
ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΓΧΟΥΣ1

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) 
 

                                                 
1 Θωµάς Καλπάκογλου, PhD. 
Παπαδιαµαντοπούλου 11, 115 28 Αθήνα. Τηλ. 210-7255442 & 6944-666431, kalpakoglou@ath.forthnet.gr  

Το ΤΡΑΥΜΑ 
• Φυσικές Καταστροφές 
• Τεχνικές Καταστροφές 
• Ξαφνικές - Απρόσµενες Καταστροφές 
• Λιγότερο Ξαφνικές Καταστροφές 
 

Το κοινό σηµείο των καταστροφών είναι το 
ΜΕΓΕΘΟΣ (συνήθως µεγάλο) και πέρα από τις 
φυσιολογικές δυνατότητες του ανθρώπου να 
αντεπεξέλθει. Ο δυναµισµός (ψυχολογική 
ισορροπία) που απαιτείται για να ενεργήσει ή να 
δράσει το άτοµο είναι περιορισµένος. Ο βαθµός 
της διαταραχής εξαρτάται από τον βαθµό της 
έκθεσης. Το στοιχείο που επικρατεί είναι συνήθως 
η ΑΠΕΙΛΗ για τη ζωή του ατόµου. 
 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
κατά τη διάρκεια του τραύµατος 

◊ Όταν η καταστροφή είναι ξαφνική και 
απρόσµενη. 

• Κυριαρχεί ο ΦΟΒΟΣ, ο φόβος του θανάτου, 
έντονη επιθυµία για απόδραση, οι µηχανισµοί 
σε συναγερµό, ψάχνοντας διεξόδους, 
προστατεύοντας τον εαυτό µε οποιοδήποτε 
µέσο. 

 
◊ Ο ΠΑΝΙΚΟΣ... 

• Θα επικρατήσει όταν το άτοµο είναι 
αβέβαιο για το τι συµβαίνει, 
µπερδεύεται ή αποµονώνεται. 

• Συχνά κρατείται από άλλα µέλη της 
οικογένειας (πχ. γονείς τα παιδιά τους 
για να τα προστατέψουν). 

• Μπορεί να προσπαθεί ηρωικά να σώσει 
άλλους που κινδυνεύουν (αλλά αυτό 
συνήθως συµβαίνει από τα σωστικά 
συνεργεία και απλούς άλλους που 
σπεύδουν να βοηθήσουν). 

 
◊ Η ΦΥΓΗ είναι πολλές φορές τραυµατικό 

γεγονός. 
 
◊ Όταν επικρατεί το ΣΟΚ ή ΣΥΓΧΥΣΗ... 

• Κυριαρχεί το αίσθηµα του αβοήθητου. 
• Απάθεια (το άτοµο τριγυρνά χωρίς 

προσανατολισµό, ζαλισµένο, αδύναµο 
να βοηθήσει τον εαυτό του ή τους 

άλλους. Η κατάσταση µπορεί να 
διαρκέσει για πολλές ώρες ή µέρες 
εφόσον υπάρχει ασφάλεια). 

 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
 
◊ ∆ΙΑΣΩΘΕΝΤΕΣ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 

• Σκέπτονται για κάποιον καιρό το πόσο 
κοντά στον θάνατο βρέθηκαν. 

• Επαναλαµβάνουν τις λεπτοµέρειες και 
πως κατάφεραν να σωθούν. 

• Μπορεί να αισθάνονται άσχηµα ή ένοχα 
για το γεγονός πως άλλοι στην θέση 
τους (συγγενείς, φίλοι, κλπ.) δεν 
µπόρεσαν να σωθούν. 

 
◊ ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ (Flashbacks) - ΣΚΕΨΕΙΣ 

• Ανεξέλεγκτες, στον ξύπνιο, ύπνο, 
όνειρα. Μπορεί να συνοδεύονται από 
κρίσεις πανικού. Το ερέθισµα µπορεί να 
είναι κάτι που θυµίζει την καταστροφή 
(θόρυβος, έκρηξη, µυρωδιά, κλπ). 
Αποφυγή στην έκθεση τέτοιων 
ερεθισµάτων. Αποµόνωση. 

 
◊ Άλλα Συµπτώµατα... 

• Αίσθηµα ευπάθειας, φόβος για πιθανή 
επανάληψη, ανησυχία για καινούργιους 
κινδύνους, ευερεθιστότητα, θυµός για το 
γεγονός ή για τους άλλους (που δεν 
καταλαβαίνουν... ή το ελλιπές σύστηµα 
που ευθύνεται για την καταστροφή). 

 
◊ ΓΝΩΣΙΑΚΑ ΛΑΘΗ σε σχέση µε... 

• ΄΄Κατεστραµµένη΄΄ ζωή, προσωπική 
ευπάθεια, δικαιoσύνη της ζωής, αυτό-
εκτίµηση, θυµατοποίηση, προσωπικές 
ευθύνες, έλλειψη εµπιστοσύνης προς 
τρίτους, διαρκής φόβος για την 
προσωπική ασφάλεια. 

 
◊ Εκτός από τα θύµατα, µπορεί να έχουν τη 

διαταραχή... 
• Τα άτοµα στα σωστικά συνεργεία. 
• Οι συγγενείς των θυµάτων (που 

χρειάζεται να αναγνωρίσουν πτώµατα, 
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αναµένουν νέα σχετικά µε αγνο-
ούµενους, καλούνται να περιποιηθούν 
κάποιον µε παραµόρφωση, κλπ). 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

• Λεπτοµέρειες σχετικά µε το τραύµα ή τα 
τραύµατα. 

• Συναισθηµατικές, γνωσιακές και συµπεριφο-
ριστικές αντιδράσεις του ασθενή κατά τη 
διάρκεια του τραύµατος. 

• Συναισθηµατικά, γνωσιακά και συµπεριφο-
ριστικά συµπτώµατα. 

• Βιολογικοί, κοινωνικοί και προσωπικοί 
παράγοντες. 

• Οικογενειακοί παράγοντες και ανάλογο 
ιστορικό. Κοινωνική υποστήριξη. 

• Άλλες καταστάσεις που επηρεάζονται. 
 
 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
Θεραπεία 
• Για τις πρώτες µέρες, πέρα από την 

απαραίτητη ιατρική φροντίδα, χρειάζονται 
ηρεµιστικά και υπνωτικά για το βράδυ. 

• Συµβουλευτική, υποστηρικτική ψυχοθεραπεία. 
 
Αµέσως µετά το τραύµα 
• Άµεσα µεγάλη φυσική, κοινωνική και 

ψυχολογική υποστήριξη. 
• Οµάδες που µεταβαίνουν άµεσα στον τόπο της 

καταστροφής. 
 
Σοκ & Απάθεια 
• Φυσική φροντίδα, ζεστασιά. 
• Ψυχολογική υποστήριξη για να έρθει ο 

ασθενής σε επαφή µε το συναίσθηµα του. 
 
Μεγάλη θλίψη, ανησυχία & σύγχυση 
• Πρέπει να δοθεί η ευκαιρία ο ασθενής να 

µιλήσει ελεύθερα γι΄ αυτό που του συνέβη, τι 
αισθάνεται για τον εαυτό του και γι΄ αυτούς 
που πιθανά να έχουν πεθάνει στην 
καταστροφή. 

• Το ίδιο ισχύει και για όλους τους άλλους 
(αυτούς που πάνε να σώσουν... για λόγους 
πρόληψης). 

 
Κατάθλιψη 
• Αντικαταθλιπτικά για µια αρχική περίοδο. 
• Ψυχοθεραπεία 
 
Για τους συγγενείς & φίλους των θυµάτων 
• Υποστήριξη από βοηθούς που τους 

συνοδεύουν στην αναγνώριση πτωµάτων ή 
στην πρώτη επαφή τους µε πολύ 
τραυµατισµένα/παραµορφωµένα άτοµα. 

• Οι βοηθοί χρειάζονται βοήθεια... µε την πρώτη 
ευκαιρία. 

 
◊ Βασικά Θέµατα της Θεραπείας 

• Η αιτιολογία της διαταραχής είναι 
ξεκάθαρη ... αλλά όχι πάντοτε αυτό που 
τη διατηρεί. 

• Αδυναµία συγκέντρωσης. 
• Αδυναµία µνήµης (δεν θυµάται εύκολα). 
• Προβλήµατα στον κοινωνικό χώρο 

(αντικοινωνική συµπεριφορά, εχθρικό-
τητα, παρανοϊκή συµπεριφορά). 

• Μερική ή υπερβολική χρήση ουσιών 
(κάπνισµα, αλκοόλ, κλπ). 

• Κατάθλιψη. 
• Φοβίες. 
• Γεγονότα που συµβολίζουν το 

τραυµατικό γεγονός (επέτειος, σκέψεις, 
συναισθήµατα, αναµνήσεις). 

• Αποφυγή. 
 
◊ Σχετικά µε το άγχος... 

• ∆υσκολία στον ύπνο. 
• Νευρικότητα ή εκρήξεις θυµού. 
• Συµπτώµατα διάγνωσης (στο DSM-IV). 

 
◊ Γνωσιακά λάθη & Αισθήµατα 

• Σκόπιµες προσπάθειες να αποφύγει 
σκέψεις ή συναισθήµατα σχετικά µε το 
τραύµα. 

• Σκόπιµες προσπάθειες να αποφύγει 
δραστηριότητες ή καταστάσεις που 
θυµίζουν το τραύµα. 

• ∆υσκολία στην ανάµνηση κάποιων 
µερών του τραυµατικού γεγονότος. 

• Μειωµένο ενδιαφέρον για δραστη-
ριότητες που ενδιέφεραν πριν. 

• Το αίσθηµα της αποκοπής από τους 
άλλους. 

• Το αίσθηµα της αδυναµίας να έχει 
αισθήµατα αγάπης προς τους άλλους. 

• Το αίσθηµα ότι θα πεθάνει νέος και πως 
κάτι πολύ άσχηµο θα του συµβεί στο 
µέλλον. 

 
◊ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ... 

• Γνωσιακό-συµπεριφοριστικό µοντέλο 
αντιµετώπισης άγχους (γνωσιακή 
αναδόµηση, χαλάρωση, έλεγχος της 
αναπνοής). 

• Το σταµάτηµα της σκέψης (thought 
stopping). 

• Aυτοδιάλογος (guided self-dialogue). 
• Παιχνίδια ρόλων. 
• Τεχνικές Modeling. 
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