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Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
Ο ζεζκφο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο θαίλεηαη λα παίδεη νινέλα θαη πην ζεκαληηθφ
ξφιν ζηηο κέξεο καο ζηε πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
ςπρηθή πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο. Ζ ζηαηηζηηθή αχμεζε ησλ ςπρηθψλ
δηαηαξαρψλ ζε επίπεδν πιεζπζκνχ, ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο, ε απνδπλάκσζε ησλ εζηθψλ
θαη θνηλνηηθψλ αμηψλ θαη ε κείσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαζηζηνχλ αλαγθαία, φρη κφλν
ηε ζηήξημε ηνπ ζεζκνχ, αιιά θαη ηε ζπλερή βειηίσζε θαη εμέιημε.
Κάζε εηδηθφο ςπρηθήο πγείαο ζηα πιαίζηα ηνπ ζηξαηνχ ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί
ζηελ δηεχξπλζε ηεο πξφιεςεο ςπρηθήο πγείαο, εθηφο ησλ ζηξαηεπκέλσλ, ηφζν ζηα ζηειέρε
θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, φζν θαη ζηελ θνηλσληθή πξνζθνξά πξνο νκάδεο πνπ έρνπλ
αλάγθε. Ζ παξέκβαζε απφ ηνπο εηδηθνχο, ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ ζηξαηνχ, πξέπεη λα
γίλεηαη κε θαλφλεο πνιηηηζκνχ θαη αμηνπξέπεηαο, γλψζε ησλ θηλδχλσλ θαη πξφιεςε απηψλ,
θαζψο θαη πξφβιεςε απνηειεζκαηηθήο ζπλέρεηαο ζηε βνήζεηα πνπ μεθηλάκε λα δίλνπκε,
ψζηε απηή λα ζπκβάιεη ζε γξήγνξε απνθαηάζηαζε, πξφιεςε αλαπεξίαο θαη βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο ηνπ αλζξψπνπ πνπ έρεη αλάγθε. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη απαξαίηεηα
γηα ηελ απφθηεζε ηνπ εζηθνχ θαη ηεο ζπλνρήο ελφο ζχγρξνλνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξαηνχ.
Θα πξέπεη ζπλεπψο λα πηνζεηεζνχλ ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο θαη λα δηακνξθσζνχλ δνκέο
πνπ ζα εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ.
ηελ πξνζπάζεηα λα ζπκπεξηιάβνπκε φια ηα αλσηέξσ ζέκαηα ζηε ζεκεξηλή
εκεξίδα ζα αλαθεξζνχκε ζε δηαζχλδεζε ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ηδηαίηεξα φζνλ
αθνξά ηηο ρξφληεο ςπρηθέο παζήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα απφ ρξήζε νπζηψλ, κε ηελ
επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ απφ εθιεθηνχο επηζηήκνλεο απφ ην
παλεπηζηήκην θαη ην ΔΤ.
Δηδηθφηεξα ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλνίμνπκε γέθπξεο πξνο ηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο
πγείαο ψζηε φ έλζηνινο λα ηπγράλεη ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο θξνληίδαο, ν δε πνιίηεο πνπ
ζηξαηεχεηαη λα ηπγράλεη ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο ππνδνρήο ζηα ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο.
Πξνζδνθνχκε, φηη ε ζπλάληεζε απηή, ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ εμέιημε θαη ζηε βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζεζκνχ πξνο φθεινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο. Με ηηο
ζθέςεηο απηέο ζαο θαισζνξίδσ ζηελ ζεκεξηλή ΗΓ΄ Δηήζηα Ζκεξίδα Φπρνθνηλσληθήο
Μέξηκλαο.
Με ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο
Τπνζηξάηεγνο Μπνπδφπνπινο Γεψξγηνο
Γηεπζπληήο Τγεηνλνκηθνχ ΓΔ
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ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8:00 - 8:45
ΔΓΓΡΑΦΖ ΤΝΔΓΡΧΝ
8:45 - 9:00

ΠΡΟΦΧΝΖΔΗ – ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ

Νηθφιανο Σδαβάξαο, Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο,
Πξφεδξνο Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο
Τπνζηξάηεγνο Μπνπδφπνπινο Γεψξγηνο
Γηεπζπληήο Τγεηνλνκηθνχ ΓΔ
«Πξνζθψλεζε - θήξπμε έλαξμεο εξγαζηψλ»
απφ ην ηηκψκελν πξφζσπν
9:00 - 11:30

ΤΝΔΓΡΗΑ Η «ρξφληεο ςπρηθέο παζήζεηο»

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:
Γεψξγηνο Παπαδεκεηξίνπ, ηαθηηθφο θαζεγεηήο Φπρηαηξηθήο ΔΚΠΑ, Γηεπζπληήο 1εο
Παλεπηζηεκηαθήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο, Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν
Κσθίδεο Νηθφιανο, Γηεπζπληήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο 424 ΓΝΔ
ΔΗΖΓΖΔΗ:
«αηηηνπαζνγέλεηα: βηνινγηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο παξάκεηξνη ησλ ρξνληψλ ςπρηθψλ
παζήζεσλ» Σζεκπειίθνο Δξξίθνο, Γηεπζπληήο Φπρηαηξηθήο θιηληθήο ηζκαλνγιείνπ
Ννζνθνκείνπ
«Γνκέο θαη πξνγξάκκαηα ππνδνρήο - απνθαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ κε ρξφληεο ςπρηθέο
παζήζεηο - Απναζπινπνίεζε.» Κφληεο Κσλζηαληίλνο, Γηεπζπληήο 4νπ Σκήκαηνο Ομέσλ
Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο
«Ο ξφινο ηνπ ηξαηνχ σο ρψξνο εθδήισζεο θαη εληνπηζκνχ ςπρηθψλ παζήζεσλ.
Γπλαηφηεηεο δηαζχλδεζεο κε ηελ θνηλφηεηα» Γησηάθνο Οξέζηεο Αξρίαηξνο Φπρίαηξνο,
Τπνδηεπζπληήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο 414 ΝΔΝ
«Ζ ζπλεξγαζία ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο – ηζηνξηθή
αλαδξνκή – πξφζθαηεο εμειίμεηο.» Πινπκπίδεο Γεκήηξηνο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο
Φπρηαηξηθήο, 1ε Παλεπηζηεκηαθή Φπρηαηξηθή Κιηληθή ΔΚΠΑ, Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν,
ππεχζπλνο Κέληξνπ ΦπρηθήοΤγείαο Βχξσλα - Καηζαξηαλήο
«Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ αζζελψλ κε ρξφληεο ςπρηθέο παζήζεηο ζηε δηαζχλδεζε κε ηηο
δνκέο ςπρηθήο πγείαο». Κνπληή Καιιηφπε, Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο, 1ε Παλεπηζηεκηαθή
Φπρηαηξηθή Κιηληθή ΔΚΠΑ, Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν
11:30 - 12:00 ΓΗΑΛΔΗMΜΑ – ΚΑΦΔ – ΠOΣΔΡ
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ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
12:00 – 14:30 ΤΝΔΓΡΗΑ ΗΗ: «Πξνβιήκαηα απφ ρξήζε νπζηψλ»
ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:
Ληάππαο Ησάλλεο, Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο, 1ε Παλεπηζηεκηαθή Φπρηαηξηθή Κιηληθή
ΔΚΠΑ, Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν, Τπεχζπλνο πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο ρξήζεο νπζηψλ
«ΑΘΖΝΑ»
Κφθθαο ηαχξνο, Γηεπζπληήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο 414 ΝΔΝ
ΔΗΖΓΖΔΗ:
«αηηηνπαζνγέλεηα νπζηνεμάξηεζεο – γεληθέο αξρέο αληηκεηψπηζεο»
Λαδαξίδεο Παληειήο, Φπρίαηξνο, Γεληθφο Αξρίαηξνο ελ απνζηξαηεία.
«θάλλαβε θαη ςπρηθή δηαηαξαρή»
ηεθαλήο Νηθφιανο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο, 1ε Παλεπηζηεκηαθή Φπρηαηξηθή
Κιηληθή ΔΚΠΑ, Αηγηλήηεην λνζνθνκείν.
«αιθννιηζκφο ζην γεληθφ λνζνθνκείν – ζεξαπεία – πξννπηηθέο»
Μνπζάο Γεψξγηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο, 2ε Παλεπηζηεκηαθή Φπρηαηξηθή
Κιηληθή ΔΚΠΑ, Αηηηθφ Ννζνθνκείν
«ζπλεξγαζία ηνπ ΟΚΑΝΑ κε άιινπο θνξείο θαη ηδηαίηεξα ηνλ ζηξαηφ» ηαζαθνπνχινπ
Δπγελία, Φπρνιφγνο, Δπηδεκηνιφγνο Φπρηθήο Τγείαο, Τπεχζπλε Σκήκαηνο Δθαξκνγψλ
Πξφιεςεο ΟΚΑΝΑ.
«ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ρξήζεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ηεο ςπρηαηξηθήο
θιηληθήο ηνπ 424 ΓΝΔ» Φσηηάδεο Πέηξνο, Δπίαηξνο – Φπρίαηξνο, επηκειεηήο ςπρηαηξηθήο
θιηληθήο 424 ΓΝΔ.
14:30 – 16:00 ΓΔΞΗΧΖ
ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Πξφεδξνο:
Γελ. Αξηξνο
Μέιε:

Αξρίαηξνο
Αλρεο (ΤΗ)
Αλρεο (ΤΝ)
Δπίαηξνο
Δπίαηξνο
Δπίαηξνο
Δπίαηξνο
Σρεο(ΤΝ)
Σρεο (ΤΝ)
Σρεο (ΤΝ)

Κφθθαο .
Γησηάθνο Ο.
αιηφο Λ.
Εέξβα Σ.
Μπνπληαινχδεο Ζ.
Μακπιέθνπ Δ.
Μνπγηάθνο Θ.
Υαιεπιήο Η.
Πιψηα Υ.
Οηθνλνκνπνχινπ Μ.
νθνχ Ο.

Πιεξνθνξίεο: Φπρηαηξηθή Κιηληθή 414 ΝΔΝ
Σει.: 8106671, 8106587, 8106667
FAX: 8042135
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Λγνο (ΤΗ)
Λγνο (ΤΗ)
Λγνο (ΤΗ)
Λγνο (ΤΝ)
Λγνο (ΤΝ)
Τπιγφο(ΤΝ)
Δπρίαο (ΤΓ)
Μ.Τ.

Ρνχθαο Γ.
εκαληεξάθεο Γ.
Καξχδεο Υ.
Ραράλε Μ.
Αζαλαζηαδνπ Φ.
Θενδνζηάδεο Ν.
Υαηδάξαο Γ.
Σξηαληαθχιινπ Θ.

ΤΝΔΓΡΗΑ Η: «ΥΡΟΝΗΔ ΦΤΥΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ»
ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:
Γεψξγηνο Παπαδεκεηξίνπ, ηαθηηθφο θαζεγεηήο Φπρηαηξηθήο ΔΚΠΑ, Γηεπζπληήο 1εο
Παλεπηζηεκηαθήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο, Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν
Κσθίδεο Νηθφιανο, Γηεπζπληήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο 424 ΓΝΔ
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ΔΗΖΓΖΖ 1ε
«ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΣΧΝ
ΥΡΟΝΗΧΝ ΦΤΥΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ»
ΔΡΡΗΚΟ ΣΕΔΜΠΔΛΗΚΟ, ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΜΑΝΟΓΛΔΗΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ
ην θνξηίν λφζσλ, αλ δνχκε ηηο ζπρλφηεξεο αηηίεο αλαπεξίαο, απφ ηα ζηνηρεία πνπ
δίλνπλε ε Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο θαη άιιεο εηαηξείεο πνπ κεηξάλε γεληθά
επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία, ζα δνχκε φηη πεξηιακβάλνληαη νη εμήο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο
φπσο είλαη ε κνλνπνιηθή κείδσλ θαηάζιηςε, φπσο είλαη ε ρξήζε νπζηψλ θαη ε ρξήζε
νηλνπλεχκαηνο πνπ είλαη θαη ε ζπρλφηεξε πεξίπησζε εμ’ απηψλ, ε δηπνιηθή δηαηαξαρή, ε
ζρηδνθξέλεηα θαη ε ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, πνπ είλαη ρξφληεο ςπρηαηξηθέο
παζήζεηο.
Αλ δνχκε ζηελ θνηλσλία καο επηδεκηνινγηθά ηη γίλεηαη, ππνινγίδεηαη φηη
ππνθέξνπλ απφ ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο (γεληθή αλαπεξία θαη πξφσξνο ζάλαηνο) 450
εθαηνκκχξηα παγθνζκίσο ή αιιηψο ην 13% ηνπ παγθφζκηνπ θνξηίνπ λφζνπ. Αλ δνχκε ηηο
Δπξσπατθέο ρψξεο, είλαη ζεκαληηθφ ην πνζνζηφ δηφηη νη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο απνηεινχλ
ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ λφζνπ. εκεηψλεηαη φηη ην 7% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ
πγεία δαπαλάηαη γηα ςπρηθέο αζζέλεηεο. Γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, αλαθέξνληαη ηα
εμήο. ηελ Αζία νη ςπρηθέο λφζνη απνηεινχλ ην 12% ηνπ θνξηίνπ λφζνπ ελψ ζηελ Αθξηθή
ην 4.6%. Φαίλεηαη φηη κνλάρα ην 1% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνζνζηφ αξθεηά ρακειφηεξν απ’
φηη παξαηεξείηαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, δαπαλάηαη γηα ηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο. Ο
πιεζπζκφο ζπρλά εμππεξεηείηαη κε ιηγφηεξν απφ έλα ςπρίαηξν αλά εθαηνκκχξην.
Σν 2002 ππνινγίδεηαη φηη ζε ρηιηάδεο ρξφληα δσήο, δειαδή πνιιαπιαζηάδνληαο ηα ρξφληα
πνπ ηαιαηπσξείηαη ν θάζε αζζελήο απφ κία λφζν ηεο ςπρήο βιέπνπκε φηη ε θαηάζιηςε είλαη
πάξα πνιχ ζπρλή φπσο θαη ε δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη ε ζρηδνθξέλεηα. πλεπψο νη
ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο ζπλήζσο δηαδξάκνπλ κία ρξφληα πνξεία θαη έρνπλ πνιιαπιέο
επηπηψζεηο ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηνπ αζζελή θαη θαη’ επέθηαζε ζην νηθνγελεηαθφ,
πξνζσπηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα. Οη ρξφληεο παζήζεηο μεθηλάλε αξγά,
δηαηεξνχληαη γηα θαηξφ, δελ ζεξαπεχνληαη εχθνια θαη ν ζηφρνο ηεο ζεξαπεπηηθήο
πξνζπάζεηαο γίλεηαη γηα λα δηαηεξεζνχλ ζε χθεζε θαη φρη γηα λα εμαιεηθζνχλ εθφζνλ θάηη
ηέηνην δελ είλαη δπλαηφ.
Μία νκάδα ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη νη δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο, ησλ
νπνίσλ ε δηάγλσζε δίλεηαη αθνχ ελειηθησζεί ν αζζελήο θαη έρεη δειαδή δεκηνπξγεζεί ε
πξνζσπηθφηεηά ηνπ. πρλά, ηέηνηεο παζήζεηο απνθιείνπλ ηνπο ζηξαηεχζηκνπο απφ κία
θπζηνινγηθή πξνζαξκνγή θαη ιεηηνπξγηθφηεηα, ζηνηρεία αλαγθαία γηα ην ηδηαίηεξν
πεξηβάιινλ ηνπ ζηξαηνχ.
Οη λεπξψζεηο, δειαδή νη δηαηαξαρέο ηνπ άγρνπο είλαη επίζεο ρξφληεο παζήζεηο,
απνηεινχληαη απφ ηελ ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, ηελ δηαηαξαρή παληθνχ, ηελ
αγνξαθνβία –πνπ είλαη αξθεηά αλζεθηηθή ζηελ ζεξαπεία-, ηηο δηάθνξεο θνβίεο πνπ κπνξεί
λα είλαη απιέο ζηελ ζεξαπεία αιιά ηαπηφρξνλα λα πξνθαινχλ θαη κεγάιε κείσζε ζηε
ιεηηνπξγηθφηεηα.
Οη εμαξηήζεηο απφ ηηο νπζίεο –έλαο ηνκέαο πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη απαηηεί
εθηεηακέλε ζπδήηεζε- θαη νη δηαηαξαρέο πξφζιεςεο ηξνθήο είλαη επίζεο πξνβιήκαηα πνπ
ηα δηαηξέρεη κία ρξνληφηεηα.
Ζ δπζζπκηθή δηαηαξαρή ή αιιηψο λεπξσζηθή θαηάζιηςε πνπ είλαη κία
ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή δηαγλψζθεηαη κε πξνυπφζεζε ηελ δηάξθεηα δχν ρξφλσλ νπφηε
απφ ηελ θχζε ηεο είλαη κία θαηάζηαζε κε ραξαθηήξα ρξνληφηεηνο.
Ζ κείδσλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή επηβαξχλεη ζε κεγάιν πνζνζηφ: ηνπιάρηζηνλ
75% ησλ αζζελψλ έρνπλ θαη δεχηεξν επεηζφδην ελψ κεηά απφ δχν θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα ε
πηζαλφηεηα γηα ηξίην είλαη πάλσ απφ 60% ελψ κεηά απφ ηξία ε πηζαλφηεηα εθηνμεχεηαη ζην
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90%. Σν 15% ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή επηρεηξεί λα
απηνθηνλήζεη.
Ζ δηπνιηθή δηαηαξαρή πνπ ην έλα θνκκάηη είλαη ε κείδσλ θαηάζιηςε θαη ην άιιν
είλαη ην καληαθφ επεηζφδην ή αιιηψο καλία αθνινπζεί ζε κεγάιν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ
(30%) κία πησηηθή πνξεία, δειαδή ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αζζελνχο ζπλερψο κεηψλεηαη, ηα
επεηζφδηα είλαη ζπρλφηεξα θαη νπζηαζηηθά έρεη κία ρξφληα πνξεία. πλήζσο κεζνιαβεί
ζρεηηθά θαιή ιεηηνπξγηθφηεηα ζηα κεζνδηαζηήκαηα ησλ θξίζεσλ. Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ
αζζελψλ εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ θαη ηελ βαξχηεηα ησλ θαηαζιηπηηθψλ επεηζνδίσλ.
Οη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο έρνπλ θνηλνχο βηνινγηθνχο παξάγνληεο, ηδηαίηεξα ε
ζρηδνθξέλεηα θαη ε δηπνιηθή δηαηαξαρή. Ζ έξεπλα ησλ ηειεπηαίσλ 30 ρξφλσλ θαη νη λέεο
ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ πεξαηηέξσ κειέηε ζηε λεπξνβηνινγία θαη ζηηο γελεηηθέο ζπζρεηίζεηο
απηψλ ησλ αζζελεηψλ. Παξαηεξείηαη ζεκαληηθή επηθάιπςε ζηηο παζνινγηθέο λεπξνρεκηθέο
δηαδηθαζίεο θαη ηε γελεηηθή ζχλδεζε κεηαμχ δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, ζρηδνθξέλεηαο θαη
δηαηαξαρψλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Απηφ έρεη επηπηψζεηο ζηε ζεξαπεία θαη δείρλνπλ ηελ
αλάγθε γηα θάξκαθα πνπ ζα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο θνηλέο νδνχο.
Τπάξρεη επηθάιπςε ησλ ζπκπησκάησλ κεηαμχ ζρηδνθξέλεηαο θαη δηαηαξαρψλ ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο. Ζ επηθάιπςε απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιάζνο δηάγλσζε. Ζ ζρηδνθξέλεηα
είλαη κία νκάδα λνζεκάησλ πνπ κπαίλεη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ
πνπ έρνπλ εηδηθά δηαγλσζηηθά θξηηήξηα. Όηαλ έρνπκε ρξφλην ζσκαηηθφ πξφβιεκα φπσο
θάπνηα θαξδηαγγεηαθή ή κεηαβνιηθή λφζν, κπνξεί λα ππάξμεη κία ππνθεηκεληθή ςπρηαηξηθή
δηαηαξαρή, φπσο άγρνο θαη θαηάζιηςε, πνπ ζα ζπκβάιεη ζε απηέο ηηο λνζεξφηεηεο.
Γεκηνπξγείηαη αλάγθε γηα ζεξαπείεο απνηειεζκαηηθέο έλαληη επξένο θάζκαηνο
ζπκπησκάησλ θαη κε κηθξή επίδξαζε ζηηο ζπλνδνχο λνζεξφηεηεο.
Σα ηειεπηαία 25 ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί κία απμεκέλε θαηαλφεζε ηεο βηνινγηθήο
βάζεο ησλ ςπρηαηξηθψλ λφζσλ. Γελεηηθέο, λεπξναλαηνκηθέο θαη λεπξνρεκηθέο κειέηεο
δείρλνπλ φηη νξηζκέλεο δηαηαξαρέο είλαη θνηλέο ζηε ζρηδνθξέλεηα θαη ζηηο δηαηαξαρέο ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο. Ζ ζπλερηδφκελε έξεπλα παξέρεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε
ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ.
Ζ ζρηδνθξέλεηα απνηειεί κία ζεκαληηθή αλαπεξία καδί κε ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή
θαη είλαη δχζθνιε ε ςπρνθνηλσληθή ηνπο απνθαηάζηαζε θαζψο θαη ε πξφιεςή ηνπο.
Πξηλ απφ ηνλ Emil Kraepelin, πνπ ζηελ ςπρηαηξηθή είλαη γλσζηφ φηη έθαλε κία εθηεηακέλε
πεξηγξαθή απηήο ηεο λφζνπ ζαλ Dementria Praecox, ππήξρε κία παιαηφηεξε πεξηγξαθή,
demence precoce απφ ηνλ Benedict August Morel, ελφο Γάιινπ λεπξνιφγνπ-ςπρίαηξνπ.
Μία επηπξφζζεηε πεξηγξαθή ην 1891 ήηαλ απφ ηνλ Arnold Pick, πνπ εζηίαζε ζε έλα
πεξηζηαηηθφ λεαξνχ άλδξα κε ςπρσηηθή δηαηαξαρή πνπ ηαηξηάδεη κε ηελ πεξηγξαθή ηεο
εβεθξέλεηαο. Ζ ρξνληφηεηα κπήθε εμαξρήο ζηνλ νξηζκφ ηνπ Kraepelin γηα ηε ζρηδνθξέλεηα,
κε ηελ γλσζηή ηαρεία έθπησζε ησλ πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη κε έλαξμε ζηελ εθεβεία ή
ηελ πξψηκε ελήιηθε δσή.
ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζπλαληνχκε ην παξαιήξεκα, ηηο
παξαηζζήζεηο, ηελ απνδηνξγάλσζε ηνπ ιφγνπ, ηελ ζπλνιηθά δηαηαξαγκέλε ή θαηαηνληθή
ζπκπεξηθνξά θαη ηα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα. Πξέπεη απηά ηα ζπκπηψκαηα λα δηαξθέζνπλ έμη
κήλεο γηα λα έρνπκε κία ηέηνηα δηάγλσζε. Τπάξρεη θπζηθά θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή
δπζιεηηνπξγία γηα ζεκαληηθή ρξνληθή πεξίνδν. Δπηβάιιεηαη κία δηαθνξηθή δηάγλσζε έηζη
ψζηε λα απνθιεηζηεί ε χπαξμε ζρηδνζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο θαη δηαηαξαρήο ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο θαζψο θαη ε ρξήζε νπζηψλ πνπ πνιιέο θνξέο είλαη ππαίηηα γηα ηα
ζπκπηψκαηα πνπ δηαξθνχλ κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Ζ αξρηθή ππνδηαίξεζε ζε αξλεηηθά θαη ζεηηθά ζπκπηψκαηα ζεζπίζηεθε ηα
ηειεπηαία ρξφληα. ηα αξλεηηθά ζπλαληάκε ηελ αινγία, ηελ άκβιπλζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο,
ηελ απάζεηα θαη ηελ θνηλσληθή απφζπξζε, ηελ αλεδνλία (ηελ έιιεηςε ηεο ηθαλφηεηαο λα
επραξηζηεζνχλε ηα γεγνλφηα ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο) θαζψο θαη ηηο δηαηαξαρέο
πξνζνρήο. Σα ζεηηθά πεξηιακβάλνπλ ηηο ςεπδαηζζήζεηο, ην παξαιήξεκα, ηελ
απνδηνξγαλσκέλε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο δηαηαξαρέο ηεο ζθέςεο. Σα γλσζηαθά ζπκπηψκαηα
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ηνλίζηεθαλ πάξα πνιχ ζηελ δηάγλσζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη κεηά απφ πνιπεηείο κειέηεο
απνθάλζεθε φηη νη άλζξσπνη απηνί πζηεξνχζαλ ζε θάπνην βαζκφ ζε λνεηηθή απφδνζε θαη
γεληθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ. Σα γλσζηαθά ζπκπηψκαηα
αλαθέξνληαη ζε ειιείκκαηα κλήκεο, ηθαλφηεηα κάζεζεο θαη άιισλ λεπξνςπρνινγηθψλ
ιεηηνπξγηψλ. Σα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα κπνξνχλ πάληα λα ζπλνδεχνπλ ηελ
ζρηδνθξέλεηα ελψ αλ είλαη μερσξηζηά επεηζφδηα κπνξνχλ λα καο νδεγήζνπλ ζε κία
δηάγλσζε ζρηδνζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο.
Απηέο νη δηαζηάζεηο ηεο λφζνπ (ζεηηθά, θαηαζιηπηηθά, αξλεηηθά θαη γλσζηαθά
ζπκπηψκαηα) ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαίλεηαη λα έρνπλ ππνθεηκεληθνχο κεραληζκνχο θαη
αληαπνθξίλνληαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο ζε δηάθνξεο ζεξαπεπηηθέο αγσγέο.
Ο Crow έρεη αζρνιεζεί πνιχ κε ηελ παζνγέλεηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο ηα ηειεπηαία 25-30
ρξφληα. Σελ δηέθξηλε ζε δχν θαηεγνξίεο. Δίλαη ν Σχπνο Η κε νμεία εηζβνιή πνπ
πεξηιακβάλεη ζεηηθά θπξίσο ζπκπηψκαηα, έρεη θαιή αληαπφθξηζε ζηα Νεπξνιεπηηθά θαη ηα
άηππα αληηςπρσζηθά θαη έρεη κία αλαζηξέςηκε –ζε κεγάιν βαζκφ- πνξεία. ηνλ Σχπν ΗΗ
θπξηαξρνχλ ηα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα (αδηαθνξία, έιιεηςε ελνρηθφηεηαο) θαη ηνλ δηαθξίλεη
κία χπνπιε εηζβνιή, πησρή αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία θαη ζπλήζσο εθπησηηθή πνξεία.
Δίλαη απηή πνπ θαινχκε Υξφληα ρηδνθξέλεηα. ηελ δηαίξεζε ηνπ Crow, ε ρξνληφηεηα
εκθαλίδεηαη ζαλ εηδηθφο ηχπνο. Δίλαη κεγάιε ε πνηθηιία ηεο έθθξαζεο ελφο πξψηνπ
ςπρσζηθνχ επεηζνδίνπ αιιά ζηε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ πνπ ε δηάγλσζε απηή
επηβεβαηψλεηαη θαη αθνινπζνχλε λέα επεηζφδηα, ε πνξεία είλαη ρξφληα.
Ο Liddle έρεη πξνζθέξεη κία θαηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζε ηξεηο κνξθέο ηεο ρξφληαο
ζρηδνθξέλεηαο. Ζ κία κνξθή ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλαηζζεκαηηθή θηψρεηα, αινγία,
κεησκέλεο απηφκαηεο θηλήζεηο θαη ςπρνθηλεηηθή έλδπα. Μία άιιε κνξθή είλαη ε
απνδηνξγαλσκέλε φπνπ επηθξαηνχλ δηαηαξαρέο ζθέςεηο, ιφγνπ θαη ζπκπεξηθνξάο θαζψο
θαη απξνζθνξφηεηα ζπλαηζζήκαηνο. Ζ ηειεπηαία κνξθή ζπλδέεηαη θπξίσο κε
παξακφξθσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, απφ ζπρλέο δειαδή ςεπδαηζζήζεηο, απφ επίκνλεο
παξαιεξεηηθέο δνμαζίεο. ηελ πξψηε κνξθή ζπλαληνχληαη βιάβεο ζηελ ξαρηαία
πξνκεησπηαία πεξηνρή, ζηελ δεχηεξε ζηελ θνγρνκεησπηαία θαη ζηε ηξίηε ζπλαληάηαη
λεπξνπαζνινγία ζηηο έζσ θξνηαθηθέο δνκέο.
ηηο ςπρψζεηο κε κεγάιε ρξνληφηεηα θαη κεγάιε αλαπεξία ηνλίδεηαη ην
λεπξναλαπηπμηαθφ κνληέιν ζθέςεο φπνπ ν θπξίαξρνο παξάγνληαο ησλ εκθαλίζεψλ ηνπο
είλαη βηνινγηθήο θχζεο. Βέβαηα είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθά ζηελ έθθξαζε επεηζνδίσλ ην
ζηξεο θαη ηα δηάθνξα ςπρνπηεζηηθά γεγνλφηα ηεο πξνζσπηθήο δσήο αιιά ζε κεγάιν βαζκφ,
ε βηνινγία είλαη ήδε δηαηαξαγκέλε. Έρνπλ πξνηαζεί ινηπφλ ηα λεπξναλαπηπμηαθά κνληέια
φπνπ νη γελεηηθνί θαη άιινη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ
εγθεθάινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνγελλεηηθήο θαη πεξηγελλεηηθήο πεξηφδνπ. Οη ηνγελείο
ινηκψμεηο in utero έρνπλ ελνρνπνηεζεί θαη γηα άιια αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα, φπσο θαη ε
επαηζζεζία ζε νπζίεο πνπ θπθινθνξνχλε γεληθά (π.ρ. γινπηέλε), νη εγθεθαιηθέο
δπζκνξθίεο (velocardiofacial syndrome), ηπρφλ επηπινθέο ηνθεηνχ θαη ε έθζεζε ζε ηνμηθέο
νπζίεο φπσο ν κφιπβδνο.
Ο κεγαιχηεξνο παξάγνληαο θηλδχλνπ είλαη ε παξνπζία ζπγγελνχο πνπ πάζρεη απφ
ζρηδνθξέλεηα. ηε πεξίπησζε ησλ κνλνδπγσηηθψλ δηδχκσλ ππάξρεη 48% πηζαλφηεηα λα
λνζήζεη θαη ην άιιν παηδί, ζηα δηδπγσηηθά δίδπκα ε πηζαλφηεηα πέθηεη ζην 17%, ζην ηέθλν
ελφο γνλέα κε ζρηδνθξέλεηα ζην 13% ελψ αλ θαη νη δχν γνλείο πάζρνπλ απφ ζρηδνθξέλεηα,
ην ηέθλν έρεη 46% πηζαλφηεηα λα λνζήζεη απφ ηελ ίδηα αζζέλεηα. Ζ θιεξνλνκηθφηεηα είλαη
πνιχ έληνλε ζηε ζρηδνθξέλεηα.
Οη κειέηεο πηνζεζίαο δείρλνπλ φηη ηα πνζνζηά παξακέλνπλ ζηαζεξά αθφκε θαη
κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ηέθλνπ απφ ην λνζνχληα γνλέα. Φπζηθά, θαη ην πεξηβάιινλ
επηδξά πνιχ ζηελ εκθάληζε ςπρνπαζνινγίαο, εηδηθά ηα πξψηα δεθαπέληε ρξφληα ηεο δσήο
πνπ είλαη θαη ηα πην ζεκαληηθά γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ
ραξαθηήξα θαη ηα πην επαίζζεηα θαζψο ν εγθέθαινο αιιάδεη θαη αλαπηχζζεηαη. Γξακαηηθέο
αιιαγέο μαλαιακβάλνπλ ρψξα ζηε πεξίνδν ηεο εθεβείαο πνπ πηα ζηνλ ίδην ηνλ εγθέθαιν
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επηδξνχλε νη νξκφλεο. Γελ έρεη εληνπηζηεί θάπνην ππεχζπλν γνλίδην φπσο ζηε κεζνγεηαθή
αλαηκία, παξφιν πνπ ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζε δηάθνξα απφ απηά (COMT, DISC 1,
Dysbindin – dystrobrevin-binding protein 1, Neuregulin-1). Απηά ηα γνλίδηα ζπλδένληαη κε
ηε δηακφξθσζε πξσηετλψλ ηνπ εγθεθάινπ θαζψο φιε ε λεπξνδηαβίβαζε ηνπ εγθεθάινπ
θαηεπζχλεηαη απφ πξσηεïλνζχλζεζε πνπ θαηεπζχλεηαη απφ ην DNA θαη ην RNA θιπ, νπφηε
φπσο θαηαιαβαίλνπκε, φιε απηή ε αιπζίδα μεθηλάεη απφ θάπνην γνλίδην πνπ κεηαθξάδεηαη
θαηφπηλ γηα λα θηηαρηεί θάπνηα πξσηεΐλε.
Οη πξψηκεο κειέηεο δείρλνπλ ζπλχπαξμε ησλ δηαηαξαρψλ κέζα ζε νηθνγέλεηεο θαη
ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο ςπρηαηξηθήο λνζεξφηεηαο ζε ζπγγελείο αζζελψλ κε
ζρηδνθξέλεηα. Μειέηεο ζε δίδπκα, νηθνγέλεηεο θαη πηνζεηεκέλα άηνκα έδεημαλ φηη ε γεληθή
ζπκβνιή ζηελ επηξξέπεηα ζηε ζρηδνθξέλεηα θαη ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή θζάλεη ζην 50-85%
ελψ ε εθηίκεζε ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο γηα ηε ζρηδνθξέλεηα, ηηο ζρηδνζπλαηζζεκαηηθέο
δηαηαξαρέο θαη ηε καλία θζάλεη ζην 82-85%.
Ζ λεπξνεθθπιηζηηθή ππφζεζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο πξνηείλεη ηελ παξνπζία κηαο
ζπλερφκελεο εθθπιηζηηθήο δηεξγαζίαο πνπ μεθηλά απφ ηελ κήηξα θαη πξνρσξάεη κε
απνηέιεζκα ηελ έθπησζε ηεο λεπξσληθήο ιεηηνπξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηεο
λφζνπ. Σαπηφρξνλα κπνξεί λα ππάξμεη θαη θπηηαξηθή εθθχιηζε ησλ λεπξψλσλ σο ζπλέπεηα
ηεο επίδξαζεο ηεο απμεκέλεο γινπηακηλεξγηθήο λεπξνδηαβίβαζεο (excitotoxic hypothesis –
ζεσξία «ηνμηθφηεηαο απφ δηέγεξζε»).
Ζ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ θνηιηψλ ηνπ εγθεθάινπ είλαη έλα ζπρλφ εχξεκα ζηε
ρξνληφηεηα θαζψο θαη ε απψιεηα εγθεθαιηθήο, θαηάο νπζίαο ζην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα
(limbic system), θπξίσο ζηνλ ηππφθακπν (hippocampal formaton) θαη ζηελ παξατππνθάκπηα
έιηθα θαη ηελ έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ (parahippocampal and cingulated gyri). Καη άιιεο
πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ φπσο ν ζάιακνο (thalamus), ν κεησπηαίνο θαη θξνηαθηθφο θινηφο
(frontal and temporal cortex) θαη ηα βαζηθά γάγγιηα (basal ganglia) δείρλνπλ λα είλαη
επεξεαζκέλεο. Απηά ηα επξήκαηα ηα δηαπηζηψλνπκε κε ηηο αμνληθέο θαη ηηο καγλεηηθέο
ηνκνγξαθίεο. Απηέο καο επηηξέπνπλ λα δνχκε δσληαλνχο αλζξψπηλνπο εγθέθαινπο ζε
αληίζεζε κε ην παξειζφλ φπνπ κφλν κε ηηο λεθξνηνκέο κπνξνχζαλ πηα λα παξαηεξεζνχλ νη
βιάβεο.
Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ςπρσηηθψλ επεηζνδίσλ πέθηεη
ζπλέρεηα. Ο Faloon είρε επηζεκάλεη ην θνκκάηη ηνπ ζηξεο θαη ηεο ρξνληφηεηαο ζηε
ζρηδνθξέλεηα. χκθσλα κε απηφλ, ππάξρνπλ δχν ηχπνη ζηξεζνγφλσλ. Τπάξρεη ην stress
πεξηβάιινληνο (ambient stress), δειαδή ην θαζεκεξηλφ ζηξεο θαη ην ζηξεο πνπ πξνθχπηεη
απφ κείδνλεο αιιαγέο θαη γεγνλφηα, φπσο πρ απφ έλα ζάλαην ή έλα δηαδχγην. Αλ ην
θαζεκεξηλφ ζηξεο είλαη ρακειφ, ηφηε κφλν ζνβαξά γεγνλφηα μεπεξλνχλ ηελ νπδφ ηεο
ππνηξνπήο. Αλ φκσο ην θαζεκεξηλφ ζηξεο, ηδηαίηεξα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, είλαη πςειφ
ηφηε αθφκα θαη αζήκαληα γεγνλφηα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πνιιαπιέο θαη ζπρλέο
ππνηξνπέο ησλ γελεηηθά επαίζζεησλ αηφκσλ, ζπληεξψληαο έηζη ηε ρξνληφηεηα ηεο λφζνπ.
Οη βηνινγηθνί θαη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο εμεγνχλ ηε ρξφληα πνξεία ηεο λφζνπ. Δλψ
δηάθνξνη βηνινγηθνί παξάγνληεο θαζηζηνχλ ην άηνκν επάισην ζηε λφζν, είλαη ην ζηξεο πνπ
ππξνδνηεί ηελ νμεία ςπρσηηθή απνδφκεζε. Ζ πεξαηηέξσ πνξεία ηεο λφζνπ, απφ ηελ πιήξε
χθεζε, κέρξη ηελ πιήξε ιεηηνπξγηθή έθπησζε, εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο ςπρνθνηλσληθνχο
παξάγνληεο. Ζ παξνπζία ινηπφλ ζαθψλ εθιπηηθψλ παξαγφλησλ, ην πξνλνζεξφ θνηλσληθφ,
ζεμνπαιηθφ θαη εξγαζηαθφ ηζηνξηθφ, ε ζπδπγηθή θαηάζηαζε (έγγακνο vs. άγακνο,
δηαδεπγκέλνο ή ρήξνο), ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο θαη ην ζηξεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή είλαη
φινη ζεκαληηθνί ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ρξνληφηεηα.
Σν ηζηνξηθφ δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη άιισλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη ησλ ζρηδνζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ) ζε
γνλείο ή αδέξθηα απμάλεη ηνλ θίλδπλν δηπνιηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο. Παηδηά κε
απψιεηα ηεο κεηέξαο πξν ησλ πέκπησλ γελεζιίσλ έρνπλ 4,55 θνξέο απμεκέλν θίλδπλν λα
εκθαλίζνπλ δηπνιηθή δηαηαξαρή ελψ άηνκα κε ζπγγελή πξψηνπ βαζκνχ κε δηπνιηθή
ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή είραλ θαηά 13,63 θνξέο απμεκέλν θίλδπλν.
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ΔΗΖΓΖΖ 2ε
«ΓΟΜΔ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΠΟΓΟΥΖ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΑΘΔΝΧΝ
ΜΔ ΥΡΟΝΗΔ ΦΤΥΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ – ΑΠΟΑΤΛΟΠΟΗΖΖ»
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΟΝΣΖ, ΝΔΤΡΟΛΟΓΟ – ΦΤΥΗΑΣΡΟ, ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 4ΟΤ
ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΞΔΧΝ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ
Ζ πξφιεςε απνηειεί ηνλ ζεκέιην ιίζν ζηελ ηαηξηθή θαη φπσο έιεγε ν ζεκειησηήο
ηεο ηαηξηθήο ζθέςεο, Ηππνθξάηεο, «θάιιηνλ ην πξνιακβάλεηλ ηνπ ζεξαπεχεηλ». Ζ πξφιεςε
θαη ζηελ ςπρηαηξηθή παίδεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ ςπρηαηξηθή ζεκέξα ε νπνία έρεη
εληαρζεί ζηελ ηαηξηθή, ππνζηεξίδεηαη απφ ην βηνςπρνινγηθφ κνληέιν. Ζ πξφιεςε ρσξίδεηαη
ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ζηελ πξσηνγελή ή πξσηνβάζκηα πνπ ζηφρνο ηεο είλαη λα πεξηνξίζνπκε
ηνπο παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ ζηελ εκθάληζε ηεο ςπρηθήο λφζνπ, ζηελ δεπηεξνγελήο ή
δεπηεξνβάζκηα πξφιεςε πνπ ζαλ ζηφρν έρεη ηελ ζεξαπεία ηεο λφζνπ κε
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηαρχηεηα ψζηε λα πεξηνξίζνπκε ηα θαηάινηπα πνπ κπνξεί λα
αθήζεη θαη ζηελ ηξηηνγελή ή ηξηηνβάζκηα πξφιεςε πνπ ζαλ ζηφρν έρεη λα κεηψζεη ζηνλ
ρξφλην ςπρσηηθφ αζζελή ηελ ππνιεηκκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε πξνιακβάλνληαο ηηο επηπινθέο
ηεο λφζνπ θαη αλαπηχζζνληαο πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο. Ζ απνθαηάζηαζε θαη ε
ζεξαπεπηηθή επέκβαζε πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ηελ κέξα πνπ ζα εκθαληζηεί ε λφζνο
αιιηψο αλαπηχζζνληαη ηέηνηα δπλακηθά κεηαμχ ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ψζηε ν
αζζελήο απνκαθξχλεηαη θαη απφ ηε εξγαζία ηνπ θαη απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη απφ ηελ
θνηλσλία.
Ο ρξφληνο ςπρσηηθφο αζζελήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ κεγάιε βαξχηεηα ηεο
λφζνπ, απφ εθηεηακέλε αλαπεξία, απφ ην ηζηνξηθφ καθξάο λνζειείαο θαη απφ ηελ
θνηλσληθή απνκφλσζε. Ο ςπρσηηθφο αζζελήο δεη ζηνλ εαπηφ ηνπ, κφλνο ηνπ θαη αλ δελ ηνλ
βνεζήζνπκε εκείο ζα εμαθνινπζεί λα δεη κφλνο ηνπ.
Οη αλάγθεο ηνπ ρξφληνπ ςπρσηηθνχ είλαη ηξεηο θαη είλαη απνηέιεζκα ησλ πξνεγνπκέλσλ.
Δίλαη ε ζηέγαζε θαη δηακνλή, ε εξγαζία θαη ε θνηλσληθνπνίεζε. Με βάζε ινηπφλ ηηο
αλάγθεο ησλ ρξφλησλ ςπρσηηθψλ αζζελψλ δεκηνπξγήζεζαλ δνκέο πνπ θαιχπηνπλ απηέο ηηο
αλάγθεο. Οη δνκέο απηέο έγηλαλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ (κνληέιν θέληξνπ) θαη εθηφο απηνχ
κέζα ζηελ θνηλφηεηα (κνληέιν δηαζπνξάο). Οη πξψηεο δνκέο ζηνηρίδνπλ θζελφηεξα, αλ θαη
απηφ ηειεπηαία ακθηζβεηείηαη θαη έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη απνθεχγεηαη ην ζηξεο
απνρσξηζκνχ ησλ αζζελψλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ςπρηαηξηθψλ λνζνθνκείσλ,
εθφζνλ έρνπλ δηακείλεη ρξφληα ζε απηά.
ήκεξα αθνινπζείηαη ην κνληέιν ηεο δηαζπνξάο, δειαδή αλαπηχζζνληαη δνκέο
κέζα ζηελ θνηλφηεηα, ρψξνη κε ζπρλέο επαθέο κε ηνπο θνξείο ηεο θνηλφηεηαο. Βέβαηα,
ππάξρεη ην νηθνλνκηθφ δήηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ ζηέγαζε ηέηνησλ ρψξσλ ζε πινχζηεο
πεξηνρέο, δηφηη δελ θηάλνπλ ηα ρξήκαηα ηνπ θξάηνπο. Οη άξξσζηνη είλαη αλαγθαζκέλνη λα
δνχλε θπξίσο ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο. Αλαπηχρζεθαλ ινηπφλ δνκέο πνπ αθνξνχλ ηελ
ζηέγαζε φπσο νη μελψλεο (βξαρείαο –κέρξη έμη κήλεο-, κέζεο –κέρξη δεθανρηψ κήλεο-,
καθξάο δηαξθείαο –πεξίπνπ ηξηάληα έμη κήλεο-, πςειήο -24ψξε παξνπζία ηνπ πξνζσπηθνχ-,
κέζεο –κέρξη 24 ψξεο παξακνλή- θαη ρακειήο επηζηαζίαο –ηα πξσηλά-), ηα νηθνηξνθεία πνπ
δηαθέξνπλ απφ ηνπο μελψλεο κφλν σο πξνο ηνλ ρψξν παξακνλήο πνπ είλαη απεξηφξηζηνο, ηα
δηακεξίζκαηα θαη ηα πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα φπνπ νη αζζελείο δνχλε κφλνη ηνπο θαη
καγεηξεχνπλε.
Οη δνκέο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία θαη ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε είλαη ηέζζεξηο.
Δίλαη ηα θέληξα επαγγεικαηηθήο θαη πξνεπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, νη θνηλσληθνί
ζπλεηαηξηζκνί, ηα θέληξα εκέξαο ηα νπνία πξνζθέξνπλ κφλν παξαθνινχζεζε θαη
θνηλσληθή επαθή θαη ηέινο νη δνκέο θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο φπσο ιέζρεο, ζσκαηεία θαη
νη ινηπέο δνκέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα.
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Δμσηεξηθέο ηεγαζηηθέο Γνκέο ηνπ ΦΝΑ
1/12/2005
10/3/2006
16/10/2007
16/10/2008

μελ. 15
μελ. 16
μελ. 16
μελ. 17

νηθ. 14
νηθ. 14
νηθ. 18
νηθ. 18

πξνζ. Γηακ. 49
πξνζ. Γηακ. 51
πξνζ. Γηακ. 54
πξνζ. Γηακ. 54

Παιηφηεξα ν ςπρσζηθφο αζζελήο δελ αλαγλσξηδφηαλ απφ καθξηά ιφγσ ηεο λφζνπ
ηνπ αιιά απφ ηηο παξελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ θαη ήηαλ φινη θαζεισκέλνη ζα δφκπη. Σψξα
επηθξαηεί κία ηειείσο δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε. Πιένλ δελ ρξεηάδεηαη ν αζζελήο λα δηακέλεη
ζε απαξάδεθηεο ζπλζήθεο.
Οη εξγαζηαθέο δνκέο ηνπ Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο απνηεινχληαη απφ ηα
ΚΟΗΠΔ (θνηλσληθνί ζπλεηαηξηζκνί), απφ ηα θέληξα πξνεπαγγεικαηηθήο θαη
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, απφ ηα θαθελεία, ηα ζνχπεξ κάξθεη θαη ηα θαζη θνχλη.
ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη νη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπγθαηαιέγνληαη νη αθφινπζεο. Ζ
ζπκκεηνρή ζηηο θνηλσληθέο δνκέο ηεο θνηλφηεηαο (πλεπκαηηθά θέληξα, ΚΑΠΖ, εθθιεζία
θιπ) θαη ε δηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε εθδξνκέο, ρνξνχο, ζπλεζηηάζεηο, ζεαηξηθέο
παξαζηάζεηο, θηλεκαηνγξάθνο, θαθεηέξηα θ.α). Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη πνιχ ζπρλέο
θαη πξνθαιεί πξνβιεκαηηζκφ ε κε έθζεζή ηνπο απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.
Ννζειεπφκελνη Αζζελείο ζην ΦΝΑ
απφ ην 1970 εψο ην Γεθέκβξην ηνπ 2008
1/12/1970
1/12/1980
1/12/1990
1/12/2000
1/12/2001
1/12/2002
1/12/2003
1/12/2004
1/12/2005
1/12/2006
1/12/2007
1/12/2008

2367
2489
1881
1269
1350
1336
1194
1154
1064
1059
1094
1037

εληφο
εληφο
εληφο
εληφο
εληφο
εληφο
εληφο
εληφο
εληφο

820
835
795
631
557
536
490
503
428

εθηφο
εθηφο
εθηφο
εθηφο
εθηφο
εθηφο
εθηφο
εθηφο
εθηφο

196
274
369
403
454
450
481
545
568

κεη
κεη
κεη
κεη
κεη
κεη
κεη
κεη
κεη

253
241
172
160
143
78
78
46
46

Μέρξη ην 1980 νη αζζελείο δηακέλνπλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο κέζα ζηνπο ρψξνπο ηνπ
λνζνθνκείνπ. Σελ δεθαεηία ηνπ 1980 αλαπηχζζνληαη θάπνηεο δνκέο ζην γεληθφ λνζνθνκείν
κε απνηέιεζκα θάπνην νξηζκέλν αξηζκφ πεξηζηαηηθψλ λα δηακέλνπλ εθεί θαζψο θαη έλα
άιιν πνζνζηφ ην νπνίν γχξηζε ζηα ζπίηηα ηνπο. Απφ ην 2000 θαη κεηά παξαηεξείηαη κία
ζπλερήο πξνζπάζεηα απνζπινπνίεζεο θαζψο ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ εληφο
λνζνθνκεηαθψλ ρψξσλ ζπλερψο κεηψλεηαη ελψ ηαπηφρξνλα απμάλεηαη ην πνζνζηφ πνπ δεη
ζε εμσηεξηθέο δνκέο. Λφγσ ηνπ ζεηζκνχ ηνπ 1999 θάπνηνη αζζελείο κεηαθέξζεθαλ ζε
κεηαζηεγαζηηθέο δνκέο θαη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ κεηαθέξζεθαλ ζε δνκέο εθηφο ηνπ
λνζνθνκείνπ θαη εληφο ηεο θνηλφηεηαο.
ην Γξνκνθαίηεην είρε 800 λνζειεπφκελνπο ζπλερψο ελψ ην 2008 έρεη πεξίπνπ 500
εθ ησλ νπνίσλ νη 375 βξίζθνληαη εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη νη 125 ζε δνκέο.
Όια ηα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα είλαη αλζξσπνθεληξηθά κε κνλαδηθφ ζηφρν ηελ βειηίσζε
ηεο λφζνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ αζζελψλ.
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ΔΗΖΓΖΖ 3ε
«Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ Χ ΥΧΡΟ ΔΚΓΖΛΧΖ ΚΑΗ ΔΝΣΟΠΗΜΟΤ ΦΤΥΗΚΧΝ
ΠΑΘΖΔΧΝ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ»
ΟΡΔΣΖ ΓΗΧΣΑΚΟ, ΑΡΥΗΑΣΡΟ – ΦΤΥΗΑΣΡΟ, ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 414 ΝΔΝ
Δίλαη γλσζηφ φηη ε ζηξαηησηηθή ςπρηαηξηθή έρεη θάπνηεο δηαθνξέο απφ ηελ
γεληθφηεξε ςπρηαηξηθή. Οη δηαθνξέο απηέο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ
θάλνπλ νη ππεξεζίεο παξνρήο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ζηξαηνχ θαη θπζηθά δελ αλαθέξνκαη κφλν
ζηνπο ςπρηάηξνπο, ψζηε ην πξνζσπηθφ, είηε απηνί είλαη ζηξαηεχζηκνη είηε ζηειέρε, λα έρεη
κία θαιή πξνζαξκνγή. Δίλαη γλσζηφ φηη νη ζηξαηεχζηκνη αιιάδνπλ 3 κε 5 κέξε, γηα λα κε
κηιήζσ γηα πφζηα ζηνπο 12 κήλεο πνπ ππεξεηνχλ θαη θαηά κέζν φξν 15 κέξε φηαλ
αλαθεξζνχκε ζηα ζηειέρε. Ο ζηφρνο ινηπφλ είλαη λα επηηπγράλεηαη κία νκαιή πξνζαξκνγή
ή λα εληνπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ δπζθνιία πξνζαξκνγήο θαη νη
ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ φπσο ε απηνθηνληθφηεηα θαη ε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ
νπζηψλ πνπ απαηηνχλ επείγνπζα αληηκεηψπηζε δηφηη είλαη απφ ηηο ιίγεο ςπρηαηξηθέο
πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα απνβνχλ ζαλαηεθφξεο. Πίζσ απφ απηέο ηηο δχν ζπκπεξηθνξέο
θξχβνληαη κείδνλεο ςπρνπαζνινγίεο ηηο νπνίεο πξέπεη έγθαηξα λα κπνξνχκε λα ηηο
αλαγλσξίζνπκε, λα ηηο παξαπέκπνπκε ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ππφ θαηαιιειφηεξεο
ζπλζήθεο.
ε δχν έξεπλεο ηνπ 2001 θαη 2005, απφ ηνπο 1.098 θαη 777 λενζχιιεθηνπο ηξηάληα
εκεξψλ πεξίπνπ πνπ εξσηήζεθαλ αληίζηνηρα, ην 12% έλαληη ηνπ 24% ζε θάζε ρξνληά
απάληεζε φηη είραλ ληψζεη φηη ε δσή δελ έρεη θαλέλα λφεκα, ην 6% έλαληη ηνπ 9% είραλ
επρεζεί λα πεζάλνπλ, ην 6% έλαληη ηνπ 8% είραλ ζθεθηεί λα απηνθηνλήζνπλ θαη ην 2% θαη
3% αληίζηνηρα είραλ πξνζπαζήζεη λα απηνθηνλήζνπλ. Να ππελζπκίζσ φηη πξηλ απφ πεξίπνπ
δέθα ρξφληα νη επίζεκεο αλαθνηλψζεηο απφ ηνλ ζηξαηφ ππνζηήξηδαλ φηη δελ ζπλαληάηαη
απηνθηνληθφηεηα ζηνλ ζηξαηφ. Φάρλνληαο πην εηδηθά ζηα δχν δείγκαηα ζα δηαπηζηψζεη φηη ε
χπαξμε ελφο λενζπιιέθηνπ ζηνλ ζηξαηφ απμάλεη πηζαλφηεηα ηα επίπεδα απηνθηνληθφηεηαο.
Σν 11% ηνπ πξψηνπ δείγκαηνο απάληεζε φηη θαη πξηλ ην ζηξαην είρε ληψζεη φηη ε δσή δελ
έρεη θαλέλα λφεκα ελψ ην πνζνζηφ απηφ δηπιαζηάδεηαη ζην 24% φηαλ ηα ίδηα άηνκα
βξεζνχλ ζηνλ πιαίζην ηνπ ζηξαηνχ.
Μία άιιε πνλεκέλε παξάκεηξνο είλαη ε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ.
Βξηζθφκαζηε ζπρλά αληηκέησπνη κε απηφ ην δήηεκα ιφγσ ηεο πηζαλήο απηνθηνληθήο
έθθξαζεο αιιά θαη ηεο ζπλήζσο βαξηάο ςπρνπαζνινγίαο πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ
ρξήζε. πγθξίλνληαο ην δείγκα ηνπ 2001 κε ην δείγκα ηνπ 2005 βξίζθνπκε φηη ε ρξήζε
ραπηψλ ή ραζίο θπκαίλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα (7% vs 5%). ηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα
ζπλαληνχκε θαη ηελ ρξήζε εξσίλεο ή θνθαΐλεο (4% vs 3%). Να ππελζπκίζνπκε φηη πξηλ
απφ δέθα πεξίπνπ ρξφληα νη επίζεκεο αλαθνηλψζεηο ηνπ ζηξαηνχ ππνζηήξηδαλ φηη ζην
ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ δελ γίλεηαη ρξήζε νπζηψλ άξα θαη δελ ππάξρεη ιφγνο γηα
ζπδήηεζε. ήκεξα, εδψ θαη ιίγνπο κήλεο, αθνχ πέξαζαλ ηα πξάγκαηα απφ δηάθνξεο
δηαδηθαζίεο, ππάξρεη δηαηαγή ε νπνία κάιηζηα πξνζβιέπεη ζηελ πξφιεςε, θάλνληαο
δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο κέζα ζηνλ ζηξαηφ ηφζν ζηνπο ζηξαηεχζηκνπο φζν θαη ζηα
ζηειέρε. Θέκαηα φζν αλαθνξά ηελ αλαθνίλσζε ηέηνησλ απνηειεζκάησλ βξίζθνληαη ππφ
ζπδήηεζε αιιά δελ ζα είλαη ην αληηθείκελν ηεο ζεκεξηλήο παξνπζίαζεο.
Απφ ηελ έξεπλα ηνπ 2001, ε ρξήζε νπζηψλ πξηλ ην ζηξαηφ ζηνπο 1098
λενζχιιεθηνπο θαη ε ρξήζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζηξαηνχ θπκαίλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα
(9.4% γηα ραζίο ή/θαη ράπηα πξηλ ην ζηξαηφ έλαληη 7.2% θαηά ηε δηάξθεηα θαη 4.9% γηα
εξσίλε ή/θαη θνθαΐλε πξηλ ην ζηξαηφ έλαληη 3.9% θαηά ηε δηάξθεηα). Γελ πξέπεη λα
παξαιείςνπκε φκσο ην γεγνλφο φηη ζε θάζε ζεηξά πνπ θαιείηαη λα παξνπζηαζηεί ππάξρεη
έλα πεξίπνπ 15% πνπ απαιιάζζεηαη είλαη ιφγσ ηεο ρξήζεο ελψ ην ππφινηπν πνζνζηφ είλαη
γηα ςπρηαηξηθνχο ιφγνπο. Οπφηε παξφιν πνπ ηα πνζνζηά ρξήζεο πξηλ θαη θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ ζηξαηνχ παξακέλνπλ ηα ίδηα, πξέπεη λα ιάβνπκε ππ’ φςηλ ηελ κείσζε ηνπ
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δείγκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο απαιιαγέο. Δπίζεο, ζηνπο 30-εκεξψλ λενζχιιεθηνπο,
ππάξρνπλ λέα πεξηζηαηηθά ρξήζεο ραπηψλ ή ραζίο ζην 1.4% ηνπ ζπλφινπ ηνπο θαη 1.2% πνπ
αθνξά ηελ λέα ρξήζε εξσίλεο/θνθαΐλεο
ίγνπξα ππάξρεη έλα ζπλερέο, δειαδή απηφο πνπ είλαη απηνθηνληθφο πξηλ απφ ην
ζηξαηφ έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη θαη κεηά. Σν ίδην κπνξνχκε λα πνχκε θαη γηα
ηνπο ρξήζηεο νπζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα άηνκα κε πξνεγνχκελε «θαηάρξεζε αιθνφι»,
«ρξήζε ραζίο/ραπηψλ» ή «ρξήζε εξσίλεο/θνθαΐλεο έρνπλ αληίζηνηρα 20, 120 θαη 100 θνξέο
πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα θάλνπλ παξφκνηα ρξήζε θαη ζηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, ζε
ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ παξφκνην ηζηνξηθφ ρξήζεο.
Όηαλ ζπλδέζνπκε ηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο, δειαδή ηελ απηνθηνληθφηεηα θαη ηελ
ρξήζε νπζηψλ, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ε ζπλλνζεξφηεηα παξνχζαο απηνθηνληθφηεηαο θαη
ρξήζεο ηνμηθψλ νπζηψλ βξίζθεηαη ζην 30% κε 45%, αλάινγα κε ην είδνο ηεο νπζίαο. Σα
άηνκα πνπ έθαλαλ ηφζν ζην παξειζφλ φζν θαη ζην παξφλ ρξήζε θάπνηαο ςπρνδξαζηηθήο
νπζίαο είραλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ, ζε ζρέζε
κε ηα άηνκα πνπ δελ αλέθεξαλ αληίζηνηρε παξειζνχζα ή παξνχζα ρξήζε.
Δίλαη γλσζηφ φηη κείδνλεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο φπσο ε θαηάζιηςε θαη ε
ζρηδνθξέλεηα, ιφγσ ηεο ειηθηαθήο θαηαλνκήο έλαξμεο, εκθαλίδνπλ ηηο αξρηθέο εθδειψζεηο
ζηε δηάξθεηα ηεο ζηξάηεπζεο. Απηφ είλαη πην ραξαθηεξηζηηθφ βέβαηα γηα ηελ ζρηδνθξέλεηα
αιιά θαη ε θαηάζιηςε θάλεη έλα κηθξφ peak γχξσ ζηα ρξφληα ηεο φςηκεο εθεβείαο.
χκθσλα κε ζηαηηζηηθέο κειέηεο, έλα εθαηνκκχξην αζζελείο λνζνχλ εηεζίσο ζηελ Διιάδα
απφ θαηάζιηςε. Έλαο ζηνπο δέθα λνζνχλ ηνλ ρξφλν ελψ έλα 17% πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε
κε δηάξθεηα δσήο. Δίλαη γλσζηφ φηη νη γπλαίθεο είλαη πην επηβαξεκέλεο απφ ηελ λφζν θαη νη
άληξεο ιίγν ιηγφηεξν. Σα πνζνζηά είλαη ηεξάζηηα θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ απηψλ, κνηξαία,
βξίζθνληαη ζηνλ ζηξαηφ.
Ζ θαηάζιηςε είλαη ε δεχηεξε αηηία επίζθεςεο ζην γεληθφ ηαηξφ, κεηά ηηο ινηκψμεηο
ηνπ αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ. Ζ πεξηπινθφηεηα ηεο θαηάζιηςεο πεξηιακβάλεη πεξηπηψζεηο
ζπλλνζεξφηεηαο κε θνηλσληθέο θνβίεο, γεληθεπκέλεο αγρψδεηο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο
κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξο, δηαηαξαρέο παληθνχ θαη ηδενςπραλαγθαζηηθέο δηαηαξαρέο.
Ζ ζρηδνθξέλεηα είλαη κία λφζνο κνληέιν γηα ην ζέκα πνπ ζπδεηάκε. Δίλαη κία λφζνο ρξφληα,
βαξηά πνπ απαηηεί θαιή αληηκεηψπηζε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θαη θαζ’φιε ηελ δηάξθεηα ηεο
απνθαηάζηαζεο. Πεξίπνπ ην 1% ηνπ πιεζπζκνχ αλαπηχζζεη ζρηδνθξέλεηα θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δσήο ηνπ. 100.000 πεξίπνπ Έιιελεο ζα αλαπηχμνπλ ζρηδνθξέλεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δσήο ηνπο. Σν πξψην επεηζφδην ζα ιάβεη ρψξα ζπλήζσο ζηελ ειηθία κεηαμχ 17 θαη 25. Απηφ
ζεκαίλεη φηη νη πηζαλφηεηεο ην πξψην απηφ επεηζφδην λα ζπκβεί κέζα ζηνλ ζηξαηφ είλαη
αξθεηά κεγάιεο, μέρσξα βέβαηα θαη απφ ην ζηξεο ηνπ ζηξαηνχ. ηνλ Διιεληθφ πιεζπζκφ
πεξηκέλνπκε φηη 1.200 πεξίπνπ άηνκα ζα εκθαλίζνπλ γηα πξψηε θνξά ζρηδνθξέλεηα. ηε
ζρηδνθξέλεηα ζπλαληνχκε πνιχ κεγάια πνζνζηά ππνζηξνπήο. Αλεμαξηήησο αγσγήο, ην
54% ησλ αζζελψλ ζα ππνηξνπηάζεη κέζα ζηνπο επφκελνπο 24 κήλεο, ην 82% ζα
ππνηξνπηάζεη κέζα ζηα επφκελα 5 έηε ελψ ην 72% δηαηξέρεη θίλδπλν λα έρεη δεχηεξε
ππνηξνπή κεηά απφ ηα 5 ρξφληα. Ζ δηαθνπή ηεο αληηςπρσηηθήο ζεξαπείαο είλαη ν
ηζρπξφηεξνο ιφγνο ππνηξνπήο. Ο λνχκεξν έλα ιφγνο γηα ηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ αζζελνχο
κε ηελ αγσγή είλαη ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε (ελεκέξσζε γηα ηελ αζζέλεηα, επαθή κε ηνπο
γνλείο, πξνγξακκαηηζκφο, πιάλν γηα ηε δσή ηνπο ηα επφκελα ρξφληα).
Ζ ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο έρεη ζαλ πξψηε θάζε ηελ άκεζε ςπρηαηξηθή
απνθαηάζηαζε ε νπνία πεξηιακβάλεη πηζαλφηαηα ηελ λνζειεία θαη ζίγνπξα ηελ ζπκκεηνρή
θαη ηελ ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ψζηε λα πξνρσξήζεη ε ζεξαπεία. Ζ δεχηεξε θάζε, ή
αιιηψο θχξηα, είλαη ε θνηλσληθή απνθαηάζηαζε. Ζ θνηλσληθή απνθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη
θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη δηαρείξηζεο, ηελ θνηλσληθή
ιέζρε, ηηο νκάδεο απηνβνήζεηαο, ηελ ζηεγαζηηθή απνθαηάζηαζε, ηηο πξνλνηαθέο ππεξεζίεο
θαη ηα νηθνγελεηαθά πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο. Σέινο, ή παξάιιεια κε φια απηά, εθφζνλ
ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αζζελνχο έρεη αιιάμεη ππάξρεη θαη ν ζηφρνο ηεο επαγγεικαηηθήο
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απνθαηάζηαζεο δειαδή ε ζπκκεηνρή ζε πξνεπαγγεικαηηθά ή επαγγεικαηηθά εθπαηδεπηηθά
εξγαζηήξηα κε ζθνπφ ηελ πξνζηαηεπκέλε εξγαζία.
Χο πξνο ηελ ζηειέρσζε ηνπ ζηξαηνχ μεξάο, αξηζκεηηθά ηνπιάρηζηνλ θαίλεηαη φηη
είκαζηε θαιπκκέλνη. Ο ζηξαηφο μεξάο πεξηιακβάλεη 40.000 ζηξαηεχζηκνπο θαη 40.000
ζηειέρε. Έρεη 30 ςπρηάηξνπο, 20 ςπρνιφγνπο, 5 θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη 80
ςπρηαηξηθέο θιίλεο. Πξέπεη φκσο λα ιάβνπκε ππφςε φηη ν ζηξαηφο είλαη ζε φιε ηελ
επηθξάηεηα ηεο Διιάδνο θαη άξα ηα λνχκεξα κεξηθέο θνξέο απαηνχλ.
Έλα 15% ησλ αλζξψπσλ πνπ έξρνληαη γηα λα ππεξεηήζνπλ απαιιάζζνληαη γηα
ιφγνπο πγείαο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηψλ γηα ιφγνπο ςπρηθήο πγείαο, κεηά ηελ
αξρηθή ηνπο εμέηαζε σο λενζχιιεθηνη. Δδψ θαη ιίγα ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί νη Οκάδεο
Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ αλά κεγάιε κνλάδα ή πεξηθέξεηα θαη
απαξηίδνληαη απφ ηνλ επηθεθαιή ςπρίαηξν, απφ έλαλ ςπρνιφγν θαη έλαλ θνηλσληθφ
ιεηηνπξγφ ή θνηλσληνιφγν. ίγνπξα ηα πξνβιήκαηα ζηειέρσζεο ππάξρνπλ γεληθφηεξα ζην
ζηξαηφ πφζν κάιινλ ζηελ θαηεγνξία απηή. Σν ζεκαληηθφ φκσο είλαη φηη νη νκάδεο
ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο είλαη κία πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπληεινχλ πνιχ ζεκαληηθφ έξγν.
Έλα πξφζθαην φπιν ηνπ ζηξαηνχ είλαη ε ηειεθσληθή γξακκή ςπρνινγηθήο ζηήξημεο ε
νπνία ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ έρεη πξνζζέζεη ζην έξγν ηεο θαη ηελ νκάδα παξέκβαζεο ζηελ
θξίζε. Ζ ηειεθσληθή γξακκή ςπρνινγηθήο ζηήξημεο ιεηηνπξγεί εδψ θαη πέληε ρξφληα, απφ
ην 2003, έρεη ιάβεη 8.000 θιήζεηο θαη ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά, ζε 24σξε βάζε.
ηειερψλεηαη απφ 8 ςπρνιφγνπο θαη έρεη κία 3κειή επηζηεκνληθή επηηξνπή. Ζ έδξα ηεο
είλαη ζην 414 ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Δηδηθψλ Ννζεκάησλ ζηελ Πεληέιε. Τπεχζπλνη γηα
ηελ γξακκή είλαη ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ
ρεδηαζκνχ θαη ππνζηήξημεο, Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Πεξηβάιινληνο,
Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.
Σα πεξηζζφηεξα αηηήκαηα έρνπλ λα θάλνπλ κε νηθνγελεηαθά ζέκαηα θαη κε ζέκαηα
δηαβίσζεο ζην ζηξαηφπεδν. Ζ δηαθαηλφκελε ςπρνπαζνινγία είλαη θπξίσο ην άγρνο ελψ έλαο
ζηνπο ηξεηο δελ δείρλεη ςπρνπαζνινγία. πλήζσο ε παξέκβαζε είλαη ζπκβνπιεπηηθή. Όζν
αλαθνξά ην θνκκάηη παξέκβαζεο ζηελ θξίζε, δειαδή έμσ απφ ηελ γξακκή, ε εκπεηξία είλαη
ηξηεηήο κε ην πξνζσπηθφ ηεο Γξακκήο λα έρεη ρεηξηζηεί 30 πεξίπνπ πεξηζηαηηθά θξίζεσλ ηα
ηειεπηαία ηξία ρξφληα έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη 38 επηζθέςεηο ζηνλ ηφπν πνπ βξίζθνληαη νη
νηθείνη ησλ ζπκάησλ. Όζν πεξλάεη ν θαηξφο ηα πεξηζηαηηθά απηά γίλνληαη. Οη πεξηζζφηεξεο
επηζθέςεηο γίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ελψ ε ηδηφηεηα ησλ ζπκάησλ είλαη
θαηά 52% ζηξαηηψηεο, 19% ΔΠΟΠ, 19% ζηέιερνο θαη 10% κέινο. Οη αηηίεο είλαη θαηά 24%
απηνθηνλίεο, 43% ηξνραία, 19% αζζέλεηεο θαη θαηά 14% άιια δπζηπρήκαηα. Ζ παξέκβαζε
δελ έγηλε δεθηή ζην 14% ελψ έγηλε δεθηή ζην 86%.
Ζ αξρή ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο έγηλε ην 1983, φπνπ ζεζπίδεηαη ην Δζληθφ χζηεκα
Τγείαο (Ν. 1397/83). Απηφο ν λφκνο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο δηφηη πξνέβιεπε ηελ ίδξπζε
ςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ κέζα ζηα γεληθά λνζνθνκεία. Σν 1984, ην πεξίθεκν βηληεάθη απφ ηελ
Λέξν θηλεηνπνίεζε ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κία έθηαθηε
νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ηελ ηφηε ΔΟΚ κε ζθνπφ ηελ πξψηε δηαδηθαζία απντδξπκαηηζκνχ
ε νπνία δηεπξχλζεθε νρηψ ρξφληα κεηά κε ηνλ Ν. 2071/92. Σν 1995, ην ππνπξγείν Τγείαο
θαη Πξφλνηαο εθπφλεζε έλα καθξνπξφζεζκν ζρέδην κε ηελ θσδηθή νλνκαζία «Φπραξγψο».
Σν έξγν απηφ παγηψζεθε κε ηνλ Ν. 2716/99 κε ηίηιν ‘Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο
ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο’. Σν πξφγξακκα απνηειεί ηνλ ππεξεζηαθφ
βξαρίσλα ηεο πνιηηηθήο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο γηα ηελ ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε, ηνλ
απντδξπκαηηζκφ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ πγείαο κε ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ,
θνηλνηηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ θαη εληαγκέλσλ ζε Σνκείο Φπρηθήο Τγείαο.
Οη ζηφρνη ηνπ «Φπραξγψο» είλαη ε απντδξπκαηνπνίεζε, ε ςπρνθνηλσληθή
απνθαηάζηαζε θαη ε θνηλσληθή επαλέληαμε αζζελψλ κε καθξά παξακνλή ζηα ςπρηαηξηθά
λνζνθνκεία ηεο ρψξαο. Έλαο άιινο ζηφρνο είλαη ε Πξσηνβάζκηα θξνληίδα, ε
εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη ε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ.
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Σα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ «Φπραξγψο» είλαη πνιιά.
Γεκηνπξγήζεθαλ 49 μελψλεο θαη 6 νηθνηξνθεία, 71 εξγαζηήξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
ςπρηθά αζζελψλ. Πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνθαηάξηηζε θαη θαηάξηηζε 973 αζζελψλ πνπ
δηέκελαλ ζε Φπρηαηξηθά Ννζνθνκεία ελψ επεηεχρζε ν απντδξπκαηηζκφο θαη ε δηακνλή ζε
έμσ-λνζνθνκεηαθέο δνκέο (μελψλεο, νηθνηξνθεία) 769 αζζελψλ. Δπίζεο, έγηλε δπλαηή ε
πξφζιεςε θαη ε εθπαίδεπζε 630 αηφκσλ, δειαδή ησλ ζηειερψλ ησλ λέσλ δνκψλ θαη ε
θαηάξηηζε 910 αηφκσλ σο ζηειερψλ ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ «Φπραξγψο», δειαδή ζηελ θάζε πνπ
βξηζθφκαζηε ηψξα, είλαη θαη απηά ζεκαληηθά. Οη θιίλεο ησλ δεκφζησλ ςπρηαηξείσλ έρνπλ
κεησζεί απφ ηηο 8.500 ηνπ 1984, ζηηο ζεκεξηλέο 2000 ησλ 8 ςπρηαηξείσλ. Έρνπλ ήδε θιείζεη
νξηζηηθά ηα άζπια πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζε 5 Φπρηαηξηθά λνζνθνκεία (Φ.Ν. Πέηξαο
Οιχκπνπ, ΦΠ Κξήηεο, ΦΝ Κέξθπξαο, ΦΝ Σξίπνιεο θαη Παηδνςπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν
Αηηηθήο).
ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο
θαη Πξφλνηαο γηα ηα έηε 2000 κε 2008 απνζθνπεί ζε δχν θαηεγνξίεο απνθαηάζηαζεο. Δίλαη
νη κνλάδεο ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο, δειαδή ηα πξνζηαηεπκέλα δηακεξίζκαηα, ηα
νηθνηξνθεία θαη νη μελψλεο, νη νπνίεο έρνπλ ήδε θάλεη εθηθηή ηελ απναζπινπνίεζε ηνπ
50% ησλ ρξφλησλ αζζελψλ πνπ ρξεηάδνληαη ζηελή παξαθνινχζεζε θαη αλέξρνληαη ζηηο 400
κνλάδεο, θαη νη θνηλνηηθέο δνκέο, φπσο ηα θέληξα εκέξαο, ηα ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα, ηα
θέληξα ςπρηθήο πγηεηλήο θαη νη θηλεηέο κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο. Απηέο νη δνκέο
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ιηγφηεξν ζνβαξά παξ’ φια απηά, έρνπλ ζρεδηαζηεί 250
θνηλνηηθέο δνκέο ελψ ζηελ παξνχζα θάζε ππάξρνπλ γχξσ ζηηο 80. Απηφο ν αξηζκφο δείρλεη
φηη ην πξφγξακκα «Φπραξγψο» βξίζθεηαη αξθεηά πίζσ ζε δνκέο πνπ κπνξνχλ λα
θαιπηεξεχζνπλ ηα ειαθξά πεξηζηαηηθά θαη άξα ηα ειαθξά πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο
δνκέο απηέο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε βάζνο ρξφλνπ ζε βαξηά πεξηζηαηηθά.
Οη κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο πνπ πξνβιέπεηαη λα αλαπηπρζνχλ είλαη ηα ςπρηαηξηθά
ηκήκαηα ζε γεληθά λνζνθνκεία θαη πεξηιακβάλνπλ ην θιαζζηθφ ηκήκα λνζειείαο, ηελ
κνλάδα βξαρείαο λνζειείαο, ην θέληξν παξέκβαζεο ζηελ θξίζε θαη ηελ κνλάδα νμέσλ.
Δίλαη ηα θέληξα εκέξαο, ηα θέληξα ςπρηθήο πγείαο (γηα ελήιηθεο) θαη ηα ηαηξνπαηδαγσγηθά
θέληξα (γηα παηδηά θαη εθήβνπο). Σέινο, πξνβιέπεηαη λα αλαπηπρζνχλ θαη πξνγξάκκαηα
πξνθαηάξηηζεο, θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο αζζελψλ.
Κάπνηα παξαδείγκαηα ππνκνλάδσλ ςπρηθήο πγείαο πνπ πξνβιέπεηαη λα
αλαπηπρζνχλ είλαη απηά πνπ απνζθνπνχλ ζηελ άκεζε παξέκβαζε ζηελ θξίζε ησλ ρξεζηψλ
λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ζηελ ζσκαηηθή απεμάξηεζε θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ
αιθννιηθψλ, ζηελ επαγγεικαηηθή επαλέληαμε, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηελ
νηθνγέλεηα, ζηελ απεμάξηεζε απφ νπζίεο αηφκσλ θπιαθηζκέλσλ, ζηα άηνκα κε δηαηαξαρέο
απηηζηηθνχ ηχπνπ θαη ζηηο θηλεηέο κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο, γηα πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα
πξνβιήκαηα πξφζβαζεο φπσο λεζηά θαη απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο.
Σα δχν ηξίηα ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο πξνέξρνληαη απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα ελψ ν ηδησηηθφο
ηνκέαο πεξηιακβάλεη 50 θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηα
έηε 2007-2013 αλέξρεηαη ζηα 1,4 δηζ επξψ.
Με βάζε φια απηά πνπ είπακε πξέπεη λα ηείλνπκε λα πξνζαξκνδφκαζηε ζηνπο
ζηφρνπο ηεο Φπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο, δειαδή ζηνπο ζηφρνπο ηνπ «Φπραξγψο» (Νφκνο
2716/99). Πξέπεη επίζεο λα δεκηνπξγεζνχλ κνλάδεο πξσηνβάζκηαο αληηκεηψπηζεο θαη
πξφιεςεο ζηελ θνηλφηεηα (π.ρ θέληξα εκέξαο, θηλεηέο κνλάδεο), λα εληζρπζεί ν ζεζκφο ησλ
νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο (ΟΦΜ), λα εληζρπζεί ν ζεζκφο ηεο ηειεθσληθήο
γξακκήο ςπρνινγηθήο ζηήξημεο θαη νκάδαο παξέκβαζεο ζηελ θξίζε θαζψο θαη ν ζεζκφο
ηειε-ςπρηαηξηθήο (Φίιηππνο, ΚηΠ ΑΔ). Δπίζεο πξέπεη λα ππάξμεη αμηνπνίεζε ησλ
πξνγξακκάησλ ΔΠΑ.
Γηα λα ζρεδηάζεη θαλείο πξνηάζεηο πξέπεη λα έρεη ηα θαηάιιεια ζηνηρεία. Απηά ηα
ζηνηρεία κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εξεπλεηηθή παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ
θαηλνκέλσλ ηεο απηνθηνληθφηεηαο θαη ηεο ρξήζεο νπζηψλ. Πξέπεη λα ππάξμεη θεληξηθφο
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ζπληνληζκφο ελεξγεηψλ πξφιεςεο (έξεπλα -> ζρεδηαζκφο -> εθαξκνγή) θαζψο θαη επαξθήο
ζηειέρσζε απφ θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ςπρνιφγνπο, ςπρηάηξνπο, επηζθέπηεο πγείαο θαη
ςπρηαηξηθνχο λνζειεπηέο ε νπνία ηελ παξνχζα θάζε είλαη ειιηπέζηαηε.
Σέινο, πξέπεη λα ππαξμεη ζηαζεξή ελεκέξσζε φισλ, ζηειερψλ αιιά θαη
ζηξαηησηψλ ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγηεηλήο. Ζ ελεκέξσζε απνηειεί βαζηθφ άμνλα ηεο
πξφιεςεο θαη εκπεξηέρεη κέζα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηίγκαηνο. Ζ ςπρηαηξηθή είλαη
θιάδνο ηεο ηαηξηθήο θαη δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο θάηη πεξίεξγν ή μερσξηζηφ. ε
απηφ ην πιαίζην, ζα είρε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ε κεηνλνκαζία ηνπ 414 απφ ηξαηησηηθφ
Ννζνθνκείν Δηδηθψλ Ννζεκάησλ ζε θάηη ιηγφηεξν θνξηηζκέλν. Δπίζεο, απφ ηνλ πξψην
λφκν ηεο ίδξπζεο ηνπ ΔΤ, πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ςπρηαηξηθέο θιηληθέο κέζα ζηα γεληθά
λνζνθνκεία. Κάπνηε ην 401 ήηαλ ην κφλν λνζνθνκείν ζηελ Διιάδα πνπ δηαηεξνχζε
ςπρηαηξηθή θιηληθή ελψ ηψξα είλαη ην κνλαδηθφ λνζνθνκείν πνπ δελ δηαηεξεί ςπρηαηξηθή
θιηληθή. Σειεηψλνληαο, ζηηο πξνηάζεηο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε ζαλ ζηφρν λα ππάξμεη κία
ζπλερήο βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ ζηξαηησηψλ θαη ησλ ζηειερψλ.
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ΔΗΖΓΖΖ 4ε
«Ζ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΝ ΥΧΡΟ ΣΖ ΦΤΥΗΚΖ
ΤΓΔΗΑ – ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ – ΠΡΟΦΑΣΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ»
ΓΖΜΖΣΡΖ Β. ΠΛΟΤΜΠΗΓΖ, ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ, 1ε
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΚΠΑ, ΑΗΓΗΝΖΣΔΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ,
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΒΤΡΧΝΑ - ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ
ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ αηφκσλ, ιεηηνπξγνχλ ζπλεθηηθά νη ζρέζεηο δάζθαινπκαζεηή θαζψο θαη νη αλαθνηλψζεηο ζηα πιαίζηα ζπλεδξίσλ θαη επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ.
ηα πιαίζηα ηνπ παξαδείγκαηνο, απφ ην ζχλνιν ησλ αλαθνηλψζεσλ πνπ έγηλαλ ζηελ ηαηξηθή
εηαηξεία Αζελψλ ε νπνία ηδξχζεθε πξηλ απφ ην παλεπηζηήκην, ην 1835, νη αλαθνηλψζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ λεπξνινγία – ςπρηαηξηθή είλαη 169 θαη απνηεινχλ ην 5,7% ησλ
ζπλνιηθψλ αλαθνηλψζεσλ. Αλ πξνζζέζνπκε 29 αλαθνηλψζεηο γηα ςπρηαηξηθά ζέκαηα πνπ
εκθαλίζηεθαλ ζε άιιεο ελφηεηεο ην πνζνζηφ αλεβαίλεη ζην 6,7%. Απφ ηηο 169, νη 122
αλαθέξνληαη ζηνλ θιάδν ηεο λεπξνινγίαο (72,3%) ελψ νη ππφινηπεο 47 (27,7%)
αλαθέξνληαη ζηελ ςπρηαηξηθή θαη ηελ επηιεςία. Ζ λεπξνινγία θαη ε ςπρηαηξηθή έξρνληαη
φγδνεο ζηελ θαηάηαμε ησλ αλαθνηλψζεσλ ησλ ηαηξηθψλ ηνκέσλ, κεηά ηελ παζνινγία θαη
ηελ καηεπηηθή/γπλαηθνινγία θαη πξηλ ηελ νθζαικνινγία θαη αθξνδηζηνινγία.
Ζ ίδξπζε ηεο Διιεληθήο Νεπξνινγηθήο θαη Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο ιακβάλεη ρψξα
ην 1936 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ίδξπζε πέληε παλεπηζηεκηαθψλ θέληξσλ: ηνπ «Αηγηλεηείνπ»,
ηνπ λεπξνινγηθνχ ηκήκαηνο ηνπ «Δπαγγειηζκνχ», ηνπ λεπξνινγηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Δξπζξνχ
ηαπξνχ, ηνπ Γεκνζίνπ Φπρηαηξείνπ Αζελψλ θαη ηνπ «Γξνκνθαΐηεηνπ» Ηδξχκαηνο.
Σν 1949, ν Φ. θνχξαο, ν Μ. ηξηγγάξεο, απφθνηηνη ηεο ζηξαηησηηθήο ςπρηαηξηθήο ζρνιήο
ζηε Λπψλ εθδίδνπλ κε δηθά ηνπο έμνδα ην πεξηνδηθφ «ΔΓΚΔΦΑΛΟ», ε έθδνζε ηνπ
νπνίνπ δηεθφπε κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Φ. θνχξα ην 1953.
Σελ δεθαεηία ηνπ ’50, νη δχν εηαηξείεο πνπ ζπλαγσλίδνληαη θαη ζπλεξγάδνληαη, ε
«Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία» ηεο Αζήλαο θαη ε «Παλειιήληα Φπρηαηξηθή Δηαηξεία» ηεο
Θεζζαινλίθεο ζπλελψλνληαη θαη ην 1960 γίλεηαη ην πξψην «Παλειιήλην πλέδξην» ηεο
εηαηξείαο ζηελ αίζνπζα «Παξλαζζνχ» ζηελ Αζήλα. Απνθαζίζηεθε επίζεο ε επαλέθδνζε
ηνπ «ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ» (1963) σο νξγάλνπ ηνπ ζπλεδξίνπ.
Ζ ζπλεξγαζία ηδξπκάησλ θαη ππεξεζηψλ άξρηζε λα ζπδεηηέηαη επξχηεξα ζηε
δεθαεηία ηνπ 1970. ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 1970 έρνπκε ηηο πξψηεο εκπεηξίεο θνηλνηηθήο
ςπρηαηξηθήο ελψ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 έρνπκε ηηο πξψηεο απνθαηαζηαζηαθέο
εκπεηξίεο δειαδή ηε ζπλεξγαζία ηνπ ςπρηαηξηθνχ λνζνθνκείνπ κε θνηλνηηθέο δνκέο.
Ο λφκνο 1397/1993 ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ζεζκνζεηεί ηελ δπλαηφηεηα
δηθηχνπ ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ ρσξίο πάληα λα ππάξρνπλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
αξρίδεη λα γίλεηαη λνεηή ε χπαξμε πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο
θξνληίδαο θαη επίζεο πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο πξφιεςεο.
Ο λφκνο 2716/1999 ηνπ ΔΤ πεξηέρεη πνιιέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη κία εληαία
ζεκαληηθή θαηλνηνκία, ηελ ηνκενπνίεζε. Ζ ηνκενπνίεζε αλαθέξεηαη ζε έλα ηνκέο αλά
λνκφ, ηξεηο ηνκείο ζηελ πεξηνρή Θεζζαινλίθεο, 13 ηνκείο ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο. Ο θάζε
ηνκέαο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα 250-300 ρηιηάδεο θαηνίθνπο κε δπλαηφηεηα νξηζκνχ
ππνηνκέσλ.
Σα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ηνκενπνίεζε είλαη πέληε. Καηαξρήλ, ν
θάζε ηνκέαο έρεη ηελ Σ.Δ.Φ.Τ. (Σνκεαηηθή Δπηηξνπή Φπρηθήο Τγείαο) πνπ ιεηηνπξγεί κε
ξφιν θαζαξά γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, παξά ην πιήζνο ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο
αλαηίζεληαη κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο. Γεχηεξνλ, ε δηαζχλδεζε ησλ εμσλνζνθνκεηαθψλ
ππεξεζηψλ κε ηηο κνλάδεο λνζειείαο είλαη ειιηπήο θαη δελ ιεηηνπξγεί. Ζ παξάιιειε
δηαζχλδεζε ησλ εμσλνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο θαη
θνξείο εληφο ησλ ηνκέσλ είλαη ειάρηζηε. Σέηαξηνλ, νη Σ.Δ.Φ.Τ. δελ παξεκβαίλνπλ κε
θαλέλα ηξφπν ζηελ ξχζκηζε ησλ εθεκεξηψλ, επζχλε πνπ αλήθεη εμ’νινθιήξνπ ζην
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.Ο.Σ.Τ. (ζεκεξηλφ Δ.Κ.Δ.Π.Τ.) θαη ηέινο, ζηα κεγάια λνζνθνκεία φπσο ην Φ.Ν.Α. θαη ην
Γξνκνθαΐηεην δελ έρνπλ επηκεξηζηεί νη θιίλεο αλά ηνκέα.
Θα ήζεια λα αλαθέξσ θάπνηεο λέεο κνξθέο δηθηχσζεο ζηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή
φπσο ην Δζληθφ Γίθηπν Ννζνθνκείσλ Πξναγσγήο Τγείαο (κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ δηθηχνπ
λνζνθνκείσλ πξναγσγήο πγείαο), ην Δζληθφ Γίθηπν Γήκσλ Πξναγσγήο Τγείαο θαη ην
Δζληθφ Γίθηπν Πξναγσγήο Τγείαο ζηνπο Υψξνπο Δξγαζίαο.
Σν Κ.Κ.Φ.Τ. ιεηηνπξγεί απφ ηελ 1/10/1979 θαη εμαζθαιίδεη πνιιαπιέο
ιεηηνπξγίεο, δειαδή απνθαηαζηαζηαθέο κνλάδεο, θάλεη παξεκβάζεηο θαηνίθσλ θαη
ζπλεξγάδεηαη κε ηα ΚΑΠΖ. Ζ βαζηθή (εμσλνζνθνκεηαθή) ςπρηαηξηθή θξνληίδα είλαη έλα
κείγκα Πξσηνβάζκηαο θαη Δμεηδηθεπκέλεο θξνληίδαο Τγείαο θαη Πξφιεςεο. Αθξνγσληαίνο
ιίζνο ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο είλαη ν λφκνο 2716/1999 πνπ εθθξάδεηαη σο έμσ
λνζνθνκεηαθή θξνληίδα θαη δηθηχσζε.
Σν θχιν ησλ εηζεξρνκέλσλ είλαη γπλαηθείν ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (68% ην 2005
θαη 71.5% ην 2006). Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ είλαη ειηθίαο απφ 30 κέρξη 64
φκσο δε ζα έπξεπε λα ππνηηκήζνπκε ηελ Σξίηε ειηθία δηφηη παξφιν ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ
(9-17%) ρξεηάδεηαη πνιιαπιέο θαη καθξνρξφληεο δξάζεηο. ηα αίηηα πξνζέιεπζεο, ε
θπξηφηεξε είλαη ε θαηάζιηςε, ην άγρνο θαη ε ςπρηθή έληαζε θαη ακέζσο κεηά αθνινπζνχλ
νη πεξίεξγεο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη απφ ηξίηνπο, δειαδή νη βαξηέο
ςπρνπαζνινγίεο φπσο νη ςπρψζεηο θαη θάπνηεο δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο, θαη ηα
πξνβιήκαηα νηθνγέλεηαο, δεχγνπο/ζρέζεσλ. ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία αλήθνπλ θαη
πξνιεπηηθήο θχζεσο πξνβιεκαηηζκνί, δειαδή κπνξεί λα κελ ππάξρεη ζπκπησκαηνινγία
αιιά λα ππάξρεη αλάγθε γηα πιεξνθφξεζε θαη ζπκβνπιή.
ΑΗΣΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ

ΑΝΓΡΔ
2005
2006

ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ-ΑΓΥΟ-ΦΤΥΗΚΖ
ΔΝΣΑΖ
ΠΔΡΗΔΡΓΖ
ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ
(ΠΑΡΑΣΖΡ. ΑΠΟ ΣΡΗΣΟΤ)
ΗΑΣΡΟΚΟΗΝΧΝΗΚΑ
(ΝΟΖΣ.
ΚΑΘ.)
ΠΡΟΒΛ/ΚΔ
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ
ΕΔΤΓΟΤ/ΥΔΔΧΝ

29
(27,1%)
19
(17,8%)
6
(5,6%)
15
(14,0%)
9
ΧΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ
(8,4%)
ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 4
(ΔΠΗΓΟΜΑ/ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ)
(3,7%)
3
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
(2,8%)
6
ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΖΖ
(5,6%)
13
ΑΛΛΟ
(12,1%)
3
ΑΓΝΧΣΟ
(2,8%)
ΤΝΟΛΟ
107

36
(42,9%)
17
(20,2%)
1
(1,2%)
11
(13,1%)
4
(4,8%)
7
(8,4%)
3
(3,6%)
2
(2,4%)
3
(3,6%)
84

ΓΤΝΑΗΚΔ
2005
2006
99
(43,6%)
16
(7,0%)
7
(3,1%)
68
(30,0%)
7
(3,1%)
3
(1,3%)
5
(2,2%)
11
(4,8%)
8
(3,5)%
3
(1,3%)
227

79 (37,4%)
21 (12,8%)
2 (0,9%)
63 (29,9%)
2 (0,9%)
8 (3,6%)
1 (0,5%)
4 (1,9%)
7 (3,3%)
19 (9,0%)
211

Ζ πεγε παξαπνκπήο γηα καο είλαη εμαηξεηηθή ζεσξψ, δηφηη πιένλ ην 60-65% ησλ
εηζεξρνκέλσλ είλαη κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, θαηαλαισηέο δειαδή ηνπ θέληξνπ θαη
ζπλήζσο είλαη απφ ηελ ηνπηθή δπλακηθή. Δπίζεο, απφ ηηο ηνπηθέο ηαηξνθνηλσληθέο
ππεξεζίεο έρνπκε έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ, ε 24σξε εθεκεξία ηνπ «Αηγηλεηείνπ» αθνινπζεί
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ακέζσο κεηά, ε παξαπνκή απφ ηδησηηθνχο ηαηξνχο θαη θαξκαθνπνηνχο θαη ηέινο απφ ην
ΚΚΦΤ, θπξίσο πεξηζηαηηθά παηδνςπρηαηξηθήο θχζεσο.
Ζ πιεηνςεθία (35-53%) ησλ εηζεξρνκέλσλ είρε ήδε δεηήζεη βνήζεηα ην
πξνεγνχκελν εμάκελν απφ ςπρίαηξνπο θαη απφ γεληθνπο ηαηξνχο νπφηε κπνξνχκε λα πνχκε
φηη είρε ήδε ιάβεη κία εμεηδηθεπκέλε πξσηνβάζκηα θξνληίδα ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ
(14-20%) εηζήιζε γηα πξψηε θνξά. ηηο πεξηπηψζεηο κε βαξχ ςπρσηηθφ πξφβιεκα
παξαηεξείηαη φηη ζπάληα ζα αλαδεηήζνπλ ηελ πξσηνβάζκηα ςπρηθή θξνληίδα ζην θέληξν
καο.
Σν ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα ησλ αζζελψλ απνηειείηαη ζηε κεγαιχηεξε πιεηνςεθία
(75%) απφ ηελ νηθνγέλεηα ελψ επίζεο παξαηεξείηαη κία άλνδνο ζηνπο αζζελεηο πνπ δνχλε
κφλνη ηνπο.
Ζ παξερφκελε θξνληίδα είλαη ζπλήζσο ππνζηεξηθηηθή ςπρνζεξαπεία θαη θάξκαθα
ή ζπληαγνγξάθεζε θαζψο θαη αηνκηθή ςπρνζεξαπεία θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε. Δπίζεο,
παξέρνληαη πιεξνθνξίεο θαη πνιιέο θνξέο κία ή δχν ηέηνηεο εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο είλαη
αξθεηέο γηα λα ππνρσξήζνπλε θάπνηα πξνβιήκαηα. Ζ παξαπνκπή ζε άιιε ππεξεζία αθνξά
ηνπο ρξήζηεο νπζηψλ ηνπο νπνίνπο ην θέληξν δελ κπνξεί λα ηνπο αλαιάβεη θαη λα ηνπο
ειέγμεη.
Ζ κεγαιχηεξε θαηεγνξία πνπ αθνξά ηελ εμέιημε ηεο αγσγήο είλαη ε θαηεγνξία
αζζελψλ πνπ δηέθνςαλ ηελ ζεξαπεία κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία. Απηφ δελ ζεκαίλεη φκσο
φηη είλαη απνηπρίεο ηνπ θέληξνπ, αληηζέησο ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί απφ απηνχο πήξαλε απηφ
πνπ ζέιαλε απφ ηελ δνκή ηνπ θέληξνπ θαη απνρσξίζαλε. Ζ θαηεγνξία πνπ δηέθνςε ηελ
ζεξαπεία κε πξσηνβνπιία ηνπ ζεξαπεπηή είλαη κία κηθξή θαηεγνξία θαη ηέινο ε βξαρεία
παξέκβαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πιεξνθφξεζε είλαη επίζεο κία ζεκαληηθή πξσηνβνπιία.
Πεξίπνπ έλα 20% παίξλνπλ θάξκαθα άιισλ εηδηθνηήησλ νπφηε θαη μερσξίδεη ε αλάγθε
δηθηχσλ εθφζνλ δνπιεχνπκε κέζα ζηελ πφιε.
ρεηηθά κε ηηο δηαγλψζεηο, νη ζρηδνθξέλεηεο θπκαίλνληαη γχξσ ζην 10% θαη έλα 6%
απνηεινχλ νη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. Βιέπνπκε δειαδή φηη έλα 15% πάζρεη απφ
βαξηά ςπρνπαζνινγία. ηα πνζνζηά απηά ζπκθσλνχλε ηα πεξηζζφηεξα θέληξα θαη παξφιν
πνπ δελ είλαη κεγάιν λνχκεξν, απαηηείηαη ζπλερή εξγαζία γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα
απφ έλα κεγάιν αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη άξα έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ην θέληξν.
Δθηφο απφ ηηο ςπρηαηξηθέο δηαγλψζεηο ζπλαληνχκε θαη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε
πξνβιήκαηα ζρέζεσλ, ζε νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα ή αθφκε θαη ζε έιιεηςε δηάγλσζεο.
Απηέο νη πεξηπηψζεηο πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ απμεζεί πάξα πνιχ ζεκαληηθά
αληηκεησπίδνληαη κε ζπκβνπιεπηηθή ςπρνζεξαπεία θαη κε ηελ θαηάιιειε πιεξνθφξεζε.
Σν θέληξν Τγείαο Βχξσλα ππάξρεη απφ ηηο 16/2/2004 θαη αλήθεη ζην «Ηππνθξάηεην» Γ.Ν. ε
απηφ εξγάδνληαη 5 εηδηθεπκέλνη ηαηξνί θαη 10 εηδηθεπφκελνη ελψ έρεη θπξίσο εθπαηδεπηηθφ
ξφιν, δίλνληαο ηελ εηδηθφηεηα ηνπ γεληθνχ ηαηξνχ. Σν 2007 εμππεξέηεζε 65000 αζζελείο,
ην 2006 55000, ην 2005 25000 θαη ην 2004 εμππεξέηεζε 8700.
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ΔΗΖΓΖΖ 5ε
«Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΣΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΡΟΝΗΔ ΦΤΥΗΚΔ
ΠΑΘΖΔΗ ΣΖ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΗ ΓΟΜΔ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ»
ΚΟΤΝΣΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ, 1Ζ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ
ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΚΠΑ, ΑΗΓΗΝΖΣΔΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
Ζ ζρηδνθξέλεηα, αιιά θαη γεληθφηεξα, ε ζνβαξή θαη ρξφληα ςπρηθή δηαηαξαρή, έρεη
απνδηνξγαλσηηθέο ζπλέπεηεο ζην ίδην ην άηνκν, κηαο θαη επεξεάδεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο
ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπ δσήο, έρεη φκσο δηαιπηηθέο ζπλέπεηεο θαη ζηελ
νηθνγέλεηα, ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη ηελ νηθνγελεηαθή αηκφζθαηξα.
ηελ Διιάδα 100,000 άλζξσπνη πάζρνπλ απφ ζρηδνθξέλεηα. 100,000 νηθνγέλεηεο
αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά έλα δπζβάζηαρην ςπρνινγηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, ιεηηνπξγηθφ
θαη νηθνλνκηθφ «βάξνο».
Σν νηθνγελεηαθφ πιαίζην απνηειεί βαζηθή πεγή θξνληίδαο θαη ππνζηήξημεο ηνπ
ςπρηθνχ αζζελνχο, επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηφζν ηελ πνξεία, φζν θαη ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ.
Όηαλ ε νηθνγέλεηα κάζεη φηη έλα κέινο ηεο είλαη άξξσζην, ζα αληηκεησπίζεη κηα ζεηξά απφ
ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία ζπλήζσο δελ ζα κπνξεί λα κνηξαζηεί κε θαλέλαλ. Σα
ζπλαηζζήκαηα απηά μεθηλάλε κε άξλεζε, δελ αλαγλσξίδνπλ ην πξφβιεκα, έρνπλ ελνρέο,
πνιιέο θνξέο ληψζνπλ ληξνπή, ζηε ζπλέρεηα ηα ζπλαηζζήκαηα γίλνληαη ζπκφο θαη θηάλνπλ
κέρξη ηελ απφξξηςε.
Ζ νηθνγέλεηα επίζεο βηψλεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο θνηλσληθήο πξνθαηάιεςεο. Αδπλαηεί
λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ψζηε λα δηεθδηθήζεη απηά πνπ δηθαηνχηαη γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ αξξψζηνπ.
Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ απνζηηγκαηηζκνχ είλαη επίζεο κείδνλ ζέκα. Οη
νηθνγέλεηεο αλαγθάδνληαη φρη κφλν λα πξνζθέξνπλ πιηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημα,
αιιά θαη λα ππνζηνχλ ηελ αξλεηηθή επίπησζε ηνπ ζηίγκαηνο θαη ησλ δηαθξίζεσλ, πνπ
ππάξρνπλ παληνχ ζηελ θνηλσλία. Παξφηη ην βάξνο ηεο θξνληίδαο γηα έλα κέινο ηεο
νηθνγέλεηαο κε ςπρηθή δηαηαξαρή δελ έρεη κειεηεζεί επαξθψο ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία
δείρλνπλ νηη είλαη ζεκαληηθφ.
Σν βάξνο ηεο νηθνγέλεηαο αθνξά νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, ζπλαηζζεκαηηθέο
αληηδξάζεηο σο πξνο ηελ αζζέλεηα, ην άγρνο ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο δηαηαξγκέλεο
ζπκπεξηθνξάο, ηελ δηάιπζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ πεξηνξηζκφ ησλ
θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Οη αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ, παξά ην γεγνλφο φηη είλαη αλεπηζήκσο γλσζηέο απφ
ρξφληα, ζήκεξα έρνπλ γίλεη πην ζπγθεθξηκέλεο απφ Δπξσπατθέο έξεπλεο, ζχκθσλα κε ηηο
νπνίεο ηα άηνκα κε ζνβαξή ςπρηθή λφζν δνπλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ζε πνζνζηφ 21-84%,
θπκαηλφκελν αλά ρψξα. Οη θξνληηζηέο ηνπο είλαη θπξίσο γνλείο ειηθίαο 51-70 εηψλ, κε ην
70% λα είλαη κεηέξεο. Ο ρξφλνο ηεο θξνληίδαο θπκαίλεηαη απφ 55-61 ψξεο ηεο
εβδνκαδηαίσο. Σν 50% ησλ νηθνγελεηψλ ζηελ Δπξψπε δειψλνπλ φηη ε νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε είλαη πνιχ κεγάιε γηα λα κπνξνχλ λα ηελ αληηκεησπίζνπλ.
Γηάθνξνη παξάγνληεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαίλεηαη φηη έρνπλ
ηδηαηηέξσο κειεηεζεί σο ζπζρεηηδφκελνη κε ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηεο ςπρηθήο
δηαηαξαρήο. Οη βαζηθφηεξνη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο είλαη ην εθθξαδφκελν ζπλαίζζεκα
(expressed emotion) πνπ εθθξάδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή αηκφζθαηξα ηεο νηθνγέλεηαο
απέλαληη ζηνλ αζζελή, θαη ε επηβάξπλζε ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο
(burden).
Σν εθθξαδφκελν ζπλαίζζεκα εθηηκάηαη βάζεη πέληε δηαζηάζεσλ, ηεο θξηηηθήο θαη
ηεο ερζξηθφηαηεο, πεξλάεη ζε ζπλαηζζεκαηηθή ππεξκπινθή, φπνπ θαηαιήγεη ζε
εγθαξδηφηεηα θαη ζεηηθά ζρφιηα, θαη απνηειεί έλα βαζηθφ πξνγλσζηηθφ δείθηε ησλ
ππνηξνπψλ ζηελ εμέιημε ηεο ςπρηθήο λφζνπ.
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Ζ επηβάξπλζε ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο (burden) εθθξάδεη ην
βάξνο πνπ βηψλεη ε νηθνγέλεηα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ πνπ αζζελεί θαη ηελ
αληίδξαζε πνπ εθδειψλεη ζε απηήλ ηε ζπκπεξηθνξά κέζσ έληαζεο, ζπκνχ, άγρνπο, θ.ιπ.
Ο θπξίαξρνο ινηπφλ αθελφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε νηθνγέλεηα ηνπ ςπρηθνχ
αζζελνχο ζηε ζεξαπεία ηεο λφζνπ θαη αθεηέξνπ ε χπαξμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ
πξνβιεκάησλ πνπ ζπρλά ραξαθηεξίδνπλ ηηο νηθνγέλεηαο ησλ ςπρσζηθψλ αζζελψλ,
απνηέιεζαλ ηελ αθεηεξία δεκηνπξγίαο δηαθφξσλ ςπρνεθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. Οη
ςπρνεθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο αλεμάξηεηα απφ ην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ
πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο ζηεξίδνληαη ζηνλ εμήο βαζηθφ ζεσξεηηθφ θακβά. ε πξψηε θάζε,
ππάξρεη ε παξνρή επαξθνχο ελεκέξσζεο γηα ηε θχζε ηεο ςπρηθήο λφζνπ θαη ηηο
πξναλαθεξφκελεο ζεξαπείαο. ηφρνο ζε απηήλ ηε θάζε είλαη λα επηηεπρζεί φζν ην δπλαηφλ
νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ηεο ςπρηθήο λφζνπ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο απηήο
θαηαιήγνληαο ζε δηαιεχθαλζε ησλ παξαηζζήζεσλ θαη ησλ κχζσλ πεξί ηεο αηηηνινγίαο, ηεο
ζεξαπείαο θαη ηεο πνξείαο ηεο λφζνπ. ε δεχηεξε θάζε ππάξρεη ε εθπαίδεπζε γηα ηελ
απφθηεζε δεμηνηήησλ επίιπζεο ηνπ άγρνπο, ηεο δπζιεηηνπξγηθήο επηθνηλσλίαο, ησλ
δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ (coping skills) θ.α. Σέινο ζηε ηξίηε θάζε ππάξρεη ε παξνρή
ππνζηήξημεο ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ςπρηθά αζζελνχο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πνηθίιισλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ή ηεο πξαγκαηηθήο αίζζεζεο
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ βηψλνπλ.
Ζ νηθνγέλεηα εθπαηδεχεηαη ζηε ρξήζε κηαο δνκεκέλεο κεζφδνπ ζπδήηεζεοεπηθνηλσλίαο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ κειψλ
ηεο. Σα βήκαηα είλαη ηα εμήο, ν θαζνξηζκφο ηνπ ζηφρνπ, ε εχξεζε πηζαλψλ ιχζεσλ,
αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ ιχζεσλ, επηινγή απφ θνηλνχ ηεο θαιχηεξεο ιχζεο, θαη ζρεδηαζκφ
θαη εθαξκνγή ηεο ιχζεο.
Ζ ςπρνεθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζηε νηθνγέλεηα ζηνρεχεη ζηελ ππνζηήξημε ηεο
νηθνγέλεηαο, ζηε δηεξεχλεζε νηθνγελεηαθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηάζεσλ ζηελ νηθνγέλεηα,
ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζεηηθψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ, ζηελ
ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία θαη ηε θχζε ηεο λφζνπ, ζηελ αλαγλψξηζε πξφδξνκσλ
ζπκπησκάησλ ππνηξνπήο θαη ηέινο ζηελ ξεαιηζηηθή πξνζαξκνγή πξνζδνθηψλ ηεο
νηθνγέλεηαο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αζζελνχο. Τπάξρνπλ πνιιά
κνληέια εθαξκνγήο ηεο ςπρνεθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ή κε
ηνπ αζζελνχο θαη ηνλ νκαδηθφ ή κε ραξαθηήξα ησλ πξνγξακκάησλ. Πξνγξάκκαηα θαη
δνκέο φπσο νκάδεο ζπγγελψλ, νκάδεο ζπγγελψλ παξάιιειεο νκάδεο αζζελψλ, νκάδεο
πνιιαπιψλ νηθνγελεηψλ, θαη πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζε κεκνλσκέλε νηθνγέλεηα ηνπ
αζζελνχο.
Έρνπλ βξεζεί απφ πνιιέο έξεπλεο πνπ έρνπλε γίλεη φηη νη νηθνγελεηαθέο παξεκβάζεηο
απμάλνπλ ηελ ζπλαίλεζε ζηελ θαξκαθνζεξαπεία κε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ,
βειηηψλνπλ ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ εξγαζηαθή ιεηηνπξγηθφηεηα, κεηψλνπλ
ηηο ππνηξνπέο, θαη πεξηνξίδνπλ ηηο επαλαεηζαγσγέο.
Ζ Φπρηαηξηθή θξνληίδα ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε έλλνηεο φπσο ηελ
νινθιεξσκέλε παξνρή ππεξεζηψλ, ηε πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε θαη ηε ζπλέρεηα ηεο
θξνληίδαο. Ζ πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε είλαη ε ζπκκεηνρή επαγγεικαηηψλ απφ
δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο
θαη πνιχπινθεο αλάγθεο ελφο ςπρηθά αξξψζηνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.
Ζ νινθιεξσκέλε παξνρή ππεξεζηψλ έρεη ζηφρν ηελ ελζσκάησζε ησλ ππεξεζηψλ
ςπρηθήο πγείαο ζηελ θνηλφηεηα, ηελ επίηεπμε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπο απφ ηνλ πιεζπζκφ,
θαη ηε δηαζθάιηζε φηη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ζα πεξηέρεηαη ε θαηάιιειε θξνληίδα. Όζσλ
αθνξά ηε ζπλέρηζε ηεο θξνληίδαο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη, φπνπ είλαη δπλαηή, ε
ζπλέρεηα ηεο επαγγεικαηηθήο επζχλεο γηα φιεο ηηο παξεκβάζεηο νη νπνίεο πινπνηνχληαη, γηα
ην ίδην άηνκν, απφ δηαθνξεηηθέο κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο. Ζ απνδνρή θαη ε ζηήξημε ησλ
ςπρηθά αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο είλαη ην κεγάιν ζηνίρεκα γηα κηα θνηλσλία πνπ
ζέιεη λα ζεσξείηαη επαίζζεηε θαη δίθαηε.
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ΔΗΖΓΖΖ 1ε
«ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ ΟΤΗΟΔΞΑΡΣΖΖ – ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ»
ΠΑΝΣΔΛΖ ΛΑΕΑΡΗΓΖ, ΦΤΥΗΑΣΡΟ, ΓΔΝΗΚΟ ΑΡΥΗΑΣΡΟ ΔΝ ΑΠΟΣΡΑΣΔΗΑ
Οη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ παξάλνκσλ εμαξηεζηνγψλσλ νπζηψλ κπνξνχλ λα
θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηηο εμήο, θάλλαβε, νπηνχρα, βελδδνδηαδεπίλεο, ακθεηακίλεο, θνθαΐλε,
αληηρνιηλεξγηθά, θαη ςπρεδειηθά. Ο κεραληζκφο δξάζεο ησλ παξάλνκσλ εμαξηεζηνγψλσλ
νπζηψλ, ληνπακηλεξγηθή δηέγεξζε ή θαη γινπηακηληθή θαηαζηνιή επηθιηλή ππξήλα (nucleus
accumbens). ην ξπζκφ αχμεζεο αηθληδίσλ ζαλάησλ απφ λαξθσηηθά, ε ρψξα καο βξίζθεηαη
ζε αχμεζε απφ ην 1995 κέρξη θαη ζήκεξα.
Όζσλ αθνξά ηα αίηηα ηεο νπζηνεμάξηεζεο, ζα έιεγε θαλείο φηη είλαη κηα
πνιππαξαγνληηθή λφζνο, κε δηάθνξνπο θνηλσληθνχο, νηθνγελεηαθνχο θαη αηνκηθνχο
παξάγνληεο ζην θέληξν ηεο. Ζ αηηηνινγία φζσλ αθνξά ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο,
βξίζθεηαη ζηελ ππνβάζκηζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζεζκψλ (νηθνγέλεηα, γεηηνληά), ζηνλ
αληαγσληζηηθφ ηξφπν δσήο, ζηνλ αηνκηθηζκφ θαη ζηελ αλαζθάιεηα γηα ην κέιινλ. ηα
πξφηππα ζπκπεξηθνξάο (θηλεκαηνγξάθνο, κνπζηθή, ΜΜΔ) θαη ζηε πνιππνιηηηζκηθή
κεηαζηξνθή ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο. Ζ αηηηνινγία φζσλ αθνξά ηνπο νηθνγελεηαθνχο
παξάγνληεο, βξίζθεηαη ζηελ απνπζία ησλ γνλέσλ απφ ην ζπίηη, ζηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο,
ζηηο ρακειέο πξνζδνθίεο θαη ζηε ππνηίκεζε ησλ παηδηψλ θαη ηέινο ζηε κε ζηαζεξή ζηάζε
ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ (δηπιά κελχκαηα). Σέινο φζσλ αθνξά ηελ αηηηνινγία ζρεηηθά
κε ηνπο αηνκηθνχο παξάγνληεο, κπνξνχκε λα βξνχκε απηά ηα αίηηα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
εθεβείαο, ζηε γελεηηθή πξνδηάζεζε θαη ζηε ζπλνζεξφηεηα κε άιιεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθεβείαο, ε παξνξκεηηθφηεηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα,
ε κεησκέλε αίζζεζε ηνπ θηλδχλνπ, ε ακθηζβήηεζε, ελαληίσζε κε παξαδνζηαθνχο ζεζκνχο
θαη αμίεο, θαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ αλαζθάιεηα. Όζσλ αθνξά
ηε γελεηηθή πξνδηάζεζε, ν γελεηηθφο παξάγνληαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ βαξχ
αιθννιηζκφ (κειέηεο πηνζεζίαο – κειέηεο δηδχκσλ), θαη ζηε πηζαλή γελεηηθή πξνδηάζεζε
ζηελ ρξήζε νπηνχρσλ θαη θνθαΐλεο. Σέινο ζρεηηθά κε ηε ζπλνζεξφηεηα κε άιιεο ςπρηθέο
δηαηαξαρέο, ηελ απηνζεξαπεία θαη ηε δεκηνπξγία ελφο θαχινπ θχθινπ, κπνξνχκε λα ηελ
ρσξίζνπκε απηή ηε ζρέζε ζε δχν άμνλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο δηάθνξεο ςπρηθέο
δηαηαξαρέο. ηνλ πξψην άμνλα βξίζθνπκε ηηο, δηπνιηθή δηαηαξαρή, θαηάζιηςε, ADHD,
PTSD, αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαη ςπρψζεηο. ηνλ δεχηεξν άμνλα βξίζθνπκε ηηο δηαηαξαρέο
πνπ ζπλαληάκε ζην Cluster B, αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο, κεζνξηαθή
δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο, λαξθηζζηζηηθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο θαη δξακαηηθή
δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο.
Ζ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο νπζηνεμάξηεζεο ζηεξίδεηαη ζηελ ππεξβνιηθή
δφζε, ζην ζηεξεηηθφ ζχλδξνκν θαη ζηε πξφιεςε ππνηξνπψλ θαη ζπλνζεξφηεηαο. ρεηηθά
κε ηελ ππεξβνιηθή δφζε, νπηνχρα (λαινμφλε ΗΜ ή IV), βελδνδηαδεπίλεο (flumazenil ΗΜ ή
IV), θαη θνθατλε – ακθεηακίλεο (πξνπαλνιφιε ΗΜ ή IV+βελδνδηαδεπίλεο), αληηκεησπίδνληαη
κε θαξδην-αλαπλεπζηηθή ππνζηήξημε, αληηκεηψπηζε πηζαλνχ αλαθιεθηηθνχ ζνθ, θαη κε
αμηνιφγεζε θαη θίλεηξα γηα απεμάξηεζε. ρεηηθά κε ην ζηεξεηηθφ ζχλδξνκν (νπηνχρα),
ηξφπνη αληηκεηψπηζεο φπσο θινληδίλε (0,15mg) έσο 4 θνξέο ηελ εκέξα, πηζαλή ρξήζε
βελδνδηαδεπίλεο, αληηθαηαζιηπηηθά κε ππλαγσγφ δξάζε, κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε,
αληηδηαξξντθά, θαη αμηνιφγεζε θαη θίλεηξα γηα απεμάξηεζε, θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ ζε
κεγάιν ζεηηθά ζε κεγάιν βαζκφ. Σέινο φζσλ αθνξά ηε πξφιεςε ππνηξνπψλ, ε
αληηκεηψπηζε γίλεηαη κε θαξκαθεπηηθή θαη θαη ςπρνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε. Ζ
θαξκαθεπηηθή πξνζέγγηζε, κέζσ πξνγξακκάησλ ππνθαηάζηαζεο (κεζαδφλε,
κπνππξελνθξίλε), κε ρξήζε αληαγσληζηψλ (λαιηξεμφλε), κε παξεκβνιή ζηνλ κεηαβνιηζκφ
(δπζνπιθηξάκε), κε θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ζπλνζεξφηεηαο (ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο)
θαη κε εκβφιην (θνθατλε, ληθνηίλε). Ζ ςπρνζεξαπεπηηθή, κε αηνκηθή ςπρνζεξαπεία
(γλσζηαθφ – ζπκπεξηθνξηθφ κνληέιν), κε ππνζηήξημε νηθνγέλεηαο (ζπζηεκηθφ κνληέιν –
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νκάδεο γνλέσλ), νκαδηθή ςπρνζεξαπεία (κνληέιν ζεξαπεπηηθήο θνηλφηεηαο) θαη κε νκάδεο
απηνβνήζεηαο (ΑΝ, ΑΑ).
Οη βαζηθέο αξρέο ησλ ζεξαπεπηηθψλ θνηλνηήησλ είλαη νη, δεκηνπξγία νκαδηθνχ
πλεχκαηνο, πξφγξακκα κε ζπλερείο δξαζηεξηφηεηεο, ζαθή φξηα ζπκπεξηθνξάο,
ηεξαξρεκέλεο ζρέζεηο, απνκάθξπλζε απφ ρψξνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε
ηελ ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ.

24

ΔΗΖΓΖΖ 2ε
«ΚΑΝΝΑΒΖ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ»
ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΔΦΑΝΖ, ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ, 1Ζ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΚΠΑ, ΑΗΓΗΝΖΣΔΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ςπρσζηθήο ζπλδξνκήο φπσο,
ζρηδνθξελείο ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ, λεπξναλαπηπμηαθέο απνθιίζεηο, δηάηαζε θνηιηψλ
εγθεθάινπ, πεξηγελλεηηθέο επηπινθέο, life events, THC, κέινο κεηαλαζηεπηηθήο νκάδαο,
αζηηθή θαηνηθία, θαη γέλλεζε ηνλ ρεηκψλα.
Σν γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ςπρσζηθνχ ηχπνπ εθδειψζεηο κεηά απφ ρνξήγεζε
θάλλαβεο ην γλσξίδνπκε απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα. Γλσξίδνπκε πσο είλαη ε πην δηαδεδνκέλε
νπζία απφ ηηο παξάλνκεο νπζίεο πνπ θπθινθνξνχλ. Γλσξίδνπκε φηη απφ ηνπο ρξήζηεο
ηλδηθήο θάλλαβεο έλα κηθξφ πνζνζηφ κφλν ζα θαηαιήμεη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ελφο
λνζνθνκείνπ, κε έλα ςπρσζηθφ επεηζφδην, κε δηαηαξαρέο ηεο αληίιεςεο. Απηφ ζπκβαίλεη
γηαηί απφ ηνπο ρηιηάδεο ρξήζηεο, κηα κεηνςεθία απφ απηνχο θαηαιήγεη λα έρεη κηα
ζνβαξφηαηε ςπρηθή δηαηαξαρή. Αο δηεπθξηλίζνπκε θαηαξράο αλ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε, απφ
δηάθνξεο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν. Απφ ην Ηζξαήι, απφ ηελ Οιιαλδία, απφ ηελ Ακεξηθή, απφ
ηελ Διιάδα, πάξα πνιιέο εξγαζίεο ζπκθσλνχλ ζην εμήο: ε ζηαζεξή θαη απφ πνιχ λσξίο
ζηε δσή ρξήζε ηλδηθήο θάλλαβεο απμάλεη ην ξίζθν λα λνζήζεη θαλείο απφ θάπνηα ςπρηθή
δηαηαξαρή, ζην θάζκα ησλ ςπρψζεσλ, πεξίπνπ δχν θνξέο ζε ζρέζε κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ
δελ έρνπλ θάλεη ρξήζε. ε φιεο ινηπφλ ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ε δηαπίζησζε είλαη θνηλή, φηη
δειαδή ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο θάλλαβεο απμάλεη ην ξίζθν.
Αο δνχκε φκσο ηη ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα. χκθσλα κε ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί, ζηε ρψξα καο καζαίλνπκε πσο έλα πνζνζηφ 9% ησλ αγνξηψλ ειηθίαο 17
κε 18 ρξνλψλ θάλεη ρξήζε θάλλαβεο. Τπνςηάδνκαη φηη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηησηηθήο
εθπαίδεπζεο ην πνζνζηφ απηφ είλαη κεγαιχηεξν. Μηα ζπζρέηηζε φκσο ζηελ ηαηξηθή δε καο
ιέεη ηίπνηα απφ κφλε ηεο. Ζ εξψηεζε πνπ πξέπεη λα ξσηήζεη θαλείο είλαη αλ απηή ε
ζπζρέηηζε κεηαμχ ρξήζεο θάλλαβεο θαη ςπρσζηθήο δηαηαξαρήο έρεη κηα ζπλδπαδφκελε
πνξεία; Ζ απάληεζε είλαη πσο έρεη. Οη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην ζνπεδηθφ ζηξαηφ ζηε
δεθαεηία ηνπ 1980 καο πείζνπλ πσο φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ρξήζε θάλλαβεο ζην ζηξαηφ,
ηφζν πηζαλφηεξν είλαη λα λνζήζεη ζηε ζπλέρεηα θαλείο απφ δηαηαξαρέο ηνπ ζρηδνθξεληθνχ
θάζκαηνο. Τπάξρεη επνκέλσο κηα ζρέζε αιιειεμάξηεζεο. Πνιιήο θφζκνο φκσο έρεη
αλαξσηεζεί αλ ε ζρέζε απηή είλαη θαη ακθίδξνκε. Με άιια ιφγηα, αλ ε ρξήζε θάλλαβεο
δελ απμάλεη απιά ην ξίζθν λα αλαπηχμεη θαλείο ςπρσζηθή δηαηαξαρή, αιιά ελδερνκέλσο
ρξεζηκεχεη πεξηζζφηεξν γηα λα θαηαζηείιεη θαλείο ηα πξψηα ζπκπηψκαηα ησλ ςπρσζηθψλ
δηαηαξαρψλ. Με άιια ιφγηα, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο θάλλαβεο σο έλα είδνο απηνζεξαπείαο.
Έρνπκε ηελ αίζζεζε πσο ηζρχεη κφλν ην πξψην πνπ αλαθέξζεθε. Ζ θάλλαβε δελ είλαη κηα
κνξθή απηνζεξαπείαο ψζηε λα κεησζνχλ ηα ζπκπηψκαηα ησλ ςπρσζηθψλ δηαηαξαρψλ. Σν
άιιν εξψηεκα είλαη εάλ νη κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έρνπλ ιάβεη ππφςε ηνπο ηελ
πξννπηηθή φηη άηνκα πςεινχ θηλδχλνπ λα αλαπηχμνπλ ςχρσζε κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε
θάλλαβεο. Οη κειέηεο ινηπφλ έρνπλ ιάβεη ππφςε ηνπο απηήλ ηε κνξθή απηνζεξαπείαο θαη
ηελ έρνπλ ειέγμεη. Με άιια ιφγηα, ε ζρέζε πνπ πξναλαθέξακε κεηαμχ θάλλαβεο θαη
ςπρσζηθψλ δηαηαξαρψλ ζεσξείηαη γλήζηα. Γηα παξάδεηγκα, ζε κία εξγαζία ζηελ Οιιαλδία,
φζνη έρνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα γηα ςπρσζηθή δηαηαξαρή ζην γεληθφ πιεζπζκφ, ζε 7.000
άηνκα, έρνπλ παξαθνινπζεζεί πξννπηηθά θαη ην εξψηεκα είλαη εάλ ε ςπρσζηθή πξνδηάζεζε
είλαη δπλαηφ λα απμήζεη ηε ρξήζε ηλδηθήο θάλλαβεο. Ζ απάληεζε είλαη φρη. Δπνκέλσο, ε
εμήγεζε ηεο απηνζεξαπείαο κάιινλ δελ ηζρχεη.
ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα αλαθέξσ κία εξγαζία πνπ έρνπκε εθπνλήζεη, κία
παλειιαδηθή κειέηε γηα ηε ρξήζε θάλλαβεο ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ θαη ησλ
ςπρσζηφκνξθσλ εκπεηξηψλ πνπ κπνξεί ηα παηδηά λα έρνπλ κεηά απφ ρξήζε θάλλαβεο.
Αλαδεηήζακε δειαδή αλ ζην γεληθφ πιεζπζκφ, ζηελ ειηθία 17 έσο 18 ρξνλψλ, ηα παηδηά
πνπ θάλνπλ ρξήζε θάλλαβεο έρνπλ ζπκπηψκαηα πνπ είλαη ζπκβαηά κε απηά ησλ
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ςπρσζηθψλ ζπλδξνκψλ. Γφζεθε ινηπφλ ην εξσηεκαηνιφγην CAPE ( απην – ζπκπιεξνχκελε
δηαζηαηηθή εθηίκεζε ζεηηθψλ, αξλεηηθψλ θαη θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ) , έλα
εξσηεκαηνιφγην πνπ έρνπκε θαηαζθεπάζεη θαη ην νπνίν έρεη αλαγλσξηζηεί δηεζλψο, ην
νπνίν ζπκπιεξψζεθε απφ 3.000 παηδηά. Πνηα ήηαλ ινηπφλ ε ζρέζε ηλδηθήο θάλλαβεο θαη
απηψλ ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ ςπρσζηθνχ θάζκαηνο; Τπήξρε ζρέζε, θαζψο φζν κεγαιχηεξε
ήηαλ ε αλαθεξφκελε ρξήζε πνπ έθαλε ην λέν άηνκν, ηφζν πεξηζζφηεξα ήηαλ ηα ζεηηθά
ζπκπηψκαηα, ηα παξαλντθά αλ ζέιεηε ζπκπηψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ. Τπήξρε ζρέζε
κε ηα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα θαη ηε ρξήζε; Βεβαίσο θαη ππήξρε. Όζν πην έληνλε ε ρξήζε,
ηφζν πην έληνλα ηα ζπκπηψκαηα απφζπξζεο, θνηλσληθήο αδηαθνξίαο ησλ παηδηψλ απηψλ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο έπεηζαλ φηη ε απμεκέλε ζπρλφηεηα ρξήζεο
θάλλαβεο ζρεηίδεηαη γξακκηθά κε ηελ έληαζε ςπρσζηθψλ ζπκπησκάησλ, φπσο παξάλνηαο,
δηαηαξαρέο ηεο ζθέςεο θαη θνηλσληθήο απφζπξζεο ζηνλ ειιεληθφ καζεηηθφ πιεζπζκφ.
Δπίζεο, ε ζπζρέηηζε απηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή φηαλ ε έλαξμε ηεο ρξήζεο γίλεηαη ζε
ειηθία κηθξφηεξε ησλ 16 εηψλ θαη αηνλεί φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ειηθία έλαξμεο ηεο
ηλδηθήο θάλλαβεο. Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ θάλλαβεο θαη ςπρσζηθψλ ζπκπησκάησλ δελ
επεξεάδεηαη απφ ηελ ππνθεηκεληθή ελφριεζε εμαηηίαο ησλ ζπκπησκάησλ απηψλ, γεγνλφο
πνπ ζπλεγνξεί θαηά ηεο ππφζεζεο απηνζεξαπείαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ρξήζε θάλλαβεο
πξνθαιεί αλαθνχθηζε απφ ηα θιηληθά απηά ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα.
Ζ κεηνλφηεηα ζπζηεκαηηθψλ ρξεζηψλ εθδειψλεη ςχρσζε, φπνπ νη ρξήζηεο απφ 18
εηψλ παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρέο ζρηδνθξεληθνχ θάζκαηνο ζε πνζνζηφ 4,7% θαζψο νη
ρξήζηεο απφ 15 εηψλ παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρέο ζρηδνθξεληθνχ θάζκαηνο ζε πνζνζηφ
10,3%.
ην εξψηεκα, θάλλαβε θαη ςχρσζε, αηηηνινγηθή ή ηπραία ζπζρέηηζε, νη απαληήζεηο
βξίζθνληαη ζηνπο εμήο παξάγνληεο, ζπζρέηηζε, απνθιεηζκφο ζπγρπηηθψλ παξαγφλησλ, ζηε
ρξνληθή ζπζρέηηζε θαη ζηε βηνινγηθή επεμήγεζε. Ζ βηνινγηθή εμήγεζε νλνκάδεηαη
«ληνπακηληθή ππεξεπαηζζεζία. Οη ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο πνπ απειεπζεξψλνπλ ληνπακίλε
ζηνλ εγθέθαιν, θαη απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ςπρσζηθήο ζπκπησκαηνινγίαο είλαη
νη, θάλλαβε, θνθατλε θαη ακθεηακίλε. Ζ επίδξαζε θάλλαβεο ζηελ εκθάληζε ςχρσζεο
εμαξηάηαη απφ γελεηηθή πξνδηάζεζε πξνο ςχρσζε. Έκκεζεο ελδείμεηο, δεθαπιάζηνο
θίλδπλνο λφζεζεο απφ ζρηδνθξέλεηα ζε ζπγγελείο αζζελψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε θάλλαβεο
(McGuire et al, 1995), ε ρξήζε θάλλαβεο ζε άηνκα κε πξνυπάξρνπζα πξνδηάζεζε γηα
ςχρσζε, πξνβιέπεη απμεκέλε εκθάληζε ςπρσζηθψλ ζπκπησκάησλ ζην κέιινλ (54%), ζε
ζρέζε κε ρξήζηεο πνπ δελ έρνπλ πξνδηάζεζε (2,1% εκθάληζε ςπρσζηθψλ ζπκπησκάησλ)
(Henquet et al, 2005). Άκεζεο ελδείμεηο, δελ λνζνχλ φινη κε ςπρσζηθά πξνβιήκαηα απφ
εθείλνπο πνπ θάλνπλ ρξήζε θάλλαβεο, είλαη κηθξφ ην πνζνζηφ απφ απηνχο πνπ ζα
θαηαιήμνπλ ζε εμσηεξηθά γξαθεία ςπρηαηξηθήο θιηληθήο. Ζ απάληεζε βξίζθεηαη ζην DNA
θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ελφο παξάγνληα φπσο ε θάλλαβε θαη θάπνηα πξνδηάζεζε πνπ έρεη
θάπνηνο απφ ην DNA ηνπ.
Γηα παξάδεηγκα, ην έλδπκν COMT είλαη ην έλδπκν πνπ ζπάεη ηε ληνπακίλε ζην
λεπξηθφ ζχζηεκα. Απηφ ην έλδπκν ειέγρεηαη γελεηηθά θαη αλ θάπνηνο έρεη ην έλδπκν COMT
ζηε κνξθή πνπ αλήθεη ζην 25% κε ηε πξνδηάζεζε πνπ πξναλαθέξζεθε ηφηε ην έλδπκν έρεη
έλα ηδηαίηεξν ηξφπν γηα λα θαηαλνκίδεη ηε ληνπακίλε ζην ζχζηεκα. Πην ζαθέο, ην COMT
θσδηθνπνηεί έλδπκν πνπ κεηαβνιίδεη ηε ληνπακίλε ζηνλ πξνκεησπηαίν ινβφ, δχν αιιήιηα
(val θαη met) φπνπ ην val ζπζρεηίδεηαη κε ρεηξφηεξε πξνκεησπηαία ιεηηνπξγία θαη
πςειφηεξε απειεπζέξσζε ληνπακίλεο ζην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα θαη κεξηθέο, φρη φιεο,
κειέηεο δείρλνπλ απμεκέλε επαιινηψηεηα γηα ζρηδνθξέλεηα.
Οινθιεξψλνληαο θαηαιήγνπκε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα, απμεκέλε ζπρλφηεηα
ρξήζεο θάλλαβεο ζπζρεηίδεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο ςπρσζηθψλ ζπκπησκάησλ
θαη πηζαλψο ζρηδνθξέλεηαο, ε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ δελ είλαη νχηε απαξαίηεηε
νχηε ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ εθδήισζε ςχρσζεο, νη ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο απμάλνπλ
θίλδπλν λφζεζεο εμ αηηίαο ηεο επηβαξπληηθήο ηνπο δξάζεο θπξίσο ζε άηνκα κε γελεηηθή
πξνδηάζεζε πξνο ςχρσζε, θαη ηέινο ε γελεηηθή επηβάξπλζε είλαη κηα «αζέαηε» πξνδηάζεζε
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απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ γίλεηαη εκθαλήο θάησ απφ
ζπλζήθεο επαλαιεπηηθήο ρξήζεο θάλλαβεο (ληνπακηλεξγηθήο ππεξεπαηζζεηνπνίεζεο).
Δπίζεο ζπκπεξαίλνπκε ηελ ελίζρπζε ηεο ληνκαηλεξγηθήο ππφζεζεο ηεο ςπρσζηθήο
ζπκπεξαζκαηνινγίαο, φρη ζηε δαηκνλνπίνηζε, φρη ζηελ εθεβαία, φρη ζε άηνκα κε
νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ςχρσζεο, θαη φρη ζε άηνκα κε ζρηδνεηδή, ζρηδνηππηθή δηαηαξαρή
πξνζσπηθφηεηαο.
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ΔΗΖΓΖΖ 3ε
«Ο ΑΛΚΟΟΛΗΜΟ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ»
ΓΔΧΡΓΗΟ Η. ΜΟΤΑ, ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ, 2ε
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΚΠΑ, ΑΣΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
Ζ εμάξηεζε είλαη γεληθή έλλνηα, κέξνο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ηκήκα ηεο
νπνίαο είλαη θαη ε εμάξηεζε απφ ην αιθνφι. Δπίζεο εμάξηεζε είλαη ε ζρέζε θαηά ηελ νπνία
θάπνηνο βξίζθεηαη ππφ ηελ θπξηαξρία ηνπ άιινπ. Δπίζεο εμάξηεζε είλαη θαη ν παζνινγηθφο
εζηζκφο ζε κηα νπζία. ε επίπεδν νξηζκνχ, εμάξηεζε νξίδεηαη ε ζρέζε θαηά ηελ νπνία
θάπνηνο βξίζθεηαη ππφ ηελ θπξηαξρία άιινπ. Σαπηφρξνλα φκσο, κηιάκε θαη γηα ηνλ
παζνινγηθφ εζηζκφ ζε κηα νπζία. Δίλαη γλσζηφ πσο νη νπζίεο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη ε
εμάξηεζε, κε έλα ζρεκαηηθφ ηξφπν είλαη νη εμήο: νη λφκηκεο νπζίεο, φπσο ην αιθνφι θαη ε
ληθνηίλε, νη λφκηκα ζπληαγνγξαθνχκελεο νπζίεο φπσο νη βελδνδηαδεπίλεο, ππλσηηθά,
βαξβηηνπξηθά, νη παξάλνκεο νπζίεο, δειαδή ραζίο, νπηνεηδή, θνθατλε, ακθεηακίλεο,
ςεπδαηζζεζηνγφλνο θαη ζπλζεηηθά παξάγσγα δηαθφξσλ νπζηψλ, θαζψο επίζεο θαη ε κεηθηή
ρξήζε ησλ νπζηψλ απηψλ.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι είλαη ηξία. Καηαξράο, είλαη
εθηεηακέλν, είλαη ζπγθεθαιπκκέλν θαη είλαη θαη πνιππαξαγνληηθφ. Σν εθηεηακέλν έρεη λα
θάλεη κε ην γεγνλφο φηη νη δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αιθνφι, ζχκθσλα κε ηνλ
Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, αλαθέξνληαη ζαλ έλα κεγάιν πξφβιεκα πγείαο ην νπνίν
ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο αλαινγεί ζην 1,4% ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο
επηβάξπλζεο απφ λνζήκαηα. Δπίζεο, ζηηο ΖΠΑ έρεη απνδεηρζεί πσο ην αιθνφι απμάλεη ηνλ
θίλδπλν ζλεζηκφηεηαο έσο θαη 50%, αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν θαηαλάισζεο
νηλνπλεχκαηνο. Σν θφζηνο ηεο εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι ζην επίπεδν ησλ απσιεηψλ πγείαο,
ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ θφζηνπο είλαη ηφζν κεγάιν, πνπ απνηειεί κία ζεκαληηθή
πξνηεξαηφηεηα ζηα πξνγξάκκαηα δεκφζηαο πγείαο. πλνιηθά, ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηελ
θαηάρξεζε θαη εμάξηεζε απφ ην αιθνφι απνδίδνληαη ην 3,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ.
ηε ρψξα καο, ε επηδεκηνινγία ηεο ρξήζεο ηνπ αιθνφι παξνπζηάδεη κεηαβνιέο ηνπ
παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ θαηαλάισζεο αιθνφι θαη ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ 2004 παξνπζηάδεη
θαηά θεθαιή θαηαλάισζε 11,39 θαη θαηαιακβάλεη ηε 10ε ζέζε κεηαμχ 26 επξσπατθψλ
ρσξψλ θαη κε δείθηε επηβιαβνχο ρξήζεο 2. Δπίζεο, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε θαηαλάισζε
αιθνφι ζηελ Διιάδα είλαη κηα πνιχ δηαδεδνκέλε ζπλήζεηα θαη φηη ν έλαο ζηνπο ηέζζεξηο
πίλεη ζπρλά (ηνπιάρηζηνλ 10 θνξέο ηνλ ηειεπηαίν κήλα. Δμάιινπ, ε ππεξβνιηθή
θαηαλάισζε αιθνφι αθνξά έλα ζηα δέθα άηνκα θαη θπξίσο άλδξεο, ζε πεληαπιάζην
αξηζκφ. Λφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηεο ζπζρέηηζήο ηνπ κε έλα επξχ
θάζκα ηαηξηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε
πξψηκε αλίρλεπζε ζηελ αξρηθή θάζε ηεο θαηάρξεζεο, ε νπνία απαηηεί εμεηδηθεπκέλα
δηάγλσζεο φπσο ην CAGE Test θαη ην AUDIT.
Ζ ζπγθεθαιπκκέλε εηθφλα γηα ην αιθνφι έρεη λα θάλεη κε ηε λνκηκφηεηα ηεο νπζίαο,
ην κεγάιν ρξφλν πνξείαο πξνο εμάξηεζε, ηηο θνηλσληθέο αληηζηάζεηο θαη ηελ θάιπςε κε
δξακαηνπνίεζε απφ νπηνχρα. Ζ πνιππαξαγνληηθφηεηα ησλ εμαξηήζεσλ έρεη λα θάλεη κε
ζηνηρεία φπσο ε θιεξνλνκηθφηεηα, θαζψο επίζεο θαη νη νηθνγελεηαθνί, θνηλσληθνί, θαη
ςπρνινγηθνί παξάγνληεο.
Αθφκα θαη ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πεξηγξάθεηαη
ην αιθνφι ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ζρεηηθή ακεραλία. Οξίδεηαη ινηπφλ σο κηα ρξφληα
δηαηαξαρή ηεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ εθδειψλεηαη κε επαλεηιεκκέλε ρξήζε αιθννινχρσλ
πνηψλ, ζε πνζφηεηα αζπκβίβαζηε, κε ηηο δηαηηεηηθέο ζπλζήθεο πνπ ζε θάπνην βαζκφ
επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπ ρξήζηε ή θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπ
ιεηηνπξγηθφηεηα. Δίλαη ζαθέο πσο δελ ππάξρεη έλαο ζαθήο νξηζκφο γηα ηελ έλλνηα ηνπ
αιθννιηζκνχ. πλνιηθά, ε θαηάρξεζε θαη ε εμάξηεζε απφ ην αιθνφι είλαη ην πξψην
πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο εάλ ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη επηπηψζεηο απηήο ηεο νπζίαο απφ
ηηο έκκεζεο επηπινθέο πγείαο, φπσο ηα ηξνραία θαη εξγαηηθά αηπρήκαηα.
28

ην Γεληθφ Ννζνθνκείν, είλαη ζαθέο φηη ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ
λνζειεχνληαη ζα είλαη πςειφηεξν απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ, ιφγσ ησλ ζπλνδψλ
πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ θαηάρξεζε θαη ηελ εμάξηεζε απφ ην αιθνφι.
Πεξίπνπ έλα 20% θαη ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο 40% ησλ λνζειεπνκέλσλ ζην Γεληθφ
Ννζνθνκείν παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα θαηάρξεζεο θαη εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι,
αλεμάξηεηα απφ ην ιφγν δηαθνκηδήο θαη λνζειείαο, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.
Μειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν γηα ηηο εμαξηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ζε
δείγκα 2.500 πεξίπνπ αζζελψλ θαη ζε ελλέα γεληθά λνζνθνκεία, πεξίπνπ έλα 25,5% είραλ
θίλδπλν γηα ηελ αλάπηπμε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αιθνφι θαη πεξίπνπ 4,5%
ησλ αζζελψλ αλαθέξνληαη ζαλ εμαξηεκέλνη απφ απηφ.
ε πνζνζηά έρνπκε ηα εμήο απνηειέζκαηα,
Αζζελείο Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ: n = 803
Καηάρξεζε – Δμάξηεζε Αιθνφι:
Ναη
130
16,1%
Όρη
673
83,9%
ΝΝΘΑ «ΧΣΖΡΗΑ»: n = 254
Αιθννιηθνί:
61
24%
Με Αιθννιηθνί:
193
76%
Αζθιεπηείσλ Βνχιαο: n = 201
Αιθννιηθνί:
46
Με Αιθννιηθνί:
155
Αιθννιηθνί
Σξνραία:
Με ηξνραία αηπρήκαηα:

23%
77%
18%
38%

Ζ πκβνπιεπηηθή Φπρηαηξηθή παξνπζηάδεη απμεκέλα ζηνηρεία παξεκβάζεσλ ζε
πξνβιήκαηα νπζηψλ, ηα νπνία θπκαίλνληαη πεξίπνπ ζην 10% - 15%, θαη ε φπνηα παξέκβαζε
βάζεη κειεηψλ ζεσξείηαη ζαθέο φηη ζην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ πεξηζηαηηθψλ δελ είλαη
αληρλεχζηκν.
Σν αιθνφι είλαη ππεχζπλν γηα πεξηζζφηεξα ςπρηαηξηθά θαη λεπξνςπρηαηξηθά
πξνβιήκαηα ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν απ’ φηη φιεο νη άιιεο νπζίεο καδί.
Δίλαη γλσζηφ φηη πνιινί αζζελείο παξνπζηάδνληαη ζηα ηκήκαηα επεηγφλησλ
πεξηζηαηηθψλ ησλ γεληθψλ λνζνθνκείσλ, κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο ή θαη ζσκαηηθήο πγείαο,
πνπ ελψ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε αιθνφι, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ
ηαπηνπνηνχληαη θαη δελ αλαγλσξίδνληαη σο νθεηιφκελα ζηελ θαηάρξεζε νηλνπλεχκαηνο.
Μηα κεγάιε ζεηξά κειεηψλ δε, έρεη απνδείμεη φηη ηα άηνκα κε δηαηαξαρέο
νθεηιφκελνο ζην αιθνφι έρνπλ κεγάιε ζπλλνζπξφηεηα ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ
ππεξβαίλνπλ ζεκαληηθά ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Καη αληίζηξνθα ηα
άηνκα κε ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο έρνπλ πνζνζηά δηαηαξαρψλ νθεηιφκελα ζηελ ρξήζε
αιθνφι ζεκαληηθά πςειφηεξα ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (9, 10), γεγνλφο πνπ πηζαλά
ζπκβάιεη ζηελ απμεκέλε ζλεζηκφηεηα απηήο ηεο νκάδαο. Σα γεληθά απηά πνζνζηά απηά
πεξηθιείνπλ κηα κεγάιε γθάκα θιηληθψλ εηθφλσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, απφ ηηο πην απιέο έσο
ηηο πην ζχλζεηεο θαη αλάινγα εθηεηακέλε γθάκα ςπρηθψλ εθδειψζεσλ θαη ζπκπησκάησλ, ε
πνηθηιία ησλ νπνίσλ ζρεηίδεηαη κε ηε λνζειεία ησλ αζζελψλ απηψλ.
Καηάζιηςε, άγρνο, απμεκέλε πηζαλφηεηα απηνθαηαζηξνθήο, επηδεηλψλνληαη απφ ηε
ζπλχπαξμε ζσκαηηθψλ λφζσλ. Βίαηε ζπκπεξηθνξά, παξνξκεηηθέο αληηδξάζεηο, δχζθνιε
ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ, ην νπνίν δελ θαηαλνεί ηελ ζπλζεηφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο,
θαη δπζθνιία ηνπ εμαξηεκέλνπ, λα θαηαλνήζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ ην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ επηβάιιεη.
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Ο θίλδπλνο απηνθαηαζηξνθηθήο ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ αιθννιηθψλ είλαη απμεκέλνο
θαη πιένλ ελζπλείδεηνο θαη έρεη ζπλδεζεί κε δηάθνξνπο παξάγνληεο. Ο απμεκέλνο απηφο
θίλδπλνο απηνθαηαζηξνθήο γηα ηνπο εμαξηεκέλνπο θαη ηνπο αιθννιηθνχο, ζρεηίδεηαη κε
παξάγνληεο, φπσο: θαηάζιηςε, δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο, άιιεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο,
θαηάξξεπζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, θαη ηελ δηάιπζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.
Υξνληφηεηα ηεο ρξήζεο έρεη λα θάλεη ηελ βαξχηεηα ηεο εμάξηεζεο, ηελ χπαξμε
πξνεγνχκελεο ςπρνπαζνινγίαο, ηνλ ηχπν ηνπ αιθννιηζκνχ, θαη ηελ δνκή ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ πάζρνληνο.
Οη εμαξηεκέλνη απφ ην αιθνφι αιιά θαη απφ άιιεο νπζίεο αζζελείο παξνπζηάδνπλ
κία επξεία πνηθηιία απφ ζπκπηψκαηα θαη αλάγθεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε πγεηνλνκηθή
θξνληίδα πνπ ζα απαηηεζεί απφ ηα ζπζηήκαηα πγείαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθνχο
ηνκείο θαη λα ζηεξίδεηαη ζε επηκέξνπο άμνλεο. Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε εδψ πσο ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο νη αιθννιηθνί γνλείο δηακνξθψλνπλ παηδηά ηα νπνία ζηελ ειηθία ηεο εθεβείαο
κπιέθνληαη κε ηηο παξάλνκεο νπζίεο, ελψ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί θαη ην
αληίζηξνθν, δειαδή εμαξηεκέλνη απφ παξάλνκεο νπζίεο επηζηξέθνπλ ζην πεδίν ηεο
εμάξηεζεο κέζσ ηνπ αιθνφι, χζηεξα απφ πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο.
Αο παξνπζηάζνπκε ηψξα ην εξσηεκαηνιφγην CAGE, ην νπνίν ζα ήηαλ θαιφ λα
ρνξεγείηαη ζηηο θαηαηάμεηο. Πξφθεηηαη γηα έλα εχζηνρν εξσηεκαηνιφγην πνπ πεξηιακβάλεη
ηέζζεξηο εξσηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ απφ πξνζσπηθφ γηα ην νπνίν δελ
απαηηείηαη ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε. Οη εξσηήζεηο απηέο είλαη νη εμήο: α) Έρεηο αηζζαλζεί πνηέ
φηη πξέπεη λα θφςεηο ην πνηφ; β) Έρεηο πνηέ ελνριεζεί απφ ηελ θξηηηθή ησλ άιισλ ζρεηηθά
κε ην πνηφ; γ) Έρεηο ληψζεη πνηέ άζρεκα ή έλνρνο ζρεηηθά κε ηελ αδπλακία ζνπ γηα ην πνηφ;
δ) Έρεηο πνηέ μεθηλήζεη ηε κέξα ζνπ πίλνληαο έλα πνηφ γηα λα εξεκήζεηο ή λα ληψζεηο
θαιχηεξα; Όπνηνο απαληήζεη ζεηηθά ζε δχν θαη πάλσ εξσηήζεηο, ηφηε παξνπζηάδεη
πξφβιεκα θαηάρξεζεο.
Σν δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν έρεη ζηαζκηζηεί ζηελ ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα θαη ζα κπνξνχζε λα ρνξεγείηαη ζηα ηκήκαηα επεηγφλησλ θαη ζηηο
θαηαηάμεηο είλαη ην AUDIT θαη επηθεληξψλεη ζηελ πξψηκε αλίρλεπζε πξνβιεκάησλ ηεο
θαηάρξεζεο θαη εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ πεξηιακβάλεη δέθα
εξσηήζεηο νη νπνίεο βαζκνινγνχληαη ε θάζε κία απφ 0 έσο 4. Βαζκνινγία απφ 11 θαη πάλσ
είλαη έλδεημε γηα ζνβαξή θαηάρξεζε ή εμάξηεζε. Οη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο έρνπλ λα
θάλνπλ κε ζπρλφηεηα θαη πνζφηεηα.
Οη δηάθνξεο νπζίεο θαη ην αιθνφι πξνθαινχλ δηάθνξεο επηπινθέο φπσο είλαη ε
ηνμίλσζε, ζηέξεζε, ην ληειίξην, ελψ απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ επηκέλνπζα άλνηα, ηελ
ακλεζηαθή δηαηαξαρή, ηελ ςπρσζηθή δηαηαξαρή, ηε δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο, ηελ αγρψδεο
δηαηαξαρή, ηε δηαηαξαρή ηνπ χπλνπ θαη ηε ζεμνπαιηθή δηαηαξαρή.
Μεηαμχ ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, νη νπνίεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα
αλαγλσξίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ, ιφγσ ησλ πνιιψλ επηβαξχλζεσλ
θαη επηπινθψλ πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ, είλαη θαη νη δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο, νη νπνίεο
ζπλδένληαη κε ηνλ αιθννιηζκφ θαη ησλ νπνίσλ ε ζπλλνζεξφηεηα κε ηνλ αιθννιηζκφ έρεη
απνδεηρζεί ζε πνιιέο κειέηεο. Οη ζπλεζέζηεξεο δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο πνπ
ζπλδπάδνληαη ζηνπο εμαξηεκέλνπο κε ζπκπεξηθνξέο αξξψζηνπ είλαη ε αληηθνηλσληθή
δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο, ε κεζνξηαθή θαη ε λαξθηζζηζηηθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο.
Σν εξψηεκα ινηπφλ κεηά απφ φια απηά είλαη πνηνη λνζειεχνληαη ζην Γεληθφ
Ννζνθνκείν. Μπνξεί ινηπφλ λα λνζειεπηεί ν αιθννιηθφο ή θαη ν πξνβιεκαηηθφο πφηεο,
θάπνηνο πνπ έρεη έλα πξφβιεκα πγείαο θαη απνθαιχπηεηαη έλαο ζπγθεθαιπκκέλνο
αιθννιηθφο, έλαο πνιπηξαπκαηίαο πνπ θαηέιεμε ζην λνζνθνκείν πνπ θαηέιεμε ζην
λνζνθνκείν απφ πεξηζηαζηαθή ρξήζε αιθνφι, θαζψο θαη έλαο αιθννιηθφο ππεχζπλνο γηα
έλα ζνβαξφ αηχρεκα. Δπίζεο, έλαο αιθννιηθφο κε ζπλλνζπξφηεηα ζσκαηηθήο λφζνπ, ν
αιθννιηθφο κε ζπλλνζπξφηεηα ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο λφζνπ, έλαο αιθννιηθφο ζε απνρή
θαη έλαο πνπ απνθάζηζε λα δηαθφςεη. Οη αζζελείο κε πξνβιήκαηα ζρεηηδφκελα κε ην
αιθνφι πξνζέξρνληαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν κε νμεία κέζε, ζηεξεηηθφ ζχλδξνκν,
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ζσκαηηθή λφζν θαη πξφβιεκα αιθνφι, ςπρηθή λφζν θαη πξφβιεκα αιθνφι, θαζψο επίζεο
ζσκαηηθή θαη ςπρηθή λφζν ζε ζπλδπαζκφ κε πξφβιεκα αιθνφι, πνπ είλαη κία απφ ηηο πην
δχζθνιεο θαηαζηάζεηο.
Ζ αίζζεζε ηεο χπαξμεο θαη ε αληίιεςε ηνπο γηα ηνπο ίδηνπο είλαη εχζξαπζηε θαη κε
ζπλερή αίζζεζε θηλδχλνπ απψιεηαο. Ζ ςπρηθνί κεραληζκνί κε ηνπο νπνίνπο νη αιθννιηθνί
πξνζέξρνληαη ζην γεληθφ λνζνθνκείν θαη δπζθνιεχνπλ ηελ θαηάζηαζε είλαη έλα κέξνο ηνπ
ςπρηθνχ νξγάλνπ κε ην νπνίν επηρεηξνχλ λα ηα βγάινπλ πέξα κε ηνλ θφζκν απηφ, ζπλνιηθά
ζα πσ κφλν ηίηινπο δελ ζα κπσ ζην πεξηερφκελν γηαηί είλαη ιίγν δχζθνιν, είλαη: ε άξλεζε
ησλ πξαγκάησλ ηεο εμάξηεζεο, είλαη ε δηάζπαζε , ε απινπνίεζε ηνπ θφζκνπ ζε δχν
πφινπο, ην θαιφ θαη ην θαθφ, κηα παξακφξθσζε ηεο εηθφλαο κέξνπο ελφο επξχηεξνπ
ακπληηθνχ κεραληζκνχ πνπ βνεζάεη ηνλ αιθννιηθφ, πνπ θέξλεη ηα πξάγκαηα ζηα δηθά ηνπ
κέηξα θαη ζηε δηθή ηνπ αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε απνθπγή, πνπ βνεζά λα
απνθεχγεη απηφ πνπ ν ίδηνο ζεσξεί σο ζηξεζνγφλν ή σο δχζθνιν αληηθείκελν, ε πξνβνιή,
πνπ είλαη νη πξψηκνη κεραληζκνί άκπλαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο παζνινγηθέο
θαηαζηάζεηο θαη ε πξνβιεηηθή ηαχηηζε. Δάλ, ινηπφλ, ν αιθννιηθφο θηάζεη ζην γεληθφ
λνζνθνκείν πξέπεη λα ππάξρεη κία αμηνιφγεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη έλα πξφγξακκα
αληηκεηψπηζήο ηνπ. Σππηθά, πξέπεη λα μεθηλήζεη θαλείο κε ηα εμήο βήκαηα:
1. Γηάγλσζε ηππηθή ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ αιθννιηθνχ, δειαδή πξέπεη λα κπεη ζε
κηα δηάγλσζε ηππηθή κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο εμάξηεζεο.
2. Αμηνιφγεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο
3. Πξνγξακκαηηζκφο ηεο ζεξαπείαο
4. Αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ πξννπηηθψλ
5. Αμηνιφγεζε ηεο ζεξαπείαο ε νπνία δίλεηαη
6. Φπρηαηξηθή θαη ςπρνινγηθή εθηίκεζε ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ςπρνκεηξηθά
ηεζη γηα ηελ πηζαλφηεηα λα ππνθξχπηνπλ θ δηαηαξαρέο άιιεο ηάμεσο
7. Αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο παξέκβαζεο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, απηφ είλαη
πξνθαλέο, δηφηη νη αιθννιηθνί έρνπλ δηνιηζζαίλνπζα θνηλσληθή πνξεία θαη ζπρλά νη
θνηλσληθέο ππεξεζίεο πξνζθέξνπλ αιιαγέο.
Ζ εηζαγσγή ηνπ αζζελή ν νπνίνο εμαξηηέηαη θπξίσο απφ ην αιθνφι θαη ν νπνίνο
κπαίλεη ζην λνζνθνκείν απαηηεί απφ ηελ δηαζπλδεηηθή ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία, πνπ ζαο
είπα, ε νπνία ππάξρεη ζηα γεληθά λνζνθνκεία, λα έρεη γλψζε ησλ θαξκαθνινγηθψλ δξάζεσλ
ηνπ αιθννιηθνχ, γλψζε ηνπ ρξφλνπ ρξήζεο θαη ρξφλνπ θαηάρξεζεο θαη χπαξμε
θιεξνλνκηθφηεηαο. Ζ ππνζηήξημε ησλ ζεξαπφλησλ ησλ ππνινίπσλ θιηληθψλ, νη νπνίνη
επηρεηξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ άξξσζην είηε ζην ζηεξεηηθφ ζχλδξνκν είηε ζηελ
πξσηνγελή λφζν πνπ δίλεηαη γλψζε ηνπ ςπρηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελνχο, αμηνιφγεζε
ηεο παξνχζαο ςπρηθήο εηθφλαο θαη ππνζηήξημε ηνπ αζζελνχο γηα λα ζπλεξγαζηεί κε
γηαηξνχο θαη λνζειεπηέο θαη πνιχ ζπρλά, ε δηαζπλδεηηθή ζπκβνπιεπηηθή πξέπεη λα παίμεη
ηνλ ξφιν φηη ελδηάκεζνπ φπσο γίλεηαη κε ηνλ ςπρσηηθφ άξξσζην, ηνλ ππνινηπνηηθφ
άξξσζην φπνπ ε νκάδα ηεο δηαζπλδεηηθήο ρξεζηκνπνηείηαη σο ελδηάκεζνο κεηαβηβαζηήο θαη
εξκελεπηήο ησλ ζπκπεξηθνξψλ.
Καηά ηε λνζειεία, γλψζε ηεο νπνηαδήπνηε ζπλνζεξφηεηαο, εμαζθάιηζε ηεο απνρήο
ηνπ αηφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπιάρηζηνλ, ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα
ηελ απνδνρή ηνπ πάζρνληνο, κείσζε πηζαλψλ παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο
ζπλνζεξφηεηα ςπρηθψλ λφζσλ ή δηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο, αλαγλψξηζε ηνπ θνηλσληθνχ
πεξηβάιινληνο ηνπ αζζελνχο, ην νπνίν ελδέρεηαη λα κπνξεί λα βνεζήζεη, αλ ππάξρεη, θαη
πξνζπάζεηα επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ αζζελνχο γηα έληαμε ζε πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο.
Μεηά ην εμηηήξην, πξφιεςε ππνηξνπήο θαη ζχλδεζε κε πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο
απφ ην αιθνφι. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εμαξηεκέλσλ απφ ην αιθνφι είλαη ζεκαληηθφ ν
ςπρίαηξνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ γεληθνχ λνζνθνκείνπ πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπ κία
ζεηξά απφ δείθηεο νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ πξφγλσζε ησλ
αιθννιηθψλ αζζελψλ εθ ησλ νπνίσλ νη αξλεηηθνί δείθηεο είλαη ε πξψηκε ειηθία έλαξμεο
θάησ ησλ 25 εηψλ ν νπνίνο έρεη αλάγθε λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ αηπρήκαηα θηι θέξνπλ
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έλα αξλεηηθφ δείθηε. Οη άληξεο είλαη ζπρλφηεξνη, ν ρξφλνο ιήςεο ηεο νπζίαο ε χπαξμε
ζνβαξήο ςπρνπαζνινγίαο ε ζσκαηηθή επηδείλσζε ε νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη
γλσζηαθέο δηαηαξαρέο, θνηλσληθή απνκφλσζε, ε πνζφηεηα ηεο νπζίαο, νη πξνεγνχκελεο
πξνζπάζεηεο απεμάξηεζεο θαη ε κεηθηή ρξήζε νπζηψλ. Φπρνινγηθνί δείθηεο νη νπνίνη
επεξεάδνπλ θαη είλαη αξλεηηθνί αλ ππάξρνπλ ζην MMPI ζην ςπρνκεηξηθφ ζχζηεκα
ςπρνπαζεηηθνί δείθηεο, αλ ππάξρνπλ ζνβαξέο εμαξηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο εθηφο απφ ηηο
νπζίεο πνπ φηαλ ππάξρεη κηα ρακειή απηνεθηίκεζε, φηαλ ππάξρεη έλα αδχλαην θαη
ππνβφιηκν εγψ ζαθψο θαη κία ζπγθερπκέλε ή αδχλαηε εηθφλα ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο.
Ο αιθννιηθφο άλζξσπνο, ν εμαξηεκέλνο, είλαη έλαο δχζθνινο άξξσζηνο θαη ζηα
πιαίζηα ηνπ γεληθνχ λνζνθνκείνπ πνιχ ζπρλά κέζα ζηελ επηζπκία ηνπ λα θαηαξξίςεη ηα
φξηα θαη λα ρεηξηζηεί ηα πξάγκαηα πξνο φθεινο ηνπ θαη λα κπνξέζεη λα παξακείλεη ζην
επίπεδν ηεο εμάξηεζεο κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν δηακνξθψλεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο
ζην πξνζσπηθφ ην νπνίν δελ κπνξεί λα αληηιήθζε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ε
πίεζε ηνπ αιθννιηθνχ πξνέξρεηαη απφ ηηο δπζθνιίεο ηνπ πξφγνλνπ ςπρηζκνχ, απφ ηελ
δπζθνιία ησλ πξψηκσλ κεραληζκψλ άκπλαο.
Σειεηψλνληαο, ε αληηκεηψπηζε ελφο αζζελνχο πνπ είλαη αιθννιηθφο θαη λνζειεχεηαη
ζην γεληθφ λνζνθνκείν θη ρξήδεη παξέκβαζεο πεξηζζφηεξν, ρξεηάδεηαη κία επζεία θαη
θαζαξή επηθνηλσλία κε ηνλ άξξσζην θαη ην πξνζσπηθφ , κία θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο ηνπ
αζζελνχο γηα ζηαζεξφηεηα θαη κία δηαπξαγκάηεπζε ησλ αηηεκάησλ ηνπ αζζελνχο ρσξίο
δηαρείξηζε ησλ ακπληηθψλ κεραληζκψλ, ζηαζεξή νξηνζέηεζε ηνπ αζζελνχο ζηνπο ηνκείο ηεο
εμαξηεηηθφηεηαο ζηνπο δηαθφξνπο ζεξαπεπηηθνχο ρεηξηζκνχο, ηηο εθδειψζεηο ζπκνχ θαη ηελ
απηνθαηαζηξνθηθφηεηα. πλνιηθά ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο απηφ πνπ γίλεηαη απφ ηνλ
ςπρίαηξν γηα ηελ νκάδα είλαη ε κε εξκελεπηηθή παξέκβαζε νη νπνία αζρνιείηαη κε ην
παξφλ ηνπ αιθννιηθνχ κε ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπκπησκάησλ, ησλ αλαγθψλ θαη ησλ
δεηεκάησλ, απνθεχγνληαο βαζχηεξεο εξκελείεο πνπ αλαζηαηψλνπλ ησλ άξξσζην θαη
κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ αθαηαζηαζία ηνπ.
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ΔΗΖΓΖΖ 4ε
«ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΟΚΑΝΑ ΜΔ ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΔΗ ΚΑΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΣΟΝ ΣΡΑΣΟ»
ΔΤΓΔΝΗΑ ΣΑΘΑΚΟΠΟΤΛΟΤ, ΦΤΥΟΛΟΓΟ, ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΟ ΦΤΥΗΚΖ
ΤΓΔΗΑ, ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΟΚΑΝΑ
ε πξψην πιάλν ζα παξνπζηάζσ ην πξφγξακκα ηνπ νξγαληζκνχ θαηά ησλ
λαξθσηηθψλ, κε ην ππφκλεκα πνπ έρεη ππνγξαθεί ζπλεξγαζίαο, ε νπνία μεθηλά απφ ην 2002
θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Όπσο εηπψζεθε θαη πξνεγνπκέλσο είλαη πνιππαξαγνληηθφ ην
ζέκα ηεο νπζηνεμάξηεζεο θαη γηα απηφ ε πξφιεςε πξέπεη λα ζηνρεχεη νπζηαζηηθά ζε φινπο
απηνχο ηνπο ηνκείο. Σν κνληέιν ηεο πξφιεςεο πνπ αθνινπζεί ν ΟΚΑΝΑ, είλαη πξφιεςε
ζπλνιηθά γηα ηελ ςπρηθή πγεία. Γελ ζηνρεχεη κφλν ζηηο αηνκηθέο αηηίεο πνπ είλαη ε κε
αλνρή ζηε καηαίσζε, ε κε αληίζηαζε ζηελ πίεζε ησλ ζπλνκειίθσλ θαη θάπνηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε κία θαιχηεξε
πγεία. Δίλαη κεγάινο ζηφρνο φπσο θαηαιαβαίλεηε θαη ν κφλνο θνξέαο πξφιεςεο πνπ
ππάξρεη επίζεκα είλαη ν ΟΚΑΝΑ θαη έρνπκε πάξεη ηελ ηακπέια πξφιεςε γηα ηελ ρξήζε
νπζηψλ αιιά δελ κηιάκε γηα ηηο νπζίεο, θάλνπκε άιιε δνπιεηά. Πξνζπαζνχκε δειαδή λα
έξζνπκε πξηλ απφ ηελ θαηάιεμε ζηελ ρξήζε ηεο νπζίαο λα ζεξαπεχζνπκε, λα
επηθνηλσλήζνπκε κε ηνπο γνλείο, ηα παηδηά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα ζεκεία πνπ πξέπεη
λα πξνβιεθηνχλ νχησο ψζηε λα κελ θαηαιήμνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ ρξήζε.
Ζ πξφιεςε είλαη δπν εηδψλ, ε κία είλαη επηθεληξσκέλε ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα
πιεζπζκνχ θαη ε άιιε είλαη ε θαζνιηθή ε νπνία γίλεηαη θάζε ηξηεηία απφ θάζε θέληξν αιιά
ππάξρεη θαη βαζηθφο ζρεδηαζκφο απφ ηνλ ΟΚΑΝΑ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε
ζπλεξγαζία κε ην MCDA πνπ γίλεηαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο θηινζνθίαο. Γειαδή δελ
θξαηάκε ηελ παιηά πνπ φπσο αλαθέξεηαη εδψ, βηνινγηθά θάλλαβε απνηειεί trigger γηα
ςπρσζηθά επηθήδεηα, γηαηί πάξα πνιχ ζπρλά ζηα ζρνιεία πσινχληαη ηα καιαθά θαη ηα
ζθιεξά λαξθσηηθά θαη απηά πνπ δελ πξφθεηηαη λα πξνθαιέζνπλ ηίπνηα. Σν ίδην θαληάδνκαη
ηζρχεη θαη ζηα ζηξαηφπεδα. Έρνληαο ζαλ νπινζηάζην ηελ γλψζε πνπ αθνχζηεθε κπνξνχκε
λα αλαπξνζαξκφδνπκε ηηο πνιηηηθέο πξφιεςεο φπνπ ηα θέληξα είλαη εβδνκήληα έλα θαη ζε
ιίγν ζα είλαη ζε θάζε λνκφ. Έρνπκε κηα απμεηηθή ηάζε γηα λα κπνξέζνπκε λα
νινθιεξψζνπκε. Ο ξφινο ηνπ ΟΚΑΝΑ είλαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηελ θνηλσλία, λα γίλνπλ
θέληξα θαη ε επηζηεκνληθή θαη δηνηθεηηθή επζχλε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε
δηεζλήο νξγαληζκνχο. Βάδνπκε πξνδηαγξαθέο ζηειέρσζεο ψζηε λα θαηαξηίδνληαη επίζεκα
γηα λα είλαη ζηειέρε πξφιεςεο ζε επαθή κε ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα, επνπηεία ησλ
επηζηεκνληθψλ νκάδσλ ησλ θέληξσλ, παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφο θαη αμηνιφγεζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο θαη ηνπ έξγνπ φπνπ ππάξρεη πξφβιεκα γηαηί δελ έρεη αμηνινγεζεί ν
ΟΚΑΝΑ. Ο ΟΚΑΝΑ πξναλαγγέιιεη αμηνιφγεζε γηα ην 2011 γηα λα δνχκε πνπ κπνξνχκε
λα βειηησζνχκε θαη πνηά είλαη ηα αδχλακα ζεκεία καο γηα λα μέξνπκε ηη παξέρνπκε ζηελ
θνηλφηεηα. Βέβαηα, πνηνηηθή αλάιπζε γηα ηε ζηάζε ηνπ πιεζπζκνχ είλαη πνιχ δχζθνιν λα
γίλεη αιιά πξνζπαζνχκε λα αμηνινγήζνπκε ηηο δξάζεηο κήπσο θαη ηηο αιιάμνπκε. Γελ ηελ
θνβφκαζηε ηελ αμηνιφγεζε, αληίζεηα ηελ επηζπκνχκε.
Οη παξεκβάζεηο είλαη αξθεηέο θαη φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ ζηξαηφ φπνπ πξψηα
πξνζεγγίδνπκε ηνπο ζηξαηησηηθνχο πνπ ζα ππνδερηνχλ ηνπο λενζχιιεθηνπο θαη κεηά αλ
ρξεηάδεηαη ν ζηξαηηψηεο. Ζ έκθαζε πνπ δφζεθε ζε παξεκβάζεηο ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο
απμήζεθε κέζσ ηνπ κλεκνλίνπ πνπ ππνγξάθεθε ην 2002 κεηαμχ ΟΚΑΝΑ θαη ΤΔΑ κε
ζηφρν ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξφιεςεο ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο. Απηφο
ν ζηφρνο έρεη επηηεπρζεί. ε απηά ηα πιαίζηα νξίζηεθε κία νκάδα εξγαζίαο πνπ
πξαγκαηνπνηεί ζπζθέςεηο γηα λα αλαλεψζνπκε ην κλεκφλην ζηνπο επφκελνπο ηξείο κήλεο,
επηπιένλ πξαγκαηνπνηείηαη κία έξεπλα έθζεζε κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία παξεκβάζεσλ ζηηο
έλνπιεο δπλάκεηο κία ζεκαληηθή εκεξίδα κε ζέκα ηελ πξφιεςε νπζηνεμαξηήζεσλ ζηηο
έλνπιεο δπλάκεηο θαη πεξηθεξεηαθέο ζπλαληήζεηο θαη ζηηο πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο. Μαο
ελζαξξχλεη φηη φιν θαη πεξηζζφηεξα θέληξα πξφιεςεο ζπλεξγάδνληαη κε ηηο κνλάδεο θαη
παξέρνπλ νξζή θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε γηα ην θαηλφκελν ησλ νπζηψλ θαη ηελ πξφιεςε
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ηνπ. Καιιηεξγνχλ ηηο δεμηφηεηεο ησλ ζηειερψλ ζηελ επηθνηλσλία θαη θαηαλννχλ ηηο αλάγθεο
θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ βηψλνπλ. Δλδεηθηηθά ζαο δείρλσ θάπνηεο δξάζεηο ηνπ 2003. ηφρνο
επίζεο ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ ξφινπ ησλ αμησκαηηθψλ
πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο θαζεκεξηλέο πξνθιήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη λα
ππνζηεξίμνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο, ηνπο ζηξαηεπκέλνπο. Δπηπιένλ είλαη ζεκαληηθφ λα
ηνληζηεί φηη πινπνηνχληαη παξεκβάζεηο ζηηο Οκάδεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο ησλ
ελφπισλ δπλάκεσλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπο θαηάιιεινπο
ρεηξηζκνχο φηαλ παξνπζηαζηνχλ πεξηζηαηηθά θξίζεο θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπο γηα ηηο
αλάινγεο παξαπνκπέο ζε ζεξαπεπηηθέο δνκέο. Δδψ έρνπκε λα θάλνπκε κε ην ηξίπηπρν
ζπλεξγαζίαο πνπ ζα πξέπεη ζηγά ζηγά λα αλαπηπρζεί παξαπάλσ, εθηφο ινηπφλ απφ απηή ηελ
ζπλεξγαζία κε ηελ πξφιεςε θαη ηηο θαηά ηφπνπο κνλάδεο απηφ πνπ κπνξψ λα αλαθνηλψζσ
ζήκεξα είλαη φηη ζε ζρέδην ηνπ ΟΚΑΝΑ έρνπκε πξνβιέςεη έλα ζαθέο πξφγξακκα
θαηάξηηζεο ησλ αμησκαηηθψλ αιιά θαη ηνπ πγεηνλνκηθνχ αθξηβψο ζε απηά ηα ζέκαηα ην
νπνίν ζα επαλαιακβάλεηαη. Δπίζεο έρνπκε πξνβιέςεη ηελ εθπφλεζε κία επηδεκηνινγηθήο
κειέηεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ρξήζεο ζηνπο ζηξαηεπκέλνπο ηελ νπνία ζα θάλνπκε ζε
ζπλεξγαζία κε ην ΔΚΣΔΠ ε νπνία ζα καο βνεζήζεη πάξα πνιχ ζην λα κπνξέζνπκε λα
θάλνπκε έλα ζσζηφηεξν ζρεδηαζκφ ζην ηη αθξηβψο ρξεηάδεηαη. Φπζηθά απηφ πνπ ήζεια λα
ζπκπιεξψζσ είλαη θαη ε ρξήζε ηνπ αιθνφι θαη άιινπ ηχπνπ πνπ έρνπλ ζήκεξα αλαθεξζεί.
Μηα κεγάιε αγσλία πνπ εθθξάζηεθε ερζέο είλαη πσο ζα γίλεη ηα άηνκα πνπ
πξσηνπαξνπζηάδνληαη ζην ζηξαηφπεδν λα κελ πεξάζνπλ ζηηο κνλάδεο γηα λα γίλεη κία
έγθαηξε δηάγλσζε θαη παξέκβαζε ζηηο κνλάδεο πνπ ππνδέρνληαη ηνπο ζηξαηεχζηκνπο θαη λα
κελ πεξάζνπλ ζε απηέο πνπ είλαη πην ςπρνπηεζηηθέο θαη δχζθνιεο.
πδεηήζακε επίζεο πάξα πνιχ γηα ην πσο λα γίλνληαη νη παξαπνκπέο ζε
ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα. Δπίζεο έρσ πάξα πνιιά παξαδείγκαηα λενζπιιέθησλ νη νπνίνη
πήξαλε αλαβνιή πνπ ηνπο παξέπεκςε ην πγεηνλνκηθφ ηεο κνλάδαο θαη είρακε ζηελ ζπλέρεηα
κία επαθή καδί ηνπο φπνπ ν αζζελήο φηαλ ηειείσζε ην πξφγξακκα επέζηξεςε ζηελ κνλάδα
θαη νινθιήξσζε ηε ζεηεία ηνπ κε επηηπρία θαη απηφ απνηέιεζε πάξα πνιχ θαιφ δείγκα φηη
ηνλ βνήζεζε ζην λα κπνξέζεη λα εληαρζεί θνηλσληθά. Έηζη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ζα
ρξεηαδφηαλ έλα ζρέδην δηαηχπσζεο. ηελ παξνχζα θάζε ζα ήηαλ ζθφπηκε ε
απελεξγνπνίεζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ κλεκνλίνπ θαζψο θαη ε δηεχζπλζε ηεο
δπλαηφηεηαο πεξεηαίξσ ζπλεξγαζίαο ηνπ ΟΚΑΝΑ κε ηηο έλνπιεο δπλάκεηο κε ζθνπφ ηελ
αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο γηα ηηο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο.
Δθηηκνχκε φηη ε ζεκεξηλή εκεξίδα ζα απνηειέζεη εθαιηήξην γηα φια απηά νχησο ψζηε λα
ζπλερίζνπκε ζην κέιινλ.
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ΔΗΖΓΖΖ 5ε
«ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΥΡΖΖ ΔΞΑΡΣΖΗΟΓΟΝΧΝ ΟΤΗΧΝ
ΣΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΟΤ 424 ΓΝΔ»
ΠΔΣΡΟ ΦΧΣΗΑΓΖ, ΔΠΗΑΣΡΟ – ΦΤΥΗΑΣΡΟ, ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ
ΚΛΗΝΗΚΖ 424 ΓΝΔ
ήκεξα έηπρε λα είκαη ν ηειεπηαίνο απηήο ηεο κεγάιεο πνξείαο καο ζα πξνζπαζήζσ
λα είκαη ζχληνκνο παξαιείπνληαο ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί. Θεσξψληαο φηη ην
πξφβιεκα ησλ λαξθσηηθψλ ζην ζηξαηφ είλαη έλα πξφβιεκα ζηελ νπζία ην νπνίν αληαλαθιά
ή ηνπιάρηζηνλ δείρλεη έλα θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο. Ο ζηξαηφο είλαη θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο
θαη εδψ αλαθέξνκαη θπξίσο ζ ηηο λαξθσηηθέο νπζίεο ηνπ ζήκεξα φπνπ δελ ππάξρεη θακία
δηαθνξά αλάκεζα ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ ζηξαηφ, δειαδή ηηο έλνπιεο δπλάκεηο. Ση ππάξρεη
ζήκεξα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία; Τπάξρεη εζληθή ζηξαηεγηθή πνπ αλαθνηλψζεθε ην 2006
θαη αθνξά ηελ πεξίνδν ηνπ 2006-2012 ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε δχν ππιψλεο πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ησλ λαξθσηηθψλ πνπ είλαη ε κείσζε ηεο δήηεζεο θαη ε κείσζε
ηεο πξνζθνξάο ησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Ζ εζληθή ζηξαηεγηθή σο έλα γεληθφηεξν θείκελν
αξρψλ θαη αμηψλ απνηειεί ηελ βάζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο νινθιεξσκέλνπ εζληθνχ
ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηα λαξθσηηθά. Οη βαζηθνί επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ
είλαη εθηά.
1.Ζ θαζνιηθή εμαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ζεξαπεία θαη ε ζηαδηαθή εμάιεηςε
ηεο ιίζηαο αλακνλήο.
2.Ζ εχθνιε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε ππεξεζίεο πξφιεςεο θαη ελεκέξσζεο
3. Ζ εμαζθάιηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα πξνιεπηηθή πνιηηηθή.
4.Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθψλ ζηηγκαηηζκψλ θαη ε θηλεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο
ζηελ κάρε θαηά ηεο εμάξηεζεο
5.Ζ δεκηνπξγία ζηαζεξνχ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κε φινπο ηνπο ζπλαξκφδηνπο
θνξείο, ηνλ θφζκν ηεο παξαγσγήο θαη ηεο εξγαζίαο γηα ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ
πξψελ ρξεζηψλ
6.Ζ ζπλνιηθή κείσζε ηεο δήηεζεο ησλ λαξθσηηθψλ
7.Ζ αλάδεημε ηεο Διιάδαο ζε δηεζλέο πεξηθεξεηαθφ θέληξν θαηλνηνκίαο θαη γλψζεο
γηα ην δήηεκα ηεο εμάξηεζεο.
Απηά είλαη ζηνηρεία ηνπ ΔΠΗΦΤ 2006 πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ζην γεληθφ πιεζπζκφ
θαη κηιάλε θαη γηα πεηξακαηηθή ρξήζε έζησ κία θνξά ζηελ δηάξθεηα ηεο δσήο φπνπ έρνπκε
έλα πνζνζηφ 19,4% ησλ εξσησκέλσλ. Ζ ρξήζε αθνξά θπξίσο ηε καξηρνπάλα θαη ην ραζίο
κε 19,3%, πςειφηεξν πνζνζηφ ζηνπο άλδξεο κε 24,8 απφ 14% ησλ γπλαηθψλ θαη πςειφηεξν
πνζνζηφ λεαξψλ ελειίθσλ (20-34 εηψλ, 31,8%) θαη πςειφηεξν πνζνζηφ ρξήζεο ζην
ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο κε 23,6%. Σν ζπγθεθξηκέλν site πνπ αλέδεημα αλαθέξεη φηη ην 8,6
ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ αλαθέξεη φηη έρεη θάλεη ρξήζε κία θνξά ή θαη πεξηζζφηεξν κία
παξάλνκε νπζία. Σν πνζνζηφ πάιη έλαληη ησλ αλδξψλ είλαη κεγαιχηεξν θαη νη ειηθηαθέο
νκάδεο νη νπνίεο είλαη πην επαίζζεηεο είλαη 25 κε 35, ελψ παξαηεξείηαη κία κεγάιε αχμεζε
ζηηο ειηθίεο ησλ 18-24 εηψλ. Πξφζθαηε ρξήζε δειψλεη φηη έρεη θάλεη ην 4,6 ηνπ πιεζπζκνχ
ηεο ειηθίαο 18-24 θαη ην 2,9 ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ειηθίαο 25-35 εηψλ.
ηνλ ππφινηπν θφζκν, ζρεηηθά κε ηελ θάλαββε ππνινγίδεηαη φηη έρνπλ δνθηκάζεη
70.000.000 επξσπαίνη δειαδή ζρεδφλ ην ¼ ησλ αηφκσλ ειηθίαο 15-64 εηψλ πνπ σο
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πνζνζηφ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ εληνπίδνπκε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.
Ζ θνθαΐλε έρεη εμειηρζεί ζε πνιιά θξάηε ηεο Δπξψπεο σο δεχηεξε θαηά πξνηίκεζε νπζία
κεηά ηελ θάλλαβε θαη πεξηζζφηεξν απφ 12.000.000 επξσπαίνη πεηξακαηίδνληαη κε ηελ
νπζία. Με ηελ ακθεηακίλε αζρνινχληαη 3.500.000 απφ ηνπο ελήιηθεο, 1.500.000
πεηξακαηίδνληαη κε ηελ νπζία έθζηαζε LSD απφ ην 0,2 σο ην 5,5%, ελψ ρξήζε ηεο εξσίλεο
έλαο ζηνπ ηξεηο αλά 1000 θαηνίθνπο. Απ’ φηη βιέπνπκε ηα λαξθσηηθά είλαη κία έληνλε
πξαγκαηηθφηεηα αιιά ζηελ Διιάδα δελ κπνξνχκε λα θαηαγξάςνπκε ην πξφβιεκα ζε φιε
ηνπ ηελ έθηαζε ελψ ηα παγθφζκηα δεδνκέλα καο δίλνπλ πνιχ κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο.
Κάπνπ εδψ έξρεηαη ν ζηξαηφο λα αλαθαιχςεη απηφ πνπ ήδε ππήξρε. Σν αλαθαιχπηεη
φκσο ιίγν αξγά. Πνηφ είλαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ζηνλ ζηξαηφ; Απηφ ζηεξίδεηαη ην πξνεδξηθφ
δηάηαγκα 133/02 πεξί θξίζεο ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο φπνπ θαη γηα ηνπο θιεξσηνχο αιιά θαη
γηα ην κφληκν πξνζσπηθφ. Γηα ηνπο κελ θιεξσηνχο πξνβιέπεη αλαβνιή ζηξάηεπζεο ελψ γηα
ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο πξνβιέπεη εμέηαζε απφ ηελ ζηξαηησηηθή ζεηεία ή έμνδν απφ ηελ
ππεξεζία. Γηα πξψηε θνξά, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 97΄ θπξεηεηαί έηνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ησλ λαξθσηηθψλ θαη γηα πξψηε θνξά βάδεη ν ζηξαηφο ην ζέκα πάλσ ζην ηξαπέδη. Απφ ην
97΄ κέρξη ηψξα φλησο έρνπκε αζρνιεζεί θαη πξνζπαζνχκε λα βάινπκε ηα πξάγκαηα ζε κία
ζεηξά, κε κία ζσζηή ζεηξά: πξφιεςε-έιεγρνο-αληηκεηψπηζε. Με ην πξφγξακκα
παξαθνινχζεζεο πεξηζηαζηαθψλ ρξεζηψλ απφ ηελ θιηληθή ηνπ 424 ζπκβαίλεη φηη γηα
απηνχο πνπ νλνκάδεη πεξηζηαζηαθνχο ρξήζηεο, κε κία θαηλνηνκία ζηνλ φξν πξνβιέπεη λα
παξαθνινπζνχληαη αλά δχν ρξφληα απφ πγεηνλνκηθή παξαθνινχζεζε θαη εμέηαζε κε
ειέγρνπο αλά δχν κήλεο, ελψ γηα απηνχο πνπ ζεσξεί φηη θάλνπλ βαξηά ρξήζε ή είλαη
εμαξηεκέλνη ηνπο παξαπέκπεη ζε αλάινγεο επηηξνπέο γηα πγεηνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή θξίζε.
Ζ ςπρηαηξηθή θιηληθή πινπνίεζε ηελ δηαηαγή απηή, κε αλψηεξν αμησκαηηθφ εηδηθφ
ςπρίαηξν, κε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο, ηεξεί αξρείν ησλ πεξηζηαηηθψλ
απηψλ ηα νπνία θαηαγξάθνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη, βξίζθεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
ζπλαξκφδηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ηνπ πξνγξάκκαηνο, βξίζθεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
κνλάδεο ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ θαη ελεκεξψλεη ησλ δηεπζπληή ηεο θιηληθήο απηήο. Αθφκα
ζπλεξγάδεηαη θαη κε άιιεο θιηληθέο (κηθξνβηνινγηθέο, θαξκαθείν θηι.) ψζηε λα επηηεπρζεί ν
έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο, ην αμηφπηζην ηεο δεηγκαηνιεςίαο αιιά θαη ηεο κέηξεζεο.
ηαηηζηηθά, απφ ηελ 5εηή ιεηηνπξγία, βιέπνπκε ην ζχλνιν ηηο ρξνληέο 2004-2008 απφ ην
ηαηξείν γεσγξαθηθήο ππεξεζίαο θαη ηα λνχκεξα είλαη αξθεηά κεγάια, απμάλνπλ ζπλερψο. Ζ
Διιάδα ζπκκεηέρεη ζε εηξελεπηηθέο απνζηνιέο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θφζκνπ θαη λέα
πεξηζηαηηθά παξαθνινπζήζεθαλ θάζε ρξνληά ζην ηκήκα παξαθνινχζεζεο πεξηζηαζηαθψλ
ρξεζηψλ. Έρνπκε 33.103 πεξηζηαηηθά ηα νπνία εμεηάζζεθαλ θαη απφ απηά βξέζεθαλ 51 λα
θάλνπλ πεξηζηαζηαθή ρξήζε νπζηψλ θαη λα κπαίλνπλ κέζα ζην πξφγξακκα
παξαθνινχζεζεο έλα πνζνζηφ 0,15%. Θέιεζα λα βάισ απηφλ ηνλ πίλαθα πνπ έρνπκε κε
ηελ ηδηφηεηα, δειαδή πνηέο νκάδεο ηνπ πξνζσπηθνχ καο θαίλεηαη λα είλαη πην επάισηεο.
Βιέπνπκε φηη ζην ζχλνιν ησλ εηψλ είρακε κφλν έλαλ αλζππαζπηζηή, 12 ΔΜΘ, 37 ΔΠΟΠ, 1
ΟΒΑ πξάγκα ην νπνίν δείρλεη φηη ε νκάδα πνπ είλαη πην επαίζζεηε είλαη νη Δπαγγεικαηίεο
Οπιίηεο κε 72,54%. Ζ πνξεία ησλ πεξηζηαηηθψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο καο δείρλεη ηειηθά ηη
θάλνπκε ζε απηφ ην πξφγξακκα. Οινθιήξσζαλ ην πξφγξακκα κέρξη ηψξα 19 άηνκα. Οη
κηζνί ζρεδφλ. Απνζηξαηεχηεθαλ ρσξίο λα έρνπλ νινθιεξψζεη ην πξφγξακκα 10, θξίζεθε ε
ζσκαηηθή ηθαλφηεηα ρσξίο λα έρεη νινθιεξσζεί ην πξφγξακκα ζε 10, απεβίσζε 1 θαη ζηελ
νπζία βιέπνπκε φηη ελψ έλα πξφγξακκα ηξέρεη, θάπνηνη ην νινθιεξψλνπλ θάπνηνη φκσο ην
δηαθφπηνπλ φρη φκσο κε ηελ ζέιεζε ηνπο αιιά κέζσ άιισλ πξνβιεπνκέλσλ δηαδηθαζηψλ.
Παξαηεξήζεηο, ε ςπρηαηξηθή θιηληθή θαίλεηαη λα αληαπνθξίζεθε ζηηο απαηηήζεηο ηεο
δηαηαγήο θαη ηελ πινπνίεζε ζην ζχλνιν ηεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ζεηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ζε
ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηαδνκέλσλ, 51 ζε ζρέζε κε ηνπο 33.103, (ζε έλα πνζνζηφ
0.15%) είλαη πάξα πνιχ κηθξφο. Απηφ ζεκαίλεη είηε νη νκάδεο ηνπ πξνζσπηθνχ νη νπνίεο
εμεηάδνπκε είλαη πγηείο, θαη απηφ καο θάλεη λα είκαζηε αηζηφδνμνη θαη ραξνχκελνη, είηε φηη
έρνπκε δπζηπρψο πεξηζηαηηθά ηα νπνία δελ κπνξνχκε λα αληρλεχζνπκε. Παξαηεξνχκε φηη
θαζψο ην ζέκα είλαη ζχλζεην, κε πγεηνλνκηθή, δηνηθεηηθή, πεηζαξρηθή θαη πνηληθή δηάζηαζε
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έρνπκε εκπινθή θαη άιισλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ πνπ επεξεάδνπλ ην ηειηθφ
απνηέιεζκα. πλνιηθά 19 νινθιήξσζαλ, 17 δηέθνςαλ κέζσ άιισλ δηαδηθαζηψλ. Ζ νκάδα
κε πεξηζζφηεξν πνζνζηφ επίπησζεο είλαη νη ΔΠΟΠ (72,54%), ζηνηρείν πνπ ρξήδεη
ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαζψο ππάξρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο απφ ηνλ ζεζκφ
απηφ.
Απφ ηελ κέρξη ηψξα εθαξκνγή έρνπλ πξνθχςεη πξνβιήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί.
Όζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ιήςεο θαη κέηξεζεο δεηγκάησλ, ππάξρεη ζαθήο αλάγθε
πεξεηαίξσ δηαζθάιηζεο θαη αμηνπηζηίαο ζηηο κεζφδνπο ιήςεηο ησλ δεηγκάησλ, ζε
ζπλεξγαζία κε ην κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην, ε πιήξεο κεραλνγξάθεζε πνπ έρεη γίλεη
θαίλεηαη λα κελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ θπζηθή επίβιεςε θαη έιεγρν ησλ δεηγκάησλ.
Δπίζεο, δπζηπρψο ε πξνζέιεπζε ησλ πεξηζηαηηθψλ δελ είλαη έηζη φπσο ζα ζέιακε ψζηε
πξαγκαηηθά λα βξίζθνπκε απηνχο πνπ θάλνπλ ρξήζε, δειαδή λα έρνπκε έλαλ αηθληδηαζηηθφ
έιεγρν θαη λα βξίζθνπκε απνηειέζκαηα φηαλ απηά ππάξρνπλ. Καη απηφ γηαηί κε δηάθνξεο
δηθαηνινγίεο ηα πεξηζηαηηθά θαζπζηεξνχλε λα πξνζέιζνπλε ζηνλ έιεγρν. Με έλαλ παξφκνην
ηξφπν φιε ε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ, δειαδή ην πξνζσπηθφ πνπ
εμεηάδνπκε γηα ηηο εηξελεπηηθέο απνζηνιέο, καο μεθεχγνπλ γηαηί μέξνπλ πφηε ζα έξζνπλ,
μέξνπλ φηη πξνβιέπεηαη απηή ε δηαδηθαζία θαη θξχβνληαη πξνζπαζψληαο λα θάλνπλ
εγθξάηεηα ζηνλ εαπηφ ηνπο.
Όζνλ αθνξά ζηε ζπλεξγαζία κε ηηο κνλάδεο, δπζηπρψο νη δηνηθήζεηο ησλ κνλάδσλ
ζηελ πιεηνςεθία δηαηεξνχλ κία ακήραλε ζηάζε απέλαληη ζηε πξνζσπηθφ ηνπο, δελ μέξνπλ
ηη αθξηβψο λα θάλνπλ, δελ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζέιεπζε ζηνπο ειέγρνπο θαη θπξίσο δελ
καο ελεκεξψλνπλε ζρεηηθά, φηαλ ππάξρνπλ κεηαβνιέο, κεηαζέζεηο, απνζηξαηείεο θηι. ην
ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ ππάξρεη έλα ζαθέο θελφ ην νπνίν
δεκηνπξγεί αλνκνηνγέλεηα θαη πξνβιήκαηα ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ. Γελ
ππάξρεη ζπληνληζκφο θαη ελεκέξσζε κεηαμχ ησλ δχν ςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ θαη απηφ
αθήλεη πεξηζψξηα ιαζψλ. Σν ζεζκηθφ πιαίζην, ην πλεχκα θαη ε πξφζεζε δηαηαγήο, είλαη ε
επηεηθήο ζηάζε αιιά δπζηπρψο αθπξψλεηαη απφ άιιεο δηνηθεηηθέο θαη πεηζαξρηθέο
απνθάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην ίδην ζέκα. Ο φξνο πεξηζηαζηαθή ρξήζε ν νπνίνο
εκθαλίδεηαη ζηελ δηαηαγή απηή απνηειεί έλα θαηλνχξγην δεδνκέλν ην νπνίν δελ έρεη
απνζαθεληζηεί σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ.
Ζ ηειεπηαία πάγηα δηαηαγή, βξίζθεηαη
γεληθά ζε ζπκθσλία κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα θξίζεο ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο, ηαπηφρξνλα
φκσο κηιάεη γηα πεξηζηαζηαθή ρξήζε θαη πξνβιέπεη εηδηθή κεηαρείξηζε ζε απηά ηα άηνκα
πνπ πεγαίλνπλ ζηηο εηξελεπηηθέο απνζηνιέο δεκηνπξγψληαο έηζη ρξήζηεο δχν ηαρπηήησλ.
Σέινο, επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ζηελ πην επάισηε νκάδα πνπ είλαη νη ΔΠΟΠ ε νπνία
παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξνπζίαζεο ζεηηθψλ δεηγκάησλ. Δπίζεο κε ζηνηρεία
ηα νπνία θάπνηνη ζπλάδειθνη κε βνήζεζαλ απφ ην 1ν επηηειηθφ γξαθείν ηνπ ΓΔ βιέπνπκε
φηη ππάξρνπλ 22 απνζηξαηείεο κε δηνηθεηηθέο πξάμεηο γηα ζέκαηα λαξθσηηθψλ, ελψ κέρξη
ηψξα ζην ζχλνιν ησλ 20.070 ΔΠΟΠ πνπ έρνπλ θαηαηαγεί έρεη απνιπζεί έλαο ζεβαζηφο
αξηζκφο πνχ δελ αλαθέξεηαη γηα επλφεηνπο ιφγνπο. Σα πνζνζηά φκσο αλαθέξνπλ έλα 79%
γηα ςπρνινγηθνχο ιφγνπο, 12% παζνινγηθνχο ιφγνπο, 6% ιφγσ λαξθσηηθψλ θαη 3% ιφγσ
ηξαπκαηηζκψλ θαη κάιηζηα απην ην 3% είλαη πξφζθαηα κεησκέλν θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ
έιεγρν πνπ γίλεηαη ζηα θέληξα θαηάηαμεο θαζψο κέρξη πξφζθαηα ήηαλ 9%. Ζ ζπλνιηθή
εηθφλα ηνπ πξνβιήκαηνο, είλαη αλέθηθηε θαζψο ππάξρεη απνζπαζκαηηθή ελαζρφιεζε ρσξίο
θνηλή βάζε δεδνκέλσλ.
πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο: αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνληαο ζαλ ζηφρν
ηελ δηαζθάιηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ
δπλακηθνχ, ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο αλζξψπνπ θαη ηαπηφρξνλα
επαγγεικαηηθνχ πξνθίι είλαη ζαθέο φηη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ ςπρηαηξηθή
θιηληθή ηνπ 424 ήηαλ απνηειεζκαηηθή θαη νπζηαζηηθή. Φπζηθά δελ κπνξνχκε λα
παξαβιέςνπκε ηνλ κηθξφ αξηζκφ ησλ πεξηζηαηηθψλ σο έλα ζεηηθφ ζεκείν παξά ην γεγνλφο
φηη πιένλ ππάξρνπλ γλσζηέο γθξίδεο πηπρέο πνπ δελ δίλνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα.
Δλίζρπζε θαη ελαξκφληζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Κχξηα ζεκεία αλαθνξάο ε απνζαθήληζε
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επηηέινπο ηνπ φξνπ πεξηζηαζηαθή ρξήζε, ε εληαία αληηκεηψπηζε φισλ ησλ αλάινγσλ
πεξηζηαηηθψλ φπνπ επηθξαηεί πεξηζηαζηαθή ρξήζε, φηαλ απηή νξηζηεί.
Ζ ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ πγεηνλνκηθά, δηνηθεηηθά θαη πεηζαξρηθά,
κέζα απφ ηνπο μεθάζαξνπο ζηφρνπο: ηειηθά, ηη ζέινπκε λα θάλνπκε κε απηά ηα πεξηζηαηηθά,
λα ηα θξαηήζνπκε ή φρη; Σππνπνίεζε θαη κεραλνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε θνηλή βάζε
δεδνκέλσλ, ελεκέξσζε θαη άκεζε εκπινθή ησλ δηνηθήζεσλ ησλ κνλάδσλ κε ζπγθεθξηκέλεο
θαηεπζχλζεηο ψζηε λα νδεγήζνπλ νπζηαζηηθά ζην πνζεηφ απνηέιεζκα, θαη ε δεκηνπξγία
ελφο θεληξηθνχ θνξέα νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ψζηε λα ζπληνλίδεη
απηέο ηηο ππεξεζίεο, λα βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηηο ππεξεζίεο ηεο πνιηηείαο θαη ηέινο λα
ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηξαηνχ πνπ πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα απηφ απφ άιιε
πξννπηηθή. Σέινο, είλαη αλακθηζβήηεηε ε αλάγθε γηα δηαρείξηζε ησλ πξνιεπηηθψλ
δηαδηθαζηψλ θαη παξεκβάζεσλ κε ζηνρεπφκελεο δξάζεηο γηα λα δηαηεξήζνπκε ην επίπεδν
πνπ ππάξρεη θαη ζεσξνχκε φηη είλαη θαιφ ρξεηάδεηαη δηαξθήο θαη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα
πνπ ζα εμειίζζεηαη αληαπνθξηλφκελε ζηηο πεξηζηάζεηο φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη ζηε
πνξεία ηνπ ρξφλνπ.
αλ επίινγν ζα ήζεια εδψ λα πξνβάιισ ηηο αλαθνξέο πνπ είρε θάλεη ν Πξφεδξνο
ηεο Γεκνθξαηίαο θχξηνο Κάξνινο Παπνχιηαο θαη ν Τπνπξγφο Τγείαο θχξηνο Γεκήηξεο
Αβξακφπνπινο ζρεηηθά κε ην ζέκα. Λέεη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο φηη, «είλαη επζχλε
φισλ ε αληηκεηψπηζε ηεο κάζηηγαο ησλ λαξθσηηθψλ θαη απηφ λα ην βάινπκε ζε θάζε κηθξή
νκάδα. Με ην λα εζεινηπθινχκε, λα απνθξχπηνπκε ή λα δαηκνλνπνηνχκε ην πξφβιεκα, ην
κφλν πνπ θαηαθέξλνπκε είλαη ν ζηηγκαηηζκφο θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε παηδηψλ πνπ πξέπεη λα
βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο κέξηκλαο θαη ηεο θξνληίδαο καο», ελψ ν Τπνπξγφο Τγείαο
αλαθέξεη φηη πξφθεηηαη γηα κηα «ππφζεζε εζληθήο ζεκαζίαο ε νπνία ρξεηάδεηαη ζπλαίλεζε
θαη ζχλζεζε απφςεσλ».
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