζνχλ 

έγθαηξα 

 

Πηλ. 1. - Ψπρνινγηθέο Αληηδξάζεηο κεηά απφ ΠΒΧ ή Αζζχκεηξε Απεηιή 

 

Σξφκνο 

Θπκφο θαη νξγή 

Παληθφο 

Μαγηθέο θαη παξάινγεο αληηιήςεηο θαη ζθέςεηο γηα ηελ ΡΒΧαπεηιή (¨Μηθξφβηα θαη 

ηνπο ηνχο. Ραδηελέξγεηα ή ρεκηθέο θαηαζηξνθηθέο νπζίεο). 

Θπκφο γηα ηνπο ηξνκνθξάηεο, ηελ θπβέξλεζε ή ηε ζηξαηησηηθή εγεζία. 

Λαλζάλνπζα αίζζεζε βίσζεο ησλ πξψησλ ζπκπησκάησλ απφ κφιπλζε. 

Δθλεπξηζκφο θαη αλαδήηεζε απνδηνπνκπαίσλ αηφκσλ ζηελ νκάδα. 

Σάζεηο παξεξκελείαο θαη παξάλνηαο πνπ δηαδίδνληαη απφ ζηφκα ζε ζηφκα κέζσ 

ςηζχξσλ (ξάδην-αξβχια) εθηφο ηεο ππεξεζηαθά επίζεκεο ελεκέξσζεο. 

Σάζεηο θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη εζσζηξέθεηαο 

Απψιεηα ή ζνβαξή πηψζε ηνπ εζηθνχ 

Απψιεηα εκπηζηνζχλεο θαη πίζηεο ζην ζηξαηφ σο νξγαληζκνχ ή ζην θξάηνο θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ. 

 

Σν πψο ζα αληηδξάζεη ν απεηινχκελνο πιεζπζκφο, είηε αλαθεξφκεζα ζε κία 

θνηλφηεηα, είηε ζε έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν, φπσο είλαη ν ζηξαηφο, ζρεηίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ κε έλα κνληέιν απνηειεζκαηηθήο θαη πξνζαξκνζηηθήο θαηά ην 

δπλαηφλ ζπιινγηθήο δξάζεο, ζην βαζκφ πνπ ν θίλδπλνο ζα θνηλνπνηεζεί θαηάιιεια 

θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζπκάησλ, δηαζσζηψλ ή πνιηηψλ 

ηεο απεηινπκέλεο θνηλφηεηνο ζα είλαη εηιηθξηλήο θαη ακθίδξνκε (ζπλερήο δηάινγνο). 

Η ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ απεηινπκέλνπ πιεζπζκνχ ή πξνζσπηθνχ ζηε δηαρείξηζε 

ηεο θξίζεο, απνηειεί ην θιεηδί ηεο απνηειεζκαηηθήο ή κε αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο. 

 Σα ζέκαηα ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη ελίζρπζεο  ηνπ εζηθνχ, αιιά θαη ε 

δξαζηεξηνπνίεζε ζε ζέκαηα θνηλσληθήο θαη ηαηξηθήο αληηκεηψπηζεο θαη δεκφζηαο 

πγείαο, ππφ ηελ ζαθή θαζνδήγεζε ησλ εηδηθψλ θνξέσλ (νκάδα δηαρείξηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ), είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο  

Η ςπρηαηξηθή παξέκβαζε θαη ηφζν ε άκεζε, φζν θαη ε απψηεξε ή εηο βάζνο ρξφλνπ 

αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ζπκπησκάησλ είλαη βαζηθφο παξάγσλ 

πξφιεςεο 

Σα κέηξα κηαο απνηειεζκαηηθήο ςπρηαηξηθήο παξέκβαζεο ζπλίζηαληαη: 

   

Ψπρηαηξηθή - Ψπρνινγηθή Παξέκβαζε 

Πξφιεςε νκαδηθνχ παληθνχ 

Πξνζεθηηθή θαη ηαρεία δηαινγή θαη ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε 

Απνθπγή ςπρνπηεζηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ, αλ είλαη εθηθηφ (π.ρ.θαξαληίλα) 

Απνηειεζκαηηθφο Σξφπνο Κνηλνπνίεζεο ηνπ Κηλδχλνπ (Effective Risk 

Communication) 
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Έιεγρνο ησλ δεπηεξνγελψλ ςπρνινγηθψλ θαη ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ απφ ηελ 

ππεξδηέγεξζε θαη ην ζηξεο 

Αζθάιεηα θαη θαζεζπραζκφο ή θαηεπλαζκφο ηνπ θφβνπ 

Χξήζε αγρνιπηηθψλ βελδνδηαδεπηλψλ γηα άκεζε αλαθνχθηζε απφ ην ζηξεο 

Έιεγρνο θαη δηεπζέηεζε ηνπ ζπκνχ θαη ηνπ ηξφκνπ ή άιισλ έληνλσλ ςπρνινγηθψλ 

αληηδξάζεσλ, δηα κέζνπ νκαδηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ δηεξγαζηψλ, Group Stress 

Debriefing, Critical Incident Stress Debriefing, ε νκάδεο ππνζηήξημεο (support 

group).  

 

Κάζε άηνκν πνπ αλήθεη ζηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηνο 

ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο ςπρίαηξνο. 

 

Απφ ηνλ 2
ν
 Παγθφζκην πφιεκν κέρξη ζήκεξα, έρνπλ δνθηκαζζεί θαη αλαπηπρζεί 

πνιιψλ εηδψλ ηερληθέο, θπξίσο νκαδηθέο, απνεπαηζζεηνπνίεζεο απφ ην βάξνο ησλ 

ςπρνπηεζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αλαθνχθηζεο απφ ηξαπκαηηθά θαη δπζάξεζηα 

ζπλαηζζήκαηα, νη νπνίεο αλ δελ πξνιεθζνχλ θαηάιιεια, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

νμείεο ή ρξφληεο αληηδξάζεηο απφ ζηξεο, ζε εκθάληζε ςπρνπαζνινγηθψλ 

ζπκπησκάησλ ή αξγφηεξα ζε εθδήισζε κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο απφ ζηξεο 

(Post Traumatic Stress Disorder). 

 

Παξά ην φηη δελ ππάξρνπλ επαξθή εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ ηερληθψλ 

απνεπαηζζεηνπνίεζεο απφ ην ζηξεο ζηελ πξφιεςε ηεο κεηαηξαπκαηηθήο ή άιισλ 

άκεζσλ ή κεηαγελέζηεξσλ δηαηαξαρσλ, νη ηερληθέο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη 

θαζηεξψζεθαλ ζπλ ησ ρξφλσ κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο θαη κνληέια.  

Χξεζηκνπνηήζεθαλ ηφζν ζε πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο κεηά ηε κάρε, φζν θαη ζηελ 

πνιηηηθή άκπλα ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο κεηά απφ αλζξψπηλεο ή θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, ηξαπκαηηθά γεγνλφηα ή άιιεο θαζεκεξηλέο ςπρνπηεζηηθέο θαηαζηάζεηο 

(ηξνραία αηπρήκαηα, βίαηεο ελέξγεηεο) πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ ςπρηθή πγεία 

ηνπ αηφκνπ.    

 

 

ε κία κειινληηθή ηξνκνθξαηηθή απεηιή θαη κε βάζε ηα ειιεληθά δεδνκέλα, νη 

Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη ηδηαίηεξα ε πγεηνλνκηθή ππεξεζία είλαη πηζαλφ λα ζεθψζεη ην 

βάξνο  ηεο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο απεηιήο, φρη κφλν ζε φηη ζρεηίδεηαη κε ην 

ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ, αιιά ζε ζρέζε κε πνιίηεο ζχκαηα ηεο απεηιήο.  

Η θαηάζηαζε απηή πξνυπνζέηεη ηελ απφ θνηλνχ εθπαίδεπζε θαη ζπλεξγαζία ησλ 

πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθέο ζην 

έξγν ηνπο θαη ζε άκεζε επαθή κε ηηο ηνπηθέο αξρέο ηεο απεηινχκελεο θνηλφηεηαο, 

ψζηε λ’ αληηκεησπηζζνχλ θαιχηεξα ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεκέξσζε θαη 

θαζνδήγεζε ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζην θίλδπλν κε ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο. 

Η θαζνδήγεζε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ ζα  πξέπεη λα γίλεηαη απφ εηδηθή 

νκάδα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδύλνπ, απνηεινχκελε απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα 

ζηειέρε- εθπξνζψπνπο ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ (θξαηηθψλ ή κε) θαη ε νπνία ζα 

βξίζθεηαη επί ηφπνπ, ψζηε λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη θαιχηεξα ηα παξνπζηαδφκελα 

πξνβιήκαηα. 

 

Η έληαμε ηνπ απεηινχκελνπ πιεζπζκνχ ζην ζρεδηαζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

απεηιήο είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ 

θαη ζπκπησκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ. 
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Πέληε βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο,  κπνξνχλ λα εληάμνπλ θαιχηεξα ην θνηλφ 

ζην ζρεδηαζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απεηιήο 

1. Η ζεψξεζε ηνπ απεηινπκέλνπ πιεζπζκνχ σο ηθαλνχ ζπκκάρνπ θαηά ηελ 

απάληεζε ζηε απεηιή, δεδνκέλνπ φηη ν παληθφο ππ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο κπνξεί 

λα είλαη πξνβιέςηκνο θαη αληηκεησπίζηκνο 

2. Η έληαμε θαη ζπκκεηνρή ησλ πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ ή θνηλσληθψλ νκάδσλ 

ζε πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δεκφζηαο πγείαο αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπ θάζε πνιίηε (παξνρή πιεξνθνξηψλ, αληηκεηψπηζε ηεο απνκφλσζεο ή 

δηαλνκή ηξνθίκσλ ή θαξκάθσλ) 

3. Πξφιεςε γηα ηε πηζαλφηεηα ζεξαπείαο ζην ζπίηη, ζην βαζκφ πνπ ηα 

λνζνθνκεία δελ κπνξνχλ λ’ αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ εμεηαδνκέλσλ. 

Δλίζρπζε ηεο ακνηβαίαο αιιεινβνήζεηαο θαη ζηήξημεο κεηαμχ ησλ επηδψλησλ 

θαη ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηνο. 

4. Παξνρή εηιηθξηλνχο θαη θαηάιιειεο πιεξνθφξεζεο ζε φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πγεία, ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ζεξαπείεο πνπ εθαξκφδνπκε. Δθπαίδεπζε ησλ  

εθπαηδεπηψλ, ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ εχξπζκε 

κεηάδνζε ηεο πιεξνθφξεζεο 

5. Πξνζαξκνγή ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηηο αξρέο, ηηο αμίεο θαη 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ απεηινπκέλνπ πιεζπζκνχ. 

 

Δπηθνηλσλία θαη Γηαρείξηζε ηνπ Κηλδχλνπ 

 

Δθηφο βέβαηα απφ ηελ έληαμε ηνπ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ, εμίζνπ ζεκαληηθφο γηα ηελ ςπρηθή απνθαηάζηαζε είλαη ν θαηάιιεινο 

ηξφπνο επηθνηλσλίαο ηνπ θηλδχλνπ πξνο ην θνηλφ, θαζψο θαη ν ηξφπνο θαη νη 

ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο ζα ηνλ δηαρεηξηζζεί ε Οκάδα Γηαρείξηζεο ηνπ Κηλδχλνπ. 

Όπσο ήδε αλαθέξακε κία ηέηνηα έκπεηξε νκάδα είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ζηελ 

απεηινχκελε πεξηνρή, ψζηε λ’ αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα επί ηφπνπ θαη λα 

θξνληίδεη ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ, φζν απνηειεζκαηηθφηεξα γίλεηαη. 

Η δηαρείξηζε ηεο θνηλνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηε 

ζπλερή ελεκέξσζε θαη αζθάιεηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ πξνψζεζε 

απνηειεζκαηηθήο ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο. 

 

Η θαηάιιειε δηαρείξηζε ηεο θνηλνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ ζπλίζηαηαη 

1. ηελ θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ηχπνπ θαη ησλ κέζσλ 

καδηθήο ελεκέξσζεο 

2. ηελ άκεζε θαη εηιηθξηλή επηθνηλσλία κε ηα πξνζβιεζέληα άηνκα ή ζχκαηα 

3. ηελ άκεζε θαη ηαρεία απάληεζε ζε νπνηαδήπνηε αλνξζφδνμε θήκε ή 

ππφζεζε 

4. ηελ πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο λννηξνπίαο ησλ αηφκσλ απφ ην λα ζεσξνχλ 

ηνπο εαπηνχο ηνπο ζύκαηα, ζην λα αηζζάλνληαη ππεξήθαλνη πνπ μεπέξαζαλ 

ηηο δπζθνιίεο θαη επέδεζαλ (επηδώληεο). 

 

Ο θαηάιιεινο ηξφπνο ηαρείαο δηαζπνξάο ηεο πιεξνθφξεζεο είλαη δηα κέζνπ ησλ πην 

δεκνθηιψλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο. 

Οη θξαηηθνί ππεχζπλνη αμησκαηνχρνη θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο πξέπεη λα είλαη 

αλνηθηνί, μεθάζαξνη θαη εηιηθξηλείο ζηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ηχπν απνθεχγνληαο κηα 

αληαγσληζηηθή ζρέζε καδί ηνπο. 
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Μεηά απφ θάζε θαηαζηξνθή ππάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα πιεξνθφξεζε θαη 

ελζάξξπλζε, ψζηε λα αληηκεησπηζζεί ε θαρππνςία θαη ν ζπκφο. 

Οη ππεχζπλνη πγεηνλνκηθνί επηζηήκνλεο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

πιεξνθφξεζε, λ’ απνζαξξχλνπλ ηελ αλαθνξά ζε ιαλζαζκέλεο θήκεο θαη αβέβαηεο 

πιεξνθνξίεο ελψ ζπγρξφλσο δελ πξέπεη λα θαζεζπράδνπλ κε ιάζνο ηξφπν (π.ρ. 

ππεξβνιηθή αηζηνδνμία, ζκίθξπλζε ησλ πξνβιεκάησλ θ.ι.π.) 

Ο ηχπνο ζα πξέπεη λα εθπαηδεπζεί θαηάιιεια γηα ηηο λέεο απεηιέο ηεο πγείαο θαη ηα 

βαζηθά ηνπο ζηνηρεία, ψζηε λα εθιατθεχεη ζσζηά ηελ επηζηεκνληθή γλψζε. 

Πνιχ άιινη ηξφπνη επηθνηλσλίαο κε ηνλ απεηινχκελν πιεζπζκφ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη εθηφο ησλ Μ.Μ.Δ., φπσο επηζηνιέο, ηχπνο, Ιληεξλέη, αιιά θπξίσο 

αλνηθηέο θνηλνηηθέο ή νκαδηθέο ζπγθεληξψζεηο ηεο απεηινχκελεο θνηλφηεηνο. Όια 

απηά ζα πξέπεη λα ζπκβαίλνπλ ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο εγέηεο ε 

ζεκαληηθά πξφζσπα ηεο θνηλφηεηαο θαη κε ζπλερή ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ην 

θνηλφ. 

Οη ππεχζπλνη ζα πξέπεη λα παίξλνπλ ηελ επζχλε γηα ηπρφλ ιάζε ζηε δηαρείξηζε ηεο 

θξίζεο θαη λα εμεγνχλ ηηο απνθάζεηο  ηνπο ψζηε λα έρνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ 

θνηλνχ. 

Η πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ε θαηά ην δπλαηφλ 

ζχληνκε απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ, πξνυπνζέηεη ηε δηαηήξεζε θαη αλάηαζε 

ηνπ εζηθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηάζσζε θαη ηνπ απεηινπκέλνπ 

πιεζπζκνχ. Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ απεηινπκέλνπ πιεζπζκνχ σο επηδψληεο θαη φρη σο 

ζχκαηα είλαη ζεκαληηθφο. 

Δπίζεο ε θαηά ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξε παξνρή ηαηξηθήο, ςπρνινγηθήο, νηθνλνκηθήο 

θαη πιηθήο βνήζεηαο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε απνθαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο.  

Η πξνζπάζεηα αιιαγήο απφ κηα θαηάζηαζε επαισηφηεηνο θαη εμάξηεζεο ζε απηήλ 

ηεο ππεξεθάλεηαο γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ κπνξεί λα πξνιάβεη 

ηελ εθδήισζε κεηαγελέζηεξσλ ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ θαη λα είλαη έλα απφ ηα 

απνηειεζκαηηθφηεξα κέηξα πξφιεςεο ηεο ςπρηθήο πγείαο γηα νιφθιεξε ηελ 

απεηινχκελε θνηλφηεηα. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   


