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Κατάθλιψη  



Δεν υπάρχει ένα και µοναδικό αίτιο που να εξηγεί την 
εµφάνιση της κατάθλιψης.  

 

Η κατάθλιψη είναι νόσος πολυπαραγοντική. 

 

Προκαλείται από ένα συνδυασµό παραγόντων, που συµβάλλουν σε 
διαφορετικό βαθµό κάθε φορά στην εµφάνισή της, δρώντας πάνω στην 
ιδιοσυστασία κάθε ατόµου και στο συγκεκριµένο κοινωνικό του πλαίσιο. 

 

Οι παράγοντες αυτοί είναι   οργανικοί  
                                  ψυχολογικοί  
                                  κοινωνικοί 
 

Τι προκαλεί την κατάθλιψη; 
 



Οργανικοί παράγοντες 

 
«Θα πρέπει να ξανασκεφτούμε ότι όλες οι τωρινές μας ιδέες για την 
Ψυχολογία θα’ ρθει μια μέρα που θα βασιστούν σε ένα οργανικό 
υπόστρωμα. Αυτό καθιστά πιθανό ότι ειδικές ουσίες και ειδικές χημικές 
διεργασίες ρυθμίζουν τις ψυχικές λειτουργίες» 

                  S. Freud, 1918 

  Νευροχηµικοί παράγοντες  

  Νευροενδοκρινικοί παράγοντες 

  Γενετικοί παράγοντες 

  Σωµατικά νοσήµατα  

  Φάρµακα   

  Χρήση ουσιών 



 1.  Τύπος προσωπικότητας. Ο τρόπος µε τον οποίο 
οι άνθρωποι σκέφτονται και αντιλαµβάνονται τη ζωή τους 
και την πραγµατικότητα µπορεί να ευνοήσει την εµφάνιση 
της κατάθλιψης.  

  

 2. Ψυχολογικές εµπειρίες, οικογενειακοί 
παράγοντες και ψυχοπιεστικές καταστάσεις 
στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ατόµου.  

 

 

  

 

Ψυχολογικοί παράγοντες 



Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

• Φυσικό περιβάλλον 

 

 

 

 

 

• Κοινωνικό περιβάλλον (οικογένεια, εργασία, 
κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, διαπροσωπικές σχέσεις, 
ψυχοπιεστικές καταστάσεις  στην ενήλικο ζωή).   



Επιδημιολογία της Κατάθλιψης 

 
 
 

Η Δύναμη των Αριθμών 

 

EPIDEMIOLOGY OF DEPRESSION 
  



Επιδημιολογία της Κατάθλιψης 

• Η πιο συχνή ψυχική νόσος 

• 1 στους 6 θα παρουσιάσει σοβαρή κατάθλιψη σε κάποια στιγμή 
της ζωής  

• 6 με 8% του γενικού πληθυσμού διεθνώς εμφανίζει κάποιας 
μορφής κατάθλιψη σε δεδομένη στιγμή του χρόνου 

• 400-500 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 
παρουσιάζουν κλινικά διαπιστωμένη κατάθλιψη 

• Διπλάσια ποσοστά κατάθλιψης στις γυναίκες  

• Αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης στους άγαμους άνδρες και στις 
έγγαμες γυναίκες 

• Αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης σε καταστάσεις διαζυγίου, 
χηρείας και διάστασης  

• Αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης σε περιόδους κρίσεων 





Γενετική Επιδημιολογία Κατάθλιψης 

 Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση οικογενειακών 

μελετών και μελετών σε δίδυμα αδέλφια κατέδειξε πως η 

κληρονομησιμότητα της κατάθλιψης κυμαίνεται από 31%-

42% (σε αντίθεση με τη σχιζοφρένεια και τη διπολική διαταραχή 

που τα αντίστοιχα ποσοστά είναι περίπου 70%). 

 Συμπέρασμα: η κατάθλιψη είναι μια πολύπλοκη 

νοσολογική οντότητα, που δεν προκύπτει 
αποκλειστικά από γενετικούς παράγοντες. 

 

(Sullivan et al., 2000, Am J Psychiatry) 



• Αρκούν οι γενετικοί παράγοντες; 
 

• Αρκούν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες; 
 

• Αλληλεπίδραση γενετικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων 
 



Κοινωνική Επιδημιολογία της 
Κατάθλιψης 



Πώς επιδρούν τα Γεγονότα Ζωής στην Κατάθλιψη 

Α. Στρεσσογόνα Γεγονότα Ζωής που σηματοδοτούν: 

• Απώλεια (υλική ή οικονομική, θάνατος, απώλεια σχέσης) 
• Υποβιβασμό 

• Αίσθημα αδιεξόδου 

 

Β. Στρεσσογόνες καταστάσεις της καθημερινότητας δεν αποτελούν 
από μόνες τους αιτίες κατάθλιψης.  

 
Αντίθετα, 
συγκεκριμένες συναισθηματικές αποχρώσεις των γεγονότων ζωής 
που εκλαμβάνονται με ειδικό τρόπο από την προσωπικότητα του 
ατόμου (ψυχική ευαλωτότητα) μπορούν να οδηγήσουν σε 
εκδήλωση της νόσου.               

(Brown et al., 1995; Kendler et al., 2003; Cooper & Paykel, 2003)  



Οικονομικοί παράγοντες και κατάθλιψη 

 Από το σύνολο των ψυχικών διαταραχών, αυτή η οποία αποτελεί τη 

μεγαλύτερη πρόκληση για την ψυχική υγεία σε περιόδους οικονομικών  

δυσκολιών είναι η κατάθλιψη.   

 Οι φτωχοί είναι αυτοί που πλήττονται βαρύτερα από την οικονομική 

δυσχέρεια. 

 Τo χαμηλό εισόδημα και τα χρέη συνδέονται με την εμφάνιση 

κατάθλιψης. 

 O παράγοντας των χρεών υπερισχύει συγκριτικά με εκείνον του 

χαμηλού εισοδήματος. 

 Οι άνεργοι αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν 

προβλήματα κατάθλιψης.  

 

 

Πηγή: Financial crisis and global health: report of a high-level consultation. Geneva, WHO 2009 

Impact of economic crises on mental health, Geneva, WHO 2011  



Ανεργία & Κατάθλιψη 

• Μελέτες έχουν αναδείξει τη στενή σύνδεση ανάμεσα στην ανεργία και 
την κατάθλιψη (Benavides & Benach, 1999; Murphy & Athanasou, 1999). 

• Σε πολυπαραγοντικά μοντέλα, όταν ελεγχθούν διάφοροι παράμετροι 
σχετικοί με την ανεργία όπως η μείωση εισοδήματος, η απώλεια 

κοινωνικής ασφάλισης και η συσσώρευση χρεών, η ανεργία 

εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή συσχέτιση με την παρουσία 

κατάθλιψης.  

 Επομένως,  
 η ψυχολογική δυσφορία που προκαλεί η ανεργία την καθιστά 

σημαντικό παράγοντα επικινδυνότητας για την εμφάνιση 

κατάθλιψης (Zimmerman & Katon, 2005). 



Εργασιακή Ανασφάλεια & Κατάθλιψη 

• Μετα-αναλύσεις αναδεικνύουν την εργασιακή ανασφάλεια ως 

παράγοντα επικινδυνότητας για την εμφάνιση κοινών ψυχικών 

διαταραχών (Stransfeld & Candy, 2006; Sverke et al., 2002). 

  

• Συγχρονική μελέτη του 2007 σε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα 

3.581 ατόμων στη Μ. Βρετανία κατέδειξε πως η εργασιακή 

ανασφάλεια και η παρουσία χρέους αποτελούν τους 

μοναδικούς παράγοντες που διατηρούν ανεξάρτητη και στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με την παρουσία κατάθλιψης, όταν η 

επίδραση άλλων κοινωνικο-δημογραφικών παραγόντων έχει ελεγχθεί 
(Meltzer et al., 2010). 



Φτώχεια και Κατάθλιψη 

«Το να ψάχνεις για κατάθλιψη ανάμεσα στους 
ενδεείς είναι σαν να ψάχνεις για εμφύσημα 

ανάμεσα σε ανθρακωρύχους» 



   

  



  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΡΙΣΗ 

 

Μείωση εισοδήματος 

 

Ανεργία 

 

Απώλεια της εργασίας 

Χρέη   

Απώλεια περιουσίας 

Φτώχεια 

Απολύσεις  

http://www.123rf.com/photo_9194548_crisis-globe-with-different-association-terms-wordcloud-vector-illustration.html


ΕΥΡΗΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ 



ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ 

 Σκοπός: Να διερευνηθούν τυχόν διαφορές στην επικράτηση 

των διαταραχών της διάθεσης και του άγχους ανάμεσα σε δύο 

διαφορετικές χρονικές στιγμές: πριν την παγκόσμια 

οικονομική κρίση (Ιανουάριος – Αύγουστος 2008) και κατά 

τη διάρκειά της (Μάρτιος – Οκτώβριος 2009). 

 Ερευνητικός Σχεδιασμός: Συγχρονική/διατμηματική μελέτη. 

 Δείγμα: Τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα 3.579 

εργαζόμενων στην Alberta του Καναδά. 

 Εργαλείο: Composite International Diagnostic Interview (CIDI). 

 Οι πληροφορίες συλλέχτηκαν μέσω τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων.  

 



ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ 

Είδος Διαταραχής Πριν Μετά p 

Μείζον Καταθλιπτικό Επεισόδιο 5,1% 7,6% <0,05 

Διπολική Διαταραχή 1,0% 0,7% >0,05 

Δυσθυμική Διαταραχή 0,4% 1,5% <0,001 

Κοινωνική Φοβία 2,4% 2,3% >0,05 

Διαταραχή Πανικού 1,9% 2,3% >0,05 

Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή 2,5% 3,6% >0,05 

Οποιαδήποτε Διαταραχή 8,6% 13,3% <0,001 

(Wang et al., 2010, Can J Psychiatry) 



ΕΥΡΗΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ  



ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ  

 Σκοπός: Να εξετασθεί η σύνδεση ανάμεσα στην οικονομική 

κρίση του 2008 και την επικράτηση της κατάθλιψης στο Hong 

Kong.  

 Ερευνητικός Σχεδιασμός: Δύο συγχρονικές/ διατμηματικές 

μελέτες πραγματοποιήθηκαν το 2007 και το 2009 στο Hong 

Kong. 

 Δείγμα: Τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα 3.016 ατόμων 

το 2007 και 2.011 ατόμων το 2009.  

 Εργαλείο: Δομημένη συνέντευξη που περιλαμβάνει τα κριτήρια 

του ΜΚΕ σύμφωνα με το DSM-IV-R.  

 Οι πληροφορίες συλλέχθησαν μέσω τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων.  



ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΤΟ HONG KONG 

8,5% 

12,5% 

2007 2009

Επικράτηση ενός έτους του ΜΚΕ 

P<0,001 

(Lee et al., 2010, J Affect Disord) 



ΕΥΡΗΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ   
2008   -   2009   -   2011  -  2013  

                                      

 

  

 



Φορέας:   Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής 

(ΕΠΙΨΥ) 

Συλλογή Στοιχείων:   G.P.O. Έρευνα Επικοινωνία Α.Ε. 

Εξεταζόμενος Πληθυσμός:   Άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω 

Μέγεθος Δείγματος:    Συμπληρώθηκαν 2.188 ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια 

Χρονικό Διάστημα Συλλογής Στοιχείων:   Μάιος των αντίστοιχων ετών 

Μέθοδος Συλλογής Στοιχείων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με χρήση του 

συστήματος Computerized Assisted Telephone Interviewing (CATI) και δομημένου 

ερωτηματολογίου 

Μέθοδος Δειγματοληψίας: Στρωματοποιημένη Δειγματοληψία  

 

Για τον υπολογισμό της επικράτησης της μείζονος κατάθλιψης και της 

διαταραχής γενικευμένου άγχους χρησιμοποιήθηκαν τα αντίστοιχα 

τμήματα της Δομημένης Κλινικής Συνέντευξης (SCID-I), που οδηγούν σε 

διαγνωστική κατηγοριοποίηση κατά DSM-IV-TR. 

Ταυτότητα  Έρευνας 





Ποσοστό του Γενικού Πληθυσμού με Μείζονα Κατάθλιψη  
1984, 2008, 2009, 2011, 2013 

(Economou et al, 2012, 2013)    
Chi-Square  



Ένα νέο κοινωνικό τοπίο 





 Το ψυχικό αποτύπωμα της πανδημίας 

 

• Άγχος, ένταση, αγωνία, ανησυχία, 

αβεβαιότητα 

• Αίσθημα απειλής, φόβος, πανικός 

• Θυμός, παράπονο 

• Θλίψη, απογοήτευση, κατάθλιψη 

• Κόπωση, εξάντληση 

 

 



Ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας 
στον γενικό πληθυσμό 

 



Ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας 
στον γενικό πληθυσμό: επικράτηση 

• Συγχρονική-διατμηματική μελέτη 54.730 ατόμων του γενικού πληθυσμού 

από 36 περιφέρειες της Κίνας (Qiu et al. 2020) εν μέσω lockdown, ανέδειξε: 

 

• 29.3% ήπια προς μέτριου βαθμού ψυχολογική δυσφορία 

• 5.1% σοβαρού βαθμού ψυχολογική δυσφορία 

 

• Συγχρονική-διατμηματική μελέτη των Huang & Zhao (2020) αποτύπωσε: 
 

• 35.1% επικράτηση διαταραχής γενικευμένου άγχους, 

• 20.1% καταθλιπτική συμπτωματολογία άξια κλινικής προσοχής 
και  

• 18.22% διαταραχές στον ύπνο 

 

 



Ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας 
στον γενικό πληθυσμό: επικράτηση 

• Το 16.5% του γενικού πληθυσμού βρέθηκε  να πάσχει από καταθλιπτική 

συμπτωματολογία μέτριου προς σοβαρού βαθμού 

• Το 28.8% από αγχώδη συμπτωματολογία μέτριου προς σοβαρού 

βαθμού 

• Το 8.1% από στρες μέτριου προς σοβαρού βαθμού (Wang et al. 2020a). 

 

• Κατά ενδιαφέροντα τρόπο, σε επαναλαμβανόμενη έρευνα, που διενεργήθηκε 

4 εβδομάδες μετά και ακολούθησε την ίδια μεθοδολογία, αλλά αντλώντας 

διαφορετικό δείγμα από τον ίδιο πληθυσμό, δεν βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική μεταβολή ως προς την επικράτηση αυτών των προβλημάτων 

ψυχικής υγείας (Wang et al. 2020b). 



Επομένως, όπως και  στις άλλες πανδημίες η νόσος COVID-19 

έχει αρνητική επίδραση στην ψυχική υγεία του γενικού 

πληθυσμού, με προεξάρχουσα την αγχώδη 

συμπτωματολογία και δευτερευόντως την 

καταθλιπτική.  



Ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας  
στους υγειονομικούς 

 

Παρόμοια ευρήματα με του γενικού πληθυσμού, στοιχειοθετούν 
αυξημένη επικράτηση κοινών ψυχικών διαταραχών και 
αϋπνίας (Kisely et al. 2020; Luo et al. 2020; Rossi et al. 2020). 



Περισσότεροι από 10.000 ειδικευόμενοι ιατροί αξιολογήθηκαν 

χρησιμοποιώντας  ψυχομετρικές κλίμακες διαδικτυακά.  

Ο επιπολασμός βρέθηκε να είναι: 
• 26,4% για τα καταθλιπτικά συμπτώματα 

• 22,6% για τη γενικευμένη διαταραχή άγχους 

• 4,4% για την οξεία διαταραχή άγχους 

     (Imran N et al. Aug. 2020) 

Ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας  
στους υγειονομικούς 



Μετα-ανάλυση ανέφερε ότι οι επαγγελματίες υγείας που φροντίζουν 

ασθενείς με COVID-19 εμφάνισαν σημαντικά σοβαρότερη 

κατάθλιψη, άγχος, αγωνία, αϋπνία από άλλες επαγγελματικές 

ομάδες και βίωσαν έμμεσα τραύμα. 

                                                                                  (da Silva al., 2021) 

Ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας  
στους υγειονομικούς 



Μελέτη παιδιών των επαγγελματιών υγείας στην πρώτη γραμμή της 

φροντίδας ασθενών με COVID-19 έδειξε συναισθηματική και 
συμπεριφορική δυσλειτουργία των παιδιών. 

 

    (Rathnayake & Chandradasa, 2020)  

Ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας  
στους υγειονομικούς 



Ελληνικά ερευνητικά δεδομένα 
 



Αποτύπωμα Ψυχοκοινωνικής 
Ισορροπίας (ΑΠΟΨΙΣ) 

 



Ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας  
στην Ελλάδα: ΑΠΟΨΙΣ 

Συνέργεια του τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών (ΕΚΠΑ), της Γ’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και του Ινστιτούτου Πολιτικής για την Υγεία 

• Μελέτη σε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα του γενικού πληθυσμού 

μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων, σε συνεργασία με εταιρεία 

δημοσκοπήσεων. 

• Μελέτη σε δείγμα ευκολίας σε υγειονομικούς σε συνεργασία με τον 

Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, το ΕΚΑΒ 

και άλλους φορείς. 

• Μελέτη σε δείγμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών  σε 

συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς όλης της χώρας. 

 



Αποτύπωμα Ψυχοκοινωνικής 
Ισορροπίας (ΑΠΟΨΙΣ):  

Μελέτη στον Γενικό Πληθυσμό 
 



ΑΠΟΨΙΣ στον γενικό πληθυσμό 

• Δείγμα: Τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα 1041 ατόμων του γενικού 

πληθυσμού πανελλαδικά, ηλικίας  17 ετών και άνω (Ποσοστό Απόκρισης = 

86.4%). 

• Εργαλεία: (i) αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο γνώσεων, αντιλήψεων και 
πρακτικών σε σχέση με τον κορωνοϊό (π.χ. ο ιός είναι σαν εκείνον της γρίπης, ο 

ιός είναι κατασκευασμένος, συχνότητα χρήσης μάσκας, κ.α.). Οι ερωτήσεις 

βασίστηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και στο υλικό και τις οδηγίες του 

ΠΟΥ, (ii) κλίμακα DASS-21 για την αποτύπωση στρες, άγχους και κατάθλιψης, 
(iii) BRIEF COPE για την καταγραφή των ψυχολογικών δεξιοτήτων, (iv) κοινωνικό 

κεφάλαιο. 

• Διαδικασία: Έγκριση από Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας, Εκπαίδευση 

συνεντευκτών, Συλλογή στοιχείων μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης τη χρονική 

περίοδο 10-14 Απριλίου 2020.  

 



Επικράτηση στρες, άγχους και 
κατάθλιψης 



Συμπεράσματα για τον γενικό πληθυσμό 

• Αντίθετα με τον γενικό πληθυσμό στις άλλες χώρες, στην Ελλάδα, η 

πιο επικρατούσα ψυχική νόσος εν μέσω πανδημίας είναι η κατάθλιψη 

και όχι το άγχος.  

• Πιθανή σύνδεση με την προηγούμενη οικονομική κρίση. 



Αποτύπωμα Ψυχοκοινωνικής 
Ισορροπίας (ΑΠΟΨΙΣ):  

 

Μελέτη σε επαγγελματίες υγείας 
 





ΑΠΟΨΙΣ στον υγειονομικό πληθυσμό 

• Δείγμα: Δείγμα ευκολίας 1064 επαγγελματιών υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, 
φαρμακοποιοί, διασώστες)  πανελλαδικά. 

• Εργαλεία: (i) αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο γνώσεων, αντιλήψεων και 
πρακτικών σε σχέση με τον κορωνοϊό (π.χ. ο ιός είναι σαν εκείνον της γρίπης, ο 

ιός είναι κατασκευασμένος, συχνότητα χρήσης μάσκας, κ.α.). Οι ερωτήσεις 

βασίστηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και στο υλικό και τις οδηγίες του 

ΠΟΥ, (ii) κλίμακα DASS-21 για την αποτύπωση στρες, άγχους και κατάθλιψης, 
(iii) BRIEF COPE για την καταγραφή των ψυχολογικών δεξιοτήτων, (iv) κοινωνικό 

κεφάλαιο, (v) Whiteley-7 για την αποτύπωση υποχονδρίασης, και (vi) HOPE 

State για την αισιοδοξία. 

• Διαδικασία: Έγκριση από Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας, Συνδρομή 

επαγγελματικών συλλόγων, Συλλογή στοιχείων μέσω survey monkey τη χρονική 

περίοδο 19-31 Απριλίου 2020. 

 



Περιπτώσεις στρες μέτριου προς σοβαρού βαθμού:              11.3%  

Περιπτώσεις άγχους μέτριου προς σοβαρού βαθμού:           11.9%  

Περιπτώσεις κατάθλιψης μέτριου προς σοβαρού βαθμού:   13% 



ΑΠΟΨΙΣ στον υγειονομικό πληθυσμό 

Σε sub-group analysis που αφορούσε 100 διασώστες του ΕΚΑΒ, 

προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: 

•Μέτριο προς σοβαρό στρες 7.2%,  

•Μέτριο προς σοβαρό άγχος 9.4%  

•Μέτρια προς σοβαρή κατάθλιψη 11.3% 

•Οι άνδρες είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης από τις 

γυναίκες. 

•Η ανάγκη για συναισθηματική υποστήριξη συνδέεται με περισσότερο 

άγχος και η ανάγκη για νοητική αποδέσμευση (self-distraction) με 

περισσότερη κατάθλιψη. 

 



Γραμμές Τηλεφωνικής υποστήριξης και 
Πανδημία 



 



 

https://www.mhe-sme.org/library/helplines/ 

Mental Health Europe 



???? 



17 Μαρτίου 2020 : 2107297957 

 

4 Απριλίου 2020  : 10306 

 

Μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, η οποία παρέχει 
δωρεάν, ανώνυμα και εμπιστευτικά ενημέρωση για τις 

ψυχοκοινωνικές συνέπειες της Covid-19, ψυχιατρική, ψυχολογική και 
κοινωνική υποστήριξη. 



Στοιχεία της Τηλεφωνικής Γραμμής 
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για την 

COVID-19 





Αξιολόγηση κλήσεων της Γραμμής 10306 

Πρώτη και Δεύτερη φάση 

Δείγμα: τυχαίο δείγμα 1576 κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν εν μέσω του 

πρώτου lockdown (Μάρτιος-Απρίλιος 2020) και του δεύτερου 

(Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021).  

Εργαλείο: για την εκτίμηση της ψυχικής κατάστασης των καλούντων.  

Χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες ανίχνευσης κλινικά σημαντικής 

αγχώδους και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας, που 

διαμόρφωσαν και εγκυροποίησαν οι Goldberg και συνεργάτες (1988). Οι 
κλίμακες έχουν χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχες τηλεφωνικές γραμμές 

ψυχολογικής υποστήριξης διεθνώς (Burgess et al. 2008), ενώ είχαν ενσωματωθεί 
και στην Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη (Οικονόμου και συν. 

2012).   



  Α΄ Φάση Β’ Φάση 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΓΧΟΥΣ 

Δυσκολία να χαλαρώσει 

  

54%  

  

41,9% 

Διαρκής ανησυχία 49,1% 32,9% 

Ανησυχία για την υγεία 43,4% 32,6% 

Νευρικότητα 27,8% 28,1% 

Διαταραχές στον ύπνο 24,7% 24,9% 

Δυσκολία στην έλευση του ύπνου 20,5% 22,3% 

Ευερεθιστότητα 21,9% 21,5% 

Αντιδράσεις του ΑΝΣ 17,7% 11,9% 

Πονοκέφαλοι/αυχενικά 9,2% 4,8% 

Κλινικά σημαντικό άγχος 

 

20,3% 10,4% 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ 

Απώλεια ευχαρίστησης 

  

24,1% 

  

31,2% 

Χαμηλά επίπεδα ενέργειας 24,1% 30% 

Απελπισία 30,6% 27,9% 

Απώλεια εμπιστοσύνης στον εαυτό 20,7% 15% 

Γνωστικές δυσκολίες 26% 10,2% 

Ψυχοκινητική επιβράδυνση 7,1% 8,4% 

Πρόωρη αφύπνιση 10,9% 4,7% 

Χειρότερη διάθεση το πρωί 15,8% 3,4% 

Απώλεια βάρους 3,8% 2,9% 

Κλινικά σημαντική κατάθλιψη 37% 37,4% 





Σας ευχαριστώ 


