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Αγχώδεις Διαταραχές
Βασικοί Ορισμοί

 Άγχος: φυσιολογική σωματική και ψυχική αντίδραση απέναντι σε 

κάποια απειλή ή σε μία ανάγκη για τον οργανισμό να αντιμετωπίσει 

απαιτητικές καταστάσεις (Αλεβίζος, 2008)

 Παθολογικό→ Αύξηση έντασης και χρονικής διάρκειας -

δυσανάλογη αντίδραση του οργανισμού σε μία εξωτερική κατάσταση 

και εκδηλώνεται με τρόπο υπερβολικό μέσα από σωματικά και ψυχικά 

συμπτώματα (Polikandrioti & Koutsopoulou, 2014)
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Αγχώδεις Διαταραχές
Βασικοί Ορισμοί

 Συμπτώματα: δύσπνοια, ταχυκαρδία, πόνος στο στήθος, διακοπή της 

όρεξης, απώλεια του ύπνου, ναυτία, ζάλη, κεφαλαλγία, σωματική 

κόπωση, εφιδρώσεις, διάσπαση προσοχής, δυσκολία συγκέντρωσης 

και μειωμένη αντιληπτική ικανότητα (Αλεβίζος, 2008)

 Φόβος ≠ Άγχος
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Αγχώδεις Διαταραχές
Επιδημιολογία

 Συνηθέστερες ψυχιατρικές διαταραχές: 13,6% - 28,8% δια βίου 

κίνδυνος (Alonso et al., 2004; Kessler et al., 2005)

 Ψυχιατρική νοσηρότητα στο 14% του ελληνικού πληθυσμού

(Σκαπινάκης και συν., 2013) 

 Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή (4,1%), Διαταραχή Πανικού 

(1.88%) και Διαταραχές Φοβικού Άγχους (2,79%) (Σκαπινάκης 

και συν., 2013) 
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Αγχώδεις Διαταραχές
Ταξινόμηση

 Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή

 Ειδική Φοβία

 Κοινωνική Αγχώδης Διαταραχή (Κοινωνική Φοβία)

 Αγοραφοβία

 Διαταραχή Πανικού

(APA, 2013)
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Αγχώδεις Διαταραχές
Αιτιολογία

 Πολυπαραγοντικό Μοντέλο: γενετικοί, νευροβιολογικοί, 

γνωσιακοί, περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες (Essau & 

Ollendick, 2013)
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Αγχώδεις Διαταραχές
Αιτιολογία

 «Ταράσσει τοὺς ἀνθρώπους οὐ

τὰ πράγματα, ἀλλὰ τὰ περὶ τῶν

πραγμάτων δόγματα»
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Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Δομή και Ρόλος

 Ρόλος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης:

1. Προληπτική Ιατρική και Αγωγή Υγείας

2. Αποσυμφόρηση εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων 

3. Ευχέρεια σε νοσηλευτικές κλίνες ώστε να εξυπηρετηθούν 

ασθενείς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη
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Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Δομή και Ρόλος

 Ελλάδα: ο χαρακτήρας και ο προσανατολισμός του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας στη χώρα μας παραμένει σε μεγάλο βαθμό 

νοσοκομειοκεντρικός με σκοπό να αντιμετωπίσει την αρρώστια 

και όχι να προάγει την υγεία (Έλληνας, 2009) 

 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) παρουσιάζει στη χώρα 

μας ανεπαρκή συντονισμό, έχει ατονήσει ως προς το σκέλος της 

προαγωγής υγείας, ενώ η πρώτη επαφή των ασθενών με την 

ιατρική φροντίδα παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα και 

χαρακτηρίζεται από ετερογένεια μεταξύ των αστικών και των μη 

αστικών κέντρων (Βραχάτης & Παπαδόπουλος, 2012)
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Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Δομή και Ρόλος

 Η ΠΦΥ παραδοσιακά παρέχεται από τα Διαγνωστικά Κέντρα, τα 

Ιδιωτικά Ιατρεία, Πολυιατρεία του ΙΚΑ, τα Κέντρα Υγείας ΕΣΥ, τα 

Περιφερειακά Ιατρεία του ΕΣΥ και τα Εξωτερικά Ιατρεία του ΕΣΥ 

(Κυριόπουλος και συν., 2000)
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Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Δομή και Ρόλος

 Νομοθετήματα των τελευταίων ετών προς την εξυγίανση της 

ΠΦΥ:     

1. Θέσπιση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού

2. Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας προκειμένου να 

αναβαθμιστεί η ειδικότητα του Γενικού ιατρού

3. Ανεύρεση πόρων για την υλοποίηση προγραμμάτων της ΠΦΥ, 

4. Αξιολόγηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών αυτής 

(Παναγιωτόπουλος, 2015)
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Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Ανάγκες Πολιτών

 Οι Έλληνες πολίτες ερωτώμενοι δηλώνουν στην πλειοψηφία τους 

ότι έχουν περισσότερη ανάγκη για κατανόηση και πληροφόρηση 

όπως και για ποιοτική παρεχόμενη ΠΦΥ

 24,8% δηλώνει την ανάγκη για διάθεση περισσότερου χρόνου από 

τους επαγγελματίες υγείας

 64,7% δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 

υγείας των δήμων της χώρας έναντι των νοσοκομείων 

 80,1% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα αντιμετώπιζε θετικά τη 

βοήθεια από μία εθελοντική ομάδα στο σπίτι

(Καδδά και συν., 2010). 
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Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Ανάγκες Πολιτών

 Οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας παραμένουν σταθερά περισσότερο 

ευάλωτοι απέναντι στο ζήτημα των αναγκών τους από την ΠΦΥ 

(Καδδά και συν., 2010)

 Η ΠΦΥ για την τρίτη ηλικία παραμένει ακόμη υποβαθμισμένη 

ενώ οι αγχώδεις διαταραχές δεν αναγνωρίζονται εύκολα, καθώς 

σε μεγαλύτερες ηλικίες εμφανίζεται συννοσηρότητα με άλλες 

χρόνιες παθήσεις ή διαταραχές (Cheung et al., 2012; Van 

Balkom et al., 2001)
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Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Ανάγκες Πολιτών

 Αυξημένη ανάγκη και ζήτηση για υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε 

αγροτικές και μη αστικές περιοχές της χώρας, τις οποίες 

επιδιώκει εν μέρει να εξυπηρετήσει η σύσταση Κινητών 

Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Δημοπούλου και συν., 2011)

 Αυξημένη επιθυμία των πολιτών για ενημέρωση και έντυπο 

ενημερωτικό υλικό σε κάθε επίσκεψή τους σε μία υπηρεσία 

υγείας, ειδικά τα άτομα μεγαλύτερων ηλικιών (Καδδά και συν., 

2010)
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Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Ψυχική Νόσος

 Σε κάθε τέσσερις ασθενείς που καταφεύγουν για βοήθεια στην 

ΠΦΥ, ο ένας πάσχει από κάποια ψυχολογική διαταραχή 

σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια του ICD-10 (Ansseau et

al., 2004). 

 Οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι εύκολα 

προσπελάσιμες και γενικά πιο αποδεκτές σε άτομα με ψυχικές 

διαταραχές διότι το στίγμα είναι μειωμένο από την επίσκεψη σε 

αυτές συγκριτικά με άλλες μορφές παροχής υπηρεσιών (World 

Health Organization, 2001b):
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Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Ψυχική Νόσος

Διάρθρωση παρεχόμενων υπηρεσιών:

1. Υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα γενικά νοσοκομεία 

2. Κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

3. Εξειδικευμένες ιδρυματικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

4. Ειδικά ψυχιατρικά νοσοκομεία 
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Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Ψυχική Νόσος

 Αποασυλοποίηση

 Φροντίδα των πολιτών σε επίπεδο κοινότητας

 Πρωτογενής πρόληψη

 Πρώιμη και έγκαιρη ανίχνευση της ψυχικής διαταραχής 

 Ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια 

φροντίδα

(Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2005)
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Πρωτοβάθμια 
Περίθαλψη
Ψυχική 
Νόσος

 Επιμόρφωση των επαγγελματιών ψυχικής 

υγείας ώστε στην ΠΦΥ να παρέχονται 

εκπαιδευτικά προγράμματα και να 

βελτιώνεται η αντιμετώπιση των ψυχικών 

διαταραχών από τις ίδιες τις υπηρεσίες σε 

πρωτοβάθμιο επίπεδο

Ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας 

προτείνει:
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Πρωτοβάθμια 
Περίθαλψη
Ψυχική 
Νόσος  Θεραπευτική αντιμετώπιση από την ΠΦΥ 

χωρίς ο ασθενής να είναι ανάγκη να 

νοσηλευτεί σε κλίνη νοσοκομείου ή σε 

κάποια άλλη ιδρυματική μορφή.

Ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας 

προτείνει:
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Πρωτοβάθμια 
Περίθαλψη
Ψυχική 
Νόσος

 Παροχή φροντίδας μέσα στην κοινότητα 

ώστε η ποιότητα ζωής των ψυχικά ασθενών 

να διατηρείται σε καλά επίπεδα και να 

εξασφαλίζεται ο σεβασμός των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους

Ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας 

προτείνει:



z Πρωτοβάθμια 
Περίθαλψη
Ψυχική 
Νόσος-
Ελλάδα

 Διεύρυνση πρόσβασης του αγροτικού 

πληθυσμού σε δομές ψυχικής υγείας

 Απόφαση κάθε χώρας για τις ψυχικές 

διαταραχές και τις πλευρές της ψυχικής 

υγείας στις οποίες θα δώσει προτεραιότητα

 Ψυχιατρικές μονάδες των Γενικών 

Νοσοκομείων να βρίσκονται σε συνεργασία 

με τα κέντρα ΠΦΥ της κάθε περιοχής 

ευθύνης

 Λειτουργία κλινών στα κέντρα ΠΦΥ και στα 

Γενικά Νοσοκομεία αγροτικών περιοχών

Ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας 

προτείνει:
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Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Ψυχική Νόσος- Ελλάδα

 Σχέδιο «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» (1997):  

1. Κλείνουν πέντε από τα εννέα συνολικά ψυχιατρικά νοσοκομεία στη χώρα 

και οι υπηρεσίες τους μεταφέρονται στα Γενικά Νοσοκομεία και στην 

κοινότητα

2. Ιδρύονται Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κινητές 

Μονάδες, Κέντρα Ημέρας και Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 

3. Στα Κέντρα Υγείας ενσωματώνονται υπηρεσίες ψυχικής υγείας (2000)

4. Προβλέπεται η λειτουργία κινητών μονάδων ψυχικής υγείας σε έξι Κέντρα 

Υγείας και σε δύο Γενικά Νοσοκομεία της Πελοποννήσου (2007)

5. Τηλεφωνικές γραμμές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (Κυλούδης, Τανανάκη 

& Ρεκλείτη, 2012)
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Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Ψυχική Νόσος- Ελλάδα

 Η Πραγματικότητα:

1. Απουσία δομών και στρατηγικών στόχων

2. Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας παραμένουν ελάχιστα (και οι Κινητές 

Μονάδες)

3. Σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων δεν υπάρχει διασύνδεση

4. Η διάκριση σε τομείς λειτουργεί μερικώς

(Κυλούδης, Τανανάκη και Ρεκλείτη, 2012)
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Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Ψυχική Νόσος- Ελλάδα

 Η ΠΦΥ αποκτά μία ιδιαίτερη σημασία, αφού μέσα από αυτήν 

μπορούν να αναπτυχθούν δράσεις και να οργανωθούν δομές 

ψυχικής υγείας για πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση και φροντίδα 

σε τοπικό επίπεδο

 Ανάγκη διασύνδεσης της ψυχικής υγείας με τη γενική υγεία και 

διαμόρφωση ενός πεδίου Κοινοτικής Διασυνδετικής Ψυχιατρικής 

(Κατσαρός, 2010). 
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Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Ψυχική Νόσος- Ελλάδα

 Οργάνωση συναντήσεων στα Κέντρα Υγείας με επαγγελματίες 

διαφορετικών ειδικοτήτων

 Παρουσία μίας ψυχιατρικής υπηρεσίας στα Κέντρα Υγείας 

 Συναπόφαση μεταξύ του γιατρού του Κέντρου Υγείας ή του 

Ι.Κ.Α. και του ψυχιάτρου ώστε να συναντούν έναν ασθενή από 

κοινού 
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Αγχώδεις Διαταραχές
Διαχείριση και Αντιμετώπιση

 Επείγον περιστατικό: κάθε περιστατικό κατά το οποίο η υγεία και η ζωή ενός 

ατόμου απειλείται είτε από αιφνίδια εμφάνιση νόσου είτε από βίαια εξωτερικά 

αίτια

 Σκοπός παρέμβασης: Παροχή άμεσης και κατάλληλης φροντίδας στον 

κατάλληλο χρόνο, τόπο και από το κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να 

παραχθεί σωτηρία του ασθενούς ή να περιοριστεί η πιθανότητα μόνιμων βλαβών

 Γραφείο Διαλογής σε γενικά νοσοκομεία εκτιμά περιστατικά με «μη επείγοντα 

προβλήματα» και δίνει σε αυτούς τους ασθενείς αρχικές ιατρικές οδηγίες, το 

τηλέφωνο του Γραφείου κίνησης προς επικοινωνία για την επόμενη ημέρα, 

καθώς και το αντίστοιχο τακτικό ιατρείο εξυπηρέτησης για κλείσιμο τακτικού 

ιατρικού ραντεβού

(https://www.venizeleio.gr/ypiresies/epigonta/)



z

Αγχώδεις 
Διαταραχές
Διαχείριση και 
Αντιμετώπιση

 18.1% των εξεταζόμενων διαγνώστηκαν με 

αγχώδεις διαταραχές

 21% με καταθλιπτική διαταραχή

 Υψηλότερο ποσοστό επανεμφάνισης στα 

εξωτερικά ιατρεία μέσα σε περίοδο ενός 

έτους

 Χρησιμοποιούν τα επείγοντα ιατρεία πιο 

συχνά 

(Marchesi et al., 2001)

Ποιοι έρχονται στα 

επείγοντα;
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Αγχώδεις 
Διαταραχές
Διαχείριση και 
Αντιμετώπιση

 Οι ιατροί των γενικών νοσοκομείων εστιάζουν 

κυρίως, σε απειλητικές για τη ζωή ασθένειες ή 

άλλες ιατρικές παθήσεις

 Δεν έχουν επαρκή εκπαίδευση σε ψυχικές 

νόσους

 Έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας 

 Δεν έχουν τον χρόνο να ακούσουν τα 

ψυχολογικά προβλήματα των ασθενών

 Θεωρούν τα καταθλιπτικά ή τα αγχώδη 

συμπτώματα ως μία «φυσιολογική» 

ψυχολογική αντίδραση σε ασθενείς που 

υποφέρουν από σοβαρές παθήσεις

(Marchesi et al., 2004)

Αναγνώριση και 

Αξιολόγηση -

Προβλήματα
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Αγχώδεις 
Διαταραχές
Διαχείριση και 
Αντιμετώπιση

 Εκπαίδευση των ιατρών στα γενικά 

νοσοκομεία σε ψυχιατρικές 

διαφοροδιαγνώσεις

 Εντονότερη συνεργασία μεταξύ ψυχιάτρων 

και ιατρών των γενικών νοσοκομείων 

 Χρήση κλιμάκων διάγνωσης (HADS, GHQ-

30, MINI)

(Marchesi et al., 2004)

Αναγνώριση και 

Αξιολόγηση - Λύσεις
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Αγχώδεις Διαταραχές
Διαχείριση και Αντιμετώπιση

 Αξιολόγηση αγχώδους διαταραχής (πρωτογενής ή 

δευτερογενής)

 Καρδιολογικός, νευρολογικός και ενδοκρινολογικός έλεγχος

 Για τη μείωση της μυϊκής έντασης προτείνεται μασαζοθεραπεία

ως εναλλακτική των φαρμακολογικών προσεγγίσεων 

χορηγούμενη από φυσιοθεραπευτή του νοσοκομείου 

(Bhatt, 2019)
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Αγχώδεις Διαταραχές
Διαχείριση και Αντιμετώπιση

 Φαρμακοθεραπεία → Αγχολυτικό → Βενζοδιαζεπίνη

 Ψυχιατρική Συμβουλευτική Συνεδρία → Ραντεβού για 

μακροχρόνιες θεραπευτικές συνεδρίες, παραπομπή για έναρξη 

CΒΤ, φαρμακοθεραπεία (αντικαταθλιπτικά)

 Επέμβαση κοινωνικής υπηρεσίας όπου χρειάζεται

(Bhatt, 2019)
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Αγχώδεις Διαταραχές
Διαχείριση και Αντιμετώπιση

 9,6% εισαγωγή στο νοσοκομείο

 67% ραντεβού με συμβούλους ή φαρμακοθεραπεία

(Dark et al., 2016)
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Συμπεράσματα

 Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας στο συγκεκριμένο θέμα είναι 

κυρίως ξενόγλωσση και περιορισμένα αναφέρεται περισσότερο 

σε επιδημιολογικά στοιχεία των ασθενών που καταφεύγουν σε 

επείγοντα ιατρεία γενικών νοσοκομείων

 Η πλειονότητα των περιστατικών που καταφεύγουν για βοήθεια 

έχουν κάποια μορφή αγχώδους ή καταθλιπτικής διαταραχής, η 

οποία ωστόσο, συγκαλύπτεται μέσα από αναζήτηση βοήθειας 

για σωματικά συμπτώματα
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Συμπεράσματα

 Οι ασθενείς αναζητούν διάγνωση και θεραπεία για τα σωματικά 

τους προβλήματα, ενώ όταν υπάρχει και κάποιο παθολογικό θέμα, 

τότε οι ιατροί τείνουν να θεωρούν τη συμπτωματολογία των 

αγχωδών διαταραχών δευτερογενή και ως ένα βαθμό, φυσιολογική

 Εδώ και πολλές δεκαετίες τόσο στο διεθνή χώρο όσο και στην χώρα 

μας προωθείται ως πολιτική υγείας η από-ασυλοποίηση των 

ψυχιατρικών νόσων και η ενδυνάμωση της προσφυγής των πολιτών 

σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας που φέρουν μικρότερο 

κοινωνικό στίγμα, είναι πιο εύκολα προσβάσιμες και λιγότερο 

δαπανηρές



z

Συμπεράσματα

 Η γενικότερη τάση είναι η χορήγηση κάποιων αγχολυτικών ή 

αντικαταθλιπτικών για άμεση μείωση των έντονων συμπτωμάτων 

δυσφορίας, ειδικά στις περιπτώσεις που φαίνεται να υπάρχει 

κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο ίδιο το άτομο ή στους άλλους

 Μία πρώτη διαγνωστική αξιολόγηση γίνεται βάσει των κριτηρίων του 

διεθνούς εγχειριδίου διάγνωσης των ψυχικών διαταραχών ή 

σχετικών αξιολογικών κλιμάκων

 Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ασθενείς παραπέμπονται για 

ραντεβού με σύμβουλο ψυχολόγο με σκοπό την έναρξη 

συμπεριφορικής γνωσιακής θεραπείας



z

Συμπεράσματα

 Πολλά περιστατικά ξεκαθαρίζονται στα γενικά νοσοκομεία της 

χώρας μας από το Γραφείο Διαλογής ως προς τη σοβαρότητά 

τους, ενώ επείγοντα θεωρούνται μόνο τα περιστατικά με οξύ 

επεισόδιο ή κίνδυνο πρόκλησης βλάβης

 Ανάγκη αναβάθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας σε 

υποδομές και προσωπικό, καλύτερη εκπαίδευση των ιατρών, 

χορήγηση φαρμακευτικής θεραπείας με φειδώ λόγω των 

κινδύνων εθισμού ή υπερδοσολογίας από τους ίδιους τους 

ασθενείς, αλλά και εφαρμογή εναλλακτικών θεραπευτικών 

τεχνικών μέσα από τα ίδια τα εξωτερικά ιατρεία των 

νοσοκομείων



z

Σας ευχαριστώ


