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ΠΕΡΙΛΗΧΗ  
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ θιηληθψλ, 

ησλ εξεπλεηψλ αιιά θαη ησλ ζηειερψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πνιηηηθή 

πγείαο γηα ην πξψην επεηζφδην ςχρσζεο. Ωο απνηέιεζκα έρεη δεκνζηεπηεί 

πιήζνο εξεπλψλ πάλσ ζηελ παζνθπζηνινγία, αηηηνινγία θαη θπξίσο ζεξαπεία 

ησλ ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ απφ ηα πξψηκα ζηάδηα, θαζψο είλαη απφ φινπο 

απνδεθηφ φηη ε έγθαηξε παξέκβαζε απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο αλάξξσζεο. Οη 

θιαζζηθέο καο γλψζεηο γηα ηε ζπκπησκαηνινγία ησλ ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ 

έρνπλ πηα πιαηζησζεί απφ ηε ζπλεηζθνξά ηεο γελεηηθήο θαη ησλ 

λεπξνεπηζηεκψλ, πνπ δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε θαη αλνίγεη λένπο δξφκνπο 

ζηε ζεξαπεία ηέηνησλ ζπλδξφκσλ. Οη σο ηψξα δηαζέζηκεο ζεξαπείεο δελ είλαη 

πιήξσο ηθαλνπνηεηηθέο θη έηζη έρεη επηθξαηήζεη ε άπνςε πσο νη παξεκβάζεηο 

πξέπεη λα γίλνληαη φζν ην δπλαηφ λσξίηεξα θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ςπρσηηθνχ 

επεηζνδίνπ θαη λα είλαη πνιπεπίπεδεο, δειαδή εθηφο απφ ηε θαξκαθεπηηθή 

αγσγή λα εθαξκφδνληαη ςπρνινγηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο. Ζ 

πξφγλσζε ησλ ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ παξακέλεη κέηξηα, θαζψο εθηφο απφ 

ηε θχζε ησλ ζπκπησκάησλ, ε επλντθή έθβαζε παξεκπνδίδεηαη απφ ηα πςειά 

πνζνζηά ρξήζεο νπζηψλ απφ ηνπο αζζελείο θαη απφ ηελ απνκάθξπλζε απφ 

ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηελ ειιηπή ζπκκφξθσζε κε ηε ζεξαπεία. Ζ ηαθηηθή 

ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο λα γίλνληαη παξεκβάζεηο αθφκε θαη ζε 

ζεσξνχκελνπο σο πςεινχ θηλδχλνπ γηα αλάπηπμε ςχρσζεο πιεζπζκνχο, αλ 

θαη ππνζηεξίδεηαη κε ζζέλνο απφ νξηζκέλνπο εξεπλεηέο, ζπγθεληξψλεη 

πνιιέο επηθξίζεηο θαη είλαη ακθίβνιν αλ είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ζπλζήθεο 

θαζεκεξηλήο θιηληθήο πξάμεο. Δθθξάδνληαη αθφκε επηθπιάμεηο γηα ην αλ είλαη 

δενληνινγηθή. ε θάζε πεξίπησζε έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιέο αλά ηνλ θφζκν 

ππεξεζίεο έγθαηξεο παξέκβαζεο θαη ην έξγν ηνπο δεκνζηεχεηαη ζην δηεζλή 

επηζηεκνληθφ ηχπν. ηελ Διιάδα ε πξψηε ππεξεζία έγθαηξεο παξέκβαζεο 

ζηελ ςχρσζε ζρεκαηίζηεθε ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Ησαλλίλσλ θαη ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηεμήρζε ε παξνχζα κειέηε 

γηα ηελ επίπησζε ηνπ πξψηνπ ςπρσηηθνχ επεηζνδίνπ.  
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SUMMARY  

DIMOGRAFIC STUDY OF FIRST EPISODE OF PSYCHOSIS AT 

UNIVERSITY HOSPITAL OF IOANNINA. BALASKA ALIKI 

In recent years there is a growing interest from clinicians, investigators 

and health policy makers on the first episode of psychosis (FEP). As a result, 

a large number of studies on pathophysiology, etiology and treatment, even 

from the prodromal stages of a psychotic disorder have been published. Our 

classic knowledge for the symptomatology of such disorders has been 

enhanced by the contribution of genetics and neurosciences, which facilitate 

understanding and treatment of these syndromes. Currently available 

treatments are not completely satisfactory and the prevailing view is that 

interventions should be applied as early as possible after the onset of a FEP 

and to be multimodal, that is the implementation of drug treatment, as well as 

psychological and psychosocial treatment. It is widely accepted that early 

intervention improves prognosis and facilitates recovery. Prognosis of 

psychotic disorders remains moderate and outcome is impeded by 

symptomatology, high rates of alcohol/substance abuse, and poor treatment 

adherence and disengagement from services. The last two decades there is a 

tendency toward interventions at the perceived as “high risk” population. This 

is strongly supported by several investigators, but others have criticized this 

tendency, which is uncertain whether can be effective when implemented in 

routine clinical practice. Moreover, there have been raised important ethical 

concerns. Despite the ongoing debate, several early intervention services 

have been developed worldwide and their work is published at scientific 

journals. In Greece the first early intervention service has been developed at 

the University Hospital of Ioannina, and the present study regarding the FEP 

incidence at the prefectures of Ioannina was conducted on the context of its 

operation. 
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Ωο ηνλ Απξίιην ηνπ 2018 θαη χζηεξα απφ κηα αλαδήηεζε ζηελ κεραλή 

αλαδήηεζεο ηεο ηαηξηθήο, ην Pubmed, κε ιέμεηο-θιεηδηά ηηο first episode 

psychosis, εκθάληδε πάλσ απφ 2900 άξζξα, ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ 

θαη είραλ δεκνζηεχζεη  ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Υαξαθηεξηζηηθά, νη 83 ζρεηηθέο 

δεκνζηεχζεηο ην 2007 έθηαζαλ ηηο 538 θαηά ην 2018. Δίλαη εκθαλέο πσο έλα 

πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο ςπρηαηξηθήο θνηλφηεηαο  έρεη επελδχζεη ζηε κειέηε 

ησλ πξψηκσλ ζηαδίσλ ησλ ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ. Οη ιφγνη δελ είλαη 

απφιπηα γλσζηνί. Ίζσο είλαη ε απνγνήηεπζε απφ ηελ πνξεία θαη ηελ κέηξηα 

έσο θαθή έθβαζε ησλ ςπρψζεσλ θαη ηα πνιχ κεγάια πνζνζηά αλαπεξίαο 

ησλ αζζελψλ, πνπ νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο λα αλαδεηήζνπλ πην αηζηφδνμα 

κελχκαηα ζηελ πεξίνδν ηεο έλαξμεο ηεο ςχρσζεο. Ή πάιη κπνξεί θαη φιε 

απηή ε ελαζρφιεζε λα νθείιεηαη ζηε κεγάιε επηξξνή νξηζκέλσλ 

εμεηδηθεπκέλσλ, επαξθψο ρξεκαηνδνηνχκελσλ, πνιπ πξνζεθηηθά 

ζρεδηαζκέλσλ θαη αθξσο πξσηνπνξηαθψλ πξνγξακκάησλ. ε θάζε 

πεξίπησζε ινηπφλ ππάξρεη νκνθσλία γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλσλ παξεκβάζεσλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ςχρσζεο, θαζψο φινη 

ζπκθσλνχλ πσο ε δηάξθεηα ηεο κε ζεξαπεπκέλεο ςχρσζεο (Duration of 

Untreated Psychosis, DUP), είλαη ελαο αξθεηά θαζνξηζηηθφο πξνγλσζηηθφο 

παξάγνληαο. Ωζηφζν, νη εξεπλεηέο δηαθσλνχλ νπζηαζηηθά ζε επηκέξνπο 

ζεκεία ησλ παξεκβάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε πνηνχο πξέπεη λα 

απεπζχλνληαη, πφηε πξέπεη λα εθαξκφδνληαη, πφζν ρξεηάδεηαη λα δηαξθνχλ 

θαη απφ πνηεο ππεξεζίεο είλαη πξνηηκφηεξν λα πινπνηνχληαη γηα λα είλαη 

ξεαιηζηηθή ε εθαξκνγή ηνπο. Παξά ηηο δηαθσλίεο, ζε φιν ηνλ θφζκν έρνπλ 

αλαπηπρζεί εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο γηα ηνπο αζζελείο κε πξψην ςπρσηηθφ 

επεηζφδην, νη νπνίεο, εθηφο απφ ην θιηληθφ έξγν, έρνπλ αλαπηχμεη κεγάιε 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Κάπσο έηζη ν αξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ 

δεκνζηεχζεσλ παξνπζηάδεη ηέηνηα αχμεζε, ελψ θαηλνχξγηεο κειέηεο 

αλαθνηλψλνληαη θαζεκεξηλά. ηε ρψξα καο, ε πξψηε εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία 

γηα αζζελείο κε πξψην επεηζφδην ςχρσζεο δεκηνπξγήζεθε ζην 

Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ (ΠΓΝΗ). Ζ Τπεξεζία 

Έγθαηξεο Παξέκβαζεο ζηελ Φύρσζε ηνπ ΠΓΝΗ εθηφο απφ ηελ θιηληθή 

θξνληίδα ησλ αζζελψλ θαη ηελ ςπρνινγηθή ζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, 

αλαπηχζζεη θαη εξεπλεηηθφ έξγν κέζν πνιιψλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαζψο 
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θαη κεηαπηπρηαθψλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ φπσο θαη ε παξνχζα 

έξεπλα/αλαδήηεζε. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ  

1.1. Πρώτο ψυχωτικο επειςοδιο-οριςμοσ και ςυμπτωματα  

χκθσλα κε ην ιεμηθφ ησλ ςπρηαηξηθψλ φξσλ ηνπ American Psychiatric 

Publishing (ζει 210) [1], σο ςχρσζε νξίδεηαη κηα ζνβαξή ςπρηθή δηαηαξαρή 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθή δπζρέξεηα ζηνλ έιεγρν ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ ηππηθά εθδειψλεηαη κε παξαιεξεηηθέο ηδέεο, 

ςεπδαηζζήζεηο, απνδηνξγαλσκέλν ιφγν θαη απνδηνξγαλσκέλε ή θαηαηνληθή 

ζπκπεξηθνξά. Οη πξσηνεκθαληδφκελεο εθδειψζεηο ζε έλα άηνκν απνδίδνληαη 

ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κε ηνλ φξν Πξψην Φπρσηηθφ Δπεηζφδην (First 

Episode of Psychosis, FEP). Αλάκεζα ζηηο ςπρψζεηο πξσηαξρηθε ζέζε έρεη ε 

ζρηδνθξέλεηα ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο πνιπκνξθίαο ησλ 

ζπκπησκάησλ, ηεο εηεξνγέλεηαο ηνπ ζπλδξφκνπ θαη ηεινο ηεο ζνβαξφηεηαο 

θαη ηεο κέηξηαο πξφγλσζεο. Σν ζχλδξνκν ηεο ζρηδνθξέλεηαο πεξηιακβάλεη 

έλα εχξνο ζπκπησκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο. Σα πεξηζζφηεξα άηνκα κε απηή ηε δηάγλσζε έρνπλ 

παξαιεξεηηθέο ηδέεο θαη ςεπδαηζζήζεηο. Δπηπιενλ πνιινί είλαη νη αζζελείο 

πνπ εκθαλίδνπλ απνδηνξγάλσζε ηεο ζθέςεο. Άιια παζνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε αβνπιία θαη ε άκβιπλζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, είλαη 

νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο. Τπάξρεη επξεία πνηθηιία κεηαμχ ησλ πεξηπηψζεσλ θαη 

ε εηεξνγέλεηα είλαη ηζσο ην πην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ζρηδνθξέλεηαο 

[2]. Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ζρηδνθξέλεηαο 

πεξηγξάθεθαλ αλαιπηηθά ζηελ πξψηε έθδνζε ελφο βηβιίνπ αλαθνξάο γηα ηε 

λφζν απφ ην American Psychiatric Publishing [3].  

• Θεηηθά ή παξαγσγηθά ζπκπηώκαηα: πξφθεηηαη γηα ζπκπηψκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επίηαζε ή δηαζηξέβισζε ησλ θπζηνινγηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. Πεξηιακβάλνπλ ηηο αληηιεπηηθέο δηαηαξαρέο, θπξίσο 

αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο, ηηο παξαιεξεηηθέο ηδέεο θαη ηελ αιιφθνηε 

ζπκπεξηθνξά. Οη αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο είλαη ζπλήζσο θσλέο πνπ 

απεπζχλνληαη ζηνλ αζζελή ή ζπδεηνχλ γη‟ απηφλ θαη ζρνιηάδνπλ ηηο 

πξάμεηο ηνπ. Οη παξαιεξεηηθέο ηδέεο κπνξεί λα έρνπλ πνηθίιν 

πεξηερφκελν (δησθηηθφ, κεγαιείνπ, θιπ). Σα ζεηηθά ζπκπηψκαηα κπνξεί 

λα εληνπίδνληαη ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο λφζνπ, απφ ην πξφδξνκν ζηάδην 

θαη ηελ νμεία θάζε σο ηελ ππνιεηκκαηηθή θάζε, ζε κηθξφηεξε έληαζε.  
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• Αξλεηηθά ζπκπηώκαηα: πεξηιακβάλνληαη ε απάζεηα, ε άκβιπλζε 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ε θνηλσληθή απφζπξζε, ε αβνπιία θαη ην θησρφ 

πεξηερφκελν ηεο ζθέςεο. Σα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο ην απνηέιεζκα ηεο ειάηησζεο ή ηεο απψιεηαο ησλ 

θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ αξλεηηθή ζπκπησκαηνινγία είλαη 

παξνχζα απφ ηα πξφδξνκα αθφκε ζηάδηα ηεο λφζνπ θαη είλαη ζρεηηθά 

ζηαζεξή ζηελ πνξεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Πξνθαιεί ζεκαληηθή 

αλαπεξία θαη δελ αληηκεησπίδεηαη επαξθψο κε ηα σο ηψξα δηαζέζηκα 

θάξκαθα [4]. Σα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα κπνξεί λα θπξηαξρνχλ ζηε 

ρξφληα ζρηδνθξέλεηα, πεξηγξάθεηαη κάιηζηα ν ππνιεηκκαηηθφο ηχπνο 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ απηά ηα ζπκπηψκαηα. Γηα ηνπο αζζελείο κε 

πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην δελ ππάξρνπλ πνιιά δεδνκέλα. Οη 

εξεπλεηέο ηεο European First Episode Schizophrenia Trial (EUFEST) 

αλαθνίλσζαλ πνιχ πξφζθαηα ηα απνηειέζκαηα απφ ηε κειέηε 345 

αζζελψλ ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο. Βξέζεθε πσο επίκνλα αξλεηηθά 

ζπκπηψκαηα παξαηεξήζεθαλ ζην 6,7% ηνπ δείγκαηνο θαη ην 

ζπρλφηεξν απφ απηά ήηαλ ε άκβιπλζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Οη αζζελείο 

κε επίκνλα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα είραλ κεγαιχηεξε DUP, πςειφηεξα 

πνζνζηά δηαθνπήο ηεο ζεξαπείαο θαη ρεηξφηεξε έθβαζε απφ πιεπξάο 

ςπρνπαζνινγίαο θαη ζπλνιηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο έπεηηα απφ έλα ρξφλν 

ζεξαπείαο, ζε ζρέζε κε εθείλνπο δίρσο αξλεηηθά ζπκπηψκαηα [5].  

• Γλσζηηθέο δηαηαξαρέο: εδψ πεξηγξάθνληαη δηαηαξαρέο ηεο 

ζπγθέληξσζεο θαη ηεο πξνζνρήο, ε ειιεηκκαηηθή επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη νη κεησκέλε εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία. πρλά δελ είλαη 

εκθαλείο θαη αληρλεχνληαη κε εηδηθέο δνθηκαζίεο. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ 

απφ ηα γλσζηηθά ζπκπηψκαηα είλαη ε δηαηαξαρή ζην ζρεκαηηζκφ ηεο 

ζθέςεο πνπ αλαγλσξίδεηαη ζην ιφγν ηνπ αζζελνχο. Έλαο ζπλήζεο 

ηξφπνο αλίρλεπζεο δηαηαξαρψλ ηεο ζθέςεο είλαη ε εθηίκεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο κεηαθνξηθήο ζθέςεο κε ηελ εξκελεία παξνηκηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα ζηελ εξκελεία ηεο παξνηκίαο «Μελ θιαηο πάλσ απφ ην 

ρπκέλν γάια» έλαο αζζελήο είπε: «Δίλαη νη απνθάζεηο πνπ παίξλνπκε 

ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. Ζ βάζε ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ απφ ηνπο αλζξψπνπο» [3]. Σα γλσζηηθά ειιείκκαηα είλαη 

ήδε παξφληα ζηα πξφδξνκα ζηάδηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη θαίλεηαη λα 
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επηδεηλψλνληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο λφζνπ, γηα λα ζηαζεξνπνηεζνχλ 

ζηα πξψηα ρξφληα [6]. Ζ πνξεία ησλ γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλ ζηε 

ζρηδνθξέλεηα απνηέιεζε ην αληηθείκελν κηαο πνιχ ελδηαθέξνπζαο 

κειέηεο κηαο αληηπξνζσπεπηηθήο θνφξηεο 1037 παηδηψλ ζε κηα πφιε 

ηεο Νέαο Εειαλδίαο, πνπ παξαθνινπζήζεθαλ πξννπηηθά επί 30 

ρξφληα. Σα παηδηά πνπ αλέπηπμαλ ζρηδνθξέλεηα σο ελήιηθεο είραλ 

αλαπηπμηαθά ειιείκκαηα ζε δνθηκαζίεο ειέγρνπ ηεο αληίιεςεο, ηεο 

ηθαλφηεηαο ινγηθήο επεμεξγαζίαο, θαη ηελ απφθηεζε ιεθηηθψλ θαη 

νπηηθψλ γλψζεσλ. Δπηπξφζζεηα ηα παηδηά απηά εκθάληζαλ 

αλαπηπμηαθή επηβξάδπλζε (ξπζκφ αλάπηπμεο βξαδχηεξν ζε ζρέζε κε 

ηα πγηή άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κάξηπξεο) ζε δνθηκαζίεο ηεο 

ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο, ηεο πξνζνρήο, ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο 

νπηηθν- ρσξηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο κλήκεο. Σν 

ζπκπέξαζκα ησλ εξεπλεηψλ ήηαλ πσο ηα παηδηά πνπ αξγφηεξα ζα 

αλαπηχμνπλ ζρηδνθξέλεηα κπαίλνπλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

αληηκεησπίδνληαο ήδε δπζθνιίεο ζηε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ αθφκε κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηε ιεηηνπξγηθή κλήκε, ζηελ πξνζνρή θαη ζηελ 

ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο, πνπ γίλεηαη πην έληνλε θαζψο κεγαιψλνπλ ζε 

ειηθία [7].  

• Γηέγεξζε: πεξηιακβάλνληαη επηκέξνπο ζπκπηψκαηα, φπσο 

ςπρνθηλεηηθή αλεζπρία, ερζξφηεηα θαη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, έιιεηςε 

ζπλεξγαζίαο θαη θησρφο έιεγρνο ησλ παξνξκήζεσλ. Δηδηθά γηα ηε 

ζρέζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε βίαησλ πξάμεσλ κηα 

παιαηφηεξε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έδεημε πσο ππάξρεη ζαθήο 

ζπζρέηηζε [8]. ε κηα πνιχ πξφζθαηε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

ζρεηηθά κε ηελ επηζεηηθφηεηα ησλ αζζελψλ κε πξψην ςπρσηηθφ 

επεηζφδην θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ βξέζεθε πσο ηα πνζνζηά 

εθδήισζεο επηζεηηθφηεηαο ήηαλ πςειά, ηφζν πξηλ φζν θαη έπεηηα απφ 

ηελ αξρηθή επαθή ησλ αζζελψλ κε ηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο. Σν 

δεχηεξν ζθέινο ηνπ ζπκπεξάζκαηνο επηδέρεηαη ακθηζβήηεζεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, θαζψο ππάξρεη ζεκαληηθή εηεξνγέλεηα 

κεηαμχ ησλ κειεηψλ θαη έιιεηςε πξννπηηθψλ δεδνκέλσλ [9]. 
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• Καηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα: ζεκαληηθφ πνζνζηφ, έσο 30% ησλ 

ςπρσηηθψλ αζζελψλ αλαπηχζζνπλ θαηαζιηπηηθνχ ηχπνπ 

ζπκπησκαηνινγία ζηελ πνξεία ηεο λφζνπ. Σα θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα ζπληζηνχλ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα απηνθηνλία. Ζ 

δηάθξηζε απφ ηα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο κπνξεί λα 

είλαη δχζθνιε. πρλά ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα είλαη εκθαλή θαηά 

ηελ απνδξνκή ελφο νμένο επεηζνδίνπ θαη ηελ αλάθηεζε ηεο 

ελαηζζεζίαο (δει. ηεο επίγλσζεο ηνπ λνζεξνχ). Σφηε ν θίλδπλνο 

απηνθηνλίαο είλαη απμεκέλνο [10]. ε κηα πξφζθαηε κειέηε ζε αζζελείο 

πξψηνπ ςπρσηηθνχ επεηζνδίνπ νη Sönmez et al [11] κειέηεζαλ ηελ 

εκθάληζε θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

ςχρσζεο ζε 198 αζζελείο, κε ηε ρξήζε ηεο Calgary Depression Scale 

for Schizophrenia (CDSS, βι. παξαθάησ). Ωο βαζκνινγία δεισηηθή 

θαηάζιηςεο νξίζηεθε ε ηηκή 6. ρεδφλ νη κηζνί αζζελείο δηαγλψζηεθαλ 

σο πάζρνληεο απφ θαηάζιηςε θαηά ηελ αξρηθή εθηίκεζε. ε πεξίνδν 

παξαθνινχζεζεο ελφο έηνπο επαλεμεηάζηεθαλ 127 αζζελείο θαη εθείλνη 

πνπ πιεξνχζαλ ην θξηηήξην ηεο θαηάζιηςεο ήηαλ 35%. Ζ πνξεία ησλ 

θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο 

ήηαλ θπκαηλφκελε θαη κφλν ην 43% ησλ αζζελψλ δελ ππήξμαλ 

θαηαζιηπηηθνί ζε θαλέλα ρξνληθφ ζεκείν ηεο κειέηεο. Οη παξάγνληεο 

πνπ είραλ πξνβιεπηηθή αμία γηα ηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο ζην ηέινο 

ησλ 12 κελψλ ήηαλ ε θησρή θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαηά ηελ 

παηδηθή ειηθία, ε δηάξθεηα ηεο ςχρσζεο ρσξίο ζεξαπεία θαη ε 

θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία θαηά ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο. 

Οξηζκέλνη ζπγγξαθείο αλαγλσξίδνπλ σο μερσξηζηή θαηεγνξία ηα θηλεηηθά 

ζπκπηψκαηα θαη ηα ήπηα λεπξνινγηθά ζεκεία, φπσο είλαη νη αθνχζηεο θηλήζεηο 

πνπ θάπνηε παξαηεξνχληαη ζηνπο αζζελείο θαζψο θαη ε θαηαηνληθή 

ζπκπεξηθνξά [2]. Δπίζεο, ζηε ζρηδνθξέλεηα ν ιφγνο θαη ε επξχηεξε 

επηθνηλσληαθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αζζελψλ παξαβιάπηνληαη ζεκαληηθά θαη 

εληππσζηαθά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αληαλαθιψληαο ηηο ππνθείκελεο 

δηαηαξαρέο ζην ζρεκαηηζκφ ηεο ζθέςεο θαη ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα [12]. 

Υαξαθηεξηζηηθφ θαη ζπρλά ζηαζεξφ ζχκπησκα ζην ρξφλν είλαη ε απνπζία 

ελαηζζεζίαο, δει ε έιιεηςε επίγλσζεο ηεο λφζνπ. Οη αζζελείο αγλννχλ φηη 

λνζνχλ θαη δελ απνδέρνληαη φηη ηα ζπκπηψκαηα ηνπο νθείινληαη ζε ςπρηθφ 
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λφζεκα. Ζ απνπζία ελαηζζεζίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απξνζπκία 

απνδνρήο ηεο πξνηεηλφκελεο ζεξαπείαο [13]. ιεο νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο 

ζπκπησκάησλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα 1.1. Ηδηαίηεξε ζεκαζία 

θαίλεηαη λα έρνπλ ηα ηδενςπραλαγθαζηηθά ζπκπηψκαηα πνπ παξαηεξνχληαη 

ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ αζζελψλ κε ζρηδνθξέλεηα. χκθσλα κε ηελ κεηα-

αλάιπζε ησλ Cunill et al [14] ηέηνηα ζπκπηψκαηα ζρεηίδνληαη κε κεγαιχηεξε 

λνζεξφηεηα θαη πεξηζζφηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπκπηψκαηα. Ζ ζπζρέηηζε 

δελ πξνέθπςε γηα ηνπο αζζελείο πνπ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα γηα 

ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή. Ο ξφινο ησλ ζπκπησκάησλ απηψλ ζηελ 

πνξεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη νη ζεξαπεπηηθέο πξνθιήζεηο πνπ ηίζεληαη 

απαηηνχλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.   
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Πίλαθαο 1.1. Καηεγνξίεο ζπκπησκάησλ ηεο ζρηδνθξέλεηαο 

 

Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα θαη θιηληθά ζεκεία δελ είλαη 

παζνγλσκνληθφ γηα ηε δηάγλσζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Αθφκε θαη ζήκεξα 

πάλησο, ηδηαίηεξεο δηαγλσζηηθήο αμίαο ζεσξνχληαη ηα ιεγφκελα 

«ζπκπηψκαηα πξψηεο γξακκήο» (firstrank symptoms), πνπ πεξηγξάθεθαλ 

απφ ηνλ Kurt Schneider ην 1959 θαη παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 1.2. [2]. 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΧΝ 

 

ΔΠΗΜΔΡΟΤ 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ-ΑΛΛΔ 

ΔΚΓΖΛΧΔΗ 

ΘΔΣΗΚΑ Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΑ 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

 Παξαιεξεηηθέο ηδέεο  

 Φεπδαηζζεηηθέο εκπεηξίεο  

 Απνδηνξγαλσκέλε ή αιιφθνηε 

ζπκπεξηθνξά 

ΑΡΝΖΣΗΚΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ  Άκβιπλζε ζπλαηζζήκαηνο  

 Κνηλσληθή απφζπξζε  

 Αινγία 

 Αβνπιία-απάζεηα 

ΓΝΧΣΗΚΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ  Γηαηαξαρή ζην ζρεκαηηζκφ ηεο 

ζθέςεο 

ΔΥΘΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 Βίαηε ζπκπεξηθνξά 

ΚΑΣΑΘΛΗΠΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΓΥΧΓΖ 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

 Μεηαςπρσηηθή θαηάζιηςε  

 Απηνθηνλία-απηνηξαπκαηηζκνί 

 Άγρνο 

ΚΗΝΖΣΗΚΑ ΚΑΗ ΖΠΗΑ 

ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΔΗΑ 

 Γπζθηλεζίεο  

 Καηαηνληθή ζπκπεξηθνξά 

ΈΛΛΔΗΦΖ ΔΝΑΗΘΖΗΑ  Άξλεζε ηεο αλάγθεο γηα 

ζεξαπεία 
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Πίλαθαο 1.2. Σα ζρηδνθξεληθά ζπκπηώκαηα πξώηεο γξακκήο θαηά 

Schneider 

 

Αλ θαη παξαδνζηαθά ην ζχλδξνκν ηεο ζρηδνθξέλεηαο δηαθξίλνληαλ ζε 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηα θπξίαξρα επηκέξνπο ζπκπηψκαηα, θαηά 

ηελ ηειεπηαία ηαμηλφκεζε (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, DSM-5) ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο (American 

Psychiatric Association) [15] νη ππφηππνη έρνπλ θαηαξγεζεί. Απηφ ζπλέβε δηφηη 

θξίζεθε απφ ηνπο εηδηθνχο πσο ε ππνδηαίξεζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζηεξνχληαλ 

εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο [16]. Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ππήξμε κεγάιν 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηα ζπκπηψκαηα θνηλσληθνχ άγρνπο ζε αζζελείο κε 

ζρηδνθξέλεηα θαη κε πξψην επεηζφδην ςπρσηηθήο δηαηαξαρήο. ε κηα αμηφινγε 

κειέηε ηνπ 2004 νη Pallanti et al [17] βξήθαλ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηέηνησλ 

ζπκπησκάησλ ζε 29 απφ 80 αζζελείο (πνζνζηό 36,3%) θαη ζπζρέηηζε 

απηψλ κε πεξηζζφηεξεο απφπεηξεο θαη κεγαιχηεξε ζλεζηκφηεηα απφ 

απηνθηνλία, πςειφηεξα πνζνζηά θαηάρξεζεο νπζηψλ θαη αιθνφι, ρεηξφηεξε 

θνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη ρεηξφηεξε πνηφηεηα δσήο. Σα ζπκπηψκαηα 

θνηλσληθνχ άγρνπο δελ παξνπζίαδαλ ζπζρέηηζε κε ηα ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα. 

Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ αλαπφθεπθηα πσο ην θνηλσληθφ άγρνο είλαη ζεκαληηθή 

Παξαιεξεηηθέο ηδέεο  Παξαιεξεηηθή αληίιεςε 

Αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο  Ζρψ ηεο ζθέςεο  

 Φσλέο πνπ ζπδεηνχλ ή 

ινγνκαρνχλ  

 Φσλέο πνπ ζρνιηάδνπλ ηηο 

πξάμεηο ηνπ αζζελή 

Γηαηαξαρή ηεο ζθέςεο  Αλαθνπή ηεο ζθέςεο  

 Έιεγρνο ηεο ζθέςεο  

 Αλακεηάδνζε (εθπνκπή) ηεο 

ζθέςεο 

Βηώκαηα παζεηηθόηεηαο  Παξαιεξεηηθέο ηδέεο ειέγρνπ 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ηεο 

πξσηνβνπιίαο, ηεο βνχιεζεο 

θαη ηνπ ζψκαηνο 
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πεγή λνζεξφηεηαο ζηελ ςχρσζε θαη απαηηείηαη αλαδήηεζε απνηειεζκαηηθψλ 

ζεξαπεηψλ ηνπ. ε κηα νκάδα 60 αζζελψλ πξψηνπ ςπρσηηθνχ επεηζνδίνπ 

βξέζεθε πσο ην 32% πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα γηα ηε δηάγλσζε θνηλσληθήο 

θνβίαο, ελψ ζπλνιηθά ην 60 ησλ αζζελψλ εκθάληδαλ θνηλσληθφ άγρνο. Γελ 

ππήξμε ζπζρέηηζε ηνπ άγρνπο κε δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα, 

φκσο ε αξλεηηθέο γλσζίεο ησλ αζζελψλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο επεξέαδαλ ηελ 

θνηλσληθή ηνπο ιεηηνπξγηθφηεηα [18]. Οη Birchwood et al [19] κειέηεζαλ 79 

αζζελείο κε πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην θαη βξήθαλ πσο 29% απηψλ είραλ 

θνηλσληθφ άγρνο. Οη αζζελείο απηνί βίσλαλ κεγαιχηεξε ληξνπή γηα ηε 

δηάγλσζε ηνπο θαη έλησζαλ πσο ε δηάγλσζε ηνπο ζηηγκάηηδε θαη ηνπο 

απνκάθξπλε απφ ηνπο άιινπο. Οη εξεπλεηέο πξφηεηλαλ έλα γλσζηαθφ κνληέιν 

ζηηγκαηηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ άγρνπο, πνπ κπνξεί λα 

πξνβιέςεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε αληίιεςε ηεο ληξνπήο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη θαη έηζη λα εληζρχζεη θαη λα 

δηαηεξήζεη ηα ζπκπηψκαηα ηεο θνηλσληθήο θνβίαο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

νη ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο, φπσο ε ζρηδνθξέλεηα, μεθηλνχλ απφ ηελ παηδηθή 

ειηθία (ζπάληα) ή ζηελ εθεβεία. ε πξφζθαηε δεκνζίεπζε αλαζθνπήζεθαλ νη 

ζρεηηθέο κειέηεο [20]. χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε ζρηδνθξέλεηα κε 

έλαξμε ζηελ παηδηθή ειηθία είλαη ζπάληα, απμάλεη φκσο δξακαηηθά ε 

ζπρλφηεηα ηεο ζηελ εθεβεία. Κιηληθέο, λεπξνςπρνινγηθέο θαη λεπξνβηνινγηθέο 

κειέηεο ππνζηεξίδνπλ ην ζπλερέο ηεο δηαηαξαρήο ζην θάζκα ησλ ειηθηψλ σο 

ηε ζρηδνθξέλεηα ησλ ελειίθσλ. Φαίλεηαη φκσο πσο ε παηδηθή ζρηδνθξέλεηα 

ζπλδέεηαη κε κεγαιχηεξε βαξχηεηα, ρξφληα πνξεία θαη ίζσο κεγαιχηεξε 

θιεξνλνκηθή επηβάξπλζε. Υαξαθηεξίδεηαη απφ πξνλνζεξέο δηαηαξαρέο ηεο 

αλάπηπμεο (ειιείκκαηα ζηε γλσζηηθή, γισζζηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε), 

χπνπιε έλαξμε θαη πξφδξνκεο εθδειψζεηο. Δκθαλίδεη ελδείμεηο γηα 

πξννδεπηηθά εμειηζζφκελεο κνξθνινγηθέο αλσκαιίεο ηνπ εγθεθάινπ θαη 

επηδείλσζε ηεο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο. Θεσξείηαη πσο ηα δηαζέζηκα θξηηήξηα 

επαξθνχλ γηα ηελ αμηφπηζηε δηάγλσζε ζε απηνχο ηνπο πιεζπζκνχο, αξθεί λα 

εθαξκνζηνχλ ζσζηά, ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειηθηψλ. 

Γηαθνξηθή δηάγλσζε πξέπεη λα γίλεη κεηαμχ ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη ησλ 

δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ, ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ κε 

ςπρσηηθά ζηνηρεία θαη νξηζκέλσλ άηππσλ ςπρψζεσλ. 
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1.2. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
Ζ επηδεκηνινγηθή κειέηε ηεο ζρηδνθξέλεηαο έρεη νξηζκέλεο δπζθνιίεο, 

πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο λφζνπ. Ζ δηάγλσζε ζηεξίδεηαη ζηηο 

ππνθεηκεληθέο πεξηγξαθέο ησλ αζζελψλ θαη δελ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο 

δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο ή βηνινγηθνί δείθηεο. Ζ δηάθξηζε απφ άιιεο 

ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο θαη ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή δελ είλαη πάληα εχθνιε, ελψ 

ππάξρνπλ θαη δηαθνξέο ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηα θχξηα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο ησλ ςπρηθψλ λφζσλ, ICD-10 θαη DSM-IV 

[21]. Παξά ηηο δπζθνιίεο, ε επηδεκηνινγηθή έξεπλα πνιιψλ εηψλ έρεη νδεγήζεη 

ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ζρηδνθξέλεηα είλαη κηα δηαηαξαρή κε ζρεηηθά ρακειή 

επίπησζε (incidence), ηεο ηάμεο ησλ 0,17-0,57 λέσλ πεξηπηψζεσλ αλά 1000 

άηνκα θαη πςειή επηθξάηεζε (prevalence), ηεο ηάμεο ησλ 2,4-6,7 

πεξηπηψζεσλ αλά 1000 άηνκα, ελψ ν θίλδπλνο λφζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο είλαη πεξίπνπ 1% ζην γεληθφ πιεζπζκφ [22]. ε κηα κεηαγελέζηεξε κεηα- 

αλάιπζε επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ ππνινγίζηεθε κηα κέζε επίπησζε 15,2 

(εχξνο 7,7- 43) λέσλ πεξηπηψζεσλ ζρηδνθξέλεηαο αλά 100000 πιεζπζκνχ, 

κε ηελ αλαινγία αληξψλ/γπλαηθψλ λα είλαη 1,4. εκαληηθά κεγαιχηεξε 

επίπησζε παξαηεξήζεθε ζε πιεζπζκνχο κεηαλαζηψλ θαη ζηα αζηηθά θέληξα, 

ελψ παξάγνληεο φπσο ε πνηφηεηα ησλ κειεηψλ, ε κεζνδνινγία αλαδήηεζεο 

ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ζεσξήζεθε πσο δελ 

επηδξνχζαλ ζηα απνηειέζκαηα [23]. Ζ ίδηα νκάδα εξεπλεηψλ έθαλε κηα επξεία 

αλαζθφπεζε κειεηψλ γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη βξήθε πσο ε 

κέζε ηηκή γηα ηελ επηθξάηεζε δσήο ήηαλ 4 πεξηπηψζεηο αλά 1000 άηνκα θαη ν 

θίλδπλνο λφζεζεο γηα ηνλ πιεζπζκφ ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 7,2/1000. Γελ 

βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηελ επηθξάηεζε κεηαμχ αλδξψλ- γπλαηθψλ θαη κεηαμχ 

αζηηθψλ θέληξσλ θαη πεξηνρψλ ηεο ππαίζξνπ. ε πιεζπζκνχο κεηαλαζηψλ ε 

επηθξάηεζε ήηαλ 1,8 θνξέο κεγαιχηεξε απφ φηη ζε γεγελείο. Δλδηαθέξνπζα 

ήηαλ ε δηαπίζησζε πσο ζε πεξηνρέο κε ρακεινχο δείθηεο αλάπηπμεο ε 

επηθξάηεζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε απφ ηηο πεξηνρέο 

πςειήο αλάπηπμεο, ελψ νη κειέηεο πνπ ζεσξήζεθαλ πην πνηνηηθέο, αλέθεξαλ 

πςειφηεξεο ηηκέο επηθξάηεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ιηγφηεξν πνηνηηθέο κειέηεο 

[24]. 
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2. ΔΙΑΓΝΩΗ-ΔΙΑΥΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ  

2.1. Διαφορικό διϊγνωςη  

Καηά ηε δηεξεχλεζε ελφο πξψηνπ επεηζνδίνπ ςχρσζεο ρξεηάδεηαη λα 

γίλεη δηαθνξηθή δηάγλσζε απφ νξγαληθέο παζήζεηο πνπ πηζαλά εθδειψλνληαη 

κε ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα. Απφ δηάθνξεο κειέηεο πξνθχπηεη φηη έλα πνζνζηφ 

ηεο ηάμεο ηνπ 5- 10% πξσηνεκθαληδφκελσλ ζπκπησκάησλ ζρηδνθξέλεηαο 

ζρεηίδεηαη κε εγθεθαιηθέο εμεξγαζίεο θαη άιιν έλα 3% κε γεληθέο ηαηξηθέο 

θαηαζηάζεηο [25]. Δίλαη εμάιινπ γλσζηφ φηη έλα πιήζνο γεληθψλ ηαηξηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη λνζεκάησλ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζπκπηψκαηα απφ 

ηελ ςπρηθή ζθαίξα, ηδηαίηεξα ζε άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο (πίλαθαο 2.1).  

 

Πίλαθαο 2.1. Γηαθνξηθή δηάγλσζε πξώηνπ ςπρσηηθνύ επεηζνδίνπ-

ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο [25, 26]  

 Δπηιεςία  

 Σξαύκαηα ή λενπιάζκαηα ηνπ ΚΝ  

 Αγγεηαθή εγθεθαιηθή λόζνο  

 HIV ινίκσμε  

 Δγθεθαιίηηδα  

 Νόζνο Huntington, λόζνο ηνπ Parkinson  

 Απνκπειηλσηηθέο λόζνη  

 πζηεκαηηθόο εξπζεκαηώδεο ιύθνο  

 Νεπξνζύθηιε  

 Δλδνθξηληθέο δηαηαξαρέο (ζπξενεηδνύο, παξαζπξενεηδώλ, λόζνο 

Cushing, λόζνο Addison, θαηνρξσκνθύησκα θ.α.)  

 Μεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο (έιιεηςε Β12 θαη θπιιηθνύ, πνξθπξία, 

ρξόληα ππνγιπθαηκία, λόζνο Wilson θ.α.)  

 Φαξκαθνεπαγόκελε ςύρσζε  

 Φύρσζε από ρξήζε νπζηώλ 

 

Σα δχν θχξηα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο ησλ ςπρηθψλ λνζεκάησλ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ζρεηηθέο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο: Οξγαληθέο Φπρηθέο 

Γηαηαξαρέο, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή ηαμηλφκεζε ησλ λφζσλ ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Τγείαο, ICD-10 [27] θαη Φπρσηηθή Γηαηαξαρή Οθεηιφκελε ζε 
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Γεληθή σκαηηθή Καηάζηαζε, ζχκθσλα κε ην DSM-5 [15]. Δλδνθξηληθέο 

δηαηαξαρέο, κεηαβνιηθά λνζήκαηα θαη ινηκψδε ή άιια 14 λνζήκαηα ηνπ 

θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (ΚΝ), νθείινπλ λα ιεθζνχλ ππφςε ζηε 

δηαθνξηθή δηάγλσζε. Δπίζεο δηάθνξεο νπζίεο, λαξθσηηθά, ηνμηθέο νπζίεο ή 

θάξκαθα, είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα. Οη 

αληίζηνηρεο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο ζηα δχν θχξηα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο 

ησλ ςπρηθψλ λνζεκάησλ είλαη Φπρσηηθή Γηαηαξαρή Οθεηιφκελε ζηε Υξήζε 

Φπρνδξαζηηθψλ Οπζηψλ (ICD-10) θαη πξνθαινχκελε απφ Οπζίεο Φπρσηηθή 

Γηαηαξαρή (DSM-5). Ζ ζεκαζία ηεο αλαδήηεζεο ελφο πηζαλνχ νξγαληθνχ ή 

θαξκαθεπηηθνχ παξάγνληα ππεχζπλνπ γηα ηελ εκθάληζε ςπρσηηθψλ 

ζπκπησκάησλ είλαη πξνθαλήο, θαζψο επηηξέπεη ηελ αηηηνινγηθή θαη ίζσο 

νξηζηηθή ζεξαπεία. Πξνηείλεηαη πσο θαηά ηελ αξρηθή δηεξεχλεζε είλαη 

απαξαίηεηνο ν ιεπηνκεξήο θιηληθνεξγαζηεξηαθφο έιεγρνο γηα ηνλ απνθιεηζκφ 

ελφο πηζαλνχ νξγαληθνχ ππφβαζξνπ ησλ ςπρσηηθψλ ζπκπησκάησλ. 

Δμάιινπ, νη νξγαληθέο παζήζεηο κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλεο γηα ηε δσή ηνπ 

αζζελνχο [26]. Οη πξνηεηλφκελεο παξαθιηληθέο εμεηάζεηο ζπλνςίδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 2.2. 

 

Πίλαθαο 2.2. Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο γηα ηε δηεξεύλεζε ελόο 

ςπρσηηθνύ επεηζνδίνπ [25, 26] 

 Ζιεθηξνεγθεθαινγξάθεκα κε επηθέληξσζε ζηνπο θξνηαθηθνύο 

ινβνύο  

 Αμνληθή ή καγλεηηθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ  

 Δμεηάζεηο αίκαηνο (γεληθή αίκαηνο, βηνρεκηθόο, νξκνληθόο, 

αλνζνινγηθόο έιεγρνο)  

 Οξνινγηθόο έιεγρνο γηα ζύθηιε  

 Δμέηαζε νύξσλ γηα νπζίεο  

 Δμεηάζεηο γηα ηνλ ηό HIV  

 Δμέηαζε εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνύ 

 

Οη παξαπάλσ εμεηάζεηο είλαη απιψο ελδεηθηηθέο θαη πξνθαλψο ν 

θιηληθφο (π.ρ. λεπξνινγηθφο) θαη παξαθιηληθφο έιεγρνο θαζνδεγείηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο. Τπάξρνπλ πάλησο θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο σο 
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πξνο ηνλ έιεγρν ξνπηίλαο κε λεπξναπεηθνληζηηθέο κεζφδνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

νη Goulet et al [28] έθαλαλ ην 2009 κηα αλαδξνκηθή κειέηε 46 αμνληθψλ θαη 

καγλεηηθψλ ηνκνγξαθηψλ αζζελψλ κε πξψην επεηζφδην θαη κηα αλαζθφπεζε 

ηεο σο ηφηε βηβιηνγξαθίαο. Σν ζπκπέξαζκα ηνπο ήηαλ πσο ε αλαηνκηθή 

απεηθφληζε ηνπ εγθεθάινπ είλαη απίζαλν λα αλαδείμεη αηηηνινγηθέο 

λεπξνινγηθέο αλσκαιίεο ζε άηνκα ρσξίο ζρεηηθφ ηζηνξηθφ. Αξθεηά ζπρλά 

ππήξραλ θάπνηα κε εηδηθά επξήκαηα ζηηο εμεηάζεηο, πνπ δελ επεξέαδαλ ηελ 

θιηληθή 15 αληηκεηψπηζε ηεο ςπρσηηθήο δηαηαξαρήο. Ζ καγλεηηθή ηνκνγξαθία, 

σο πην επαίζζεηε κέζνδνο, έδεηρλε πεξηζζφηεξα, άζρεηα φκσο επξήκαηα, 

δίρσο θιηληθή ζεκαζία πνπ δελ πξνζέζεηαλ ηίπνηα ζηελ θιηληθή θξνληίδα. Οη 

ζπγγξαθείο πξφηεηλαλ φηη ν λεπξναπεηθνληζηηθφο έιεγρνο ηνπ εγθεθάινπ σο 

εμέηαζε ξνπηίλαο ζην πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην δελ έρεη λα πξνζθέξεη 

πνιιά θαη ζα έπξεπε λα δηεμάγεηαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην ηζηνξηθφ ή ε 

θπζηθή εμέηαζε είλαη ελδεηθηηθά κηαο λεπξνινγηθήο δηαηαξαρήο, ή ζε αζζελείο 

ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ. Πην πξφζθαηα νη Khandanpour et al [29] κειέηεζαλ 

112 καγλεηηθέο θαη 204 αμνληθέο ηνκνγξαθίεο αζζελψλ κε πξψην ςπρσηηθφ 

επεηζφδην πνπ παξαπέκθζεθαλ γηα έιεγρν θαη βξήθαλ ειάρηζηνπο αζζελείο 

ησλ νπνίσλ ηα ζπκπηψκαηα κπνξνχζαλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηα απεηθνληζηηθά 

επξήκαηα. Γελ δηαπηζηψζεθε θάπνηα ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν 

κεζφδνπο ζηελ απεηθφληζε ησλ επξεκάησλ. Οη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ φηη ν 

λεπξναπεηθνληζηηθφο έιεγρνο ηνπ εγθεθάινπ ζε βάζε ξνπηίλαο είλαη απίζαλν 

λα νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθνχο θιηληθνχο ρεηξηζκνχο θαη επνκέλσο δελ 

απαηηείηαη, φηαλ δελ πξνθχπηνπλ ελδείμεηο απφ ηε λεπξνινγηθή εμέηαζε ησλ 

αζζελψλ. πνπ απαηηείηαη, ε αμνληθή ηνκνγξαθία ηνπ εγθεθάινπ, πνπ είλαη 

πην απιή θαη νηθνλνκηθή κέζνδνο απεηθφληζεο, κπνξεί λα είλαη ην ίδην 

απνηειεζκαηηθή κε ηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία σο εμέηαζε πξψηεο γξακκήο. 

Αθφκε πην πξφζθαηα, ζε κηα κειέηε ζηελ Οπηξέρηε ηεο Οιιαλδίαο 

εμεηάζηεθαλ ζπλνιηθά 1379 καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο εγθεθάινπ, εθ ησλ 

νπνίσλ νη 656 ήηαλ αζζελψλ κε ςπρσηηθφ επεηζφδην, πνπ γηα νξηζκέλνπο 

ήηαλ ην πξψην. Οη ππφινηπεο 722 ρξεζίκεπζαλ ζαλ νκάδα ειέγρνπ. Οη δχν 

νκάδεο δελ δηέθεξαλ ζην πνζνζηφ εκθάληζεο κε εηδηθψλ επξεκάησλ (14,5% 

θαη 14,8% αληίζηνηρα), ελψ ζε θακία πεξίπησζε ηα επξήκαηα ηνπ 

λεπξναπεηθνλνζηηθνχ ειέγρνπ δε ζεσξήζεθαλ ππεχζπλα νξγαληθήο ςχρσζεο 

ζηελ νκάδα ησλ ςπρσηηθψλ αζζελψλ. Οη ζπγγξαθείο πξφηεηλαλ πσο ε 
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καγλεηηθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ δελ πξέπεη λα είλαη κέξνο ηνπ 

εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ ξνπηίλαο ζηελ ςχρσζε [30]. 

 

2.2. ΔΙΑΓΝΨΕΙ ΑΘΕΝΨΝ ΜΕ ΠΡΨΣΟ ΧΤΦΨΣΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ  

Παξά ηελ χπαξμε ησλ παξαπάλσ θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα 

επζχλνληαη γηα έλα ςπρσηηθφ επεηζφδην, ε πιεηνςεθία ηέηνησλ επεηζνδίσλ, ζε 

λεαξά θπξίσο άηνκα, απνηεινχλ ηελ πξψηε εκθάληζε ελφο ςπρηθνχ 

λνζήκαηνο. πλήζεηο δηαγλψζεηο είλαη ε ζρηδνθξέλεηα, ην καληαθφ ή 

θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην κε ςπρσηηθά ζηνηρεία, ππάξρνπλ φκσο θαη άιιεο 

λνζνινγηθέο νληφηεηεο, φπσο ε νμεία πνιχκνξθε ςπρσηηθή δηαηαξαρή, κε ή 

ρσξίο ζπκπηψκαηα ζρηδνθξέλεηαο ε βξαρεία αληηδξαζηηθή ςχρσζε θαη ε 

παξαιεξεηηθή δηαηαξαρή (θαηά ICD-10) πνπ κπνξεί αξρηθά λα 16 

δηαγλσζηνχλ. ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (Απηηζηηθή Γηαηαξαρή, Γηαηαξαρή Asperger), θπξίσο 

φηαλ ηα ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα εκθαλίδνληαη ζηελ εθεβηθή ειηθία [31]. Οη 

δηάθνξεο δηαγλψζεηο πνπ ηίζεληαη ζε αζζελείο κε πξσηνεκθαληδφκελε 

ςχρσζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.3. 

 

Πίλαθαο 2.3. πλήζεηο δηαγλώζεηο αζζελώλ κε πξώην ςπρσηηθό 

επεηζόδην [26] 

 ρηδνθξέλεηα  

 Βξαρεία ςπρσηηθή δηαηαξαρή  

 πλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή κε ςπρσηηθά ζηνηρεία (επεηζόδην 

καλίαο ή θαηάζιηςεο, ή κηθηό επεηζόδην)  

 ρηδνζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή  

 Παξαιεξεηηθή δηαηαξαρή  

 Παξαλνεηδήο δηαηαξαρή πξνζσπηθόηεηαο  

 ρηδόηππε δηαηαξαρή πξνζσπηθόηεηαο  

 Μεζνξηαθή δηαηαξαρή πξνζσπηθόηεηαο  

 Τζηεξηθή ςύρσζε  

 Γηάθνξα πνιηηηζκηθά ζύλδξνκα 
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Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία ησλ 

«νμέσλ θαη παξνδηθψλ ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ» θαηά ICD-10. ηελ 

δηαγλσζηηθή απηή θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαηαζηάζεηο φπσο ε 

bouffée délirante (έλλνηα ηεο γαιιηθήο ςπρηαηξηθήο), «θπθιηθή ςχρσζε» 

(γεξκαληθή ςπρηαηξηθή) θαη αληηδξαζηηθέο θαη ζρηδνθξεληθφκνξθεο ςπρψζεηο 

(ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο). ε κηα παιαηφηεξε, εθηεηακέλε αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο νη Castagnini & Berrios [32] βξήθαλ πσο ηέηνηεο δηαηαξαρέο 

ήηαλ ζπρλφηεξεο ζε γπλαίθεο, κε έλαξμε ζε λεαξή ή κέζε ειηθία. Οη κειέηεο 

παξαθνινχζεζεο γεληθά πξφηεηλαλ πσο απηέο νη θαηαζηάζεηο είραλ 

επλντθφηεξε έθβαζε απφ ηε ζρηδνθξέλεηα θαη ηηο ζπλαθείο ςπρψζεηο. Οη 

παξνδηθέο ςπρψζεηο έηεηλαλ λα ππνηξνπηάδνπλ θαη ηειηθά ζηηο κηζέο 

πεξηπηψζεηο ε δηάγλσζε άιιαδε ζε ζρηδνθξέλεηα ή ζπλαηζζεκαηηθή 

δηαηαξαρή. Οη ζπγγξαθείο ζεψξεζαλ πσο ηα δηαγλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ δηαηαξαρψλ απηψλ ήηαλ αζαθή θαη ε εγθπξφηεηα ησλ δηαγλψζεσλ κηθξή 

θαη πξφηεηλαλ λα απαιεηθζεί ε ζπγθεθξηκέλε νληφηεηα απφ ηα δηαγλσζηηθά 

ζπζηήκαηα. Δηδηθά γηα ηηο ιεγφκελεο «θπθιηθέο ςπρψζεηο», παιαηφηεξεο 

αλαθνξέο [33] πξφηεηλαλ πσο πξνζνκνηάδνπλ κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο θαη πσο ζπλήζσο πξνεγείηαη ηεο εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ 

ςπρνθνηλσληθή πίεζε. Οη πεξηπηψζεηο κε ιηγφηεξα ζπλαηζζεκαηηθά 

ζπκπηψκαηα αλαθέξζεθε πσο είραλ θαιχηεξε πξφγλσζε. ε κηα πξφζθαηε 

κειέηε [34] αλαδεηήζεθαλ ζηνηρεία γηα ηηο νμείεο θαη παξνδηθέο ςπρψζεηο απφ 

ηε βάζε εγγεγξακκέλσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο ηεο Γαλίαο θαη βξέζεθε 

παξφκνηα ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζηα δχν θχια. Παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο 

ζηελ εκθάληζε ησλ επηκέξνπο δηαηαξαρψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαη νη 

ζπγγξαθείο δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε πσο ππάξρεη ζεκαληηθή εηεξνγέλεηα ζηε 

δηαγλσζηηθή απηή θαηεγνξία θαη απηφ ζα έπξεπε λα ιεθζεί ππφςε ζηελ 

επφκελε αλαζεψξεζε ησλ δηεζλψλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ. Ζ ίδηα νκάδα 

εξεπλεηψλ κειέηεζε ηε ζλεζηκφηεηα ησλ αζζελψλ κε ηέηνηεο δηαηαξαρέο θαη 

βξήθε πσο έλα πνζνζηφ 5,6% είραλ απνβηψζεη ζε κέζν δηάζηεκα 

παξαθνινχζεζεο 6,6 εηψλ. Σν πνζνζηφ ήηαλ παξαπιήζην ησλ αζζελψλ κε 

ζρηδνθξέλεηα, ελψ ε απηνθηνλία ήηαλ ην βαζηθφ αίηην πξφσξνπ ζαλάηνπ. Σν 

ζπκπέξαζκα ήηαλ πσο νη παξνδηθέο ςπρψζεηο ζρεηίδνληαη κε απμεκέλε 

ζλεζηκφηεηα, ηφζν απφ απηνθηνλία φζν θαη απφ θπζηθά αίηηα [35, 36]. ε κηα 

πξφζθαηε κειέηε ζηε Νηγεξία κειεηήζεθαλ ηα αξρεία 124 αζζελψλ κε πξψην 
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επεηζφδην ςχρσζεο πνπ εμεηάζηεθαλ ζηνλ ςπρηαηξηθφ ηνκέα ελφο γεληθνχ 

λνζνθνκείνπ. ρεδφλ έλαο ζηνπο δέθα αζζελείο έιαβε απηή ηε δηάγλσζε. Γελ 

παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο ζηελ αλαινγία αληξψλ/γπλαηθψλ, ε κέζε ειηθία ησλ 

αζζελψλ ήηαλ ηα 29,5 έηε θαη ε κέζε δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ πξηλ ηελ 

εμέηαζε ήηαλ 7,3 κέξεο. Σν θχιν ζρεηίζηεθε κε ηελ αλάξξσζε, κε ηηο γπλαίθεο 

λα αλαξξψλνπλ πην γξήγνξα. Σν ζπκπέξαζκα ησλ εξεπλεηψλ ήηαλ πσο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ε αλαινγία ησλ νμέσλ θαη παξνδηθψλ ςπρσηηθψλ 

δηαηαξαρψλ είλαη ζεκαληηθή θαη κεγαιχηεξε απφ φηη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

[37]. Γεληθά θαίλεηαη πσο νη λεψηεξεο κειέηεο πάλσ ζηηο δηαηαξαρέο απηέο 

επηβεβαηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ παιαηφηεξσλ εξεπλψλ, φκσο δελ 

παξαηεξείηαη πιένλ δηαθνξά ζηε ζπρλφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. Ζ 

ζηαζεξφηεηα ηεο δηάγλσζεο ηέηνησλ δηαηαξαρψλ ζπδεηείηαη παξαθάησ. 

Τπάξρνπλ αθφκε θάπνηεο ελδηαθέξνπζεο κειέηεο ζε ειηθησκέλνπο ζηνπο 

νπνίνπο ηίζεηαη ε δηάγλσζε κηαο νμείαο, παξνδηθήο, ςπρσηηθήο δηαηαξαρήο. 

ε κηα αλαδξνκηθή κειέηε ζην Ηζξαήι βξέζεθε πσο νη κε νξγαληθήο 

αηηηνινγίαο ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο δελ ήηαλ αζπλήζηζηεο ζε ειηθησκέλνπο 

αζζελείο πνπ εηζήρζεζαλ ζε ηξηηνβάζκην θέληξν. ε έλα δείγκα 604 

ειηθησκέλσλ κε πξψηε εκθάληζε ςπρσηηθψλ ζπκπησκάησλ, νη 83 

δηαγλψζηεθαλ σο πάζρνληεο απφ κε νξγαληθή ςπρηθή δηαηαξαρή, κε 

επηθξαηέζηεξε δηάγλσζε ηε «κε θαζνξηδφκελε, κε νξγαληθή ςχρσζε». Ζ 

δηαγλσζηηθή έθβαζε θαηά ην δηάζηεκα ηεο παξαθνινχζεζεο ήηαλ θπξίσο 

ζρηδνθξέλεηα πνιχ φςηκεο έλαξμεο, ή άιιε βξαρεία ςπρσηηθή δηαηαξαρή [38]. 

ρεηηθά κε ηε καθξνπξφζεζκε έθβαζε ησλ πξσηνεκθαληδφκελσλ ζε κεγάιε 

ειηθία νμέσλ, παξνδηθψλ ςπρψζεσλ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη κηα κεγάιε 

κειέηε ζηε Γαλία [39]. ην εζληθφ κεηξψν αζζελψλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο 

εληνπίζηεθαλ νη πεξηπηψζεηο ειηθησκέλσλ ζε δηάζηεκα κηαο νθηαεηίαο, πνπ 

είραλ ιάβεη ηε δηάγλσζε κηαο νμείαο ςπρσηηθήο δηαηαξαρήο. Βξέζεθε πσο ε 

πηζαλφηεηα λα δηαγλσζηνχλ κε άλνηα θαηά ην δηάζηεκα ηεο παξαθνινχζεζεο 

ήηαλ 8 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. Οη ζπγγξαθείο απέδσζαλ 

ην πςειφ πνζνζηφ κεηάβαζεο ησλ αζζελψλ ζηελ άλνηα ζηε ζπγθάιπςε 

ζπκπησκάησλ αξρφκελεο άλνηαο απφ ηα ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα, φηαλ 

εηίζελην ε αξρηθή δηάγλσζε. Γελ είλαη αζχλεζεο ε δηάγλσζε λα κελ κπνξεί λα 

ηεζεί κε αθξίβεηα θαηά ην πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην, γηα παξάδεηγκα ιφγσ 

αζάθεηαο ηεο θιηληθήο εηθφλαο ή κε επαξθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο 
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δηαηαξαρήο. Μπνξεί αθφκε λα αιιάμεη ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ, φηαλ ε 

πξνζζήθε λέσλ ζπκπησκάησλ ζηελ θιηληθή εηθφλα απνζαθελίδεη ην είδνο ηεο 

ςπρηθήο λφζνπ [40]. 

 

2.3. ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΙΑΓΝΨΗ  

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ε πξψηε εκθάληζε ςπρσηηθψλ ζπκπησκάησλ 

κπνξεί λα ζπληζηά ηελ πξψηε εθδήισζε κηαο ςπρηθήο δηαηαξαρήο κεηαμχ 

ελφο πιήζνπο πηζαλψλ δηαγλψζεσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη κειέηεο 

ζρεηηθά κε ηε ζηαζεξφηεηα ζην ρξφλν ηεο αξρηθήο δηάγλσζεο πνπ ιακβάλνπλ 

νη αζζελείο κε πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην. ε κία απφ απηέο, ζηε Γαλία, 

κειεηήζεθαλ νη δηαηαξαρέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ICD-10 σο νμείεο θαη 

παξνδηθέο ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ππνθαηεγνξίεο 

ζηηο νπνίεο θπξηαξρνχλ ηα πνιχκνξθα, ζρηδνθξεληθφκνξθα ζπκπηψκαηα, ή νη 

παξαιεξεηηθέο ηδέεο. Οη εξεπλεηέο έιεγμαλ ηηο επαλεηζαγσγέο 5426 αζζελψλ 

ειηθίαο 15 έσο 64 εηψλ, πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην εζληθφ ςπρηαηξηθφ αξρείν σο 

πάζρνληεο απφ θάπνηα νμεία θαη παξνδηθή ςπρσηηθή δηαηαξαρή κεηαμχ ησλ 

εηψλ 1995 θαη 2008. ιν θαη πεξηζζφηεξνη αζζελείο άιιαδαλ δηαγλψζεηο ζηε 

δηάξθεηα ησλ κεηέπεηηα λνζειεηψλ ζε 1, 2 θαη 5 έηε, θπξίσο ζε ζρηδνθξέλεηα 

θαη ζπλαθείο ςπρψζεηο, ή ζε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. ην ηέινο ηεο 

κειέηεο, κε κέζν φξν δηάξθεηαο παξαθνινχζεζεο ηα 7,3 έηε, είραλ απνκείλεη 

2429 αζζελείο κε ηε δηάγλσζε ηεο νμείαο θαη παξνδηθήο ςπρσηηθήο 

δηαηαξαρήο, ζπληζηψληαο πνζνζηφ δηαγλσζηηθήο ζηαζεξφηεηαο 44,8%. Οη 19 

άληξεο αζζελείο θαη φζνη παξνπζίαδαλ ζρηδνθξεληθφκνξθα ζπκπηψκαηα ή 

παξαιεξεηηθέο ηδέεο είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αιιάμνπλ δηάγλσζε. 

Οη εξεπλεηέο δηαηχπσζαλ ην ζπκπέξαζκα πσο ε ζπγθεθξηκέλε δηαγλσζηηθή 

θαηεγνξία εκθαλίδεη κηθξή ζηαζεξφηεηα ιφγσ απνπζίαο ραξαθηεξηζηηθψλ 

γλσξηζκάησλ θαη ε εγθπξφηεηα ηεο είλαη πεξηνξηζκέλε [41]. ε κηα άιιε 

κειέηε πνπ έγηλε ζηε νπεδία, θαηαγξάθεθαλ νη πεξηπηψζεηο 1840 αζζελψλ 

γελλεκέλσλ κεηαμχ ησλ εηψλ 1973 θαη 1978, πνπ δηαγλψζηεθαλ κε κε 

ζρηδνθξεληθή θαη κε ζπλαηζζεκαηηθή πξσηνεκθαληδφκελε ςχρσζε. 

πκπεξηιήθζεθαλ φιεο νη δηαγλψζεηο πιελ ζρηδνθξέλεηαο, 

ζρηδνζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο, δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη θαηάζιηςεο κε 

ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα. ην δηάζηεκα ηεο πεληαεηνχο παξαθνινχζεζεο 
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πνζνζηφ 18% είραλ ιάβεη ηε δηάγλσζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο ή ηεο 

ζρηδνζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο, 5% είραλ δηαγλσζηεί σο δηπνιηθνί, ελψ 

29% δελ είραλ λνζειεπηεί μαλά. Οη αζζελείο πνπ είραλ πξψηνπ βαζκνχ 

ζπγγελή κε ηζηνξηθφ λνζειείαο κε δηάγλσζε ζρηδνθξέλεηα ή δηπνιηθή 

δηαηαξαρή, είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δηαγλσζηνχλ σο πάζρνληεο 

απφ ζρηδνθξέλεηα ή ζρηδνζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή. Δθείλνη πνπ είραλ 

δηαπξάμεη ζνβαξφ έγθιεκα, είραλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ιάβνπλ ηέηνηα 

δηάγλσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο [42]. ε αθφκα πην 

πξφζθαηε κειέηε ζηελ πξσηεχνπζα Ρίγα ηεο Λεηνλίαο, παξαθνινπζήζεθαλ 

πξννπηηθά 102 αζζελείο κε αξρηθή δηάγλσζε νμένο θαη παξνδηθήο ςπρσηηθήο 

δηαηαξαρήο γηα 26,5 κήλεο θαηά κέζν φξν. Ζ ζηαζεξφηεηα ηεο αξρηθήο 

δηάγλσζεο ήηαλ 67,4%, αξθεηά πςειή ζε ζρέζε κε άιιεο αλαθνξέο. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αζζελείο πνπ ρξεηάζηεθε λα μαλαλνζειεπηνχλ 

(70,7%), δηαγλψζηεθαλ ηειηθά κε ζρηδνθξέλεηα. Απφ ηα ζπκπηψκαηα εθείλν 

πνπ ζπζρεηίζηεθε κε αιιαγή ηεο αξρηθήο δηάγλσζεο ζε ζρηδνθξέλεηα ήηαλ ε 

δηαηαξαρή ηεο ζθέςεο [43]. Ζ ζηαζεξφηεηα ηεο δηάγλσζεο ησλ ςπρσηηθψλ 

δηαηαξαρψλ έρεη γίλεη αληηθείκελν εθηελνχο κειέηεο απφ ηελ νκάδα ηνπ 

δηεζλνχο πξνγξάκκαηνο McLeanHarvard γηα ην πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην 

[44, 45]. ηελ πξψηε απφ ηηο κειέηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνινγήζεθε ε 

ζηαζεξφηεηα ηεο δηάγλσζεο θαηά DSM IV 500 αζζελψλ κε πξψην ςπρσηηθφ 

επεηζφδην ζε βάζνο δηεηίαο θαη βξέζεθε πσο ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

ζηαζεξφηεηαο ήηαλ 77,6%. Ζ πην ζηαζεξή δηάγλσζε ήηαλ ε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή, ζε πνζνζηφ 96,5%, αθνινπζνχκελε απφ ηε ζρηδνθξέλεηα (75% 

πνζνζηφ ζηαζεξφηεηαο). Γηαγλψζεηο φπσο ε βξαρεία ςπρσηηθή δηαηαξαρή, ε 

ςπρσηηθή δηαηαξαρή κε άιισο θαζνξηδφκελε θαη ε ζρηδνθξεληθφκνξθε 

δηαηαξαρή 20 ήηαλ νη ιηγφηεξν ζηαζεξέο θαηά ζεηξά ζπρλφηεηαο. Οη 

δηαγλψζεηο ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο κε ςπρσηηθά ζηνηρεία θαη ηεο 

παξαιεξεηηθήο δηαηαξαρήο ήηαλ κέηξηαο ζηαζεξφηεηαο. Οη πην θνηλέο αιιαγέο 

θαηά ζεηξά ήηαλ ζε ζρηδνζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, δηπνιηθή Η δηαηαξαρή θαη 

ζρηδνθξέλεηα, ζε πνζνζηά 53,6%, 25,9% θαη 12,5% αληίζηνηρα. Οη εξεπλεηέο 

πξφηεηλαλ ηελ θξηηηθή επαλαμηνιφγεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ θαηεγνξηψλ ηεο 

ζρηδνθξεληθφκνξθεο θαη ηεο βξαρείαο ςπρσηηθήο δηαηαξαρήο θαη άιισλ 

βξαρείαο δηάξθεηαο θαη ζεσξνχκελεο θαιήο πξφγλσζεο δηαηαξαρψλ, κε 

ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ αζζελψλ κε επλντθή πξφγλσζε πξνο απνθπγήλ 
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απαηζηφδνμσλ πξνγλψζεσλ θαη άζθνπεο καθξνρξφληαο ρνξήγεζεο 

αληηςπρσηηθψλ ή εθαξκνγήο άιισλ, δπλεηηθά βιαπηηθψλ παξεκβάζεσλ. Ζ 

ίδηα νκάδα κειέηεζε ηε ζηαζεξφηεηα ησλ δηαγλψζεσλ ζχκθσλα κε ηα 

θξηηήξηα ηεο ICD-10 ζηελ ίδηα νκάδα αζζελψλ πξψηνπ ςπρσηηθνχ 

επεηζνδίνπ, θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ησλ 2 εηψλ παξαθνινχζεζεο. Ζ ζπλνιηθή 

δηαγλσζηηθή ζηαζεξφηεηα ήηαλ 90,4%, κε ηε ζηαζεξφηεηα ησλ επηκέξνπο 

δηαγλψζεσλ λα είλαη σο εμήο: 100% γηα ηε ζρηδνζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, 

99% γηα ην καληαθφ επεηζφδην κε ςπρσηηθά ζηνηρεία, 94,9% γηα ην κηθηφ 

επεηζφδην, 94,6% γηα ηε ζρηδνθξέλεηα, 88,2% γηα ηελ παξαιεξεηηθή 

δηαηαξαρή, 85,2% γηα ην ζνβαξφ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην κε ςπρσηηθά 

ζηνηρεία θαη αηζζεηά κηθξφηεξα πνζνζηά γηα ηηο νμείεο θαη αδηαθνξνπνίεηεο 

ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο. ηε δηάξθεηα ηεο δηεηνχο παξαθνινχζεζεο νη 

πεξηζζφηεξεο δηαγλσζηηθέο αιιαγέο έγηλαλ πξνο ζρηδνζπλαηζζεκαηηθή 

δηαηαξαρή (37,5%), δηπνιηθή δηαηαξαρή (25%) θαη ζρηδνθξέλεηα (16,7%). Απφ 

ηελ αλάιπζε ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο πξνέθπςε πσο ε αιιαγή ηεο 

δηάγλσζεο ζρεηίζηεθε κε ηελ παξνπζία ςπρσηηθψλ ζπκπησκάησλ «πξψηεο 

γξακκήο» θαηά Schneider (βι παξαπάλσ) θαηά ηελ πξψηε εμέηαζε θαη κε ηελ 

απνπζία πξνλνζεξήο ρξήζεο νπζηψλ. Οη εξεπλεηέο ηφληζαλ ηε δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ δχν θχξησλ ζπζηεκάησλ δηάγλσζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ σο πξνο ηε ζηαζεξφηεηα ηεο δηάγλσζεο ησλ ςπρσηηθψλ 

δηαηαξαρψλ ζην ρξφλν θαη πξφηεηλαλ φηη απηφ ην εχξεκα κπνξεί λα βξεη 

εθαξκνγή ζηηο επεξρφκελεο αλαζεσξήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ. ε κηα πνιχ 

πξφζθαηε κειέηε δηεξεπλήζεθε ε ζηαζεξφηεηα ηεο δηάγλσζεο ζε 107 

αζζελείο κε πξψην επεηζφδην κείδνλνο θαηάζιηςεο (θαηά DSM IV-TR) κε 

ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα. Ζ κέζε ειηθία ησλ αζζελψλ ήηαλ 34,6 έηε θαη ε κέζε 

δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο έπεηηα απφ ηελ αξρηθή δηάγλσζε 4 ρξφληα. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ε δηάγλσζε άιιαμε ζε δηπνιηθή δηαηαξαρή ζην 

18,7% ησλ αζζελψλ θαη ζε ζρηδνζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή ζε άιινπο 

11,2%. Οη εξεπλεηέο εληφπηζαλ νξηζκέλα ςπρνπαζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ αζζελψλ πνπ ζπζρεηίζηεθαλ κε ηε κεηέπεηηα αιιαγή ηεο δηάγλσζεο θαη 

ηφληζαλ ηε ζεκαζία αλαδήηεζεο ηέηνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε βειηίσζε ηεο 

δηαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξφγλσζεο. Έλα 

ελδηαθέξνλ εχξεκα ήηαλ πσο ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο ICD-10 ήηαλ πην 

απνηειεζκαηηθά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αξγφηεξα ζα άιιαδαλ 



  

 30 

δηάγλσζε. Γειαδή, ππήξραλ απφ ηελ αξρή αζζελείο πνπ πιεξνχζαλ ηα 

θξηηήξηα ηεο ICD-10 γηα ζρηδνζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή θαη γηα κηθηφ 

επεηζφδην [46]. Ζ δηαπίζησζε απηή ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε γηα 

νκνγελνπνίεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ αλάκεζα ζηα δηαγλσζηηθά 

ζπζηήκαηα. Ζ δηάγλσζε ησλ ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ κπνξεί λα κελ είλαη 

ζηαζεξή ζην ρξφλν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, γηα ιφγνπο πνπ ζπλνςίδνληαη 

ζηνλ πίλαθα 2.4. Φαίλεηαη φηη νη ζνβαξέο θαη ρξφληεο ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο, 

φπσο ζρηδνθξέλεηα θαη ε δηπνιηθή δηαηαξαρή παξνπζηάδνπλ πςειφ δείθηε 

δηαγλσζηηθήο ζηαζεξφηεηαο, ελψ νη νμείεο θαη παξνδηθέο ςπρσηηθέο 

δηαηαξαρέο είλαη δηαγλσζηηθά αζηαζείο λνζνινγηθέο νληφηεηεο.  

 

Πίλαθαο 2.4. Αίηηα πνπ θαζηζηνύλ αζηαζείο ηηο δηαγλώζεηο ησλ 

ςπρσηηθώλ δηαηαξαρώλ 

 Αλεπάξθεηα θαη πηζαλή αλαμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηώλ, εηδηθά 

ησλ πξνεξρόκελσλ από ηνπο αζζελείο o Κπκαηλόκελεο 

εθδειώζεηο ή θπκαηλόκελε αλίρλεπζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο, κε 

όςηκε εκθάληζε ζπκπησκάησλ, ή αιιαγή αξρηθά αζαθώλ 

ζπκπησκάησλ  

 Σξνπνπνηεηηθέο επηδξάζεηο ζηα ζπκπηώκαηα από ηε ζεξαπεία, 

ηε ρξήζε νπζηώλ, ηελ ςπρηαηξηθή θαη ζσκαηηθή ζπλλνζεξόηεηα 

θαη ηελ παξαηεηακέλε αλαπεξία ή εγθιεηζκό ζε ίδξπκα. Δπίζεο ε 

εηθόλα κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη από ηα πξνλνζεξά 

ραξαθηεξηζηηθά ή δηαηαξαρέο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ αζζελώλ 

θαη από αλαπηπμηαθνύο παξάγνληεο ζρεηηδόκελνπο κε ηελ ειηθία  

 Γηαγλσζηηθά ζρήκαηα πηζαλήο πεξηνξηζκέλεο αμηνπηζηίαο θαη 

εγθπξόηεηαο, κε απινπζηεπκέλα ή απζαίξεηα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο απαηηνύκελεο 

δηάξθεηαο ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο έθπησζεο.  

 Γηα θάπνηεο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο δελ ππάξρεη επαξθήο 

ηεθκεξίσζε ηεο εγθπξόηεηαο θαη κπνξεί λα είλαη αλαμηόπηζηεο, 

εηδηθά νη νμείεο θαη παξνδηθέο ςπρώζεηο θαη ηα 

ζρηδνζπλαηζζεκαηηθά ζύλδξνκα. Μπνξεί αθόκε απηέο νη 22 

δηαγλώζεηο λα εθαξκόδνληαη δηαθνξεηηθά ζε επηκέξνπο θιηληθέο, 
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θπιεηηθέο ή ειηθηαθέο νκάδεο, ή λα επεξεάδνληαη από ην θύιν ηνπ 

αζζελνύο. Υξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα ιακβάλεηαη ππόςε ε 

επίδξαζε ησλ πνιηηηζκηθώλ δηαθνξώλ ζηε δηακόξθσζε ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο θαη ζηε ζηαζεξόηεηα ηεο δηάγλσζεο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

ΑΙΣΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ  

Ζ ζρηδνθξέλεηα, ε πιένλ κειεηεκέλε απφ ηηο ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο, 

είλαη κηα λφζνο κε ηζρπξφ γελεηηθφ ππφβαζξν. Ζ γνληδηαθή ζπλεηζθνξά ζηελ 

εθδήισζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζεσξείηαη πσο θηάλεη ην 70-90% [47], σζηφζν 

ππάξρνπλ αθφκε πνιιά θελά ζηηο γλψζεηο καο θαη νη έξεπλεο δελ έρνπλ 

πξνζθέξεη απφιπηα ηθαλνπνηεηηθέο εμεγήζεηο γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο 

εληππσζηαθήο ζπκπησκαηνινγίαο ηεο [48]. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ γίλνληαη 

εληαηηθέο πξνζπάζεηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ αλαθάιπςε γνληδίσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη αηηηνινγηθά κε ηε δηαηαξαρή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν 

παξαηεξνχκελνο θαηλφηππνο ησλ ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ πξνθχπηεη απφ ηε 

δπλακηθή αιιειεπίδξαζε γνληδηαθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ, αιιά 

νη ζρεηηθέο κειέηεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο κεζνδνινγηθά αηειείο θαη φρη 

ζπκπεξαζκαηηθέο σο πξνο ηελ πνιχπινθε θχζε κηαο ηέηνηαο 

αιιειεπίδξαζεο [49]. Ωζηφζν, νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο ελδέρεηαη λα 

κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ θαη έηζη λα ππάξμεη πξφιεςε ζε επίπεδν 

εθδήισζεο ηεο λφζνπ θαη ππνηξνπψλ. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχλ νη 

ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο λφζνπ θαη ε επηθξαηέζηεξε 

σο ηψξα ππφζεζε γηα ηελ ππνθείκελε παζνθπζηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο.  

 

3.1. Περιβαλλοντικού παρϊγοντεσ  

Ζ επηδεκηνινγηθή έξεπλα αλαδεηά ζπζηεκαηηθά ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ κειεηψλ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα 3.3. 

 

Πίλαθαο 3.3. Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα αλάπηπμε 

ζρηδνθξέλεηαο [70].  

Δπνρή γέλλεζεο  πζρέηηζε ηεο κεηέπεηηα 

λφζεζεο απφ ζρηδνθξέλεηα κε 

γέλλεζε ηνπο ρεηκεξηλνχο ή 

αλνημηάηηθνπο κήλεο. ηαζεξφ 

επηδεκηνινγηθφ εχξεκα 
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Δλδνκήηξηα ζξέςε  Ζ θησρή ελδνκήηξηα ζξέςε 

ηνπ εκβξχνπ είλαη πηζαλφ λα 

απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ. 

Απηφ δελ επηβεβαηψλεηαη απφ 

κειέηεο ζε αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο 

Δλδνκήηξηα ινίκσμε  Μπνξεί λα εξκελεχζεη ηε 

ζπζρέηηζε κε ηελ επνρή 

γέλλεζεο. Παιαηφηεξεο κειέηεο 

έδεημαλ ζπζρέηηζε κε ηελ 

πξνζβνιή απφ γξίππε, φκσο 

λεψηεξεο έξεπλεο ζέηνπλ ζε 

ακθηζβήηεζε ηε ζπζρέηηζε. Γηα 

άιινπο ηνχο ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εξεπλψλ δελ νδεγνχλ ζε 

αζθαιή ζπκπεξάζκαηα 

Δγθπκνζύλε θαη πεξηγελλεηηθέο 

επηπινθέο 

 Τπάξρεη αθζνλία ελδείμεσλ φηη 

νη πεξηγελλεηηθέο επηπινθέο 

επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ζπλεηζθέξνπλ ζε κέηξην βαζκφ 

ζηε κεηέπεηηα εκθάληζε 

ζρηδνθξέλεηαο 

Ζιηθία παηέξα  Ζ κεγαιχηεξε ειηθία ηνπ 

παηέξα θαηά ηε γέλλεζε ηνπ 

λενγλνχ ζρεηίζηεθε κε 

απμεκέλν θίλδπλν κεηέπεηηα 

αλάπηπμεο ζρηδνθξέλεηαο. 

Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα 

νηθνγέλεηεο κε αξλεηηθφ 

ηζηνξηθφ ςχρσζεο 

Καηάρξεζε νπζηώλ  Οη κειέηεο δείρλνπλ πσο ηα 

άηνκα κε νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ 
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ςχρσζεο είλαη πην επάισηα 

ζηελ εκθάληζε ςπρσηηθψλ 

ζπκπησκάησλ απφ ρξήζε 

νπζηψλ. Δηδηθά ε ρξήζε 

θάλλαβεο είλαη βέβαην φηη 

απμάλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν 

αλάπηπμεο ςχρσζεο 

Σόπνο γέλλεζεο θαη δηακνλήο  Σα άηνκα πνπ γελληνχληαη θαη 

κεγαιψλνπλ ζε αζηηθά θέληξα 

βξίζθνληαη ζε απμεκέλν 

θίλδπλν. Γελ ππάξρνπλ αθφκε 

ηθαλνπνηεηηθέο εμεγήζεηο γηα 

απηή ηε ζπζρέηηζε 

Μεηαλάζηεπζε  Οη κεηαλάζηεο πξψηεο θαη 

δεχηεξεο γεληάο έρνπλ 

απμεκέλεο πηζαλφηεηεο 

εθδήισζεο ηεο λφζνπ. Ωο 

πηζαλή εξκελεία κειεηψληαη νη 

αληημνφηεηεο πνπ ζπλνδεχνπλ 

ηε κεηαλάζηεπζε 

Σξαύκα θαη έθζεζε ζε 

ςπρνπηεζηηθνύο παξάγνληεο 

 έθζεζε ηεο κεηέξαο ζην ζηξεο 

θαηά ηελ εγθπκνζχλε θαη 

παξφκνηα έθζεζε θαηά ηελ 

παηδηθή ειηθία έρνπλ 

ζπζρεηηζηεί κε ηελ εκθάληζε 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζε 

επάισηα άηνκα. Ο ξφινο ησλ 

γεγνλφησλ δσήο είλαη 

ζεκαληηθφο ζηηο ππνηξνπέο 

ησλ αζζελψλ κε ζρηδνθξέλεηα 

 

Ζ έξεπλα γηα ηελ επίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ζρηδνθξέλεηαο είλαη ζε ζπκθσλία κε ηε λεπξναλαπηπμηαθή 
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ππφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο λφζνπ. χκθσλα κε ηελ ππφζεζε απηή, ε 

αιιειεπίδξαζε γνληδίσλ θαη πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα θξίζηκσλ, 

πξψηκσλ ζηαδίσλ ηεο αλάπηπμεο ηνπ εγθεθάινπ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηελ ςπρηθή πγεία θαηά ηελ ελειηθίσζε. Ζ επίδξαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηελ αλάπηπμε ησλ επηκέξνπο ζπκπησκάησλ ηνπ πξψηνπ 

επεηζνδίνπ κηαο ςπρσηηθήο δηαηαξαρήο έρεη επίζεο κειεηεζεί. Οη εξεπλεηέο 

ηεο κειέηεο Aetiology and Ethnicity in Schizophrenia and Other Psychoses 

(AESOP) ζηηο πεξηνρέο ηνπ λνηηναλαηνιηθνχ Λνλδίλνπ θαη ηνπ 

Nottinghamshire, παξνπζίαζαλ πξφζθαηα δεδνκέλα απφ 469 αζζελείο κε 

πξψην επεηζφδην [50]. Βξέζεθε φηη ζπκπηψκαηα φπσο ε δηαζηξέβισζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη νη θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο, ήηαλ εληνλφηεξα ζηνπο 

αζζελείο πνπ δηέκελαλ ζε πεξηζζφηεξν αζηηθφ πεξηβάιινλ. Οη παξαιεξεηηθέο 

ηδέεο δίσμεο δελ ζπζρεηίζηεθαλ κε ηελ ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, κε ηελ 

εμαίξεζε ησλ ηδεψλ αλαθνξάο. Οη ςεπδαηζζήζεηο επίζεο ήηαλ ζπρλφηεξεο 

ζηηο ππθλνθαηνηθεκέλεο ζπλνηθίεο. Σν ζπκπέξαζκα ησλ εξεπλεηψλ ήηαλ πσο 

ην αζηηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηελ θιηληθή εθδήισζε ησλ ςπρσηηθψλ 

δηαηαξαρψλ. Αθφκε θαη αλ επηβεβαησζνχλ νη ζπζρεηίζεηο ησλ δηάθνξσλ 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ζα 

ρξεηαζηεί λα αλαθαιπθζεί ν πηζαλφο παζνγελεηηθφο κεραληζκφο πνπ 

δηακεζνιαβεί ηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ παξάγνληα ζηελ ηειηθή 

εθδήισζε ησλ θιηληθψλ ζπκπησκάησλ. Πάλησο, κε βάζε ηηο παξαπάλσ 

γλψζεηο, έρνπλ δηαηππσζεί απφςεηο γηα ηελ εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζην ζρήκα 3.1. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο ζεξαπείαο 

ησλ αζζελψλ κε πξψην επεηζφδην ςχρσζεο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο ε 

βάζε ηεο ζεξαπείαο είλαη ε αληηςπρσηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή, ελψ νη 

ςπρνθνηλσληθέο ζεξαπείεο είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθέο. Αλαθνξά γίλεηαη 

επίζεο ζε παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε ζεξαπεία, ζηελ θαηάρξεζε 

νπζηψλ πνπ είλαη ζπρλή ζηηο ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο θαη ζηελ ειιηπή δέζκεπζε 

ησλ αζζελψλ ζηε ζεξαπεία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν πιεζπζκφο ησλ 

αζζελψλ κε ςχρσζε θαη ζπλλνζεξφηεηα θαηάρξεζεο νπζηψλ, νη 

απνθαινχκελνη αζζελείο «δηπιήο δηάγλσζεο» ζπρλά εμαηξείηαη απφ ηηο 

δηάθνξεο κειέηεο. 

 

4.1. Γενικϋσ αρχϋσ  

Οη αζζελείο κε πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην κπνξεί λα θηάζνπλ ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο ζε νμεία θαηάζηαζε, κε έληνλα ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα, ή λα 

πξνζέιζνπλ γηα ζεξαπεία κεηά απφ βξαδεία θαη «χπνπιε» εηζβνιή ηεο 

λφζνπ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία θαη ε ζπλνιηθή 

έθβαζε είλαη ρεηξφηεξεο. Γελ ππάξρνπλ ζαθή δεδνκέλα γηα ηελ αληηςπρσηηθή 

ζεξαπεία εθινγήο, αλ θαη νη γηαηξνί θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ ηα άηππα 

αληηςπρσηηθά σο ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο. Δίλαη πηζαλφ φηη ηα άηππα 

αληηςπρσηηθά έρνπλ ηζνδχλακε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε απηφλ ηνλ θαιψο 

αληαπνθξηλφκελν ζηε ζεξαπεία πιεζπζκφ [51]. Σα θπθιψκαηα 

λεπξνδηαβηβαζηψλ ηνπ εγθεθάινπ φπνπ δξνπλ ηα αληηςπρσηηθά θάξκαθα 

δηαθξίλνληαη ζηελ εηθφλα 4.1. Οη αζζελείο κε πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην ζε 

γεληθέο γξακκέο, αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηε θαξκαθεπηηθή θαη ζηηο άιιεο 

ζεξαπείεο απ‟ φηη ζε επφκελα ζηάδηα ηεο λφζνπ. Δπίζεο είλαη πην επαίζζεηνη 

ζηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε έλαξμε 

ηεο ζεξαπείαο γίλεηαη ζπλήζσο κε ρακειέο δφζεηο αληηςπρσηηθνχ [52]. Έρεη 

κεγάιε ζεκαζία ν ζεξάπσλ γηαηξφο θαη ν αζζελήο λα βξίζθνληαη ζε 

εγξήγνξζε γηα ηπρφλ εκθάληζε παξελεξγεηψλ. Αλ απηέο εκθαληζηνχλ θαη δελ 
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αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά, νη αζζελείο είλαη πηζαλφ λα δηαθφςνπλ ηε 

ζεξαπεία θαη λα νδεγεζνχλ ζε ππνηξνπή [51]. 

εκαληηθή είλαη επίζεο ζε απηφ θαη ζηα κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ηεο 

ςχρσζεο ε εθαξκνγή ππνζηεξηθηηθήο ςπρνζεξαπείαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο. 

Σα δεηήκαηα πνπ εζηηάδνληαη απηέο νη παξεκβάζεηο είλαη κεηαμχ άιισλ, ηα 

ζπκπηψκαηα θαη ε αλαγλψξηζε ησλ αξρφκελσλ ελδείμεσλ ππνηξνπήο, ε 

νξζή ρξήζε ησλ θαξκάθσλ, ν θαζνξηζκφο ζηφρσλ θαη ε επαλέληαμε ησλ 

αζζελψλ. Ζ γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία έρεη επίζεο απνδεηρζεί 

απνηειεζκαηηθή ζε απηφ ην ζηάδην ηεο λφζνπ. χκθσλα κε ηελ πξφζθαηε 

ελεκέξσζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ νδεγηψλ ηνπ National Institute for Health and 

Clinical Excellence [53] ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ε ζεξαπεία μεθηλάεη κε απφ ηνπ 

ζηφκαηνο ρνξήγεζε αληηςπρσηηθνχ θαξκάθνπ. Ο αζζελήο πξέπεη λα 

ελεκεξψλεηαη θαη λα ζπδεηνχληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πξνηεηλφκελεο 

ζεξαπείαο θαη νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηνπ θάζε θαξκάθνπ. Ζ ηειηθή 

επηινγή ζα γίλεηαη απφ ηνλ αζζελή θαη ηνλ επαγγεικαηία πγείαο απφ θνηλνχ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πηζαλφηεηα ζπγθεθξηκέλα αληηςπρσηηθά ζθεπάζκαηα 

λα πξνθαινχλ εμσππξακηδηθέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αθαζηζίαο), κεηαβνιηθέο παξελέξγεηεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αχμεζεο βάξνπο) θαη άιιεο δπζάξεζηεο 

ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο ζηνλ αζζελή. Μπνξεί επίζεο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

άπνςε ηνπ θξνληηζηή, αλ ν αζζελήο ζπκθσλεί. Παξφκνηεο είλαη νη 

κεηαγελέζηεξεο ππνδείμεηο ηεο World Federation of Societies of Biological 

Psychiatry (WFSBP) γηα ηε ζεξαπεία ηνπ πξψηνπ επεηζνδίνπ ςχρσζεο [54]. 

Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ζπρλά ζπζηήλεηαη ε κείσζε ηεο 

δνζνινγίαο. Ζ κείσζε πξέπεη λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή, ζπλήζσο ην κηζφ ή 

ιηγφηεξν ηεο ήδε ρνξεγνχκελεο δφζεο. ήκεξα πξνηείλεηαη απφ ηνπο εηδηθνχο 

ζεξαπεία ζπληήξεζεο γηα δχν ηνπιάρηζην ρξφληα, ηδίσο ζε αζζελείο κε πςειφ 

επαγγεικαηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, νη νπνίνη έρνπλ πνιιά λα ράζνπλ 

απφ κηα ππνηξνπή. Ζ ζεξαπεία ζπληήξεζεο επεξεάδεη ζεηηθά ηε 

καθξνπξφζεζκε έθβαζε ηεο δηαηαξαρήο, αλ θαη ε ππνηξνπή είλαη 

ζπλεζηζκέλε γηα πνιχ πςειφ πνζνζηφ ησλ αζζελψλ κεηά ην πξψην 

επεηζφδην ηεο λφζνπ, θηάλνληαο ην 80-90% ησλ πεξηπηψζεσλ. Μφλν 10-20% 

ησλ αζζελψλ δελ ζα εκθαλίζνπλ ππνηξνπή ηεο λφζνπ κεηά ην επεηζφδην [26]. 

ε κηα πξφζθαηε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε κειεηψλ παξαθνινχζεζεο 



  

 38 

αζζελψλ κε πξψην επεηζφδην έπεηηα απφ δηαθνπή ηεο αληηςπρσηηθήο 

ζεξαπείαο βξέζεθε πσο ην 77% ησλ αζζελψλ ππνηξνπίαζε κέζα ζηνλ 

πξψην ρξφλν απφ ηε δηαθνπή, ελψ ζηε δηεηία ην πνζνζηφ ππνηξνπήο 

μεπέξαζε ην 90%. Αληίζεηα, ην πνζνζηφ ππνηξνπήο ησλ αζζελψλ πνπ 

ιάκβαλαλ ζεξαπεία θαηά ην πξψην έηνο απφ ηε δηάγλσζε ηεο ςχρσζεο ήηαλ 

κφιηο 3%. Οη ζπγγξαθείο εξκήλεπζαλ ηα απνηειέζκαηα σο εμήο: αλ δελ 

ππάξρεη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηε δηάγλσζε ή πξνβιεκαηηζκφο γηα ηηο 

επηπηψζεηο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ζηε ζσκαηηθή πγεία θαη ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αζζελψλ, ε δηαθνπή ηεο αληηςπρσηηθήο ζεξαπείαο δελ 

πξνηείλεηαη, θαζψο ζρεηίδεηαη κε πνιχ πςειφ θίλδπλν επαλεκθάληζεο ησλ 

ζπκπησκάησλ [55]. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο ζρεηηθά 

κε ηε ζεξαπεία ηνπ πξψηνπ επεηζνδίνπ ςχρσζεο, κε ζθνπφ ηελ αλεχξεζε 

ησλ πην απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ. ε κηα πξφζθαηε κειέηε ζην 

Μεμηθφ, ζπγθξίζεθαλ δχν νκάδεο αζζελψλ κε πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην. Ζ 

πξψηε νκάδα απαξηίδνληαλ απφ 39 αζζελείο, νη νπνίνη έιαβαλ πνιχπιεπξε 

ζεξαπεία, δει θαξκαθεπηηθή αγσγή, ςπρνθνηλσληθή ζεξαπεία θαη 

ςπρνεθπαίδεπζε, ελψ ζηε δεχηεξε νκάδα, ηελ νκάδα ειέγρνπ, 

ζπκπεξηιήθζεζαλ 34 αζζελείο νη νπνίνη έιαβαλ θαξκαθεπηηθή αγσγή κφλν. 

Δθηηκήζεθε ε ιεηηνπξγηθή αλάξξσζε έπεηηα απφ έλα έηνο θαη βξέζεθε πσο 

ζηελ πξψηε νκάδα ην πνζνζηφ χθεζεο ησλ ζπκπησκάησλ έθηαζε ην 95% 

πεξίπνπ, ελψ ιεηηνπξγηθή χθεζε παξνπζίαζε ην 56,4% ησλ αζζελψλ. Σα 

αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ ήηαλ 58,8% θαη 3,6% αληίζηνηρα. 

Άιια επξήκαηα ππέξ ηεο εληαηηθήο, πνιπεπίπεδεο ζεξαπείαο ήηαλ πσο νη 

αζζελείο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο εκθάληζαλ κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηε 

ζπκπησκαηνινγία, ιηγφηεξεο ππνηξνπέο θαη λνζειείεο θαη πςειφηεξα 

πνζνζηά ζπκκφξθσζεο κε ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ζεξαπεπηηθήο 

ζπκκαρίαο [56]. πσο πξναλαθέξζεθε, ηα γλσζηηθά ειιείκκαηα είλαη 

παξφληα ζηνπο αζζελείο κε πξσηνεκθαληδφκελε ςχρσζε, αθφκε θαη ζηα 

πξφδξνκα ζηάδηα. Λφγσ ηεο αξλεηηθήο πξνγλσζηηθήο ηνπο ζεκαζίαο ε 

αληηκεηψπηζε ηνπο έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν εθηεηακέλεο έξεπλαο. ηελ 

πνιχ κεγάιε επξσπατθή κειέηε αζζελψλ κε πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην 

EUFEST εθηηκήζεθε ε επίδξαζε ηεο ζεξαπείαο κε αληηςπρσηηθά ζηα 

γλσζηηθά ζπκπηψκαηα ησλ αζζελψλ. Ζ γλσζηηθή ιεηηνπξγία εθηηκήζεθε θαηά 

ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο θαη ζε δηάζηεκα 6 κελψλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 
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δηάθνξσλ ςπρνκεηξηθψλ δνθηκαζηψλ. Οη αζζελείο είραλ ρσξηζηεί ζε 5 

νκάδεο, αλάινγα κε ην αληηςπρσηηθφ πνπ ιάκβαλαλ. ε φιεο ηηο νκάδεο 

παξαηεξήζεθε βειηίσζε ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζην δηάζηεκα ησλ 6 

κελψλ, δίρσο επηκέξνπο δηαθνξέο. Ζ αληηςπρσηηθή ζεξαπεία ζπλδέζεθε κε 

κέηξηα βειηίσζε ζηελ απφδνζε ησλ αζζελψλ ζηηο δνθηκαζίεο ησλ λνεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ε βειηίσζε ζπζρεηίζηεθε αζζελψο κφλν κε ηε κεηαβνιή ηεο 

ζπκπησκαηνινγίαο [57]. Έλα εξψηεκα πνπ δελ έρεη αθφκε επαξθψο 

απαληεζεί είλαη πφζν πξέπεη λα δηαξθεί ε ρνξήγεζε ελφο αληηςπρσηηθνχ 

ζθεπάζκαηνο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζε 

αζζελείο κε πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην. ε κηα πξφζθαηε κειέηε 112 ηέηνησλ 

αζζελψλ πνπ ιάκβαλαλ ζεξαπεία κε άηππα αληηςπρσηηθά βξέζεθε πσο 

πεξίπνπ 40% πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα γηα αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία ζηηο 8 

εβδνκάδεο ζεξαπείαο, ελψ ζηηο 16 εβδνκάδεο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ 

65% πεξίπνπ. Μάιηζηα ν ξπζκφο απάληεζεο ζηε ζεξαπεία απμάλνληαλ θαηά 

5 κε 6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο κεηαμχ ησλ εβδνκάδσλ 10 θαη 16. Οη ζπγγξαθείο 

δηαηχπσζαλ ην ζπκπέξαζκα πσο ε πεξηνξηζκέλε αξρηθή αληαπφθξηζε ζηελ 

αληηςπρσηηθή ζεξαπεία δελ πξνδηθάδεη απαξαίηεηα ηελ απάληεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ζηηο 16 εβδνκάδεο θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

θιηληθφ επίπεδν γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ δε ζα βειηησζνχλ 

ηειηθά [58]. Πνιχ πξφζθαηα νη Jeong & Lee [59] πξαγκαηνπνίεζαλ κηα 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ καθξάο δξάζεο 

αληηςπρσηηθψλ ζθεπαζκάησλ ζε αζζελείο κε πξψην επεηζφδην ζρηδνθξέλεηαο. 

Γηαπίζησζαλ πσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηελ έιεπζε ησλ καθξάο δξάζεο 

κνξθψλ ησλ άηππσλ αληηςπρσηηθψλ, δεκηνπξγήζεθε κηα ηάζε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηέηνησλ κνξθψλ ζε αζζελείο πνπ λνζνχλ γηα πξψηε θνξά. 

Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί κε ηελ θαιχηεξε ζπκκφξθσζε ζηε ζεξαπεία πνπ 

επηηπγράλεηαη κε απηή ηε κνξθή ρνξήγεζεο αληηςπρσηηθψλ θαη κε ηε ζεκαζία 

πνπ δίλεηαη ζηελ απνθπγή ππνηξνπψλ θαηά ηα πξψηα, θξίζηκα γηα ηε 

κεηέπεηηα εμέιημε ρξφληα ηεο ςχρσζεο. Οη ζπγγξαθείο ζεψξεζαλ πσο νη 

κειέηεο ζε ηέηνηνπο αζζελείο είλαη ιίγεο θαη πσο απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο 

θαιά ζρεδηαζκέλεο, ηπραηνπνηεκέλεο θαη ειεγρφκελεο κειέηεο. Δπηπξφζζεηα, 

πξφηεηλαλ ηε δηεμαγσγή κειεηψλ επηθεληξσκέλσλ ζηηο καθξνρξφληεο 

παξελέξγεηεο απηήο ηεο κνξθήο αληηςπρσηηθήο αγσγήο ζε λένπο αζζελείο, 

πξηλ λα πξνηαζνχλ ηα καθξάο δξάζεο άηππα αληηςπρσηηθά σο ζεξαπεπηηθή 
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επηινγή γηα ηνπο αζζελείο κε πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην. ε κηα άιιε 

πξφζθαηε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ καθξάο 

δξάζεο αληηςπρσηηθψλ ζθεπαζκάησλ ζηε ζεξαπεία αζζελψλ κε πξψην 

επεηζφδην ςχρσζεο, νη ζπγγξαθείο εζηίαζαλ ζηελ άπνςε ησλ αζζελψλ θαη 

ησλ ζεξαπφλησλ γηαηξψλ σο πξνο ηε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ 

ζθεπαζκάησλ. Γελ βξέζεθαλ κειέηεο πνπ λα αλαθέξνληαη ζηελ άπνςε ησλ 

αζζελψλ, ελψ ζηελ πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ νη θιηληθνί είραλ αξλεηηθή άπνςε 

γηα ηε ρνξήγεζε ηέηνησλ ζθεπαζκάησλ ζε αζζελείο κε πξσηνεκθαληδφκελε 

ςχρσζε. Μάιηζηα, νη θιηληθνί ππέζεηαλ πσο νη αζζελείο δε ζα 

απνδερφληνπζαλ κηα ηέηνηα ζεξαπεπηηθή πξφηαζε θαη ζεσξνχζαλ 

πεξηζζφηεξν θαηάιιειε απηνχ ηνπ είδνπο ηε ρνξήγεζε γηα ρξφληνπο αζζελείο 

[60]. Αλ θαη ζπλήζσο νη αζζελείο κε πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην 

αληαπνθξίλνληαη θαιά ζηελ αληηςπρσηηθή ζεξαπεία θαη ε κείσζε ηεο 

ζπκπησκαηνινγίαο ηνπο είλαη κεγάιε, ππάξρεη έλα πνζνζηφ πνπ ζπλερίδνπλ 

λα έρνπλ παξαγσγηθά ζπκπηψκαηα παξά ηε ζεξαπεία. ε κηα νκάδα 13 

ηέηνησλ αζζελψλ, πνπ ιάκβαλαλ ζεξαπεία απφ έλα πξφγξακκα έγθαηξεο 

παξέκβαζεο ζην Οληάξην ηνπ Καλαδά, ρνξεγήζεθε θινδαπίλε, ην άηππν 

αληηςπρσηηθφ κε ηε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ αλζεθηηθή ζηε 

ζεξαπεία ζρηδνθξέλεηα, έπεηηα απφ αλεπηηπρή ζεξαπεία κε δχν δηαδνρηθά 

άηππα αληηςπρσηηθά ζθεπάζκαηα. ε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ησλ 9 αζζελψλ 

κε επίκνλα ζπκπηψκαηα πνπ αξλήζεθε ηε ζεξαπεία κε θινδαπίλε, ζηνπο 

αζζελείο ηεο πξψηεο νκάδαο παξαηεξήζεθε πνιχ κεγάιε βειηίσζε ησλ 

ςπρσηηθψλ ζπκπησκάησλ [61]. Λφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο ησλ 

αζζελψλ ε κειέηε απηή δελ νδεγεί ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, δείρλεη φκσο 

πσο ε ρνξήγεζε θινδαπίλεο κπνξεί λα είλαη κηα επηινγή αθφκε θαη θαηά ην 

πξψην εμάκελν ηεο ζεξαπείαο αζζελψλ κε πξψην επεηζφδην ςχρσζεο πνπ 

δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζεξαπείεο πξψηεο γξακκήο. Γηα λα εθαξκνζηνχλ νη 

δηαζέζηκεο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζηνπο αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ γηα 

πξψηε θνξά ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα, είλαη θπζηθά απαξαίηεηε ε πξνζέιεπζε 

ηνπο ζηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο. ε κηα κειέηε ζηελ Διβεηία 

δηεξεπλήζεθε ε αλαδήηεζε εμεηδηθεπκέλεο θξνληίδαο απφ ηνπο αζζελείο κε 

πξψην επεηζφδην θαη ηα άηνκα κε πςειφ θίλδπλν λφζεζεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο 

ηνπο. Βξέζεθε πσο ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, νη θίινη θαη νη επαγγεικαηίεο 

πγείαο έπαηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαπνκπή ησλ αζζελψλ θαη ησλ 
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αηφκσλ πςεινχ θηλδχλνπ λα λνζήζνπλ ζε εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία έγθαηξεο 

παξέκβαζεο. εκαληηθφ εχξεκα ήηαλ πσο νη άληξεο ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ 

απφ ηηο γπλαίθεο λα αλαδεηήζνπλ ζεξαπεία. Απηή ε κειέηε αλέδεημε ηελ 

αλάγθε γηα ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο πξνο ελίζρπζε ηεο αλαδήηεζεο 

θξνληίδαο γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ αλάγθε [62].  

 

4.2. Κατϊχρηςη ουςιών από ψυχωτικούσ αςθενεύσ  

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ηα πνζνζηά ζπλλνζεξφηεηαο 

αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ ςπρψζεηο κε δηαηαξαρέο θαηάρξεζεο νπζηψλ 

είλαη πςειά [63]. ε φηη αθνξά ζηε ρξήζε θάλλαβεο απφ αζζελείο κε 

ςχρσζε, ζε κηα παιαηφηεξε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο [64] είραλ βξεζεί 

πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 23% γηα ηξέρνπζα ρξήζε θαη 11,3% γηα ηξέρνπζα 

θαηάρξεζε. Σα ζρεηηθά πνζνζηά γηα δηάζηεκα 12 κελψλ ήηαλ 29,2 θαη 18,8% 

αληίζηνηρα. Ζ επίπησζε δσήο ήηαλ 42,1 γηα ρξήζε θαη 22,5% γηα θαηάρξεζε. 

Έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο εμεγήζεηο γηα ην θαηλφκελν, θακία φκσο δελ είλαη 

πιήξσο απνδεθηή. Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη ε ρξήζε δηαθφξσλ νπζηψλ επάγεη 

ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε θάλλαβεο θαη 

θνθαΐλεο. Δπνκέλσο, ε ζπλλνζεξφηεηα ςχρσζεο θαη θαηάρξεζεο νπζηψλ 

έρεη δπζκελή επίδξαζε ζηελ πνξεία θαη ηελ πξφγλσζε ηεο δηαηαξαρήο [89]. 

Πξνθαιεί θαθή ζπκκφξθσζε κε ηελ πξνηεηλφκελε ζεξαπεία, απμάλεη ηε 

λνζεξφηεηα θαη επζχλεηαη γηα ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα πξάμεσλ βίαο απφ 

ηνπο αζζελείο απηνχο [8, 65]. Παξά ην γεγνλφο φηη πνιιέο κειέηεο έρνπλ 

δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε δηαηαξαρψλ εμάξηεζεο απφ αιθνφι ή άιιεο νπζίεο κε 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε παξνξκεηηθφηεηα θαη ην sensation seeking [91], ιίγεο 

κφλν αλαθνξέο ππάξρνπλ γηα ηελ αληίζηνηρε ζρέζε ζε άηνκα κε ςπρσηηθέο 

δηαηαξαρέο. ε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα θαη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο 

βξέζεθε φηη πςειέο ηηκέο sensation seeking θαη παξνξκεηηθφηεηαο ζρεηίδνληαη 

κε πςειφηεξα πνζνζηά ρξήζεο νπζηψλ [66, 67]. Παξφκνηα απνηειέζκαηα 

αλαθέξζεθαλ ζε κηα παιαηφηεξε κειέηε ησλ Van Ammers et al [94], πνπ 

βξήθαλ πςειή ζπζρέηηζε ησλ ηηκψλ novelty seeking (ραξαθηεξηζηηθνχ 

παξαπιήζηνπ ηνπ sensation seeking) κε ρξήζε νπζηψλ απφ αζζελείο κε 

ζρηδνθξέλεηα. Σα επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε ηα αληίζηνηρα ζην γεληθφ 

πιεζπζκφ θαη αληηθξνχνπλ ηε ζεσξία ηεο θαηάρξεζεο νπζηψλ απφ 43 
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ςπρσηηθνχο αζζελείο ζαλ πξνζπάζεηα κηαο απηνζεξαπείαο. Φαίλεηαη 

πηζαλφηεξν φηη ε έλαξμε ηεο ρξήζεο γίλεηαη ζηε βάζε νξηζκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, θαζψο φκσο νη αζζελείο 

αλαθαιχπηνπλ θάπνηεο επλντθέο επηδξάζεηο ησλ νπζηψλ ζηα ζπκπηψκαηά 

ηνπο, ζπζηεκαηνπνηνχλ ηε ρξήζε θαη θηάλνπλ ζηελ θαηάρξεζε θαη εμάξηεζε 

[67].  

 

Ο νξηζκόο θαη ε θιηληθή ζεκαζία ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθώλ 

πεξηγξάθνληαη ζην παξαθάησ πιαίζην. 

Ο Zuckerman [68] πξνζδηόξηζε ην sensation seeking σο ην 

ραξαθηεξηζηηθό πνπ νξίδεηαη από ηελ αλαδήηεζε πνηθίισλ, 

θαηλνθαλώλ, πεξίπινθσλ θαη έληνλσλ ζπγθηλήζεσλ θαη εκπεηξηώλ θαη 

ηελ πξνζπκία ελόο αηόκνπ λα ξηςνθηλδπλεύζεη ζσκαηηθά, θνηλσληθά, 

λνκηθά θαη νηθνλνκηθά, γηα ράξε ηέηνησλ εκπεηξηώλ. Πξόηεηλε όηη ην 

ραξαθηεξηζηηθό απηό θαζνξίδεηαη από πνηθίινπο παξάγνληεο, ηόζν 

γελεηηθνύο θαη βηνινγηθνύο, όζν θαη πεξηβαιινληηθνύο. Σν 

πνιππαξαγνληηθό απηό κνληέιν παξέρεη κηα εμήγεζε γηαηί ην sensation 

seeking εθδειώλεηαη από άιινπο κε θνηλσληθά απνδεθηνύο ηξόπνπο, 

γηα παξάδεηγκα κε ζπκκεηνρή ζε επηθίλδπλα αζιήκαηα, ελώ από 

άιινπο εθδειώλεηαη κε κε απνδεθηνύο ηξόπνπο, όπσο ε ρξήζε νπζηώλ 

[69]. Ζ πξόηαζε ηνπ Zuckerman ππνζηεξίδεηαη από λεώηεξα δεδνκέλα, 

όπσο γηα παξάδεηγκα από ηε κειέηε ησλ Stoel et al [97], ζηελ νπνία ε 

θιεξνλνκεζηκόηεηα ηνπ sensation seeking εθηηκήζεθε ζην 60% γηα ηνπο 

άληξεο θαη ζην 42% γηα ηηο γπλαίθεο. Οη εξεπλεηέο θαηαηάζζνπλ ην 

sensation seeking ζηελ θαηεγνξία ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο πςειήο θιεξνλνκεζηκόηεηαο, επηζεκαίλνληαο 

παξάιιεια ηε ζεκαζία ηεο επίδξαζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

παξαγόλησλ. Παξαπιήζην ραξαθηεξηζηηθό κε ην sensation seeking 

είλαη ην novelty seeking [71, 72]. Ζ ηζρπξή γελεηηθή ηνπ βάζε θαζώο θαη 

ε ζπζρέηηζή ηνπ κε γνλίδηα πνπ ειέγρνπλ ηε ληνπακηλεξγηθή 

δξαζηεξηόηεηα έρνπλ αλαδεηρζεί ζε παιαηόηεξεο κειέηεο [100, 101]. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ κειεηώλ απηώλ νδήγεζαλ ζηε δηαηύπσζε όηη ε 

γελεηηθή ζπληζηώζα νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο 
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ζπλεηζθέξεη ζηε ζπκπησκαηνινγία ησλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ θαη όηη ε 

πξνζσπηθόηεηα ζπληζηά ελδνθαηλόηππν ηεο ςπρηθήο λόζνπ. Ζ 

παξαηήξεζε απηή είλαη ζε αξκνλία κε ηε ζεκαζία πνπ δίλεηαη από ηνπο 

θιηληθνύο ζηελ αμηνιόγεζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαηά ηελ εμέηαζε ησλ 

αζζελώλ [73]. 

 

Νεψηεξεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ρνξήγεζε άηππσλ αληηςπρσηηθψλ ζε 

ζρηδνθξελείο αζζελείο πνπ θάλνπλ ρξήζε νπζηψλ, κπνξεί λα κεηψλεη ηε 

ρξήζε [74]. Έρεη πξνηαζεί φηη απηφ είλαη κηα ηδηφηεηα πνπ νθείιεηαη ζηε 

ξπζκηζηηθή δξάζε ησλ θαξκάθσλ απηψλ ζε πεξηνρέο ηνπ ζπζηήκαηνο 

αληακνηβήο (reward system) ηνπ εγθεθάινπ [75].  

Οξηζκέλεο απφ ηηο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάρξεζε αιθνφι θαη νπζηψλ απφ 

αζζελείο κε πξψην επεηζφδην ςχρσζεο ζα αλαθεξζνχλ ζην εηδηθφ κέξνο. 

 

4.3. Δϋςμευςη ςτη θεραπεύα των αςθενών με πρώτο ψυχωτικό 

επειςόδιο  

Ζ κε ηαθηηθή ιήςε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο απφ ηνπο αζζελείο 

απνηειεί κεγάιν πξφβιεκα γηα φιεο ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη γηα ηελ 

ςπρηαηξηθή. Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ζηε ζεξαπεία ησλ 

ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη ε ειιηπήο δέζκεπζε ησλ αζζελψλ ζηε 

ζεξαπεία, είηε απηή αθνξά ζηε θησρή ζπκκφξθσζε κε ηελ πξνηεηλφκελε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή, είηε ζηελ απνκάθξπλζε απφ ηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο 

πγείαο [76]. Σν πξφβιεκα ηεο ειιηπνχο δέζκεπζεο ησλ ςπρσηηθψλ αζζελψλ 

ζηε ζεξαπεία κειεηήζεθε εθηεηακέλα απφ κηα επηηξνπή εηδηθψλ ην 2009. Οη 

εηδηθνί ζπκπέξαλαλ φηη ε έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη κεγάιε, νη ζπλέπεηεο 

ζνβαξέο θαη νη κέζνδνη εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο φρη ηθαλνπνηεηηθέο. Ωο 

αηηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαθή ζπκκφξθσζε αλαγλσξίζηεθαλ ε κεησκέλε 

ελαηζζεζία ησλ αζζελψλ, νξηζκέλα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπκπηψκαηα ηεο 

ςχρσζεο, νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ αληηςπρσηηθψλ θαξκάθσλ θαη ε 

πεπνίζεζε ησλ αζζελψλ φηη δε ρξεηάδνληαη ζεξαπεία απφ έλα ζεκείν θαη 

κεηά. Γηα ηελ πην αμηφπηζηε εθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνηάζεθε λα 

ζπλδπάδνληαη νη δηάθνξεο κέζνδνη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη έγθπξεο θιίκαθεο 

πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο αζζελείο. Σέινο, νη εηδηθνί πξφηεηλαλ ηελ 
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αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ θαθήο ζπκκφξθσζεο ζηνλ θάζε αζζελή θαη ηελ 

εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλεο παξέκβαζεο [77]. ε πιεζπζκνχο ρξφλησλ 

ςπρσηηθψλ αζζελψλ, φπσο έδεημε ε κειέηε CATIE [78], ηα πνζνζηά δηαθνπήο 

ηεο αληηςπρσηηθήο αγσγήο είλαη πςειά. ε δηάζηεκα 18 κελψλ ην 74% ησλ 

αζζελψλ είραλ δηαθφςεη ηελ αληηςπρσηηθή ζεξαπεία γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. 

ηε κεηαγελέζηεξε επξσπατθή κειέηε SOHO ηα πνζνζηά κε ζπκκφξθσζεο 

κε ηελ αγσγή ήηαλ πνιχ ρακειφηεξα, 28,8% ζε δηάζηεκα ηξηεηνχο 

παξαθνινχζεζεο [79]. Ωζηφζν δελ ππάξρεη νκνθσλία ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ 

ηεο παξακνλήο ζηε ζεξαπεία θαη ηεο απνκάθξπλζεο απφ ηηο ππεξεζίεο 

ςπρηθήο πγείαο. Γεληθά νη αζζελείο ζεσξείηαη φηη απνκαθξχλνληαη απφ ηε 

ζεξαπεία φηαλ ζηακαηνχλ λα πξνζέξρνληαη γηα επαλεμέηαζε παξά ηηο 

αληίζεηεο ζπζηάζεηο ησλ ζεξαπεπηψλ. Δμαηηίαο ησλ δηαθνξψλ ζηνλ νξηζκφ 

θαη ηελ εθηίκεζε ηεο δέζκεπζεο ζηε ζεξαπεία παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο 

απνθιίζεηο ζηα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο κειέηεο ζρεηηθά κε 

αζζελείο πξψηνπ επεηζνδίνπ. ε κε εμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο πνπ ζεξαπεχνπλ 

αζζελείο κε πξψην επεηζφδην ςχρσζεο ηα πνζνζηά απνκάθξπλζεο απφ ηηο 

ππεξεζίεο θπκαίλνληαη απφ 11-46%, ζχκθσλα κε ηελ επξεία αλαζθφπεζε 

ησλ O‟Brien et al [80]. Μηθξφηεξεο απνθιίζεηο παξαηεξνχληαη ζηα 

αλαθεξφκελα απφ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο έγθαηξεο παξέκβαζεο πνζνζηά 

απνκάθξπλζεο, απφ 23-31%, ζχκθσλα κε πξφζθαηεο κειέηεο, ελψ 

παιαηφηεξα δεδνκέλα αλέθεξαλ πσο ε παξακνλή ζηε ζεξαπεία δελ 

μεπεξλάεη ην 41% θαηά ηνλ πξψην ρξφλν [81]. ε κηα πην πξφζθαηε κεγάιε, 

αλνηρηή, πνιπθεληξηθή, επξσπατθή κειέηε (EUFEST) κε 498 αζζελείο 

εθηηκήζεθε ε ζπλέρηζε ηεο αληηςπρσηηθήο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ζε δηάζηεκα 

ελφο έηνπο. Σν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ δηέθνςαλ πξφσξα ηε ζεξαπεία 

ήηαλ ιίγν πεξηζζφηεξν απφ 70% γηα εθείλνπο πνπ ιάκβαλαλ πξψηεο γεληάο 

αληηςπρσηηθφ (αινπεξηδφιε) θαη 40% (33-53%) γηα φζνπο ιάκβαλαλ άηππα 

αληηςπρσηηθά ζθεπάζκαηα [82]. Ζ κε παξεκβαηηθή απηή κειέηε επηβεβαίσζε 

ηα ρακειά πνζνζηά δέζκεπζεο ζηε ζεξαπεία πνπ αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο 

άιιεο κειέηεο, κε ρξφληνπο θαη κε ςπρσηηθνχο αζζελείο. ε κηα παιαηφηεξε 

κειέηε απφ ηε Νέα Εειαλδία, ζε έλα δείγκα 232 αζζελψλ κε πξψην επεηζφδην 

ςχρσζεο, νη 59 (24,6%) δηέθνςαλ πξφσξα ηελ παξαθνινχζεζε απφ ηελ 

ππεξεζία έγθαηξεο παξέκβαζεο ζε δηάζηεκα 12 κελψλ. Απφ ηε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ πνπ εθηηκήζεθαλ βξέζεθε πσο ε δηαθνπή ηεο 
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ζεξαπείαο ζπζρεηίζηεθε ηελ θαηάρξεζε/εμάξηεζε απφ αιθνφι ή/θαη νπζίεο, 

ηε κεγαιχηεξε DUP, ηε δηάγλσζε κε ζπλαηζζεκαηηθήο ςχρσζεο, ηε κεησκέλε 

ελαηζζεζία θαη κε ηε ιηγφηεξν ζνβαξή ζπκπησκαηνινγία ησλ αζζελψλ θαηά 

ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. Ωζηφζν νη παξάγνληεο απηνί δελ είραλ ηδηαίηεξε 

πξνγλσζηηθή αμία, δει δελ κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηνλ αθξηβή 

εληνπηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ήηαλ πηζαλφ λα δηαθφςνπλ πξφσξα ηε 

ζεξαπεία. Οη εξεπλεηέο πάλησο ηφληζαλ ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο νπζηψλ θαη ηε 

βαξχηεηα πνπ πξέπεη λα δίλεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ζε ηέηνηνπο αζζελείο [83]. 

Απφ ηελ ίδηα εξεπλεηηθή νκάδα αλαθνηλψζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ ζηε δηεηία θαη ην πνζνζηφ απνκάθξπλζεο απφ ηελ 

ππεξεζία είρε ειαθξψο απμεζεί (33%). Οη αζζελείο πνπ δηέθνςαλ πξφσξα ηε 

ζεξαπεία είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη άλεξγνη [84]. ε κηα κεγάιε 

αλαδξνκηθή κειέηε απφ ην πξφγξακκα έγθαηξεο παξέκβαζεο EPPIC ζηελ 

Απζηξαιία (βι παξαθάησ) ππφ ηνλ θαζεγεηή McGorry, κειεηήζεθαλ νη 

θάθεινη 704 αζζελψλ θαη βξέζεθε έλα πνζνζηφ δηαθνπήο ηνπ 18κελεο 

δηάξθεηαο πξνγξάκκαηνο 23,3%. Παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίζηεθαλ κε ηε 

δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο ήηαλ ην ηζηνξηθφ παξαβαηηθψλ πξάμεσλ, ε επηφηεξε 

ζπκπησκαηνινγία θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, ε δηακνλή καθξηά απφ ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ε επίκνλε ρξήζε νπζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαθνινχζεζεο. Οη εξεπλεηέο ηφληζαλ ηε ζεκαζία ηεο εκπινθήο ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηε ζεξαπεία θαη ηεο κείσζεο ηεο ρξήζεο νπζηψλ. Έλα άιιν 

ελδηαθέξνλ εχξεκα ηεο κειέηεο ήηαλ πσο νη αζζελείο πνπ δηέθνςαλ ην 

ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα είραλ ζνβαξφηεξα ζπκπηψκαηα θαηά ηελ ηειεπηαία 

εμέηαζε, πνπ ζεκαίλεη φηη δηέθνςαλ ηε ζεξαπεία ελψ αθφκε ηε 

ρξεηαδφληνπζαλ θαη φρη επεηδή είραλ αλαξξψζεη θαη δελ έλησζαλ πηα ηελ 

αλάγθε γηα ζεξαπεία [85]. ε κηα πην πξφζθαηε κειέηε αμηνινγήζεθε ε 

απνκάθξπλζε απφ ηε ζεξαπεία ζε κηα ζεηξά 286 αζζελψλ πξψηνπ 

ςπρσηηθνχ επεηζνδίνπ πνπ παξαθνινπζνχληαλ απφ κηα ππεξεζία έγθαηξεο 

παξέκβαζεο ζηνλ Καλαδά. Ωο απνκάθξπλζε νξίζηεθε ε εγθαηάιεηςε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξηλ ζπκπιεξσζνχλ 30 κήλεο. Σν πνζνζηφ απνκάθξπλζεο 

ήηαλ 31% γηα ην δηάζηεκα ηεο κειέηεο. Σα ιηγφηεξα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα 

θαηά ηελ είζνδν ζην πξφγξακκα, ε κηθξφηεξε DUP θαη ε κε ζπκκεηνρή 

κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ζην πξφγξακκα ζπζρεηίζηεθαλ κε κεησκέλε 

παξακνλή ησλ αζζελψλ ζηελ ππεξεζία. Οη αζζελείο πνπ έθαλαλ ρξήζε 
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θάλλαβεο θαη άιισλ νπζηψλ είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ ππεξεζία κέζα ζην πξψην εμάκελν. χκθσλα κε 

ηνπο εξεπλεηέο ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο αλέδεημαλ ηε ζεκαζία ηεο 

εκπινθήο ησλ νηθνγελεηψλ ησλ αζζελψλ ζηε ζεξαπεία θαη ηε ζηήξημε ηνπο 

απφ ηα πξνγξάκκαηα έγθαηξεο παξέκβαζεο, καδί κε ηελ επηπιένλ πξνζνρή 

πνπ απαηηείηαη γηα ηνπο αζζελείο κε κηθξή DUP θαη εθείλνπο πνπ θάλνπλ 

ρξήζε νπζηψλ [86]. ε κηα άιιε πξφζθαηε κειέηε απφ ηε ηγθαπνχξε 

κειεηήζεθε ην πνζνζηφ απνκάθξπλζεο απφ κηα ππεξεζία έγθαηξεο 

παξέκβαζεο αζζελψλ κε πξσηνεκθαληδφκελε ςχρσζε. Δπί ζπλφινπ 775 

αζζελψλ ην 14% δηέθνςαλ ηελ παξαθνινχζεζε ζε δηάζηεκα δχν εηψλ. Οη 

παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίζηεθαλ κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ αζζελψλ απφ ηελ 

ππεξεζία ήηαλ ε εζληθφηεηα, ζπγθεθξηκέλα λα αλήθαλ νη αζζελείο ζηε θπιή 

Malay (νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο ηνπ δείγκαηνο, πνζνζηφ 77% ήηαλ Κηλέδνη) 

θαη ε ρακειή κφξθσζε (ιηγφηεξα απφ 6 ρξφληα εθπαίδεπζεο). Οη εξεπλεηέο 

ηφληζαλ ηελ αλάγθε λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηηο ππεξεζίεο έγθαηξεο 

παξέκβαζεο ην εζληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ ππφβαζξν ησλ αζζελψλ. 

Γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο ρακειήο κφξθσζεο κε ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ 

ππεξεζία έγθαηξεο παξέκβαζεο ζρνιίαζαλ πσο ίζσο νη 47 αζζελείο απηνί λα 

είραλ γεληθφηεξεο δπζθνιίεο δηαρείξηζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο, 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο δηαηήξεζεο κηαο ζεξαπείαο [87]. Δλδηαθέξνπζεο 

παξαηεξήζεηο πξνέθπςαλ απφ κηα άιιε πξφζθαηε κειέηε απφ ηε θσηία, 

φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δηαθνξεηηθφο ζρεδηαζκφο. Αμηνινγήζεθε ε δέζκεπζε 

ζηε ζεξαπεία απφ κνλάδα έγθαηξεο παξέκβαζεο 64 αζζελψλ κε πξψην 

ςπρσηηθφ επεηζφδην γηα δηάζηεκα 12 κελψλ. Ζ δέζκεπζε κεηξήζεθε κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο θιίκαθαο Service Engagement Scale, πνπ έρεη επηλνεζεί 

γηα απηφ ην ζθνπφ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο θιηληθνχο. Βξέζεθε πσο ε 

απνδέζκεπζε ησλ αζζελψλ απφ ηελ ππεξεζία ζπζρεηίζηεθε κε ηε 

ζπκπησκαηνινγία ησλ αζζελψλ (ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπκπηψκαηα θαη γεληθή 

ςπρνπαζνινγία) θαη ηε θησρή πξνλνζεξή θνηλσληθή πξνζαξκνγή. Ζ 

ζπζρέηηζε κε ηελ αξλεηηθή ζπκπησκαηνινγία παξέκεηλε θαη κεηά ηελ 

παιίλδξνκε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Θεσξήζεθε φηη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ 

ελδεηθηηθά ηεο ζεκαζίαο ησλ αξλεηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο ςχρσζεο θαη ησλ 

ειιεηκκάησλ θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ησλ αζζελψλ ζηελ ειιηπή δέζκεπζε. 

ηε κειέηε απηή δελ ειήθζε ππφςε ε πηζαλή επίδξαζε ηεο ρξήζεο αιθνφι 
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θαη νπζηψλ ζηε δέζκεπζε [88]. Πξφζθαηα ε Stewart παξνπζίαζε κηα κειέηε 

πνηνηηθψλ παξακέηξσλ ηεο δέζκεπζεο ησλ αζζελψλ ζηε ζεξαπεία πνπ 

παξέρεηαη απφ κηα ππεξεζία έγθαηξεο παξέκβαζεο ζηελ Απζηξαιία. ε έλα 

δείγκα 30 αζζελψλ πνπ παξαθνινπζνχζαλ ην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα 

αλαδεηήζεθαλ νη εκπεηξίεο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο 

ζεξαπείαο. Βξέζεθε φηη ην είδνο ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ λεαξψλ 

αζζελψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ήηαλ παξάγνληαο πνπ επεξέαδε ηε 

δέζκεπζε ζηε ζεξαπεία. Μεγάιε ζεκαζία βξέζεθε λα έρεη θαη ε κεηάβαζε 

ησλ αζζελψλ απφ ηελ αξρηθή εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία ζηηο θνηλνηηθέο 

ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο. Ζ επηηπρήο κεηάβαζε ήηαλ εθηθηή φηαλ ε ππεξεζία 

ήηαλ επηθεληξσκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο θαη φηαλ ππήξρε ππνζηήξημε 

απφ ην πεξηβάιινλ ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ [89]. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 

5.1 Έγκαιρη παρϋμβαςη ςτο πρώτο ψυχωτικό επειςόδιο 

ηαλ ηίζεηαη κηα δηάγλσζε φπσο ε ζρηδνθξέλεηα, μεθηλά γηα ηνλ 

πάζρνληα κηα αζζέλεηα πνπ ζα δηαξθέζεη φζν θαη ε ππφινηπε δσή ηνπ. Ζ 

αληηκεηψπηζε ηέηνησλ ρξφλησλ δηαηαξαρψλ παξνπζηάδεη πνιιέο δπζθνιίεο θαη 

πξέπεη λα αξρίδεη φζν ην δπλαηφ λσξίηεξα, αθφκε θαη απφ ηα πξφδξνκα 

ζηάδηα, ζχκθσλα κε παιαηφηεξεο [90, 91] θαη ζχγρξνλεο απφςεηο (βι 

παξαθάησ). Οη ππνζηεξηθηέο ησλ παξεκβάζεσλ ζηα ζεσξνχκελα σο 

πξφδξνκα ζηάδηα ηεο ςχρσζεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηφζν 

ςπρνζεξαπεπηηθέο ηερληθέο [92], φζν θαη θαξκαθεπηηθέο κεζφδνπο [93]. Ζ 

ηαθηηθή απηή ηεο παξέκβαζεο ζε πξφδξνκα ζηάδηα ζπγθεληξψλεη πνιιέο 

αξλεηηθέο θξηηηθέο θαη δελ έρεη επαξθψο ηεθκεξησζεί πξνο ην παξφλ. Δθείλν 

πνπ δελ ακθηζβεηείηαη απφ ηνπο επηζηήκνλεο είλαη ε απνθαζηζηηθή ζεκαζία 

ηεο έγθαηξεο παξέκβαζεο φηαλ ππάξρεη ζαθήο ςπρσηηθή ζπκπησκαηνινγία 

[94]. Σα ηειεπηαία ρξφληα ινηπφλ δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηελ πξψηκε θαη 

έγθαηξε παξέκβαζε ζην πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην [95]. Τπάξρεη κηα 

εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία πνπ ππνζηεξίδεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ 

ζε απηφ ην ζηάδην ησλ ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ, κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο 

έγθαηξεο παξέκβαζεο λα ζεσξνχλ πσο θαζνξίδεη ηε ζπλνιηθή πξφγλσζε θαη 

ηε καθξνπξφζεζκε έθβαζε. Τπάξρνπλ πάλησο θαη εξεπλεηέο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ κε ζθεπηηθηζκφ ηελ παξαπάλσ παξαδνρή θαη ζεσξνχλ φηη ε 

πξψηκε παξέκβαζε δελ επεξεάδεη νπζησδψο ηε καθξνρξφληα έθβαζε ησλ 

ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ. ιεο απηέο νη απφςεηο ζα ζπδεηεζνχλ παξαθάησ, κε 

ηελ παξάζεζε ηκήκαηνο ηεο εμαηξεηηθά πινχζηαο βηβιηνγξαθίαο. 

 

5.2 Η λογικό τησ ϋγκαιρησ παρϋμβαςησ, η ςημαςύα τησ DUP 

ε κηα παιαηφηεξε κεηα-αλάιπζε 48 κειεηψλ [96] βξέζεθε φηη 

κηθξφηεξε DUP ζρεηίδνληαλ κε θαιχηεξε αληαπφθξηζε ησλ αζζελψλ ζηελ 

αληηςπρσηηθή ζεξαπεία. Καηά ηελ έλαξμε ηεο αγσγήο ε DUP ζρεηίζηεθε κφλν 

κε ηε βαξχηεηα ησλ αξλεηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο ςχρσζεο θαη φρη κε ηα 

ζεηηθά ζπκπηψκαηα, ηε γεληθή ςπρνπαζνινγία ή ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία. Οη 
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ζπγγξαθείο ζπκπέξαλαλ φηη ε DUP είλαη έλαο δπλεηηθά ηξνπνπνηήζηκνο 

πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ επεξεάδεη ηελ 

έθβαζε ησλ ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηηο γλψζεηο καο 

γηα ηελ παζνθπζηνινγία απηψλ. Παξαθάησ ζα γίλεη αλαθνξά ζε νξηζκέλεο 

λεψηεξεο κειέηεο. ε κία παιαηφηεξε κειέηε απφ ηελ νκάδα ηνπ θαζεγεηή 

McGorry ζηελ Απζηξαιία εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηεο DUP ζηελ θιηληθή θαη 

ιεηηνπξγηθή έθβαζε 318  αζζελψλ κε πξψην επεηζφδην ζηε δηάξθεηα 8εηνχο 

παξαθνινχζεζεο. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε έγθπξσλ θιηκάθσλ αμηνινγήζεθε ε 

πνηφηεηα δσήο, ε θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε 

ζπκπησκαηνινγία (ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπκπηψκαηα) ησλ αζζελψλ. 

Μηθξφηεξε DUP ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο 

αμηνιφγεζεο. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ρεηξφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε DUP 

ππεξέβαηλε ηνπο ηξεηο κήλεο. Σε δπζκελέζηεξε έθβαζε είραλ νη αζζελείο κε 

DUP κεγαιχηεξε ηνπ έηνπο. Σν ζπκπέξαζκα ησλ εξεπλεηψλ ήηαλ πσο ε DUP 

είλαη έλαο αλεμάξηεηνο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ηεο κέζν-

καθξνπξφζεζκεο έθβαζεο θαη νη πξνζπάζεηεο έγθαηξνπ εληνπηζκνχ ησλ 

αζζελψλ αλακέλεηαη λα βειηηψζνπλ ηελ πξφγλσζε [97]. ε κία άιιε, 

πξννπηηθή κειέηε 12-εηίαο, κε 123 ζπκκεηέρνληεο, νη Hill et al [98] βξήθαλ φηη 

κεγαιχηεξε DUP ζρεηίδνληαλ κε αλεπαξθή χθεζε, πεξηζζφηεξν ζνβαξά 

ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπκπηψκαηα, κεγαιχηεξε έθπησζε ζηε γεληθή θαη 

θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ρεηξφηεξε πνηφηεηα δσήο, φπσο απηά 

εθηηκήζεθαλ κε ηε ρξήζε ζηαζκηζκέλσλ θιηκάθσλ. Ζ ζπζρέηηζε παξέκεηλε 

αθφκε θαη φηαλ ειήθζεζαλ ππφςε άιιεο παξάκεηξνη. Ζ DUP δελ ζρεηίζηεθε 

κε άιιεο ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο ε ακνηβφκελε 

εξγαζία θαη ε αλεμάξηεηε δηαβίσζε. Ζ ζρέζε ηεο DUP κε ηα αξλεηηθά 

ζπκπηψκαηα ζεσξήζεθε φηη δηακεζνιαβεί ηελ επίδξαζε ηεο ζηηο 

παξακέηξνπο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αζζελψλ. ε κηα άιιε πξννπηηθή 

κειέηε απφ ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο έγηλε ζχγθξηζε κηαο νκάδαο 91 αζζελψλ 

κε πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην απφ πεξηνρέο δίρσο πξφγξακκα έγθαηξεο 

αλαγλψξηζεο ηεο ςχρσζεο, κε κηα νκάδα 104 αζζελψλ απφ πεξηνρέο φπνπ 

βξίζθνληαλ ζε εμέιημε ηέηνην πξφγξακκα. Ζ κειέηε δηεμήρζε ζην πιαίζην ηεο 

επξχηεξεο, γλσζηήο κειέηεο Treatment and Intervention in Psychosis (TIPS). 

Καηά ηελ έλαξμε ηεο πξννπηηθήο παξαθνινχζεζεο νη αζζελείο ηεο πεξηνρήο 

κε ην πξφγξακκα έγθαηξεο αλίρλεπζεο είραλ κηθξφηεξε DUP θαη ιηγφηεξα 
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ζπκπηψκαηα. Ζ ζεξαπεία ήηαλ παξφκνηα γηα ηηο δχν νκάδεο θαη ζηελ 

πεληαεηία νη αζζελείο ηεο νκάδαο έγθαηξεο δηάγλσζεο είραλ ιηγφηεξα 

αξλεηηθά, θαηαζιηπηηθά θαη γλσζηηθά ζπκπηψκαηα. Δπίζεο είραλ θαιχηεξε 

θνηλσληθή θαη ζπλνιηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, θαζψο θαη πεξηζζφηεξεο επαθέο κε 

θίινπο [99]. ε κηα πξφζθαηε κειέηε απφ ηελ Ηηαιία, εθηηκήζεθε αλαδξνκηθά ε 

καθξνπξφζεζκε έθβαζε 80 ςπρσηηθψλ αζζελψλ πνπ παξαθνινπζήζεθαλ 

έπεηηα απφ ην πξψην επεηζφδην γηα έλα δηάζηεκα 25,2±8,68 εηψλ ζε έλα 

θνηλνηηθφ θέληξν ςπρηθήο πγείαο. Καηά ηελ πξψηε εμέηαζε ησλ αζζελψλ ε 

DUP ήηαλ θαηά κέζν φξν 65 49 κήλεο. πλνιηθά έλα πνζνζηφ 15% ησλ 

αζζελψλ ζεσξήζεθαλ πσο είραλ επλντθή πνξεία λφζνπ, φπσο εθηηκήζεθε κε 

βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ λνζειεηψλ, ηηο απφπεηξεο απηνθηνλίαο θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα, φπσο απνηππψζεθε ζηα ζθνξ ζηελ θιίκαθα GAF θαηά ηελ 

ηειεπηαία εμέηαζε. Οη αζζελείο κε ηελ επλντθφηεξε πνξεία λφζνπ ήηαλ εθείλνη 

κε DUP ίζε ή κηθξφηεξε ηνπ έηνπο. Οη ζπγγξαθείο ζεψξεζαλ πσο ε DUP 

κπνξνχζε λα ζπζρεηηζηεί αθφκε θαη κε ηελ καθξνρξφληα πνξεία ηεο λφζνπ 

[100]. Γηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα βξέζεθαλ ζε κηα πνιχ πξφζθαηε κειέηε 

ζηε Φηλιαλδία, ζηελ νπνία ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία γηα 89 αζζελείο κε 

ζρηδνθξέλεηα θαη ε δηάξθεηα ηεο ρσξίο ζεξαπεία ςχρσζεο ζρεηίζηεθε κε 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα πξψηεο λνζειείαο θαη απμεκέλε πηζαλφηεηα 

επαλεηζαγσγήο θαηά ηελ πξψηε δηεηία απφ ηε δηάγλσζε. ε φηη αθνξά ζηε 

καθξνπξφζεζκε έθβαζε, κεγαιχηεξε DUP ζρεηίζηεθε κε κεησκέλε 

πηζαλφηεηα ιήςεο αλαπεξηθήο ζχληαμεο, κεησκέλε ρξφλν παξακνλήο ζε 

λνζνθνκείν θαη κεγαιχηεξν ρξφλν παξακνλήο ζε εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δεθαεηνχο παξαθνινχζεζεο [101]. Σν ζπκπέξαζκα ησλ εξεπλεηψλ ήηαλ 

πσο ε DUP δε ζπληζηά απαξαίηεηα παξάγνληα θαθήο καθξνπξφζεζκεο 

έθβαζεο ησλ ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ, ελψ ζε ζρέζε κε ηε βξαρππξφζεζκε 

έθβαζε, ίζσο απνηειεί δείθηε ελφο πην ζνβαξνχ θιηληθνχ θαηλφηππνπ. 

 

5.3 Παρϋμβαςη ςτα πρόδρομα ςτϊδια τησ ψύχωςησ  

Σεο έλαξμεο ησλ ςπρσηηθψλ ζπκπησκάησλ πξνεγνχληαη θαηά θαλφλα 

νη ιεγφκελεο πξφδξνκεο εθδειψζεηο ηεο δηαηαξαρήο, πνπ ζπλήζσο έρνπλ 

χπνπιε έλαξμε θαη κπνξνχλ λα είλαη παξνχζεο γηα αξθεηνχο κήλεο ή ρξφληα 

κέρξη ηελ πξψηε εθδήισζε ζαθψλ ςπρσηηθψλ ζπκπησκάησλ. 
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Πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο εθδειψζεηο απφ φιε ηε ζθαίξα ηεο λνεηηθήο θαη 

θνηλσληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ πνπ παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά 

ζηνλ πίλαθα 5.1 

 

Πίλαθαο 5.1. Πξνδξνκηθά ζπκπηώκαηα ηεο ςύρσζεο. 

 Πηώζε ηεο ζρνιηθήο απόδνζεο  

 Κνηλσληθή απνκόλσζε θαη απόζπξζε  

 Απνδηνξγαλσκέλε θαη παξάδνμε ζπκπεξηθνξά  

 Μείσζε ηεο ηθαλόηεηαο επηηέιεζεο ησλ θαζεκεξηλώλ 

δξαζηεξηνηήησλ  

 Έθπησζε ησλ δεμηνηήησλ απηνεμππεξέηεζεο  

 Παξάδνμεο ζπλήζεηεο δηαηξνθήο θαη αηνκηθήο πγηεηλήο (π.ρ. 

ζνβαξή παξακέιεζε ηεο αηνκηθήο πγηεηλήο)  

 Μεηαβνιέο ζην ζπλαίζζεκα (ακβιύ ή απξόζθνξν ζπλαίζζεκα)  

 Απώιεηα ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ  

 Δρζξόηεηα θαη επηζεηηθόηεηα  

 Απάζεηα θαη αδξάλεηα (έιιεηςε θηλεηνπνίεζεο)  

 Μαγηθή ζθέςε  

 Αζπλήζεηο αληηιεπηηθέο εκπεηξίεο 

 

Απηά θαη άιια ζεσξνχκελα σο πξφδξνκα ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα 

αληρλεχνληαη κε ηηο δηάθνξεο θιίκαθεο αλαδήηεζεο θαη αμηνιφγεζεο αζζελψλ 

πςεινχ θηλδχλνπ γηα αλάπηπμε ςχρσζεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζε απμεκέλν θίλδπλν λα λνζήζνπλ απφ ζρηδνθξέλεηα ή άιιε ςπρσηηθή 

δηαηαξαρή ζην θνληηλφ κέιινλ. Ζ νκάδα ηεο Μειβνχξλεο ζηελ Απζηξαιία έρεη 

εθπνλήζεη θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ αηφκσλ «πςεινχ θηλδχλνπ» γηα 

εθδήισζε ςπρσηηθήο δηαηαξαρήο [163]. Οη εξεπλεηέο απηνί επηλφεζαλ ηελ 

θιίκαθα Comprehensive Assessment of at Risk Mental States (CAARMS) πνπ 

έρεη κεηαθξαζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα σο «πεξηεθηηθή εθηίκεζε ςπρηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζε θίλδπλν». Ζ ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ζηα πνιχ πξψηκα 

ζηάδηα έγθεηηαη ζην λα κεησζνχλ ηα ήπηα αιιά ελνριεηηθά ζπκπηψκαηα θαη λα 

απνηξαπεί ή έζησ λα θαζπζηεξήζεη ε κεηάβαζε ζηελ ςχρσζε. Οη 
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ππνζηεξηθηέο ησλ παξεκβάζεσλ ζηα πξψηκα ζηάδηα ηζρπξίδνληαη πσο ηφζν 

νη θαξκαθεπηηθέο φζν θαη νη ςπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο είλαη ρξήζηκεο. 

Οη κειέηεο κε θαξκαθεπηηθή αγσγή αθνξνχλ ζε πιεζπζκνχο πνπ έρνπλ ήδε 

αξθεηά πξφδξνκα ζπκπηψκαηα θαη πνιιά άηνκα γίλνληαη έθδεια ςπρσηηθά 

ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ ρνξήγεζε αληηςπρσηηθψλ θαίλεηαη λα έρεη 

λφεκα ζηα φςηκα ζηάδηα ηεο πξφδξνκεο θάζεο, νπφηε είλαη εκθαλή νξηζκέλα 

ήπηα ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα. Οη ςπρνινγηθέο παξεκβάζεηο απφ ηελ άιιε, 

κπνξεί λα έρνπλ ζέζε ζηα πνιχ πξψηκα θαη ιηγφηεξν ζπκπησκαηηθά ζηάδηα 

ηεο πξφδξνκεο θάζεο, νπφηε ηα ζπκπηψκαηα είλαη ιηγφηεξν ζνβαξά θαη κε 

εηδηθά [102]. Σα επηρεηξήκαηα θαη νη ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξψηκε 

ρνξήγεζε αληηςπρσηηθψλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα 6.2. 

 

Πίλαθαο 5.2 Φαξκαθεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε ππνηηζέκελα πξόδξνκα 

ζηάδηα ηεο ςύρσζεο [103] 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ ΤΠΔΡ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ  

 

• Ζ έγθαηξε ζεξαπεία κπνξεί λα 

απνηξέςεη ηελ ςπρνθνηλσληθή 

έθπησζε  

 

• Δίλαη πηζαλφ λα ιάβνπλ ζεξαπεία 

άηνκα πνπ δε ζα αλέπηπζζαλ 

ςχρσζε  

 

• Ζ ζεξαπεία κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη 

ή λα ακβιχλεη ηελ έλαξμε ηεο 

ςχρσζεο  

 

• Ζ ζεξαπεία ζα πξνθαινχζε 

αρξείαζην ζηηγκαηηζκφ ζε άηνκα πνπ 

δελ έρνπλ ζρηδνθξέλεηα  

 

• Ζ ζεξαπεία κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

ελεκεξφηεηα ηνπ αζζελή θαη ηελ 

απνδνρή ηεο δηάγλσζεο  

 

• Ζ έθζεζε αηφκσλ κε αβέβαηε 

δηάγλσζε ζηνπο θηλδχλνπο κηαο 

ζεξαπείαο είλαη έλα εζηθφ δίιεκκα  

 

• Σα αληηςπρσηηθά είλαη 

απνηειεζκαηηθά γηα ηα ζπκπηψκαηα 

θαη ίζσο είλαη λεπξνπξνζηαηεπηηθά  

 

• Σα αληηςπρσηηθά ζρεηίδνληαη κε 

αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο 

• Σα θάξκαθα κπνξεί λα βειηηψζνπλ • Οη κειέηεο πάλσ ζηελ πξφδξνκε 
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ηε ζπλνιηθή έθβαζε ςπρσηηθή θάζε είλαη κε 

ζπκπεξαζκαηηθέο, κε κηθξά ζε 

κέγεζνο δείγκαηα θαη βξαρεία 

παξαθνινχζεζε  

 

• Οξηζκέλα λεπξναπεηθνληζηηθά 

επξήκαηα κπνξεί λα πξνβιέςνπλ ηελ 

ςχρσζε  

 

• Γελ ππάξρνπλ βηνινγηθνί δείθηεο γηα 

ηελ πξφβιεςε ηεο αλάπηπμεο 

ςχρσζεο 

• Ζ δηάγλσζε έρεη βειηησζεί κε ηε 

ρξήζε θιηκάθσλ αμηνιφγεζεο ηεο 

έθβαζεο  

 

 

• Ζ ζεξαπεία κπνξεί λα κεηψζεη ηε 

δηάξθεηα ηεο πξφδξνκεο θάζεο θαη 

λα βειηηψζεη ηελ πξφγλσζε  

 

 

 

ε κηα πνιχ πξφζθαηε κεηα-αλάιπζε ηπραηνπνηεκέλσλ κειεηψλ 

αλαδεηήζεθαλ ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνιεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ, θαξκαθεπηηθψλ ή ςπρνζεξαπεπηηθψλ, ζε πιεζπζκνχο 

πςεινχ θηλδχλνπ εθδήισζεο ςχρσζεο. πκπεξηιήθζεθαλ κειέηεο κε κέζν 

αξηζκφ 81 ζπκκεηερφλησλ, ζηηο νπνίεο ππήξρε ζχγθξηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ κε νκάδεο ειέγρνπ. Οη εξεπλεηέο 

απνθάλζεθαλ πσο νη σο ηψξα ελδείμεηο δελ είλαη ζπκπεξαζκαηηθέο αιιά 

ππνδειψλνπλ πσο ε γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία κπνξεί λα 

θαζπζηεξήζεη ηε κεηάβαζε ζηελ ςχρσζε [104]. Έλα απφ ηα επηρεηξήκαηα ησλ 

ππνζηεξηθηψλ ησλ παξεκβάζεσλ ζε άηνκα πςεινχ θηλδχλνπ είλαη πσο ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζχλδξνκν θηλδχλνπ γηα 

ςχρσζε είλαη έλαο εηεξνγελήο πιεζπζκφο γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη θίλδπλνο φρη 

κφλν γηα ζρηδνθξέλεηα αιιά θαη γηα άιιεο δηαηαξαρέο φπσο θαηαζιηπηηθέο, 

αγρψδεηο, θαηάρξεζε νπζηψλ θιπ, ελψ επηπξφζζεηα ηα άηνκα απηά 

παξνπζηάδνπλ γλσζηηθέο, θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο δπζθνιίεο. Αλ θαη 

πνιινί δελ ζα αλαπηχμνπλ ςχρσζε ζην κέιινλ, εληνχηνηο δελ είλαη θαιά θαη 
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ρξεηάδνληαη άκεζε βνήζεηα, δεδνκέλνπ φηη βξίζθνληαη ζηελ εθεβεία ή λσξίο 

ζηελ ελήιηθε δσή, ζε πεξηφδνπο δειαδή θξίζηκεο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

νινθιήξσζε θαη ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ. Ζ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ παξέκβαζεο ζα 

πξνζθέξεη ζεξαπεία ζηα ππάξρνληα ζπκπηψκαηα θαη ειιείκκαηα, ελψ 

ππάξρεη ε πξννπηηθή ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο εκθάληζεο ή θαη ηεο πξφιεςεο 

ηεο αλάδπζεο θάπνηαο ςπρσηηθήο δηαηαξαρήο [105]. ε κηα πξφζθαηε 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, νξηζκέλνη απφ ηνπο ππέξκαρνπο ηεο πνιχ 

πξψηκεο παξέκβαζεο ζε πιεζπζκνχο ζε θίλδπλν αλάπηπμεο ςχρσζεο 

δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε πσο αλάκηθηεο θαη κε εηδηθέο εθθξάζεηο άγρνπο, 

θαηάζιηςεο, αθφκε θαη ςχρσζεο είλαη ζπρλέο θαη ζπλήζσο παξνδηθέο ζην 

γεληθφ πιεζπζκφ. Οη παξαπάλσ θαηαζηάζεηο φηαλ ζπλδπάδνληαη κε 

ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ην πξψην, νπδέηεξν 

δηαγλσζηηθά ζηάδην κηαο δπλεηηθά ζνβαξφηεξεο ςπρνπαζνινγίαο, πνπ 

αξγφηεξα κφλν κπνξεί λα απνθηήζεη δηαγλσζηηθή εηδηθφηεηα. Πξνηείλνπλ 

επνκέλσο πσο, αληί λα δεκηνπξγνχληαη νκάδεο απφ ζχλδξνκα πςεινχ 

θηλδχλνπ αλάινγα κε ηε δηαηαξαρή, ε έγθαηξε παξέκβαζε πνπ ζα εζηίαδε ζε 

έλα επξχ ζχλδξνκν πξψηκεο ςπρηθήο πίεζεο, πνπ ζα ρξεηάδνληαλ 

παξέκβαζε αλάινγα κε ηε θάζε, ζα ήηαλ πην πξνζνδνθφξα [106]. Ωζηφζν, 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ 

ζηα θεξφκελα σο πξφδξνκα ςπρσηηθά ζηάδηα έρνπλ αλαθνηλσζεί απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο ηέηνησλ παξεκβάζεσλ. πγθεθξηκέλα, 

ζηε κειέηε Personal Assessment and Crisis Evaluation (PACE) ηεο νκάδαο 

ηεο Μειβνχξλεο ππφ ηνλ θαζεγεηή McGorry, βξέζεθε πσο ζε έλα ζχλνιν 

115  ζπκκεηερφλησλ, ζεσξνχκελσλ σο πςεινχ θηλδχλνπ γηα αλάπηπμε 

ςχρσζεο, κφιηο 8 άηνκα λφζεζαλ ζηε δηάξθεηα εμάκελεο παξαθνινχζεζεο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ ρσξηζηεί ζε ηξεηο νκάδεο, ιακβάλνληαο αληίζηνηρεο 

παξεκβάζεηο, ζπγθεθξηκέλα, γλσζηαθή ςπρνζεξαπεία θαη αληηςπρσηηθή 

θαξκαθεπηηθή αγσγή (ξηζπεξηδφλε), γλσζηαθή ςπρνζεξαπεία ζπλ εηθνληθφ 

θάξκαθν θαη ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία καδί κε εηθνληθφ θάξκαθν, αληίζηνηρα. 

Γελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο νκάδεο σο 

πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ. ην ζρνιηαζκφ ησλ 

απνηειεζκάησλ νη εξεπλεηέο επεζήκαλαλ ηε δηαθνξνπνίεζε απφ 

πξνεγνχκελεο κειέηεο ηεο νκάδαο ηνπο θαη άιισλ νκάδσλ αλά ηνλ θφζκν θαη 
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πξφηεηλαλ πηζαλέο εξκελείεο. Μία απφ απηέο ήηαλ πσο ίζσο ην δείγκα λα 

απνηεινχληαλ απφ άηνκα πνπ δελ είραλ ηειηθά πνιιέο πηζαλφηεηεο λα 

αλαπηχμνπλ ςχρσζε. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε φιεο νη παξεκβάζεηο κπνξεί 

λα ήηαλ απνηειεζκαηηθέο, ή απιά νη ππνςήθηνη αζζελείο λα κελ σθειήζεθαλ 

ζε ηίπνηα απφ απηέο. Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο παξαηήξεζεο ζα κπνξνχζε λα 

είλαη πσο είλαη πξνηηκφηεξν νη παξεκβάζεηο λα μεθηλνχλ κε ήπηεο κεζφδνπο, 

έπεηηα απφ πξνζεθηηθή αλαδήηεζε πιεζπζκψλ «ζε θίλδπλν» θαη ε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή λα ρνξεγείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αηφκσλ πνπ είλαη 

πην πηζαλφ λα αλαπηχμνπλ ςχρσζε [107]. Πην πξφζθαηα νη ίδηνη εξεπλεηέο 

αλαθνίλσζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλέρεηαο ηεο κειέηεο ζην έλα έηνο. ε 

γεληθέο γξακκέο επηβεβαηψζεθαλ ηα πξψηκα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, κε ηηο 

ηξεηο νκάδεο ζπκκεηερφλησλ λα κελ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο 

πξνο ηα πνζνζηά κεηάβαζεο ζε ςπρσηηθή θαηάζηαζε. Πάλησο ηα πνζνζηά 

κεξηθήο ή πιήξνπο δέζκεπζεο ζηηο παξεκβάζεηο ήηαλ ρακειά γηα φιεο ηηο 

νκάδεο [108]. Ζ ηξέρνπζα θιηληθή πξαθηηθή ζηελ πξφδξνκε θάζε ηεο 

ςχρσζεο παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζηνπο πίλαθεο 5.3 θαη 5.4. 

 

Πίλαθαο 5.3 πζηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ςπρνθνηλσληθώλ 

παξεκβάζεσλ ζηελ πξόδξνκε ςπρσηηθή θάζε 

ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ  

 Πξνζθνξά πξαθηηθήο βνήζεηαο  

 Γνπιεηά πάλσ ζηηο βαζηθέο αλεζπρίεο ηνπ αζζελή θαη ζηηο πεγέο 

ηνπ άγρνπο ηνπ  

 Δπειημία ζην ρξόλν θαη ζηνλ ηόπν παξνρήο ηεο ζεξαπείαο  

 Δλεκέξσζε γηα ηα ζπκπηώκαηα  

 πλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα 

 Θέζπηζε από θνηλνύ ησλ ζεξαπεπηηθώλ ζηόρσλ  

 

ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ  

 Τπνζηεξηθηηθή δηαπξνζσπηθή ζεξαπεία  

 Αληηκεηώπηζε πεξηζηαηηθνύ θαη ζηξεο  

 Γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία  

 Οηθνγελεηαθή ζεξαπεία 
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Πίλαθαο 5.4. Φαξκαθεπηηθή πξαθηηθή ζηελ πξόδξνκε ςπρσηηθή θάζε 

 Γελ ππάξρνπλ ζαθείο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ 

ζηελ πξόδξνκε ςπρσηηθή θάζε  

 Ζ απόθαζε γηα ηε ρνξήγεζε αληηςπρσηηθήο ζεξαπείαο πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη από θνηλνύ κε ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ  

 Οη αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε κία «ππεξ-πςεινύ θηλδύλνπ» 

πξόδξνκε θάζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ ηε ρακειόηεξε 

απνηειεζκαηηθή δόζε αληηςπρσηηθνύ  

 Παξακέλεη αζαθέο αλ νη αζζελείο κε πςειό θίλδπλν κεηάπησζεο 

ζε ςύρσζε πξέπεη γεληθά λα ιακβάλνπλ αληηςπρσηηθά  

 Σα ζπλνδά ζπκπηώκαηα θαη δηαγλώζεηο πξέπεη λα ζεξαπεύνληαη 

ζύκθσλα κε ηηο επηκέξνπο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  

 Γελ έρνπλ αθόκε πξνζδηνξηζηεί νη ζεξαπεπηηθέο ζπζηάζεηο γηα 

ηελ πεξίπησζε απνπζίαο ή κεξηθήο απάληεζεο θαη ηεο ζπλερνύο 

παξνπζίαο ησλ πξόδξνκσλ ζπκπησκάησλ  

 Δπίζεο δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί ε ηδαληθή δηάξθεηα ρνξήγεζεο ηνπ 

αληηςπρσηηθνύ ζηελ πεξίπησζε αλάξξσζεο από ηα πξόδξνκα 

ζπκπηώκαηα 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6  

6.1 Τπηρεςύεσ ϋγκαιρησ παρϋμβαςησ  

Παξά ηηο πξναλαθεξζείζεο ελζηάζεηο γηα ηε ζθνπηκφηεηα χπαξμεο θαη 

ηε ιεηηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ γηα αζζελείο κε πξψην ςπρσηηθφ 

επεηζφδην, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο αλά ηνλ θφζκν 

ππεξεζίεο κε ζθνπφ ηελ πξψηκε δηάγλσζε θαη έγθαηξε παξέκβαζε. Πξνο ην 

παξφλ επηθξαηεί ε άπνςε πσο ε αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ 

ςπρηθήο πγείαο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθαηξε θαη νπζηαζηηθή 

παξέκβαζε ζην θξίζηκν πξψην ζηάδην κηαο ςπρσηηθήο δηαηαξαρήο. Σέηνηεο 

ππεξεζίεο έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί ζε δηάθνξα θξάηε, ελψ ζηε ρψξα καο 

γίλεηαη πξνζπάζεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

 

6.2 Δυτικϋσ χώρεσ  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 9̓0 ε αλάπηπμε ππεξεζηψλ έγθαηξεο 

παξέκβαζεο ζηελ ςχρσζε γηα λένπο αλζξψπνπο απέθηεζε πξνηεξαηφηεηα ζε 

ρψξεο φπσο ε Μεγάιε Βξεηαλία, ε Απζηξαιία, ν Καλαδάο θαη νη 

θαλδηλαβηθέο ρψξεο. Ζ ηάζε απηή ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο κεηαθίλεζεο 

πφξσλ θαη ηεο κεηαηφπηζεο ηεο θξνληίδαο απφ ην λνζνθνκείν ζηελ θνηλφηεηα. 

εκαληηθφ ξφιν έπαημε ε ακθηζβήηεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

θξνληηζηψλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ήδε ππήξραλ. 

Σέινο, ηελ επνρή εθείλε ζεσξήζεθε πσο νη θνηλνηηθέο νκάδεο ςπρηθήο πγείαο 

δελ είραλ ηελ ηθαλφηεηα λα δεζκεχζνπλ ζηε ζεξαπεία ηνπο αζζελείο, ή λα 

παξέρνπλ ηελ εμεηδηθεπκέλε ζεξαπεία πνπ απαηηνχληαλ ζηα πξψηκα, θξίζηκα 

ζηάδηα ηεο ςχρσζεο [109]. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα πξνγξάκκαηα Early 

Psychosis Prevention and Intervention Centre (EPPIC) ζηε Μειβνχξλε ηεο 

Απζηξαιίαο, πνπ είλαη πξσηνπφξνο ζηνλ ηνκέα ηεο έγθαηξεο παξέκβαζεο, 

Early Treatment and Identification of Psychosis (TIPS) ζηε Ννξβεγία θαη 

Γαλία, OPUS ζηε Γαλία, Initiative to Reduce the Impact of Schizophrenia 

(IRIS) ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, Program for Assessment and Early 

Schizophrenia (PACES) ζηηο ΖΠΑ, Prevention and Early Intervention Program 

for Psychosis (PEPP) ζηνλ Καλαδά. Ζ βαζηθή επηδίσμε ησλ ππεξεζηψλ 

έγθαηξεο παξέκβαζεο είλαη ε δέζκεπζε ησλ αζζελψλ ζηε ζεξαπεία. Ζ 

εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ θαη ε απαζρφιεζε είλαη επίζεο ζεκαληηθνί ζηφρνη. 
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Ζ πξνζβαζηκφηεηα είλαη πάληα πξνηεξαηφηεηα θαη ζην δήηεκα απηφ νη νκάδεο 

δείρλνπλ κεγάιε επειημία. Βέβαηα νη νξγαλσκέλεο δξάζεηο ελεκέξσζεο ηεο 

θνηλφηεηαο είλαη πάληα ζην πξφγξακκα, αλάινγα κε ηε δηαζέζηκε 

ρξεκαηνδφηεζε [109]. Γεληθά ζηα πξνγξάκκαηα έγθαηξεο παξέκβαζεο δίλεηαη 

έκθαζε ζηηο εμσλνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πεξηζηαηηθψλ. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε κείσζε ηεο DUP κέζσ ηεο νξγάλσζεο 

ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ζε ηνκείο κε αξκνληθά ζπλεξγαδφκελεο ππεξεζίεο, 

κέζσ πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο 

γηαηξψλ άιισλ εηδηθνηήησλ θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ 

αλαγλψξηζε πεξηζηαηηθψλ κε πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην θαη ζηελ 

παξαπνκπή ηνπο ζηηο αλάινγεο ππεξεζίεο θαη κέζσ ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο 

κε ππεξεζίεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο 

[26]. Φπζηθά ε αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ είλαη δηαξθήο θαη γίλεηαη ζηε 

βάζε ησλ παξακέηξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 6.1.  

 

Πίλαθαο 6.1. Παξάκεηξνη αμηνιόγεζεο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ γηα ην 

πξώην ςπρσηηθό επεηζόδην (26) 

Απνδνρή από ηνπο αζζελείο, ηελ 

θνηλόηεηα θαη ηνπο εκπιεθόκελνπο 

θνξείο 

 Δμαζθάιηζε απνξξήηνπ  

 Ηθαλνπνίεζε αζζελή θαη 

νηθνγέλεηαο  

 πκκεηνρή ζηηο 

ζεξαπεπηηθέο απνθάζεηο 

Πξνζβαζηκόηεηα  Μηθξφο ρξφλνο αλακνλήο γηα 

ηελ πξψηε εμέηαζε  

 Μηθξή DUP  

 Καιφο ξπζκφο ππνδνρήο λέσλ 

πεξηζηαηηθψλ 

Καηαιιειόηεηα σο πξνο ηε 

ρνξήγεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο 

ζεξαπείαο 

 Δλδεδεηγκέλε θαξκαθεπηηθή 

αγσγή  

 Φπρνινγηθή ππνζηήξημε  

 Φπρνεθπαίδεπζε  

 Παξαπνκπή ζε ππεξεζίεο  

απνθαηάζηαζεο 
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Απνηειεζκαηηθόηεηα σο πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ πξνζδνθώκελσλ 

απνηειεζκάησλ 

 Όθεζε ζπκπησκαηνινγίαο  

 Λεηηνπξγηθφηεηα  

 Πνηφηεηα δσήο  

 Τπνηξνπέο  

 Ννζειείεο  

 Απαζρφιεζε 

Απνδνηηθόηεηα  ρέζε θφζηνπο/νθέινπο 

πλέρεηα ζηηο παξερόκελεο 

ππεξεζίεο 

 Πνζνζηφ δηαθνπήο ηεο 

θξνληίδαο  

 Παξαθνινχζεζε ζηελ 

θνηλφηεηα κεηά απφ λνζειεία  

 Σεθκεξησκέλνο ζρεδηαζκφο γηα 

κεηά ην εμηηήξην 

Αζθάιεηα  Παξελέξγεηεο θαξκάθσλ  

 Απφπεηξεο απηνθηνλίαο θαη 

αξηζκφο απηνθηνληψλ 

Δπάξθεηα θαη ηθαλόηεηα 

πξνζσπηθνύ 

 

 

Οη ππεξεζίεο έγθαηξεο παξέκβαζεο απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή 

πνιχπιεπξεο θνηλνηηθήο θξνληίδαο ζηνπο λένπο ςπρσηηθνχο αζζελείο. ηε 

Μεγάιε Βξεηαλία ην ζρέδην ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο ήηαλ ε ίδξπζε 50 

ηέηνησλ ππεξεζηψλ γηα ηε θξνληίδα αζζελψλ κε πξψην επεηζφδην ςχρσζεο, 

ειηθίαο 14 έσο 35 εηψλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα σο ην 2004. Ζ αλάπηπμε 

κέξνπο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ζηελ πεξηνρή West Midlands αμηνινγήζεθε ζε 

κηα κειέηε ηνπ 2009 [109]. Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6.2. 
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Πίλαθαο 6.2. Πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ππεξεζίεο έγθαηξεο 

παξέκβαζεο ζηελ ςύρσζε [109]  

 ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ε ηάζε ησλ ππεξεζηώλ έγθαηξεο 

παξέκβαζεο λα είλαη θάπσο απνζηαζηνπνηεκέλεο από ην 

ππόινηπν ζύζηεκα ππεξεζηώλ ςπρηθήο πγείαο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη έληαζε ζηηο ζρέζεηο κε ηηο ππάξρνπζεο θνηλνηηθέο 

νκάδεο ςπρηθήο πγείαο. Ζ αλάγθε γηα θαιή επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο λέεο θαη ζηηο παιαηόηεξεο ππεξεζίεο 

είλαη πξνθαλήο, θαζώο νη αζζελείο θάπνηα ζηηγκή ζα 

απνδεζκεπηνύλ από ηηο ππεξεζίεο έγθαηξεο παξέκβαζεο θαη ζα 

παξαπεκθζνύλ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο ππεξεζίεο.  

 

 Οη ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ζέηνπλ δηάθνξεο πξνθιήζεηο ζηηο 

ππεξεζίεο έγθαηξεο παξέκβαζεο. Μπνξεί γηα παξάδεηγκα λα 

έρνπλ λα ζεξαπεύζνπλ αζζελείο κεηνλνηήησλ, πνπ ζαλ 

πιεζπζκόο απαηηεί γλώζε ηεο θνπιηνύξαο ηνπο. Δπίζεο ε 

αλεξγία θαη ε γεληθόηεξε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα κπνξεί λα 

ζεσξεζνύλ παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ αλάξξσζε.  

 

 ηηο απνκαθξπζκέλεο γεσγξαθηθά πεξηνρέο ππάξρνπλ άιια 

δεηήκαηα πνπ δπζθνιεύνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ςπρηθήο 

πγείαο από ηηο νκάδεο έγθαηξεο παξέκβαζεο. Οη απνζηάζεηο πνπ 

πξέπεη λα δηαλπζνύλ είλαη έλα από απηά, ε πξόζβαζε ζε άιιεο 

ππεξεζίεο είλαη έλα άιιν, ελώ ππάξρνπλ θαη δεηήκαηα 

εκπηζηεπηηθόηεηαο ζηηο κηθξέο θνηλσλίεο.  

 

 Οη πξνθιήζεηο πνπ θαινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη ππεξεζίεο 

έγθαηξεο παξέκβαζεο είλαη αξθεηέο. Ζ κεγαιύηεξε από όιεο είλαη 

νη απμαλόκελεο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνύ. Απηό δεκηνπξγεί πίεζε 

θαη ζε θάπνηεο νκάδεο ζηε Μ. Βξεηαλία παξαηεξήζεθε ην 

νμύκσξν, λα ππάξρνπλ ιίζηεο αλακνλήο γηα ηελ έγθαηξε 

παξέκβαζε! Ο κεγάινο όγθνο θιηληθήο δνπιεηάο ησλ νκάδσλ 

κπνξεί λα απνβεί ζε βάξνο άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, όπσο ε 
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ζηήξημε ησλ νηθνγελεηώλ ησλ αζζελώλ θαη ε ελεκέξσζε ηεο 

θνηλόηεηαο. 

 

 

Τπεξεζίεο έγθαηξεο παξέκβαζεο δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο. ε 

πξφζθαηε δεκνζίεπζε απφ ηελ Διβεηία πεξηγξάθεηαη ε αλάπηπμε θαη ην 

θιηληθφ έξγν ηνπ πξνγξάκκαηνο Treatment and Early Intervention in 

Psychosis Program (TIPP-Lausanne) ζην θαληφλη ηεο Λσδάλεο. Ζ 

ππεξεζία απηή απνηειείηαη απφ εμσηεξηθά ηαηξεία νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο θξνληίδαο (assertive case management), εμεηδηθεπκέλε 

λνζειεπηηθή κνλάδα θαη θηλεηή κνλάδα εληαηηθήο παξέκβαζεο πνπ 

ζπλεξγάδεηαη κε εξεπλεηηθφ  θέληξν. Ζ ππεξεζία ζρεκαηίζηεθε έπεηηα απφ 

ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο θαη ηε δηαπίζησζε φηη νη αζζελείο 

κε πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην είραλ απμεκέλε DUP θαη δελ δεζκεχνληαλ 

ηθαλνπνηεηηθά ζηε ζεξαπεία. Έπεηηα απφ 8 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ην 

πξφγξακκα παξέρεη ππεξεζίεο ζε 350 αζζελείο κε πνζνζηφ 

απνκάθξπλζεο απφ ηελ ππεξεζία κφιηο 9% ζηελ ηξηεηία. Απφ ηνπο 

αζζελείο 90 έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Ζ εκπεηξία 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο νδήγεζε ην ηνπηθφ Τπνπξγείν 

Τγείαο ζηελ απφθαζε δεκηνπξγίαο θαη άιισλ παξφκνησλ ππεξεζηψλ. Οη 

ζπγγξαθείο επηζεκαίλνπλ πσο ηα πξνγξάκκαηα έγθαηξεο παξέκβαζεο 

έρνπλ νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηε δέζκεπζε ησλ αζζελψλ ζηε ζεξαπεία θαη 

πσο ε εξεπλεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα είλαη ζεκαληηθή γηα ην ζρεδηαζκφ 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

θξνληίδαο [110]. Έλα αθφκα θηιφδνμν πξφγξακκα κε ηίηιν «Κάηη έρεη 

αιιάμεη» (Something has Changed project) δεκηνπξγήζεθε ην 2003 ζηε 

γεηηνληθή καο Ηηαιία, ζηελ πεξηνρή ηνπ Σξηέζηε. Ζ ππεξεζία απεπζχλεηαη 

ζε λεαξνχο αζζελείο ειηθίαο 16-30 εηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν ή ήδε 

έρνπλ εκθαλίζεη ζπκπηψκαηα ςχρσζεο. Δθηφο απφ ην θιηληθφ έξγν ε 

ππεξεζία έρεη αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη ησλ 

κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ησλ ζρνιείσλ, ησλ γεληθψλ γηαηξψλ, ησλ 

εηζαγγειηθψλ αξρψλ θαη ηεο αζηπλνκίαο, φισλ δει ησλ θνξέσλ πνπ 

ελδέρεηαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε αζζελείο πξψηνπ επεηζνδίνπ. Σν 
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πξφγξακκα αμηνινγήζεθε ην 2010 θαη εγθξίζεθε ε επέθηαζε ηνπ [111]. 

Αιιά θαη ζηε Ρσζία έρνπλ αλαπηπρζεί πξσηνβνπιίεο ππέξ ηεο έγθαηξεο 

παξέκβαζεο ζηελ ςχρσζε, φπσο ζηε Μφζρα απφ ην ηνπηθφ εξεπλεηηθφ 

ηλζηηηνχην ςπρηαηξηθήο. Σα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο ήηαλ ελζαξξπληηθά θαη σο ην 2010 είραλ 

δεκηνπξγεζεί παξφκνηεο ππεξεζίεο ζε 30 πεξηνρέο ζε φιε ηε Ρσζία [112]. 

Πνιχ πξφζθαηα δεκνζηεχηεθε ν δεθαεηήο απνινγηζκφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Outreach and Support in South London (OASIS), πνπ 

εηδηθεχεηαη ζηελ αλίρλεπζε θαη ζεξαπεία αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ ςχρσζε. Σν πξφγξακκα απηφ είλαη απφ ηα 

κεγαιχηεξα παγθνζκίσο θαη παξάγεη θιηληθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν. ηα 

άηνκα ζε θίλδπλν γηα εθδήισζε ςχρσζεο εθαξκφδεηαη γλσζηαθή 

ςπρνζεξαπεία κφλε ή ζε ζπλδπαζκφ κε αληηθαηαζιηπηηθή/αληηςπρσηηθή 

θαξκαθεπηηθή αγσγή. Με απηέο ηηο παξεκβάζεηο κφιηο ην 15,2% ησλ 

αηφκσλ εκθάληζαλ έθδειν ςπρσηηθφ επεηζφδην ζε δηάζηεκα 

παξαθνινχζεζεο δχν εηψλ [113]. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξφζθαηε 

αλαθνίλσζε ηεο κειέηεο OPUS ζηε Γαλία, φπνπ παξνπζηάδεηαη κε 

παξαζηαηηθφ ηξφπν ε εθαξκνγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ θιηληθή 

πξάμε. Ζ ελ ιφγσ κειέηε μεθίλεζε ην 1996 κε έγθξηζε θαη ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, σο δηαπαλεπηζηεκηαθή ζπλεξγαζία ησλ 

παλεπηζηεκίσλ ηνπ Άαξρνπο θαη ηεο Κνπεγράγεο. Πεξηιακβάλεη έλα 

ηξνπνπνηεκέλν πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο θνηλνηηθήο θξνληίδαο 

(assertive community treatment) κε εκπινθή ηεο νηθνγέλεηαο θαη εθκάζεζε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. ηε κειέηε είραλ ζπκκεηάζρεη 547 αζζελείο κε 

πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην θαη ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ πνπ 

ιάκβαλε ηε ζπλήζε ζεξαπεία, ζηνπο αζζελείο απηνχο κεηψζεθε ε 

βαξχηεηα ηεο ςπρσηηθήο θαη αξλεηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο θαη ηεο ρξήζεο 

νπζηψλ. Δπίζεο, είραλ απμεκέλε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ππεξεζία θαη 

δέζκεπζε ζηε ζεξαπεία, κεησκέλε παξακνλή ζην λνζνθνκείν θαη 

ιηγφηεξεο κέξεο ππνζηεξηδφκελεο δηαβίσζεο. Αθφκε θαη νη ζπγγελείο ησλ 

αζζελψλ απηψλ ήηαλ ιηγφηεξν θνξηηζκέλνη, πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη 

θαη απέθηεζαλ γλψζεηο γηα ηε ζρηδνθξέλεηα. Έπεηηα απφ απηά ην 

πξφγξακκα εθαξκφζηεθε ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Γαλίαο, ηνπηθνί θνξείο 

εθπαηδεχηεθαλ θαη νη ηνπηθέο αξρέο ρξεκαηνδφηεζαλ ην εγρείξεκα. ηελ 
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παξνχζα θάζε ζρεδηάδνληαη θαηλνχξγηεο δξάζεηο γηα βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ [114]. Ζ αλάπηπμε ηεο ππεξεζίαο έγθαηξεο 

παξέκβαζεο ηνπ ΠΓΝΗ ζηελ πεξηνρή καο πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηα ζην 

εηδηθφ κέξνο. 

  



  

 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ 
  



  

 65 

ΕΙΑΓΨΓΗ 
Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα έρνπλ δηεμαρζεί ελδηαθέξνπζεο 

κειέηεο ζε αζζελείο κε πξψην επεηζφδην ςχρσζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο 

έρνπλ δεκνζηεπζεί ζην δηεζλή επηζηεκνληθφ ηχπν. Οξηζκέλεο απφ απηέο 

αθνξνχλ ζηελ αλίρλεπζε ησλ επηπέδσλ ηνπ λεπξνηξνθηθνχ εγθεθαιηθνχ 

παξάγνληα (Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF) ζε αζζελείο κε 

πξσηνεκθαληδφκελε ςχρσζε. Ο BDNF δηακεζνιαβεί θαη ξπζκίδεη ηε ζχλζεζε 

θαη ην κεηαβνιηζκφ ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ, ηε δξαζηεξηφηεηα, 

δηαθνξνπνίεζε θαη επηβίσζε ησλ λεπξψλσλ, ηε δεκηνπξγία ζπλάςεσλ θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ληνπακηληθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ εγθεθάινπ 

[115]. ηελ πξψηε απφ απηέο ηηο κειέηεο, πνπ δηεμήρζε ζην γεληθφ θξαηηθφ 

λνζνθνκείν ηεο Νίθαηαο, ζηνλ Πεηξαηά, κεηξήζεθαλ ηα επίπεδα ηνπ BDNF ζε 

κηα νκάδα 14 αζζελψλ κε πξψην επεηζφδην πξηλ ηελ έλαξμε αληηςπρσηηθήο 

ζεξαπείαο θαη έγηλε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα επίπεδα 15 πγηψλ εζεινληψλ 

καξηχξσλ. Τπήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα επίπεδα ηνπ BDNF, πνπ ήηαλ 

πνιχ θαηψηεξα ζηνπο αζζελείο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Δπίζεο 

βξέζεθε αξλεηηθή ζπζρέηηζε ησλ επηπέδσλ ηνπ BDNF κε ηε 

ζπκπησκαηνινγία ησλ αζζελψλ, φπσο κεηξήζεθε κε ηελ θιίκαθα PANSS. Σα 

επξήκαηα εξκελεχηεθαλ σο έλδεημε πσο ηα επίπεδα ηνπ BDNF θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο ςχρσζεο είλαη ρακειά θαη απηφ ίζσο αληαλαθιά θάπνηεο 

ππνθείκελεο παζνθπζηνινγηθέο δηεξγαζίεο, ίζσο αθφκε ζρεηίδεηαη θαη κε ηε 

βαξχηεηα ηεο ζπκπησκαηνινγίαο [116]. Ζ ίδηα νκάδα εξεπλεηψλ ζε 

κεηαγελέζηεξε κειέηε βξήθε πσο ν φγθνο ηνπ ηππνθάκπνπ (ηεο εγθεθαιηθήο 

δνκήο πνπ εκπιέθεηαη ζηε κλήκε θαη ζε άιιεο αλψηεξεο εγθεθαιηθέο 

ιεηηνπξγίεο) κηαο νκάδαο 20 αζζελψλ κε πξψηε εκθάληζε ςχρσζεο, πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε αληηςπρσηηθά θάξκαθα, ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξνο 

απφ ηνλ φγθν ηνπ ηππνθάκπνπ 21 πγηψλ καξηχξσλ. Σν εχξεκα απηφ 

ζπζρεηίζηεθε κε ηα κεησκέλα επίπεδα ηνπ BDNF πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηνπο 

αζζελείο, θαηά ηξφπν αλάινγν, δει φζν κηθξφηεξνο ν ηππφθακπνο, ηφζν 

κεησκέλα ηα επίπεδα ηνπ BDNF. Καηά ηνπο ζπγγξαθείο ηα επξήκαηα ηεο 

κειέηεο ήηαλ ελδεηθηηθά ηεο ζρέζεο ηνπ BDNF κε ην κεησκέλν φγθν ηνπ 

ηππνθάκπνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ςχρσζεο θαη ππνζηεξίδνπλ ηε ζεσξία ηεο 

πξννδεπηηθήο, λεπξνεθθπιηζηηθήο- λεπξνηνμηθήο αληίδξαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ έλαξμε ηεο ςχρσζεο [117]. Ζ πην πξφζθαηε απφ ηηο κειέηεο γηα ηνλ 
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BDNF ζε αζζελείο πξψηνπ ςπρσηηθνχ επεηζνδίνπ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

ζεξαπείαο έγηλε ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ηνκέσλ 

θαξκαθνινγίαο θαη ςπρηαηξηθήο θαη απνζθνπνχζε ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηνπ BDNF, ηνπ πνιπκνξθηζκνχ Val66Met ηνπ 

γνληδίνπ ηεο 86 θαηερνι-Ο-κεζπι-ηξαλζθεξάζεο (COMT) θαη νξηζκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αζζελψλ. Ζ COMT είλαη έλα 

έλδπκν πνπ έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαηαβνιηζκφ ηεο ληνπακίλεο θαη έρεη 

εληαρζεί ζηε ιίζηα γνληδίσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζρηδνθξέλεηα, βάζεη 

κειεηψλ ζπζρέηηζεο ηνπ πνιπκνξθηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γνληδίνπ θαη ηεο 

λφζνπ [118]. Σα επίπεδα BDNF ηνπ νξνχ 50 αζζελψλ ζπγθξίζεθαλ κε ηα 

αληίζηνηρα ηζάξηζκσλ πγηψλ καξηχξσλ. Οη δχν πιεζπζκνί ζπγθξίζεθαλ θαη 

σο πξνο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο κε βάζε ην 

εξσηεκαηνιφγην Zuckerman–Kuhlman Personality Questionnaire (ZKPQ). Οη 

αζζελείο παξνπζίαδαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξα επίπεδα BDNF, πςειφηεξεο 

ηηκέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεπξσηηζκνχ θαη ηεο ερζξφηεηαο-επηζεηηθφηεηαο 

θαη ρακειφηεξεο ηηκέο ζηελ θνηλσληθφηεηα. Οη δχν πιεζπζκνί δελ δηέθεξαλ 

σο πξνο ηνλ πνιπκνξθηζκφ ηεο Val66Met. Σα απνηειέζκαηα εξκελεχηεθαλ 

σο ελδεηθηηθά κηαο πεξίπινθεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ BDNF, 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο, γνληδηαθνχ πνιπκνξθηζκνχ θαη 

ςπρσηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο, αθήλνληαο αλνηρηά εξσηήκαηα γηα κειινληηθή 

έξεπλα [119]. Άιινη εξεπλεηέο ζηε ρψξα καο επηθεληξψζεθαλ ζηε κειέηε 

πεξηζζφηεξν θιηληθψλ παξακέηξσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην παλεπηζηήκην ηεο 

Πάηξαο, ζε δείγκα αζζελψλ κε πξψην ή δεχηεξν ςπρσηηθφ επεηζφδην θαη 

δηάξθεηα λφζνπ κηθξφηεξε απφ 3 ρξφληα, αλαδεηήζεθαλ αλαδξνκηθά νξηζκέλα 

πξφδξνκα ζπκπηψκαηα θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηε βαξχηεηα ησλ έθδεια 

ςπρσηηθψλ ζπκπησκάησλ. Βξέζεθε πσο δηάθνξα πξφδξνκα ζπκπηψκαηα, 

θαζψο θαη ν αξηζκφο απηψλ ζπζρεηίζηεθαλ κε ηελ ςπρσηηθή 

ζπκπησκαηνινγία έπεηηα απφ ηελ έλαξμε ηεο ςχρσζεο. Σα ζπκπηψκαηα 

απηά ήηαλ ε αλαθεξφκελε «έθηε αίζζεζε», ε αλεζπρία, νη ηδέεο αλαθνξάο, ε 

δηαηαξαρή ζπγθέληξσζεο, ε ππεξαθνπζία, ην απξφζθνξν ζπλαίζζεκα, νη 

παξάδνμεο πεπνηζήζεηο θαη ε καγηθή ζθέςε, θαζψο θαη ν αζαθήο ιφγνο. 

Αληίζεηα, ην πξφδξνκν ζχκπησκα ησλ αζπλήζηζησλ αληηιεπηηθψλ εκπεηξηψλ 

ζπζρεηίζηεθε κε επηφηεξε ςπρσηηθή ζπκπησκαηνινγία. ηνπο ππφηππνπο 

δίρσο παξαλντθή ζπκπησκαηνινγία ε κεηάβαζε απφ ηελ πξνςπρσηηθή ζηελ 
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ςπρσηηθή θαηάζηαζε ήηαλ βαζκηαία, ελψ ζηηο παξαλντθέο ςπρψζεηο ε 

κεηάβαζε ππήξμε απφηνκε [120]. Παξά ηηο κειέηεο ζε αζζελείο κε πξψην 

ςπρσηηθφ επεηζφδην απφ δηάθνξεο εξεπλεηηθέο νκάδεο, ζηε ρψξα καο δελ 

ππάξρνπλ επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

πξψηνπ επεηζνδίνπ ςχρσζεο ζην γεληθφ πιεζπζκφ. Ζ θαηαγξαθή ησλ 

πεξηζηαηηθψλ κηαο πεξηνρήο είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο ζε ππεξεζίεο πγείαο. Απηφ επηηξέπεη ηε ζηνρεπκέλε 

αλάπηπμε λέσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο κε δηεθδίθεζε 

αληίζηνηρσλ πφξσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ή ηελ αλαθαηαλνκή ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ πξνο λέεο ππεξεζίεο. Μπνξεί επίζεο νη αλάγθεο λα 

επηρεηξεζεί λα θαιπθζνχλ κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ 

ππεξεζηψλ. ε θάζε πεξίπησζε ε γλψζε ησλ αλαγθψλ κηαο πεξηνρήο κπνξεί 

λα θαηεπζχλεη ζσζηά ην γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

πνιηηηθήο πγείαο. ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο Έγθαηξεο 

Παξέκβαζεο ζηελ Φχρσζε ηνπ ΠΓΝΗ νξγαλψζεθε ε παξνχζα επηδεκηνινγηθή 

κειέηε κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ αζζελψλ κε πξψην 

επεηζφδην ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, δει ζηνπο λνκνχο 

Ησαλλίλσλ θαη Θεζπξσηίαο θαη ηε δηεξεχλεζε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ηέηνηα πξνζπάζεηα ζηε ρψξα καο. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ελδείμεηο πνπ, αλ ε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπο επηβεβαησζεί απφ κεηαγελέζηεξεο κειέηεο ζε 

άιιεο πεξηνρέο, ζα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ ησλ 

ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ πεξηνρή καο θαη αιινχ. Ζ δηεμαγσγή ηεο 

κειέηεο εγθξίζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη ηελ Δπηηξνπή 

Γενληνινγίαο ηνπ ΠΓΝΗ. 
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Η ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΕΠΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ 

ΧΤΦΩΣΙΚΟΤ ΕΠΕΙΟΔΙΟΤ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ 

ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ [121]  

1.1.1 Τλικό Και Μϋθοδοσ  

Περιγραφό Σου Σομϋα Χυχικόσ Τγεύασ Σου Νομού Ιωαννύνων  

Ο Σνκέαο Φπρηθήο Τγείαο (ΣνΦΤ) ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ, ζηε γεσγξαθηθή 

πεξηθέξεηα ηεο Ζπείξνπ, παξέρεη ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο ζε έλα πιεζπζκφ 

167.901 (κε βαζε ηελ θαηαγξαθή ηνπ 2011) θαηνίθσλ πεξίπνπ, ζε πεξηνρή 

θπξίσο νξεηλή θαη δχζβαηε ζε πνιιά ζεκεία, ζπλνιηθήο έθηαζεο 4.990 η.ρικ 

(εηθφλα 1.1). χκθσλα κε πξφζθαηε επηδεκηνινγηθή έξεπλα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο [199] ν πιεζπζκφο ηεο ππαίζξνπ ζηελ Ήπεηξν 

απνηειείηαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ, πνπ θηάλεη ην 33,64 θάη./ρικ², απφ 

ειηθησκέλνπο, ελψ ζηα αζηηθά θέληξα ε ζχλζεζε είλαη δηαθνξεηηθή θαη 

δηακέλνπλ πνιινί λεψηεξνη άλζξσπνη. Ζ επίζεκε ζηαηηζηηθή εθηίκεζε είλαη φηη 

ην 7,4% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη αιινδαπνί, θπξίσο αιβαληθήο θαη ζπξηαθήο 

θαηαγσγήο, ζην θάζκα ησλ παξαγσγηθψλ ειηθηψλ [122]. 

 

Δηθόλα 1.1. Ζ πεξηνρή επζύλεο ηνπ Σνκέα Φπρηθήο Τγείαο Ησαλλίλσλ 
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1.1.2. Τπηρεςύεσ ψυχικόσ υγεύασ του τομϋα 

ηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Σνκέα έρνπλ αλαπηπρζεί νη παξαθάησ 

ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο: ε ςπρηαηξηθή θιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ (ΠΓΝΗ), πνπ επίζεο δηαζέηεη εμσηεξηθά ηαηξεία θαη ηε 

λενζχζηαηε ππεξεζία γηα ηελ έγθαηξε παξέκβαζε ζηελ ςχρσζε, ν 

ςπρηαηξηθφο ηνκέαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ (ΓΝ) «Γ. Υαηδεθψζηα» πνπ 

δηαζέηεη εμσηεξηθά ηαηξεία θαη ην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο, ηα εμσηεξηθά ηαηξεία 

ηνπ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ) θαη ε Κηλεηή Μνλάδα Φπρηθήο 

Τγείαο ησλ λνκψλ Ησαλλίλσλ θαη Θεζπξσηίαο (ΚΜΦΤ Η-Θ), πνπ επηζθέπηεηαη 

θαζεκεξηλά ηα Κέληξα Τγείαο ησλ δχν λνκψλ. Οη αζζελείο κπνξνχλ επίζεο 

λα απεπζχλνληαη ζηνπο ςπρηάηξνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Γηα ηνπο ρξφληνπο 

ςπρσηηθνχο αζζελείο ππάξρνπλ αθφκε ελδηάκεζεο δνκέο (μελψλεο θαη 

νηθνηξνθεία) πνπ πινπνηνχληαη ηφζν απφ ην δεκφζην ηνκέα φζν θαη απφ κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο (ΜΚΟ). ηελ πεξηνρή καο δελ ππάξρεη ηδησηηθή 

ςπρηαηξηθή λνζειεπηηθή κνλάδα πξνο ην παξψλ. 

 

Η Τπηρεςύα Έγκαιρησ Παρϋμβαςησ την Χύχωςη Σου ΠΓΝΙ  
Ζ ππεξεζία έγθαηξεο παξέκβαζεο ζηελ ςχρσζε ηνπ ΠΓΝΗ ηδξχζεθε ην 

Γεθέκβξε ηνπ 2007, έπεηηα απφ αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

ςπρηαηξηθήο θιηληθήο, δίρσο επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε εμεηδηθεπκέλε ζηελ αληηκεηψπηζε 

πεξηζηαηηθψλ πξψηνπ ςπρσηηθνχ επεηζνδίνπ ππεξεζία ζηελ Διιάδα, πνπ 

ζεξαπεχεη απνθιεηζηηθά ηέηνηνπο αζζελείο. Ζ ππεξεζία απνηειείηαη απφ κηα 

πνιπθιαδηθή, δηεπηζηεκνληθή νκάδα ζεξαπεπηψλ. πγθεθξηκέλα, απαζρνιεί 

δχν ςπρηάηξνπο κε πιήξεο σξάξην, έλαλ εηδηθεπκέλν θαη έλαλ εηδηθεπφκελν, 

ελψ κεξηθήο απαζρφιεζεο είλαη έλαο αθφκε εηδηθεπκέλνο ςπρίαηξνο, κηα 

θιηληθή ςπρνιφγνο, δχν κέιε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη κηα 

εξγνζεξαπεχηξηα. Ζ νκάδα δηεπζχλεηαη απφ έλαλ έκπεηξν παλεπηζηεκηαθφ 

ςπρίαηξν. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο πεξηιακβάλεη θαζεκεξηλέο, ζχληνκεο 

ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο θαη κηα εβδνκαδηαία ζπλάληεζε, φπνπ 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φιεο νη παξαπνκπέο ηεο πξνεγνχκελεο 

εβδνκάδαο. ηε ζπλάληεζε απηή ζπκκεηέρεη θαη έλαο παηδνςπρίαηξνο απφ ην 

λενζχζηαην Ηαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν ηνπ ΠΓΝΗ θαη έλα κέινο ηεο ΚΜΦΤ Η-Θ, 
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ψζηε λα πξνάγεηαη ε δηαζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ, λα δηεπθνιχλνληαη νη 

παξαπνκπέο θαη λα εμαζθαιίδεηαη θαηά ην δπλαηφλ ε ζπλέρεηα ζηε θξνληίδα. 

ηελ ππεξεζία έγθαηξεο παξέκβαζεο κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ νη αζζελείο 

θαη νη νηθνγέλεηεο απφ κφλνη ηνπο, ή λα παξαπεκθζνχλ απφ ηνπο άιινπο 

παξφρνπο πγείαο θαη ςπρηθήο πγείαο ηεο πεξηνρήο. Οη αζζελείο εμεηάδνληαη 

κέζα ζε 24 ψξεο απφ ηελ παξαπνκπή, ζε κηα ζεηξά ζπλαληήζεσλ κε δχν 

θιηληθνχο. Λακβάλεηαη ιεπηνκεξέο ςπρηαηξηθφ ηζηνξηθφ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο αμηνιφγεζεο πηζαλήο επηθηλδπλφηεηαο, γίλεηαη θπζηθή εμέηαζε θαη 

εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο αλαιφγσο ελδείμεσλ. Γηα ηε δηάγλσζε 

ρξεζηκνπνηείηαη ε δνκεκέλε ζχληνκε δηεζλήο λεπξνςπρηαηξηθή ζπλέληεπμε 

Mini-International Neuropsychiatric Interview (ΜΗΝΗ) θαη γηα ηελ θιηληθή 

εθηίκεζε ησλ ζπκπησκάησλ κε ηελ θιίκαθα PANSS. Σα κέιε ηεο νκάδαο 

έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ηεο NOS γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο DUP. Άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη θπζηθά ησλ εηδηθεπφκελσλ ςπρηάηξσλ. Δπίζεο, 

ζε εβδνκαδηαία βάζε γίλεηαη αηνκηθή θαη νκαδηθή επνπηεία γηα ηα κέιε ηεο 

ζεξαπεπηηθήο νκάδαο. Δθπαηδεπηηθέο δξάζεηο έρνπλ νξγαλσζεί ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ΚΜΦΤ Η-Θ θαη άιιεο ππεξεζίεο ηνπ ςπρηαηξηθνχ ηνκέα. ε 

εμέιημε βξίζθεηαη έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Φαξκαθνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Έρνπλ 

δηνξγαλσζεί ζηα Γηάλλελα έλα ζπλέδξην κε δηεζλή ζπκκεηνρή θαη κηα εκεξίδα, 

ηνλ Ηνχλε ηνπ 2007 θαη ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2008, αληίζηνηρα, κε ζθνπφ ηελ 

πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ζηελ θνηλφηεηα θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

γεληθψλ γηαηξψλ. Σέινο έρεη κεηαθξαζηεί θαη ηππσζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ΚΜΦΤ Η-Θ ην ελεκεξσηηθφ εγρεηξίδην κε ηίηιν «ηέθνκαη θαη πάιη ζηα πφδηα 

κνπ-Καηαλνψληαο θαη αλαξξψλνληαο απφ ηελ ςχρσζε», θαηφπηλ ζρεηηθήο 

άδεηαο ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο ηνπ Birmingham ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο 

πνπ ην εμέδσζε. ην εγρεηξίδην απηφ, πνπ παξέρεηαη δσξεάλ, νη αζζελείο θαη 

νη νηθνγέλεηεο ηνπο βξίζθνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ςπρσηηθέο 

δηαηαξαρέο, ηε ζεξαπεία θαη ηελ πνξεία ηνπο, πνπ ηνπο βνεζνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα ην ςπρηθφ ηνπο λφζεκα. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

πξψηεο δηεηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο έγθαηξεο παξέκβαζεο ζηελ 

ςχρσζε ηνπ ΠΓΝΗ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζην δηεζλή επηζηεκνληθφ ηχπν [123]. ε 

δηάζηεκα κηαο δηεηίαο έγηλαλ 45 παξαπνκπέο ζηελ ππεξεζία θαη ην πνζνζηφ 
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απνκάθξπλζεο ήηαλ 15,5%. Σα φξηα ειηθίαο ησλ αζζελψλ ήηαλ 16-51 έηε, 

δηαθνξνπνηψληαο ηε κνλάδα ηνπ ΠΓΝΗ απφ ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο, πνπ έρνπλ 

πεξηνξηζκέλν ειηθηαθφ εχξνο ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ δέρνληαη. Οη αζζελείο 

είραλ 92 ζεκαληηθά επίπεδα ςπρνπαζνινγίαο θαη ιεηηνπξγηθήο έθπησζεο θαη 

ην 82,2% απηψλ ρξεηάζηεθαλ λνζειεία, αθνχζηα ζε πνζνζηφ 31,1%. Ζ 

ππεξεζία απνηειεί πιένλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ππεξεζηψλ 

ςπρηθήο πγείαο ησλ λνκψλ Ησαλλίλσλ θαη φιεο ηεο βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο. 

 

1.1.3. υλλογό των δεδομϋνων  

Σα ςπρηθά λνζήκαηα πξνθαινχλ ζεκαληηθή λνζεξφηεηα θαη ζπλδένληαη κε 

κεγάια πνζνζηά αλαπεξίαο, παξνπζηάδνληαο κάιηζηα απμεηηθή ηάζε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα παγθνζκίσο. Δπνκέλσο ε γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο 

επηδεκηνινγίαο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ απνθηνχλ νινέλα εληεηλφκελν 

ελδηαθέξνλ. Πνιιέο απφ ηηο γλψζεηο πνπ δηαζέηνπκε ζήκεξα γηα ηηο κείδνλεο 

ςπρηαηξηθέο παζήζεηο, φπσο ε ζρηδνθξέλεηα, δελ ζα ππήξραλ δίρσο ηε ρξήζε 

πιεζπζκηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (κεηξψσλ, πίλαθαο 1.1). Ζ 

ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ κεηξψσλ ζηελ ςπρηαηξηθή επηδεκηνινγία 

επέηξεςε ηελ αλάιπζε δηαθφξσλ ζπζρεηίζεσλ, πνπ δηαθνξεηηθά δελ ζα ήηαλ 

δπλαηφ λα κειεηεζνχλ [124]. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε κειέηε 

ηεο πηζαλήο ζπζρέηηζεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο κε ηηο πεξηγελλεηηθέο επηπινθέο, 

φπνπ έπξεπε λα ζηαζκηζηνχλ δηάθνξεο κεηαβιεηέο, φπσο βάξνο γέλλεζεο, 

λενγληθή αζθπμία, εκβξπτθφ ζηξεο, πεξηθέξεηα θεθαιήο θιπ θαη ηαπηφρξνλα 

λα ιεθζνχλ ππφςε παξάκεηξνη φπσο θνηλσληθέο θαη δεκνγξαθηθέο ζπλζήθεο 

θαη ην ςπρηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηεο κεηέξαο. Ζ κειέηε έγηλε εθηθηή ζπλδπάδνληαο 

πιήζνο θιηληθψλ δεδνκέλσλ κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ράξε ζηηο 

πξνεξρφκελεο απφ ηα κεηξψα πιεξνθνξίεο [125]. Πην πξφζθαην παξάδεηγκα 

απνηειεί ε έξεπλα πάλσ ζην ξφιν ηεο κεηξηθήο έθζεζεο ζην ζηξεο θαη ησλ 

γεγνλφησλ δσήο, ζηε κεηέπεηηα εθδήισζε ζρηδνθξέλεηαο ζην λενγέλλεην 

παηδί [126]. Άιιν παξάδεηγκα είλαη κηα αλαδξνκηθή κειέηε απφ ηε νπεδία γηα 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα αλάπηπμε ζρεηηδφκελσλ κε ηε 

ρξήζε αιθνφι δηαηαξαρψλ ζε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα κεηά ηε δηάγλσζε. 

ηε κειέηε απηή, πνπ ζπδεηείηαη αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ, εληνπίζηεθαλ 

12653 αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα ζηηο εζληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ [214]. Αθφκε 
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έλα πξφζθαην παξάδεηγκα είλαη ε κειέηε γηα ηνπο παξάγνληεο 

καθξνπξφζεζκεο θιηληθήο έθβαζεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο επί ησλ αζζελψλ πνπ 

εληνπίζηεθαλ απφ ηελ νκάδα ησλ γελλεκέλσλ ην 1966 αηφκσλ ζηε Βφξεηα 

Φηλιαλδία [215]. 

 

Πίλαθαο 1.1. Υαξαθηεξηζηηθά κεηξώσλ θαηαγξαθήο ςπρηαηξηθώλ 

πεξηπηώζεσλ 

Κάιπςε ιεο νη γελλήζεηο θαη νη ζάλαηνη 

θαηαγξάθνληαη ζε πνζνζηφ 100% 

Γηαξξνή πεξηζηαηηθώλ Δκθαλψο θακία 

Αληηπξνζσπεπηηθόηεηα Αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα άηνκα ηεο 

πεξηνρήο ή ηεο ρψξαο 

Δγθπξόηεηα ε γεληθέο γξακκέο ηθαλνπνηεηηθή, 

φκσο ηα αίηηα ησλ ζαλάησλ κπνξεί λα 

είλαη ακθηζβεηήζηκα. Οη απηνθηνλίεο 

κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα 

αλαγλσξηζηνχλ 

 

Σα εζληθά κεηξψα αζζελψλ είλαη κηα ηδηαίηεξα ρξήζηκε πεγή 

πιεξνθνξηψλ γηα ηηο κειέηεο παξαθνινχζεζεο, φκσο ε επηινγή ησλ 

πεξηπηψζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ρξεηάδεηαη λα γίλεη 

κε πξνζνρή, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο ζε 

δηαθνξεηηθά παθέηα δεδνκέλσλ. Έλα δήηεκα πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ζηηο ζπγθξίζεηο δηαθνξεηηθψλ κειεηψλ είλαη ε δηαθνξά ζηελ αμηνπηζηία 

ηεο δηάγλσζεο κεηαμχ ζεξαπεπηηθψλ πιαηζίσλ θαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Σέινο, 

νη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ πσο έλαο κεγάινο αξηζκφο αζζελψλ, πνπ 

ιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά εμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα, δελ είλαη 

θαηαγεγξακκέλνη ζε λνζνθνκεηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ [124].  

Πξσηνπφξνο ζε απηφ ην είδνο κειεηψλ είλαη ε Ννξβεγία, ελψ ζεκαληηθέο 

κειέηεο έρνπλ γίλεη θαη ζηηο άιιεο θαλδηλαβηθέο ρψξεο. ηελ Διιάδα δελ 

ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ πεξηζηαηηθψλ πξψηνπ 

ςπρσηηθνχ επεηζνδίνπ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, νπφηε γηα ηε δηεμαγσγή 

κηαο αμηφπηζηεο επηδεκηνινγηθήο κειέηεο ρξεηάδεηαη ε ζπιινγή ησλ 
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δεδνκέλσλ λα γίλεη απφ φινπο ηνπο θνξείο πνπ εμεηάδνπλ θαη ρνξεγνχλ 

ζεξαπεία ζε απηνχο ηνπο αζζελείο. Αλαδεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

νξηζκέλα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ αζζελψλ (ειηθία, θχιν, νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, εξγαζία, κφξθσζε) θαη κε 

θιηληθέο παξακέηξνπο, φπσο DUP, αηνκηθφ ηζηνξηθφ θαηάρξεζεο αιθνφι θαη/ή 

νπζηψλ θαη νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ςπρηθνχ λνζήκαηνο.  

 

1.1.4. Διαγνώςεισ  

ιεο νη δηαγλψζεηο εηέζεζαλ απφ ηνπο ζεξάπνληεο γηαηξνχο ζχκθσλα 

κε ηελ ηαμηλφκεζε ηεο ICD-10, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεκα ζηε ρψξα καο. 

Μφλν νη ςπρίαηξνη ηεο ππεξεζίαο έγθαηξεο παξέκβαζεο ζηελ ςχρσζε ηνπ 

ΠΓΝΗ ρξεζηκνπνηνχλ σο ξνπηίλα κηα ζηαζκηζκέλε δηαγλσζηηθή ζπλέληεπμε, 

ελψ νη ηαηξνί  ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα βαζίδνληαη ζηε ζπλήζε θιηληθή αμηνιφγεζε. 

Αλ θαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ είρε ηεζεί ε δηάγλσζε ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο, πξνηηκήζεθε λα κελ αλαδεηεζνχλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο 

δηαγλψζεηο, δηφηη ζε θάζε πεξίπησζε ε αληηκεηψπηζε ελφο πξψηνπ 

επεηζνδίνπ ςπρσηηθήο δηαηαξαρήο αθνινπζεί νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο πνπ 

δελ επεξεάδνληαη απφ ηε δηάγλσζε. Οκνίσο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

ζηαζεξφηεηα ηεο δηάγλσζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κειέηεο δελ ήηαλ 

δηαζέζηκεο, ππάξρνπλ φκσο βηβιηνγξαθηθέο ελδείμεηο πσο ε ζηαζεξφηεηα ησλ 

δηαγλψζεσλ ησλ ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ θαηά ηελ ICD-10 ζηελ πνξεία ηνπ 

ρξφλνπ είλαη πςειή [45], κε ηελ εμαίξεζε ησλ βξαρείαο δηάξθεηαο 

πνιχκνξθσλ ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ. Ζ νξηζηηθή δηάγλσζε αζθαιψο είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηεο ζεξαπείαο θαη πξντδεάδεη γηα ηελ 

έθβαζε ηεο δηαηαξαρήο, φκσο ε ζεξαπεία θαη ε έθβαζε δελ ήηαλ αληηθείκελα 

απηήο ηεο κειέηεο.  

 

1.1.5. Τπολογιςμόσ τησ DUP 

Σν δηάζηεκα ηεο ςχρσζεο πξηλ ηελ έλαξμε ζεξαπείαο ζεσξείηαη 

θαζνξηζηηθφ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, γηα ηελ εμέιημε θαη έθβαζε ησλ 

ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ. Τπάξρνπλ φκσο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ νξηζκφ 

ηεο DUP θαη ηεο έλαξμεο ηεο ζεξαπείαο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ. Οη δηάθνξνη 

νξηζκνί παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά ζηνλ πίλαθα 1.2. Δθθξάδεηαη ε άπνςε 
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πσο νη σο ηψξα δηαζέζηκνη νξηζκνί ελδέρεηαη λα ππνηηκνχλ ηελ πξαγκαηηθή 

δηάξθεηα ηεο δίρσο ζεξαπεία ςχρσζεο θαη έηζη ε γεληθεπζηκφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ κειεηψλ είλαη 100 πεξηνξηζκέλε θαη ε έξεπλα γηα ηελ 

πξνγλσζηηθή αμία ηεο DUP έρεη πεξηνξηζκέλε αμία [127]. 

 

Πίλαθαο 1.2. Οξηζκνί ηεο DUP θαη ηεο έλαξμεο ηεο ζεξαπείαο πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξεο κειέηεο [127]  

 Έλαξμε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο  

 Έλαξμε νπνηαζδήπνηε ζεξαπείαο  

 Έλαξμε απνηειεζκαηηθήο ζεξαπείαο  

 Ο ρξφλνο εθαξκνγήο ηεο πξψηεο απνηειεζκαηηθήο 

ζεξαπείαο  

 Ννζειεία  

 Έληαμε ζε εμεηδηθεπκέλν ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα 

Ζ δηάξθεηα ηεο κε ζεξαπεπφκελεο ςχρσζεο ζηελ παξνχζα κειέηε 

ππνινγίζηεθε απφ ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα (Β.Π.) κε ηελ αλαδξνκηθή 

εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ηεο ζπλέληεπμεο Symptom Onset in Schizophrenia 

(SOS) επί ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο αζζελείο φπσο απηέο ήηαλ 

θαηαγεγξακκέλεο ζηνπο ηαηξηθνχο θαθέινπο (γηα ηνπο αζζελείο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα), ή φπσο ρνξεγήζεθαλ απφ ηνπο ζεξάπνληεο γηαηξνχο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα. Σν εξσηεκαηνιφγην SOS πεξηιακβάλεη έλαλ νδεγφ ζπλέληεπμεο θαη κηα 

θιίκαθα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο βαξχηεηαο 16 ζπλνιηθά ζπκπησκάησλ, πνπ 

δηαθξίλνληαη ζε γεληθά, ζεηηθά, αξλεηηθά θαη απνδηνξγαλσηηθά. Δπίζεο 

πξνζδηνξίδεη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο λφζνπ, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο 

ηνπ θιηληθνχ, ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνχο θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ κεηαμχ ησλ 

βαζκνινγεηψλ κεηξνχκελε αμηνπηζηία σο πξνο ηελ παξνπζία θάζε 

ζπκπηψκαηνο βξέζεθε λα είλαη απφ θαιή σο εμαηξεηηθή ζε έλα δείγκα 35 

αζζελψλ κε ζρηδνθξέλεηα, ζρηδνζπλαηζζεκαηηθή ή ζρηδνθξεληθφκνξθε 

δηαηαξαρή. Ζ ζπκθσλία σο πξνο ηε δηάξθεηα ησλ επηκέξνπο ζπκπησκάησλ 

θαη ζπλνιηθά ε θαηαγξαθή ηεο έλαξμεο ηεο δηαηαξαρήο ήηαλ επίζεο θαιή σο 

εμαηξεηηθή [128]. Σν εξγαιείν απηφ ζεσξείηαη αμηφπηζην θαη έγθπξν γηα ηνλ 

αλαδξνκηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλαξμεο κηαο ςπρσηηθήο δηαηαξαρήο θαη έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο κειέηεο κε αζζελείο πξψηνπ επεηζνδίνπ ςχρσζεο.  
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1.1.6. Προςδιοριςμόσ τησ κοινωνικό-οικονομικόσ τϊξησ  

Ζ αιιειεπίδξαζε ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο εδψ θαη πνιιά 

ρξφληα. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ζηε δεκηνπξγία ςπρνπαζνινγίαο θαη ηεο 

επηπηψζεηο ηεο ηειεπηαίαο ζηε δηαβίσζε ησλ αζζελψλ. Γηα ηνπο πάζρνληεο 

απφ ςπρψζεηο θαη εηδηθά απφ ζρηδνθξέλεηα, ε επηδεκηνινγηθή έξεπλα έρεη 

δείμεη πσο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα θαηέρνπλ θαηψηεξεο θνηλσληθν-

νηθνλνκηθέο ζέζεηο θαη λα δηακέλνπλ ζε πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πςειφηεξν θνηλσληθφ έιιεηκκα θαηά ηε ζηηγκή ηεο πξψηεο δηάγλσζεο [129]. 

Ωζηφζν, ε δηαπίζησζε απηή κπνξεί λα εξκελεπηεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

πγθεθξηκέλα, νη γλψκεο ησλ εξεπλεηψλ κνηξάδνληαη αλάκεζα ζηηο ππνζέζεηο 

ηεο θνηλσληθήο κεηαθχιηζεο/επηινγήο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αλαπαξαγσγήο/αηηηφηεηαο. Ζ πξψηε ππφζεζε δέρεηαη ηε βηνινγηθή αηηηνινγία 

σο θπξίαξρε θαη ππνζηεξίδεη φηη ηα άηνκα, ιφγσ ησλ ζνβαξψλ επηπηψζεσλ 

ηεο αζζέλεηαο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγηθφηεηα, κεηαπίπηνπλ ζε ρακειφηεξα 

θνηλσληθν- νηθνλνκηθά ζηξψκαηα. Ζ δεχηεξε ππφζεζε ππνγξακκίδεη ηε 

ζεκαζία ησλ θνηλσληθν- νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, εηζάγνληαο ηελ άπνςε φηη 

έλα θησρφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ απμάλεη ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο ςπρηθψλ 

λνζεκάησλ, ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο [129]. Ζ πξψηε απφ ηηο 

δχν ππνζέζεηο εμάιινπ, εξκελεχεη θαη ηελ παξαηεξνχκελε πςειφηεξε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζρηδνθξέλεηαο ζηα αζηηθά θέληξα. Τπνζηεξίδεηαη πσο 

ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηα πξφδξνκα, πξνςπρσηηθά ζηάδηα, 

δπζθνιεχνληαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηελ θαηνηθία ηνπο θη έηζη 

κεηαθηλνχληαη ζην θέληξν ησλ πφιεσλ, πνπ παξαδνζηαθά είλαη ε έδξα ηεο 

αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο θαη ηεο θηελήο δηακνλήο. Απηή ε δηνιίζζεζε γίλεηαη 

αθφκε πην εκθαλήο φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ θνηλσληθή άλνδν ησλ πγηψλ 

αηφκσλ [21]. Με δεδνκέλεο ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο πνπ ζεσξνχλ ηε 

ζρηδνθξέλεηα σο έλα λφζεκα κε πνιχ ηζρπξή βηνινγηθή βάζε (βι αληίζηνηρν 

θεθάιαην), ε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο δηνιίζζεζεο δείρλεη επηθξαηέζηεξε απηή 

ηε ζηηγκή. Ωο βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ηάμεο ησλ 

αζζελψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζχζηεκα ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, πνπ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιεο κειέηεο [130]. Ζ ηαμηλφκεζε απηή ιακβάλεη 

ππφςε ηε ζρέζε ησλ αηφκσλ πξνο ηα κέζα παξαγσγήο θαη ηνλ έιεγρν ηεο 
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παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηε δπλαηφηεηα πξνλνκηαθήο θαηαλάισζεο αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην επαγγεικαηηθφ γφεηξν θαη θπζηθά 

ην εηζφδεκα [129]. Σν παξαπάλσ ζχζηεκα είλαη απιψο ελδεηθηηθφ θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ηξνπνπνηεκέλν ψζηε λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ δηάθξηζε έγηλε ζε επίπεδν νηθνγέλεηαο ησλ 

αζζελψλ θαη φρη ζε αηνκηθφ επίπεδν, θαζψο πνιινί απφ ηνπο αζζελείο δελ 

είραλ εξγαζηεί πνηέ, ή αθφκε ζπνχδαδαλ. Διήθζεζαλ ππφςε φρη κφλν ην 

επάγγεικα ησλ γνλέσλ ή ησλ αζζελψλ, αιιά θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

νηθνγέλεηαο. Γηαθξίζεθαλ αδξά ηξεηο ηάμεηο: ε αλψηεξε, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

ηάμε Η ηνπ βξεηαληθνχ ζπζηήκαηνο, ε κέζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο ΗΗ θαη 

ΗΗΗ θαη ε ρακειή, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηηο ηάμεηο IV θαη V. 

 

1.1.7. Εκτύμηςη τησ χρόςησ αλκοόλ η/και ψυχοδραςτικών ουςιών  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο βαξχηεηαο ηεο ρξήζεο αιθνφι θαη άιισλ 

ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε κεζνδνινγία παξφκνηα κε εθείλε 

άιισλ κειεηψλ επί αζζελψλ πξψηνπ επεηζνδίνπ [131]. πγθεθξηκέλα, 

αλαδεηήζεθαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηα αξρεία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα θαη απφ ηνπο ςπρηάηξνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ αμηνιφγεζε 

ηεο ρξήζεο θαη ηνπ ηζηνξηθνχ «θαηάρξεζεο» έγηλε απφ ηνπο ζεξάπνληεο 

γηαηξνχο, ζχκθσλα κε ηελ θιηληθή θξίζε θαη βαζίζηεθε ζηηο παξερφκελεο απφ 

ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηεο πιεξνθνξίεο θαη ζε άιιεο πιεξνθνξίεο 

πξνεξρφκελεο απφ ηνπο γηαηξνχο ηεο ΠΦΤ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Γελ 

ππήξραλ δεδνκέλα πνπ λα πξνέθπςαλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε δηαγλσζηηθψλ, 

δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη άιισλ εξγαιείσλ.  

1.1.8. Αξιολόγηςη τησ ψυχοπαθολογύασ των αςθενών  

Λεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε βαξχηεηα ηεο ςπρνπαζνινγίαο ησλ 

αζζελψλ θαηά ηελ πξψηε εμέηαζε ππήξμαλ δηαζέζηκα κφλν γηα εθείλνπο πνπ 

έιαβαλ ζεξαπεία απφ ηε κνλάδα έγθαηξεο παξέκβαζεο ηνπ ΠΓΝΗ. πσο έρεη 

ήδε αλαθεξζεί, ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ρξεζηκνπνηεί ζηαζκηζκέλεο 

θιίκαθεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκπησκαηνινγίαο, φπσο νη PANSS θαη CDSS, γηα 

ηε γεληθή ςπρνπαζνινγία θαη ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα αληίζηνηρα. 

Αληίζεηα, νη άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηεκαηηθά 

ηέηνηεο θιίκαθεο θαη ην ίδην ηζρχεη γηα ηνπο ςπρηάηξνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο 
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πεξηνρήο καο. Καηά ζπλέπεηα δελ ήηαλ εθηθηή ε ζχγθξηζε ησλ αζζελψλ ηνπ 

ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα σο πξνο ηε βαξχηεηα ηεο 

ζπκπησκαηνινγίαο ηνπο θαηά ηελ πξψηε εμέηαζε. Αθφκε θαη ε λνζειεία 

θάπνησλ αζζελψλ, πνπ γίλνληαλ απνθιεηζηηθά ζηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή ηνπ 

ΠΓΝΗ, δελ είλαη ζίγνπξν πσο αληαλαθιά πάληνηε ηε βαξχηεηα ηεο 

ζπκπησκαηνινγίαο. Ζ απφθαζε γηα ηελ εηζαγσγή εμαξηάηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο θαη δελ είλαη απφιπηα αμηφπηζην κέηξν εθηίκεζεο ηεο 

ζνβαξφηεηαο κηαο δηαηαξαρήο [132]. 

 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Σα πεξηζηαηηθά πνπ εληνπίζηεθαλ ήηαλ ζπλνιηθά 130  γηα ην δηάζηεκα 

5 εηψλ (2013-2018) ηεο δηεξεχλεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα αζζελείο 

πνπ είραλ παξαπεκθζεί ζηελ ππεξεζία πξψηνπ επεηζνδίνπ ηνπ ΠΓΝΗ. Σα 

δεκνγξαθηθά θαη θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 1. Ζ δηάκεζε ηηκή ηεο DUP ήηαλ 6 κήλεο γηα θάζε νκάδα αζζελψλ. Χο 

πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ε θνίηεζε ζε Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα (ΣΔΗ), ζρεηίζηεθε κε ηελ αλαδήηεζε θαη ιήςε θξνληίδαο απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (p<0.001). Οη αζζελείο πνπ είραλ ηζηνξηθφ 

ρξήζεο αιθνφι/νπζηψλ ήηαλ πηζαλφηεξν λα ιάβνπλ ζεξαπεία απφ ηνλ 

δεκνζην ηνκέα (p=0.021). Σν ζεηηθφ ςπρηαηξηθφ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ 

ζπζρεηίζηεθε κε αλαδήηεζε ζεξαπείαο ζην δεκφζην ηνκέα (OR 0.43, 95% CI 

0.20-0.92, p=0.028), ελψ ε ζπλδπαζκέλε αλάιπζε έδεημε φηη ε επηινγή 

ζεξαπεπηηθνχ πιαηζίνπ θαζνξίδνληαλ απφ ην ζπλδπαζκφ νηθνγελεηαθνχ 

ηζηνξηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ρξήζεο αιθνφι/νπζηψλ. Οη αζζελείο πνπ είραλ 

αξλεηηθφ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ θαη έθαλαλ ρξήζε νπζηψλ, ήηαλ ιηγφηεξν 

πηζαλφ λα ιάβνπλ ζεξαπεία ζην δεκφζην ηνκέα (OR 0.19, 95% CI 0.04-0.90, 

p=0.036). 

 

Γεκνγξαθηθά θαη θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελώλ 

 Γημόζιος ηομέας 
(n=51) 

Ηλικία (έηη, μέζη 
ηιμή) 

29.1 ετη (SD- 10,6) 
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Φύλο (άρρεν, %) 67.3 

Οικογενειακή 
καηάζηαζη (άγαμος, 
%) 

93 

Κοινφνικοοικονομική 
καηάζηαζη (%) 

 
Χαμηλή 
Μέζη 
Ανώηερη 

 

 

44,1 

53,9 

2 

Δκπαίδεσζη (%) 

Βαζική 
Λύκειο 
ΤΔΙ 
ΑΔΙ 

 

9,4 

16,1 

53,2 

21,3 

Δργαζία (%) 
 
Άνεργοι 
Πλήροσς 
απαζτόληζης 
Φοιηηηές-μαθηηές 

 

42,3 

36,2 

21,5 

DUP (μήνες) 10,32 (SD- 9,47) 

Ιζηορικό καηάτρηζης 
αλκοόλ/οσζιών 

12,6 

Οικογενειακό 
ιζηορικό υστικού 
νοζήμαηος 

42,9 

 

1.2. ΤΖΗΣΗΗ 

1.2.1. Επύπτωςη πρώτου επειςοδύου ςτην περιοχό των Ιωαννύνων 

 
Ζ αλαδήηεζε δεδνκέλσλ σο πξνο ηε ζπρλφηεηα ηνπ πξψηνπ 

επεηζνδίνπ ςπρσηηθήο δηαηαξαρήο ζε κηα θαζνξηζκέλε πεξηνρή είλαη 

απαξαίηεηε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ ίδξπζε ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. Απφ 

ηελ αλαδήηεζε ησλ ηειεπηαίσλ 5 εηψλ βξέζεθε φηη 130 αζζελείο 

δηαγλψζηεθαλ κε πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην θαη έιαβαλ ζεξαπεία απφ φινπο 

ηνπο πηζαλνχο παξφρνπο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Σνκέα Φπρηθήο Τγείαο 
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Ησαλλίλσλ. Πξνθχπηεη έηζη κηα εηήζηα επίπησζε 20 λέσλ πεξηπηψζεσλ 

ςπρσηηθψλ αζζελψλ αλά 100000 πιεζπζκνχ. Σν λνχκεξν απηφ βξίζθεηαη 

εληφο ηνπ θάζκαηνο ησλ πνζνζηψλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζε δηεζλείο κειέηεο, 

ζε δηάθνξεο ρψξεο (εηθφλα 1.4). 

 

Δηθόλα 1.4. Γεδνκέλα επίπησζεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο από ηε κειέηε ηνπ 

ΠΟΤ ζε δέθα ρώξεο. (Από ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ ησλ P. 

Jones & P. Buckley, κε ηίηιν ρηδνθξέλεηα [68].) 

 
πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1.4 ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ 

ηνπ δείγκαηνο καο είλαη άληξεο. Απηφ είλαη έλα εχξεκα πνπ ζπκθσλεί κε ηα 

δεδνκέλα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, φπνπ επαλεηιεκκέλα έρνπλ 

δηαπηζησζεί δηαθνξέο ζηελ ειηθία έλαξμεο ηεο ςχρσζεο κεηαμχ ησλ δχν 

θχισλ [133]. ε κηα πξφζθαηε κειέηε ζηελ Ηηαιία, ζε κηα ππεξεζία πξψηνπ 

επεηζνδίνπ ζην Μηιάλν, ζε έλα ζχλνιν 152 αζζελψλ κε πξψην επεηζφδην θαη 

106 αηφκσλ ζε θίλδπλν γηα αλάπηπμε ςχρσζεο, ηα πνζνζηά ησλ αληξψλ 

ήηαλ 77% θαη 69% αληίζηνηρα [134]. 

 

1.2.2. Ο εκτιμώμενοσ ρόλοσ του ςτύγματοσ 

Σν πξφβιεκα ηνπ ζηίγκαηνο θαη ησλ δηαθξίζεσλ ελαληίνλ ησλ αηφκσλ 

κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο είλαη κεγάιν θαη απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

εδψ θαη ρξφληα. Πξφζθαηα δηεμήρζε κηα παγθφζκηα κειέηε ζρεηηθά κε ηηο 

δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ ςπρσηηθψλ αζζελψλ ππφ ηελ αηγίδα ηεο Παγθφζκηαο 

Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο (World Psychiatric Association, WPA) ζε 27 ρψξεο 
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(ηεο Διιάδαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) απφ ην δίθηπν INDIGO (International 

Study of Discrimination and Stigma Outcomes). Απφ θάζε θέληξν 

ζηξαηνινγήζεθαλ 25 αληηπξνζσπεπηηθνί αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα, 

αλεμαξηήησο ζεξαπεπηηθνχ πιαηζίνπ. πλνιηθά ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε 732 

αζζελείο. Ζ εθηίκεζε ηεο δηάθξηζεο έγηλε κε βάζε ηελ έγθπξε θιίκαθα 

δηάθξηζεο θαη ζηίγκαηνο (discrimination and stigma scale, DISC) θαη 

αθνξνχζε ζε ηνκείο φπσο ε ζπκπεξηθνξά θίισλ θαη νηθνγέλεηαο, ε εχξεζε 

θαη δηαηήξεζε εξγαζίαο θαη ε ζχλαςε ζηελψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εξσηηθψλ ζρέζεσλ. Βξέζεθαλ ζεκαληηθά πνζνζηά αξλεηηθήο δηάθξηζεο πξνο 

ηνπο αζζελείο θαη αθφκε κεγαιχηεξα πνζνζηά αλακελφκελεο δηάθξηζεο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ αζζελψλ. Πεξηζζφηεξνη απφ ην έλα ηξίην ησλ αζζελψλ 

αλέκελαλ δηαθξίζεηο, ελψ απηέο δελ ππήξμαλ. Οη πεξηπηψζεηο ζεηηθήο 

δηάθξηζεο ήηαλ ζπάληεο. Οη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ πσο ηα πνζνζηά ηεο 

αλακελφκελεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο δηάθξηζεο πξνο ηνπο ςπρσηηθνχο αζζελείο 

ήηαλ πςειά θαη πσο κέηξα φπσο ε λνκνζεζία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθά, δίρσο παξεκβάζεηο πνπ ζα βειηηψλνπλ ηελ απηνεθηίκεζε 

ησλ αζζελψλ [135]. ε κηα κειέηε ζηε ρψξα καο απφ ην Δξεπλεηηθφ 

Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Φπρηθήο Τγείαο (ΔΠΗΦΤ) ζηελ Αζήλα, κεηξήζεθε ε 

αίζζεζε αηνκηθνχ ζηηγκαηηζκνχ 150 ςπρσηηθψλ αζζελψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε 

έλα πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο θαη εξγαζίαο. Υξεζηκνπνηήζεθε ην 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα εξσηεκαηνιφγην 

απηναμηνιφγεζεο ηεο αίζζεζεο ζηηγκαηηζκνχ Self-Stigmatization 

Questionnaire. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζρεδφλ φινη νη αζζελείο είραλ ηελ 

αηνκηθή αίζζεζε ηνπ ζηηγκαηηζκνχ αιιά πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο ζηηγκαηηζκνχ. 

Απηφ είρε επηπηψζεηο ζηελ απηνεθηίκεζε θαη ζηε δσή ησλ αζζελψλ, θαζψο 

ιεηηνπξγνχζε απνηξεπηηθά ζηελ αλάιεςε θνηλσληθψλ ξφισλ. Οη αζζελείο 

έλησζαλ ιηγφηεξν απνδεθηνί ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε ηεο λφζνπ θαη ην ίδην 

ίζρπε γηα ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Τπήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ ζε ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο απφ ηνπο 

άιινπο θαη ζην πνηα αληηκεηψπηζε είραλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ειηθία 

βξέζεθε λα παίδεη ξφιν, κε ηνπο λεψηεξνπο αζζελείο (φπσο είλαη νη αζζελείο 

κε πξψην επεηζφδην ςχρσζεο) λα έρνπλ εληνλφηεξε ηελ ππνθεηκεληθή 

αίζζεζε ηνπ ζηίγκαηνο [136]. 
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1.2.3. Διϊρκεια τησ χωρύσ θεραπεύα ψύχωςησ 

Ζ δηάξθεηα ηεο ρσξίο ζεξαπεία ςχρσζεο (DUP)  ήηαλ ζηνπο 6 κήλεο, 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ησλ ςπρσηηθψλ ζπκπησκάησλ σο ηελ 

έλαξμε ηεο ζεξαπείαο έρεη βξεζεί λα είλαη παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο 

έθβαζεο θαη κηθξφηεξε DUP έρεη ζπζρεηηζηεί κε θαιχηεξεο πηζαλφηεηεο 

αλάξξσζεο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην γεληθφ κέξνο ηνπ παξφληνο 

θεηκέλνπ. Αμίδεη εδψ λα γίλεη εηδηθή κλεία ζε κηα πξφζθαηε κεηα-αλάιπζε 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο DUP ζηελ πξφγλσζε ζε αζζελείο ρσξψλ κε κέηξην 

ή ρακειφ εηζφδεκα [137]. ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 11 κειεηψλ απφ 

ηέηνηεο ρψξεο βξέζεθε πσο ε θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ζεξαπείαο 

ζρεηίζηεθε κε κηθξφηεξε αληαπφθξηζε ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη 

πςειφηεξα πνζνζηά αλαπεξίαο ησλ αζζελψλ. ε κηα απφ ηηο κειέηεο κάιηζηα 

ε DUP ζρεηίζηεθε κε κεγαιχηεξε ζλεζηκφηεηα ζε βάζνο δεθαεηίαο. Δίλαη 

απηνλφεην φηη απηέο νη δηαπηζηψζεηο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα 

ηε ρψξα καο ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε ησλ 

ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. Γελ είλαη γλσζηφ αλ ν ηδησηηθφο ηνκέαο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο κπνξεί λα θάλεη πξνζπάζεηεο κείσζεο ηεο DUP, 

αιιά ν δεκφζηνο ηνκέαο νθείιεη λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο θαη γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ ςχρσζε ζηνπο λένπο. Ζ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο νξηζκέλσλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ, φπσο νη 

εθπαηδεπηηθνί, ζα ήηαλ επίζεο κηα ρξήζηκε πξσηνβνπιία. 

 

1.2.4. Ο ρόλοσ τησ εκπαύδευςησ 

χκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ε εθπαίδεπζε 

ζρεηίζηεθε κε ηελ επηινγή ζεξαπεπηηθνχ πιαηζίνπ θαη νη ζπνπδέο ζε επίπεδν 

ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο (ΣΔΗ) ήηαλ παξάγνληαο επηινγήο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. Σν εχξεκα απηφ είλαη δχζθνιν λα εξκελεπηεί, θαζψο είλαη άγλσζην αλ 

απηφ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε κηαο ζεηηθήο ζηάζεο 

απέλαληη ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο. Θα κπνξνχζε σζηφζν λα αμηνπνηεζεί 

θαη λα εληαηηθνπνηεζνχλ νη πξνζπάζεηεο ελεκέξσζεο ησλ άιισλ κνξθσηηθψλ 
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ζηξσκάησλ ζρεηηθά κε ηελ πνιπεπίπεδε θξνληίδα πνπ παξέρεηαη απφ ηελ 

πνιπθιαδηθή νκάδα ηεο ππεξεζίαο έγθαηξεο παξέκβαζεο ηνπ ΠΓΝΗ. 

 

1.2.5. Ο ρόλοσ τησ χρόςησ ουςιών 

Ζ πξνγλσζηηθή ζεκαζία ηεο ρξήζεο νπζηψλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

ςχρσζεο έρεη κειεηεζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο. Γηα παξάδεηγκα, νη Lambert 

et al [138] βξήθαλ πςειά θαηάρξεζεο νπζηψλ ζε αζζελείο πξψηνπ ςπρσηηθνχ 

επεηζνδίνπ θαη παξαηήξεζαλ φηη ε εκκέλνπζα ρξήζε ζρεηίδνληαλ κε θαθή 

ζπκκφξθσζε θαη δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο, φπσο επίζεο κε ρακειά πνζνζηά 

χθεζεο. Οη ζπγγξαθείο αλέθεξαλ ζεκαληηθή κείσζε ζηε ρξήζε νπζηψλ απφ 

ηνπο αζζελείο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα έγθαηξεο παξέκβαζεο ζηελ 

ςχρσζε (απφ 62% ζε 36%) θαη έβγαιαλ ην ζπκπέξαζκα φηη ζηνπο λένπο 

αζζελείο κε ηέηνηα ζπλλνζεξφηεηα πξέπεη λα παξέρεηαη ζπλδπαζκέλε 

ζεξαπεία. ε κηα άιιε κειέηε παξαηήξεζεο ζε αζζελείο ειηθίαο 16-36 εηψλ 

ζηε Βφξεηα Αγγιία νη Crebbin et al [133] δηαπίζησζαλ πσο ε θαηάρξεζε 

νπζηψλ, ρσξίο ηαπηφρξνλε θαηάρξεζε αιθνφι, ζρεηίζηεθε κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο κέξεο λνζειείαο. Σα πξνβιήκαηα κε ηελ θαηαλάισζε 

αιθνφι, αλεμάξηεηα απφ ηε ζπλνδφ θαηάρξεζε νπζηψλ, δελ είραλ επίδξαζε 

ζηηο κέξεο λνζειείαο. Ο ζπλδπαζκφο θαηάρξεζεο αιθνφι θαη νπζηψλ 

ζρεηίζηεθε κε πξάμεηο βίαο. ε κηα άιιε πξαγκαηηζηηθή κειέηε ζην Γπηηθφ 

Λνλδίλν ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα γηα ηε ρξήζε νπζηψλ απφ 85 απφ ηνπο 152 

αζζελείο κηαο ζεηξάο αζζελψλ κε πξψην επεηζφδην ζρηδνθξέλεηαο, ζε 

δηάζηεκα κέζεο παξαθνινχζεζεο 14 κελψλ [139]. Δλψ ην 30% αλέθεξε 

πξνβιεκαηηθή θαηαλάισζε αιθνφι ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο,κφλν 15% είρε 

ηέηνηα θαηαλάισζε ζηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο. Δπηπξφζζεηα, 63% 

ησλ αζζελψλ αλέθεξε ρξήζε θάλλαβεο ζηε δσή ηνπο θαη 32% θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο κειέηεο, ην πνζνζηφ απηφ κεηψζεθε ζην 18,5% ζηε δηάξθεηα ηεο 

παξαθνινχζεζεο. Οη αζζελείο κε επίκνλε ρξήζε νπζηψλ είραλ ζεκαληηθά 

πεξηζζφηεξν ζνβαξά ζεηηθά θαη θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαη κεγαιχηεξε 

ζπλνιηθή βαξχηεηα λφζνπ. Οη αζζελείο πνπ δελ είραλ ηζηνξηθφ ρξήζεο νπζηψλ 

εκθάληζαλ ηε κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηηο δνθηκαζίεο ειέγρνπ ηεο κλήκεο 

εξγαζίαο. Οη εξεπλεηέο πξφηεηλαλ ε ρξήζε νπζηψλ λα απνηειεί ζηφρν 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, κηα θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζηελ 



  

 83 

πνξεία ηεο λφζνπ είλαη δπζκελείο. ε κηα πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ησλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα αλάπηπμε ζρεηηδφκελσλ κε ηε ρξήζε αιθνφι 

δηαηαξαρψλ ζε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα κεηά ηε δηάγλσζε δηεμήρζε κηα 

αλαδξνκηθή κειέηε ζηε νπεδία. ηηο εζληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ εληνπίζηεθαλ 

12653 αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα θαη αλαδεηήζεθαλ πηζαλνί παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίζηεθαλ κε ηε ρξήζε αιθνφι. ε κηα κέζεο δηάξθεηαο πεξίνδν 

παξαθνινχζεζεο 17,3 εηψλ έλα πνζνζηφ 7,6% ησλ αζζελψλ έιαβε 

δηάγλσζε δηαηαξαρήο ζρεηηδφκελεο κε ην αιθνφι. Χο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίζηεθαλ αλαγλσξίζηεθαλ ην ηζηνξηθφ βίαησλ ζπκπεξηθνξψλ, ε ρακειή 

κφξθσζε θαη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ δηαηαξαρψλ ζρεηηδφκελσλ κε ηε ρξήζε 

αιθνφι. Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ πσο ε αλάπηπμε ζρεηηδφκελσλ κε ηε ρξήζε 

αιθνφι δηαηαξαρψλ ζε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα δελ είλαη αζπλήζεο θαη ν 

εληνπηζκφο ησλ πεξηζζφηεξν επάισησλ αζζελψλ απφ ηελ αξρή ηεο 

ζεξαπείαο, δει απφ ην πξψην επεηζφδην ηεο ςπρσηηθήο δηαηαξαρήο έρεη 

θιηληθή ζεκαζία γηα ηελ νξγάλσζε ησλ παξεκβάζεσλ [140]. Πξφζθαηα νη 

Tosato et al [141] κειέηεζαλ έλα δείγκα 311 αζζελψλ κε πξψην ςπρσηηθφ 

επεηζφδην σο πξνο ηε ρξήζε νπζηψλ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απηή, θαζψο επίζεο θαη ηελ επίδξαζε ηεο ζηε ζπκπησκαηνινγία. Έλαο ζηνπο 

πέληε αζζελείο βξέζεθε λα θάλεη ρξήζε. Ζ ρξήζε θάλλαβεο δελ ζπζρεηίζηεθε 

κε πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζπκπηψκαηα, ζπλδπάζηεθε φκσο κε ιηγφηεξα αξλεηηθά 

ζπκπηψκαηα. Γελ βξέζεθε ζπζρέηηζε ηεο ρξήζεο κε ηελ πξνλνζεξή 

πξνζαξκνγή ησλ αζζελψλ ή ην IQ ηνπο. ηνπο αζζελείο κε ρξήζε ε ςχρσζε 

είρε πην πξψηκε έλαξμε θαη απηφ εξκελεχηεθε σο έλδεημε πσο ε θάλλαβε 

κπνξεί λα ππξνδνηήζεη ηελ έλαξμε ςχρσζεο ζε επάισηα άηνκα, ζπλεπψο ε 

κείσζε ηεο ρξήζεο ελδέρεηαη λα θαζπζηεξήζεη ή λα αλαζηείιεη ηελ εκθάληζε 

ςπρσηηθψλ ζπκπησκάησλ. Έλα απφ ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο καο κε 

ζηαηηζηηθή θαη πηζαλά θιηληθή ζεκαζία ήηαλ πσο νη αζζελείο κε ηζηνξηθφ 

θαηάρξεζεο αιθνφι ή νπζηψλ, ήηαλ πηζαλφηεξν λα ιάβνπλ ζεξαπεία ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ δηαπίζησζε απηή επηδέρεηαη δηαθφξσλ εξκελεηψλ. Δίλαη 

πηζαλφ νη θιηληθνί ςπρίαηξνη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα λα ηείλνπλ λα ππνηηκνχλ ηε 

ζπκβνιή ηεο θαηάρξεζεο αιθνφι ή νπζηψλ ζηελ ςπρνπαζνινγία ησλ 

αζζελψλ. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην ρακειφ πνζνζηφ ηέηνηαο θαηάρξεζεο, ηεο 

ηάμεο ηνπ 12,6 %, πνπ θαηαγξάθεθε γηα ηνπο αζζελείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελα δεκνζηεπκέλα, πνιχ πςειφηεξα πνζνζηά, φπσο 
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αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Μπνξεί αθφκε νη αζζελείο κε ηέηνηα δηπιή δηάγλσζε 

λα πξνηηκνχλ ην ζεσξνχκελν σο ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφ ζεξαπεπηηθφ πιαίζην 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Αλεμάξηεηα απφ ηελ εμήγεζε, νη αζζελείο κε δηπιή 

δηάγλσζε, πνπ απνηεινχλ κηα δχζθνιε ππννκάδα, δελ έιαβαλ ηελ πην 

εληαηηθή θαη πνιπεπίπεδε θξνληίδα πνπ παξέρεηαη απφ ηελ πνιπθιαδηθή 

ζεξαπεπηηθή νκάδα ηεο ππεξεζίαο έγθαηξεο παξέκβαζεο ηνπ ΠΓΝΗ. Ζ ρξήζε 

θαη θαηάρξεζε αιθνφι θαη νπζηψλ απφ ηνπο αζζελείο είλαη έλαο 

αδηακθηζβήηεηνο παξάγνληαο θαθήο έθβαζεο ησλ ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ. Ζ 

έθβαζε δελ απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο ζηελ παξνχζα εξγαζία, φκσο ζα 

είρε ελδηαθέξνλ λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ αζζελψλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη 

δεκφζηνπ ηνκέα σο πξνο ηε βξαρππξφζεζκε θαη κεζνπξφζεζκε έθβαζε. Κάηη 

ηέηνην είλαη δχζθνιν λα γίλεη, δεδνκέλεο ηεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

ζηε ρψξα καο θαη ηεο ππνηππψδνπο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ηνκέσλ. Σα 

απνηειέζκαηα κηαο ηέηνηαο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα αλαδείμνπλ πηζαλέο 

αδπλακίεο ζηε ζεξαπεία ηέηνησλ δχζθνισλ αζζελψλ κε δηπιή δηάγλσζε θαη 

λα νδεγήζνπλ ζε βειηησκέλεο παξεκβάζεηο. Απηφ κπνξεί λα αθνξά 

πεξηζζφηεξν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φπνπ φπσο θαίλεηαη απεπζχλνληαη νη 

πεξηζζφηεξνη ηέηνηνη αζζελείο. 

 

1.2.6. Ο ρόλοσ του οικογενειακού ιςτορικού 

Ζ επηινγή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απφ ηνπο αζζελείο κε πξψην ςπρσηηθφ 

επεηζφδην βξέζεθε λα θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ην ζπλδπαζκφ ζεηηθνχ 

ηζηνξηθνχ γηα θαηάρξεζε αιθνφι ή νπζηψλ θαη αξλεηηθνχ γηα ςπρηθή λφζν 

νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη αζζελείο κε ζεηηθφ ςπρηαηξηθφ 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, πξνηηκνχζαλ ηε ζεξαπεία ζην δεκφζην ηνκέα ςπρηθήο 

πγείαο. Σν εχξεκα απηφ δελ είλαη εχθνιν λα εξκελεπηεί. Ίζσο νη νηθνγέλεηεο 

ηέηνησλ αζζελψλ, πνπ ήηαλ εμνηθεησκέλεο κε ηελ ςπρηθή λφζν, λα ήηαλ 

ελήκεξεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο έγθαηξεο παξέκβαζεο ηνπ 

ΠΓΝΗ, φπνπ απεπζχλζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη νηθνγέλεηεο κε παιαηφηεξν ηζηνξηθφ 

ςπρηαηξηθήο λνζειείαο ελφο κέινπο, ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα πξνηείλνπλ ην 

ζχζηεκα ςπρηθήο πγείαο ζε άιια κέιε. ε κηα παιαηφηεξε κειέηε ζηε Γαιιία, 

φπνπ εμεηάζηεθαλ παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδνληαλ κε θαζπζηεξεκέλε έλαξμε 
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ζεξαπείαο ζε έλα δείγκα 59 αζζελψλ κε πξψην επεηζφδην ςχρσζεο, βξέζεθε 

πσο ε θαζπζηέξεζε απφ ηελ έλαξμε ησλ ςπρσηηθψλ ζπκπησκάησλ σο ηελ 

πξψηε εηζαγσγή ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή ζρεηίδνληαλ αλεμάξηεηα κε ην 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ (ζπγγελείο πξψηνπ ή δεχηεξνπ βαζκνχ) ςπρηαηξηθήο 

λνζειείαο. ηε κειέηε απηή πάλησο, ε κέζε δηάξθεηα απφ ηελ εθδήισζε ησλ 

ςπρσηηθψλ ζπκπησκάησλ σο ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο ήηαλ κηθξή, κφιηο 3 

κήλεο. Οη εξεπλεηέο εξκήλεπζαλ ην εχξεκα σο έλδεημε πσο νη νηθνγέλεηεο κε 

ζεηηθφ ςπρηαηξηθφ ηζηνξηθφ ήηαλ πην αλεθηηθέο ζηα ζπκπηψκαηα ησλ αζζελψλ 

θαη αθφκε ίζσο λα επηζπκνχζαλ λα πξνζηαηεχζνπλ ην ςπρσηηθφ κέινοαπφ ηε 

λνζειεία. Δλαιιαθηηθά πξφηεηλαλ φηη νη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο ζε άιια κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο δεκηνπξγνχζαλ έλα δπζιεηηνπξγηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, 

πνπ πξνθαινχζε θαζπζηέξεζε ζηε ζεξαπεία ηνπ κέινπο κε πξψην ςπρσηηθφ 

επεηζφδην. ε κηα άιιε κειέηε ζηελ Ηξιαλδία αμηνινγήζεθε ε δηαδξνκή 142 

αζζελψλ κε πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην ζην ζχζηεκα πγείαο κέρξη ηε ιήςε 

εμεηδηθεπκέλεο θξνληίδαο απφ νκάδα έγθαηξεο παξέκβαζεο ζηελ ςχρσζε. Οη 

αζζελείο είραλ παξαπεκθζεί απφ θνηλνηηθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο θαη 

απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Βξέζεθε πσο ζε ιηγφηεξεο απφ ηηο κηζέο πεξηπηψζεηο 

ε ζεξαπεία είρε μεθηλήζεη κε πξσηνβνπιία ησλ ίδησλ ησλ αζζελψλ. ηηο κηζέο 

ησλ πεξηπηψζεσλ ε αλαδήηεζε ζεξαπείαο έγηλε απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ζε κία 

ζηηο ηξεηο ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ησλ αζζελψλ. πσο θαη ζηελ πξναλαθεξζείζα 

γαιιηθή κειέηε, ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ςπρηθνχ λνζήκαηνο ήηαλ 

απνηξεπηηθφο παξάγσλ ζηελ αλαδήηεζε ζεξαπείαο απφ ηνπο αζζελείο. Οη 

πηζαλέο εξκελείεο, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ήηαλ ε αίζζεζε 

ζηηγκαηηζκνχ απφ ηελ ςπρηθή λφζν θαη ηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, ή ε 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πξνο ην ζχζηεκα πγείαο. Ζ επίδξαζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ ςπρσηηθήο δηαηαξαρήο ζηε DUP ησλ αζζελψλ πνπ 

κφιηο αξξψζηεζαλ αλαδείρηεθε θαη ζε άιιε κηα πξφζθαηε κειέηε. ε έλα 

δείγκα 152 αζζελψλ πξψηνπ ςπρσηηθνχ επεηζνδίνπ βξέζεθε πσο ην ζεηηθφ 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ςχρσζεο ζρεηίζηεθε κε κεγαιχηεξν δηάζηεκα απφ ηελ 

πξψηε εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ σο ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. Μάιηζηα, 

ε ζπζρέηηζε ήηαλ πνιχ ηζρπξή ζηνπο άληξεο αζζελείο. Άιια επξήκαηα ήηαλ ε 

ζπζρέηηζε ηνπ ζεηηθνχ γηα ςπρσηηθή δηαηαξαρή νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ κε 

κηθξφηεξε ειηθία έλαξμεο ηεο πξφδξνκεο θάζεο θαη ηεο ίδηαο ηεο ςχρσζεο. Ζ 

θαζπζηέξεζε ζηελ αλαδήηεζε ζεξαπείαο απφ ηνπο αζζελείο κε ζεηηθφ γηα 
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ςπρηθή λφζν νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ 

πξφγλσζε ηεο ςχρσζεο θαη νη εξεπλεηέο ηφληζαλ ηελ αλάγθε γηα πξνιεπηηθέο 

θαη έγθαηξεο παξεκβάζεηο ζε ηέηνηεο νηθνγέλεηεο. 

Γεληθά ε νηθνγέλεηα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο 

ζεξαπείαο ηνπ κέινπο ηεο πνπ εθδειψλεη ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα γηα πξψηε 

θνξά. Γηα παξάδεηγκα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε ζεξαπεία θαζπζηεξεί 

επεηδή ηα ζπκπηψκαηα είλαη ζρεηηθά ήπηα, κε εηδηθά θαη ε εμέιημε χπνπιε, 

ψζηε λα απνδίδνληαη ιαλζαζκέλα ζηελ εθεβεία, ζην ζηξεο, ή ζηε ιήςε 

λαξθσηηθψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή ε ιαλζαζκέλε αμηνιφγεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ έρεη λα θάλεη κε ηελ αίζζεζε ζηηγκαηηζκνχ ησλ νηθνγελεηψλ 

ζηελ πξννπηηθή λα ηεζεί ε δηάγλσζε ηεο ςχρσζεο ζε έλα κέινο ηνπο. ε κηα 

άιιε κειέηε απφ ηε Μ. Βξεηαλία κειεηήζεθαλ αλαδξνκηθά ηα ηαηξηθά αξρεία 

74 αζζελψλ κε πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην θαη βξέζεθε κηα ηζρπξή ζπζρέηηζε 

ηεο κηθξφηεξεο DUP κε ηελ αλάκημε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ αζζελψλ ζηελ 

αλαδήηεζε ζεξαπείαο. Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ πσο ε νηθνγέλεηα έρεη νπζηαζηηθφ 

ξφιν ζηε ζηήξημε ησλ αζζελψλ θαηά ηελ θξίζηκε πξψηκε ςπρσηηθή θάζε. Ο 

ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη γεληθφηεξα ησλ ζπγγελψλ ζηε ζεξαπεία ησλ 

αζζελψλ κε πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην εμεηάζηεθε θαη πην πξφζθαηα, ζε κηα 

κειέηε ζην άν Πάνιν ηεο Βξαδηιίαο. ε έλα ζχλνιν 200 αζζελψλ βξέζεθε 

πσο ε DUP, πνπ ήηαλ αξθεηά κηθξφηεξε ηνπ αλακελφκελνπ (δηάκεζε ηηκή 4,1 

εβδνκάδεο), ζπζρεηίζηεθε κε ηε δηακνλή ησλ αζζελψλ κε θάπνην ζπγγελή, ή 

ζχληξνθν. Χο εξκελεία πξνηάζεθε ε επηθξαηνχζα ζηε Βξαδηιία αληίιεςε φηη 

νη ςπρηθά αζζελείο είλαη επηθίλδπλνη θαη αλεμέιεγθηνη, πνπ κπνξεί λα σζνχζε 

ηνπο ζπγγελείο ζηελ έγθαηξε αλαδήηεζε ζεξαπείαο. Οη εξεπλεηέο ζεψξεζαλ 

ζεκαληηθφ ην εχξεκα γηα ρψξεο κε ρακειφ ή κέηξην εηζφδεκα, ζηηο νπνίεο νη 

αζζελείο ζπλήζσο δηακέλνπλ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. ε κηα πνιχ πξφζθαηε 

κειέηε ζηε Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο αλαδεηήζεθαλ νη πεγέο παξαπνκπήο 37 

αζζελψλ κε πξψην επεηζφδην ςχρσζεο θαη 61 αηφκσλ πςεινχ θηλδχλνπ γηα 

αλάπηπμε ςπρσηηθήο δηαηαξαρήο ζε εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία έγθαηξεο 

παξέκβαζεο. Πνζνζηφ 94,1% θαη 81,4% αληίζηνηρα είραλ αλαδεηήζεη βνήζεηα 

απφ δηάθνξεο ππεξεζίεο πξηλ ηελ παξαπνκπή ηνπο ζηελ εμεηδηθεπκέλε 

ππεξεζία. Οη παξαπνκπέο ησλ αζζελψλ έγηλαλ θπξίσο απφ ηελ νηθνγέλεηα 

(ζε πνζνζηφ 26,7%), θνληηλνχο θίινπο (ζε πνζνζηφ 17,9%), αιιά θαη απφ 

επαγγεικαηίεο πγείαο, ηφζν ςπρηάηξνπο φζν θαη γεληθνχο γηαηξνχο. Καη ζε 
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απηή ηε κειέηε, φπσο ζηηο πξνεγνχκελεο, αλαδείρζεθε ν ζεκαληηθφο ξφινο 

ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ αλαδήηεζε ζεξαπείαο ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ςχρσζεο. 

ε άιιε πξφζθαηε κειέηε απφ ηνλ Καλαδά επί 104 αζζελψλ κε πξψην 

επεηζφδην ςχρσζεο βξέζεθε πσο ην 39% ησλ παξαπνκπψλ ζε κνλάδα 

έγθαηξεο παξέκβαζεο είρε γίλεη κε πξσηνβνπιία ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 

αζζελψλ, ελψ ζε 20% ησλ πεξηπηψζεσλ νη αζζελείο είραλ ιάβεη άιιεο 

ζεξαπείεο πξηλ ηελ έληαμε ηνπο ζην πξφγξακκα έγθαηξεο παξέκβαζεο. Οη 

εξεπλεηέο ηφληζαλ ηελ αλάγθε ελεκέξσζεο ησλ νηθνγελεηψλ γηα ηα πξψηκα 

θαη ηα αξρηθά ζπκπηψκαηα ηεο ςχρσζεο, ψζηε λα κελ ππάξρεη θαζπζηέξεζε 

ζηηο παξαπνκπέο [253]. Αλ θαη ε νηθνγέλεηα ζεσξείηαη απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

πεγέο παξαπνκπήο ησλ αζζελψλ ζε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο έγθαηξεο 

παξέκβαζεο ζηελ ςχρσζε, νη νηθνγέλεηεο ζπρλά αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο 

δπζθνιίεο ζηελ αλαδήηεζε ζεξαπείαο γηα ηα άξξσζηα κέιε ηνπο. ε κηα 

κειέηε ζηηο ΖΠΑ ειήθζεζαλ ζπλεληεχμεηο απφ 13 άηνκα, κέιε νηθνγελεηψλ 

αηφκσλ κε πξψην επεηζφδην ςχρσζεο. Αλαδεηήζεθαλ νη εκπεηξίεο ησλ 

νηθνγελεηψλ απφ ηελ επαθή ηνπο κε ην ζχζηεκα ςπρηθήο πγείαο θαη νη γλψκεο 

ηνπο γηα ηελ παξερφκελε θξνληίδα. Σα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ζπρλά 

πεξηέγξαθαλ ηελ απνγνήηεπζε ηνπο απφ ην ζχζηεκα πγείαο. ε πεξίπησζε 

αλαδήηεζεο βνήζεηαο απφ εμσλνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο ήηαλ δχζθνιν λα 

θιείζνπλ ξαληεβνχ θαη λα πείζνπλ ηνλ αζζελή λα επηζθεθηεί εηδηθφ. ε άιιεο 

πεξηπηψζεηο έλησζαλ απνγνήηεπζε απφ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο νξηζηηθήο 

δηάγλσζεο, ε νπνία ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ εηίζελην έπεηηα απφ 

αθνχζηα λνζειεία. Φπζηθά, απηή ε εμέιημε πεξηγξάθνληαλ απφ ηηο νηθνγέλεηεο 

σο ηξαπκαηηθή αιιά απαξαίηεηε δηαδηθαζία. Καηά θαλφλα νη νηθνγέλεηεο 

αλέθεξαλ πσο ε λνζειεία ιάκβαλε ρψξα φηαλ ηα ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα ηνπ 

αζζελνχο θιηκαθψλνληαλ ηφζν ψζηε λα κελ κπνξνχλ πιένλ λα ηα ρεηξηζηνχλ. 

Σν ηειηθφ ζπκπέξαζκα ησλ εξεπλεηψλ ήηαλ πσο ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ 

πεξηπηψζεσλ πξψηνπ ςπρσηηθνχ επεηζνδίνπ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ελφο 

ζπζηήκαηνο παξνρήο εμεηδηθεπκέλεο, εχθνια πξνζβάζηκεο θαη εληφο ησλ 

νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ νηθνγελεηψλ θξνληίδαο. πκπιήξσζαλ αθφκε 

φηη ηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα εκπιέθνπλ ηηο νηθνγέλεηεο θαη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ αζζελψλ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ςπρσηηθψλ αζζελψλ γίλνληαη 

ζπρλά απνδέθηεο ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λφζν, γηα παξάδεηγκα 
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πέθηνπλ ζχκαηα βίαο απφ εθείλνπο. Απηφ αλαδείρζεθε πξφζθαηα ζε κηα 

κειέηε απφ ηελ Αίγππην, φπνπ ζε έλα δείγκα 150 έθεβσλ αζζελψλ πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ζεξαπείαο, θαηαγξάθεθε θαθνπνίεζε γνλέα απφ ηνλ ςπρσηηθφ 

αζζελή ζην 40,7% ησλ πεξηπηψζεσλ. Ζ θαθνπνίεζε εθηηκήζεθε κε ηε 

ζπλδπαζκέλε ρξήζε ζπλέληεπμεο θαη εξσηεκαηνινγίσλ, ελψ αμηνινγήζεθαλ 

θαη νη πηζαλέο ζπζρεηίζεηο κε δηάθνξεο θιηληθέο θαη δεκνγξαθηθέο 

παξακέηξνπο. Αλαγλσξίζηεθαλ σο παξάγνληεο θηλδχλνπ ην γπλαηθείν θχιν 

ηνπ γνλέα, ην αληξηθφ θχιν απφ ηελ πιεπξά ησλ αζζελψλ, ην πξνεγνχκελν 

ηζηνξηθφ παηδηθήο θαθνπνίεζεο ησλ αζζελψλ, ην ζθνξ ζηελ ππνθιίκαθα ησλ 

ζεηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο PANSS θαη ε DUP. Οη εξεπλεηέο ηφληζαλ ηελ 

αλάγθε ςπρνεθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ θαη ηε ζεκαζία ηεο 

έγθαηξεο έλαξμεο ζεξαπείαο. 

 

1.2.7. Η ψυχοπαθολογύα 

Χο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο βαξχηεηαο ηεο λφζνπ θαηά ηελ έλαξμε 

κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε πσο βαζκνινγίεο ζηελ θιίκαθα PANSS δελ 

ήηαλ δηαζέζηκεο γηα ηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Δίλαη πηζαλφ νη αζζελείο απηνί είραλ ιηγφηεξν ζνβαξά ζπκπηψκαηα, ψζηε λα 

ζεξαπεχνληαη σο εμσηεξηθνί αζζελείο, αλ θαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε 

λνζειεία δελ απνηειεί πάληα αμηφπηζην δείθηε ηεο βαξχηεηαο κηαο 

ςπρηαηξηθήο δηαηαξαρήο. Οη αζζελείο γηα ηνπο νπνίνπο απαηηνχληαλ λνζειεία 

έιαβαλ ζεξαπεία, αθνχζηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, απφ ηελ νκάδα 

έγθαηξεο παξέκβαζεο ηνπ ΠΓΝΗ. Χζηφζν, ε βαξχηεηα ηεο ςπρνπαζνινγίαο 

θαηά ηελ έλαξμε, αθφκε θη αλ ζρεηίδεηαη κε ην πιαίζην ηεο αξρηθήο 

αληηκεηψπηζεο, δελ πξνδηθάδεη απαξαίηεηα ηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ηξαπκαηηθή εκπεηξία κηαο αθνχζηαο λνζειείαο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηα ζηελ αλαδήηεζε θξνληίδαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηε ζπλέρεηα ηεο ζεξαπείαο. Δίλαη πάλησο δχζθνιν λα 

απνδεηρζεί ν ξφινο ηεο βαξχηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ ζηελ επηινγή ηνκέα, 

θαζψο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
ηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Σνκέα Φπρηθήο Τγείαο Ησαλλίλσλ νη 

πεξηζζφηεξνη αζζελείο κε πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην απεπζχλνληαη ζηνπο 

ςπρηάηξνπο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Ζ επηινγή ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πιαηζίνπ 

βξέζεθε λα θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ην ζπλδπαζκφ ηνπ ηζηνξηθνχ ρξήζεο 

αιθνφι ή νπζηψλ κε ην αξλεηηθφ νηθνγελεηαθφ ςπρηαηξηθφ ηζηνξηθφ. Μφλν έλα 

κηθξφ πνζνζηφ ησλ αζζελψλ ήηαλ κεηαλάζηεο θαη πξνζθπγέο, παξά ηηο 

ελδείμεηο γηα χπαξμε πςειψλ πνζνζηψλ ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ ζε απηφ ηνλ 

πιεζπζκφ. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ηε 

ζπρλφηεηα ηνπ πξψηνπ ςπρσηηθνχ επεηζνδίνπ ζε κηα θαζνξηζκέλε πεξηνρή, 

είλαη ζεκαληηθά θαη παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θιηληθή πξάμε 

θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο ςπρηθήο πγείαο. 
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