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7 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σελ εξγαζία απηή αθηεξψλσ ζηνπο γνλείο κνπ σο 

δείγκα αγάπεο θαη ζεβαζκνχ. 

 

 

 



8 

 

 
 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ……………………………………………………………………………. 10 

ABSTRACT……………………………………………………………………………. 12 

ΔΗΑΓΧΓΖ ……………………………………………………………………………. 14 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ…………………………………………. 15 

1.1. ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ……………………………………………… 15 

1.1.1.ΟΗ ΚΑΣΑΘΛΗΠΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ……………………………………. 15 

1.1.1.1 ΟΞΔΗΑ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ……………………………………………….. 16 

1.1.1.1.1. HΠΗΑ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ …………………………………………. 17 

1.1.1.1.2. ΜΔΗΕΟΝΑ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ …………………………………… 18 

1.1.1.2 ΤΠΟΣΡΟΠΗΑΕΟΝΣΑ ΔΠΔΗΟΓΗΑ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ……………. 20 

1.1.1.2.1.ΤΠΟΣΡΟΠΗΑΕΟΤΑ ΜΔΗΕΟΝΑ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ………….. 20 

1.1.1.2.2.ΤΠΟΣΡΟΠΗΑΕΟΤΑ ΒΡΑΥΔΗΑ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ …………… 21 

1.1.1.2.3.ΔΠΟΥΗΑΚΖ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ………………………………….. 21 

1.1.1.3  ΥΡΟΝΗΑ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ …………………………………………...  22 

1.1.2. ΜΑΝΗΑΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ……………………………………………. 22 

1.1.3. ΓΗΠΟΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ……………………………………………. 23 

1.1.4.  ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΖ Δ ΓΔΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ .. 25 

1.1.5. ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΖ Δ ΟΤΗΔ …………………………… 25 

1.1.6. ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΜΖ ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΟΜΔΝΖ ΑΛΛΗΧ ………………….. 26 

1.2. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΦΤΥΗΚΉ ΤΓΔΗΑ …………………………………… 26 

1.3. Ζ ΓΖΡΑΝΖ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ……………………….. 35 

1.4. Ζ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ-ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ………………. 36 

1.5. ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ , ΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ ΚΑΗ ΤΝΝΟΖΡΟΣΖΣΑ ………………… 38 

1.6. ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ………………………………………… 42 

1.7. ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΤΠΟ-ΓΗΑΓΝΧΖ ………………………………… 44 

1.8. ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΚΑΗ Ζ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΣΧΝ ΖΛΗΚΗΧ- 

ΜΔΝΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ……………………………………………………….. 45 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ……………………………………………………  49 

 2.1. ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ………………….. 49 

 2.2. ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ…………………………………….………...……  49 



9 

 

 2.3. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ-ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ……….…….......................... 51 

 2.4. ΤΕΖΣΖΖ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ- ΠΡΟΣΑΔΗ…………………………... 65 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ………………………………………………… 70 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ …………………………………………………………………….. 92 

Η. ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΜΔΛΔΣΖ …………………………………………………………….. 92 

ΗΗ. ΥΔΣΗΚΔ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΔΗ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΔΝΣΤΠΟ ΤΝΑΗ- 

ΝΔΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ……………………………………………………..….. 101 

ΗΗΗ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΑΡΣΖΜΔΝΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ Δ ΓΗΔΘΝΔ Τ- 

ΝΔΓΡΗΟ (ΒΗΒΛΗΟ ΠΔΡΗΛΖΦΔΧΝ) ……………………………………………..….. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Δηζαγσγή: H θαηάζιηςε ηεο ηξίηεο ειηθίαο δελ απνηειεί θπζηθφ επαθφινπζν ηεο γήξαλζεο. 

Πξνζβάιεη πεξίπνπ ην 5% ησλ ειηθησκέλσλ θαη πξνθαιεί κεγάιε επηβάξπλζε ηφζν ζηνπο 

ίδηνπο ηνπο πάζρνληεο φζν θαη ζηνπο θξνληηζηέο ηνπο. Λφγσ ηεο κεγάιεο αχμεζεο ηνπ 

πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο ε θαηάζιηςε ησλ ειηθησκέλσλ απνηειεί κείδνλ πξφβιεκα ηεο 

δεκφζηαο πγείαο. 

θνπφο θαη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο κειέηεο: θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε εθηίκεζε 

ηνπ επηπνιαζκνχ ηεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ζε πιεζπζκφ ηεο ηξίηεο ειηθίαο, νη 

νπνίνη ήηαλ επηζθέπηεο Κέληξσλ Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ αιιά θαη ζε 

ειηθησκέλνπο, νη νπνίνη δηακέλνπλ ζε γεξνθνκεία ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ. Δπηκέξνπο ζηφρνη 

ηεο κειέηεο απνηεινχλ ε δηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε ηεο θαηαζιηπηηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο αιιά θαη ηνπ βαζκνχ ππνδηάγλσζεο ηεο λφζνπ ζην δείγκα ειηθησκέλσλ 

ηεο κειέηεο. 

Μέζνδνο: Xξεζηκνπνηήζεθε δείγκα 200 αηφκσλ ειηθίαο >65εηψλ κε ηθαλφηεηα γλψζεο θαη 

θαηαλφεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ επηζθέπηεο ησλ ΚΑΠΖ θαζψο 

θαη δηακέλνληεο ζε Οίθνπο Δπγεξίαο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ 

θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ επηπνιαζκνχ ηεο θαηαζιηπηηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο κεηαμχ κηαο αλνηθηήο  θαη κηαο θιεηζηήο δνκήο. Ζ ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε δηαδηθαζία ζπλεληεχμεσλ κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ελψ ε 

ζεκαληηθή έθπησζε ησλ γλσζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ απνηέιεζε θξηηήξην απνθιεηζκνχ απφ ην 

δείγκα. 

Απνηειέζκαηα: Απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην 58,0% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ γπλαίθεο 

θαη ην 34,0% απνηειείηαη απφ δηακέλνληεο ζε νίθν επγεξίαο. Σν 40.5% εκθαλίδεη 

θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία, σζηφζν κφλν ην 19.5% έρεη δηαγλσζηεί γηα θαηάζιηςε. Ζ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ε χπαξμε νζηενπφξσζεο βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη αλεμάξηεηα 

κε ηελ χπαξμε θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο. πγθεθξηκέλα νη παληξεκέλνη είραλ 61% 

κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα εκθαλίδνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ειεχζεξνπο, ρσξηζκέλνπο ή ρήξνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ πάζρνπλ απφ νζηενπφξσζε είραλ 

2,61 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα έρνπλ θαηάζιηςε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 



11 

 

πνπ δελ πάζρνπλ ελψ πνζνζηφ ησλ  ειηθησκέλσλ κε θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία 

βξέζεθε ζεκαληηθά πςειφηεξν ζηνπο πάζρνληεο απφ πεξηζζφηεξα ρξφληα λνζήκαηα 

πκπεξάζκαηα: Αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ  ειηθησκέλσλ πάζρεη απφ θάπνηαο κνξθήο 

θαηάζιηςε ηφζν ζε θιεηζηέο φζν θαη ζε αλνηρηέο δνκέο. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

κεγάιν βαζκφ ππνδηάγλσζεο ηεο λφζνπ  θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ χπαξμε ελφο ζρεδίνπ 

δξάζεο πνπ λα πεξηιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε 

ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ θαη  ηελ ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ 

θνξέσλ φπσο ηα ΚΑΠΖ θαη νη νίθνη επγεξίαο πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε ζε 

ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη λα πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο 

ειηθησκέλνπο αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: θαηάζιηςε ειηθησκέλσλ, γήξαλζε, ΚΑΠΖ, ππνδηάγλσζε 
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ABSTRACT 

 

Backround: Geriatric depression is not a normal part of aging. It affects nearly 5% of the 

elderly and causes a great burden both at the sufferers  and  their caregivers. Due to the great 

increase of  life expectancy the depression of the elderly  is a major public health issue. 

Objectives: The main purpose of this study was to estimate the prevalence of depression 

symptoms in elderly population who were visitors of the open  elderly protection centers  or 

reside in nursing homes of municipality of Ioannina. Other aims of this study were to 

investigate the social and demographic characteristics of participants that can be associated 

with the onset of depression symptoms and to estimate the degree of sub-diagnosis of the 

disease in the target group of the study 

Method: We used a sample of 200 people aged above 65 years old capable of understanding 

and knowledge of the Greek language , who  visit the open  protection centers for the elderly  

or live in nursing homes of municipality of Ioannina in order to investigate and include any 

variations in the prevalence of depression symptoms between an open and a closed care 

facility. Data collection took place in the form of structured individual interviews using the 

questionnaire and people without skill, knowledge and understanding of the Greek language 

or elderly with mental disorders were excluded.   

Results: Of the total study 58% of the participants were female and 34% consists of elderly 

who live in nursing homes. The 40.5% of our sample experienced depressive symptoms, 

though only the 19.5% has been diagnosed for depression. Both marital status and suffering 

from  osteoporosis relate independently with the manifestation of depressive 

symptomatology. Particularly married ones had 61% less chance of displaying symptoms of 

depression compared to unmarried, divorced or widowed individuals. The participants who 

suffered from osteoporosis had 2.61 more odds of displaying depression symptoms compared 

to those who didn’t. 

Moreover the percentage of the participants with depression symptoms was significantly 

higher at the individuals  with more chronic illnesses.  

Conclusions: Quite a large proportion of the elderly are suffering from some kind of 

depression both at closed and open care facilities This fact coupled with the largely 

underdiagnosed disease necessitates the existence of an action plan, that includes education 
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for health professionals on mental health of the elderly and satisfactory operation of public 

facilities such as open care centers and nursing homes, in order to provide information on 

mental health issues and and offer more incentives and activities for the elderly according to 

their capabilities. 

 

Keywords: elderly depression, aging, elderly open care centers, underdiagnosis 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

  

  H θαηάζιηςε ηεο ηξίηεο ειηθίαο πξνζβάιεη κεγάιν πνζνζηφ ησλ ειηθησκέλσλ θαη πξνθαιεί 

κεγάιε επηβάξπλζε ηφζν ζηνπο ίδηνπο ηνπο πάζρνληεο φζν θαη ζηνπο θξνληηζηέο ηνπο. Λφγσ 

ηεο κεγάιεο αχμεζεο ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν ε θαηάζιηςε ησλ 

ειηθησκέλσλ ήδε απνηειεί κείδνλ πξφβιεκα ηεο δεκφζηαο πγείαο. Δλψ φκσο ε ζπρλφηεηα ηεο 

λφζνπ απμάλεη κε ηελ ειηθία φπσο δείρλνπλ νη δηεζλείο ζηαηηζηηθέο κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ 

ειηθησκέλσλ παζρφλησλ αλαγλσξίδεη ηελ θαηάζιηςε θαη αλαδεηά βνήζεηα, γεγνλφο πνπ 

θαλεξψλεη ηελ ππνδηάγλσζε ηεο λφζνπ θαη ηε δπζθνιία ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ 

ηεο απφ ηνπο νηθείνπο ησλ αζζελψλ  αιιά θαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, Ζ ζπκκεηνρή 

ησλ παξφρσλ θξνληίδαο πγείαο ζην πξφβιεκα ηεο ππνδηάγλσζεο έγθεηηαη ζηελ αλεπαξθή 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο γηα ηηο 

θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο, ηελ έιιεηςε ςπρνθνηλσληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη εμεηδίθεπζεο 

αιιά θαη ηελ πίεζε ρξφλνπ ιφγσ ηνπ κεγάινπ θφξηνπ εξγαζίαο. Ζ κεησκέλε πνηφηεηα 

θξνληίδαο νδεγεί ζε θαθή πξφγλσζε γηα ηε λφζν θαη απνηειεί πξφβιεκα γηα ηε δεκφζηα 

πγεία νδεγεί ζε πξνβιήκαηα ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ 

θξνληηζηψλ ηνπο θαη αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηειηθά γηα ην ζχζηεκα πγείαο. Δπηπιένλ ζηηο 

κέξεο καο έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη λέεο θνηλσληθέο αλάγθεο ζηνπο ειηθησκέλνπο, νη νπνίεο 

δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ έλλνηα ηεο πεξίζαιςεο αιιά πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

γηα πξφιεςε θνηλσληθψλ βηνινγηθψλ θαη ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ. Σελ θάιπςε απηψλ ησλ 

αλαγθψλ θαινχληαη πιένλ λα επηηειέζνπλ ηα γεξνθνκεία θαη ηα Κέληξα Αλνηθηήο 

Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ). Έηζη ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο πνιηηηθψλ πγείαο γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ είλαη αλαγθαίν λα 

δηεπθξηληζηνχλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαη ε δηεξεχλεζε απηψλ ησλ 

παξακέηξσλ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

 

1.1. ΟΗ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ 

 

 Οη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο, ή ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο απνηεινχλ  κηα νκάδα 

δηαηαξαρψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαηαξαρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζεζεο. Η 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε είλαη ν θαζνιηθόο θαη ζηαζεξόο ζπλαηζζεκαηηθόο ηόλνο πνπ βηώλεηαη 

εζσηεξηθά θαη πνπ ζε αθξαίεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα επεξεάζεη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό όιεο 

θπξηνιεθηηθά ηηο πιεπξέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ελόο αηόκνπ, θαζώο θαη ηελ αληίιεςή ηνπ γηα ηνλ 

θόζκν (Κνηαλίδεο,nd). Οη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο κεγεζχλνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπ αλζξψπνπ 

ζε δηαζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ  πξαγκαηηθψλ. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο έρνπλ ζαλ 

θχξην εθπξφζσπφ ηνπο ηελ θαηάζιηςε. Οη πξψηεο ηζηνξηθέο αλαθνξέο πεξί ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δηαηαξαρψλ  αλάγνληαη ζηελ επνρή ηεο αξραηφηεηαο, ελψ ζηε Γαιιία γηα πξψηε θνξά ζηα 

ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ρξεζηκνπνηήζεθε ν φξνο ηεο «θπθιηθήο ςχρσζεο» γηα ηελ 

καληνθαηάζιηςε (Sedler,1983). 

  Γηα ηηο θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο ηφζν ην DSM-IV, φζν θαη ην ICD-10 πεξηγξάθνπλ 

πνιπάξηζκεο θαηαζηάζεηο θαη πξνζδηνξηζκνχο. Σν ICD-10 δηαθξίλεη ήπηεο θαη κέηξηεο 

θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο κε ή ρσξίο ζσκαηηθφ ζχλδξνκν θαη ην ζνβαξφ θαηαζιηπηηθφ 

επεηζφδην κε ή ρσξίο ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα. χκθσλα κε ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο DSM-IV 

νη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο δηαθξίλνληαη ζε:  θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο (κείδσλ θαηαζιηπηηθή 

δηαηαξαρή, δπζζπκηθή δηαηαξαρή, θαη θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή κε πξνζδηνξηδφκελε αιιηψο), 

δηπνιηθέο δηαηαξαρέο (δηπνιηθή ηχπνπ Η θαη ηχπνπ ΗΗ δηαηαξαρή, θπθινζπκηθή δηαηαξαρή θαη 

δηπνιηθή δηαηαξαρή κε πξνζδηνξηδφκελε αιιηψο), δηαηαξαρή δηάζεζεο νθεηιφκελε ζε νπζίεο, 

δηαηαξαρή δηάζεζεο ζε γεληθή ηαηξηθή θαηάζηαζε θαη δηαηαξαρή δηάζεζεο  κε 

πξνζδηνξηδφκελε αιιηψο (American Psychiatric Association, 2000). 

  πσο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο, ςπρηθέο δηαηαξαρέο έηζη θαη γηα ηηο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο δελ 

έρεη απνκνλσζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο αηηηνινγηθφο παξάγνληαο. Οη κειέηεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί πξνηείλνπλ έλα πιήζνο  παξαγφλησλ πνπ ελδέρεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

εκθάληζε ησλ δηαηαξαρψλ ηεο δηάζεζεο (Allan θαη ζπλ., 2014). Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη νη 

ςπρν-θνηλσληθνί, φπνπ αλήθνπλ ηα ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα ηεο δσήο νη ςπρνινγηθνί  θαη 
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λεπξνβηνινγηθνί, φπσο είλαη νη δηαηαξαρέο ηεο λεπξνδηαβίβαζεο, ηεο λεπξνθπζηνινγηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ χπλνπ θαη νη δηαηαξαρέο ηεο λεπξνελδνθξηληθήο ιεηηνπξγίαο .  

 

1.1.1. ΟΗ ΚΑΣΑΘΛΗΠΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ 

 

  Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηηο έλλνηεο ηεο  θαηάζιηςεο θαη ηεο καλίαο, ζηηο νπνίεο ζα 

αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα πεξηγξάςνπκε ηελ έλλνηα ηεο κέζεο δηάζεζεο. 

Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα θαηάζηαζε, φπνπ ην άηνκν δελ ληψζεη επθνξηθφ ή ιππεκέλν παξά 

κφλν φηαλ παξνπζηαζηνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα ληψζεη έηζη. ηελ θαηάζιηςε 

παξαηεξνχληαη ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα ζπλαηζζεκαηηθά, ςπρνθηλεηηθά θαη αξλεηηθέο 

πεπνηζήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε θαηαζιηπηηθή θαηάζηαζε ζπρλά γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή 

ιφγσ ηεο  νκνηφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη κε ην πέλζνο θαη ηε κε παζνινγηθή ζιίςε. Πξφθεηηαη 

γηα κηα δηαηαξαρή ραξαθηεξηδφκελε απφ κεγάιε δηάξθεηα, ζεκαληηθά θιηληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη δπζθνιίεο ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Ο αζζελήο βηψλεη έλα ζπλαίζζεκα 

καηαηφηεηαο, ηεο νπνίαο πξνεγείηαη ζπρλά ε πεπνίζεζε φηη έρεη ράζεη κφληκα ηελ ηθαλφηεηα 

λα βηψλεη ηελ επραξίζηεζε. ρεδφλ φιεο  νη πιεπξέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, φπσο ν ξπζκφο ηεο ζθέςεο, ηνπ ιφγνπ ε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα 

βίσζεο ηεο επραξίζηεζεο πνπ πξναλαθέξζεθε επηβξαδχλνληαη ή κεηψλνληαη. Δπηπιένλ 

επεξεάδνληαη θαη νη «λεπξνθπηηθέο» δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ν χπλνο, ε πξφζιεςε ηξνθήο θαη 

ε αηνκηθή πγηεηλή θα (Γαξχθαιινο, 2008). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηάξθεηα ησλ 

ζπκπησκάησλ πνπ δηαθνξνπνηεί κηα παξνδηθή θαηαζιηπηηθή δηάζεζε απφ ηε ςπρηαηξηθή 

λφζν. 

 

1.1.1.1 ΟΞΔΗΑ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ 

 

  Ζ νμεία θαηάζιηςε δηαθξίλεηαη ζε ήπηα θαη κείδνλα. Κιηληθέο έξεπλεο έδεημαλ φηη δέθα  

πεξίπνπ θξηηήξηα θαηά ην DSM-IV, πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα  είλαη αξθεηά, ψζηε λα 

ραξαθηεξηζηεί ην ζχλδξνκν ησλ πεξηζζνηέξσλ νμέσλ θαηαζιηπηηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

1. Καηαζιηπηηθή δηάζεζε: Σα άηνκα πεξηγξάθνπλ ζπλαηζζήκαηα κειαγρνιίαο πνπ 

κπνξεί, ζε αθξαίεο κνξθέο, λα θηάλνπλ ζηελ πιήξε απειπηζία.  

2. Απψιεηα επραξίζηεζεο ή ελδηαθέξνληνο ζηηο ζπλεζηζκέλεο αζρνιίεο. Πέξα απφ ηε 

κειαγρνιηθή δηάζεζε, νη άλζξσπνη κε δηάγλσζε θαηάζιηςεο ράλνπλ ηελ επραξίζηεζε, 
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θαη ζπλεπψο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, ζηηο ζπλεζηζκέλεο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ζπρλά πεξηγξάθνπλ φηη δελ αμίδεη λα θάλνπλ ηίπνηε απφ απηά.  

3. Απψιεηα απηνπεπνίζεζεο ή απηνεθηίκεζεο 

4. Γηαηαξαρέο ζηελ φξεμε: νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη κε δηάγλσζε θαηάζιηςεο ράλνπλ 

ηελ φξεμή ηνπο θαη ράλνπλ βάξνο, ρσξίο λα θάλνπλ δίαηηα, ελψ θάπνηνη άιινη 

παξνπζηάδνπλ αχμεζε ηνπ βάξνπο.  

5. Γηαηαξαρέο ζηνλ χπλν: ε αυπλία είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν ζχκπησκα ηεο θαηάζιηςεο, 

αιιά ζε θάπνηνπο ν χπλνο κπνξεί λα απμεζεί, παξά λα κεησζεί. 

6. Φπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε ή δηέγεξζε: ζην πην ζπλεζηζκέλν κνηίβν, ηελ 

επηβξαδπκέλε θαηάζιηςε, ην άηνκν θαίλεηαη ζαλ λα είλαη ππεξβνιηθά ζσκαηηθά 

θνπξαζκέλν. ε πην ζπάληεο πεξηπηψζεηο, ηα ζπκπηψκαηα παίξλνπλ ηελ αληίζεηε 

κνξθή, ηελ δηεγεξκέλε θαηάζιηςε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ αθαηάπαπζηε 

δξαζηεξηφηεηα θαη αλεζπρία. 

7. Απψιεηα ελέξγεηαο: ζπρλά ηα άηνκα πεξηγξάθνπλ φηη αηζζάλνληαη θνπξαζκέλα θαη 

ρσξίο ελέξγεηα, ρσξίο λα έρνπλ θάλεη ηίπνηε. 

8. πλαηζζήκαηα αλαμηφηεηαο θαη ππεξβνιηθήο ελνρήο: ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο αλάμην 

θαη ειιεηκκαηηθφ ζε φπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζεσξνχλ πην ζεκαληηθά. πρλά, βηψλνπλ 

πνιχ έληνλα ζπλαηζζήκαηα ελνρήο θαη πηζηεχνπλ φηη έρνπλ πξνθαιέζεη θαθφ ζε 

άιινπο.  

9. Γπζθνιίεο ζηε ζθέςε θαη ζηε ζπγθέληξσζε: ηελ θαηάζιηςε νη λνεηηθέο δηεξγαζίεο 

ζπλήζσο επηβξαδχλνληαη. Σα άηνκα ηείλνπλ λα είλαη αλαπνθάζηζηα, θαη ζπρλά 

αλαθέξνπλ φηη δπζθνιεχνληαη λα ζθεθηνχλ, λα ζπγθεληξσζνχλ, λα ζπκεζνχλ θαη λα 

πάξνπλ απνθάζεηο γηα ηε δσή ηνπο.  

10. Δπαλαιακβαλφκελεο ζθέςεηο γχξσ απφ ην ζάλαην θαη ηελ απηνθηνλία: πνιιά άηνκα 

κε δηάγλσζε θαηάζιηςεο ζθέθηνληαη ζπρλά ην ζάλαην θαη ηελ απηνθηνλία, θαη 

αηζζάλνληαη φηη ν θφζκνο ζα ήηαλ θαιχηεξνο εάλ δελ δνχζαλ (American Psychiatric 

Association,2000). 

   

1.1.1.1.1.ΖΠΗΑ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ 

 

  ηελ ήπηα κνξθή ηεο λφζνπ ην άηνκν βηψλεη θαηαζιηπηηθή δηάζεζε ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα 

ηεο κέξαο ζρεδφλ θάζε κέξα. Σα θεληξηθά ζπκπηψκαηα  ηεο ήπηαο θαηάζιηςεο 
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πεξηιακβάλνπλ ηε κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ή ηεο επραξίζηεζεο, πνπ αληιείηαη απφ φιεο ή 

ζρεδφλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο κέξαο ζρεδφλ θάζε κέξα 

θαη ε απψιεηα ηεο ελεξγεηηθφηεηαο ή ε θφπσζε ζρεδφλ θάζε κέξα. Σα ζπκπηψκαηα ζα 

πξέπεη λα παξαηεξνχληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο ζρεδφλ θάζε κέξα γηα ηνπιάρηζηνλ 

δχν εβδνκάδεο πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζεί ε δηάγλσζε κε απνηέιεζκα νη αζζελείο λα 

δπζθνιεχνληαη λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο (Gelder θαη ζπλ.,2007). 

 

1.1.1.1.2. ΜΔΗΕΟΝΑ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ 

 

  Ζ κείδνλα θαηάζιηςε κπνξεί λα εκθαληζηεί σο έλα κνλαδηθφ επεηζφδην ή ζε ρξφληα ή 

ππνηξνπηάδνπζα κνξθή. Σα επεηζφδηα κείδνλνο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο κπνξεί λα είλαη 

ειαθξά, ήπηα ή ζνβαξά. Καηά ην DSM-IV γηα ηε δηάγλσζε ηνπ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ 

επεηζνδίνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε απφ ηα θξηηήξηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ γηα 

ηνπιάρηζηνλ δχν εβδνκάδεο ηελ πεξηζζφηεξε κέξα, ζρεδφλ θάζε κέξα. Σνπιάρηζηνλ έλα απφ 

ηα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα είλαη είηε ε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε είηε ε απψιεηα ελδηαθέξνληνο ή 

επραξίζηεζεο. O πάζρσλ κε κείδνλα θαηάζιηςε εκθαλίδεη έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο, 

ςπρνθηλεηηθέο θαη αξλεηηθέο πεπνηζήζεηο. Μάιηζηα νη αξλεηηθέο πεπνηζήζεηο, ε αίζζεζε 

απψιεηαο θαη ε κεησκέλε απηνπεπνίζεζε απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα απηνχ ηνπ 

είδνπο θαηάζιηςεο (Bech, 1967). Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη ην αίζζεκα ηεο ελνρήο 

πνπ ληψζεη ην άηνκν θαη πνπ βνεζά ζηελ δηαθνξηθή δηάγλσζε  ηεο κείδνλνο θαηαζιηπηηθήο 

δηαηαξαρήο απφ ηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο (Breslau,1985). Ζ ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε 

,δειαδή ε κείσζε ηεο θηλεηηθήο θαη ιεθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε 

θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή απφζπξζε παξαηεξνχληαη πην ζπρλά ζε λεαξφηεξα άηνκα. Οη 

ειηθησκέλνη πάζρνληεο  βηώλνπλ ζπκπηώκαηα ςπρνθηλεηηθήο δηέγεξζεο, ηα νπνία θπκαίλνληαη 

από ηελ εθίδξσζε έσο ηνλ ζπλερή βεκαηηζκό (Gelder θαη ζπλ.,2007). 

  Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε νμεία κείδνλα θαηάζιηςε  αλήθεη ζηηο παζήζεηο πνπ 

επηθέξνπλ ηε κεγαιχηεξε αληθαλφηεηα θαη δπζθνξία (Bech,1998). Σν ζηαζεξφ ςπρηθφ άιγνο 

θαη ηα απηνθηνληθά ζπκπηψκαηα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ. 

Μάιηζηα ε κείδνλα θαηάζιηςε εκθαλίδεη ην κεγαιχηεξν θίλδπλν απηνθηνλίαο ζε ζρέζε κε 

άιιεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο θαη ηδηαίηεξα ζε αζζελείο  νη νπνίνη δνπλ ζε ζπλζήθεο 

θνηλσληθήο απνκφλσζεο. 
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  Ζ κείδνλα θαηάζιηςε κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί  ζε πεξαηηέξσ ππφηππνπο αλάινγα κε ηελ 

χπαξμε κειαγρνιίαο, ςπρσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή άηππσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 

 

Μείδνλα θαηάζιηςε κε κειαγρνιηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

 Δίλαη φξνο φκνηνο κε ηελ ελδνγελή θαηάζιηςε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο 

θαηαζιηπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο κε κεγάιν βάζνο, φπνπ ην άηνκν έρεη ράζεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

αληιεί επραξίζηεζε απφ φιεο ή ζρεδφλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή δελ αληηδξά ζε επράξηζηα 

εξεζίζκαηα, δειαδή δελ ληψζεη  θαιχηεξα, δελ ραίξεηαη κε ηίπνηα έζησ θαη πξνζσξηλά. Άιια 

ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ πξψηκε, πξσηλή αθχπληζε, ζπζηεκαηηθά 

ρεηξφηεξν θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα ην πξσί, έληνλε ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε ή δηέγεξζε, 

ζεκαληηθή αλνξεμία ή απψιεηα βάξνπο, ππεξβνιηθή θαη αβάζηκα ζπλαηζζήκαηα ελνρήο 

(American Psychiatric Association, 2000). 

 

 

Μείδνλα θαηάζιηςε κε ή ρσξίο ςπρσζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

 Ο φξνο ςπρσηηθή ή ςπρσζηθή θαηάζιηςε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κνξθή θαηάζιηςεο, ζηελ 

νπνία ην άηνκν έρεη ράζεη ηελ ηθαλφηεηα  ειέγρνπ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Δθηφο απφ ην 

θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα ππάξρνπλ δηαηαξαρέο αληίιεςεο, δηαηαξαρέο πεξηερνκέλνπ ηεο 

ζθέςεο (παξαιεξεηηθέο ηδέεο) θαη θάπνηνο βαζκφο ζχγρπζεο. Παξαηεξνχληαη αθφκα 

αλεδνλία θαη ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε (Rothchild,2009). Σα ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα 

ζπλήζσο εκθαλίδνληαη κεηά απφ αξθεηά θαηαζιηπηηθά κε ςπρσζηθά επεηζφδηα θαη ζπρλά 

ππνδηαγηγλψζθνληαη, θαζψο νη πάζρνληεο πξνζπαζνχλ λα ηα θαιχςνπλ (Hales θαη Yudofsky, 

2003). Ζ ςπρσζηθή θαηάζιηςε ζεσξείηαη φηη έρεη βηνινγηθή βάζε θαη πξνθαιεί ζηνλ 

πάζρνληα ζεκαληηθή έθπησζε ηεο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 

ζεκαληηθή αδπλακία εθηέιεζεο ησλ βαζηθψλ θαζεκεξηλψλ ηνπ θαζεθφλησλ  

(Rothchild,2002).   
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Μείδνλα θαηάζιηςε κε άηππα ραξαθηεξηζηηθά 

 

 Ζ άηππε θαηάζιηςε ραξαθηεξίδεηαη απφ αληηδξαζηηθφηεηα ηεο δηάζεζεο. πγθεθξηκέλα ν 

αζζελήο είλαη ηθαλφο λα βηψλεη βειηίσζε ηεο δηάζεζεο ζε επράξηζηα γεγνλφηα θαη 

ζεηηθφηεηα. Δπίζεο άηνκα κε άηππε θαηάζιηςε βηψλνπλ αχμεζε βάξνπο θαη απμεκέλε φξεμε 

γηα θαγεηφ, ππλειία ή ππεξππλία θαη έληνλε θνηλσληθή θζνξά σο ζπλέπεηα ηεο 

ππεξεπαηζζεζίαο ζηελ αληηιακβαλφκελε δηαπξνζσπηθή απφξξηςε (Singh θαη Williams,2006) 

Αληίζεηα κε ηελ νλνκαζία ηεο, ε άηππε θαηάζιηςε είλαη ε πην ζπρλή κνξθή θαηάζιηςεο. 

Απνηειεί ρξφλην ζχλδξνκν πνπ ηείλεη λα μεθηλάεη ζε λεαξφηεξε ειηθία απφ ηηο ππφινηπεο 

κνξθέο ηεο θαηάζιηςεο θαη ζπλήζσο ζηελ εθεβεία (Stewart θαη ζπλ., 2002). Άηνκα πνπ 

λνζνχλ απφ άηππε θαηάζιηςε ζπλήζσο ππνθέξνπλ θαη απφ άιιεο δηαηαξαρέο, φπσο 

δηαηαξαρή παληθνχ ή θνηλσληθή θνβία, ελψ απηνχ ηνπ είδνπο ε θαηάζιηςε εκθαλίδεηαη 

ζπρλφηεξα ζηηο γπλαίθεο (Kivela θαη ζπλ.,1988). 

   

 

1.1.1.2. ΤΠΟΣΡΟΠΗΑΕΟΝΣΑ ΔΠΔΗΟΓΗΑ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ 

 

 

1.1.1.2.1. ΤΠΟΣΡΟΠΗΑΕΟΤΑ ΜΔΗΕΟΝΑ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ 

 

 Ζ ππνηξνπή θαη ε ρξνληφηεηα είλαη πνιχ πηζαλή εμέιημε ζε έλα κείδνλ θαηαζιηπηηθφ 

επεηζφδην . Μεηά απφ ην πξψην κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην, ν θίλδπλνο γηα δεχηεξν 

επεηζφδην είλαη πεξίπνπ 50%. Μεηά ην ηξίην επεηζφδην, ν θίλδπλνο γηα ηέηαξην επεηζφδην 

είλαη πεξίπνπ 90% (Thase,1990). Πεξίπνπ ην 85% ησλ αζζελψλ κε κείδνλ επεηζφδην 

θαηάζιηςεο παξνπζηάδνπλ ππνηξνπηάδνληα επεηζφδηα (Angst,1980) κε απμαλφκελε 

ζπρλφηεηα θαη δηάξθεηα, ηα νπνία ζε αληίζεζε κε ην πξψην επεηζφδην ζπρλά δελ αθνινπζνχλ 

θάπνην δπζάξεζην εθιπηηθφ ζπκβάλ (Goodwin,1990). Μεζνιαβνχλ αζπκπησκαηηθέο 

πεξίνδνη ή κε δπζζπκία ζε νξηζκέλνπο αζζελείο (Keller θαη ζπλ., 1983). 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE_%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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1.1.1.2.2. ΤΠΟΣΡΟΠΗΑΕΟΤΑ ΒΡΑΥΔΗΑ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ 

 

Απηνχ ηνπ είδνπο ε θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα φκνηα κε απηά ηεο 

κείδνλνο θαηάζιηςεο φπσο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, ρσξίο σζηφζν λα πιεξείηαη ην θξηηήξην 

ηεο δηάξθεηάο ηνπο γηα δχν ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδεο (Gelder θαη ζπλ.,2007). 

 

 

1.1.1.2.3. ΔΠΟΥΗΑΚΖ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ (SEASONAL AFFECTIVE DISORDER)   

 

 Ο φξνο ππνδειψλεη νπνηαδήπνηε θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

εθδήισζε ηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηνπ έηνπο θαη' 

επαλάιεςε. Υξεζηκνπνηείηαη φκσο θπξίσο γηα ηηο πεξηφδνπο θαηάζιηςεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ αιιαγή ησλ επνρψλ: ζπλήζσο αξρίδεη ην θζηλφπσξν ή ην ρεηκψλα (Ivry,2002) θαη 

ππνρσξεί ηελ άλνημε (American Psychiatric Association, 2013). Είλαη ζπρλόηεξε ζηηο 

γπλαίθεο απ' όηη ζηνπο άληξεο. Η κέζε ειηθία εκθάληζήο ηεο είλαη από 20 έσο ηα 30 έηε, ελώ ν 

θίλδπλνο θαζώο θαη ηα ζπκπηώκαηα κεηώλνληαη κε ηα ρξόληα . Γηα ηελ δηάγλσζε, ρξεηάδεηαη λα 

έρνπλ παξαηεξεζεί ζπκπηώκαηα θαηαζιηπηηθνύ επεηζνδίνπ γηα 2 ζπλερείο ρεηκώλεο, ηα νπνία 

ππνρώξεζαλ νπσζδήπνηε ηελ άλνημε (ή ην θαινθαίξη). (Μελεδηάηνπ, 2014).  Σα ζπκπηψκαηα 

είλαη γεληθά πην ήπηα θαη ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ: απμεκέλε αλάγθε γηα χπλν, απμεκέλε 

θαηαλάισζε πδαηαλζξάθσλ θαη/ή ζνθνιάηαο, κεησκέλε ελέξγεηα θαη θφπσζε, απφζπξζε 

απφ θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο ππνζέζεηο γηα ηελ αηηηνινγία ηεο 

δηαηαξαρήο κε θπξηφηεξεο ηελ ππφζεζε ηεο αχμεζε ησλ επηπέδσλ κειαηνλίλεο ζηνλ 

εγθέθαιν ιφγσ ηεο κεησκέλεο ειηνθάλεηαο θαη ηελ ππφζεζε ηεο απνξξχζκηζεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ξνινγηνχ ηνπ ζψκαηνο ιφγσ ηεο έιιεηςεο ειηαθνχ θσηφο (Rosenthal,1984). 

Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε επνρηθή θαηάζιηςε είλαη πνην ζπρλή ζε κέξε φπνπ ε κέξα είλαη 

κηθξφηεξε απφ ηελ λχρηα (Potkin θαη ζπλ.,1986). Πάλησο, νη έξεπλεο είλαη αληηθαηηθέο θαη 

θαλέλαο δελ κπνξεί λα πεη κε βεβαηφηεηα ηη είλαη απηφ πνπ ηελ πξνθαιεί (Mersch θαη 

ζπλ.,1999). Ζ πην ζπλεζηζκέλε αληηκεηψπηζε πεξηιακβάλεη ηελ θσηνζεξαπεία ζε ζπλδπαζκφ 

ζε θάπνηα ςπρνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Πνιινί ζεσξνχλ απηή ηελ αγσγή πεξηνξηζηηθή ή 

θνπξαζηηθή θαη ηελ αληηθαζηζηνχλ κε αληηθαηαζιηπηηθά (Kurlansik θαη Ibay,2012). 
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1.1.1.3   ΥΡΟΝΗΑ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ 

 

 

  Ο φξνο αθνξά επεηζφδηα κε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ δχν εηψλ θαηά ην DSM-IV. Ζ ρξφληα 

θαηάζιηςε θαηεγνξηνπνηείηαη ζε ρξφληα κείδνλα θαηάζιηςε θαη δπζζπκία. Ζ κείδνλα 

θαηάζιηςε ραξαθηεξίδεηαη σο ρξφληα εάλ ηα πξναλαλαθεξζέληα θξηηήξηα πιεξνχληαη 

ζπλερφκελα γηα απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ. Σα ζπκπηψκαηα ηεο δπζζπκίαο είλαη 

ίδηα κε εθείλα ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο αιιά κε κηθξφηεξε έληαζε. Ζ δπζζπκία είλαη κηα 

καθξνρξφληα κνξθή ήπηαο θαηάζιηςεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ απαηζηφδνμε αληίιεςε ηεο 

δσήο θαη θαζψο εμειίζζεηαη δεκηνπξγεί ζην άηνκν κηα αίζζεζε αλεπάξθεηαο θαη ρακειήο 

απηνεθηίκεζεο. Ο αζζελήο κε δπζζπκία παξφιν πνπ κπνξεί θαη αληαπεμέξρεηαη ζηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο αηζζάλεηαη πάληα λα αδπλαηεί λα ληψζεη θαιά. Οη πεξίνδνη 

δπζζπκίαο κπνξεί λα ελαιιάζζνληαη κε πεξηφδνπο, πνπ ζπλήζσο δελ μεπεξλνχλ ηνπο 2 κήλεο 

θαηά ηηο νπνίεο ην άηνκν αηζζάλεηαη θπζηνινγηθά (Sansone, 2009). Ζ δπζζπκία επεξεάδεη 

ηελ εξγαζία θαη ηελ θνηλσληθή δσή, αθνχ πνιινί αζζελείο απνκνλψλνληαη θαη γίλνληαη 

ιηγφηεξν παξαγσγηθνί (Niculescu θαη Akiskal,2001).  

 

 

1.1.2. ΜΑΝΗΑΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ 

 

 

Ζ ραξαθηεξηζηηθή ηξηάδα ζπκπησκάησλ ηεο καλίαο πεξηιακβάλεη αλεβαζκέλε θαη 

επεξέζηζηε δηάζεζε, ςπρνθηλεηηθά ζπκπηψκαηα θαη απμεκέλε απηνεθηίκεζε (Cassidy θαη 

ζπλ. ,1998). πλήζσο ην καληαθφ επεηζφδην μεθηλά απφηνκα, κέζα ζε ιίγεο εκέξεο, δηαξθεί 

ιηγφηεξν απφ ην θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην, θαη ζπλήζσο ηειεηψλεη γξήγνξα. Ο καληαθφο 

αζζελήο δελ είλαη ζπλεξγάζηκνο αιιά νμχζπκνο, δξαζηήξηνο, ξηςνθίλδπλνο, παξνξκεηηθφο, 

θνηκάηαη ιηγφηεξν ελψ νη ζθέςεηο θαη ν ιφγνο ηνπ είλαη βεβηαζκέλα. Δπηπιένλ κπνξεί λα 

αλαιακβάλεη πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα παξνπζηάδεη  ηδέεο κεγαιείνπ. Γηα λα 

ραξαθηεξηζηεί έλα επεηζφδην σο καληαθφ ζα πξέπεη λα δηαξθεί γηα πεξηζζφηεξν απφ κηα 

εβδνκάδα θαη νη αιιαγέο ζηε δηάζεζε ηνπ αηφκνπ λα δηαηαξάζζνπλ ζεκαληηθά ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο αλεβαζκέλεο δηάζεζεο, ην άηνκν ζα 

πξέπεη λα βηψλεη ηνπιάρηζηνλ ηξία απφ ηα ππφινηπα ζπκπηψκαηα. Δάλ ην επεηζφδην είλαη πην 

ζχληνκν ή είλαη ιηγφηεξν ζνβαξφ, ηφηε νλνκάδεηαη ππνκαληαθφ επεηζφδην. Σε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο, ην άηνκν παξνπζηάδεη ηα δηαγλσζηηθά ζπκπηώκαηα θαη ηνπ κείδνλνο 
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θαηαζιηπηηθνύ επεηζνδίνπ θαη ηνπ καληαθνύ επεηζνδίνπ. Απηόο ν ζπλδπαζκόο νλνκάδεηαη κηθηό 

επεηζόδην (Απδή,2003). 

 

 

1.1.3. ΓΗΠΟΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ 

 

 Ζ δηπνιηθή δηαηαξαρή πξνζβάιιεη πεξηζζφηεξνπο απφ 30 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο 

παγθνζκίσο, θαη ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ 20 λνζεκάησλ πνπ πξνθαινχλ ηε κεγαιχηεξε 

αλαπεξία (WHO, 2004)  .Γελ ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν αίηην γηα ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή, 

αιιά νη βηνινγηθνί, ςπρνινγηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο ζεσξείηαη φηη απφ θνηλνχ 

ζπκβάιινπλ, πξνθαιψληαο ρεκηθέο κεηαβνιέο ζηνλ εγθέθαιν. Παξφιν πνπ ηα αίηηα ησλ 

δηπνιηθψλ δηαηαξαρψλ δελ είλαη μεθάζαξα θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα θιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε 

θαη ε ελεξγνπνίεζή ηνπο λα νθείιεηαη ζε θάπνην ζηξεζζνγφλν γεγνλφο ή θάπνηα θπζηθή 

αζζέλεηα. Ζ δηπνιηθή δηαηαξαρή ραξαθηεξίδεηαη απφ καληαθά ή ππνκαληαθά επεηζφδηα. Ο 

αζζελήο  είλαη είηε θαηαζιηπηηθφο είηε λνξκνζπκηθφο είηε ππνκαληαθφο/καληαθφο (Leonard 

θαη Jovinelly, 2012).  Αλεμαξηήησο ηνπ πφζεο θνξέο έρεη πάζεη θαηάζιηςε ν αζζελήο αξθεί 

έλα κφλν καληαθφ ή ππνκαληαθφ επεηζφδην γηα ηε δηάγλσζε δηπνιηθήο θαη φρη κνλνπνιηθήο 

δηαηαξαρήο θαηά ην DSM-IVθαη ηνπιάρηζηνλ δχν επεηζφδηα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα λα είλαη 

καληαθφ θαηά ην ICD-10. ε έδαθνο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ρξφληα 

κείδνλα θαηάζιηςε. Ζ δηπνιηθή δηαηαξαρή ραξαθηεξίδεηαη πεξαηηέξσ σο ηχπνπ Η θαη ηχπνπ 

ΗΗ. 

 

ΓΗΠΟΛΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΣΤΠΟΤ Η 

Απνηειεί ηελ ηππηθή κνξθή ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ελαιιαγέο 

επεηζνδίσλ καλίαο θαη θάζεσλ θαηάζιηςεο κε κεζνδηαζηήκαηα θπζηνινγηθήο δηάζεζεο 

(«λνξκνζπκίαο»). Ζ  δηπνιηθή δηαηαξαρή ηχπνπ Η δηαγηγλψζθεηαη φηαλ αλαγλσξίδεηαη 

ηνπιάρηζηνλ έλα καληαθφ επεηζφδην θαηά ην DSM IV (American Psychiatric 

Association,2000). 
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ΓΗΠΟΛΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΣΤΠΟΤ ΗΗ 

  Ζ δηπνιηθή δηαηαξαρή ηχπνπ ΗΗ απαηηεί γηα ηε δηάγλσζή ηεο ηελ απνπζία έζησ θαη ελφο 

καληαθνχ επεηζνδίνπ (εθηφο εάλ απηφ έρεη πξνθιεζεί απφ θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία) (Mirin θαη 

ζπλ.,1981) θαη ηελ παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ελφο ππνκαληαθνχ επεηζνδίνπ. Ζ θξηηηθή δηαθνξά 

κεηαμχ καλίαο θαη ππνκαλίαο έγθεηηαη ζην φηη  ν νξηζκφο ηεο καλίαο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε 

ζεκαληηθήο θνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο δπζιεηηνπξγίαο, ελψ ζηελ ππνκαλία πξέπεη λα 

απνθιεηζηεί ε παξνπζία απηψλ ησλ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά DSM-IV (Benazzi, 2007). Ζ 

πιεηνςεθία ησλ ππνκαληαθψλ επεηζνδίσλ ζπκβαίλνπλ ακέζσο πξηλ ή ακέζσο κεηά απφ έλα 

κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην (Bressert, 2009). Σα ππνκαληαθά θαη ηα κείδνλα θαηαζιηπηηθά 

επεηζφδηα αιιεινδηαδέρνληαη ην έλα ην άιιν κε ηξφπν ραξαθηεξηζηηθφ γηα θάζε άηνκν, ελψ 

ην κεζνδηάζηεκα αλάκεζα ζηα επεηζφδηα ηείλεη λα ειαηηψλεηαη θαζψο κεγαιψλεη ην άηνκν. 

ηα ππνκαληαθά επεηζφδηα δελ πξνθαιείηαη έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη δελ ππάξρνπλ 

ςπρσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελψ ην άηνκν εκθαλίδεη ηνπιάρηζηνλ ηξία απφ ηα παξαθάησ 

ζπκπηψκαηα γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ: απμεκέλε απηνεθηίκεζε, 

κεησκέλε αλάγθε γηα χπλν, γξήγνξε νκηιία, δηάζπαζε πξνζνρήο, ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε, 

παξαθηλδπλεπκέλεο ζπκπεξηθνξέο, θπγή ηδεψλ, ινγφξξνηα, απμεκέλεο 

ζεμνπαιηθέο/θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο επεξέζηζηε θαη αλεβαζκέλε δηάζεζε (Psych Central 

Stafff, 2013). 

 

ΚΤΚΛΟΘΤΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

  Πξφθεηηαη γηα κηα δηαηαξαρή πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ππνθιηληθή κνξθή 

δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο ελψ παιαηφηεξα ζεσξνχηαλ ην πξψηκν ζηάδην ηεο δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο. Τπνινγίδεηαη φηη ην έλα ηξίην ησλ αζζελψλ κε θπθινζπκηθή δηαηαξαρή  ζα 

αλαπηχμνπλ θάπνηα ζηηγκή δηπνιηθή δηαηαξαρή (Goodwin θαη Lamison,1990). Ζ θιηληθή 

εηθφλα ηεο δηαξθεί γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα θαη εθδειψλεηαη κε ελαιιαγέο πεξηφδσλ  

θαηάζιηςεο θαη ππνκαλίαο, ελψ έρεη βξεζεί φηη έρεη βηνινγηθή βάζε φζνλ αθνξά ηνπο 

παξάγνληεο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο (Bertelsen θαη ζπλ., 1977). 
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1.1.4. ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΓΗΑΘΔΖ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΖ Δ ΓΔΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ 

  Σν βαζηθφ δηαγλσζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαηαξαρήο απηήο είλαη φηη νθείιεηαη ζηα 

άκεζα θπζηνινγηθά απνηειέζκαηα κηαο γεληθήο ηαηξηθήο θαηάζηαζεο (Hales θαη ζπλ.,2003). 

Αλ θαη ε θιηληθή εηθφλα κπνξεί λα είλαη παξφκνηα κε ηελ εηθφλα ελφο κείδνλνο 

θαηαζιηπηηθνχ, καληαθνχ, κηθηνχ ή ππνκαληαθνχ επεηζνδίνπ, δελ είλαη απαξαίηεην λα 

πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα γηα θάπνην απφ απηά. Οη γεληθέο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ 

λα πξνθαιέζνπλ ζπκπηψκαηα δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο είλαη πνιιέο. ' απηέο 

πεξηιακβάλνληαη εθθπιηζηηθέο λεπξνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ε λφζνο ησλ αγγείσλ ηνπ 

εγθεθάινπ, κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο, ελδνθξηλνπάζεηεο, απηνάλνζεο δηαηαξαρέο, ινηκψμεηο 

απφ ηoχο αιιά θαη νξηζκέλνη φγθνη  (Gagnon,2010). 

 

1.1.5. ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔΝΖ ΑΠΟ ΟΤΗΔ 

 Σν βαζηθφ δηαγλσζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαηαξαρήο απηήο είλαη κηα πξνεμάξρνπζα 

δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο, πνπ θξίλεηαη φηη νθείιεηαη ζηα άκεζα θπζηνινγηθά απνηειέζκαηα 

ηεο δξάζεο κηαο νπζίαο δειαδή κηαο νπζίαο θαηάρξεζεο, ελφο θαξκάθνπ ή κηαο ηνμίλεο. Ζ 

δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο κπνξεί λα είλαη θαηάζιηςε, έληνλε κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ή ηεο 

επραξίζηεζεο ή αλεβαζκέλε, δηάρπηε ή επεξέζηζηε δηάζεζε. Αλ θαη ε θιηληθή εηθφλα ηεο 

δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο κπνξεί λα είλαη παξφκνηα κε έλα κείδνλ θαηαζιηπηηθφ, καληαθφ, 

κηθηφ ή ππνκαληαθφ επεηζφδην, δελ είλαη απαξαίηεην λα πιεξνχληαη απζηεξά ηα θξηηήξηα γηα 

νπνηνδήπνηε απφ απηά. Με βάζε ηνλ ηχπν ησλ πξνεμαξρφλησλ ζπκπησκάησλ δηαθξίλνληαη 

ηξεηο ππφηππνη ηεο δηαηαξαρήο: κε θαηαζιηπηηθά ζηνηρεία, κε καληαθά ζηνηρεία θαη κε κηθηά 

ζηνηρεία. Γηάθνξεο νπζίεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή  είηε θαηά 

ηελ ηνμίθσζε απφ απηέο είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ (Fabien, 2010). 

Σέηνηεο νπζίεο είλαη ηα αληηυπεξηαζηθά ζθεπάζκαηα φπσο ε ξεδεξπίλε, δηάθνξα ράπηα 

ρνξεγνχκελα ζε δίαηηεο, ηα αληηςπρσζηθά, ηα αληηεπηιεπηηθά (Andersohn θαη ζπλ.,2010), ηα 

νπηνεηδή θαη ηα παξαηζζεζηνγφλα (καξηρνπάλα, θαηλθπθιηδίλε, θνθαΐλε, ακθεηακίλεο) ε 

ληθνηίλε, ε θαθεΐλε (Center for Substance Abuse Treatment.,2005) ηα θνξηηθνεηδή θ.α. 

(Patten θαη Barbui, 2004). Σνμίλεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηε δηαηαξαρή απηή 

πεξηιακβάλνπλ πηεηηθέο νπζίεο φπσο ε βελδίλε θαη νη κπνγηέο, νξγαλνθσζθνξηθά 

εληνκνθηφλα, αέξηα πνπ πξνζβάιινπλ ην λεπξηθφ ζχζηεκα, ην κνλνμείδην θαη δηνμείδην ηνπ 
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άλζξαθα. Επίζεο βαξηά κέηαιια κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο. 

Θεξαπεπηηθά, ε δηαθνπή ηεο ππεύζπλεο γηα ηα ζπκπηώκαηα νπζίαο θαηάρξεζεο ή θαξκάθνπ 

είλαη ζπλήζσο αξθεηή γηα αλ ππνρσξήζνπλ ηα ζπκπηώκαηα (Μεληδηάηνπ,2014).  

 

1.1.6. ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΜΖ ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΟΜΔΝΖ ΑΛΛΗΧ 

 

  Δθφζνλ ιεθζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δελ πιεξνχληαη ηα 

θξηηήξηα γηα λα ηεζεί κηα νξηζηηθή δηάγλσζε ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν ηεο  δηαηαξαρήο δηάζεζεο 

ηφηε ραξαθηεξίδεηαη σο δηαηαξαρή δηάζεζεο κε πξνζδηνξηδφκελε αιιηψο (Sadock θαη 

ζπλ.,2005). 

 

 

1.2. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 

 

 χκθσλα κε ηνλ  θαηαζηαηηθφ ράξηε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο  ηνπ 1946 "πγεία 

είλαη ε θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο, θαη όρη ε απιή 

απνπζία ηεο αξξώζηηαο ή ηεο αλαπεξίαο". (WHO 1946). Με ηνλ νξηζκφ απηφ αλαγλσξίδνληαη 

δχν παξάκεηξνη πνπ νξηνζεηνχλ ηελ πγεία: ε παξάκεηξνο ηεο απνπζίαο ηεο αξξψζηηαο θαη ε 

παξάκεηξνο ηεο επεμίαο. Αλαγλσξίδεηαη επίζεο, ζε φηη αθνξά ηελ επεμία, ε χπαξμε ηεο 

ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο δηάζηαζεο, πέξα απφ ηε ζσκαηηθή θαη δίλεηαη έηζη κηα νιηζηηθή 

δηάζηαζε ζηελ έλλνηα ηεο πγείαο. 

   Ζ έλλνηα ηεο ςπρηθήο πγείαο είλαη δχζθνιν λα νξηζηεί κε ζαθήλεηα θαζψο δελ ππάξρνπλ 

απφιπηα δηαγλσζηηθά θαη δηαρσξηζηηθά θξηηήξηα κεηαμχ ςπρηθήο πγείαο θαη αζζέλεηαο. 

Μεηαμχ ηνπο παξεκβάιιεηαη έλα επξχ θάζκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αιιεινεπηθάιπςε ησλ 

δχν απηψλ θαηαζηάζεσλ. Έηζη εηδηθά ζηελ ςπρηαηξηθή νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα νδεγήζνπλ 

ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζπρλά ζπγρένληαη ζε έλα θξάκα παξαπφλσλ απφ 

δηαηαξαγκέλεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο  θαη πξνβιήκαηα εξγαζηαθά  ή νηθνλνκηθά, ηα νπνία 

κπνξεί λα απνηεινχλ  ζπληζηψζα αηηία ησλ δηαηαξαρψλ ή απνηέιεζκα ησλ ζπκπησκάησλ 

ηνπο. Έηζη ρξεζηκνπνηείηαη κηα ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη 

εζσηεξηθέο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο φπσο νη δηάθνξνη κεραληζκνί άκπλαο ηνπ αηφκνπ αιιά 

θαη ηηο αιιεινεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα γεγνλφηα, ηηο ζρέζεηο θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. 
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  Ζ κε χπαξμε αληηθεηκεληθήο κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηεο ιέμεο εθηίκεζεο θαζηζηά αλαγθαίν 

ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ςπρηαηξηθήο 

εθηίκεζεο ζε ππνθεηκεληθέο, αληηθεηκεληθέο θαη επηζηεκνληθέο. πλδπάδνληαη δειαδή θαηά 

ηελ εθηίκεζε ε αληηθεηκεληθή παξαηήξεζε ηνπ εμεηαζηή κε ηηο ππνθεηκεληθέο καξηπξίεο ηνπ 

εμεηαδφκελνπ θαη ηηο ππνθεηκεληθέο καξηπξίεο ησλ θξνληηζηψλ –ζπγγελψλ ηνπ. ζνλ αθνξά 

ην επηζηεκνληθφ θνκκάηη ησλ πιεξνθνξηψλ έρνπλ αλαπηπρζεί δηαγλσζηηθά εξγαιεία, φπσο 

εμεηδηθεπκέλεο θιίκαθεο κέηξεζεο ςπρηθψλ παζήζεσλ αιιά θαη δηαγλσζηηθά θαη 

ηαμηλνκεηηθά ζπζηήκαηα (DSM-IV, ICD-10), πνπ απνηεινχλ πιένλ ιεπηνκεξή φξγαλα 

βαζκνιφγεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δηαλνεηηθήο θαηάζηαζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ, 

θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά σο εξγαιεία καδηθνχ ειέγρνπ. Σέηνηνπ είδνπο φξγαλα 

απνηεινχλ ηα αθφινπζα: 

 

 

Κιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (Beck Depression Inventory-BDI) 

 

  Ζ θιίκαθα θαηάζιηςεο ηνπ Beck θαηαζθεπάζηεθε ην 1961 απφ ηνλ Aaron Beck θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ (Beck,1961) πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζνχλ νη ζπκπεξηθνξηθέο εθδειψζεηο ηεο 

θαηάζιηςεο. Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην δειαδή δελ βαζίδεηαη ζηελ  ζεσξία αιιά 

ζηελ παξαηήξεζε ησλ ζπκπησκάησλ πνπ εκθαλίδνπλ νη θαηαζιηπηηθνί αζζελείο (Steer θαη 

ζπλ., 1986). Απηά πεξηιακβάλνπλ ηε δηαηαξαγκέλε δηάζεζε, αξλεηηθέο πεπνηζήζεηο εαπηνχ 

αιιά θαη επρέο απηνηηκσξίαο (Beck, 1972). Δπηπιένλ αθνξνχλ ζπκπηψκαηα λεπξνθπηηθά 

(αλνξεμία, αυπλία θιπ) αιιά θαη αιιαγέο ζηα επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο (Beck,1967).  

  Ζ θιίκαθα απηή δελ ζρεδηάζηεθε γηα λα δηαγηγλψζθεη ηελ θαηάζιηςε αιιά  γηα λα ηε κεηξά 

ζαλ κηα δηάζηαζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο. Δζηηάδεη ζην βάζνο θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο 

ζπκπησκαηνινγίαο, φπσο νξίδεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ ηνπ αξηζκνχ ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο 

έληαζεο ησλ ζπκπησκάησλ (Gotlib  θαη Hammen, 1992).   Αμηνινγεί 21 ζπκπηψκαηα θαη 

ζηάζεηο.  χκθσλα κε κειέηεο ησλ Beck, Steer θαη Garbin. ε αμηνπηζηία ηνπ BDI ζε κε 

ςπρηαηξηθνχο αζζελείο θπκάλζεθε κεηαμχ 0.60 θαη 0.90 (Beck θαη ζπλ.,1988). Ζ θιίκαθα 

θαηάζιηςεο ηνπ Beck έρεη κεηαθξαζηεί θαη ζηαζκηζηεί ζηα ειιεληθά (Νηψληαο θαη 

Γεκεξηδήο,1983) θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί  παγθνζκίσο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 2000 εκπεηξηθέο 

κειέηεο (Richter θαη ζπλ., 1998). Μηα απφ ηηο γλσζηφηεξεο δηεζλψο θιίκαθεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζιηςεο είλαη ε  δεχηεξε εθδνρή ηεο 
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θιίκαθαο θαηάζιηςεο ηνπ Beck (Beck θαη ζπλ., 1996). Ζ θιίκαθα απηή απνηειεί επίζεο έλα 

εξσηεκαηνιφγην απηφ-αλαθνξάο κε 21 εξσηήζεηο γηα ηε κέηξεζε ηεο βαξχηεηαο ηεο 

θαηάζιηςεο γηα ελήιηθεο θαη εθήβνπο άλσ ησλ 13 εηψλ. Ο εμεηαδφκελνο θαιείηαη λα 

αμηνινγήζεη πφζν ηζρχεη θαζεκία απφ ηηο 21 εξσηήζεηο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο αληηζηνηρεί 

ζε έλα ζχκπησκα ιακβάλνληαο ππφςε ηελ δηάζεζε ηνπ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δχν βδνκάδεο. Οη 

εξσηήζεηο ηεο δεχηεξεο έθδνζεο ηεο θιίκαθαο αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηεο 

κε ζθεπηηθφ λα αμηνινγνχληαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο αθνινπζψληαο ηα 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα έηζη φπσο πξνηείλνληαη απφ ηελ ηέηαξηε έθδνζε ηνπ ακεξηθαληθνχ θαη 

δηαγλσζηηθνχ θαη ζηαηηζηηθνχ εγρεηξηδίνπ DSM-IV (American Psychiatric Association,1994) 

θαη  ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξψηε έθδνζε ηεο θιίκαθαο ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν 

εξσηψληαη θαη ζπκκεηέρνληεο επεθηάζεθε ζηηο δχν εβδνκάδεο θαη ηέζζεξηο δειψζεηο 

(απψιεηα βάξνπο εηθφλα ζψκαηνο ελαζρφιεζε κε ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη δπζθνιία ζηελ 

εξγαζία) αληηθαηαζηάζεθαλ απφ άιιεο δειψζεηο (αλεζπρία, αλαμηφηεηα, δπζθνιία 

ζπγθέληξσζεο θαη κείσζε ελεξγεηηθφηεηαο). ηε δεχηεξε έθδνζε νη αιιαγέο απηέο είλαη 

ζπκβαηέο κε ηα δηαθξηηηθά θξηηήξηα ηνπ DSM-IV  θαη βειηηψλνπλ ηελ εγθπξφηεηα ηνπ 

πεξηερφκελνπ ηεο θιίκαθαο  ε νπνία έρεη πξνζαξκνζηεί γηα ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ  

(Γηαλλαθνχ θαη ζπλ,2013). 

 

  

Κιίκαθα απηό-αμηνιόγεζεο  ηεο  θαηάζιηςεο θαηά ηνλ WK Zung (Self-Rating 

Depression Scale-SDS) 

 

  Ζ  θιίκαθα απηή θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ William W.K. Zung ην 1965 πξνθεηκέλνπ λα 

κεηξεζεί ν βαζκφο ηεο θαηάζιηςεο ζε ήδε δηαγλσζκέλνπο κε θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή 

αζζελείο (Zung,1965).Δίλαη απηνζπκπιεξνχκελε θαη  απνηειείηαη απφ 20 εξσηήζεηο ,απφ ηηο 

νπνίεο νη 10 έρνπλ ζεηηθφ θαη νη ππφινηπεο 10 αξλεηηθφ πξνζδηνξηζκφ. Μεηξά 

ζπλαηζζεκαηηθέο, γλσζηαθέο ζπκπεξηθνξηθέο θαη ζσκαηηθέο θαη παξακέηξνπο, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζιηςε. H θιίκαθα απηή έρεη κεηαθξαζηεί θαη είλαη εγθπξνπνηεκέλε 

γηα ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ (Fountoulakis θαη ζπλ., 2001). 
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Κιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Κέληξνπ Δπηδεκηνινγηθώλ κειεηώλ Center for Epidemiologic 

Studies Depression Scale- CES-D 

 

  Ζ θιίκαθα απηή δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Lenore Radloff ηνπ Utah State University ην 

1977(Radloff,1977). Απνηειεί έλα δηαγλσζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαηάζιηςε θαη ηελ 

θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή. Μεηξάεη ηελ ζπκπησκαηνινγία, φπσο απηή έρεη νξηζηεί απφ ην 

DSM-IV γηα έλα κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην θαη απνηειείηαη απφ 20 εξσηήζεηο. Σν 

γξήγνξν απηφ εξσηεκαηνιφγην κεηξάεη θαηαζιηπηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο 

εξσηψκελνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξαζκέλεο εβδνκάδαο. Καηά ηνπο Hann θαη ζπλ, 

εκθαλίδεη βαζκφ αμηνπηζηίαο alpha> .85 (Hann θαη ζπλ.,1999). 

 

 

 Κιίκαθα θαηάζιηςεο ειηθησκέλσλ (Geriatric Depression Scale- GDS) 

 

 Ζ θιίκαθα θαηάζιηςεο ειηθησκέλσλ  δεκηνπξγήζεθε ηνπο Yesavage θαη ζπλ  ην 1982 (Brink 

θαη Yesavage 1982)  απνηεινχκελε απφ 30 εξσηήζεηο, ελψ ην 1986 δεκηνπξγήζεθε θαη ε 

ζπληνκεπκέλε ηεο κνξθή απνηεινχκελε απφ 15 εξσηήζεηο (Sheikh θαη Yesavage,1986). 

Πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο παξάγνληεο: Έλαλ γλσζηαθφ, πνπ ππνδειψλεη ηπρφλ θαηαζιηπηηθφ 

πεξηερφκελν ζθέςεο, έλαλ πνπ αθνξά ην ζπλαίζζεκα, έλαλ πνπ αθνξά ηελ θνηλσληθή 

απνκφλσζε θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη έλαλ πνπ αθνξά αηζζήκαηα αβνήζεηνπ θαη θφβν γηα 

ην κέιινλ. Δίλαη απηφ-ζπκπιεξνχκελε, αλ θαη πνιιέο θνξέο θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηελ 

δηαβάδεη εμεηαζηήο ζηνλ αζζελή. Οη 30 εξσηήζεηο ηεο πιήξνπο θαη νη 15 εξσηήζεηο ηεο 

ζπληνκεπκέλεο κνξθήο ηεο απαηηνχλ κφλν κηα απάληεζε ηχπνπ λαη-φρη, γεγνλφο πνπ θάλεη 

ηελ εθαξκνγή ηεο πην εχθνιε. Δζηηάδεη ζηηο ςπρηθέο αλεζπρίεο ηνπ αζζελνχο θαη ζηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ, ρσξίο λα πεξηέρεη εξσηήκαηα γηα 

ζσκαηηθέο ελνριήζεηο θαη γηα ηελ εθηίκεζε δηεγεξηηθήο ή ςπρσηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Απνηππψλεη δειαδή κηα γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο θαηάζιηςεο γεγνλφο πνπ θαίλεηαη θαη απφ 

ηελ πςειή ηεο ζπζρέηηζε κε ηελ θιίκαθα BDI (Montorio θαη Izal, 1996). Δίλαη απφ ηηο ιίγεο 

θιίκαθεο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ρξήζε ζε ειηθησκέλνπο θαη έρεη κεηαθξαζηεί θαη 

ζηαζκηζηεί ζηα ειιεληθά (Fountoulakis θαη ζπλ., 1999) . 
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Κιίκαθα θαηάζιηςεο ηνπ Hamilton 

(Hamilton Rating Scale for Depression- HRSD) 

 

  Ζ θιίκαθα θαηάζιηςεο ηνπ Hamilton είλαη ε επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελε θιίκαθα 

κέηξεζεο ηεο βαξχηεηαο θαηάζιηςεο παγθνζκίσο. Απφ ηελ αξρηθή δεκνζίεπζή ηεο, αξθεηέο 

άιιεο εθδνρέο ηεο έρνπλ δεκνζηεπζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη. Χζηφζν  νη εξεπλεηέο ζπαλίσο 

δηεπθξηλίδνπλ πηα αθξηβψο εθδνρή ηεο θιίκαθαο ρξεζηκνπνηνχλ.  

  Ζ θιίκαθα απηή δεκνζηεχζεθε αξρηθά απφ ηνλ Max Hamilton ην 1960 θαη ζρεδηάζηεθε γηα 

λα κεηξάεη ηε βαξχηεηα ηεο θαηάζιηςεο  ζε ήδε δηαγλσζκέλνπο λνζειεπφκελνπο αζζελείο κε 

κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή. Πεξηιακβάλεη 17 ιήκκαηα. Χζηφζν ζηελ ίδηα κειέηε  

παξαηίζεηαη θαη κηα εθδνρή ηεο θιίκαθαο κε 4 επηπιένλ ιήκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εκεξήζηα 

δηαθχκαλζε, ηελ απνπξνζσπνπνίεζε, παξαλνεηδή θαη ηδενςπραλαγθαζηηθά  ζπκπηψκαηα 

πνπ θαηά ηνλ Hamilton δελ ζα πξέπεη λα πξνζκεηξνχληαη ζην  ηειηθφ ζθνξ επεηδή ή δελ 

απνηεινχλ κέηξν ηεο βαξχηεηαο, αιιά  δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην είδνο ηεο θαηάζιηςεο ή 

είλαη ζπάληα.  Ζ βαζκνιφγεζε ησλ ιεκκάησλ γίλεηαη κε βάζε ηα ζπκπηψκαηα πνπ αλαθέξεη 

ν ίδηνο ν αζζελήο θαηά ηε ζπλέληεπμε, ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ εθηηκεηή θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγεη απφ ηξίηνπο. Πξνηείλεηαη ε βαζκνιφγεζε απφ δχν αλεμάξηεηνπο 

βαζκνινγεηέο θαη ν ππνινγηζκφο ελφο κέζνπ φξνπ ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο γηα ιφγνπο 

αμηνπηζηίαο. Ζ αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο είλαη αξθεηά πςειή ζην ζχλνιφ ηεο (>0,70.8). 

Χζηφζν ζε θάπνηεο κειέηεο ε αμηνπηζηία θάζε ιήκκαηνο ρσξηζηά είλαη ρακειφηεξε γεγνλφο 

πνπ νθείιεηαη πηζαλφλ ζε ιάζε πξνηχπσζεο θαη βαζκνλφκεζήο ηεο. 

Σελ ακεξηθάληθε εθδνρή ηεο θιίκαθαο απηήο πνπ είλαη θαη ε ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελε 

ζηηο ΖΠΑ κε πεξηζζφηεξα απφ 17 ιήκκαηα παξνπζίαζε ν Guys ην 1976 ζε κηα έθδνζε 

εγθεθξηκέλε απφ to Νational Institute of Mental Health ηελ  νπνία φκσο ν Hamilton πνηέ δελ 

ελέθξηλε. (Φεξεληίλνο θαη ζπλ., 2003). Μεηαγελέζηεξα πξνζηέζεθαλ  επηπιένλ 3 ιήκκαηα 

(αλεκπφξηα απειπηζία θαη αλαμηφηεηα). Ζ αθξηβήο πξνέιεπζε απηήο ηεο εθδνρήο δελ είλαη 

γλσζηή σζηφζν πνιινί εξεπλεηέο επέθηεηλαλ ηνλ θαηάινγν ησλ ιεκκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ζπκπηψκαηα άηππεο θαηάζιηςεο (Wiliams, 2001).  
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                        Carroll Rating Scale for Depression (Carroll 1981) 

 

 Ζ θιίκαθα απηή δεκηνπξγήζεθε σο ε πξψηε απηνζππιεξνχκελε κνξθή ηεο θιίκαθαο ηνπ 

Hamilton ηελ νπνία ζπλεπψο πξνζεγγίδεη ζε δνκή θαη πεξηερφκελν. Απνηειείηαη απφ 17 

ιήκκαηα θαη δεκνζηεχζεθε ην 1981 αλ θαη είρε αλαθεξζεί αξρηθά ζε άξζξν ηνπ 1983. Ζ 

εγθπξφηεηά ηεο έγηλε απνδεθηή ζπγθξηλφκελε κε ηηο θιίκαθεο ηνπ  Beck θαη ηνπ Hamilton κε 

ηνπ νπνίνπ ήηαλ θαη παξφκνηα ε εζσηεξηθή ηεο εγθπξφηεηα. Έρεη πςειφηεξε ζπζρέηηζε  απφ 

ηελ θιίκαθα ηνπ Beck κε απηήλ ηνπ Hamilton  θαη ζπλεπψο απνηειεί θαιή ελαιιαθηηθή ηεο 

φηαλ απαηηείηαη ε ππνθεηκεληθή δηάζηαζε ηεο θαηάζιηςεο, ε νπνία δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

θιίκαθα ηνπ Hamilton (Carroll θαη ζπλ.,1981). 

 

 

Beck Anxiety Inventory (Beck 1988) (ηαζκηζκέλν ζηελ ειιεληθή) 

 

  Ζ θιίκαθα απηή δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Aaaron T. Beck θαη ζπλ.          Γεκηνπξγήζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε αιιεινεπηθάιπςε θιηκάθσλ θαηάζιηςεο θαη θιηκάθσλ 

άγρνπο (Beck θαη ζπλ.,1988). Δίλαη κηα απηνζπκπιεξνχκελε θιίκαθα 21 εξσηήζεσλ ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ άγρνπο ελφο αηφκνπ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ηειεπηαίαο 

εβδνκάδαο. Μεηξνχληαη ηα ζπλήζε ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο (κνχδηαζκα, εθίδξσζε, θφβνο 

γηα επηθείκελν δπζάξεζην γεγνλφο.) Έρεη ζρεδηαζηεί γηα άηνκα 17-80 εηψλ. ηελ πξψηε 

εθδνρή ηεο θιίκαθαο πεξηιακβάλεηαη κφλν ην γλσζηηθφ θαη ζσκαηηθφ ζηνηρείν ηνπ άγρνπο 

(Beck θαη ζπλ., 1988). Ζ γλσζηαθή ππνθιίκαθα κεηξάεη ζπλαηζζήκαηα θφβνπ θαη δηαηαξαρέο 

ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ελψ ε ζσκαηηθή κεηξάεη ζπκπηψκαηα ςπρνινγηθήο αλαζηάησζεο 

(Armstrong θαη Khawaia, 2002). 

 

 

State- Trait Anxiety Inventory - STAI (Spielberger 1977) 

 

To State Trait Anxiety Inventory - STAI (Spielberger 1977) είλαη έλα ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελν εξγαιείν γηα ηελ κέηξεζε ηεο αγρψδνπο θαηάζηαζεο. Γεκηνπξγήζεθε απφ 

ηνπο Spielberger θαη ζπλ. Δίλαη απηνζπκπιεξνχκελν θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

θιηληθή πξαθηηθή γηα ηε δηάγλσζε ηνπ άγρνπο, ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ εηδψλ ηνπ άγρνπο πνπ 

κπνξεί λα βηψλεη ην άηνκν θαη ην δηαρσξηζκφ ηνπ απφ ηα θαηαζιηηπηθά ζπκπηψκαηα. 
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Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζηελ έξεπλα θαη ζαλ δείθηεο ηεο επηβάξπλζεο ησλ θξνληηζηψλ ησλ 

αζζελψλ (Spielberger θαη ζπλ.,1983). 

Ζ δεκνθηιέζηεξε εθδνρή ηνπ (Form Y)  πνπ έρεη κεηαθξαζηεί ζε 12 γιψζζεο (Tilton, 2008) 

πεξηιακβάλεη 20 ιήκκαηα πνπ αθνξνχλ ην ραξαθηεξηζηηθφ άγρνο (trait anxiety) θαη 20 

ιήκκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηζηαζηαθφ άγρνο (state anxiety). H εζσηεξηθή ηνπ εγθπξφηεηα 

θπκαίλεηαη απφ .86-.95. Απνηειεί έλαλ επαίζζεην πξνγλσζηηθφ δείθηε ηεο δηαρξνληθήο 

επηβάξπλζεο ησλ θξνληηζηψλ ησλ αζζελψλ θαη ηνπ πψο κπνξεί απηή λα πνηθίιιεη κε ηπρφλ 

αιιαγέο ζηα ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα, ηελ πγεία θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(Shewchuk θαη ζπλ.,1998). 

 

 

Depression Anxiety Stress Scales (Lovibond 1995) 

 

Ζ θιίκαθα απηή είλαη έλα επίζεο απηνζπκπιεξνχκελν εξγαιείν κέηξεζεο απνηεινχκελν απφ 

42 ιήκκαηα θαζέλα εθ ησλ νπνίν αληηθαηνπηξίδεη έλα αξλεηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ ζχκπησκα. 

Kάζε ιήκκα βαζκνινγείηαη ζε ζπρλφηεηα θαη ζε ζνβαξφηεηα ηελ νπνία βηψλεη ν 

εξσηψκελνο. Πεξηιακβάλνληαη  ππνθιίκαθεο κε ξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ θαηάζιηςε  θαη ην 

άγρνο, νη νπνίεο φκσο δελ είλαη νκαδνπνηεκέλεο ζην εξσηεκαηνιφγην αλά θαηεγνξία. Ζ 

αμηνπηζηία ηεο θάζε ππνθιίκαθαο ζε ζπληειεζηή cronbach είλαη γηα ηελ ππνθιίκαθα πνπ 

αθνξά ηελ θαηάζιηςε 0.91, ηεο αλεζπρίαο 0.84 θαη ηνπ άγρνπο 0,90 κεηξνχκελεο  ζε 

θαλνληθφ  δείγκα (Lovibond,1995). 

 

 

The Hamilton Anxiety Rating Scale for Depression (Hamilton1959) 

 

Ζ θιίκαθα απηή δεκηνπξγήζεθε ην 1959 απφ ηνλ Hamilton θαη παξφιν πνπ ήηαλ απφ ηηο 

πξψηεο θιίκαθεο ηνπ είδνπο παξακέλεη κέρξη ζήκεξα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε ηφζν ζην 

εξεπλεηηθφ φζν θαη ζην θιηληθφ θνκκάηη (Maier θαη ζπλ.,1988). Απνηειείηαη απφ 14 ιήκκαηα 

θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ νξίδεη κηα ζεηξά ζπκπησκάησλ. Μεηξνχληαη θαη ηα ςπρηθά θαη ηα 

ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο. Ζ αμηoπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ηεο θιίκαθαο θαη ησλ 

ππνθιηκάθσλ ηεο ζην ζχλνιν έρεη απνδεηρζεί επαξθήο ζε αληίζεζε κε ηελ εζσηεξηθή ηεο 

εγθπξφηεηα.  Καηά ηνπο Maier θαη ζπλ, ηα θχξηα πξνβιήκαηα ηεο θιίκαθαο είλαη  ν κε 
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μεθάζαξνο δηαρσξηζκφο ησλ αγρνιπηηθψλ θαη αληηθαηαζιηπηηθψλ απνηειεζκάησλ. Αθφκε ε 

ππνθιίκαθα ηεο ζσκαηηθήο αλεζπρίαο  ζρεηίδεηαη ηζρπξά κε ηηο ζσκαηηθέο παξελέξγεηεο ηνπ 

άγρνπο. Γη’ απηφ θαη ε  εθαξκνζηκφηεηα ηεο θιίκαθαο ζε ζεξαπείεο άγρνπο είλαη 

πεξηνξηζκέλε θαη απαηηνχληαη πην εμεηδηθεπκέλεο θιίκαθεο κέηξεζεο ηνπ άγρνπο. Ζ ζπλερήο 

αιιαγή ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηνπ άγρνπο, ε λέα ηερλνινγία θαη ηα θαηλνχξγηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα άιιαμαλ  ηελ εθηηκψκελε ρξεζηκφηεηά ηεο θαη νδήγεζαλ ζηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο  θαη αιιαγέο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Koerner θαη ζπλ.,2010). Έηζη ιφγσ 

ησλ αιιαγψλ ηνπ DSM, λεψηεξσλ  κεηξήζεσλ θαη ηελ πηζαλφηεηα θιηληθψλ ιαζψλ ε 

θιίκαθα απηή δελ θαιχπηεη επαξθψο ηελ δηαθνξνπνίεζε γεληθεπκέλεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο 

θαη θαηάζιηςεο (Roemer,2001). Πην ζπγθεθξηκέλα ε ρξεζηκφηεηα ηεο θιίκαθαο 

κεηαβιήζεθε φηαλ κεηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ DSM III ην 1987  ε γεληθεπκέλε αγρψδεο 

δηαηαξαρή ραξαθηεξίζηεθε σο  δηαηαξαρή αλεζπρίαο. Σν θεληξηθφ ζχκπησκα ηεο 

γεληθεπκέλεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο θαηά ην DSM-IV είλαη ε ππεξβνιηθή θαη αλεμέιεγθηε 

αλεζπρία, ηελ  νπνία δελ κεηξά επαξθψο ε θιίκαθα ηνπ Hamilton (Quimet θαη ζπλ.,2008). 

Δμάιινπ ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο πνπ αλαθέξεη ε θιίκαθα (θαξδηαγγεηαθά, 

αλαπλεπζηηθά, γαζηξεληεξηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ζην DSM-IV ζαλ ζπκπηψκαηα 

ζρεηηδφκελα κε γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή. Αθφκε  πθίζηαηαη φπσο είλαη ινγηθφ θαη ε 

πηζαλφηεηα θιηληθψλ ιαζψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα  θαηά ηνπο Koerner θαη ζπλ, απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ ε θιίκαθα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ θιηληθφ εξεπλεηή ή επαγγεικαηία πγείαο πηζαλά λα 

ππφθεηληαη ζε ιάζνο ηα απνηειέζκαηα ιφγσ ιαζψλ ζηνλ ηξφπν πνπ ηίζεληαη νη εξσηήζεηο θαη 

ζηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη ν εξεπλεηήο ηελ απάληεζε  ηνπ εξσηψκελνπ 

(Koerner θαη ζπλ., 2010). 

 

  

Κιίκαθα Ννζνθνκεηαθνύ Άγρνπο θαη Καηάζιηςεο (HADS) 

 Hospital Anxiety and Depression Scale (Zigmond and Snaith 1983) 

 

 Ζ θιίκαθα απηή δεκηνπξγήζεθε ην 1983 απφ ηνπο Zigmond θαη Snaith  πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλήζεη ηα επίπεδα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο επηβάξπλζεο κεηαμχ 

αζζελψλ λνζειεπφκελσλ κε δηάθνξα θιηληθά πξνβιήκαηα ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά 

(Zigmond θαη ζπλ.,1983). Γελ ζρεδηάζηεθε σο θιηληθφ δηαγλσζηηθφ εξγαιείν (Whelan-

Goodinson θαη ζπλ., 2009).  Αξρηθά απνηεινχηαλ απφ 8 ιήκκαηα ζρεηηδφκελα κε ηελ 

θαηάζιηςε θαη 8 ζρεηηδφκελα κε ην άγρνο. Ζ ηειηθή εθδνρή ηεο θιίκαθαο απνηειείηαη 
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σζηφζν απφ 14 ιήκκαηα (2 αθαηξέζεθαλ γηα ιφγνπο κεησκέλεο αμηνπηζηίαο θαη 

νκνηνγέλεηαο) θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο απφ επαγγεικαηίεο πγείαο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαγλψζνπλ  ηνλ βαζκφ ηνπ άγρνπο θαη ηεο θαηάζιηςεο πνπ βηψλεη ν αζζελήο (Zigmond θαη 

ζπλ.,1983). Απνηειείηαη απφ 14 ιήκκαηα   7 εθ ησλ νπνίσλ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζιηςε θαη 

7 κε ην άγρνο. Έρεη βξεζεί επαξθήο ζε εζσηεξηθή εγθπξφηεηα αμηνπηζηία θαη νκνγέλεηα ζε 

κειέηεο πιπζεζκνχ (Herrmann,1997).  

 

 

Manifest Anxiety Scale (Taylor 1953) 

Κιίκαθα έθδεινπ Άγρνπο 

 

Γεκηνπξγήζεθε ην 1953 πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη άηνκα ηα νπνία ζα ήηαλ ρξήζηκα ζε 

κειέηεο αγρσδψλ δηαηαξαρψλ (Taylor θαη Janet,1953). Γηαρσξηζκφο ππνςεθίσλ απφ 

εθείλνπο πνπ έρνπλ παζνινγηθά επίπεδα άγρνπο. πλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε σο έλαο γεληθφο 

θαη φρη εμεηδηθεπκέλνο δείθηεο κέηξεζεο ηνπ άγρνπο σο θιηληθή νληφηεηα. Ζ θιίκαθα αθνξά 

ελειίθνπο σζηφζν ην 1956 δεκηνπξγήζεθε κηα εθδνρή ηεο γηα παηδηά (Casteneda θαη 

ζπλ.,1956). Απνηειείηαη απφ 38 εξσηήζεηο ηχπνπ ζσζηφ-ιάζνο. Ζ θιίκαθα ήηαλ δεκνθηιήο 

γηα αξθεηά ρξφληα κεηά ηελ δεκηνπξγία ηεο αιιά πιένλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά (Antony 

θαη ζπλ., 2001). 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη ζεκαληηθέο δηαπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ζηα ηειηθά ζθνξ ηεο θιίκαθαο 

(Iwawaki θαη ζπλ. 1967, Moerdyk θαη Spinks 1979).  Σν 2003 δεκηνπξγήζεθε κηα λέα εηδηθή 

γηα ελειίθνπο κνξθή ηεο γηα 3 δηαθνξεηηθά  ειηθηαθά γθξνππ (ελήιηθνη καζεηέο ελήιηθνη θαη 

ειηθησκέλνη  ε νπνία ιακβάλεη ππφςηλ ζρεηηδφκελεο κε ηελ ειηθία  θαηαζηάζεηο νπ 

επεξεάδνπλ ηελ έληαζε ηνπ άγρνπο. Χζηφζν ην αδχλαην ζεκείν ηεο θιίκαθαο βξίζθεηαη ζην 

φηη δελ παξέρεη δεδνκέλα γηα παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην άγρνο ηνπ καζεηή-θνηηεηή φπσο 

ε κειέηε θαη νη θνηλσληθνί παξάγνληεο (Reynolds θαη ζπλ.,n.d.). 

Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο θιίκαθαο έγθεηηαη  ζην φηη θαζηζηά δπλαηή ηε ζπζρέηηζε ηνπ άγρνπο κε 

ηελ επίδνζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν δξαζηεξηνηήησλ (Taylor θαη Spence,1952).  
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Depression Adjective Checklists (Lubin 1965) 

 

  Ζ θιίκαθα απηή δεκηνπξγήζεθε πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο γηα έλα ζχληνκν 

αμηφπηζην θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν κέηξεζεο  ηεο βξαρπρξφληαο θαηαζιηπηηθήο 

δηάζεζεο. Μάιηζηα  δεκηνπξγήζεθε αξρηθά πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κειέηε γηα ηηο 

βηνςπρνθνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο εγθπκνζχλεο θαηά ηελ επηιφρεηα πεξίνδν. Γη’ απηφ θαη ε 

επηθχξσζε θαη ε δηαζηαπξσκέλε επηθχξσζή ηεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε γπλαηθείν  θαη 

αξθεηνχο κήλεο αξγφηεξα ζε αληξηθφ πιεζπζκφ (Lubin,1965).  Έρεη δεκηνπξγεζεί εθδνρή 

ηεο θιίκαθαο εηδηθά γηα εθήβνπο αιιά θαη εθδνρή γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ άγρνο (State Trait-

Depression Adjective Check Lists) (Goodstein,1972). 

 

 

 

1.3. Ζ ΓΖΡΑΝΖ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΠΛΤΘΖΜΟΤ   

 

  Με ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο δεκηνπξγνχληαη πξννδεπηηθέο θζνξέο ζην αλζξψπηλν ζψκα, κε 

ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο αληηξξφπεζήο ηνπο. Ο όξνο γήξαλζε ρξεζηκνπνηείηαη σο 

πξνζδηνξηζηηθόο ηνπ βαζκηαίνπ απηνύ πεξηνξηζκνύ ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο θαη ησλ εθεδξεηώλ 

ηνπ νξγαληζκνύ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεησκέλε 

αληηξξνπηζηηθή ηθαλόηεηά ηνπ ζηηο αζζέλεηεο θαη ζην ζάλαην (Χαληώηε,1999). Δίλαη ζεκαληηθφ 

λα ηνλίζνπκε ηελ έλλνηα  ηεο πξννδεπηηθφηεηαο, αθνχ θάζε αηθλίδηα επηδείλσζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ, δελ νλνκάδεηαη γήξαλζε, αιιά λφζνο. Ο ξπζκφο 

ηεο γήξαλζεο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ άηνκν ζε άηνκν. Χζηφζν ιφγσ ηεο αξγήο θαη 

ζηαδηαθήο εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ νη γεξάζθνληεο δελ ην ζπλεηδεηνπνηνχλ. ηηο 

πεξηζζφηεξεο δεκνγξαθηθέο κειέηεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ειηθία ησλ 65 εηψλ σο 

πξνζδηνξηζηηθφ φξην γηα ηελ έλαξμε ηνπ γήξαηνο ελψ ε βηνινγηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή 

ειηθία ζπλήζσο δελ ιακβάλνληαη ππφςηλ (Δκθε ,1999). 

  Ζ δηεπθφιπλζε ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο θαη νη λέεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο έρνπλ επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα πνζνζηά επηβίσζεο. 

πγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ ειηθίαο άλσ ησλ 60 εηψλ απμάλεηαη γξεγνξφηεξα 

απφ νπνηαδήπνηε άιιε ειηθηαθή νκάδα.  Μεηαμχ ηνπ 1970 θαη 2050 ε αχμεζε ησλ 

ειηθησκέλσλ αηφκσλ αλακέλεηαη λα είλαη 694 εθαηνκκχξηα. Σν 2050 ζα ππάξρνπλ ζπλνιηθά 

1,2 δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη πάλσ απφ 60 εηψλ (WHO, 2002). Σελ ηάζε απηή αθνινπζεί 
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θαη ε ρψξα καο αθνχ ην 18% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο απνηειείηαη απφ άηνκα ηξίηεο 

ειηθίαο κε πξννπηηθή ην πνζνζηφ απηφ λα απμεζεί θαηά 10% κέρξη ην 2030 

(Καηζαλέβαο,n.d.). Απηή ε αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα ρακειά πνζνζηά ησλ γελλήζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξννδεπηηθή 

γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. Σν παγθφζκην θαηλφκελν ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο επεξεάδεη 

άκεζα ηα ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη καθξνρξφληαο κέξηκλαο, αθνχ απμάλεηαη 

ν αξηζκφο ησλ ειηθησκέλσλ, πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξεο αλάγθεο γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

απφ ηα λεφηεξεο ειηθίαο άηνκα ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο ζπρλφηεηαο ζνβαξψλ αζζελεηψλ, 

γεγνλφο πνπ  έρεη σο απνηέιεζκα απμεκέλεο δαπάλεο γηα ηελ πεξίζαιςή ηνπο (Vasiliadis θαη 

ζπλ. 2013, Prina θαη ζπλ. 2013).  Οη δαπάλεο απηέο απμάλνληαη πεξαηηέξσ ζηνπο πάζρνληεο 

απφ θαηάζιηςε  θαη είλαη αθφκα πςειφηεξεο ζε πεξηπηψζεηο ρξνληφηεηαο ηεο λφζνπ ζε ζρέζε 

κε ηνπο κε πάζρνληεο (Luppa θαη ζπλ., 2013). χκθσλα κε κειέηε ησλ Prina θαη ζπλ. νη 

θαηαζιηπηηθνί αζζελείο επηζθέπηνληαη πην ζπρλά ηηο λνζνθνκεηαθέο δνκέο γηα κε ςπρηαηξηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ζρεηίδνληαη κε καθξά δηάξθεηα λνζειείαο θαη πςειφηεξα λνζνθνκεηαθά 

θφζηε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε πάζρνληεο απφ θαηάζιηςε (Prina θαη ζπλ., 2014). Θα πξέπεη 

ινηπφλ ηα ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα δηαθνξεηηθά πξφηππα 

αζζέλεηαο πνπ νθείινληαη ζε απηή ηελ αιιαγή ηνπ ειηθηαθνχ πξνθίι ησλ αζζελψλ (Siewert 

θαη ζπλ., 2010). 

 

1.4. ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΚΑΣΑΘΛΗΠΣΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΡΑΥΧΝ 

 

  χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ ε θαηάζιηςε απνηειεί ηελ ηέηαξηε αηηία λνζεξφηεηαο θαη 

ζλεζηκφηεηαο κεηά ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ηνλ θαξθίλν θαη ηα ηξνραία 

αηπρήκαηα, ελψ πξνβιέπεηαη φηη ην 2020 ζα απνηειεί παγθνζκίσο ηε δεχηεξε αηηία 

κε ηε κεγαιχηεξε λνζεξφηεηα θαη γηα ηα δχν θχια κεηά ηελ ηζραηκηθή θαξδηαθή 

λφζν (Γαξχθαιινο, 2008). Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη  κία ζηηο δέθα 

γπλαίθεο θαη έλαο ζηνπο είθνζη άληξεο ζα εκθαλίζνπλ θαηαζιηπηηθή 

ζπκπησκαηνινγία  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο  (Robins θαη ζπλ.,1984). 

  Βάζεη εξεπλψλ ε θαηάζιηςε απνηειεί ηε δηαηαξαρή δηάζεζεο κε ηνλ κεγαιχηεξν 

επηπνιαζκφ ζηνπο ειηθησκέλνπο (Tiwari θαη ζπλ., 2013). Πην ζπγθεθξηκέλα 

εθηηκάηαη φηη επεξεάδεη  έλα ζηα επηά άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ  θαη φζνλ 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1064748112001133
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αθνξά ηελ εθδήισζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ζε δηπιάζην πνζνζηφ ηηο γπλαίθεο 

(Kurlowicz θαη Greenberg,2007). Σν πνζνζηφ εκθάληζεο ηεο λφζνπ ζηνπο 

ειηθησκέλνπο είλαη ην κηζφ απφ απηφ ζηηο λεαξφηεξεο ειηθίεο, σζηφζν ε παξνπζία 

θάπνηαο ζσκαηηθήο ή ρξφληαο αζζέλεηαο ην απμάλεη (Yaka θαη ζπλ.,2014).  Καηά ηνπο 

Forlani θαη ζπλ.  κεηά ηα 81 έηε  ε εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο κεηψλεηαη απμαλφκελεο 

ηεο ειηθίαο (Forlani θαη ζπλ., 2013). Σα πνζνζηά ηεο λφζνπ γηα ηα ειηθησκέλα άηνκα 

πνπ δηακέλνπλ ζηα γεξνθνκεία θπκαίλνληαη απφ 15% έσο 25% (Soloway, 2013). 

χκθσλα κε ηνπο Nazemi θαη ζπλ, ν απμεκέλνο επηπνιαζκφο ησλ θαηαζιηπηηθψλ 

δηαηαξαρψλ ζηνπο νίθνπο επγεξίαο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ειηθησκέλσλ 

απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ πνηφηεηα 

ηεο δηαηξνθήο ηνπο εθεί (Nazemi θαη ζπλ. 2013, Σίθα 2013).  

  Ζ καλία θαη ε ππνκαλία εκθαλίδνληαη κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα θαη ζηα δχν θχια, ελψ 

παξαηεξνχληαη επίζεο ζπρλά ζηηο γπλαίθεο θαηά ηελ επηιφρεηα πεξίνδν. Άηνκα 

ειηθίαο πεξίπνπ 20 εηψλ έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα εκθαλίζνπλ καλία ή 

ππνκαλία, παξφιν πνπ ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ εκθαλίδνπλ ηε δηαηαξαρή ζηελ 

εθεβεία ή θαη κεηά ηελ ειηθία ησλ 50 ρξφλσλ (Νέζηνξνο θαη Καιατηδάθε,nd). ε 

άιιε κειέηε ησλ Amin θαη ζπλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηπραίν δείγκα 200 

αηφκσλ πνπ επηζθέπηνληαλ δνκέο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο κε ρξήζε ηεο 

θιίκαθαο θαηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) θαη  ηεο θιηληθήο ζπλέληεπμεο θαηάζιηςεο 

(CID) βξέζεθε  πνζνζηφ 30% ησλ ζπκκεηερφλησλ κε κέηξηα ή ζνβαξή θαηάζιηςε 

θαη 21% παζρφλησλ απφ ηε λφζν βάζεη ηεο CID. ην δείγκα ησλ Amin θαη ζπλ, ηα 

πνζνζηά θαηάζιηςεο ήηαλ ηδηαίηεξα απμεκέλα ζε γπλαίθεο θαη άηνκα δηαδεπγκέλα, 

ειεχζεξα ή ζε ρεξεία αιιά θαη ζε κέιε εθηεηακέλσλ νηθνγελεηψλ (Amin θαη 

ζπλ.,1998 ). Δπηπιένλ ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ε αλεξγία θαη ε έιιεηςε 

ππνζηεξηθηηθψλ ζρέζεσλ ζρεηίζηεθαλ κε ηελ θαηάζιηςε, ελψ πην θνηλέο εθδειψζεηο 

ζπκπησκάησλ φπσο ε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε ε  έιιεηςε ελέξγεηαο, ε κεησκέλε 

εξγαζηαθή απφδνζε, ε απψιεηα ελδηαθέξνληνο, ε  αλνξεμία θαη ε θφπσζε είραλ 

ρακειή δηαθνξνδηαγλσζηηθή ηζρχ σο δείθηεο γηα θαηάζιηςε. Αμίδεη επίζεο λα 

ζεκεησζεί ε αδπλακία αλαγλψξηζεο ηεο λφζνπ απφ ηνπο ζεξάπνληεο  ηαηξνχο ζε 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ησλ 2/3 ησλ αζζελψλ γεγνλφο  πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε 

χπαξμεο εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο.  

 ηελ Διιάδα κειέηεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπνιαζκνχ ηεο θαηάζιηςεο ζε 
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αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο άλσ ησλ 60 εηψλ έρνπλ δείμεη επηπνιαζκφ ήπηαο-κέηξηαο 

θαηάζιηςεο ηεο ηάμεο ηνπ 27% θαη κέηξηαο- ζνβαξήο θαηάζιηςεο ηεο ηάμεο ηνπ 12% 

(Argyropoulou θαη ζπλ.,2005) . Καηά ηνπο Αξγπξηάδνπ θαη ζπλ ε επηθξάηεζε ηεο 

λφζνπ ζε άηνκα πνπ πξνζέξρνληαη ζε δνκέο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 

θπκαίλεηαη ζηηο γπλαίθεο απφ 29,9% σο 33% θαη ζηνπο άληξεο απφ 19,6% έσο  20% 

(Argyriadou θαη ζπλ., 2001). ε άιιε κειέηε πνπ δηελεξγήζεθε ζε άηνκα, ηα νπνία 

επηζθεπηφηαλ πξνζέξρνληαη ηα ηαθηηθά ηαηξεία ελφο Κέληξνπ πγείαο ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο βξέζεθαλ ζε πνζνζηά 15,38% ζηηο γπλαίθεο θαη 7,37% ζηνπο άληξεο 

(Μηραειίδεο θαη ζπλ, 2000). Δπίζεο ζε κειέηε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νίθν 

επγεξίαο ζην Ννκφ Ησαλλίλσλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα βξέζεθαλ ζην 42,2% ησλ 

ειηθησκέλσλ, πνζνζηφ πνπ ήηαλ πςειφηεξν ζηνπο θιηλήξεηο ειηθησκέλνπο κε 

πνιιαπιή παζνινγία θαη δηπιάζην ζηηο γπλαίθεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο. Αθφκε, 

κεγαιχηεξα πνζνζηά θαηάζιηςεο βξέζεθαλ ζε ειηθησκέλνπο πνπ δελ ζπκκεηείραλ 

ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη κεησκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ παζρφλησλ 

απφ θαηάζιηςε απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ νίθνπ επγεξίαο (Σίθα,2013).  

  Μεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ επίζεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε πιεζπζκνχο 

ειηθησκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ησλ ΚΑΠΖ (Ρνχπα θαη ζπλ., 2009). 

Οη κειέηεο απηέο έρνπλ δείμεη ηελ χπαξμε κεγάισλ πνζνζηψλ κέηξηαο θαη θιηληθνχ 

ηχπνπ θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ζπρλφηεξα παξαηεξνχκελεο ζηηο γπλαίθεο 

(Παγνξνπνχινπ θαη ζπλ 2002, Αξγπξφπνπινο θαη ζπλ 2012, Εήληξνπ θαη ζπλ 2013). 

 

 

1.5. ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ 

 

  πσο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ή ζχλδξνκα έηζη θαη γηα ηηο δηαηαξαρέο ηεο 

δηάζεζεο δελ έρεη απνκνλσζεί έλαο θαη κνλαδηθφο ή ζπγθεθξηκέλνο αηηηνινγηθφο παξάγνληαο. 

Ζ έξεπλα πνπ έγηλε θαη ζπλερίδεη λα γίλεηαη  πξνηείλεη έλα κεγάιν αξηζκφ παξαγφλησλ πνπ 

θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε δηαηαξαρψλ ηεο δηάζεζεο.  Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ 

γηα ηελ θαηάζιηςε ζηελ ηξίηε ειηθία είλαη παξφκνηνη κε απηνχο ζηηο κηθξφηεξεο ειηθηαθέο 

νκάδεο απηφ φκσο πνπ δηαθέξεη είλαη ε ζπρλφηεηα έθζεζεο ζε απηνχο. Οη παξάγνληεο απηνί 

κπνξεί λα νκαδνπνηεζνχλ ζε γελεηηθνχο, ζε ςπρνθνηλσληθνχο, λεπξνβηνινγηθνχο, 
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ηδηνζπζηαηηθνχο θαη πεξηβαιινληνινγηθνχο. Μεηά ηελ αλαγλώξηζε ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ηνπ 

γελεηηθνύ παξάγνληα θαη ηνπ βηνινγηθνύ ζηελ παζνγέλεηα ηεο λόζνπ, ν εμσγελήο παξάγνληαο, 

δειαδή ν πεξηβαιινληνινγηθόο έραζε ηελ νπζηαζηηθή ηνπ ζεκαζία θαη ζεσξήζεθε απιά σο 

εθιπηηθό αίηην κηαο ήδε ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Πάλησο ε αμία ησλ δπζκελώλ θαη 

αλεπηζύκεησλ εμσγελώλ παξαγόλησλ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε λόζν δηαηαξάζζνληαο 

ίζσο ηελ ήδε επέλδνηε ςπρηθή ηζνξξνπία (Πιαηή, 2006).  

 

Γελεηηθνί παξάγνληεο 

  Ζ ζπκβνιή ησλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ ζηηο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο θαίλεηαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα κειεηψλ ζε νηθνγέλεηεο, ζε δηδχκνπο θαη ζε πηνζεηεκέλα άηνκα θαη απφ ηηο 

έξεπλεο ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο. Μειέηεο δηδχκσλ έρνπλ δείμεη ζρέζε κνλνδπγσηψλ πξνο 

δηδπγψηεο θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 4:1 (Bertelsen θαη ζπλ. 1997) .Μειέηεο πηνζεηεκέλσλ 

αηφκσλ επίζεο ππνζηεξίδνπλ ηε γελεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ αηηηνινγία ησλ δηαηαξαρψλ ηεο 

δηάζεζεο. Δίλαη πηζαλφ ινηπφλ λα ππάξρεη ζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο κε δηαθνξεηηθά ρξσκνζψκαηα. Έηζη  ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ αζζελψλ κε 

κνλνπνιηθή ή δηπνιηθή δηαηαξαρή καο δείρλεη φηη νη ζπγγελείο ηνπο έρνπλ απμεκέλε 

ζπρλφηεηα ηεο αληίζηνηρεο δηαηαξαρήο, αθνχ πηζαλφηαηα ζα ππάξρνπλ θαη ζε απηνχο 

αλάινγεο δηαηαξαρέο λεπξνδηαβίβαζεο  (Smoller θαη Finn,2003). 

  

Νεπξνβηνινγηθνί παξάγνληεο 

Οη κειέηεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ έρνπλ εληνπηζηεί  ζηηο δηαηαξαρέο ηεο 

λεπξνδηαβίβαζεο, ηηο δηαηαξαρέο ηεο λεπξνθπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο, ηηο δηαηαξαρέο ηεο 

λεπξνελδνθξηληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ λεπξναπεηθφληζε ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εγθεθάινπ. ζνλ αθνξά ηηο δηαηαξαρέο ηεο λεπξνδηαβίβαζεο, ε έξεπλα ζηξάθεθε ζηνπο 

λεπξνδηαβηβαζηέο θαη εηδηθά ζηε λνξεπηλεθξίλε, ζηελ αθεηπινρνιίλε, ζηε ληνπακίλε, ζηε 

ζεξνηνλΐλε  θαη ζην γ-ακηλνβνπηπξηθφ νμχ. Βάζεη ηεο ππφζεζεο ηεο θαηερνιακίλεο ε 

θαηάζιηςε ππξνδνηείηαη απφ ηελ αλεπάξθεηα λνξεπηλεθξίλεο ζηηο λεπξηθέο ζπλάςεηο ηνπ 

εγθεθάινπ (Potter θαη Manji,1994). Ζ  ππφζεζε βαζίδεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δξνπλ ηα 
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αληηθαηαζιηπηηθά ζθεπάζκαηα φπσο ε ηκηπξακίλε πνπ απμάλεη ηελ πνζφηεηα ηεο 

λνξεπηλεθξίλεο εκπνδίδνληαο ηελ επαλαπξφζιεςή ηεο θαη νη αλαζηνιείο ηεο 

κνλνακηλννμεηδάζεο (ΜΑΟ) πνπ εκπνδίδνπλ ηε δηάζπαζή ηεο  απφ ηε ΜΑΟ (Kenyon, n.d.). 

Αθφκε ζε νξηζκέλεο κειέηεο παξαηεξήζεθε ζε θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο κεησκέλε 

ζπγθέληξσζε ηνπ κεηαβνιίηε ηεο λνξεπηλεθξίλεο 3-κεζνμπ-4-πδξνμπθαηλπιγιπθφιε 

(ΜΖΡΟ) ζηα νχξα. Αξγφηεξα εξεπλήζεθαλ θαη άιιεο θαηερνιακίλεο θαη ακηλνμέα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε λεπξνδηαβίβαζε. Θεσξήζεθε ινηπφλ φηη ζε θάπνηνπο αζζελείο ππάξρεη 

αλεπάξθεηα ζεξνηνλίλεο, εμαηηίαο ηεο δξάζεο  θάπνησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, πνπ 

δεζκεχνπλ ηελ επαλαπξφζιεςή ηεο  θαη επίζεο ηελ εχξεζε κεησκέλεο πνζφηεηαο ηνπ 

κεηαβνιίηε ηεο ζεξνηνλίλεο 5-πδξνμπηλδνιενμεηθφ νμχ (5-ΖΗΑΑ) ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ 

θάπνησλ αζζελψλ θαζψο θαη ειαηησκέλνπ αξηζκνχ 5-ΖΣ2 ππνδνρέσλ ζε εγθεθάινπο 

απηνρείξσλ αζζελψλ. Αλάινγεο πξνηάζεηο ππήξμαλ θαη γηα ην ζύζηεκα αθεηπινρνιίλεο, ρσξίο 

ηειηθά λα κπνξνύλ λα εμεγήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηνλ κεραληζκό ηεο θαηάζιηςεο (Κνηαλίδεο, nd). 

Ίζσο αλ φιεο απηέο νη ζεσξίεο ζπληεζνχλ φζνλ αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ  

λεπξνδηαβηβαζηψλ κπνξεί λα ππάξμεη επαξθέζηεξε εμήγεζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο θαηάζιηςεο, 

αθνχ ε ππφζεζε δηαηαξαρήο ηεο λεπξνδηαβίβαζεο δελ είλαη αξθεηή γηα ηελ εξκελεία φισλ 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ θαζψο αξθεηνί απφ ηνπο αζζελείο  δελ παξνπζηάδνπλ 

θάπνηα αληρλεχζηκε αλεπάξθεηα λεπξνδηαβηβαζηψλ, νχηε αληηδξνχλ απαξαίηεηα ζηε 

θαξκαθνζεξαπεία κε αληηθαηαζιηπηηθά. 

 

Γηαηαξαρέο ηεο Νεπξνθπζηνινγηθήο Λεηηνπξγίαο 

  Καη απηέο νη δηαηαξαρέο κειεηήζεθαλ εθηελψο ζε αζζελείο κε δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο. Σα 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία αληιήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο (ΖΔΓ) 

χπλνπ θαη δείρλνπλ φηη ζε κεγάιν αξηζκφ θαηαζιηπηηθψλ θαη καληαθψλ αζζελψλ εκθαλίδνληαη 

θάπνηεο αλσκαιίεο. Σα ζπλεζέζηεξα επξήκαηα ζε θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο πεξηιακβάλνπλ: 

1) δηαηαξαρέο ηεο ζπλέρεηαο ηνπ χπλνπ, φπσο αχμεζε ηεο ιαλζάλνπζαο πεξηφδνπ πξηλ ηνλ 

χπλν, αχμεζε ησλ ελδηάκεζσλ μππλεκάησλ θαη πξψηκε πξσηλή αθχπληζε, 2) ειάηησζε ησλ 

ζηαδίσλ 3 θαη 4 ηνπ «βαζέσο χπλνπ» (Non Rapid Eye Movement)  θαη 3) αχμεζε ηεο REM 

δξαζηεξηφηεηαο (Nutt θαη ζπλ.,2008). ια ηα παξαπάλσ ζπκπίπηνπλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ δηαηαξαγκέλνπ χπλνπ ησλ θαηαζιηπηηθψλ αθνχ φπσο είλαη γλσζηφ, νη θαηαζιηπηηθνί 
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αζζελείο δελ θνηκνχληαη βαζηά ή αξθεηά θαη έρνπλ αλήζπρν χπλν κε άζρεκα φλεηξα θαη 

εθηάιηεο (Thase, 2006). 

 

Γηαηαξαρέο ηεο Νεπξνελδνθξηληθήο Λεηηνπξγίαο 

  Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνζαιάκνπ, ηεο ππφθπζεο, ηνπ θινηνχ ησλ επηλεθξηδίσλ, ηνπ 

ζπξενεηδνχο θαη άιισλ ελδνθξηλψλ αδέλσλ έρνπλ κειεηεζεί γηα ηελ αλεχξεζε αηηηνινγηθψλ 

ζπζρεηίζεσλ κε ηηο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο. Ο ππνζαιακν-ππνθπζην-επηλεθξηδηθφο (ΤΤΔ) 

άμνλαο ζπγθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ, χζηεξα απφ ην εχξεκα φηη ζε θάπνηνπο 

θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο δελ είλαη δπλαηή ε θαηαζηνιή ηεο παξαγσγήο θνξηηδφιεο απφ ηνλ 

θινηφ ησλ επηλεθξηδίσλ, φηαλ ρνξεγεζεί δνζνινγία δεμακεζαδφλεο ηθαλή λα θαηαζηείιεη ηελ 

παξαγσγή θνξηηδφιεο ζε θπζηνινγηθά άηνκα. Ζ ππεξθνξηηδνιαηκία είλαη έλα απφ ηα ζηαζεξά 

επξήκαηα ζε θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο θαη έηζη ζεσξήζεθε φηη ε δνθηκαζία θαηαζηνιήο κε 

δεμακεζαδφλε (DST Dexamethasone Suppression Test) ζα απνηεινχζε εηδηθή δνθηκαζία γηα 

ηε δηάγλσζε ηεο θαηάζιηςεο θαη εξγαιείν γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο λεπξνελδνθξηληθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΤΔ άμνλα ζηελ θαηάζιηςε. Χζηφζν απνδείρηεθε φηη απηή ε κε θαηαζηνιή 

ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο εθηφο απφ ηελ θαηάζιηςε (Hayes θαη 

Ettigi,1983) φπσο ζηελ ςπρνγελή αλνξεμία (Herpertz θαη Remschmidt,1983). 

 

Φπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο 

  ηνπο ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο αλήθνπλ ηα ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα ηεο δσήο θαη νη 

ςπρνινγηθνί παξάγνληεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα άηνκα πνπ είλαη επηξξεπή ζε θαηάζιηςε 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη έληνλε απηνθξηηηθή. Ζ δηαπξνζσπηθή 

απψιεηα δηαδξακαηίδεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ππάξρεη απμεκέλε 

ζπρλφηεηα θαηάζιηςεο ζε άηνκα πνπ έραζαλ θάπνην γνληφ ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθίαο θαηά 

πάζα πηζαλφηεηα ιφγσ απμεκέλεο επαηζζεζίαο ζε δηαπξνζσπηθέο απψιεηεο αξγφηεξα 

(Kenneth θαη ζπλ., 1993). εκαληηθά θαη  ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα ηεο δσήο φπσο πρ ε 

πξφζθαηε απψιεηα αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ, ε απψιεηα εξγαζίαο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο θιπ 

ζε ζπλδπαζκφ κε έλα ειιηπέο ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν, κηα επάισηε ςπρνινγηθή ηζνξξνπία θαη 

ηελ γελεηηθή πξνδηάζεζε κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηνλ ειηθησκέλν ζηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο. 
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Μειέηεο κάιηζηα έρνπλ δείμεη φηη ζε πνζνζηφ 40-60% ησλ αζζελψλ ην πξψην επεηζφδην 

κείδνλνο θαηάζιηςεο αθνινχζεζε κεηά απφ έλα ηέηνην γεγνλφο (Mitchell θαη ζπλ.,2013).       

πλνςίδνληαο ινηπφλ ηα αξρηθά καο ζρφιηα γηα ηελ αηηηνινγία ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δηαηαξαρψλ, ζα πξέπεη πάιη λα ηνλίζνπκε φηη πηζαλφηαηα κηα πνηθηιία παξαγφλησλ 

ζπλδπάδνληαη θαη νδεγνχλ ζηελ εθδήισζε κηαο ηέηνηαο δηαηαξαρήο.  

 

ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ΚΑΗ ΤΝΟΖΡΟΣΖΣΑ  

 Αληίζεηα κε ηηο κηθξφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο ζηνπο ειηθησκέλνπο  κε θαηάζιηςε ππάξρεη 

ζπλνζεξφηεηα (Ganzini θαη ζπλ.1997,Callahan θαη ζπλ.,1996). Ζ νμεία θαηάζιηςε είλαη πην 

ζπλήζεο ζε ζσκαηηθά άξξσζηνπο ειηθησκέλνπο άλσ ησλ 70 εηψλ θαη ηδξπκαηνπνηεκέλνπο. 

Οη ζνβαξέο θαη ρξφληεο λφζνη πνπ ζρεηίδνληαη κε  πςειφηεξα πνζνζηά  εκθάληζεο 

θαηάζιηςεο  πεξηιακβάλνπλ ην αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην ζε πνζνζηά 30-60%, ηε 

ζηεθαληαία λφζν  ζε πνζνζηά 8-44%, θάπνην θαξθίλν ή λεφπιαζκα  (1-40%), ηε λφζν ηνπ 

Alzheimer (20-40%) θαη ηε γεξνληηθή άλνηα ζε πνζνζηφ 17-31% (Boswell θαη 

Stoudemire,1996). Δπίζεο ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο θαη ν ρξφληνο πφλνο απνηεινχλ 

παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ θαζηζηνχλ πην επάισην ηνλ ειηθησκέλν πάζρνληα ζηελ εκθάληζε 

θαηάζιηςεο. 

 

1.6. ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ 

 

 

  Ζ θαηάζιηςε είλαη ζεξαπεχζηκε ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο ζε πνζνζηφ 65-75% 

(Alexopoulos,2001). Ζ θιηληθή αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ δηαηαξαρψλ πεξηιακβάλεη 

ηελ ςπρνθαξκαθνινγία, ηελ ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία, ηελ ςπρνζεξαπεία (εηδηθφηεξα 

γλσζηαθή θαη ζπκπεξηθνξηθή)  θαη ηελ εθπαίδεπζε ηεο νηθνγέλεηαο.  

 Πνιινί επαγγεικαηίεο ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο ππνηηκνχλ  ην βαζκφ 

αληαπφθξηζεο ησλ ειηθησκέλσλ ζηηο δπλαηέο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο (Reynolds θαη 

ζπλ.,1999). Χζηφζν δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ πξφγλσζε γηα αλάξξσζε  ζε 

κηθξφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο παξφιν πνπ  γηα ηελ ππνρψξεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ απαηηείηαη πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο (Hirschfeld 
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θαη ζπλ.,1997). Ζ ρνξήγεζε ςπρνθαξκάθσλ θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θαηάζιηςεο ελειίθσλ θαη ειηθησκέλσλ (Burke θαη Preskorn,1995). Χζηφζν ε θαξκαθεπηηθή 

αληηκεηψπηζε ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαζψο νη ειηθησκέλνη ελδέρεηαη λα έρνπλ 

ηξνπνπνηεκέλε επαηηθή ιεηηνπξγία, αδξαλνπνηψληαο έηζη θάπνηα αληηθαηαζιηπηηθά 

ζθεπάζκαηα. Δπίζεο, ε λεθξηθή ηνπο ιεηηνπξγία ελδέρεηαη λα είλαη κεησκέλε, κε απνηέιεζκα 

ηελ απμεκέλε επαηζζεζία ζηελ αγσγή. Έηζη, νη ειηθησκέλνη αζζελείο ρξεηάδνληαη 

ρακειφηεξε δφζε έλαξμεο αιιά θαη ηειηθή δφζε, ιφγσ ηεο κεησκέλεο θάζαξζεο ησλ 

ιακβαλνκέλσλ θαξκάθσλ θαη ηεο κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηαο γηα παξελέξγεηεο θαζψο νη 

αληηρνιηλεξγηθέο ηδηφηεηέο ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ απνπξνζαλαηνιηζκφ αλεζπρία θαη 

ζπκπηψκαηα πνπ πξνζνκνηάδνπλ αλντθά ζχλδξνκα (Salzman,2000). Αθφκε ην ηζηνξηθφ 

θαξκαθεπηηθψλ απνπεηξψλ απηνθηνλίαο, ην ζέκα ηεο πνιπθαξκαθίαο, ε ζπλνζεξφηεηα κε 

άιιεο παζήζεηο, νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ θαξκάθσλ θαη ε πιεκκειήο ζπκκφξθσζε απηψλ 

ησλ αζζελψλ πεξηνξίδνπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηε ρνξήγεζή ηνπο (Katona, 2001). Άιιεο 

ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πεξηιακβάλνπλ κε θαξκαθεπηηθέο βηνινγηθέο ζεξαπείεο ,φπσο 

είλαη  ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία, πνπ απνηειεί ίζσο ηελ πην ακθηιεγφκελε κέζνδν ζεξαπείαο 

ζηελ ςπρηαηξηθή ζεξαπεπηηθή. Αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζε αζζελείο κε ζπρλέο 

ππνηξνπέο, ςπρσζηθά ζηνηρεία κε παξαιεξεηηθέο ηδέεο, εθδήισζε απηνθαηαζηξνθηθήο 

ζπκπεξηθνξάο εμάληιεζε θαρεμία θαη αλζεθηηθφηεηα ζηε θαξκαθνζεξαπεία (Vander θαη 

ζπλ., 2003). Χζηφζν, ζπλήζσο ε  αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ πεξηιακβάλεη  ζπλδπαζκφ 

θαξκαθνζεξαπείαο κε ζθεπάζκαηα, φπσο ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά, εθιεθηηθνχο 

αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο, νη αλαζηνιείο κνλνακηληθήο νμεηδάζεο θ.α. 

θαη ςπρνζεξαπείαο (Dunner,1994).   Ζ ςπρνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ ειηθησκέλσλ 

αζζελψλ πεξηιακβάλεη ηελ γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή ςπρνζεξαπεία, ηελ ππνζηεξηθηηθή 

ςπρνζεξαπεία ή ηελ ζεξαπεία πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο δελ  κεηψλεηαη 

ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπ αζζελή. Αληηζέησο ε ζπκκφξθσζε ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ ζηελ 

πξνζέγγηζε απηή είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ λεψηεξσλ αηφκσλ (Nierenberg θαη 

McColl,1996).  Δπίζεο ε αμία ησλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ έγθεηηαη θαη ζην φηη 

επεξεάδνπλ ηε δηαρείξηζε παξαγφλησλ, πνπ ε θαξκαθνζεξαπεία δελ κπνξεί. πγθεθξηκέλα, ε 

απψιεηα αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ, ε ρεξεία, ηα ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα ηεο δσήο είλαη 

παξάγνληεο  νη νπνίνη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε επαξθνχο θνηλσληθνχ δηθηχνπ 
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νηθνγελείαο θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζηνπο ειηθησκέλνπο εληείλνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

θαηαζιηπηηθψλ δηαηαξαρψλ. 

  Ζ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αθνχ έρεη σο 

απνηέιεζκα κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ηνπ πάζρνληνο, κεγαιχηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

πηζαλψο ηε βειηίσζε ζηελ γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. Σα πξψηα απνηειέζκαηα 

απηψλ ησλ ζεξαπεηψλ είλαη νξαηά κεηά ηελ πάξνδν δπν εβδνκάδσλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ζεξαπείαο ε νπνία ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο ζα πξέπεη λα ζπλερίδεηαη γηα κεγάιεο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο (Alexopoulos, 2001).  

 

 

1.7. ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΤΠΟΓΗΑΓΝΧΖ 

 

 Παξφιν πνπ ε θαηάζιηςε είλαη έλα θνηλφ θαη δηαδεδνκέλν πξφβιεκα ζηνπο ειηθησκέλνπο 

ζπάληα δηαγηγλψζθεηαη θαη ππνζεξαπεχεηαη. Έρεη δηαπηζησζεί  φηη κφλν έλα  πνζνζηφ 15-

25% ησλ ειηθησκέλσλ (Parashos θαη ζπλ.,2002)  κε ζνβαξή θαηάζιηςε ιακβάλνπλ ζεξαπεία 

(Alexopoulos θαη ζπλ.,1984). Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε πξψηκε δηάγλσζε θαη ε 

ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε  κεηψλεη θαηά πνιχ ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζιηπηηθψλ επεηζνδίσλ αιιά 

θαη ηελ πξφιεςε ηεο ρξνληφηεηαο ηεο λφζνπ (Hendrie θαη ζπλ.,1990). Χζηφζν ε αλαγλψξηζε 

ηεο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο παξνπζηάδεη δπζθνιίεο αθφκα θαη γηα ηνπο ςπρηάηξνπο, αθνχ 

είλαη ζπρλή ε εθδήισζή ηεο κε άηππα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ζπλλνζεξφηεηα κε άιιεο 

ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο παζήζεηο θαη αγρψδεηο δηαηαξαρέο, πνπ είλαη ζπρλέο ζηνπο 

ειηθησκέλνπο Έηζη, κφλν 10% ησλ αζζελψλ, πνπ πξνζέξρνληαη ζηηο δνκέο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο  έρνπλ θιηληθά ζεκαληηθή θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία, σζηφζν κφλν 

ζηνπο  κηζνχο ζρεδφλ απηή αλαγλσξίδεηαη θαη κφιηο έλαο ζηνπο πέληε εμ’ απηψλ ιακβάλεη 

απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (Park θαη Unutzer, 2012). Σα 

αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ππνδηάγλσζεο  θιηκαθψλνληαη ζε ηξία επίπεδα, πνπ αθνξνχλ 

ηνπο παξφρνπο θξνληίδαο πγείαο, ηνπο αζζελείο αιιά θαη ην ίδην ην ζχζηεκα πγείαο. 

πγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ηνπο αζζελείο, ε θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε  πεξηνξίδεη ηελ 

πξφζβαζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. ζνη πξνζέξρνληαη ζηηο δνκέο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξν  ζσκαηηθέο θαη φρη ζπλαηζζεκαηηθέο ελνριήζεηο, 

γεγνλφο πνπ κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα λα δηαγλσζηνχλ γηα θαηάζιηςε (Wittchen θαη ζπλ. 1999, 

Sheehan θαη Baneree,1999). Αθφκα νη ειηθησκέλνη  εκθαλίδνπλ αληίζηαζε ζε κηα ηέηνηνπ 
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είδνπο δηάγλσζε   ιφγσ ειιηπνχο ελεκέξσζεο γηα ηελ θαηάζιηςε θαη ηηο πηζαλέο ηεο 

ζεξαπείεο θαη θνβνχκελνη ηνλ θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ. Έηζη πξνηηκνχλ λα  απνδψζνπλ ηα 

ζπκπηψκαηά ηνπο ζε ζσκαηηθέο αζζέλεηεο θαη ζηελ γήξαλζε (Drayer θαη ζπλ., 2005). Ζ 

ζπκκεηνρή ησλ παξφρσλ θξνληίδαο πγείαο ζην πξφβιεκα ηεο ππνδηάγλσζεο έγθεηηαη ζηελ 

αλεπαξθή ελεκέξσζε θαη γλψζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζρεηηθά κε ηα δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο γηα ηηο θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο, ηελ έιιεηςε 

ςπρνθνηλσληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη εμεηδίθεπζεο αιιά θαη ηελ πίεζε ρξφλνπ ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο.  Σν ζχζηεκα πγείαο ππνζάιπεη ην 

πξφβιεκα ηεο ππνδηάγλσζεο, αθνχ δελ παξέρεηαη κηα εμεηδηθεπκέλε πγεηνλνκηθή θάιπςε, 

πνπ λα πεξηιακβάλεη κηα ζπζηεκαηηθή  νινθιεξσκέλε  πξνζέγγηζε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

θαηάζιηςεο θαη κε ηελ αλεπάξθεηα εμεηδηθεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη 

ςπρνζεξαπεπηψλ  ζηηο δνκέο  πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα ηεο ζεξαπείαο 

(Hinton θαη ζπλ. 2007), ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ πέξαλ ησλ νμέσλ θάζεσλ (Goldman θαη 

ζπλ.,1999). Ζ κεησκέλε πνηφηεηα θξνληίδαο νδεγεί ζε θαθή πξφγλσζε γηα ηε λφζν θαη 

απνηειεί πξφβιεκα γηα ηε δεκφζηα πγεία νδεγεί ζε πξνβιήκαηα ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

αζζελψλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ θξνληηζηψλ ηνπο θαη αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηειηθά γηα ην 

ζχζηεκα πγείαο. 

 

 

1.8. ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΚΑΗ Ζ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΣΧΝ 

ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

  Γηα ηα πεξηζζφηεξα άηνκα κε  έλα πγηέο θνηλσληθφ ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν ηα πεξηζζφηεξα 

ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα ηεο δσήο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ πην εχθνια (Fiske θαη ζπλ., 

2010). Σν θαηάιιειν απηφ ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν απαξηίδεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο 

θίινπο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην άηνκν λα δηαρεηξηζηεί δηάθνξα πξνβιήκαηα, ηα νπνία 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ φπσο ν ζάλαηνο ελφο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο, ε απψιεηα ηεο δνπιεηάο, 

ηηο αζζέλεηεο θαη δηάθνξνπο άιινπο ζηξεζζνγφλνπο παξάγνληεο, πνπ ε κε δηαρείξηζε ηνπο 

απφ ην άηνκν κπνξεί πηζαλά λα νδεγήζεη ζηελ θαηάζιηςε (Wade θαη Kendler,2000).  ηνπο 

ειηθησκέλνπο ε ηζνξξνπία κεηαμχ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ πεγψλ 

δηαηαξάζζεηαη. Οη ππνζηεξηθηηθνί κεραληζκνί πεξηνξίδνληαη. Ζ νηθνγέλεηα  παίδεη ίζσο ηνλ 

πην ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε θαη δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο  ηνλ αληηξξνπηζηηθψλ 
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ςπρηθψλ κεραληζκψλ ηνπ αηφκνπ (Beattie, 2005). Ζ ςπρηθή πγεία ηνπ ζπληξφθνπ αιιά θαη ε 

κεηαμχ ηνπο ζρέζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ ςπρηζκφ ηνπ. Γηα παξάδεηγκα  ζην 30% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πξνβιεκάησλ γάκνπ ππάξρεη έλαο ζχληξνθνο πνπ πεξηγξάθεηαη σο 

θαηαζιηπηηθφο ή κε κνλνπνιηθή δηαηαξαρή δηάζεζεο, ε νπνία  απνδίδεηαη ζηα ζηνηρεία ηεο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεο πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξηβέο ερζξηθφηεηα θαη έιιεηςε 

θαηαλφεζεο (Gotlib θαη Hammen,1992). 

 Ο ζχληξνθνο, πνπ είλαη κεγάινο ππνζηεξηθηηθφο παξάγνληαο πεζαίλεη ή ππάξρνπλ ηξηβέο θαη 

έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο ή αληηκεησπίδεη επίζεο πξνβιήκαηα πγείαο. Σα παηδηά 

ιφγσ ησλ  πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο θαη ηεο έιιεηςεο ρξφλνπ αδπλαηνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ απνηειεζκαηηθά κε ηνλ ειηθησκέλν, λα ηνλ βνεζήζνπλ ζε πξαθηηθφ επίπεδν 

ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ  ηνπ αλαγθψλ θαη λα ηνπ δψζνπλ ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε. Σν ππάξρσλ θνηλσληθφ δίθηπν δηαηαξάζζεηαη επίζεο αθνχ απνηειείηαη  απφ 

ειηθησκέλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ίδηεο ςπρνινγηθέο θαη 

ζσκαηηθέο πηέζεηο ή απνβηψλνπλ ιφγσ ηνπ γήξαηνο. Δπηπιένλ νη αζζέλεηεο πνπ βηψλεη ν 

ειηθησκέλνο  θαη νη θζίλνπζεο ζσκαηηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο κεηψλνπλ πεξεηαίξσ ηελ απηνλνκία 

ηνπ αθνχ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε άιινπο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ θαη 

πνιιέο θνξέο είλαη αδχλαηε θαη ε κεηαθίλεζή ηνπ (Williamson θαη Shaffer, 2000). ε 

ζπλδπαζκφ κε φια ηα παξαπάλσ θαη ελψ φιεο νη απαηηήζεηο απμάλνληαη ζπλερψο ην 

κεησκέλν εηζφδεκα ηνπ ειηθησκέλνπ δελ επαξθεί γηα λα ηηο θαιχςεη (Skapinakis θαη ζπλ, 

2004). 

  Οη ππεξεζίεο πγείαο πνπ απεπζχλνληαη κφλν ζε ειηθησκέλνπο παξέρνληαη ζηελ Διιάδα απφ 

ην θξάηνο, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηελ εθθιεζία, ηεο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηελ 

ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία (Έκθε θαη Πνπινπνχινπ 1999). Ζ δήηεζε γηα 

ππεξεζίεο πγείαο ζηελ ηξίηε ειηθία επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ ζεξαπεία θαη ζηελ 

πεξίζαιςε θαη ιηγφηεξν ζηελ πξφιεςε έηζη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δαπαλψλ πγείαο ζε 

απηή ηελ ειηθία ζηξέθεηαη ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε αληίζεηα 

κε ηηο πην κηθξέο ειηθίεο φπνπ ε δήηεζε ζηξέθεηαη ζηηο πξνιεπηηθέο ππεξεζίεο  (Γεσξγνχζε 

θαη ζπλ 1993). ηε ρψξα καο, ε θαηαλάισζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πξνθαιεί κεγάιεο 

δαπάλεο γεγνλφο πνπ δελ νθείιεηαη κφλν ζηελ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ  ε νπνία είλαη 

παγθφζκην θαηλφκελν αιιά θαη ζηελ έιιεηςε θιηλψλ απνζεξαπείαο κέζεο θαη καθξάο 

λνζειείαο  κε απνηέιεζκα ηελ παξάηαζε ηεο λνζειείαο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία (Νηάθαο 

θαη Μπεαδφγινπ 1993). Γη απηφ ήηαλ επηηαθηηθή ε αλάπηπμε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 
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ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε θαη ηελ ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία. ηφρνο ε πξνζέγγηζε ελφο 

«θνηλσληθνχ κνληέινπ» θαη φρη ηφζν θιηληθνχ ην νπνίν ζα πξνζαλαηνιίδεηαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε πξνζθπγή ζηε λνζνθνκεηαθή θξνληίδα, λα 

εμνηθνλνκεζνχλ πφξνη θαη λα απνθεπρζεί ε ηδξπκαηηθή αληηκεηψπηζε. Άιισζηε φηαλ ν 

ειηθησκέλνο δηαηεξεί ελεξγφ ξφιν ζηελ θνηλσλία  γηα πην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα 

παξακείλεη αλεμάξηεηνο  ζην δηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη ζπλεπψο ζα ππάξρεη κεηαηφπηζε απφ 

ηε κφληκε θηινμελία ζε ηδξχκαηα ζε κηα αλνηθηή πξνζηαζία (Nijikamp, 1991). Έηζη νη 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο δεκηνπξγνχληαη κε βαζηθφ ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ 

πεγψλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ ησλ ειηθησκέλσλ δξψληαο έηζη πξνζηαηεπηηθά έλαληη ηεο 

εκθάληζεο ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ (Dickinson θαη ζπλ 2011, Kim θαη ζπλ 2012).  

Σν πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη» ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ην ζεζκφ ησλ Κέληξσλ 

Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο θαη έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ παξακνλή ησλ ειηθησκέλσλ πνπ ρξήδνπλ 

θάπνηαο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζην νηθείν νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ πξνθεηκέλνπ λα κε ζηξαθνχλ άκεζα ζηελ ρξήζε ηεο ηδξπκαηηθήο θξνληίδαο  θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο (Υαιαζηάλε, 1993). 

Σα  Κέληξα Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο (ΚΑΠΖ) αλαπηχρζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ζην πιαίζην 

απηήο ηεο λννηξνπίαο. Σε ζχζηαζή ηνπ πξνβιέπεη ην ΝΓ162/1974 «Πεξί κέηξσλ πξνζηαζίαο 

ππεξειίθσλ θαη ρξνλίσο παζρφλησλ αηφκσλ» (ΦΔΚ Α’ 227) σο ΝΠΠΓ ππαγφκελα ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγνχ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ θαη πιένλ απνηεινχλ επζχλε ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ απεπζχλνληαη ηφζν ζε πγηείο φζν θαη ζε κε 

πγηείο ειηθησκέλνπο. Μέιε ησλ ΚΑΠΖ εγγξάθνληαη άληξεο θαη γπλαίθεο άλσ ησλ 60 εηψλ 

αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο ηνπο. Γηα ηελ 

εγγξαθή ηνπο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΚΑΠΖ πιεξψλνπλ 

κηα ζπκβνιηθή ζπλδξνκή αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Σα ελεξγά κέιε ησλ 

ΚΑΠΖ δελ κπνξνχλ λα είλαη θάησ απφ 50 θαη πεξηζζφηεξα απφ 300. 

 Ζ παξνπζία ησλ ΚΑΠΖ έρεη επηδξάζεη ζεηηθά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα  ησλ ειηθησκέλσλ θαη 

απνβιέπεη αθξηβψο φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ απντδξπκαηνπνίεζε ηεο θξνληίδαο ηνπο 

(ηαζηλνπνπνχινπ, 1996) επηηξέπνληάο ηνπο λα παξακείλνπλ φζν ην δπλαηφλ ζηελ θνηλφηεηα 

θαη ζηα ζπίηηα ηνπο. Πξνζθέξνπλ επηκνξθσηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

πξνγξάκκαηα ςπραγσγίαο, δπλαηφηεηα γηα θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή θαη αλάπηπμε ηνπ 

θνηλσληθνχ ππνζηεξηθηηθνχ δηθηχνπ ηνπ ειηθησκέλνπ θαη ηελ δεκηνπξγηθή ηνπ ελαζρφιεζε 

κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ηνπ επεμία. Αθφκε 
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παξέρνληαη ηαηξηθέο θαη λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο αιιά θαη ππεξεζίαο θπζηνζεξαπείαο θαη 

εξγνζεξαπείαο, φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη βέβαηα θάζε 

ΚΑΠΖ δελ είλαη ίδηεο αθνχ ζε πνιιά ππάξρεη έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

γεγνλφο πνπ επεξεάδεη άκεζα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο (Γαληειίδνπ θαη ζπλ, 2003). 

Χζηφζν, αξθεηνί ειηθησκέλνη  κε πνιιά πξνβιήκαηα πγείαο, πνπ πεξηνξίδνπλ ζε κέγηζην 

βαζκφ ηελ απηνλνκία ηνπο θαη πνπ δελ έρνπλ νηθνγέλεηα ή νη ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ηελ 

ζπκβίσζή ηνπο κε απηήλ ή φηαλ  είλαη αλαγθαία ε ζπλερήο παξνπζία θάπνηνπ θνληά ηνπο 

νδεγνχληαη ζηελ ιχζε ηεο ηδξπκαηηθήο θξνληίδαο ηνπ Οίθνπ Δπγεξίαο. Δθεί ε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη πεξηνξηζκέλε. Πξνζθέξεηαη σζηφζν ζπλερήο 

παξαθνινχζεζε θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ςπρνινγηθή ππνζηήξημε απφ 

εμεηδηθεπκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ ειηθησκέλνπ πξνζσπηθφ θαη ε δπλαηφηεηα ζπλαλαζηξνθήο 

θαη ζπκβίσζήο  ηνπ κε αλζξψπνπο ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε απηφλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

 

 

2.1. ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 
 

  θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε εθηίκεζε ηνπ επηπνιαζκνχ ηεο θαηαζιηπηηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο ζε πιεζπζκφ ηεο ηξίηεο ειηθίαο, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηηο 

ιίζηεο ησλ 12 ΚΑΠΖ αιιά θαη ζε ειηθησκέλνπο, νη νπνίνη δηακέλνπλ ζηα δχν γεξνθνκεία 

ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ. Δπηκέξνπο ζηφρνη ηεο κειέηεο απνηεινχλ ε δηεξεχλεζε ησλ 

θνηλσληθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, πνπ κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη κε  ηελ εκθάληζε ηεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο αιιά θαη ηνπ βαζκνχ 

ππνδηάγλσζεο ηεο λφζνπ ζην δείγκα ειηθησκέλσλ, φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κειέηε. 

Αθφκε έλα επηκέξνπο εξεπλεηηθφ εξψηεκα απνηέιεζε ε ζρέζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

ειηθησκέλσλ ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλνπλ ηα ΚΑΠΖ  κε ην αλ βηψλνπλ 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα. 

 

 

 

2.2. ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ 
 

  Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε έλα δείγκα επθνιίαο 200 αηφκσλ ειηθίαο 

>65εηψλ κε ηθαλφηεηα γλψζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

ήηαλ 133 εγγεγξακκέλα κέιε ζηηο ιίζηεο ησλ 12 Κέληξσλ Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο 

Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ)  ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, (ζπγθεθξηκέλα ζηα 1
ν
, 2

ν,
 3

ν
,  4

ν, 
5

ν
, 6

ν
, 7

ν
, 8

ν
, 

9
ν
, 10

ν
, 11

ν
 θαη 12

ν
 ΚΑΠΖ), ελψ ζηε κειέηε ζπκκεηείραλ θαη 67 ειηθησκέλνη, πνπ δηακέλνπλ 

ζε δχν γεξνθνκεία ηνπ Γήκνπ δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ επηπνιαζκνχ ηεο θαηαζιηπηηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο κεηαμχ κηαο αλνηθηήο  θαη κηαο θιεηζηήο δνκήο. Ζ ζεκαληηθή έθπησζε 

ησλ γλσζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ εξσηψκελσλ, ε νπνία έρεη δηαπηζησζεί απφ επαγγεικαηία 

πγείαο  απνηέιεζε θξηηήξην απνθιεηζκνχ απφ ην δείγκα ηεο κειέηεο. 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηελ έγγξαθε αδεηνδφηεζε απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο γηα  ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ννέκβξηνο 2013-Μάξηηνο 2014. Ζ κέζνδνο κε 

ηελ νπνία έγηλε ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ  ήηαλ ε πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλέληεπμε κε ηε 

ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ κέζνδνο απηή  πξνηηκήζεθε γηα λα δηαζθαιηζηεί ε  ηεο θχζεο 
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ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο εξσηψκελνπο, ε έληαμε ζην δείγκα 

ειηθησκέλσλ κε κεησκέλε ηθαλφηεηα απηνζπκπιήξσζεο ιφγσ πξνβιεκάησλ πγείαο  θαη γηα 

λα κεησζνχλ νη πηζαλφηεηεο κε απάληεζεο εξσηήζεσλ. Δπίζεο  νη ζπλεληεχμεηο ζχληνκεο 

δηαξθείαο είλαη θαιχηεξα αλεθηέο απφ ηνπο ειηθησκέλνπο. 

  Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ρψξνπο εληφο ησλ  εληεπθηεξίσλ ησλ ΚΑΠΖ αιιά 

θαη ησλ δχν Γεξνθνκείσλ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ θαη επίζεο ζηα δσκάηηα ησλ φζσλ δηέκελαλ 

ζηα γεξνθνκεία ειηθησκέλσλ κε κεησκέλε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε ηδησηηθφηεηά ηνπο θαη ην απφξξεην ησλ απαληήζεσλ. Οη ζπλεληεχμεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα ΚΑΠΖ δηελεξγήζεθαλ κέξεο  θαζεκεξηλέο αιιά θαη ζε κέξεο ζηηο 

νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ  νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο είραλ 

ελεκεξσζεί ηειεθσληθψο  νπφηε  ε πξνζέιεπζε ησλ ελεξγψλ αιιά θαη ησλ κε ελεξγψλ 

κειψλ ήηαλ κεγαιχηεξε.  

 Παξφληεο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε εξεπλήηξηα θαη  ν εξσηψκελνο. Δπίζεο 

ην εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ, απνζεθεχηεθαλ 

αζθαιψο απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν γηα ηνλ ζθνπφ ηεο κειέηεο θαη γηα 

ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ βάζεη ησλ θαλφλσλ εζηθήο θαη δενληνινγίαο.  

  Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ  ήηαλ ε ζπληνκεπκέλε 

κνξθή ηεο  Κιίκαθαο Καηάζιηςεο Ζιηθησκέλσλ (GDS-15) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο χπαξμεο 

θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ζηνλ πιεζπζκφ-δείγκα ηεο κειέηεο πνπ έρεη κεηαθξαζηεί 

θαη ζηαζκηζηεί ζηα Διιεληθά (Fountoulakis θαη ζπλ,1999). Ζ θιίκαθα απηή απνηειείηαη απφ 

15 εξσηήζεηο πνπ απαληψληαη κε ΝΑΗ ή ΟΥΗ κε φξην ην 5/6  θαη πξφθεηηαη γηα αλαζεσξεκέλε 

θιίκαθα ηεο πξψηεο ηεο έθδνζεο ε νπνία πεξηείρε 30 εξσηήζεηο. 

Ζ Γεξηαηξηθή Κιίκαθα Καηάζιηςεο εκθαλίδεη ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson ην MMSE 

ίζν κε –0,12, κε ην CAMCOG 0,24, κε ηελ HDRS 0,35, ην FRSSD 0,29 θαη πςειή 

εζσηεξηθή ζπλνρή κε δείθηε α Cronbach=0,94. Πεξηιακβάλεη 4 παξάγνληεο: Έλαλ γλσζηαθφ, 

πνπ ππνδειψλεη ηπρφλ θαηαζιηπηηθφ πεξηερφκελν ζθέςεο, έλαλ πνπ αθνξά ην ζπλαίζζεκα, 

έλαλ πνπ αθνξά ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη έλαλ πνπ αθνξά 

αηζζήκαηα αβνήζεηνπ θαη θφβν γηα ην κέιινλ (Fountoulakis, 2010). Πξνζηέζεθαλ αθφκε 10 

εξσηήζεηο γηα ηε ζπιινγή δεκνγξαθηθψλ, θνηλσληθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε 

ην ηζηνξηθφ πγείαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε, έηζη ψζηε λα δηαπηζησζνχλ ε ζπζρέηηζε 

ηεο λφζνπ κε ηελ χπαξμε άιισλ λνζεκάησλ θαη ην πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο, πνπ έρεη 

δηαγλσζηεί γηα ηε λφζν απφ επαγγεικαηία πγείαο. 
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2.3. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

Οη κέζεο ηηκέο (mean) θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο (Standard Deviation=SD) ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Οη απφιπηεο (Ν) θαη νη ζρεηηθέο (%) 

ζπρλφηεηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηε 

ζχγθξηζε αλαινγηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Pearson’s ρ
2 

test ή ην Fisher's exact test φπνπ ήηαλ 

απαξαίηεην. Γηα ηε ζχγθξηζε πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ δπν νκάδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην κε παξακεηξηθφ θξηηήξην Mann-Whitney. Γηα ηελ εχξεζε αλεμάξηεησλ παξαγφλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο έγηλε αλάιπζε ινγαξηζκηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο (logistic regression analysis) κε ηε δηαδηθαζία δηαδνρηθήο έληαμεο/αθαίξεζεο 

(stepwise)  θαη πξνέθπςαλ ζρεηηθνί ιφγνη (Odds ratio) κε ηα 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο  

ηνπο (95% ΓΔ). Σα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο είλαη ακθίπιεπξα θαη ε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ηέζεθε ζην 0,05. Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα SPSS 18.0.  

 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειείηαη απφ 200 άηνκα κε κέζε ειηθία ηα 76,4 έηε 

(±8,1 έηε). ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

 

 

 N % 

Φύιν 
Άληξεο 84 42,0 

Γπλαίθεο 116 58,0 

Ζιηθία, κέζε ηηκή±SD 76,4±8,1  

Γνκή 
ΚΑΠΖ 132 66,0 

Γεξνθνκείν 68 34,0 

Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο 

θαηάζηαζε; 

Διεχζεξνο 15 7,5 

Παληξεκέλνο/ε ή 

ζπδεί κε ζχληξνθν 
89 44,5 

Υσξηζκέλνο /ε 8 4,0 

Υήξνο /α 88 44,0 

Μέλεηε κόλνο/ε ζην ζπίηη;  
ρη 168 84,0 

Ναη 32 16,0 

Πνην είλαη ην εθπαηδεπηηθό ζαο 

επίπεδν; 

AEI/TEI 10 5,0 

Γπκλάζην 29 14,5 
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Λχθεην 10 5,0 

Γεκνηηθφ 120 60,0 

Καζφινπ 31 15,5 

Πώο ζα θξίλαηε ηελ νηθνλνκηθή 

ζαο θαηάζηαζε; 

Πνιχ θαιή 2 1,0 

Καιή 51 25,6 

Μέηξηα 88 44,2 

Καθή 57 28,6 

Πνιχ θαθή 1 0,5 

 

Σν 58,0% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ γπλαίθεο. Δπίζεο, ην 34,0% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

βξίζθνληαλ ζε γεξνθνκείν. Σν 44,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ παληξεκέλνη ή ζπδνχζαλ κε 

ην/ηε ζχληξνθφ ηνπο θαη ην 44,0% ήηαλ ρήξνη. Αθφκα, ην 16,0% ησλ ζπκκεηερφλησλ έκελε 

κφλν ζην ζπίηη. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ απφθνηηνη δεκνηηθνχ κε ην πνζνζηφ 

λα θηάλεη ην 60,0%. Σέινο, ην 44,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ είρε κέηξηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε.  
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ην αθφινπζν γξάθεκα δίλεηαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

  

 

ινη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ζπληαμηνχρνη. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ην επάγγεικα 

πνπ αζθνχζαλ ζην παξειζφλ.  

 

Δάλ είζηε ζπληαμηνύρνο πνην ήηαλ ην ηειεπηαίν ζαο 

επάγγεικα; 

 

N % 

ΑΓΡΟΣΗΑ 28 14,0 

ΑΡΣΟΠΟΗΟ 1 0,5 

ΑΣΤΝΟΜΟ 1 0,5 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΖ 1 0,5 

ΓΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΟ 1 0,5 

ΓΑΚΑΛΟ 2 1,0 

ΓΖΜΟΗΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 3 1,5 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 4 2,0 

ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΠΑΓΓ. 1 0,5 

ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΠΑΓΓ. (ΔΜΠΟΡΟ) 9 4,5 

ΔΛΣΑ 1 0,5 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ 2 1,0 

ΔΡΓΑΣΖ 1 0,5 

ΔΡΓΑΣΖ Δ ΦΑΓΔΗΟ 1 0,5 

ΔΡΓΑΣΡΗΑ Δ ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ 2 1,0 

ΗΓ. ΤΠΑΛΛΖΛΟ 1 0,5 

ΗΔΡΔΑ 1 0,5 

ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΑ 10 5,0 
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ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1 0,5 

ΚΑΜΑΡΗΔΡΑ 1 0,5 

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΟ 11 5,5 

ΛΑΝΣΕΑ Δ ΜΑΓΑΕΗ 1 0,5 

ΜΑΓΔΗΡΑ 1 0,5 

ΜΑΓΔΗΡΗΑ 1 0,5 

ΜΑΝΑΒΗΑ 1 0,5 

ΜΑΡΜΑΡΟΣΔΥΝΗΣΖ 1 0,5 

ΜΟΓΗΣΡΑ 10 5,0 

ΝΔΟΚΟΡΟ 1 0,5 

ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 1 0,5 

ΞΤΛΟΚΟΠΟ 2 1,0 

ΟΓΖΓΟ 12 6,0 

ΟΗΚΗΑΚΑ 48 24,0 

ΟΗΚΗΑΚΖ ΒΟΖΘΟ 1 0,5 

ΟΗΚΟΓΟΜΟ 11 5,5 

ΟΠΣΗΚΟ 1 0,5 

ΠΔΡΗΠΣΔΡΑ 1 0,5 

ΡΑΦΣΖ 1 0,5 

ΔΡΒΗΣΟΡΑ 1 0,5 

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ 1 0,5 

ΤΝΔΡΓΔΗΟ-ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΠΑΓΓ. 1 0,5 

ΣΑΞΗ 1 0,5 

ΣΖΛΔΦΧΝΖΣΡΗΑ ΟΣΔ 1 0,5 

ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 1 0,5 

ΣΡΑΠΔΕΟΚΟΜΟ 1 0,5 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ 1 0,5 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ 10 5,0 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΣΡΟΦΔΗΟΤ 1 0,5 

ΤΠΟΜΖΥΑΝΗΚΟ 1 0,5 

ΦΗΛΟΛΟΓΟ 1 0,5 

ΥΔΗΡΗΣΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 1 0,5 

ΥΡΤΟΥΟΟ 1 0,5 

   

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλεηαη ην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έπαζραλ απφ θάπνηα 

ρξφληα λφζν θαζψο θαη ην είδνο ηεο λφζνπ.  

 

    N % 

Τπνθέξεηε από θάπνηα ρξόληα πάζεζε; ρη 4 2,0 

Ναη 196 98,0 

Δάλ ΝΑΗ από πνηα ή πνηεο από ηηο παξαθάησ 

παζήζεηο ζαο έρεη πεη ν γηαηξόο όηη πάζρεηε; 
  

Θξφκβσζε ζηεθαληαίσλ αγγείσλ ή άιιε   82 41,0 
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θαξδηαθή λφζνο 

Τπέξηαζε   145 72,5 

Τςειά επίπεδα ρνιεζηεξφιεο αίκαηνο   119 59,5 

Δγθεθαιηθφ επεηζφδην ή άιιε λφζνο ησλ 

αγγείσλ ηνπ εγθεθάινπ 

  
11 5,5 

αθραξψδεο δηαβήηεο   68 34,0 

Νεθξηθή αλεπάξθεηα    7 3,5 

Υξφληα πλεπκνληθή λφζνο ρξφληα βξνγρίηηδα ή 

εκθχζεκα  

  
25 12,5 

Άζζκα   39 19,5 

Αξζξίηηδα ή«ξεπκαηηθά»   71 35,5 

Οζηενπφξσζε    42 21,0 

Καξθίλνο ή λεφπιαζκα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ιεπραηκίαο  

  
8 4,0 

Έιθνο ζηνκάρνπ ή δσδεθαδαθηχινπ ή πεπηηθφ 

έιθνο  

  
10 5,0 

Νφζνο ηνπ Πάξθηλζνλ   9 4,5 

Καηαξξάθηεο    39 19,5 

Κάηαγκα ηζρίνπ ή κεξνχ   6 3,0 

Κακία απφ απηέο   4 2,0 

Άιιε/εο αζζέλεηεο πνπ δελ αλαθέξζεθαλ   20 10,0 

 

ρεδφλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο (98,0%) ππνθέξνπλ απφ θάπνηα ρξφληα πάζεζε. Ζ ζπρλφηεξε 

πάζεζε απφ ηελ νπνία έπαζραλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ε ππέξηαζε ζε πνζνζηφ 72,5% θαη 

αθνινπζνχλ ε πςειή ρνιεζηεξφιε, ε αξζξίηηδα θαη ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο ζε πνζνζηά 

59,5%, 35,5% θαη 34,0% αληίζηνηρα. Ο κέζνο αξηζκφο ζπλνδψλ λνζεκάησλ πνπ έπαζραλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 3,5 (±1,6).  

 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ πάζρεη απφ θάπνηα 

ρξφληα πάζεζε. 
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ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη παζήζεηο απφ ηηο νπνίεο έπαζραλ νη ζπκκεηέρνληεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη άιιεο παζήζεηο απφ ηηο νπνίεο έπαζραλ νη 

ζπκκεηέρνληεο.  

 

Άιιεο ρξόληεο παζήζεηο N % 

ΑΝΑΗΜΗΑ 2 1,0 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΠΟΓΗ 1 0,5 

ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ Β12/ΑΝΑΗΜΗΑ 1 0,5 

ΑΤΣΟΑΝΟΟ ΝΟΖΜΑ 1 0,5 

ΓΑΣΡΟΟΗΟΦΑΓΗΚΖ 

ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

1 0,5 

ΓΗΚΟΚΟΗΛΖ 1 0,5 

ΔΠΗΛΖΦΗΑ 1 0,5 

ΔΠΗΛΖΦΗΑ,ΦΤΥΧΗΚΖ 

ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

1 0,5 

ΜΔΓΑΛΟΒΛΑΣΗΚΖ ΑΝΑΗΜΗΑ 2 1,0 

ΜΔΓΑΛΟΒΛΑΣΗΚΖ 

ΑΝΑΗΜΗΑ,ΦΤΥΧΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

1 0,5 

ΠΟΛΤΜΤΑΛΓΗΑ 1 0,5 

ΤΝΓΡΟΜΟ 

MENIERE,ΤΠΟΘΤΡΔΟΔΗΓΗΜΟ 

1 0,5 

ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΗΓΟΜΟ 1 0,5 

ΤΠΟΘΤΡΔΟΔΗΓΗΜΟ 2 1,0 

ΦΤΥΧΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 1 0,5 

ΦΤΥΧΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ-

ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ 

1 0,5 

ΦΤΥΧΣΗΚΖ 

ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ,ΔΠΗΛΖΦΗΑ 

1 0,5 

Χρόνιες παθήσεις

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

10,0
12,5

19,5
19,5
21,0

34,0
35,5

41,0
59,5

72,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Καρκίνος ή νεόπλαζμα ζσμπεριλαμβανομένης λεσταιμίας 
Νόζος ηοσ Πάρκινζον
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Εγκεθαλικό επειζόδιο ή άλλη νόζος ηφν αγγείφν ηοσ
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ είραλ δηαγλσζηεί γηα 

θαηάζιηςε απφ επαγγεικαηία πγείαο 

 

Έρεηε δηαγλσζηεί γηα θαηάζιηςε 

από επαγγεικαηία πγείαο; 
N % 

ρη 161 80,5 

Ναη 39 19,5 

 

Σν 19,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ είραλ δηαγλσζηεί γηα θαηάζιηςε απφ επαγγεικαηία πγείαο. 

 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ είραλ δηαγλσζηεί 

γηα θαηάζιηςε απφ επαγγεικαηία πγείαο 

 

 

 

 



58 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ επηζθεςηκφηεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηα ΚΑΠΖ.  

 

    N % 

Δπηζθέπηεζηε ην εληεπθηήξην ηνπ 

ΚΑΠΖ ηεο πεξηνρήο ζαο; 

ρη 68 34,0 

Ναη 132 66,0 

Δάλ ΝΑΗ πόζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ην 

εληεπθηήξην ηνπ ΚΑΠΖ;  

1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 68 51,5 

3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα 21 15,9 

Καζεκεξηλά 28 21,2 

Λίγεο θνξέο ην κήλα 15 11,4 

πκκεηέρεηε ζηηο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΚΑΠΖ; 

πρλά 61 46,2 

Μεξηθέο θνξέο 32 24,2 

Πνηέ 39 29,5 

Δάλ δελ ζπκκεηέρεηε πνηνη είλαη νη 

ιόγνη; 

Λφγνη πγείαο ή 

θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ 
13 33,3 

Άιιεο ππνρξεψζεηο 4 10,3 

Άιινη  ιφγνη 22 56,4 

 

Σν 66,0% ησλ ζπκκεηερφλησλ επηζθέπηνληαλ ην εληεπθηήξην ηνπ ΚΑΠΖ ηεο πεξηνρήο ηνπο. 

Απφ απηνχο ην 51,5% ην επηζθεπηφηαλ 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Δπίζεο, ην 46,2% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζπκκεηείρε ζπρλά ζηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΚΑΠΖ. Απφ απηνχο 

πνπ δελ ζπκκεηείραλ πνηέ ζηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΚΑΠΖ, ην 33,3% δελ 

κπνξνχζε ιφγσ πγείαο ή θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ, ην 10,3% εμαηηίαο άιισλ ππνρξεψζεσλ 

θαη ην 56,4% γηα άιινπο ιφγνπο.  
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Κιίκαθα θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο (GDS). 

 

 ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

GDS.  

 

 N % 

Δίζηε βαζηθά επραξηζηεκέλνη κε ηε δσή ζαο; 159 79,5 

Δγθαηαιείςαηε πνιιέο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο  θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ζαο; 
72 36,0 

Αηζζάλεζηε όηη ε δσή ζαο είλαη άδεηα; 65 32,5 

Βαξηέζηε ζπρλά; 86 43,0 

Δίζηε ζηα θέθηα ζαο  ηνλ πεξηζζόηεξν θαηξό; 104 52,0 

Φνβάζηε όηη ζα ζαο ζπκβεί θάηη θαθό; 72 36,0 

Αηζζάλεζηε επηπρηζκέλνο/ε  ηνλ πεξηζζόηεξν θαηξό; 117 58,5 

Αηζζάλεζηε  ζπρλά αβνήζεηνο/ε; 50 25,0 

Πξνηηκάηε λα κέλεηε ζην ζπίηη παξά λα βγαίλεηε έμσ θαη λα 

θάλεηε δηάθνξα θαηλνύξηα πξάγκαηα; 
43 21,5 

Αηζζάλεζηε όηη έρεηε πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα κε ηε  κλήκε 

ζαο απ΄ όηη νη άιινη; 
86 43,0 

Πηζηεύεηε όηη είλαη  ππέξνρν πξάγκα πνπ είζηε δσληαλόο/ή  

ηώξα; 
162 81,0 

Αηζζάλεζηε άρξεζηνο/ε έηζη όπσο είζηε ηώξα; 51 25,5 

Αηζζάλεζηε γεκάηνο/ε ελέξγεηα 136 68,0 

Αηζζάλεζηε όηη ε θαηάζηαζή ζαο είλαη απειπηζηηθή; 19 9,5 

Πηζηεύεηε όηη  νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη είλαη ζε θαιύηεξε 

θαηάζηαζε από εζάο; 
58 29,0 

 

Σν 81,0% ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζηεχεη φηη είλαη ππέξνρν πνπ είλαη δσληαλνί αθφκα. Δπίζεο, 

ην 79,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ επραξηζηεκέλνη κε ηε δσή ηνπο. Σν 68,0% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αηζζάλνληαη γεκάηνη ελέξγεηα θαη ην 58,5% επηπρηζκέλνη ηνλ πεξηζζφηεξν 

θαηξφ.  
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ηε ζπλέρεηα αζξνίζηεθαλ νη εξσηήζεηο θαη δεκηνπξγήζεθε κηα βαζκνινγία ζπκπησκάησλ 

θαηάζιηςεο, βάζεη ηεο νπνίαο νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο, απηνχο πνπ είραλ 

θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία (βαζκνινγία άλσ ησλ 5 κνλάδσλ) θαη απηνχο πνπ δελ είραλ. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ είραλ θαηαζιηπηηθή 

ζπκπησκαηνινγία.  

 

Ύπαξμε 

θαηαζιηπηηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο 

N % 

ρη 119 59,5 

Ναη 81 40,5 

 

Σν 40,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ είρε θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία.  

 

 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα πνζνζηά ησλ αζζελψλ κε θαηαζιηπηηθή 

ζπκπησκαηνινγία. 
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πζρέηηζε ηεο ύπαξμεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο κε δεκνγξαθηθνύο θαη 

άιινπο παξάγνληεο.  

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα πνζνζηά χπαξμεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο 

αλάινγα κε ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

 

Ύπαξμε θαηαζιηπηηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο P 

 Pearson's  

x
2
 test 

Όρη Ναη 

Ν % Ν % 

Φύιν Άληξεο 56 66,7 28 33,3 0,079 

Γπλαίθεο 63 54,3 53 45,7  

Ζιηθία, κέζε ηηκή±SD 76,7±7,4  76,0±9,1  0,506** 

Γνκή ΚΑΠΖ 85 64,4 47 35,6 0,049 

Γεξνθνκείν 34 50,0 34 50,0  

Πνηα είλαη ε 

νηθνγελεηαθή ζαο 

θαηάζηαζε; 

Διεχζεξνο, 

Υσξηζκέλνο /ε, 

Υήξνο /α 

55 49,5 56 50,5 0,001 

Παληξεκέλνο/ε ή 

ζπδεί κε ζχληξνθν 
64 71,9 25 28,1  

Μέλεηε κόλνο/ε 

ζην ζπίηη;  

ρη 104 61,9 64 38,1 0,112 

Ναη 15 46,9 17 53,1  

Πνην είλαη ην 

εθπαηδεπηηθό ζαο 

επίπεδν; 

Καζφινπ/ Γεκνηηθφ 85 56,3 66 43,7 0,268 

Γπκλάζην/ Λχθεην 27 69,2 12 30,8  

AEI/TEI 7 70,0 3 30,0  

Πνην είλαη ην 

εθπαηδεπηηθό ζαο 

επίπεδν; 

Καζφινπ/ Γεκνηηθφ 85 56,3 66 43,7 0,105 

Γπκλάζην/ Λχθεην/ 

AEI/TEI 
34 69,4 15 30,6  

Πώο ζα θξίλαηε 

ηελ νηθνλνκηθή 

ζαο θαηάζηαζε; 

Καιή/ Πνιχ θαιή 35 66,0 18 34,0 0,402 

Μέηξηα 52 59,1 36 40,9  

Καθή/ Πνιχ θαθή 31 53,4 27 46,6  

**Student's t-test 

 

Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξν 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ έκελαλ ζην γεξνθνκείν ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο απφ ηα ΚΑΠΖ. 

Δπίζεο, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία ήηαλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξν ζηνπο ειεχζεξνπο, ρσξηζκέλνπο ή ρήξνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παληξεκέλνπο. Σα 

πνζνζηά αηφκσλ κε θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά αλάινγα κε ηα 

ππφινηπα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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  ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα πνζνζηά χπαξμεο θαηαζιηπηηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε. 

 

  

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα  δίλνληαη ηα πνζνζηά χπαξμεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο 

αλάινγα κε ηηο ρξφληεο παζήζεηο απφ ηηο νπνίεο έπαζραλ νη ζπκκεηέρνληεο.  

 

 

Ύπαξμε θαηαζιηπηηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο 
P 

Pearson's 

x
2
 test 

Όρη Ναη 

Ν % Ν % 

Τπνθέξεηε από θάπνηα ρξόληα 

πάζεζε; 

ρη 4 100,0 0 0,0 0,148* 

Ναη 115 58,7 81 41,3  

Θξόκβσζε ζηεθαληαίσλ 

αγγείσλ ή άιιε θαξδηαθή λόζνο 

ρη 72 61,0 46 39,0 0,600 

Ναη 47 57,3 35 42,7  

Τπέξηαζε ρη 32 58,2 23 41,8 0,815 

Ναη 87 60,0 58 40,0  

Τςειά επίπεδα ρνιεζηεξόιεο 

αίκαηνο 

ρη 46 56,8 35 43,2 0,506 

Ναη 73 61,3 46 38,7  

Δγθεθαιηθό επεηζόδην ή άιιε 

λόζνο ησλ αγγείσλ ηνπ 

εγθεθάινπ 

ρη 115 60,8 74 39,2 0,124* 

Ναη 
4 36,4 7 63,6  

αθραξώδεο δηαβήηεο ρη 83 62,9 49 37,1 0,175 

Ναη 36 52,9 32 47,1  

Νεθξηθή αλεπάξθεηα  ρη 113 58,5 80 41,5 0,245* 

Ναη 6 85,7 1 14,3  

Υξόληα πλεπκνληθή λόζνο ρη 106 60,6 69 39,4 0,414 
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ρξόληα βξνγρίηηδα ή εκθύζεκα  Ναη 13 52,0 12 48,0  

Άζζκα ρη 98 60,9 63 39,1 0,424 

Ναη 21 53,8 18 46,2  

Αξζξίηηδα ή«ξεπκαηηθά» ρη 82 63,6 47 36,4 0,114 

Ναη 37 52,1 34 47,9  

Οζηενπόξσζε  ρη 102 64,6 56 35,4 0,005 

Ναη 17 40,5 25 59,5  

Καξθίλνο ή λεόπιαζκα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ιεπραηκίαο  

ρη 115 59,9 77 40,1 0,717* 

Ναη 
4 50,0 4 50,0  

Έιθνο ζηνκάρνπ ή 

δσδεθαδαθηύινπ ή πεπηηθό 

έιθνο  

ρη 115 60,5 75 39,5 0,322* 

Ναη 
4 40,0 6 60,0  

Νόζνο ηνπ Πάξθηλζνλ ρη 116 60,7 75 39,3 0,162* 

Ναη 3 33,3 6 66,7  

Καηαξξάθηεο  ρη 98 60,9 63 39,1 0,423 

Ναη 21 53,8 18 46,2  

Κάηαγκα ηζρίνπ ή κεξνύ ρη 114 58,8 80 41,2 0,404* 

Ναη 5 83,3 1 16,7  

Άιιε/εο αζζέλεηεο πνπ δελ 

αλαθέξζεθαλ 

ρη 109 60,6 71 39,4 0,362 

Ναη 10 50,0 10 50,0  

ύλνιν ρξόλησλ παζήζεσλ,  κέζε 

ηηκή±SD 
3,2±1,5 3,9±1,8 0,010** 

*Fisher's exact test **Student's t-test 

 

Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξν 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ έπαζραλ απφ νζηενπφξσζε. Δπίζεο, εθείλνη πνπ είραλ 

θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία έπαζραλ απφ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο ρξφληεο παζήζεηο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ είραλ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα  δίλνληαη ηα πνζνζηά χπαξμεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο 

αλάινγα κε ην αλ είραλ δηαγλσζηεί απφ εηδηθφ ζπκκεηέρνληεο γηα θαηάζιηςε. 

 

 

Ύπαξμε θαηαζιηπηηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο P Pearson's 

x
2
 test Όρη Ναη 

Ν % Ν % 

Έρεηε δηαγλσζηεί γηα 

θαηάζιηςε από 

επαγγεικαηία πγείαο; 

ρη 103 64,0 58 36,0 0,009 

Ναη 
16 41,0 23 59,0  
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Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ δηαγλσζηεί απφ εηδηθφ γηα θαηάζιηςε είραλ ζε ζεκαληηθά 

πςειφηεξν πνζνζηφ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πνπ δελ είραλ δηαγλσζηεί απφ εηδηθφ γηα θαηάζιηςε.  

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα  δίλνληαη ηα πνζνζηά χπαξμεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο 

αλάινγα κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ επηζθεςηκφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα ΚΑΠΖ. 

 

 

Ύπαξμε θαηαζιηπηηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο P Pearson's 

x
2
 test Όρη Ναη 

Ν % Ν % 

Δπηζθέπηεζηε ην 

εληεπθηήξην ηνπ 

ΚΑΠΖ ηεο πεξηνρήο 

ζαο; 

ρη 34 50,0 34 50,0 0,049 

Ναη 
85 64,4 47 35,6  

Δάλ ΝΑΗ πόζν ζπρλά 

επηζθέπηεζηε ην 

εληεπθηήξην ηνπ 

ΚΑΠΖ;  

Λίγεο θνξέο ην 

κήλα ή 1-2 θνξέο 

ηελ εβδνκάδα 

49 59,0 34 41,0 0,094 

3-4 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα ή 

Καζεκεξηλά 

36 73,5 13 26,5  

πκκεηέρεηε ζηηο 

θνηλσληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

ΚΑΠΖ; 

πρλά 47 77,0 14 23,0 0,019 

Μεξηθέο θνξέο 17 53,1 15 46,9  

Πνηέ 
21 53,8 18 46,2  

 

Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ επηζθέπηνληαλ ην εληεπθηήξην ηνπ ΚΑΠΖ ηεο πεξηνρήο ηνπο. 

Δπίζεο, ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα πνζνζηά χπαξμεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο 

αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ ζηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ΚΑΠΖ. πγθεθξηκέλα, κεηά ηε δηφξζσζε θαηά Bonferroni βξέζεθε φηη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζπρλά ζηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΚΑΠΖ είραλ ζε ζεκαληηθά 

ρακειφηεξν πνζνζηφ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πνπ δελ ζπκκεηείραλ πνηέ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο (p=0,015) θαζψο θαη κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ ζπκκεηείραλ κεξηθέο θνξέο  (p=0,017).  

 

ηε ζπλέρεηα έγηλε πνιππαξαγνληηθή ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε έρνληαο ζαλ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηελ χπαξμε θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο θαη ζαλ αλεμάξηεηεο ηα 
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δεκνγξαθηθά θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά θαη κε ηε κέζνδν δηαδνρηθήο έληαμεο/αθαίξεζεο 

(stepwise) βξέζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα.  

 

    OR (95% CI)** P 

Πνηα είλαη ε 

νηθνγελεηαθή ζαο 

θαηάζηαζε; 

Διεχζεξνο, Υσξηζκέλνο /ε, Υήξνο /α 1,00*  

Παληξεκέλνο/ε ή ζπδεί κε ζχληξνθν 

0,39 (0,21 - 0,72) 

0,002 

 
 

 
 

Οζηενπόξσζε  ρη 1,00  

Ναη 2,61 (1,28 - 5,33) 0,009 

 

*δειψλεη θαηεγνξία αλαθνξάο **ρεηηθφο ιφγνο (Odds Ratio) (95% Γηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο) 

 

 Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ε χπαξμε νζηενπφξσζεο βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη 

αλεμάξηεηα κε ηελ χπαξμε θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο. πγθεθξηκέλα: 

 Οη παληξεκέλνη είραλ θαηά 61,% κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα έρνπλ θαηαζιηπηηθή 

ζπκπησκαηνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ειεχζεξνπο/ρσξηζκέλνπο ή ρήξνπο. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ πάζρνπλ απφ νζηενπφξσζε είραλ 2,61 θνξέο κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα λα έρνπλ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ πάζρνπλ απφ νζηενπφξσζε. 

 

 

 

2.4. ΤΕΖΣΖΖ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ- ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

 

   ηελ παξνχζα κειέηε ε κέζε ειηθία  ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ηα 76,4 έηε ελψ απφ ην ζχλνιφ 

ηνπ ην 58,0% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ γπλαίθεο. Απφ ην ζχλνιν ηεο κειέηεο βξέζεθε πσο 

αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ  ειηθησκέλσλ πάζρεη απφ θάπνηαο κνξθήο θαηάζιηςε, ηφζν ζε 

θιεηζηέο δνκέο ,φπσο νη Οίθνη Δπγεξίαο φζν θαη ζε αλνηρηέο δνκέο (ΚΑΠΖ). Σν πνζνζηφ 

απηφ είλαη πςειφηεξν ζηηο δνκέο ησλ νίθσλ επγεξίαο ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο  ησλ ειηθησκέλσλ εθεί, γεγνλφο ζην νπνίν ζπλεγνξνχλ θαη άιιεο κειέηεο 

(Γθέηζηνο θαη ζπλ, 2011). ε απηή ηελ ππεξνρή ελδέρεηαη λα ζπκβάιινπλ θαη αηζζήκαηα 

ηπρφλ απφξξηςεο, πνπ κπνξεί λα ληψζνπλ  νη ειηθησκέλνη ηδίσο  φηαλ ε νηθνγέλεηά ηνπο είλαη 
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εθηφο ηδξχκαηνο, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ε θαζεκεξηλή θνηλσληθή ηνπο ζπλαλαζηξνθή 

πεξηιακβάλεη άιινπο ειηθησκέλνπο κε παξφκνηα πξνβιήκαηα πγείαο θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά. Βέβαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνιιέο νηθνγέλεηεο 

επηιέγνπλ λα πάξνπλ πίζσ ζην ζπίηη ηνπο ειηθησκέλνπο ζπγγελείο, νη νπνίνη κέρξη πξφηηλνο 

βξίζθνληαλ ζε γεξνθνκείν, αθνχ ε επηζηξνθή ησλ ειηθησκέλσλ ζην ζπίηη ζπλεπάγεηαη κηα 

ζηνηρεηψδε νηθνλνκηθή αλαθνχθηζε (Φσηηάδε, 2011). Χζηφζν ην θαηλφκελν απηφ δελ ήηαλ 

αηζζεηφ ζηνπο νίθνπο επγεξίαο, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε.  

  πσο έρεη ηνληζηεί ζε δηάθνξεο κειέηεο  (Κιεηζηάξεο θαη ζπλ, 2013) ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ ςπρηθή ηζνξξνπία ησλ ειηθησκέλσλ παίδεη θαη ε έλλνηα ηεο απψιεηαο. Οη απψιεηεο 

ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα ηεο δσήο  αλαγθάδνπλ ην άηνκν λα «μνδεχεη» ηεξάζηην 

ζπλαηζζεκαηηθφ απφζεκα  γηα λα εθθξάζεη ηε ιχπε ηνπ θαη λα πξνζαξκνζζεί ζηηο αιιαγέο 

πνπ επαθνινπζνχλ. Ζ έλλνηα ηεο απψιεηαο πεξηιακβάλεη απψιεηα δξαζηεξηνηήησλ, 

απηνλνκίαο, αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ θαη νηθνγελείαο, ζπγθαηνίθσλ θιπ ε νπνία βηψλεηαη 

ίζσο εληνλφηεξα ζηνπο ειηθησκέλνπο πνπ δηακέλνπλ ζε νίθνπο επγεξίαο (Palsson & 

Skoog,1997). Δπίζεο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ην πνζνζηφ ηεο θαηαζιηπηηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξν ζηνπο ειεχζεξνπο, ρσξηζκέλνπο ή ρήξνπο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο παληξεκέλνπο ειηθησκέλνπο θαη εθείλνπο πνπ δελ δηέκελαλ κφλνη ζην ζπίηη, 

γεγνλφο ζην νπνίν ζπλεγνξνχλ πιήζνο κειεηψλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί δηαρξνληθά ζε 

πιεζπζκνχο ειηθησκέλσλ (Αξγπξφπνπινο θαη ζπλ, 2012). Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα 

εμεγεζεί θαη πάιη κε ηελ έλλνηα ηεο απψιεηαο θαη ηεο πξνζπάζεηαο πξνζαξκνγήο ηνπ 

ειηθησκέλνπ ζε απηήλ. Δδψ θαίλεηαη ίζσο θαη ε πξνζηαηεπηηθή γηα ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία 

ηνπ αηφκνπ πνπ έρνπλ ηα ππνζηεξηθηηθά δίθηπα πνπ αλαιχζεθαλ ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην. 

  Ζ ζπζρέηηζε ηεο θαηάζιηςεο κε ηελ χπαξμε ρξφλησλ λνζεκάησλ έρεη απαζρνιήζεη ηελ 

βηβιηνγξαθία εθηελψο. Νφζνη φπσο ε ζηεθαληαία λφζνο (Πνιπθαλδξηψηε θαη ζπλ, 2013) νη 

λενπιαζίεο (Benjamin θαη ζπλ, 2014), ε λφζνο ηνπ Parkinson (Aarsland θαη ζπλ, 2012) θαη ν 

ζαθραξψδεο δηαβήηεο  (Rustad θαη ζπλ,2011) έρνπλ κειεηεζεί εθηελψο φζνλ αθνξά ηνπο 

κεραληζκνχο ζπζρέηηζήο ηνπο κε ηελ θαηάζιηςε.  

  ηελ παξνχζα κειέηε ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ δείγκαηνο έπαζρε απφ θάπνηα ρξφληα λφζν κε 

θπξίαξρεο ηελ ππέξηαζε, ηελ ππεξρνιεζηεξνιαηκία  θαη ηελ ζηεθαληαία λφζν. Χζηφζν ην 

πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξν ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ έπαζραλ απφ νζηενπφξσζε ελψ φζνη εκθάληδαλ θαηαζιηπηηθή 

http://iatrotek.org/search02.asp?auID=46952
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ζπκπησκαηνινγία έπαζραλ απφ πην πνιιά ρξφληα λνζήκαηα ζε ζρέζε κε φζνπο  δελ είραλ 

θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία.  Απηνχ ηνπ είδνπο ε αλεμάξηεηε ζπζρέηηζε  ηεο 

νζηενπφξσζεο κε ηελ θαηάζιηςε έρεη κειεηεζεί αξθεηά  εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ελψ 

θάπνηνη  ζέηνπλ ηελ θαηάζιηςε σο παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ηεο νζηενπφξσζεο 

βάζεη θάπνησλ αηηηνινγηθψλ κνληέισλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη νξκνλνινγηθά κνλνπάηηα 

(Mezuk θαη ζπλ, 2008). 

  πγθεθξηκέλα νη πάζρνληεο απφ νζηενπφξσζε είλαη αλακελφκελν λα είλαη πην επηξξεπείο  

ζηελ εκθάληζε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ αθνχ ε νζηενπφξσζε επεξεάδεη άκεζα ηελ 

πνηφηεηα δσήο θαη ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο πεξηνξίδνληάο ηεο ζεκαληηθά. 

  χκθσλα κε άιιεο ζεσξίεο ζε ζπλζήθεο άγρνπο ή θαηάζιηςεο παξαηεξείηαη 

ππεξδξαζηεξηφηεηα ηνπ άμνλα: ππνζάιακνο -ππφθπζε –επηλεθξίδηα-HPA (Lamers θαη ζπλ, 

2013). Ο ππνζάιακνο ελεξγνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ έλα πγηέο άηνκν έξρεηαη αληηκέησπν κε 

έλαλ παξάγνληα δεκηνπξγίαο ζηξεο κε ηελ έθθξηζε ηεο εθιπηηθήο νξκφλεο ηεο 

θνξηηθνηξνπίλεο (CRH) νπφηε ππξνδνηείηαη θαη ε απνδέζκεπζε θινηνεπηλεθξηδηνηξφπνπ 

νξκφλεο απφ ηελ ππφθπζε, ε νπνία επηδξψληαο ζηα επηλεθξίδηα πξνθαιεί ηελ απνδέζκεπζε 

γιπθνθνξηηθνεηδψλ θαη θαηερνιακηλψλ ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Απμεκέλα επίπεδα 

θνξηηδφιεο ζρεηίδνληαη κε δπζαπνξξφθεζε αζβεζηίνπ θαη νζηενπφξσζε (Lawson, 2013) ελψ 

ε παξαγσγή θαηερνιακηλψλ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο ηληεξιεπθίλεο (ΗΛ-6) ε νπνία ζρεηίδεηαη 

κε ηελ απμεκέλε παξαγσγή ησλ νζηενθιαζηψλ (Kumano , 2005). 

Κάπνηεο κειέηεο αλαθέξνπλ ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο ηεο ιήςεο εθιεθηηθψλ αλαζηνιέσλ 

επαλαπξφζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο (SSRIs) απφ ειηθησκέλνπο αζζελείο κε θαηάζιηςε κε 

απμεκέλνπο δείθηεο νζηηθήο απνδφκεζεο (Shea θαη ζπλ, 2013). Οη Ginzburg θαη ζπλ. 

δεκνζίεπζαλ ην 2009 κηα αλαζθφπεζε 13 εξγαζηψλ ησλ 30 ηειεπηαίσλ εηψλ κε ζέκα ηνλ 

θίλδπλν γηα θαηάγκαηα ζε ρξήζηεο SSRI θαη TCA, φπνπ θνηλφ απνηέιεζκα ήηαλ ν απμεκέλνο 

θίλδπλνο γηα θαηάγκαηα ζηνπο ρξήζηεο SSRIs (Ginzburg θαη ζπλ, 2009). ε άιιε κειέηε ησλ 

Diem θαη ζπλ, ζε ειηθησκέλνπο άλδξεο έρεη βξεζεί ζπζρέηηζε ηεο κεησκέλεο νζηηθήο 

ππθλφηεηαο κε ζεηηθά ζθνξ γηα ήπηα θαη ζνβαξή θαηάζιηςε κε ηε ρξήζε ηεο θιίκαθαο 

θαηάζιηςεο ειηθησκέλσλ, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ παξνχζα κειέηε, γεγνλφο πνπ 

απνδφζεθε ζηελ κεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ειηθησκέλσλ (Ziere  θαη ζπλ, 2008)  

πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο  θαηάζιηςεο (Diem θαη ζπλ, 2013). κνηα απνηειέζκαηα έρνπλ 

βξεζεί θαη ζε αληίζηνηρε κειέηε ζε γπλαηθείν πιεζπζκφ πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε 

http://press.endocrine.org/action/doSearch?text1=Lawson%2C+E+A&field1=Contrib
http://link.springer.com/search?facet-author=%22M.+L.+O.+Shea%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22S.+J.+Diem%22
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κεησκέλεο νζηηθήο ππθλφηεηαο ζε αζζελείο κε κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή (Atteritano 

θαη ζπλ, 2013). 

 Απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο παξνχζαο κειέηεο κφλν ην 19.5% έρεη δηαγλσζηεί 

γηα θαηάζιηςε απφ θάπνηνλ επαγγεικαηία πγείαο.  Χζηφζν ην 40.5% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

είραλ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ ππνδηάγλσζε ηεο λφζνπ. 

Σα ζπκπηψκαηα ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο ζηνπο ειηθησκέλνπο ζπρλά δηαθέξνπλ απφ ησλ άιισλ 

ειηθηαθψλ νκάδσλ. Δίλαη απξφζπκνη λα απαληήζνπλ ζε πξνζσπηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, φπσο θάλεθε θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Αθφκε ε αδπλακία θαηαλφεζεο ηεο αλάγθεο γηα αλαδήηεζε βνήζεηαο θαη ν θφβνο 

ζηηγκαηηζκνχ απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο  πεξίγπξν δπζθνιεχνπλ ηνπο ειηθησκέλνπο λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζήο ηνπο θαη λα αλαδεηήζνπλ ηελ θαηάιιειε 

ζεξαπεία. Έηζη δελ αλαδεηνχλ εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα ή απεπζχλνληαη ζε εξγαδφκελνπο ζε 

ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο νη νπνίνη φκσο ελδέρεηαη λα κελ είλαη 

εμεηδηθεπκέλνη θαη ελεκεξσκέλνη ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο γηα ηελ επαίζζεηε απηή 

πιεζπζκηαθή νκάδα. Οη Mitchell θαη Kakkadasam  δεκνζίεπζαλ ην 2010 κηα αλαζθφπεζε 22 

κειεηψλ  κε ζέκα ηελ ηθαλφηεηα ησλ εξγαδφκελσλ λνζειεπηψλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα πγείαο αιιά θαη ζε νίθνπο επγεξίαο λα αλαγλσξίδνπλ ηα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα. ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο επηζεκάλζεθε ε κεησκέλε 

δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ κε αθξίβεηα (Mitchell θαη 

Kakkadasam, 2011). Χζηφζν νη εξγαδφκελνη ζε νίθνπο επγεξίαο θαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

θξνληίδα πγείαο ππεξείραλ ειάρηζηα ζηελ δηάγλσζε παζνινγηθψλ ζπκπησκάησλ.  

  Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεηε ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο δηάθνξεο δνκέο νη νπνίεο 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο ειηθησκέλνπο ζρεηηθά κε ηηο ςπρνινγηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ηελ 

έγθαηξε αλαγλψξηζε θαη ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξαπέκςνπλ εγθαίξσο 

ζε εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο νη νπνίνη ηδαληθά ζα έπξεπε ήδε λα 

ππάξρνπλ ζε ηέηνηεο δνκέο. 

  Έλα αθφκε εχξεκα ήηαλ ηα κηθξφηεξα πνζνζηά θαηάζιηςεο ζηνπο ειηθησκέλνπο πνπ 

ζπκκεηείραλ ηαθηηθά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΚΑΠΖ ή επηζθεπηφηαλ ζπρλά ην εληεπθηήξην 

ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ ζπκκεηείραλ ιηγφηεξν ή θαζφινπ, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ 

ζεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ε έληαμε ηνπ ειηθησκέλνπ ζε κηα θνηλσληθή νκάδα θαη ηελ κεγάιε 

ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ ππνζηεξηθηηθνχ δηθηχνπ ζηελ ςπρηθή ηνπ δηάζεζε φπσο 

επηζεκαίλεηαη θαη απφ ηελ κειέηε ησλ  Schwarzbach θαη ζπλ, θαηά ηνπο νπνίνπο  απηή ε 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Marco+Atteritano%22
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032712005563
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θνηλσληθή έληαμε ησλ ειηθησκέλσλ ζε νκάδεο δξα επεξγεηηθά θαη ζηνπο ήδε πάζρνληεο απφ 

θαηάζιηςε (Schwarzbach θαη ζπλ, 2013). Δπίζεο πέξα απφ ηνλ παξάγνληα ηεο έληαμεο ζε κηα 

θνηλσληθή νκάδα ζεηηθή είλαη θαη ε επίδξαζε θαη ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπλήζσο 

πεξηιακβάλνπλ ηα πξνγξάκκαηα ησλ ΚΑΠΖ ζηελ ςπρνινγία ησλ ειηθησκέλσλ βειηηψλνληαο 

έηζη ηελ πνηφηεηα δσήο αιιά θαη ηελ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία, φπσο έρεη επηζεκαλζεί 

θαη απφ ηνπο Salguero θαη ζπλ. ζε κειέηε ειηθησκέλσλ ηεο θνηλφηεηαο αιιά θαη θιεηζηψλ 

δνκψλ (Salguero θαη ζπλ, 2011). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ νη ειηθησκέλνη πνπ δελ 

ζπκκεηείραλ ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο αηηηνινγνχζαλ ηελ απνρή ηνπο ιφγσ κεησκέλνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. Πξάγκαηη ηα πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνληαη απφ 

ηα ΚΑΠΖ είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλα. Θα κπνξνχζαλ ινηπφλ νη ίδηνη νη ειηθησκέλνη λα 

πξνηείλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ήζειαλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα ησλ ΚΑΠΖ 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο θαη λα κεγηζηνπνηεζεί έηζη ε 

δξαζηεξηνπνίεζή ησλ ειηθησκέλσλ ζηε  θνηλφηεηα κέζσ ησλ δηάθνξσλ δηαζέζηκσλ 

πξνγξακκάησλ. 

  Σέινο ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ βξέζεθε λα ππάξρεη κηα κηθξή 

δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ηελ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία. πγθεθξηκέλα νη 

ειηθησκέλνη κε πςειφηεξν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν εκθάληζαλ κηθξφηεξα πνζνζηά 

θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο. Παξφκνηα επξήκαηα ππάξρνπλ ζε δηάθνξεο κειέηεο. 

Δηδηθφηεξα θαηά ηνπο Bjelland θαη ζπλ, ην πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν έρεη 

πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε φζνλ αθνξά ηελ εκθάληζε άγρνπο θαη θαηάζιηςεο (Bjelland θαη 

ζπλ, 2008). Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο πνπ λα πεξηιακβάλεη 

ηελ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο ηεο  

επαίζζεηεο απηήο νκάδαο θαη  ε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ θνξέσλ πξνζηαζίαο 

ησλ ειηθησκέλσλ φπσο ηα ΚΑΠΖ θαη νη νίθνη επγεξίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ 

πεξηζζφηεξα θίλεηξα, λα δεκηνπξγνχλ ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ειηθησκέλνπο 

αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο 

δίλνληάο ηνπο έηζη ηελ επθαηξία λα απνιαχζνπλ κηα επηπρηζκέλε θαη ηζνξξνπεκέλε δσή. 
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   αο ελεκεξψλνπκε φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα κεηαπηπρηαθή, δηπισκαηηθή εξγαζία ζηα 

πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε ηίηιν: «Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο 

θαη Γηαρείξηζε Κξίζεσλ», ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

(ΠΑΠΔΛ), κε ζέκα: «Γηεξεχλεζε ηνπ επηπνιαζκνχ ηεο θαηάζιηςεο ζε ειηθησκέλνπο 

ρξήζηεο δνκψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Γήκνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ». 

    Ζ θαηάζιηςε ηεο ηξίηεο ειηθίαο είλαη κηα λφζνο ραξαθηεξηδφκελε απφ ππφ-δηάγλσζε ζηε 

ρψξα καο. Ζ κειέηε απηή ζα καο βνεζήζεη λα εθηηκήζνπκε ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ ζην Γήκν Ησαλλίλσλ. Ζ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ζαο ζε απηή ηελ 

κειέηε είλαη πνιχ ζεκαληηθή. αο δηαβεβαηψλνπκε φηη ζα ηεξεζεί ε αλσλπκία απηψλ πνπ ζα 

ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην, δελ ζα απνθαιπθζεί ε ηαπηφηεηά ηνπο θαζψο ζα 

εθαξκνζηνχλ νη θαλφλεο εζηθήο θαη δενληνινγίαο ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο πνπ ηζρχνπλ 

ζηε ρψξα καο. 
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Ζκέξα __  Μήλαο __  Υξφλνο__ 

 

 

Α΄  ΜΔΡΟ 

 

ε απηφ ην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπιιέγνληαη θάπνηα γεληθά δεκνγξαθηθά δεδνκέλα  

θαζψο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ηζηνξηθφ πγείαο ηνπ εξσηψκελνπ. Παξαθαιψ ζεκεηψζηε κε 

έλα  ηελ απάληεζε πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ θαηάζηαζή ζαο. 

 

 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ 

 

Ζκέξα __  Μήλαο __  Υξφλνο__ 

 

 

ΦΤΛΟ  

 

 Άλδξαο 

 Γπλαίθα 

 

Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε; 

 Διεχζεξνο 

 Παληξεκέλνο/ε ή ζπδεί κε ζχληξνθν  

 Υσξηζκέλνο /ε 

 Υήξνο /α 
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 Άιιν 

 

 Μέλεηε κφλνο/ε ζην ζπίηη;                          

  ΝΑΗ 

  ΟΥΗ 

 

Πνην είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζαο επίπεδν; 

 AEI/TEI 

 Γπκλάζην 

 Λχθεην  

 Γεκνηηθφ 

 Καζφινπ   

 

Δάλ είζηε ζπληαμηνχρνο πην ήηαλ ην ηειεπηαίν ζαο επάγγεικα; 

 

________________________________________ 

 

 

Πψο ζα θξίλαηε ηελ νηθνλνκηθή ζαο θαηάζηαζε; 

 Πνιχ θαιή  

 Καιή 

 Μέηξηα 

 Καθή  

 Πνιχ θαθή 

 

 

Τπνθέξεηε απφ θάπνηα ρξφληα πάζεζε; 

 ΝΑΗ           

 ΟΥΗ 

 

Δάλ ΝΑΗ απφ πνηα ή πνηεο απφ ηηο παξαθάησ παζήζεηο ζαο έρεη πεη ν γηαηξφο φηη πάζρεηε; 
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 Θξφκβσζε ζηεθαληαίσλ αγγείσλ ή άιιε θαξδηαθή λφζνο 

   

  

  Τπέξηαζε 

  

  

 Τςειά επίπεδα ρνιεζηεξφιεο αίκαηνο  

  

  

 Δγθεθαιηθφ επεηζφδην ή άιιε λφζνο ησλ αγγείσλ ηνπ εγθεθάινπ 

  

  

 αθραξψδεο δηαβήηεο 

  

  

 Νεθξηθή αλεπάξθεηα 

  

  

 Υξφληα πλεπκνληθή λφζνο ρξφληα βξνγρίηηδα ή εκθχζεκα 

  

  

 Άζζκα 

  

  

 Αξζξίηηδα  ή«ξεπκαηηθά» 

  

  

 Οζηενπφξσζε 

  

  

 Καξθίλνο ή λεφπιαζκα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ιεπραηκίαο    

 Έιθνο ζηνκάρνπ ή δσδεθαδαθηχινπ ή πεπηηθφ έιθνο 

  

  

 Νφζνο ηνπ Πάξθηλζνλ 

  

  

 Καηαξξάθηεο 

  

  

 Κάηαγκα ηζρίνπ ή κεξνχ 
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 Κακία απφ απηέο 

  

  

 Άιιε/εο αζζέλεηεο πνπ δελ αλαθέξζεθαλ 

  

  

 

 

Έρεηε δηαγλσζηεί γηα θαηάζιηςε απφ επαγγεικαηία πγείαο; 

 

 ΝΑΗ 

 ΟΥΗ 

 

 

Β΄ ΜΔΡΟ (Γηα ηνπο εξσηώκελνπο κέιε ησλ ΚΑΠΖ) 

 

 ε απηφ ην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλάηαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο θάζε 

εξσηψκελνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΚΑΠΖ. Παξαθαιψ αθνχ δηαβάζεηε ηηο εξσηήζεηο 

ζπκπιεξψζηε κε έλα  γηα θάζε εξψηεζε, ηελ απάληεζε πνπ ζαο αληηπξνζσπεχεη. 

 

 

Δπηζθέπηεζηε ην εληεπθηήξην ηνπ ΚΑΠΖ ηεο πεξηνρήο ζαο; 

 

 ΝΑΗ 

 ΟΥΗ 

 

Δάλ ΝΑΗ πφζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ην εληεπθηήξην ηνπ ΚΑΠΖ;  

 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

 Καζεκεξηλά 

 Λίγεο θνξέο ην κήλα 

 

πκκεηέρεηε ζηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΚΑΠΖ; 

 πρλά 
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 Μεξηθέο θνξέο 

 Πνηέ 

 

Δάλ δελ ζπκκεηέρεηε πνηνη είλαη νη ιφγνη; 

 Λφγνη πγείαο ή θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ 

 Άιιεο ππνρξεψζεηο 

 Λφγσ κεγάιεο απφζηαζεο απφ ην ΚΑΠΖ 

 Οηθνλνκηθνί ιφγνη 

 Άιινη  ιφγνη 

 

Γ΄  ΜΔΡΟ   

 

Κιίκαθα Γεξνληηθήο Καηάζιηςεο (Geriatric Depression Scale-15) 

 

 Παξαθαιψ επηιέμηε ηελ απάληεζε, πνπ πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηελ θαηάζηαζή ζαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα 

 

 

1 Δίζηε βαζηθά επραξηζηεκέλνη κε ηε δσή ζαο; 

NAI___       OXI___ 

 

  

2 Δγθαηαιείςαηε πνιιέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο  θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ζαο; 

NAI___ OXI___ 

  

3 Αηζζάλεζηε φηη ε δσή ζαο είλαη άδεηα; 

NAI___ OXI___ 

  

4 Βαξηέζηε ζπρλά; 

NAI___ OXI___ 
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5 Δίζηε ζηα θέθηα ζαο  ηνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ; 

NAI___ OXI___ 

 

  

6 Φνβάζηε φηη ζα ζαο ζπκβεί θάηη θαθφ; 

NAI___ OXI___ 

 

  

7 Αηζζάλεζηε επηπρηζκέλνο/ε  ηνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ; 

NAI___ OXI___ 

 

  

8 Αηζζάλεζηε  ζπρλά αβνήζεηνο/ε; 

ΝΑΗ___  ΟΥΗ___ 

 

   

9 Πξνηηκάηε λα κέλεηε ζην ζπίηη παξά λα βγαίλεηε έμσ θαη λα 

θάλεηε δηάθνξα θαηλνχξηα πξάγκαηα; 

ΝΑΗ___ ΟΥΗ___ 

 

 

  

 

10 Αηζζάλεζηε φηη έρεηε πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα κε ηε  κλήκε 

ζαο απ΄ φηη νη άιινη; 

ΝΑΗ___ ΟΥΗ___ 

   

11 Πηζηεχεηε φηη είλαη  ππέξνρν πξάγκα πνπ είζηε 

δσληαλφο/ή  ηψξα; 

ΝΑΗ___ ΟΥΗ___ 
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12 Αηζζάλεζηε άρξεζηνο/ε έηζη φπσο είζηε ηψξα; 

ΝΑΗ___ ΟΥΗ___ 

 

   

13 Αηζζάλεζηε γεκάηνο/ε ελέξγεηα; 

ΝΑΗ___ ΟΥΗ___ 

 

   

14 Αηζζάλεζηε φηη ε θαηάζηαζή ζαο είλαη απειπηζηηθή; 

ΝΑΗ___ ΟΥΗ___ 

 

  

15 Πηζηεχεηε φηη  νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είλαη ζε θαιχηεξε 

θαηάζηαζε απφ εζάο; 

ΝΑΗ___ ΟΥΗ___ 
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Έληππν πγθαηάζεζεο 

 

 

  Έρνληαο ελεκεξσζεί γηα ην ζθνπφ θαη ην πεξηερφκελν ηεο  κεηαπηπρηαθήο, δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο κε ζέκα ηε «Γηεξεχλεζε ηνπ επηπνιαζκνχ ηεο θαηάζιηςεο ζε ειηθησκέλνπο 

ρξήζηεο δνκψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Γήκνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ» 

δέρνκαη λα ζπκκεηέρσ ζηε κειέηε. 

 

 

 

 Τπνγξαθή πκκεηέρνληα 

 

 

______________________ 

 

 

 

Ζκεξνκελία 

 

______________________ 
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Investigation of the prevalence of depression in elderly users of primary health care 
structures in a municipality of the region of Epirus 
 
KaterinaKouvatsou1,  StylianiTziaferi2 
 
1RN, Post Graduate Student, Dep. of Nursing, University of 
Peloponnese 2Assistant Professor, dep. of Nursing, University of 
Peloponnese 
 
Introduction: Depression rates increase with age, though a percentage of patients that does 
not exceed 20% recognize the disease and requests help. This confirms the subdiagnosis of 
the disease and the difficulty in recognition of the patient’s symptoms by some health 
professionals or caregivers, since these often co-exist with chronic physical diseases, which 
are responsible for them. Besides depression in the elderly is often not accompanied by a 
feeling of sadness and presents atypical clinical picture. 
 
Purpose: to estimate the prevalence of depression symptoms in elderly population, who are 
visitors of primary health care structures or reside in nursing homes inIoannina. Moreover, to 
investigate the social and demographic characteristics of participants that can be associated 
with the onset of depression symptoms and to estimate the degree of sub-diagnosis of the 
disease in the target group of the study. 
 
Materials and Methods: a descriptive cross-sectional study of the prevalence of 
depression. A representative sample of 200 people aged above 65 years old will be used 
who visit primary care facilities or live in nursing homes of Ioannina. People without skill 
knowledge and understanding of the Greek language or elderly with mental disorders will be 
excluded. Data collection will take place from October 2013 to…..in the form of structured 
individual interviews using the questionnaire of the short version of Geriatric Depression 
Scale, having relevant authorization by the primary care structures. 
 
Descriptive statistics will be applied to attain frequency distribution. Comparison analyses will 
be carried out to explore characteristics of respondents, predicting level of depression 
symptoms and possible correlation to a concurrent disease or criteria of sub-diagnosis. 
 
Implications: Elderly depression is associated with an increase of medical cargo, long stay 
in hospitals and high cost to patients in primary care facilities. An estimation of the socio-
economic and biological factors influencing the emergence, aggravation or mitigation of 
depression symptoms should promote timely treatment of potentially reversible factors but 
also prevent progression of the disease thus reducing the fatality rate, improving the quality 
of life of the elderly. 
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