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Ψυχωτικές Διαταραχές 

• Σχιζοφρένεια, Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή, 
Διπολική Διαταραχή. 
 

• Επίπτωση ζωής: 0.78% - 3.5% 

 

• Ελλάδα – 2013: επίπτωση ανά έτος 30 νέα 
περιστατικά στα 100.000  
 

Επομένως στην Ελλάδα 3200 έφηβοι και νέοι θα 
εμφανίζουν πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο κάθε χρόνο! 

-Moreno-Küstner, Berta et al. “Prevalence of psychotic disorders and its association with methodological issues. A systematic review and meta-analyses.” PloS one 2018  

-Perälä J, et al. ‘’Lifetime prevalence of psychotic and bipolar I disorders in a general population’’. Arch Gen Psychiatry. 2007 

-Peritogiannis, Vaios et al. “Rates of first episode of psychosis in a defined catchment area in Greece.” Clinical practice and epidemiology in mental health. 2013 



Το φορτίο της ψύχωσης για τους πάσχοντες και την κοινωνία 

• Σχιζοφρένεια: 11th αιτία αναπηρίας παγκοσμίως 

 

• Σοβαρά ελλείματα στην κοινωνική-επαγγελματική λειτουργικότητα 

 

• Διακοπή σπουδών 

 

• Ανεπαρκής αντιμετώπιση/θεραπεία συνοσηρότητας  

 

• Μείωση προσδόκιμου ζωής 

 

• Τεράστιο ψυχικό κόστος για τον πάσχοντα και την οικογένεια και οικονομικό 
κόστος για την κοινωνία 

 

• Αναγνωρισμένο σοβαρό πρόβλημα υγείας του πληθυσμού. 

-Malla A, McGorry P. Early Intervention in Psychosis in Young People: A Population and Public Health Perspective. Am J Public Health. 2019 



Μη θεραπευόμενη Ψύχωση (DUP) 

Μεγάλος χρόνος (DUP) σχετίζεται με: 

 

• Πτωχή έκβαση 

• Σοβαρότερα συμπτώματα 

• Μικρότερη πιθανότητα ύφεσης 

• Μικρότερη κοινωνική επανένταξη 

 

Η πρώιμη παρέμβαση στη ψύχωση έχει θετικά 
αποτελέσματα στην πορεία και έκβαση της νόσου.  

-Penttilä M, et al. ‘’Duration of untreated psychosis as predictor of long-term outcome in schizophrenia: systematic review and meta-analysis’’. Br J Psychiatry. 2014 



Υπηρεσίες Πρώιμης Παρέμβασης –  Βασικές Αρχές 

• Παρέμβαση στα πρώιμα στάδια της ψύχωσης 
μπορεί να αλλάξει την πορεία και την πρόγνωση 

 

• Πολύδιαστατική παρέμβαση ενισχύει την 
ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και μειώνει το 
φορτίο των φροντιστών 

• Επικέντρωση σε αυτούς που δεν ανταποκρίνονται 
στη θεραπεία νωρίς μειώνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης ανθεκτικής στη θεραπεία ψύχωσης.  

-Murphy, B., & Brewer, W. (2011). Early intervention in psychosis: Strengths and limitations of services. Advances in Psychiatric Treatment 



Πρώιμη Παρέμβαση στη Ψύχωση 

Τρία στάδια παρέμβασης:  

 

• Άτομα υψηλού κινδύνου 

 

• Πρώτο επεισόδιο 

 

• Φάση αποκατάστασης και κρίσιμη περίοδος 
(πρώτα 2-5 έτη μετά τη διάγνωση) 
 

-McGorry PD, Killackey E, Yung A. Early intervention in psychosis: concepts, evidence and future directions. World Psychiatry. 2008;7(3):148-156.  



Βασικά συστατικά υπηρεσιών στην πρώιμη παρέμβαση στη ψύχωση 

 

• Εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση  της 
κοινότητας  
 

• Υπηρεσίες φιλικές στους νέους 

 

• Διεπιστημονική ομάδα  
 

• Στόχευση στην πρώιμη 
διάγνωση ύφεση και αποφυγή 
υποτροπών 

 

• Χαμηλή δόση αντιψυχωτικής 
αγωγής 

 

• Στοχευμένες ψυχολογικές 
παρεμβάσεις 

 

• Αντιμετώπιση συνοσηρότητας 
(διαταραχές συναισθήματος, 
χρήσης ουσιών κλπ) 

 

• Ενεργητική εμπλοκή της 
οικογένειας 
(ψυχοεκπαίδευση) 

 

• Στόχευση στη ψυχοκοινωνική 
αποκατάσταση 

 

-McGorry PD, Killackey E, Yung A. Early intervention in psychosis: concepts, evidence and future directions. World Psychiatry. 2008;7(3):148-156.  



Οικονομικά 
Οφέλη από 
τις 
υπηρεσίες 
πρώιμης 
παρέμβασης 

Η.Β.: οικονομία πόρων σε σχέση με 
υπάρχουσες υπηρεσιές 

Αυστραλία: αύξηση κόστους-όφελους στη 
λειτουργικότητα ασθενών 

Ιταλία : αύξηση κόστους - όφελους σε σχέση 
με συνήθη θεραπεία σε περίοδο 5 ετών 

ΗΠΑ: μακράς διάρκειας αύξηση  
κόστους - όφελους  



Πρώιμη παρέμβαση στην Ελλάδα 

 

 

• Δεν υπάρχουν δεδομένα για την πορεία νέων 
ανθρώπων με πρώτο επεισόδιο σε σχέση με 
αποκατάσταση και λειτουργικότητα 

 

 

• Δεν υπάρχουν δεδομένα για το φορτίο των 
ασθενών αυτών και το κόστος στο σύστημα 
περίθαλψης. 

 

 

 

Μονάδες πρώτου επεισοδίου σε Νοσοκομεία 

 

• Μονάδα νοσηλείας πρώτου επεισοδίου 
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. 

• Μονάδα νοσηλείας πρώτου επεισοδίου 1η 
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική  Αιγινήτειο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. 
 

• Μονάδα νοσηλείας πρώτου επεισοδίου 2η 
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ». 
 

• Μονάδα εξωτερικών ασθενών πρώτου επεισοδίου 
Ψυχιατρική Κλινική Νοσοκομείο «Παπαγεωργίού»  

• Μονάδα εξωτερικών ασθενών πρώτου επεισοδίου 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου. 
 



Συμπεράσματα 

• Η πρώιμη παρέμβαση μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα στις υπάρχουσες δομές ψυχικής 
υγείας με στοχευμένες παρεμβάσεις –τροποποιήσεις οδηγώντας σε καλύτερη 
περίθαλψη και πρόληψη υποτροπών καθώς και σε σημαντική βελτίωση στη 
πρόγνωση των ψυχώσικών διαταραχών.  
 

• Η συνήθης αντιμετώπιση στη ψύχωση οδηγεί σε καθυστερημένη παρέμβαση όταν 
τα συμπτώματα έχουν εδριαωθεί και η λειτουργική επανένταξη είναι πλέον 
εξαιρετικά αμφίβολη. Η καθυστέρηρηση αυτή αποτελεί ουσιαστικά θεραπευτική 
αποτυχία.  
 

• Η πρώιμη παρέμβαση αποτελεί μείζονα στόχο για τα θεραπευτικά συστήματα στη 
ψυχιατρική σε παγκόσμιο επίπεδο και στις περισσότερες χώρες ακόμα δεν έχει 
εφαρμοστεί.  
 

• Στην Ελλάδα η πρόσφατη ψήφιση του νόμου για τις δομές πρώιμης παρέμαβσης στη 
ψύχωση αποτελεί το καθοριστικό πρώτο βήμα για της δημιουργία αυτών των δομών 
και την αποτελεσματική σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχωσικών 
διαταραχών στους εφήβους και στους νέους.  
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