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Ειςαγωγή
Το ςτρεσ ωσ μια φυςιολογικι αντίδραςθ του οργανιςμοφ ςε εξωτερικζσ και εςωτερικζσ
πιζςεισ, είναι παρόν ςτθν κακθμερινι ηωι όλων και θ ςωςτι διαχείριςι του μπορεί να
επιτευχκεί με απλοφσ τρόπουσ όταν υπάρχει ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ επί αυτοφ.
Επειδι οι ςυνζπειεσ του μθ διαχειρίςιμου ςτρεσ είναι πολλζσ (οργανικζσ, ψυχιατρικζσ,
διανοθτικζσ, ςυμπεριφοράσ) θ πρόλθψθ και θ αντιμετϊπιςι του ςε οργανιςμοφσ
όπωσ οι Ζνοπλεσ Δυνάμεισ πρζπει να εφαρμόηεται με μζριμνα τθσ διοίκθςθσ, να είναι
ςυνεχισ και να ςχεδιάηεται με βάςθ τισ διαφορετικζσ ανάγκεσ και ιδιαιτερότθτεσ τθσ
κάκε υπθρεςίασ ι μονάδασ.

Σκοπόσ
Η βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ των τρόπων πρόλθψθσ του ςτρεσ, ςτρεσ μάχθσ και
μετατραυματικισ διαταραχισ ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ (Ε.Δ.).

Μζθοδοσ
Πραγματοποιικθκε αναηιτθςθ ςε θλεκτρονικζσ βιβλιογραφικζσ βάςεισ δεδομζνων
(Medline, Scopus), με λζξεισ-κλειδιά τουσ όρουσ stress, combat stress, prevention
strategies, PTSD, military.

Αποτελζςματα
Ζχει φανεί ότι οι ςτρεςογόνοι παράγοντεσ ςυνδεόμενοι με το ςτρατιωτικό περιβάλλον 
και τισ ςτρατιωτικζσ αποςτολζσ είναι πολλοί με αποτζλεςμα το προςωπικό των 
Ενόπλων δυνάμεων να εμφανίηει ςυχνά ζντονο ςτρεσ και διαταραχζσ ςυνδεόμενεσ με 
αυτό.
Οι ςτρατθγικζσ πρόλθψθσ που ζχουν εφαρμοςκεί για τθν καταπολζμθςθ αυτϊν 
ςτθρίηονται ςτθν ενθμζρωςθ του προςωπικοφ, τθν «ψυχο-εκπαίδευςθ», τθν γνωςιακι
αναδόμθςθ, καταπολζμθςθ των ςυμπτωμάτων, τθν πρόλθψθ των υποτροπϊν. 
Ειδικότερα, ςτθν καταπολζμθςθ του ςτρεσ Μάχθσ και τθσ Μετατραυματικισ
διαταραχισ ζχει φανεί ότι θ ςωςτι επιλογι, θ ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του 
προςωπικοφ που δυνθτικά κα εκτεκεί ςε τραυματικά γεγονότα αποτελοφν τθν 
πρωτογενι πρόλθψθ και ψυχολογικζσ τεχνικζσ, όπωσ θ Ψυχολογικι Εξιςτόρθςθ 
(Psychological Debriefing), λίγο μετά τθν ζκκεςθ ςε τραυματικά γεγονότα αποτελοφν 
τθν δευτερογενι πρόλθψθ.
Η διαχείριςθ του ςτρεσ εφαρμόηεται ςε τρία επίπεδα: 
Επίπεδο 1 → μζτρα αυτοβοικειασ, βοικεια από φίλουσ και υψθλόβακμα ςτελζχθ του 
προςωπικοφ βοικειασ που υπθρετοφν ςτθ μονάδα και γνωρίηουν τισ ςυνκικεσ 
εργαςίασ και διαβίωςθσ του προςωπικοφ.
Επίπεδο 2 → ομάδεσ διαχείριςθσ κρίςεων που αποτελοφνται από ειδικοφσ ψυχικισ 
υγείασ και υψθλόβακμα ςτελζχθ.
Επίπεδο 3→ τεχνικζσ ψυχοκεραπείασ από ψυχολόγουσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και 
ψυχιάτρουσ.

Συμπεράςματα
Το ςτρεσ και οι διαταραχζσ ςυνδεόμενεσ με αυτό απαςχολεί τισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ
πάρα πολλά χρόνια. Χρειάηεται εφαρμογι πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ πρόλθψθσ
κακϊσ και εκπόνθςθ μελετϊν πάνω ςε αυτζσ ϊςτε να ςχεδιαςκοφν αποτελεςματικά
προγράμματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ.
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