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ς • Η μελέτη του PTSD Coach 

app και η προσαρμογή του 
στα ελληνικά δεδομένα, με 
την άδεια του αρμόδιου 
υπουργείου των ΗΠΑ* 

• Η ανάδειξη των ωφελειών του 
app σε πολλαπλά επίπεδα ως 
εργαλείο αυτοβοήθειας 

 
• *Ευχαριστούμε τους Jason E. Owen, 

PhD, MPH Clinical Psychologist, 
Mobile Apps Teams Lead και Eric 
Kuhn, PhD Clinical Psychologist 
καθώς και το U.S Department of 
Veteran Affairs που μοιράστηκαν 
απλόχερα την δουλειά τους μαζί μας.  
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• Εννοιολόγηση / Αποσαφήνιση 
όρων 

• Ιστορική αναδρομή PTSD 

• Κριτήρια Διαταραχής 

• Συννοσηρότητα PTSD 

• Τα apps στην υπηρεσία του 
ανθρώπου 

• Παρουσίαση - Δομή - 
Λειτουργίες του PTSD Coach 
app 

• Έρευνες (..2014… 2020) 

• Pros / Cons 

• Προτάσεις – Μετάφραση & 
Προσαρμογή στην ελληνική 
γλώσσα 



Οι έννοιες τραυματικό γεγονός και τραύμα, δεν είναι ταυτόσημες 

Τραυματικό γεγονός 

κατάσταση ή 
συνθήκη 

απειλητική για 
τη ζωή του 
ατόμου τη 
στιγμή που 

διαδραματιζόταν 

Τραύμα  

Μοναδική 
εμπειρία που 

‘ακινητοποιεί’ σε 
πολλαπλά επίπεδα 

διατηρώντας 
αισθήματα φόβου 

& τρόμου  

Αποτέλεσμα μιας 
ανεπιθύμητης 

εμπειρίας που έχει 
βιώσει το άτομο 

Συναισθητική 
αντίδραση σε ένα 

απρόσμενο 
γεγονός που 

προκαλεί σοκ, 
πανικό και άρνηση  

Επώδυνες 
αναμνήσεις, 

θυμό, ταραγμένα 
συναισθήματα, 
αναστατωμένη 

ή/και μουδιασμένη 
διάθεση αλλά και 

σκέψη  



• Η Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (309.81) (F43.10) ανήκει στις Διαταραχές τις 
Συνδεόμενες με το Τραύμα και τους Στρεσογόνους Παράγοντες (DSM-V) 

έκθεση σε τραυματικό γεγονός 

παρουσία συμπτωμάτων σχετιζόμενα με το τραυματικό γεγονός 

αποφυγή ερεθισμάτων με το τραυματικό γεγονός 

αρνητικές μεταβολές σε γνωστικές λειτουργίες και τη διάθεση σχετικά με το 
τραυματικό γεγονός 

αλλαγές όσον αφορά στη διεγερσιμότητα και την αντιδραστικότητα σχετικά με το 
τραυματικό γεγονός  

διάρκεια της διαταραχής καθώς και στην έκπτωση της λειτουργικότητας του ατόμου 



• Freud: (~ 1800): αναφορά στην υστερία - 
σύμπτωμα των πρώιμων τραυματικών 
εμπειριών. Η αφήγηση στο εδώ και τώρα 
(πρόδρομη τεχνική της CBT) απελευθερώνει 
τον θεραπευόμενο από τα τραυματικά του 
συναισθήματα.  

 

• Janet: σχήματα (schemes) ερμηνεία 
γεγονότων και εμπειριών. Σκοπός της 
θεραπείας είναι η παρουσίαση, η σύνθεση 
και η ενοποίηση των τραυματικών 
αφηγήσεων (όπως συμβαίνει και σήμερα) - 
Αδυναμία ανάκλησης των ‘κομματιασμένων’ 
αναμνήσεων 

 



• 20ος αιώνας: Ο στρατιωτικός πληθυσμός γίνεται το 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος  

• Kardiner:  ενσωμάτωση οργανικών και ψυχολογικών 
αντιδράσεων από τις τραυματικές εμπειρίες των 
Βετεράνων του Α’ Παγκοσμίου πολέμου - Shell-shock - 
battle fatigue. 

• flashbacks -  κρίσεις πανικού - εκρήξεις θυμού - έντονη 
συναισθηματική πίεση - τετραπλάσιες πιθανότητες για 
απόπειρες αυτοκτονίας 

• Οι συνέπειες αυτές αφορούν στην ανηδονία (κυρίως σε 
προσωπικό επίπεδο), σε ψυχιατρικές δυσκολίες, την 
κοινωνική απομόνωση, τα αρνητικά αισθήματα, την 
υπερ-δραστηριότητα κ.ά.   

 

• ΩΣΤΟΣΟ: Η Μετατραυματική Διαταραχή Στρες (PTSD) είναι 
εμφανής και στον γενικό πληθυσμό. Ευρώπη: 2%, ΗΠΑ: 7% 
Παγκόσμιος πληθυσμός: 4% 



 

• χρόνιος πόνος (με ποσοστά 66% έναντι του 23%, 
ποσοστό που αναλογεί στον γενικό πληθυσμό),  

• κατάθλιψη 

• άγχος 

• αϋπνία  

• χρήση ουσιών  

• … ψυχωτικά επεισόδια, σεξουαλικές 
δυσλειτουργίες, φοβίες, αυτοκτονικούς 
ιδεασμούς κλπ. 

 

 

***Αξίζει να αναφερθεί πως είναι πιθανό να υπάρχουν 
συμπτώματα της εν λόγω διαταραχής, αλλά το άτομο 
να μην την αναπτύξει, κάτι που ίσως αφήνει να 
εννοηθεί πως υπάρχει ένα ενδεχόμενο η ανάπτυξη – 
διάγνωση του PTSD να εμπλέκει και άλλους 
παράγοντες. 



Υπερευαισθησία 

• … με τάση παρερμηνείας των 
ερεθισμάτων, 
καταστροφοποίησης 
(απόδοσης δηλαδή των 
χειρότερων σκέψεων) των όσων 
φυσικών αισθήσεων ή/και 
συμπτωμάτων λαμβάνουν χώρα 
στη ζωή τους.  

Ψυχο-βιολογικό 
υπόβαθρο  

• … αφορά σε ευαλωττότητες 
συμπεριλαμβανομένου της 
ανησυχίας, των προκαταλήψεων 
και των γνωσιακών 
διαστρεβλώσεων του κάθε ατόμου 
(Plagge και συνεργάτες (2013). 

Self 
management  

• … υψηλά ποσοστά δυσκολίας σε 
στρατηγικές διαχείρισης (και 
αυτό-διαχείρισης) των 
συμπτωμάτων τους αλλά και των 
γνωστικών τους πεποιθήσεων 
ή/και ικανοτήτων σχετικά με τον 
πόνο  



Ενοχή 

 

• … τραυματισμένοι βετεράνοι με 
νοσοκομειακή περίθαλψη 
φανερώνουν ακόμη και επτά 
μήνες μετά τη νοσηλεία τους, 
υψηλά ποσοστά κατάθλιψης 
που φτάνουν το 53% (Ikina et 
al, 2010).  

Ερευνητικά 
δεδομένα  

• … το ποσοστό συσχέτισης του 
PTSD και της εμφάνισης των 
συμπτωμάτων της κατάθλιψης 
αγγίζει το 50% του γενικού 
πληθυσμού (Rytwinski et al. 2013, 
Walter et. al, 2018, Walter et al, 
2020) 

Συνέπειες 

• … μείωση της ικανοποίησης 
από τις χαρές της ζωής, τις 
προσωπικές σχέσεις και το 
ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον ακόμη 



Έρευνες 

• 3 ή/και 4πλάσια πιθανότητα 
χρήσης ουσιών και αλκοόλ από 
τους βετεράνους με διάγνωση 
PTSD (Smith & συνεργάτες, 
2016) ως ένα ‘άμεσο’ μέτρο 
διαχείρισης ή/και επιφανειακής 
καταστολής των συμπτωμάτων 

Πρώιμα 
τραύματα 

• Όσοι βετεράνοι είχαν εκτεθεί σε 
πρώιμα τραύματα (φυσική 
κακοποίηση, καταστροφές, 
ατυχήματα τα οποία αποτελούν 
ισχυρούς προδιαθεσικούς 
παράγοντες) αποτελούν πληθυσμό 
υψηλής επικινδυνότητας για 
συννόσηση PTSD με χρήση ουσιών 
και αλκοόλ.  

Missed 
work days 

• Διαχρονικά και επιστημονικά 
φαίνεται πως η Μετατραυματική 
Διαταραχή και η χρήση πήγαιναν 
σχεδόν πάντα ‘χέρι-χέρι’ (Brenmer 
& συνεργάτες, 1996).  

• Αρνητικές επιπτώσεις’ σε όλα τα 
επίπεδα 



Η αλματώδης πρόοδος της 
τεχνολογίας συμβάλλει 

καθοριστικά και στον τομέα της 
υγείας.  

Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις 
της τεχνολογίας στην υγεία του 
ανθρώπου, πολλές εφαρμογές 

(applications/apps) έχουν 
επινοηθεί και λειτουργήσει προς 

όφελός του σε θέματα οργανικής-
σωματικής και ψυχικής υγείας. 



Άμεση πρόσβαση στην 
αδυναμία εύρεσης ειδικού 

Μείωση του χρόνου 
αναμονής για την εύρεση 
ειδικού 

Αυτοαξιολόγηση με χρήση 
τεχνικών σε πραγματικό χρόνο 
και πλαίσιο 

Απευθύνεται σε όλους 
ανεξαρτήτως εθνικότητας & 
κοινωνικο-οικονομικού 
περιβάλλοντος –  

Προσωπική διαχείριση χρόνου – 
Καταγραφή Συμπτωμάτων 
(ατομική πρόοδος) 

Περιορίζει τη στιγματιστική 
επίδραση που έχει η αναζήτηση 
θεραπείας 

Ενισχύει τη δια ζώσης 
θεραπεία 

Γέφυρα ανάμεσα στα άτομα που 
βρίσκονται σε παρακολούθηση των 
ψυχολογικών συμπτωμάτων τους 
αλλά και όσα δεν έχουν εισέλθει στον 
κόσμο της θεραπείας 



Δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι βετεράνοι 
επιστρέφοντας από τις πολεμικές συρράξεις, το αρμόδιο τμήμα 
των Υποθέσεων των Βετεράνων στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής (United States Department of Veterans Affairs 
(VA), σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας (Department of 
Defense), ανέπτυξε την εφαρμογή PTSD Coach app που έκανε 
την εμφάνισή της στο ευρύτερο κοινό το 2011  

https://www.ptsd.va.gov/appvid/mobile/pts
dcoach_app.asp  

https://www.ptsd.va.gov/appvid/mobile/ptsdcoach_app.asp
https://www.ptsd.va.gov/appvid/mobile/ptsdcoach_app.asp
https://www.ptsd.va.gov/appvid/mobile/ptsdcoach_app.asp


• Η εφαρμογή αυτή απευθύνεται και στους 
απλούς πολίτες που έχουν επιβιώσει από 
τραυματικές συνθήκες ζωής, αλλά και τα 
οικογενειακά μέλη αυτών που σε περιόδους 
μεγάλης έντασης εμφανίζουν κυρίως 
συμπτώματα ανησυχίας, αϋπνίας και άγχους.  
 

• Παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με 
τη διαταραχή  
 

• Λειτουργεί ως εργαλείο αυτοβοήθειας για 
διαχείριση των συμπτωμάτων 
 

• Προσφέρει δυνατότητα αναζήτησης περαιτέρω 
θεραπευτικής υποστήριξης – επαγγελματική 
φροντίδα 
 



• Η αναγνώριση και διαχείριση των 
συμπτωμάτων βασίζεται στις δεξιότητες 
που προσφέρει η Γνωσιακή 
Συμπεριφοριστική Θεραπεία (CBT).  

 

• Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
επεξεργαστεί τα αναδυόμενα κάθε φορά 
συμπτώματα (π.χ. ταχυκαρδία, 
δύσπνοια, εφίδρωση) μέσα από τις 
στρατηγικές της CBT που αφορούν σε 
ασκήσεις χαλάρωσης, αυτορρύθμισης 
του θυμού ή της αϋπνίας.  



Αποτελείται από τέσσερις ενότητες: 

εκπαίδευση 
(learn) 

αυτό-
αξιολόγηση 

(self-
assessment) 

διαχείριση 
συμπτωμάτων 

(manage 
symptoms)  

αναζήτηση 
υποστήριξης 
(find support) 



Εκπαίδευση (learn)  

Aφορά στην ψυχοεκπαίδευση του χρήστη σχετικά με τη 
Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (PTSD).  

Συμπτώματα 
που 

παρουσιάζει το 
άτομο βάσει 

της διαταραχής 
αυτής 

Συχνότητα 
εμφάνισης 

Μέθοδοι που 
χρησιμοποιούν

ται για την 
αντιμετώπισή 

της  

Σύντομες 
απαντήσεις σε 
συνηθισμένες 

ερωτήσεις/απο
ρίες που 

ενδέχεται το 
άτομο να έχει 



Αυτο-αξιολόγηση (self-assessment) 

Αφορά στη συμπλήρωση μιας κλίμακας καταγραφής συμπτωμάτων 
γνωστή ως PTSD  

Checklist-Civilian version (PCL-C)   

Λήψη 
πληροφοριών 
& επεξηγήσεων 

για τα 
συμπτώματα 

Καταγραφή 
ατομικής 
πορείας 

συμπτωμάτων 

Σχεδιασμός 
μελλοντικών 

αυτό-
αξιολογήσεων 



Εργαλεία διαχείρισης των συμπτωμάτων 
(manage symptoms) 

Αναφορά 
συμπτώματος 

& 
αξιολόγησης 

σε κλίμακα 
από 0 έως 10 

Η αξιολόγηση 
θα «προτείνει» 

την 
κατάλληλη 
στρατηγική 
(πχ σταδιακή 

μυϊκή 
χαλάρωση, 

αναπνοές κλπ) 

Δυνατότητα 
αλλαγής 

στρατηγικής  

Αξιολόγηση 
στρατηγικής 

για την 
προκείμενη 
δυσκολία 



Υποστήριξη (find support) 

Αναζήτηση 
ειδικού σε 
περιόδους 

κρίσης 

Καταχώρηση 
τηλεφωνικών 

αριθμών οικείων 
προσώπων ως 

κλήση έκτακτης 
ανάγκης  

Καταχώρηση 
τηλεφωνικών 

γραμμών, links 
& φορέων 

άμεσης 
υποστήριξης 



Kuhn και συνεργάτες (2014): πολύ μεγάλο 
δείγμα συμμετεχόντων  από  78 χώρες 

ανέδειξε την αξία της εφαρμογής ως ένα 
εργαλείο αυτοβοήθειας για τους 

βετεράνους  

Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων 
αφορούσε στη ψυχοεκπαίδευση σχετικά 
με τη Διαταραχή και τα συμπτώματά της 
αλλά και την περαιτέρω διαχείρισή τους, 

μέσα από την εκμάθηση τεχνικών 

Ακόμη και όσοι συμμετέχοντες 
δυσκολεύτηκαν αρχικά κατά τη χρήση του 
app, όταν στη συνέχεια εξοικειώθηκαν, η 

εφαρμογή ανταποκρίθηκε στη 
διαχείριση των συμπτωμάτων της 

δεδομένης χρονικής στιγμής 



Έρευνες των Possemato et. al (2015), Miner et. al. (2016) & 
Kuhn et. al. (2017) πραγματοποιήθηκαν σε χρήστες του app 

ανέδειξαν την αποτελεσματικότητα της εν λόγω εφαρμογής 

Τα οφέλη που αναδείχθηκαν από τη χρήση του app, παρά τη μικρή 
απόκλιση (0,78%) από την ομάδα ελέγχου, εστίαζαν περισσότερο στην 
άμεση και εύκολη διαχείριση των συμπτωμάτων της διαταραχής, 
διευκολύνοντας την αρχική αντιμετώπιση των συνεπειών του PTSD. 



Έρευνα του 
Keen (et. al) το 
2016 μέσα από 
την έρευνα που 
διεξήγαγε σε 
αποφοίτους 
επιχειρηματικών 
τμημάτων και 
τμημάτων 
ψυχολογίας 

Η συλλογή των 382 δεδομένων ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις, 
με τη δεύτερη να έπεται της πρώτης 4 μήνες αργότερα, αλλά η 
δεύτερη να αφορά μόνο στη συμμετοχή 53 ατόμων 

Τα αποτελέσματα αφορούσαν στην επίδραση της ‘πίστης’ 
των συμμετεχόντων στην αποτελεσματικότητα της εφαρμογής.  

Συγκεκριμένα αναφερόταν στην πεποίθηση των ατόμων ότι η 
εφαρμογή θα τους βοηθήσει να διαχειριστούν τα συμπτώματα 
της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες.  

Η προσδοκία για τις θετικές επιδράσεις του PTSD Coach 
app συνέβαλε στην καλύτερη διαχείριση των δυσκολιών των 
ατόμων.  



Η έρευνα του Kuhn και συνεργατών 
του (2017) πραγματοποιήθηκε σε 

δείγμα 120 ατόμων κυρίως λευκών 
γυναικών (χωρισμένες σε 62 στην 

ομάδα που έλαβαν το PTSD Coach 
app και σε 58 που δεν το 

χρησιμοποίησαν) για το χρονικό 
διάστημα των τριών μηνών. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η 
ομάδα που χρησιμοποίησε την 

εφαρμογή εμφάνισε μείωση των 
καταθλιπτικών συμπτωμάτων και 

καλύτερη ψυχολογική 
λειτουργικότητα σε σχέση με την 

ομάδα ελέγχου. 



Η έρευνα του Owen και 
συνεργατών του (2017) 
έδειξε πόσο καταλυτική 

ήταν η χρήση της 
εφαρμογής για την 

καλύτερη διαχείριση 
των συμπτωμάτων 

της κατάθλιψης, του 
άγχους και 

γενικότερα όλου του 
φόρτου που είχαν οι 
φροντιστές αναλάβει 

Σε δείγμα 212 
συμμετεχόντων, με τα 
περισσότερα άτομα να 

είναι σύζυγοι αλλά και 
σημαντικοί άλλοι των 
Βετεράνων (συγγενείς, 

οικογενειακοί φίλοι), το 
62% ανέφερε το φορτίο 
της φροντίδας, το 60% 

είχε συμπτώματα 
κατάθλιψης και το 45% 

παρουσίαζε άγχος 

Τα αποτελέσματα 
έκαναν λόγο για την 

καλύτερη διαχείριση 
των οικογενειακών 

σχέσεων και της 
επικοινωνίας μεταξύ 

των μελών αλλά και την 
αποτελεσματικότητα 
των τεχνικών που η 

εφαρμογή εμπεριείχε. 



Η έρευνα του Cernvall και συνεργατών 
(2018) που διεξήχθη στη Σουηδία με δείγμα 
11 συμμετεχόντων έδειξε σχετική 
ικανοποίηση ως προς την 
ψυχοεκπαίδευση για τη Διαταραχή 
Μετατραυματικού Στρες, την εκμάθηση 
αναπνοών και κάποιων άλλων 
στρατηγικών που εμπεριέχονται στην 
εφαρμογή. 

Όμως στο σύνολο του το PTSD Coach app 
δεν παρείχε την αναμενόμενη 
ικανοποίηση από τη χρήση και την 
αποτελεσματικότητα του σχετικά με τη 
μείωση των συμπτωμάτων, κάνοντας 
ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη 
μελλοντικής έρευνας. 



Η έρευνα των Wickersham και 
συνεργατών (2019) κατέληξε στα 

εμφανή αποτελέσματα της χρήσης 
του PTSD Coach app συνδυαστικά με 

τη δια ζώσης θεραπεία 

Αν και τα αποτελέσματα φάνηκαν 
‘αδύναμα’ στη στατιστική τους αξία, οι 

δυνατότητες του app είναι μεγάλες, με την 
προϋπόθεση πως ο ειδικός ψυχικής υγείας 

λαμβάνει κάθε φορά υπόψη τις 
δυνατότητες αξιοποίησης και 

εφαρμογής του app από το άτομο που 
αναζητά βοήθεια. 



Στην πιλοτική έρευνα των Pacella-LaBarbara και 
συνεργατών που διεξήχθη από το 2018 έως το 
Σεπτέμβριο του 2019 σε τυχαίο δείγμα 64 
τραυματισμένων με μηχανή ενηλίκων, φάνηκε 
πως η χρήση της εφαρμογής για την αντιμετώπιση 
των πιθανών συμπτωμάτων της Διαταραχής 
Μετατραυματικού Στρες μετά από σοβαρό 
τραυματισμό και νοσηλεία, ήταν βοηθητική στα 
πρώτα της στάδια, σχετικά με τη χρήση κάποιων 
συγκεκριμένων τεχνικών, κάτι που έκανε τους 
συμμετέχοντες να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι 

Αναφορικά, όμως, με τη 
μακροπρόθεσμη χρήση της 
εφαρμογής, φάνηκε η αδυναμία 
να κρατηθεί αμείωτο το 
ενδιαφέρον των συμμετεχόντων 
καθώς και τα μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα διαχείρισης των 
συμπτωμάτων. 

Ωστόσο, η συγκεκριμένη έρευνα 
έδειξε πως μπορεί να φανεί 
αποτελεσματική σε 
μειονότητες (πχ οι ενήλικες 
τραυματίες με αφρικανική 
καταγωγή) που δεν θα μπορούσαν 
να λάβουν υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας με κάποιον άλλο τρόπο. 



Μια επιπρόσθετη έρευνα για την αποτελεσματικότητα της 
εφαρμογής είναι αυτή των Bush και συνεργατών (2019) η οποία 
τονίζει πως η χρήση του PTSD Coach app μπορεί να βοηθήσει 

στην αποσυμφόρηση του συστήματος υγείας δεδομένου ότι 
πρόκειται για μια εφαρμογή που ο καθένας με άνεση μπορεί να 

χρησιμοποιήσει.  

Πέρα από την ευκολία στη χρήση της, απευθύνεται σε 
συμπτώματα διάθεσης και άγχους (ως επί το πλείστον 

αυτά που είναι πιο κοινά) και δεν αφορά αποκλειστικά 
και μόνο σε άτομα διαγνωσμένα με τη Διαταραχή 

Μετατραυματικού Στρες.  

Επίσης, παρέχει πλήθος εργαλείων, όπως προτάσεις για 
δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο, ασκήσεις 

χαλάρωσης, αυτοαξιολόγηση και καταγραφή προόδου. 



Ο Goreis και οι συνεργάτες του (2020) 
πραγματοποίησαν μια μετανάλυση έξι ερευνών. Το 

δείγμα τους αφορούσε 209 συμμετέχοντες που 
χρησιμοποιούσαν την εφαρμογή και 82 άτομα ως 

ομάδα ελέγχου. 

Όλα τα άτομα έπασχαν από τη Διαταραχή 
Μετατραυματικού Στρες. Ανάμεσα στον αριθμό των 
μελετών, υπήρχαν και τρεις που αφορούσαν άτομα 

υπηρετούντα στον στρατό. Όλες οι έρευνες 
διεξήχθησαν στις ΗΠΑ εκτός από μία που έγινε στη 

Σουηδία, από τους Cernvall κ.ά. (2018). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν μικρή επίδραση της 
εφαρμογής για τη μείωση των συμπτωμάτων του PTSD 

και της κατάθλιψης αλλά μια μεγάλη προοπτική 
θετικών ωφελειών στην ημερήσια παρακολούθηση 

και καταγραφή ατομικών αξιολογήσεων που είναι 
ιδιαίτερα βοηθητικές στην ‘παραδοσιακή’ θεραπεία.  



Ραγδαία εξάπλωση σε χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Σουηδία, Ολλανδία, Δανία), σε 
Αυστραλία και Καναδά. 

 

Εξοικείωση με τα συμπτώματα και τη φύση της διαταραχής 

Αποτελεσματικότεροι τρόποι διαχείρισης αρνητικών σκέψεων 

Ενίσχυση ψυχικής ανθεκτικότητας 

Μείωση δυσάρεστων συμπτωμάτων (πχ διάθεση) 

Άμεση ανακούφιση συμπτωμάτων σε περίοδο νοσηλείας 

Αποσυμφόρηση του συστήματος Υγείας 



Μέγιστα αποτελέσματα συνδυαστικά με τη δια ζώσης θεραπεία 

Εικόνα ατομικής προόδου – Καταγραφή ατομικών αξιολογήσεων 

Αποφόρτιση των φροντιστών – Καλύτερες οικογενειακές σχέσεις 

Τροποποίηση των πεποιθήσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα του app 

Εκμάθηση τεχνικών (πχ αναπνοές, χαλάρωση, συγκέντρωση) με άμεση εφαρμογή 
σε real time period 

Εύκολη διαχείριση των κρίσεων 



Μικρό δείγμα χρηστών 

Έλλειψη ερευνητικών στοιχείων για τα μακροπρόθεσμα 
οφέλη του app 

Αναντιστοιχία τεχνικών με την πραγματικότητα 

Απαραίτητη η χρήση διαδικτύου για τη λειτουργία του app 

Προβληματισμός για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων 
και του απορρήτου των πληροφοριών 



• Το PTSD Coach app οφείλει την εμφάνισή της στους Βετεράνους του πολέμου, λόγω των 
συμπτωμάτων που εκδήλωσαν κατά την επιστροφή τους από τις πολεμικές συρράξεις.  

 

• Αποτελεί ένα εργαλείο αυτοβοήθειας παρέχοντας την απαραίτητη αρχική ψυχοεκπαίδευση. 

 

• Ο χρήστης δεν αισθάνεται εγκλωβισμένος σε απαιτητικές τεχνικές ή τεχνολογικές γνώσεις, 
αφού είναι γραμμένο σε γλώσσα απλή και κατανοητή. 

 

• Η συστηματική χρήση του app ανέδειξε μείωση των συμπτωμάτων που σχετίζονταν με τη διάθεση 
καθώς συμπεριφορών φανέρωναν κοινωνική απόσυρση.  

 

• Υψηλή αποτελεσματικότητα στις τεχνικές που αφορούσαν στη ρύθμιση της αναπνοής 

 

• Ενεργός συμμετοχή στις οικογενειακές και κοινωνικές εκδηλώσεις βελτιώνοντας σημαντικά τις 
διαπροσωπικές σχέσεις, κάτι που άσκησε θετική επιρροή στην ατομική ψυχική τους λειτουργικότητα.  

 

• Αποσυμφόρηση του Υγειονομικού Συστήματος.  

 





…που να 
απευθύνονται σε 
ποικίλα πολιτισμικά 
και κοινωνικο-
οικονομικά πλαίσια 
ώστε να 
εξασφαλίζεται η 
επιστημονική 
εγκυρότητα και 
αξιοπιστία. 

Επιπλέον έρευνες 
και στην Ελλάδα 

Έχει ολοκληρωθεί η 
μετάφραση και 
είναι στο στάδιο της 
επεξεργασίας. 
Αναμένεται πως θα 
είναι διαθέσιμο 
μέσα στο 2021 και 
πως θα αποβεί ένα 
αποτελεσματικό 
εργαλείο 
αυτοβοήθειας  

Το app στην 
Ελλάδα 



…ώστε να καλυφθεί το 
κενό ως προς τα αρχικά 
στάδια αναγνώρισης και 
εξοικείωσης με τη 
διαταραχή κι έτσι ο 
ενδιαφερόμενος, σε ένα 
επόμενο στάδιο-εκείνο 
της θεραπείας- να είναι 
περισσότερο 
ευαισθητοποιημένος 
και έτοιμος να 
αξιοποιήσει τα 
αναδυόμενα οφέλη της 
θεραπευτικής 
διαδικασίας.  

Εξοικείωση / 
ενημέρωση 

Η προσαρμογή του app 
στα ελληνικά δεδομένα 
θα κάνει πιο οικεία την 
εμφάνισή της εφαρμογής 
με αποτέλεσμα να άρει 
πιθανές αμφιβολίες 
αναφορικά με τη 
θεώρηση ή/και πίστη για 
μία ακόμη ‘εισαγόμενη 
και εκτός ελληνικής 
πραγματικότητας 
ηλεκτρονικής 
εφαρμογής’. 

Άρση δύσπιστων 
πεποιθήσεων 



Η δειγματοληπτική 
έρευνα σε μεγάλα και 
ποικιλόμορφα 
πληθυσμιακά 
περιβάλλοντα αποτελεί 
συχνά πηγή πιο έγκυρων 
και αξιόπιστων 
ευρημάτων η οποία 
διασφαλίζει στην 
επιστημονική κοινότητα 
τα μέγιστα 
αποτελέσματα και 
οφέλη.  

Μεγάλη 
δειγματοληψία  

Όμως, όπως καθετί 
καινούριο στον χώρο 
των επιστημών, 
χρειάζεται χρόνο, 
κατάλληλο 
σχεδιασμό, συνεχή 
και μακροχρόνια 
αξιολόγηση ώστε η 
εφαρμογή του να 
εδραιωθεί σε στέρεα, 
ανθρώπινα και υγιή, 
θεμέλια. 

Κατάλληλος 
Σχεδιασμός, Συνεχής 
Αξιολόγηση, Χρόνος 



Ευχαριστώ 
θερμά  

για την προσοχή 
σας 


