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Οι μολυσματικές ασθένειες επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική ευημερία του υγιούς 
πληθυσμού. 

 

Προηγούμενες μελέτες: πχ. SARS έδειξαν αύξηση των αγχωδών διαταραχών, της 
κατάθλιψης, της μετατραυματικής διαταραχής στρες και των επιπέδων στρες. 

 

Μελέτες για τον COVID-19: στρες, άγχος, ανησυχία για την υγεία, την κοινωνική 

απομόνωση, την εργασία, την οικονομική κατάσταση, το συνδυασμό εργασίας και 
κοινωνικών υποχρεώσεων καθώς και τον ύπνο. 

 

Η επιστημονική κοινότητα του χώρου της ψυχικής υγείας έχει γνώσεις από 

στρατιωτικά περιβάλλοντα και από καταστάσεις καταστροφών. Οι διαφορές έγκειται 
στο ότι τα προαναφερθέντα γεγονότα είναι περιορισμένης έκτασης, πιθανόν να 

υπάρχει πιθανότητα διαφυγής και ο εχθρός είναι ορατός. 



Πρόκληση για το υγειονομικό σύστημα με την εφαρμογή της χρήσης της 
τηλειατρικής. 
 

Ποιους αφορούν οι συνέπειες στην ψυχική υγεία εξαιτίας του  COVID-19: 

1. Όσους έχουν έρθει άμεσα ή έμμεσα σε επαφή με τον ιό. 
2. Όσους είναι ήδη ευάλωτοι σε βιολογικούς και ψυχοκοινωνικούς στρεσσογόνους 

παράγοντες (συμπεριλαμβανομένων των πασχόντων από ψυχικές διαταραχές). 
3. Επαγγελματίες υγείας. 
4. Τους ανθρώπους που παρακολουθούν τις ειδήσεις σε πολλά και διαφορετικά μέσα. 
 

 



Περιγραφική ανάλυση τις υπάρχουσας βιβλιογραφίας για τις συνέπειες του COVID-19  

στη ψυχική υγεία καθώς και τις παρεμβάσεις της ΓΣΘ. 
 

Κρίθηκε σημαντικό να καταγραφεί η θεματολογία με την οποία ασχολήθηκε η 
επιστημονική κοινότητα του χώρου της ψυχικής υγείας.  
 

Επιπλέον επιχειρήθηκε να καταγραφεί και η συμβολή της ΓΣΘ μέσω των παρεμβάσεων της 
στις διάφορες διαταραχές. 



 3.1 Η διάσταση: κοινωνική απομόνωση 

 

Αίσθημα μοναξιάς και μειωμένες κοινωνικές επαφές παράγοντες κινδύνου για 
πληθώρα διαταραχών πχ. σχιζοφρένεια, μείζων καταθλιπτική διαταραχή. 
 

Η ανησυχία για την προσωπική υγεία ή την υγεία των ατόμων του στενού 
οικογενειακού περιβάλλοντος και η αβεβαιότητα για το μέλλον μπορεί να αυξήσει το 
φόβο, την κατάθλιψη και το άγχος.  
 

Στίγμα προς τους νοσούντες. 
Έλλειψη ελέγχου των πληροφοριών που διαχέονται στο διαδίκτυο «infodemic». 

 

Κίνδυνος τα ψυχιατρικά προβλήματα να τεθούν σε υποδεέστερη προσοχή. 
 

Κοινωνική απομόνωση              αύξηση πιθανοτήτων ενδοοικογενειακής βίας  



 3.2 Η διάσταση: αβεβαιότητα 

 

Δυσφορία εξαιτίας της ύπαρξης αβεβαιότητας στη ζωή.  
Αναζήτηση βεβαιότητας και σιγουριάς ότι δεν θα συμβεί κάτι κακό, ιδιαίτερα αν το 
άτομο ελέγχει όλες τις παραμέτρους. 
Η συνεχής αναζήτησή της μεγιστοποιεί το φόβο. 
Αναφορικά με τον COVID-19 προκειμένου να προχωρήσει ο άνθρωπος με σχετική 
άνεση πρέπει να έρθει αντιμέτωπος  με το θάνατο. Για να αντιμετωπιστεί ο φόβος για 
τον κορωνοιό πρέπει: 
1. Να αναγνωριστεί η πραγματικότητα 

2. Να ελέγχεται ό,τι είναι λογικά πιθανό  
3. Να προχωράει το άτομο και να ζει την καθημερινότητα  
 

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην προσπάθεια αποδοχής της έννοιας του θανάτου 
ενθαρρύνοντας το άτομο να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να διαχειριστεί το ρίσκο  
και να εστιάσει σε ρεαλιστικές πιθανότητες. 



Οι οδηγίες από το υγειονομικό προσωπικό δεν εξανεμίζουν το φόβο για το μέλλον 
ακόμη και αν το άτομο λαμβάνει αυτά τα μέτρα. Η αβεβαιότητα επιτείνεται από το 
γεγονός ότι η διαδικασία του ιού δεν είναι γνωστή. 
Αντίδραση πληθυσμού               προσπάθεια ανάκτησης ελέγχου                   διαρκείς 
καταναγκασμοί                      παρασυσσώρευση ιατρικών προμηθειών 

 

Όσο μεγαλύτερη είναι η προσπάθεια για έλεγχο του περιβάλλοντος τόσο μικρότερη η 
αίσθηση του ελέγχου που βιώνεται. Τελικά η αποδοχή της έλλειψης του απόλυτου 
ελέγχου μπορεί να ανακουφίσει το άτομο, καθώς γλιτώνει το κόστος της αέναης 
αναζήτησης αυτού. 
Βάσει της θέσης της ΓΣΘ, εφόσον ο τρόπος σκέψης επηρεάζει τον τρόπο που νιώθει 
το άτομο, αν σκεφτεί ότι ο κορωνοιός είναι ολέθρια απειλή στην οποία δεν έχει 
κανέναν έλεγχο, τότε είναι πιθανό να νιώσει έντονη ανησυχία. 
Αν το άτομο αποκτήσει τον έλεγχο σε άλλους τομείς της ζωής είναι πιθανό να νιώσει 
καλύτερα πχ. δραστηριότητες που ευχαριστούν, εκμάθηση νέων δεξιοτήτων κτλ.. 
Απαραίτητο κρίνεται το άτομο να δίνει τα εύσημα στον εαυτό του γι’αυτά που έχει 
καταφέρει. 
 



4.1 Brain-Based Geometric Meditative Approach  

 

Περιλαμβάνει: τεχνικές όπως διαλογισμό, χαλάρωση και εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα με 
σκοπό τη μείωση της δυσφορίας και τη δημιουργία ενός πρωτοκόλλου σε συμφωνία με την 
έγκυρη, εμπειρικά τεκμηριωμένη μέθοδο διαλογισμού (Farshad’s Geometric Meditation).  

Η προσέγγιση αυτή διαιρείται σε δυο τμήματα το διαλογισμό βασισμένο στη σωματική αναπνοή 
και το διαλογισμό βασισμένο στην ενδοσκόπηση και την αυτεπίγνωση. 
Το βασικό υπόστρωμα της FGM βασίζεται στη σκόπιμη και αυτο-προκαλούμενη πρακτική της 
προσοχής που οδηγεί στη βίωση μιας διαφορετικής κατάστασης συνείδησης και υπερ-

εστιασμένου επιπέδου προσοχής. Η προσοχή αντικατοπτρίζεται μέσω της ικανότητας του 
εγκεφάλου και της τάσης να χειρίζεται ένα θέμα και να αγνοεί τα περιβάλλοντα αντικείμενα και 
φαινόμενα ταυτόχρονα. 
Στη γνωσιακή θεραπεία βασισμένη στην ενσυνειδητότητα αυτό γίνεται μέσω της χρήσης 
γνωσιακών μεταφορών. 
Ο θεραπευόμενος μαθαίνει να βελτιστοποιεί τον έλεγχο της προσοχής προς το συνεχές της 
ανησυχίας στο μυαλό του και να μην την καταπιέζει. Όταν γίνεται εξάσκηση με αποτελεσματικό 
τρόπο η μέθοδος μειώνει τη νοητική δυσφορία που προκαλεί η ανησυχία, η εμμονή, ο 
μηρυκασμός και η αυτο-κριτική. Συνολικά η προσέγγιση στοχεύει στην εξουδετέρωση σκέψεων 
συνεχούς αμφιβολίας. 



4.2 COVID-19 επιδημική υποστήριξη μεταξύ συνομιλήκων και παρέμβαση στην 
κρίση μέσω των κοινωνικών μέσων 

 

Προσπάθεια των ειδικών να παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στους εργαζόμενους 
υγείας στη Ουχάν.  
Εθελοντές: 300. 

Μέθοδος: επικοινωνία μέσω της χρήσης διαδικτυακών δικτύων από την πρώτη μέρα 
της καραντίνας.  
Συμμετέχοντες: επαγγελματίες με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή πιστοποιημένοι με 
εκπαίδευση και εμπειρία στη ΓΣΘ και/ή Παρέμβαση στη Κρίση. 
Περιορισμοί: πολιτική και κοινωνική δομή της χώρας, οι πολιτισμικές και 
θρησκευτικές πεποιθήσεις, διαφορά ώρας. 
 

Δεν πραγματοποιήθηκε επίσημη συλλογή δεδομένων επομένως τα αποτελέσματα δε 
θεωρούνται επίσημα και τεκμηριωμένα αν και υπήρχαν ενδείξεις ότι η παρέμβαση 
μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη. 
 



4.3 Η κλίμακα του Φόβου για τον COVID-19: Ανάπτυξη και Αρχικός Έλεγχος 
Εγκυρότητας 

 

Ο φόβος είναι χαρακτηριστικός στις μολυσματικές ασθένειες και άμεσα συνδεδεμένος 
με το ρυθμό μεταδοτικότητας και το μέσο (ταχέως-αόρατα), όπως επίσης και τη 
θνητότητα και θνησιμότητα. 
 

 

Ψυχοκοινωνικές προκλήσεις συμπεριλαμβανομένων του στίγματος, της απώλειας και 
της διάκρισης. Τα υψηλά επίπεδα φόβου εμποδίζουν την αντικειμενική σκέψη και τη 
χρήση της λογικής στις αντιδράσεις απέναντι στον κορωνοιό. 
 

Έλλειψη κατάλληλου ψυχομετρικού εργαλείου μέχρι τώρα οδήγησε στη δημιουργία 
και επικύρωση μιας κλίμακας αξιολόγησης του φόβου για τον κορωνοιό – την 
Κλίμακα Φόβου του COVID-19 (FCV-19S) βασισμένη σε δυο τύπους ψυχομετρικού 
ελέγχου: κλασική ανάλυση θεωρίας ελέγχου (CTT) και ανάλυση Rasch. 

 



Η ΓΣΘ μπορεί να συμβάλλει στη διαχείριση του άγχους που βιώνουν τα άτομα 
μπροστά σε αυτήν την απειλή και να παρέχει εφόδια κατάλληλης αντιμετώπισης, 
ώστε να ανακτηθεί ο έλεγχος της ζωής τους και να αναπροσαρμοστούν σε αυτή τη νέα 
συνθήκη. 
 

5.1 ΓΣΘ για την κατάχρηση ουσιών εν μεσω πανδημίας 

 

Άυξηση κατάχρησης ουσιών με την έναρξη της πανδημίας. 
ΓΣΘ παρεμβάσεις: εγκράτεια/ αποχή, μείωση της βλάβης 

Οι παρεμβάσεις έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές σε ελεγχόμενες δοκιμές και σε 
συνδυασμό με φαρμακοθεραπεία. 
 



 

5.2 Πρόγραμμα παρέμβασης για το πένθος 

 

Το υπο σχεδιασμό πρόγραμμα θα λάμβανε χώρα στην Κίνα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Beck λαμβάνοντας υπόψιν ότι η συμβουλευτική στο πένθος είναι σε εμβρυικό στάδιο. 
Στόχος 1ης έρευνας: διερεύνηση ψυχικής κατάστασης 500 ατόμων σε πένθος και οι 
ψυχολογικές τους ανάγκες μέσω έρευνας και συνεντεύξεων ώστε να μελετηθούν οι 
μηχανισμοί πένθους στην περίοδο πανδημίας και να σχεδιαστούν καλύτερες συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. 
Στόχος 2ης έρευνας: παροχή ατομικών δωρεάν συμβουλευτικών συνεδριών μέσω διαδικτύου 
και διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των συμβουλευτικών υπηρεσιών για το πένθος 
αλλά και η εκπαίδευση συμβούλων που θα αναλάβουν ανθρώπους σε πένθος. 
Συμμετέχοντες: εξειδικευμένοι εκπαιδευτές, επόπτες, σύμβουλοι, κλινικοί αξιολογητές, 
τεχνικοί και εθελοντές. 
Χρόνος διεξαγωγής: Μάρτιος 2020 έναρξη διαδικασιών, μέσα Μαίου έναρξη επίσημων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών ακολουθούμενες από δωρεάν προχωρημένη εκπαίδευση των 
συμβούλων. 
Δημοσίευση εξέλιξης στο WeChat official account. 

 



5.3  Θεραπεία μέσω εφαρμογών και τηλεφώνου 

 

Αποτελεσματική η χρήση της τηλειατρικής για τη θεραπεία ψυχιατρικών προβλημάτων με την 
προτροπή να αξιολογούνται οι ασθενείς για την καταλληλότητά τους και να υιοθετούνται 
πρωτόκολλα άμεσης βοήθειας για υψηλής επικινδυνότητας περιπτώσεις  πχ. αυτοκτονία, 
επιθετικότητα προς άλλους. 
 

Μείωση κόστους και αύξηση προσβασιμότητας για θεραπεία. 

Εξασφάλιση απορρήτου και ασφάλειας μέσα από μια πληθώρα από πλατφόρμες πχ. Zoom, 
Bluejeans, Doxy.me, thera-LINK, TheraNest, SimplePractice, Vsee 

 

Email: για σύντομες συνομιλίες με ασθενείς και ασύγχρονη ψυχοθεραπεία μέσω κάποιων 
προγραμμάτων υπολογιστή που κάνουν εκτεταμένη χρήση email. 

Άλλες τεχνολογίες: υποβοηθούμενα προγράμματα σε υπολογιστή. 
 

Μεταναλύσεις ΓΣΘ για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης έδειξαν αποτελεσματικότητα και 
καμία διαφορά στο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 
Πιο αποτελεσματική με την ελάχιστη υποστήριξη κλινικού (συνήθως 1-4 ώρες για ολόκληρο 
το πρόγραμμα της θεραπείας). Η συμβολή του κλινικού μπορεί να γίνεται μέσω τηλειατρικής, 
τηλεφώνου ή/και email κατα τη διάρκεια της πανδημίας. 
Προγράμματα  CCBT: Beating the Blues, Deprexis, Good Days Ahead, Mood Gym 



 

5.3 Θεραπεία μέσω εφαρμογών και τηλεφώνου  (συνέχεια) 
 

Αξιόπιστη εφαρμογή αποτελούν οι Virtual Hope Box του Αμερικανικού Υπουργείου 
Άμυνας (ασκήσεις αναπνοής, βαθιά μυική χαλάρωση, καθοδηγούμενος διαλογισμός, 
δυνατότητα να κατεβάσει ο ασθενής και να παρακολουθήσει φωτογραφίες ενστάλλαξης 
ελπίδας), Breathe-to-Relax, Calm, Headspace για τη διαχείριση του άγχους και του 
στρες που σχετίζεται με την εκδήλωση του COVID-19. 

 

Υπό εξέλιξη:  
Chatbots όπως το Woebot που αφορούν λογισμικά για διαδικτυακή συνομιλία μέσω 
γραπτού κειμένου με την ταυτόχρονη δυνατότητα για υποστήριξη από τεχνικό.  



 

5.4 Cognitive Rehabilitation Therapy (CRT) 

 

Σκοπός της θεραπείας Γνωσιακής Αποκατάστασης είναι η αύξηση της λειτουργικότητας 
και της ανεξαρτησίας μέσω διαφόρων παρεμβάσεων που θα μειώνουν τις εγκεφαλικές 
δυσλειτουργίες ή έστω θα μειώνουν τις συνέπειες των γνωσιακών ελλειμμάτων.  
 

Έχει αποδειχθεί ότι η ΘΓΑ είναι αποτελεσματική όχι μόνο στη μείωση των γνωσιακών 
ελλειμμάτων αλλά και στην αύξηση της δυνατότητας για επεξεργασία και ερμηνεία των 
πληροφοριών. Οι γνωσιακές λειτουργίες μπορούν να βελτιωθούν σε υγιή άτομα και 
αυτό μπορεί να περιλαμβάνει και τον πληθυσμό που είναι εκτεθειμένος στον κορονοιό.  
Γίνεται χρήση μεθόδων, συσκευών και φαρμάκων, θετική εφαρμογή νοητικών 
ασκήσεων και παιγνιδιών βασισμένων σε υπολογιστή. 
 

 



 

5.5 Προκλήσεις και ευκαιρίες της ΓΣΘ για τις διατροφικές διαταραχές  

 

Κίνδυνος υποτροπής κατά τη διάρκεια της πανδημίας λόγω μη προσβασιμότητας σε 
υπηρεσίες.  
Ο NICE-UK προτείνει CBT-ED μέσω απόστασης κατά τη διάρκεια της καραντίνας και 
προσαρμογή των οδηγιών σε κάθε στάδιο. 
Πιο συγκεκριμένα προτείνονται διαδικτυακές βιντεο-κλήσεις που μπορούν να 
βοηθήσουν την αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας. Πιθανόν τηλεφωνικές κλήσεις να 
είναι λιγότερο ικανοποιητικές καθώς αποκλείεται η μεταφορά αρχείων και τίθεται 
ζήτημα απορρήτου. Λιγότερο αποτελεσματική η τηλε-θεραπεία για λιποβαρείς ασθενείς 
και ασθενείς με αυτοκαταστροφική συμπεριφορά.  
Οι προκλήσεις εστιάζονται στην εξοικείωση με την τεχνολογία και την επικέντρωση 
στην εμφάνιση και στον αποπροσανατολισμό από τη διατροφική διαταραχή και την 
εστίαση στον κορονοιό κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 
Θετικά: άνεση, κόστος, μικρότερη η διατάραξη της καθημερινότητας, ειδικότερα οι 
έφηβοι είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. 
Αρνητικά: οι έφηβοι αναγνωρίζουν λιγότερο τη σοβαρότητα του διατροφικού 
προβλήματος οπότε η δέσμευση στη θεραπεία είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί. 
 



 

5.6 Πρακτικές προτάσεις της ακαδημίας ΓΣΘ για τον ύπνο 

 

Προτείνεται η προσαρμογή γνωσιακών-συμπεριφοριστικών τεχνικών κατά τη διάρκεια 
της καραντίνας.  
 

Ποιους αφορούν: όσους έχουν αλλαγές στο εργασιακό ωράριο, σε γυναίκες και παιδιά, 
στους εργαζόμενους στο χώρο της υγείας καθώς και όσους αντιμετωπίζουν άγχος για 
την υγεία τους. 
 

Ερευνητικά δεδομένα: αποτελεσματικότητα ΓΣΘ όχι μόνο στις περιπτώσεις χρόνιας 
αυπνίας αλλά και της οξείας έναρξης εξαιτίας αιφνίδιων ψυχοπιεστικών καταστάσεων.  
Μεταξύ άλλων προτείνεται έλεγχος ερεθίσματος (αποσύνδεση αρνητικών συσχετίσεων 
με τον ύπνο), τεχνικές χαλάρωσης, υγιεινή του ύπνου, γνωσιακή επαναξιολόγηση, 
τεχνική του παράδοξου, περιορισμός του ύπνου. 



 

Ομάν 

Διαδικτυακή έρευνα για τον αντίκτυπο του COVID-19 στη ψυχική υγεία του ιατρικού 
προσωπικού που εργάζεται σε διάφορες ιατρικές υπηρεσίες του Ομάν.  
 

Χρόνος διεξαγωγής: αρχές Απριλίου 2020. 
Ψυχομετρικά εργαλεία: κοινωνικοδημογραφικές ερωτήσεις και 3 κλίμακες (PSS10), (GAD-7), 

           WHO-5. 

Αποτελέσματα: επίδραση του ιού στην ψυχική υγεία κυρίως των γυναικών και των νέων 
γιατρών. Αυξημένα ποσοστά στρες στις γυναίκες. Ηλικιωμένοι και 
παντρεμένοι βίωναν μικρότερα ποσοστά στρες. Οι γιατροί βίωσαν το ίδιο 
ποσοστό άγχους ανεξαρτήτως φύλου και επαφής με ασθενείς με κορωνοιό. Το 
στρες και το άγχος είχαν τον ίδιο αντίκτυπο στη γενική ευημερία των ιατρών.  

Προτείνεται: συμβουλευτικές υπηρεσίες στις ιατρικές μονάδες για τη μείωση του αντικτύπου 
στη ψυχική και σωματική υγεία   



Ινδία 

Διερεύνηση της ψυχολογικής δυσφορίας κατά τη διάρκεια της καραντίνας.  
 

Χρόνος διεξαγωγής: 3.04.20 μέχρι 6.04.20 (2η εβδομάδα μετά την πρώτη εθνική απαγόρευση 
κυκλοφορίας) 

Δείγμα: 403 

Ψυχομετρικά εργαλεία: ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις σχετικές με συμπτώματα κατάθλιψης, 
άγχους, στρες και οικογενειακής ευμάρειας 

Αποτελέσματα: ο πληθυσμός δεν είχε ικανοποιητικές προμήθειες για τη διάρκεια της 
καραντίνας. Η οικογενειακή ευμάρεια εμφάνισε αρνητική συσχέτιση με το 
στρες, το άγχος και την κατάθλιψη. Οι φοιτητές και οι επαγγελματίες υγείας 
βίωσαν περισσότερο στρες, άγχος και κατάθλιψη και χρειάζονται 
περισσότερη φροντίδα λόγω αυτών. 

Περιορισμοί έρευνας: μικρό δείγμα, διαδικτυακές φόρμες Google που αποκλείουν το μεγάλο 
δείγμα και όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.  



Τυνησία 

Διαδικτυακή έρευνα αντιπροσωπευτικού δείγματος με σκοπό τον καθορισμό του 
επιπολασμού μιας πιθανής ΜΤΔΣ και της σχέσης μεταξύ του τύπου και της ποσότητας της 
έκθεσης στα μέσα καθώς και πιθανή ΜΤΔΣ στον τυνησιανό πληθυσμό κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας. 
 

Δείγμα: 603 

Χρόνος διεξαγωγής: 9.04.20 μέχρι 15.04.20 

Αποτελέσματα: οι ερωτώμενοι που αισθάνονται στερημένοι από προμήθειες και την 
επικοινωνία με τους αγαπημένους τους ήταν πιο πιθανό να εμφανίσουν 
ΜΤΔΣ, όπως οι γυναίκες αλλά και τα άτομα με αυξημένη έκθεση στα 
ΜΜΕ. Ο πανικός είχε οδηγήσει στην εξάντληση βασικών ειδών ανάγκης. 
Ο συμμετέχων πληθυσμός πέρναγε χρόνο παρακολουθώντας τα νέα στην 
τηλεόραση ή αντλώντας πληροφορίες από το διαδίκτυο.  

Περιορισμοί έρευνας: τρόπος συλλογής δείγματος και αναδρομικός σχεδιασμός έρευνας 
που δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για την αιτιότητα.  

  



 

Μπαγκλαντές 
Διαδικτυακή έρευνα αντιπροσωπευτικού δείγματος για την αξιολόγηση του πανικού και 
του άγχους των ατόμων αναφορικά με τη έξαρση της πανδημίας. 
 

Δείγμα: 1311 ηλικίας 13-63 ετών 

Χρόνος διεξαγωγής: 29.03.20 μέχρι 6.04.20 

Ψυχομετρικά εργαλεία: Panic Disorder Severity και GAD-7. 

Αποτελέσματα: πανικός 79,6%, ΓΑΔ 37,3%. Οι παράγοντες που στατιστικά προβλέπουν 
τον πανικό σχετίζονται με την ηλικία, την ανώτερη εκπαίδευση και την 
οικογενειακή κατάσταση. 

Περιορισμοί έρευνας: δειγματοληπτικός τύπος και μετρήσεις αναφοράς που δεν μπορούν 
να εξάγουν αιτιολογικά συμπεράσματα.  



Ιταλία 

1η έρευνα 

Στόχος η αξιολόγηση του επιπολασμού της καταθλιπτικής και αγχώδους συμπτωματολογίας 
και των διαταραχών στον ύπνο στον ιταλικό πληθυσμό. Διερευνήθηκαν οι παράγοντες που 
μπορεί να επιδρούν σ’αυτά τα αποτελέσματα. 
Χρόνος διεξαγωγής: τελευταίες 14 ημέρες της ιταλικής καραντίνας. 
Ψυχομετρικά εργαλεία: αξιολόγηση κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών, 
συμπεριφορών και πρόσβασης σε υγειονομικές υπηρεσίες. Χρήση των Patient Health 
Questionnaire-2, GAD-2, Insomnia Severity Index. 

Δείγμα: 1515 

Αποτελέσματα: καταθλιπτική συμπτωματολογία 24.7%, αγχώδης 23.2%, 42.2% διαταραχές 
στον ύπνο και μεταξύ αυτών 17.4% ανέφεραν μέτρια/βαριά αυπνία. Ο 
θηλυκός πληθυσμός, ο αυξημένος χρόνος στο διαδίκτυο και η αποφυγή 
δραστηριοτήτων μέσω της πίεσης ομιλήκων αύξανε την πιθανότητα έστω 
ενός αποτελέσματος στη ψυχική υγεία. Η αυξημένη ηλικία, η απουσία 
προβλημάτων στην εργασία, ο έγγαμος βίος ή η συγκατοίκηση μείωναν 
αυτήν την πιθανότητα. Οι γυναίκες και οι χρόνια πάσχοντες σχετίζονταν με 
υψηλότερο επιπολασμό διαταραχών ύπνου.  

Προτείνεται η μελέτη αποτελεσματικών παρεμβάσεων, συγκεκριμένα στρατηγικών 
σχεδιασμού για πιο ευάλωτες ομάδες καθώς και να ληφθεί υπόψιν ο ρόλος του διαδικτύου. 



Ιταλία 

2η έρευνα 

Έρευνα που αφορά ασθενείς που έχουν νοσήσει από τον COVID-19 μελέτησε τον 
ψυχοπαθολογικό αντίκτυπο στους επιζώντες λαμβάνοντας υπόψιν την επίδραση κλινικών και 
φλεγμονοδών παραγόντων πρόβλεψης. 
 

Ψυχομετρικά εργαλεία: κλινική συνέντευξη, μπαταρία ερωτηματολογίων αυτο-αναφοράς για τη 
διερεύνηση ΜΤΔΣ, κατάθλιψης, άγχους, αυπνίας και ΙΔΨ συμπτωματολογίας. 
Δείγμα: 402 ενήλικες ελέγχθηκαν για ψυχιατρικά συμπτώματα. 
Αποτελέσματα: 28% ΜΤΔΣ, 31% κατάθλιψη, 42% άγχος, 20% ΙΔΨ, 40% αυπνία. Οι γυναίκες 

είχαν αυξημένα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Ασθενείς με προηγούμενες 
ψυχιατρικές διαγνώσεις παρουσίασαν αυξημένα σκορ στις περισσότερες 
ψυχοπαθολογικές μετρήσεις με παρόμοια επίπεδα αναφοράς φλεγμονής. Ο 
συστημικός πίνακας ανοσο-φλεγμονωδών επιπέδων αναφοράς που αντανακλά 
την ανοσοποιητική αντίδραση και τη συστημική φλεγμονή βασισμένη σε 
περιφερικά λεμφοκύτταρα, μετρήσεις αιμοπεταλίων και ουδετερόφιλων ήταν 
θετικά συνδεδεμένος με δείκτες κατάθλιψης και άγχους και στην 
επαναξιολόγηση. Η ΜΤΔΣ, η μείζων κατάθλιψη και το άγχος είναι καταστάσεις 
με υψηλό φορτίο μη μεταδοτικότητας που όμως συνδέονται με χρόνια 
αναπηρία. 

Προτείνεται η αξιολόγηση της ψυχοπαθολογίας των επιζώντων και η εμβάθυνση σε 
φλεγμονώδεις βιοδείκτες προκειμένου να διαγνωσθούν και να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες 
ψυχιατρικές καταστάσεις. 



Κίνα 

1η έρευνα 

Διαδικτυακή αντιπροσωπευτικού δείγματος με στόχο τη διερεύνηση των πιθανών 
παραγόντων επίδρασης.  
Δείγμα: 7,236 αυτο-επιλεγόμενοι εθελοντές στους οποίους αξιολογήθηκε η ΓΑΔ, 

καταθλιπτικά συμπτώματα και η ποιότητα του ύπνου. 
Αποτελέσματα: επιπολασμός αντίστοιχα 35.1%, 20.1% και 18.2%. Οι νεότεροι, όσοι 

σκέφτονται υπερβολικά την πανδημία και οι εργαζόμενοι στο χώρο της 
υγείας βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ψυχικών προβλημάτων. 
Πιο συγκεκριμένα οι νέοι εμφανίζουν περισσότερα συμπτώματα ΓΑΔ και 
κατάθλιψης. 

 

2η έρευνα 

Μελέτη της κοινωνικής στήριξης στην ποιότητα του ύπνου του ιατρικού προσωπικού που 
νοσήλευε ασθενείς με COVID-19 τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2020 στην Κίνα.  
Καθοριστικός δείκτης υγείας η ποιότητα του ύπνου (διατήρηση του ανοσοποιητικού 
συστήματος σε καλή κατάσταση). Ο ύπνος επηρεάζεται από κοινωνικοπολιτισμικούς 
παράγοντες ένας εκ των οποίων είναι η κοινωνική στήριξη. Με τον όρο κοινωνική στήριξη 
αναφερόμαστε στη φροντίδα και υποστήριξη από άλλους ανθρώπους. Η αυτο-
αποτελεσματικότητα αναφέρεται στην ατομική κρίση, στην ικανότητα να ολοκληρώνει μια 
συγκεκριμένη συμπεριφορά ή εργασία. Η αυτο-αποτελεσματικότητα βοηθάει το ιατρικό 
προσωπικό να αντιμετωπίσει την υψηλής επικινδυνότητας και έντασης εργασία και να 
διατηρεί μια σταθερή νοητική κατάσταση. 



Κίνα 

2η έρευνα (συνέχεια) 
Δείγμα: 180 άτομα ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που εργαζόταν σε 
πνευμονολογικά τμήματα και μονάδες υψηλής φροντίδας. 
Αποτελέσματα: η κοινωνική στήριξη δεν επηρέασε άμεσα την ποιότητα του ύπνου αλλά 

μείωσε το άγχος και το στρες και αύξησε την αυτο-αποτελεσματικότητα 
σαν ενδιάμεσες μεταβλητές. Ο συνδυασμός του άγχους, του στρες και 
της αυτο-αποτελεσματικότητας ενεργεί στην ποιότητα του ύπνου. 
Επίσης, ο συνδυασμός του άγχους με τις διαταραχές ύπνου μπορεί να 
δυσκολεύει περισσότερο τον ύπνο. Η αυτο-αποτελεσματικότητα είναι 
μια θετική νοητική κατάσταση που μπορεί να ενισχύσει την ποιότητα 
του ύπνου. Οι άνθρωποι με υψηλή αυτο-αποτελεσματικότητα μπορούν 
να διατηρήσουν σχετικά σταθερά συναισθήματα ακόμη και υπο πίεση 
και μπορεί να βιώνουν λιγότερα επεισόδια ενδιάμεσων νυχτερινών 
αφυπνίσεων, άγχους για τον ύπνο και καθυστέρησης στην αφύπνιση. Το 
ίδιο ισχύει και για το ιατρικό προσωπικό. 

Περιορισμοί έρευνας: μικρό δείγμα, υποκειμενικά αυτο-αναφερόμενα ερωτηματολόγια, 
μένει να εγκαθιδρυθούν συγκεκριμένες αιτιολογικές σχέσεις 
(πάντως το άγχος φαίνεται να οδηγεί σε ελαττωματικό ύπνο και η 
φτωχή ποιότητα ύπνου αυξάνει το άγχος). 



Κίνα 

3η έρευνα 

Διαδικτυακή έρευνα που αφορά τα οξεία αποτελέσματα της πανδημίας του κορωνοιού στην 
αυπνία και τα ψυχολογικά συμπτώματα (άγχος, οξύ στρες, αυπνία, κατάθλιψη). 
 

Δείγμα: 5641 ενήλικες συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων στο χώρο της υγείας στην Κίνα. 
Το δείγμα χωρίστηκε σε 4 ομάδες βάσει του βαθμού έκθεσης. 

Χρόνος διεξαγωγής: αρχές μέχρι τέλη Φεβρουαρίου 2020. 
Αποτελέσματα: υψηλά ποσοστά αυπνίας 20%, οξύ στρες 15,8%, άγχος 18,5%, και κατάθλιψη 

24.5%. Τα συμπτώματα ήταν πιο βαριά σε αυτούς που ζούσαν στο 
επίκεντρο καθώς και στους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής. Οι 
ερευνητές ζήτησαν τη συμπλήρωση του Δείκτη Βαρύτητας της Αυπνίας πριν 
(τους 3 τελευταίους μήνες του 2019) και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
Τα δεδομένα υπέδειξαν 37% αύξηση της κλινικής αυπνίας από πριν από την 
κορύφωση της πανδημίας (από 14.6% στο 20%). 

Περιορισμοί έρευνας: μικρό ποσοστό 2% της αντιπροσώπευσης των ηλικιωμένων, 
μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών 70%. Η κοινωνική απομόνωση και η 
καραντίνα θέτουν νέες διαστάσεις που δικαιολογούν τα προβλήματα 
ύπνου. 

Η αυπνία και οι εφιάλτες και μετά το πέρας της πανδημίας μπορεί να είναι πρόδρομοι 
ψυχιατρικών διαταραχών. Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση στην υγεία του ύπνου και η 
θεραπεία εκλογής για τη χρόνια αυπνία είναι η ΓΣΘ που στην προκειμένη περίπτωση 
συστήνεται να γίνεται μέσω ψηφιακών και τηλε-ιατρικών πλατφορμών. 



Κίνα 

4η έρευνα 

Αναφέρεται στην επίδραση της καραντίνας σε ενήλικο πληθυσμό της Κίνας. Σκοπός της 
έρευνας η διερεύνηση της επίδρασης του κοινωνικού κεφαλαίου στην ποιότητα του 
ύπνου και τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στην αυτο-απομόνωση. 
 

Δείγμα: 170 ενήλικες (με ήπια λοίμωξη, ύποπτα κρούσματα, άνθρωποι σε άμεση επαφή 
με ασθενείς ή εκτεθειμένοι στον ιό) που είχαν απομονωθεί για 14 ημέρες στο 
σπίτι τους τον Ιανουάριο του 2020 στην κεντρική Κίνα κατα τη διάρκεια της 
πανδημίας.  



Κίνα 

4η έρευνα (συνέχεια) 
Αποτελέσματα: το άγχος και το στρες των απομονωμένων ατόμων ήταν σε υψηλά επίπεδα, 

ενώ η ποιότητα του ύπνου χαμηλή. Άρα τα επίπεδα του κοινωνικού 
κεφαλαίου μπορούν να επηρεάσουν την ψυχική υγεία και τον ύπνο. Οι 
άνθρωποι που αυτο-απομονώνονται στο σπίτι θα υποφέρουν από σωματικό 
στρες εξαιτίας της της έλλειψης χώρου για φυσική δραστηριότητα, στρες 
εξαιτίας των περιορισμένων κοινωνικών επαφών και άγχος που σχετίζεται με 
το φόβο από τις συνέπειες της μόλυνσης. Η καραντίνα στο σπίτι μπορεί να 
δημιουργήσει περισσότερη ανασφάλεια σε σχέση με τους νοσηλευόμενους 
που έχουν άμεση πρόσβαση στην παροχή βοήθειας και φροντίδας. 
Η επιρροή της κοινωνικής στήριξης στον ύπνο λειτουργούσε ως 
μεσολαβητής στον ύπνο και στο στρες. Η κοινωνική στήριξη επηρέασε το 
άγχος (μείωση των αρνητικών συναισθημάτων) και αυτό με τη σειρά του τον 
ύπνο. Τα διαδικτυακά κοινωνικά μέσα μπορούν να συμβάλουν στη μείωση 
του άγχους της απομόνωσης. Επίσης, το κοινωνικό κεφάλαιο επηρέασε το 
στρες και αυτό τον ύπνο. Το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο οδηγεί σε 
λιγότερο στρες καθώς υπάρχει πνευματική και υλική στήριξη από τους 
άλλους.  

Περιορισμοί έρευνας: μικρό δείγμα, διατομεακός σχεδιασμός έρευνας που μπορεί να 
παρεμπόδισε την αναγνώριση και άλλων συνδέσεων μεταξύ 
κοινωνικού κεφαλαίου και ύπνου. 



Ελλάδα 

1η έρευνα 

Τηλεφωνική έρευνα με τη συμμετοχή ψυχολόγων και ψυχιάτρων 

Δείγμα: 576 από τα 1.728 τηλέφωνα  
Χρόνος διεξαγωγής: διάρκεια 3 εβδομάδων μέχρι τη λήψη των περιοριστικών μέτρων, 

καθημερινή λειτουργία συμπεριλαμβανομένων των ΣΚ  
Περιεχόμενο και αποτελέσματα έρευνας: 83.7% αφορούσε την καραντίνα και πιο συγκεκριμένα 

τα συναισθήματα περιορισμού και μοναξιάς, 80.4% 
φόβο ασθένειας κυρίως των οικείων, 30.4% άγχος για 
οικονομία. Οι κύριες δράσεις των επαγγελματιών 
εστίαζαν στην ενεργητική και συναισθαντική ακρόαση, 
τη συναισθηματική στήριξη και την ψυχοεκπαίδευση. 

Περιορισμοί έρευνας: Μικρό δείγμα 

 

2η έρευνα 

Στόχος η διερεύνηση της επίδρασης της διάρκειας της καραντίνας στο στρες, την κατάθλιψη και 
τη σωματοποίηση των ασθενών που έπασχαν από χρόνιες παθήσεις και τις διαφορές στις 
παραμέτρους μεταξύ υγιών ατόμων και χρόνια πασχόντων. 
Δείγμα: 943 υγιείς συμμετέχοντες και 163 ασθενείς με χρόνια νοσήματα 

Ψυχομετρικά εργαλεία: κοινωνικοδημογραφικά ερωτηματολόγια, 4 Dimensional Symptom 

Χρόνος διεξαγωγής: 03.03.20 μέχρι 5.04.20 

 

 

 



Ελλάδα 

 

2η έρευνα (συνέχεια) 
Αποτελέσματα έρευνας: δυσφορία και σωματοποίηση αυξημένη στους χρόνιους 

ασθενείς όχι όμως το άγχος και η κατάθλιψη. Οι 
ενδοκρινολογικοί και καρδιολογικοί ασθενείς δεν 
επηρεάστηκαν σημαντικά καθώς δε διέφεραν από το υγιές 
δείγμα σε καμία από τις 4-DSQ υπο-κλίμακες. Οι ασθενείς με 
αναπνευστικές παθήσεις είχαν επιπρόσθετες υποστηρικτικές 
ανάγκες καθώς σκόραραν σημαντικά υψηλότερα από τα υγιή 
άτομα σε περισσότερες από μια παραμέτρους (σωματοποίηση 
και δυσφορία). Οι ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα και όσοι 
έπασχαν και από άλλες ασθένειες ή είχαν συνοσσυρότητα 
διέφεραν από τους υγιείς συμμετέχοντες στη σωματοποίηση. Οι 
χρόνιοι ασθενείς έχουν επιπρόσθετες υποστηρικτικές ανάγκες. 

 

 

 



 Προγράμματα πηγών χορηγίας, ώστε να εξασφαλιστούν τηλεφωνικές και από απόσταση 
συμβουλευτικές υπηρεσίες με υψηλής ποιότητας διαδίκτυο και επειγουσών ξενώνων. 

 Εργαλεία αξιολόγησης για την πιθανή πρόβλεψη ενεργειών ενδοοικογενειακής βίας, 
ακριβής αξιολόγηση πολλαπλών τομέων κακοποίησης επικυρωμένη και από τα δυο φύλα 
και αποτελεσματικές παρεμβάσεις από ένα δίκτυο εκπαιδευμένου προσωπικού προκειμένου 
να γίνει διαχείριση αλλά και πρόβλεψη καταστάσεων κρίσης. 

 Τα αποτελέσματα των ερευνών μπορούν να βοηθήσουν μελλοντικά σε άλλα πανδημικά 
κύματα αναγνωρίζοντας  
- μηχανισμούς (στρατηγικές αντιμετώπισης και παρεμβάσεις πρόληψης) για την υποστήριξη 
ευάλωτων ομάδων σε πανδημικές καταστάσεις, όπως το ιατρικό προσωπικό της πρώτης 
γραμμής, άνθρωποι με προυπάρχοντα ψυχικά προβλήματα και οι νέοι ή οι ηλικιωμένοι 

- παρεμβάσεις που μπορούν να διεξαχθούν σε ανάλογες καταστάσεις και προωθούν την 
ευημερία ενώ μειώνουν τα ψυχικά προβλήματα 

- λύσεις των συνεπειών από την επαναλαμβανόμενη έκθεση στα ΜΜΕ για τον κορωνοιό στη 
ψυχική ευημερία του πληθυσμού, προσπαθώντας να βοηθήσουν στην έγκυρη πληροφόρηση 
και το περιορισμό της έκθεσης σε τραυματικό περιεχόμενο, 

- μέθοδοι προώθησης πιο επιτυχημένης αφοσίωσης σε συμπεριφοριστική συμβουλευτική για 
τον COVID-19, ενώ θα επιτρέπουν τη ψυχική ευημερία και θα ελαχιστοποιούν τη 
δυσφορία. 

 

 



Πιο λεπτομερείς έρευνες:  
Αν και κατα πόσο η κρίση του κορωνοιού και η αντίστοιχη φυσική απομάκρυνση έχουν 
αντίκτυπο στον ύπνο των παιδιών και των εφήβων και ποιες ομάδες είναι πιο ευάλωτες.  
Σε ποιο βαθμό τα προγράμματα μέσω υπολογιστή είναι αποτελεσματικά για τη νεολαία.  
 

 



Ευχαριστούμε! 


