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Άρθρο Σύνταξης

Editorial

Η θέση των φαρμάκων, μέσα στο φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο την προστασία και την προαγωγή 
της δημόσιας υγείας, είναι σημαντική και αδιαμφισβήτητη. Υπολογίζεται ότι η χρήση των νέων-καινοτόμων φαρμάκων 
στις δεκαετίες του ‘80 και του ‘90 αύξησε κατά 40% το προσδόκιμο επιβίωσης.1,2

Οι Δημόσιες Αρχές που χαράσσουν τη φαρμακευτική πολιτική έχουν ή θα έπρεπε να έχουν ως βασικό στόχο την απρό-
σκοπτη και ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στα κατάλληλα (ασφαλή και δραστικά) φάρμακα συμπεριλαμβανομένων και 
των νεοτέρων, ανεξαρτήτως κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου. Παρόλο που το φάρμακο αποτελεί διαχρονικό κοινωνικό 
αγαθό συγχρόνως ενέχει συγκεκριμένη οικονομική επιβάρυνση. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις υγειονομικής περίθαλψης 
και η σημερινή οικονομική κρίση, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη εκτίμησης και μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης. 
Σε πρόσφατες μελέτες του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) βρέθηκε μεταξύ 1995 και 2005, 
4,6% μέση ετήσια αύξηση της φαρμακευτικής κατά κεφαλήν δαπάνης,3 ενώ από το 2000 και μετά, η μέση φαρμακευτική 
δαπάνη αυξήθηκε κατά 50% σε πραγματικούς όρους.4 

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αποφασίστηκε ο εξορθολογισμός των δαπανών υγείας, η αύξηση της αποδοτικό-
τητας στη χρήση των πόρων, και ο καθορισμός προτεραιοτήτων όπως: (α) η προώθηση καινοτόμων φαρμάκων με αποδε-
δειγμένη προστιθέμενη θεραπευτική αξία (β) η ορθολογική συνταγογράφηση βάσει κανόνων που στοχεύουν στο βέλτιστο 
κλινικό αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος και (γ) η εκτεταμένη χρήση των γενοσήμων φαρμάκων με χαμηλότερη τιμή.

Τα γενόσημα (generics), ουσιωδώς όμοια πρωτοτύπων φαρμάκων μικρού μοριακού βάρους και τα βιοϊσοδύναμα 
(biosimilars), παρόμοια με πρωτότυπα φάρμακα μεγάλου μοριακού βάρους, είναι φαρμακευτικά σκευάσματα που κυκλο-
φορούν μετά τη λήξη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας των πρωτοτύπων φαρμάκων. Η συνολική διάρκεια προστασίας του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας από την αρχή της παραγωγικής διαδικασίας είναι περίπου 20 έτη. Περιέχουν την ίδια δραστική 
ουσία ή συνδυασμό δραστικών, κυκλοφορούν στην ίδια μορφή, με την ίδια συγκέντρωση, ενώ μπορεί να διαφέρουν στα 
έκδοχα, χρώμα, σχήμα ή και στην παραγωγική διαδικασία. Επιτρέπεται η κυκλοφορία τους είτε με εμπορική ονομασία 
(branded generics) είτε με κοινόχρηστη ονομασία (non branded generics) με ακόμα χαμηλότερη τιμή.

Τα γενόσημα φάρμακα κυκλοφορούν για περίπου έναν αιώνα, ενώ με τη σημερινή τους μορφή κυκλοφορούν από το 1960. 
Το 1984 οι ΗΠΑ με τη νομοθετική ρύθμιση Hatch-Waxman Act, επιβάλλουν στον FDA τον έλεγχο όλων των κυκλοφορούντων 
γενοσήμων με μελέτες βιοϊσοδυναμίας, ενώ επιτρέπουν στη φαρμακευτική βιομηχανία των γενοσήμων την κυκλοφορία 
τους χωρίς τη διεξαγωγή κλινικών μελετών, βασιζόμενοι στην κλινική εμπειρία από τη χρήση των πρωτοτύπων. Οι μελέτες 
βιοϊσοδυναμίας συγκρίνουν τη βιοδιαθεσιμότητα δύο φαρμακευτικών σκευασμάτων (του γενοσήμου και του πρωτοτύπου). 
Στην ουσία γίνεται μέτρηση και σύγκριση της μέγιστης συγκέντρωσης των δύο φαρμάκων στον ορό (Cmax) και του χρόνου 
που απαιτείται για την επίτευξη της μέγιστης συγκέντρωσης (Tmax). Τα αποτελέσματα αυτά εκφράζονται γραφικά με μία κα-
μπύλη και προσδιορίζεται η περιοχή κάτω από την καμπύλη (Αrea under the curve-Auc). Οι μελέτες βιοισοδυναμίας γίνονται 
με μία μόνο δόση του φαρμάκου σε 12 ή 24 ή 32 υγιείς εθελοντές και διενεργούνται πολλαπλές αιμοληψίες. Για να είναι βι-
οϊσοδύναμα τα συγκρινόμενα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, ο λόγος των AUC (γενόσημο/πρωτότυπο) σε διάστημα εμπι-
στοσύνης (ΔΕ) 90% πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 0,8–1,25 ορίων εμπιστοσύνης. Τα όρια εμπιστοσύνης είναι ένα εύρος τιμών 
πάνω και κάτω από τον δειγματικό μέσο όρο μέσα στον οποίο έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα συμπέσει η άγνωστη παράμετρος. 
Η εμπιστοσύνη εκφράζεται με μια πιθανότητα, συνήθως 90%, 95%, 99%, ενώ τα όρια εμπιστοσύνης είναι ασύμμετρα γιατί 
χρησιμοποιούνται οι λογάριθμοι των δεδομένων. Ισχυρισμοί ότι τα όρια εμπιστοσύνης μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορές 
μεγέθους 45% είναι λάθος διότι ο μέσος όρος των τιμών είναι συνήθως κοντά στο 100%. Εάν είναι κοντά στο 80% ή στο 
125% θα πρέπει οι τιμές να είναι παρόμοιες διαφορετικά δεν θα εμπίπτουν στο ΔΕ 90%.

Οι επιφυλάξεις που εκφράζονται σχετικά με την έκλυση ιδιοσυγκρασιακών αντιδράσεων στα διαφορετικά έκδοχα των 
γενοσήμων, είναι βάσιμες, αλλά η πιθανότητα εμφάνισης είναι σπάνια και το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στα γενόση-
μα αλλά και στα πρωτότυπα φάρμακα, εάν γίνει αλλαγή εκδόχων.5 

Φάρμακα, Επιστήμη και Πολιτική:
Ένας δύσκολος συμβιβασμός
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Η εμπειρία από την πολυετή χρήση των γενοσήμων δείχνει ότι η αντικατάσταση των πρωτοτύπων από τα γενόσημα είναι 
ασφαλής κυρίως για φάρμακα υψηλού έως μέσου θεραπευτικού εύρους. Γενικότερα μετά την επίτευξη του θεραπευτικού 
αποτελέσματος με συγκεκριμένο γενόσημο καλόν είναι να αποφεύγεται η ανταλλαξιμότητα με άλλο γενόσημο. Αντίθετα 
η ανταλλαξιμότητα πρωτοτύπων φαρμάκων στενού θεραπευτικού εύρους από γενόσημα μπορεί να είναι επισφαλής, διότι 
μικρές μεταβολές στις συγκεντρώσεις στο αίμα μπορεί να οδηγήσουν είτε σε μειωμένη θεραπευτική απάντηση, είτε σε τοξι-
κότητα. Ο FDA αλλά και οι περισσότεροι Ευρωπαϊκοί οργανισμοί ελέγχου των φαρμάκων έχουν ήδη καθορίσει περισσότερα 
από 25 φάρμακα στενού θεραπευτικού εύρους που ανήκουν σε διαφορετικές θεραπευτικές κατηγορίες, όπως φάρμακα του 
καρδιαγγειακού, φάρμακα για θρομβοεμβολικά επεισόδια, αντιεπιληπτικά, αντικαταθλιπτικά, αντιασθματικά κ.ά., στα οποία 
η αντικατάσταση από γενόσημα δεν συνιστάται. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν φάρμακα όπως η καρβαμαζεπίνη, το λίθιο, 
διγοξίνη, λεβοθυροξίνη, φαινυτοΐνη, θεοφυλλίνη, κυκλοσπορίνη, βαρφαρίνη, φαιντανύλη και διάφορα άλλα ανοσοκατα-
σταλτικά.6–8 Πέραν από τις οδηγίες των ελεγκτικών φορέων, είναι επιβεβλημένο για την επίτευξη του βέλτιστου θεραπευ-
τικού αποτελέσματος, με τα περισσότερα από τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας, γενόσημα ή πρωτότυπα, να διενεργείται 
προσδιορισμός των επιπέδων τους στο πλάσμα, ώστε να εξατομικεύεται το δοσολογικό σχήμα. 

Αξίζει να επισημανθούν οι σοβαρές επιφυλάξεις που διατυπώνονται για τα βιοϊσοδύναμα φάρμακα, τα οποία είναι πα-
ρόμοια με τα πρωτότυπα βιολογικά προϊόντα (συνήθως ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες) και των οποίων το δίπλωμα ευρε-
σιτεχνίας έχει λήξει. Ήδη έξι τέτοια προϊόντα έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), όπως τα 
βιοϊσοδύναμα της σωματοτροπίνης, της αυξητικής ορμόνης, της ερυθροποιητίνης και του παράγοντα διέγερσης αποι-
κιών κοκκιοκυττάρων. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την έγκριση τέτοιων προϊόντων είναι αυστηρότερες και οι παρα-
σκευαστές καλούνται να παρέχουν ισοδύναμα στοιχεία ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας αλλά και κλινικές 
μελέτες που θα διασφαλίζουν τη μη επαγωγή ανοσογονικότητας.9,10 

Οι πωλήσεις των γενοσήμων φαρμάκων στις χώρες της ΕΕ έφθασαν το 2006 τα 21,6 δισεκατομμύρια €, ενώ η κατανά-
λωσή τους διαφοροποιείται στην κάθε χώρα και συνδέεται άμεσα με τις διαφορετικές εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις. 
Μία από τις μεθόδους προώθησης των γενοσήμων που χρησιμοποιείται ευρύτατα από τις ευρωπαϊκές χώρες είναι και 
η συνταγογράφηση με την κοινόχρηστη ονομασία. Το μέτρο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί από 22 χώρες μέλη της ΕΕ, σε 
εθελοντική βάση. Σε 4 χώρες, Εσθονία, Λιθουανία, Πορτογαλία και Ρουμανία, είναι υποχρεωτικό. Σε 21 χώρες οι φαρμα-
κοποιοί επιτρέπεται να αντικαθιστούν τα πρωτότυπα φάρμακα με φθηνότερα γενόσημα ενώ σε 6 χώρες (Δανία, Γερμανία, 
Φινλανδία, Μάλτα, Σουηδία και Σλοβακία) είναι υποχρεωτικό, εκτός εάν ο ιατρός ή ο ασθενής έχουν αντίθετη άποψη και 
αυτή πρέπει να εμπίπτει σε καταστάσεις που έχουν πλήρως διευκρινιστεί από τις υπεύθυνες αρχές.11 

Παρόλη τη μακροχρόνια εμπειρία των περισσοτέρων χωρών με την αντικατάσταση των πρωτοτύπων φαρμάκων από τα 
γενόσημα, το θέμα συνεχίζει να προκαλεί επιστημονικές και πολιτικές αντιθέσεις τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ευρώπη.12 

Μία ψύχραιμη προσέγγιση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αντικατάσταση με γενόσημα φάρμακα είναι θεραπευτικά ισο-
δύναμη στις περισσότερες περιπτώσεις, εκτός εάν ο ιατρός με επιστημονικά τεκμηριωμένα κριτήρια θεωρήσει ότι για τον 
συγκεκριμένο ασθενή δεν είναι αποδεκτή. Τα κριτήρια πρέπει να συνδέονται με την επίτευξη του άριστου θεραπευτικού 
αποτελέσματος, την αποφυγή ανεπιθυμήτων ενεργειών και τη βέλτιστη συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπεία. 

Τέλος η επιτυχής έκβαση της φαρμακοθεραπείας συνδέεται άμεσα με τις γνώσεις του ιατρού και με την ανάπτυξη της 
σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του θεράποντος και του θεραπευομένου. 

Ζωή Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη

Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Εditorial
Άρθρο Σύνταξης

Medications, Science and Politics:
A difficult compromise

Psychiatriki 2012, 23:291–294

Medicines have significantly contributed to the improvement of the health status of population over time. Moreover 
the use of new medicines accounted for a 40% increase in life expectancy during the 1980s and 1990s.1,2

From a public health perspective, the main goal in the pharmaceutical sector is that of making readily accessible 
efficacious, high quality and safe medicines, including the more recent and innovative ones, to all those who need 
them, regardless of their income or social status. Nevertheless the importance of medicines to population health 
has been accompanied by rising pharmaceutical expenditure, thus putting pressure on health care expenditure. The 
countries of the Organisation for Economic Co-operation and Development witnessed a 4,6% annual average growth in 
pharmaceutical expenditure per capita from 1995 to 2005.3 Since 2000, average spending on pharmaceuticals has risen 
by almost 50% in real terms.4

The EU Member States have to consider how resources available for pharmaceutical and other means of health care can 
be prioritised to best effect. In this context the main objectives to be pursued include: (a) the promotion of innovative 
medicines with added therapeutic value (b) improving the clinical and cost effectiveness of prescription medicines (c) 
more extensive use, where appropriate, of low cost generic drugs.

Innovative drugs have a patent that extends protection, usually for a period of 20 years. Once the patent expires, 
pharmaceutical companies can manufacture a generic or biosimilar product. Generic and biosimilar drugs must be 
chemically equivalent to their brand-name counterparts in terms of active ingredients but may differ in peripheral 
features, such as excipients, color or shape, and the specific manufacturing process. Drugs prescribed generically may be 
dispensed as either a branded product or a lower cost non branded one.

Generics have existed throughout the history of the pharmaceutical industry, but modern generics firms emerged 
only in the mid 1960s. The 1984 US Drug Price Competition and Patent Restoration (Hatch-Waxman) Act was the decisive 
moment in the development of the generics industry. The Hatch-Waxman Act first authorized the FDA to approve generic 
drugs demonstrated to be “bioequivalent,” which is defined as absence of a significant difference in the availability of 
the active ingredient at the site of drug action. Bioequivalency can be established on the basis of the maximum serum 
concentration of the drug, the time until maximum concentration is reached, or the area under the curve based on 
serum concentration as a function of time. Bioequivalence is usually assessed by single dose in vivo studies in 12-24-36 
healthy volunteers. The reference product is usually the innovator product. The regulatory limits applied are that the 90% 
confidence intervals for the ratios (test: reference) of the areas under the drug concentration versus time curves (AUC ratio) 
and the maximum plasma drug concentrations (Cmax ratio) must fall between 80% and 125%. (The confidence limits are 
asymmetrical because log transformed data are used in the comparison.) The times to maximum plasma concentration 
(Tmax) for the test and reference product should also be similar.

It is sometimes claimed that the 80 to 125% limit means there can be a 45% variation between the new product and the 
reference product, but this is not really the case. The average ratio (point estimate) is usually reasonably close to 100% 
and this is the value of maximum likelihood for the comparison. If the average ratio is close to the 80 or 125% regulatory 
limits then the data would have to be very tight indeed to prevent the 90% confidence intervals falling outside the 
regulatory boundaries. 
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One valid concern in relation to generics is that individual patients could have idiosyncratic sensitivity to excipients 
such as colourings that are in the generic but not innovator product. This can occur, but is very rare and is not a problem 
limited to generics. Changes of excipients in innovator products could cause similar adverse effects.5 

Physicians should know that brand to generic substitution is acceptable for drugs with high-medium therapeutic index. 
Therefore, after a clinical result was obtained using a specific generic drug, patient should be instructed about the need 
not to change it. 

By definition, generic substitution is not applicable for drugs with narrow therapeutic index (NTI). NTI drugs present 
small differences between the effective and toxic doses. Small variations in concentration of these drugs can result in 
an insufficient therapeutic response or toxic appearance. FDA indicates over 25 NTI drugs used in various therapeutic 
indications: heart failure, thrombo-embolism, seizures, asthma, depression, thyroid dysfunction. Examples of drugs with 
NTI or critical dose drugs are: carbamazepine, lithium, digoxin, levothyroxine, phenytoin, theophylline, cyclosporine, 
warfarin, fentanyl, and immunosuppressants.6–8 For many drugs, especially those with a narrow therapeutic range, 
therapeutic drug concentration or pharmacodynamic monitoring is necessary to assure the desired clinical response. 
Such monitoring is necessary irrespective of whether the drug is a brand name or generic product. 

Another serious concern arises with biosimilar medicines which are alternatives to biological medicinal products 
(typically recombinant therapeutic proteins) whose patents have expired. Six such products have been granted market 
authorization in the European Union, including those for somatropin, growth hormone, erythropoietin and granulocyte 
colony stimulating factor. Consequently, the European Medicines Agency (EMA) has stipulated that approval or licensing 
of each of these products has to be based on evaluation of full sets of independent data, including a post-marketing 
pharmacovigilance plan to monitor safety and any immunological responses.9,10 This requirement is stricter than the 
evidence on bioequivalence required for the licensing of small molecule generic drugs. 

The generic medicines market in the EU amounted to approximately € 21.6 billion in 2006. The share of generic 
medicines varies greatly across the EU, mostly due to health care legislation differences between the individual countries. 
A widely-used approach to promote generics in European countries is the introduction of demand-side measures, notably 
generics substitution and International Non Proprietary Name (INN) prescribing. This measure exists in 22 EU Member 
States. In four countries (Estonia, Lithuania, Portugal and Romania) INN prescribing is mandatory. In 21 EU Member States 
pharmacists may substitute an equivalent generic. In six countries (Denmark, Germany, Finland, Malta, Sweden and 
Slovakia) pharmacists are obliged to apply generic substitution-unless the patient or doctor opposes substitution, the 
latter only being possible under clearly defined conditions.11

The regulation of generics continues to give rise to extensive legal and political wrangling in the US, Europe and 
elsewhere.12 Generic substitution is standard practice in most EEC countries, however, there are cases where generic 
prescribing may not be appropriate, and in these cases drugs should be prescribed by brand name to avoid potential lack 
of effect, adverse effects due to toxicity or poor patient understanding, co-operation and adherence.

It is up to physicians to remain current with the latest information regarding medications. The doctor-patient 
relationship has been and remains a keystone of succesful therapy. 

Zeta Papadopoulou-Daifoti

Professor of Pharmacology, Medical School, University of Athens
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O επιπολασμός των διαταραχών πρόσληψης τροφής έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Ως 
εκ τούτου, παρατηρείται αυξανόμενο κλινικό και ερευνητικό ενδιαφέρον για την πρώιμη ανί-
χνευσή τους, με κατάλληλα ερωτηματολόγια. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέ-
τη της αξιοπιστίας της ελληνικής εκδοχής του Ερωτηματολογίου διερεύνησης διαταραχών 

διατροφής (EDE-Q, έκδοση 6.0), σε εφήβους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα 
αυτοχορηγούμενο ερωτηματολόγιο με το οποίο αξιολογούνται στάσεις και συμπεριφορές που σχετί-
ζονται με τις διαταραχές πρόσληψης τροφής. Αποτελείται από 28 ερωτήσεις. Βαθμολογούνται τόσο το 
συνολικό σκορ και οι 4 υποκλίμακες του ερωτηματολογίου (περιορισμός, ανησυχία για τη διατροφή, 
ανησυχία για το σχήμα του σώματος, ανησυχία για το βάρος του σώματος) όσο και η συχνότητα εμφά-
νισης επεισοδίων 6 τύπων διαταραγμένης συμπεριφοράς διατροφής (κατανάλωση ασυνήθιστα μεγάλης 
ποσότητας τροφής, καταναγκαστική άσκηση κ.λπ.). Διακόσιοι πενήντα επτά μαθητές (133 κορίτσια και 
124 αγόρια) Γυμνασίων και Λυκείων του βορείου Έβρου, ηλικίας 16,1±1,4 ετών, ζυγίσθηκαν, μετρήθηκε το 
ύψος τους, κατέγραψαν τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά και συμπλήρωσαν δύο φορές, το EDE-Q, 
σε χρονικό διάστημα διαμέσου τιμής 34 ημερών. Υπολογίσθηκαν: (α) η εσωτερική συνάφεια του ερωτη-
ματολογίου (συντελεστής Cronbach’s alpha) στις δύο χρονικές στιγμές, τόσο για τις υποκλίμακες όσο και 
για το συνολικό σκορ και (β) η αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέτασης: (i) με τoυς συντελεστές ενδοταξικής 
συσχέτισης  (ICC) και Pearson για τις υποκλίμακες και το συνολικό σκορ καθώς και (ii) με τον συντελεστή 
συσχέτισης Kendal’s tau b για τη συχνότητα των επεισοδίων διαταραγμένης συμπεριφοράς διατροφής. 
Οι συντελεστές εσωτερικής συνάφειας Cronbach’s alpha για τις υποκλίμακες και το συνολικό σκορ του 
EDE-Q κυμαίνονται από 0,71 έως 0,91. Όσον αφορά την αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέτασης του ερωτη-
ματολογίου: (i) για τις υποκλίμακες και το συνολικό σκορ, οι μεν ICC κυμαίνονται από 0,55 έως 0,70 οι 
δε συντελεστές Pearson κυμαίνονται από 0,58 έως 0,73 και (ii) για τις ερωτήσεις που αφορούν τη συ-
χνότητα παθολογικών συμπεριφορών οι συντελεστές Kendal’s tau κυμαίνονται από 0,22 έως 0,57. Όλες 
οι ανωτέρω συσχετίσεις που αφορούν στην αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέτασης του ερωτηματολογίου 
ήταν στατιστικά σημαντικές στο επίπεδο του 0,001. Η ελληνική εκδοχή του EDE-Q (έκδοση 6.0) παρουσι-
άζει ικανοποιητικές αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέτασης και εσωτερική συνάφεια.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαταραχές πρόσληψης τροφής, ερωτηματολόγιο διερεύνησης διαταραχών δια-
τροφής (EDE-Q), αξιοπιστία, έφηβοι, μαθητές.

Αξιοπιστία της Ελληνικής εκδοχής
του ερωτηματολογίου διερεύνησης των διαταραχών 
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Εισαγωγή

Οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ) αποτε-
λούν μια ομάδα ψυχικών διαταραχών που χαρακτη-
ρίζονται από διαταραγμένες συμπεριφορές σε σχέση 
με την πρόσληψη τροφής και έντονη ενασχόληση 
με το σωματικό βάρος και την εικόνα του σώματος. 
Προσβάλλουν κυρίως άτομα εφηβικής και νεαρής 
ηλικίας, συνήθως γυναικείου φύλου, έχουν μια χρό-
νια πορεία με σημαντική έκπτωση της κοινωνικής 
λειτουργικότητας, αρκετά συχνά συνυπάρχουν με 
άλλες ψυχικές διαταραχές, τα αίτιά τους είναι ασαφή 
ενώ η θεραπεία τους είναι δύσκολη, δαπανηρή και 
πολλές φορές αναποτελεσματική.1 Επιδημιολογικά 
δεδομένα υποδεικνύουν αύξηση της εξάπλωσης των 
ΔΠΤ, ιδιαίτερα στις δυτικού τύπου βιομηχανοποιημέ-
νες κοινωνίες.2,3 Η έγκαιρη διάγνωση και η πρώιμη 
θεραπευτική παρέμβαση (με άλλα λόγια η δευτερο-
γενής πρόληψη) μπορεί να συμβάλουν σε καλύτερη 
πρόγνωση.

Αν και είναι γενικά αποδεκτό ότι η κλινική συνέντευ-
ξη αποτελεί τον «χρυσό κανόνα» για τη διάγνωση και 
την αξιολόγηση της σοβαρότητας των ΔΠΤ4 ωστόσο, 
η ειδική εκπαίδευση που απαιτείται και ο χρόνος που 
χρειάζεται για τη διεξαγωγή της αποτρέπουν την ευ-
ρύτερη χρήση της σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες 
στο πλαίσιο της έρευνας ή για την εφαρμογή προ-
γραμμάτων δευτερογενούς πρόληψης. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις προτιμώνται ως πιο εύχρηστα τα ερωτη-
ματολόγια αυτοαναφοράς. Επιπλέον, υποστηρίζεται 
ότι αυτά, στην περίπτωση των ΔΠΤ, επιτρέπουν στο 
άτομο να αναφερθεί σε συμπεριφορές και στάσεις 
που αντιλαμβάνεται ως κοινωνικά μη αποδεκτές και 
τις οποίες είναι ενδεχόμενο να αποκρύψει κατά τη διά-
ρκεια συνέντευξης.5

Διάφορα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς έχουν 
δημιουργηθεί με σκοπό την αξιολόγηση της πα-
θολογικής διατροφικής συμπεριφοράς τόσο στο 
πλαίσιο της κλινικής πρακτικής όσο και στον γενικό 
πληθυσμό και τα οποία γενικά αποδείχτηκαν απο-
τελεσματικά στην αναγνώριση των πιθανών περι-
πτώσεων ΔΠΤ. Πληροφοριακά αναφέρουμε τα ακό-
λουθα: EAT-26 (Eating Attitude Test),6 EDI (Eating 
Disorder Inventory),7 Eating Disorder Examination-
Questionnaire8 και πιο πρόσφατα το EDDS (Eating 
Disorder Diagnostic Scale).9 Στην Ελλάδα έχει χρη-
σιμοποιηθεί σε διάφορες έρευνες, το πιο δημοφιλές 
από τα ανωτέρω ερωτηματολόγια, το EAT-2610–17 και 
λιγότερο συχνά το EDI.10 Στα μειονεκτήματα των EDI 
και ΕΑΤ περιλαμβάνεται το ότι οι ερωτήσεις τους δεν 

αφορούν σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
και επιπλέον ότι αυτά δεν προσφέρουν τη δυνατό-
τητα αξιολόγησης της συχνότητας με την οποία απα-
ντώνται οι παθολογικές διατροφικές συμπεριφορές 
που χαρακτηρίζουν τις ΔΠΤ.18

Το ερωτηματολόγιο διερεύνησης διαταραχών δια-
τροφής (EDE-Q) σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει τις 
ανωτέρω αδυναμίες. Πρόκειται για ένα ερωτηματο-
λόγιο αυτοαναφοράς που αξιολογεί όλο το εύρος της 
ψυχοπαθολογίας που χαρακτηρίζει τις ΔΠΤ8 και είναι 
το μόνο που χρησιμοποιεί τα κριτήρια του DSM-IV για 
τον προσδιορισμό της υπερφαγίας.19,20 Προέρχεται 
από την ημιδομημένη κλινική συνέντευξη EDE, που 
σχεδιάστηκε το 1987 από τους Cooper και Fairburn 
και η οποία αποτελεί έως σήμερα την πρώτη προ-
τεινόμενη μέθοδο αξιολόγησης των ΔΠΤ.21 Τα ψυχο-
μετρικά χαρακτηριστικά του EDE-Q μελετήθηκαν σε 
διάφορες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο σε 
γενικό πληθυσμό όσο και σε ασθενείς.22–29 Τα απο-
τελέσματα αυτών των ερευνών υποδεικνύουν ότι 
το EDE-Q αντικαθιστά κατάλληλα την κλινική συνέ-
ντευξη στην αξιο λόγηση της συμπτωματολογίας που 
χαρακτηρίζει τις ΔΠΤ. Φαίνεται επίσης, ότι το EDE-Q 
είναι ιδανικό εργαλείο για τις επιδημιολογικές έρευ-
νες που πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις.30 Από 
την κατασκευή του έως σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 
διά φορες εκδοχές του EDE-Q με 41,22 3831,32 και 3633,34 
ερωτήσεις. Η τελευταία του εκδοχή, η EDE-Q 6.0, πε-
ριλαμβάνει 28 ερωτήσεις.35

Στην Ελλάδα έχει χρησιμοποιηθεί το EDE-Q 4.0 
(36 ερωτήσεων) στο πλαίσιο έρευνας που μελετά τις 
γνωστικές διαστρεβλώσεις στις ΔΠΤ,36 όμως, απ’ ό,τι 
γνωρίζουμε, δεν έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα 
μελέτες που να αναφέρονται στις ψυχομετρικές ιδιό-
τητες οποιασδήποτε εκδοχής του EDE-Q. Σκοπός της 
παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της αξιοπιστίας της 
ελληνικής εκδοχής του EDE-Q (έκδοση 6.0, 28 ερωτή-
σεων) σε εφήβους, μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης.

Υλικό και μέθοδος

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μαθητι-
κό πληθυσμό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του βο-
ρείου Έβρου και αποτελεί μέρος μεγαλύτερης έρευ-
νας που αφορά στη μελέτη των ΔΠΤ στην περιοχή.

Το πρωτόκολλο της έρευνας έχει εγκριθεί από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και έχει εκδοθεί η απαιτού-
μενη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Επίσης, το 
Επιστημονικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου 
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Διδυμοτείχου, έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη δι-
εξαγωγή της έρευνας. Οι σύλλογοι γονέων και καθη-
γητών κάθε σχολείου που πήρε μέρος στην έρευνα 
ενημερώθηκαν και συμφώνησαν για τη διεξαγωγή 
της στα σχολεία. Οι γονείς των μαθητών επίσης, ενη-
μερώθηκαν εγγράφως για τους σκοπούς και τη διαδι-
κασία της έρευνας και ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη 
τους για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε αυτή. Οι 
μαθητές απάντησαν ανώνυμα στα ερωτηματολόγια 
της έρευνας, τα οποία ήταν κωδικοποιημένα. Η συμ-
μετοχή των μαθητών ήταν εθελοντική.

Δείγμα

Το δείγμα της έρευνας είναι δείγμα ευκολίας. Απο-
τελείται από μαθητές δύο Γυμνασίων και δύο Λυκείων 
του βορείου Έβρου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 
δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, σε προκαθορισμένη 
ημέρα, έπειτα από συνεννόηση με τον Διευθυντή του 
κάθε σχολείου, η ερευνητική ομάδα επισκεπτόταν 
κάθε τάξη του σχολείου, την οποία απασχολούσε επί 
μία διδακτική ώρα. Μετά από σύντομη ενημέρωση 
των μαθητών, παρουσία ενός εκπαιδευτικού, για τους 
σκοπούς και τη διαδικασία της έρευνας, και με τη σύμ-
φωνη γνώμη του καθενός, οι μαθητές της τάξης ζυγί-
ζονταν, μετριόταν το ύψος τους και συμπλήρωναν τα 
ερωτηματολόγια της έρευνας. Το βάρος μετρήθηκε με 
επιδαπέδια ψηφιακή ζυγαριά Tefal PP5045. Το ύψος 
μετρήθηκε με ψηφιακό υπερηχητικό φορητό αναστη-
μόμετρο Soehnle Professional 5003. 

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) των μαθητών 
υπολογίσθηκε με τον τύπο ΒΜΙ=Βάρος (kg)/Ύψος2 
(m2). Τα παιδιά κατατάχθηκαν σε λιποβαρή, φυσιολο-
γικού ΒΜΙ, υπέρβαρα και παχύσαρκα σύμφωνα με τις 
καμπύλες ανάπτυξης BMI Ελλήνων παιδιών και εφή-
βων των Χιώτη και συν.37 Ως λιποβαρείς θεωρήθηκαν 
οι μαθητές που είχαν ΒΜΙ μικρότερο αυτού που αντι-
στοιχεί στην 3η, για την ηλικία και το φύλο τους εκα-
τοστιαία θέση, στις πιο πάνω καμπύλες. Ως υπέρβα-
ρα και παχύσαρκα, σε συμφωνία με το International 
Obesity Task Force, χαρακτηρίσθηκαν τα παιδιά με 
ΒΜΙ μεγαλύτερο εκείνου που αντιστοιχεί στην κα-
μπύλη που στην ηλικία των 18 ετών διέρχεται από το 
ΒΜΙ 25 και 30 αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι μαθητές κατα-
τάχθηκαν σε αυτούς με φυσιολογικό ΒΜΙ.37–39

Στην πρώτη φάση συμμετείχαν 325 μαθητές ηλικί-
ας 12–18 ετών. Στη δεύτερη φάση της έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα 33,6±8,3 
ημερών (διάμεσος τιμή 34 ημέρες, ελάχιστο: 15, μέ-
γιστο: 50) από την πρώτη, συμμετείχαν 277 μαθητές. 
Μία τάξη Λυκείου και μία τάξη Γυμνασίου, την ημέρα 

διεξαγωγής της έρευνας, έλειπαν σε σχολική εκδρο-
μή, υπήρχε έτσι απώλεια 48 μαθητών (14,76%). Από 
τους 277 μαθητές, οι 20 δεν είχαν πάρει μέρος στην 
πρώτη φάση της έρευνας και έτσι ο τελικός αριθμός 
των συμμετεχόντων στην πρώτη και δεύτερη φάση 
ήταν 257 άτομα (79,07%).

Εργαλεία

Συμπληρώθηκαν:
1.  Ένα ερωτηματολόγιο με δημογραφικά χαρακτηρι-

στικά των μαθητών (μεταξύ άλλων: το φύλο, την 
ηλικία και τον τόπο κατοικίας τους όπως και την 
εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάσταση των 
γονέων τους).

2.  Η ελληνική εκδοχή του EDE-Q6.0.35 Το EDE-Q6.0 
αποτελείται από 28 ερωτήσεις, που προέρχονται 
από τις αντίστοιχες της EDE, αναφέρονται στη δια-
τροφική συμπεριφορά των τελευταίων 28 ημερών 
και αφορούν στα εξής:
α.  Τη συχνότητα (αριθμός επεισοδίων και σε μια 

περίπτωση αριθμός ημερών) εμφάνισης της δια-
ταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς (υπερ-
φαγία και αντιρροπιστικές συμπεριφορές).

β.  Τις διαταραγμένες στάσεις του ατόμου σε σχέση 
με το φαγητό, το σχήμα και το βάρος του σώμα-
τός του.

Όσον αφορά στις αντιρροπιστικές συμπεριφορές 
(προκλητός έμετος, κατάχρηση καθαρτικών και έντο-
νη άσκηση), ο ερωτώμενος καταγράφει τον αριθμό 
τον επεισοδίων κατά τα οποία η κάθε μία από αυτές 
τις συμπεριφορές εμφανίζεται. Όσο πιο μεγάλος ο 
αριθμός τον επεισοδίων τόσο πιο σοβαρή η ψυχοπα-
θολογία. 

Όσον αφορά στην υπερφαγία, καταγράφονται: (α) 
ο αριθμός των επεισοδίων κατά τα οποία καταναλώ-
θηκε ασυνήθιστα μεγάλη ποσότητα τροφής για τις 
περιστάσεις, (β) ο αριθμός των επεισοδίων της περί-
πτωσης α, κατά τα οποία υπήρχε ταυτόχρονα απώ-
λεια του έλεγχου επί της τροφής που καταναλώθηκε 
και (γ) ο αριθμός των ημερών κατά τις οποίες κατα-
ναλώθηκε ασυνήθιστα μεγάλη ποσότητα τροφής με 
ταυτόχρονη απώλεια του ελέγχου.

Οι στάσεις απέναντι στο φαγητό, το σχήμα και το 
βάρος του σώματος αξιολογούνται μέσα από 22 θέ-
ματα, που αναφέρονται σε στάσεις και συμπεριφορές 
σχετικές με τις ΔΠΤ. Κάθε θέμα βαθμολογείται σε μια 
επτάβαθμη αναλογική, τύπου Likert, κλίμακα απα-
ντήσεων συχνότητας ή βαρύτητας. Ο ερωτώμενος 
επιλέγει την απάντηση που ανταποκρίνεται καλύτερα 
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στην εμπειρία του. Υψηλότερη βαθμολογία υποδει-
κνύει μεγαλύτερο βαθμό ψυχοπαθολογίας. Αυτές οι 
ερωτήσεις ομαδοποιούνται σε τέσσερεις υποκλίμα-
κες: (1) «Περιορισμός» (υπάγονται πέντε ερωτήσεις), 
(2) «Ανησυχία για τη διατροφή» (υπάγονται πέντε 
ερωτήσεις), (3) «Ανησυχία για το σχήμα του σώματος» 
(υπάγονται οκτώ ερωτήσεις), (4) «Ανησυχία για το βά-
ρος του σώματος» (υπάγονται πέντε ερωτήσεις). Μία 
ερώτηση, είναι κοινή σε δύο υποκλίμακες. Η βαθμο-
λογία της κάθε υποκλίμακας προκύπτει από τον μέσο 
όρο των βαθμολογιών των θεμάτων που την απαρ-
τίζουν και κυμαίνεται από 0 (απουσία παθολογίας) 
μέχρι 6 (εξαιρετικά σοβαρή παθολογία). Η συνολική 
βαθμολογία του ερωτηματολογίου εξάγεται από το 
μέσο όρο των τεσσάρων υποκλιμάκων και κυμαίνεται 
επίσης, από 0 (απουσία παθολογίας) έως 6 (εξαιρετικά 
σοβαρή παθολογία). 

Το ερωτηματολόγιο συμπεριλαμβάνει και τρεις ακόμα 
ερωτήσεις οι οποίες δεν είναι αριθμημένες. Οι δύο ζη-
τούν από τον ερωτηθέντα να εκτιμήσει το βάρος και το 
ύψος του και δεν συμπεριλήφθηκαν στη δική μας εκδο-
χή καθώς οι συμμετέχοντες επρόκειτο να ζυγιστούν και 
να μετρηθούν. Η τρίτη ερώτηση απευθύνεται μόνο στα 
κορίτσια και αφορά στη συχνότητα της εμμηνόρροιας 
όπως και στη λήψη η όχι αντισυλληπτικών δισκίων. 

Διαδικασία μετάφρασης: Η μετάφραση του ερωτη-
ματολογίου EDE-Q6.0 από τα αγγλικά στα ελληνικά 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του 
ΠΟΥ για τη μετάφραση και την προσαρμογή των 
ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς.40 Περιληπτικά, 
αυτή η διαδικασία περιελάμβανε: (1) μετάφραση 
στα ελληνικά από δίγλωσση καθηγήτρια αγγλικών, 
(2) αντίστροφη μετάφραση από δίγλωσσο ψυχολό-
γο, (3) ποιοτική σύγκριση των δύο μεταφράσεων και 
αναγκαίες τροποποιήσεις και (4) δοκιμαστική χορή-
γηση σε 10 μαθητές οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι η 
ελληνική έκδοση είναι σαφής, κατανοητή και εύκο-
λο να συμπληρωθεί.

Στατιστική ανάλυση

Έγινε περιγραφική ανάλυση του δείγματος με τη 
χρήση μέσης τιμής±τυπικής απόκλισης για τις συνε-
χείς μεταβλητές ενώ οι κατηγορικές μεταβλητές περι-
γράφηκαν με τη χρήση ποσοστών. 

Η εσωτερική συνάφεια ελέγχθηκε με τη χρήση του 
(α) του συντελεστή Cronbach’s alpha τόσο για τη συ-
νολική βαθμολογία όσο και για τις 4 υποκλίμακες του 
ερωτηματολογίου και (β) της συσχέτισης κάθε θέμα-
τος με το συνολικό σκορ (inter-total correlation).

Η αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέτασης (επαναλη-
ψιμότητα) του συνολικού σκορ και των σκορ στις 
επιμέρους υποκλίμακες στο χρονικό διάστημα με-
ταξύ των δύο χορηγήσεων του ερωτηματολογίου 
ελέγχθηκε με τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης 
κατά Pearson, του συντελεστή ενδοταξικής συσχέ-
τισης (Intraclass correlation coefficient, ICC), ενώ 
και η σχέση της διαφοράς του τελικού πλην αρχικού 
σκορ ως προς τη μέση τιμή των δύο σκορ ελέγχθη-
κε γραφικά (αναμένουμε το 95% των διαφορών να 
βρίσκεται σε διάστημα δύο τυπικών αποκλίσεων 
από τον μέσο όρο των διαφορών).41 Για τη μελέτη 
της αξιοπιστίας εξέτασης-επανεξέτασης των ερωτη-
μάτων που αφορούσαν στη συχνότητα εμφάνισης 
διαταραγμένων διατροφικών συμπεριφορών, χρη-
σιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Kendall’s 
tau b λόγω της μη κανονικής κατανομής αυτών των 
μεταβλητών. 

Τα αποτελέσματα θεωρήθηκαν στατιστικώς σημα-
ντικά στο 5% επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Η 
ανάλυση των δεδομένων έγινε στο στατιστικό πακέ-
το STATA 9.0.

Αποτελέσματα
Περιγραφικά στατιστικά

Tο δείγμα αποτελείται από 124 αγόρια (48,2%) και 
133 κορίτσια (51,8%), ηλικίας 16,1±1,4 ετών. Οι μαθη-
τές προέρχονταν στην πλειοψηφία από αστική περιο-
χή (50%) (πίνακας 1). Από το σύνολο των μαθητών, το 
7,1% ήταν παχύσαρκα και το 23,4% υπέρβαρα, ενώ το 
2,5% ήταν λιπόβαρα. 

Εσωτερική συνάφεια EDE-Q

Στον πίνακα 2, φαίνονται οι μέσες τιμές και τυπι-
κές αποκλίσεις των σκορ στα ερωτηματολόγια στις 
δύο χρονικές στιγμές και ο συντελεστής Crobach’s 
alpha. Οι τιμές των συντελεστών Crobach’s alpha 
είναι υψηλές, από 0,71 στην υποκλίμακα ανησυχία 
για τη διατροφή έως 0,91 στο συνολικό σκορ, υπο-
δεικνύοντας υψηλή εσωτερική συνάφεια του ερω-
τηματολογίου. Η συσχέτιση κάθε ερώτησης με το 
συνολικό σκορ στην πρώτη φάση συμπλήρωσης του 
ερωτηματολογίου κυμαίνεται από 0,17 στην ερώτη-
ση «πόσες μέρες έφαγες κρυφά» (της υποκλίμακας 
ανησυχία για τη διατροφή) έως 0,78 στην ερώτηση 
«μη ικανοποίηση από τη μορφή του σώματος» (της 
υποκλίμακας ανησυχία για το σχήμα του σώματος) 
με 20 στις 22 ερωτήσεις να έχουν συσχέτιση πάνω 
από 0,50.
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Αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέτασης 
(Επαναληψιμότητα) του EDE-Q

Οι συντελεστές συσχέτισης Pearson’s μεταξύ των 
σκορ συνολικά και ανά υποκλίμακα στις δύο φάσεις 
χορήγησης του ερωτηματολογίου ήταν γενικά από 
μέτριοι έως υψηλοί και στατιστικώς σημαντικοί, δεί-
χνοντας μια ικανοποιητική σταθερότητα του ερωτη-
ματολογίου στον χρόνο (πίν. 3). Επιπλέον, οι τιμές του 
συντελεστή ενδοταξικής συσχέτισης (ICC) κυμαίνο-
νται από μέτρια έως καλά επίπεδα, με την υποκλίμα-
κα «Ανησυχία για τη διατροφή» να έχει τον χαμηλότε-
ρο συντελεστή (πίνακας 4).

Η κατανάλωση ασυνήθιστα μεγάλης ποσότητας 
τροφής παρατηρήθηκε στο 55% και 50% των μαθη-
τών, η αίσθηση απώλειας ελέγχου στο 36% και 34% 
των μαθητών, τα επεισόδια υπερφαγίας στο 36% και 
31% και η καταναγκαστική άσκηση στο 32% και 23% 
στην 1η και 2η φάση αντίστοιχα. Η συσχέτιση μεταξύ 
των συχνοτήτων εκδήλωσης κάποιων διαταραγμέ-
νων διατροφικών συμπεριφορών ήταν στατιστικώς 
σημαντική, αλλά χαμηλή [χαμηλότερη στην πρόκλη-
ση εμέτου (7 άτομα στην 1η φάση και 9 στη 2η φάση) 
και πιο υψηλή στην κατανάλωση καθαρτικού (3 και 4 
άτομα στην 1η και 2η φάση αντίστοιχα)].

Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται γραφικά η διαφορά του 
τελικού πλην αρχικού σκορ της συνολικής βαθμολογίας 
του EDE-Q (μέση τιμή=0,29 και τυπική απόκλιση=0,82) 
ως προς τη μέση τιμή των δύο σκορ. Όπως φαίνεται, 
το μέγεθος της διαφοράς εξαρτάται από το μέγεθος 
του μέσου σκορ. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις εκτός 
των ορίων συμφωνίας. Αυτές αντιστοιχούν σε άτομα 
που είχαν μεγάλες κυρίως ή μικρές τιμές στην πρώτη 
μέτρηση και μικρές ή μεγάλες στη δεύτερη αντίστοιχα, 
με αποτέλεσμα ο μέσος όρος των δύο μετρήσεων να 
αντιστοιχεί σε μεγάλη διαφορά. 

Συζήτηση

Η παρούσα έρευνα είναι, εξ όσων γνωρίζουμε, η 
πρώτη δημοσιευμένη μελέτη της αξιοπιστίας του 
EDE-Q σε ελληνικό πληθυσμό. Τα αποτελέσματα 
υποδεικνύουν ότι η ελληνική εκδοχή του EDE-Q6.0 
που εφαρμόσθηκε σε εφήβους μαθητές παρουσιά-
ζει ικανοποιητική αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέτασης 
και εσωτερική συνάφεια τόσο για τη συνολική βαθ-
μολογία όσο και για τις τέσσερεις υποκλίμακες. Η 
αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέτασης όμως, για τις δια-
ταραγμένες διατροφικές συμπεριφορές όπως επει-
σόδια υπερφαγίας, πρόκληση εμετού και υπερβολι-

Πίνακας 1. ∆ημογραφικά στοιχεία του δείγματος.

 Μαθητής Πατέρας Μητέρα

 MT±TA* MT±TA* MT±TA*

Ηλικία 16,1±1,4 46,2±5,0 41,1±4,5

∆είκτης Μάζας Σώματος 23,1±4,2  

 n (%) n (%) n (%)
Φύλο   
Αγόρια 124 (48,2)  
Κορίτσια 133 (51,8)  

Τόπος κατοικίας   
Αστική 128 (49,8)  
Αγροτική/Ημιαστική 129 (50,2)  

Εκπαίδευση γονέα   
Υποχρεωτική   92 (36,5) 61 (24,2)
∆ευτεροβάθμια   93 (36,9) 104 (41,3)
Τεχνολογική   38 (15,1) 53 (21,0)
Πανεπιστημιακή   29 (11,5) 34 (13.5)

Επαγγελματική κατάσταση γονέα   
Εργαζόμενος  243 (95,7) 249 (97,7)
Άνεργος  3  (1,2) 4  (1,6)
Συνταξιούχος  8  (3,1) 2  (0,8)

*MT±TA: μέση τιμή±τυπική απόκλιση
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Πίνακας 2. Εσωτερική συνάφεια, υποκλίμακες και συνολικό σκορ του ερωτηματολογίου διερεύνησης διαταραχών 
διατροφής (EDE-Q).

 1η φάση 2η φάση 1η φάση

 MT±TA* MT±TA* Cronbach’s α

Υποκλίμακες   
Περιορισμός 1,01±1,11 0,90±1,11 0,81
Ανησυχία για τη διατροφή 0,83±1,02 0,60±0,82 0,71
Ανησυχία για το σχήμα του σώματος 1,91±1,60 1,43±1,48 0,89
Ανησυχία για το βάρος του σώματος 1,59±1,47 1,24±1,36 0,80
Συνολικό σκορ 1,34±1,17 1,04±1,06 0,91

Πίνακας 3. Σταθερότητα στον χρόνο του EDE-Q, υποκλίμακες, συνολικό σκορ και μεταβλητές μέτρησης συχνό-
τητας διατροφικών συμπεριφορών.

 Pearson’s Kendall’s tau b

Υποκλίμακες  
Περιορισμός 0,60 
Ανησυχία για τη διατροφή 0,58 
Ανησυχία για το σχήμα του σώματος 0,70 
Ανησυχία για βάρος του σώματος 0,73 

Συνολικό σκορ 0,73 
Συχνότητες διατροφικών συμπεριφορών  
Επεισόδια κατανάλωσης ασυνήθιστα μεγάλης ποσότητας τροφής   0,33
Επεισόδια κατανάλωσης ασυνήθιστα μεγάλης ποσότητας τροφής
  με ταυτόχρονη απώλεια ελέγχου   0,31
Αριθμός ημερών που καταναλώθηκε ασυνήθιστα μεγάλη ποσότητα
  τροφής με ταυτόχρονη απώλεια ελέγχου  0,30
Πρόκληση εμέτου  0,22
Κατανάλωση καθαρτικού  0,57
Καταναγκαστική άσκηση  0,34

*p<0,001 για όλους τους συντελεστές συσχέτισης

Πίνακας 4. Intra-Class Correlation Coefficient εξέτασης-επανεξέτασης EDE-Q.

 ICC* 95%CI

Υποκλίμακες  
Περιορισμός 0,60 (0,52, 0,68)
Ανησυχία για τη διατροφή 0,55 (0,45, 0,63)
Ανησυχία για το σχήμα του σώματος 0,66 (0,53, 0,75)
Ανησυχία για το βάρος του σώματος 0,70 (0,61, 0,78)

Συνολικό σκορ 0,70 (0,60, 0,78)

*ICC=Intra-Class Correlation Coefficient

κή άσκηση, ήταν λιγότερο ικανοποιητική. Παρόμοια 
ευρήματα αναφέρθηκαν και από επτά αντίστοιχες 
έρευνες που μελέτησαν την αξιοπιστία του EDE-Q 
(ανεξαρτήτως εκδοχής) σε γενικό πληθυσμό.22,23,42–46 
Οι Luce και Crowther που χορήγησαν δύο φορές το 
EDE-Q σε 139 γυναίκες σε διάστημα δύο εβδομάδων 
βρήκαν πολύ καλή εσωτερική συνάφεια (Cronbach’s 
alpha=0,78–0,93) και αξιοπιστία εξέτασης-επανε-
ξέτασης (συντελεστής συσχέτισης=0,87–0,94) για 

τις υποκλίμακες, μικρότερη όμως συσχέτιση μετα-
ξύ των απαντήσεων των λημμάτων που αξιολογούν 
την εμφάνιση και τη συχνότητα των συμπεριφορών 
που χαρακτηρίζουν τις ΔΠΤ (συντελεστές συσχέτισης 
=0,57–0,66).22 Σύμφωνα με τους Μond et al, ο οποίοι 
μελέτησαν τη σταθερότητα του EDE-Q στον χρόνο 
για ένα διά στημα 315 ημερών, οι στάσεις και αντιλή-
ψεις που χαρακτηρίζουν τις ΔΠΤ είναι σε σημαντικό 
βαθμό σταθερές στον χρόνο (οι συντελεστές συσχέ-
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τισης κυμαίνονται από 0,57–0,77), οι διαταραγμένες 
συμπεριφορές διατροφής όμως είναι πολύ λιγότερο 
σταθερές (οι συντελεστές συσχέτισης κυμαίνονται 
από 0,24–0,44).23 H ισπανική,42 η μαλαισιανή,43 η 
τουρκική44 και η Fijian45 εκδοχές του EDE-Q εμφα-
νίζουν επίσης ικανοποιητική εσωτερική συνάφεια 
(Cronbach’s alpha=0,63–0,91) όπως και αξιοπιστία 
εξέτασης-επανεξέτασης (συντελεστές συσχέτισης= 
0,55–0,91) τόσο για τη συνολική βαθμολογία όσο 
και για τις υποκλίμακες. Η αξιοπιστία τους όμως που 
αφορά τις διαταραγμένες διατροφικές συμπεριφορές 
είναι χαμηλή (συντελεστές συσχέτισης=0,13–0,46). 
Μόνο η μελέτη της νορβηγικής εκδοχής αναφέρει 
ικανοποιητική αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέ τασης τό-
σο για τις υποκλίμακες και τη συνολική βαθμολογία 
(συντελεστές συσχέτισης: 0,82–0,93) όσο και για τις 
διατροφικές συμπεριφορές (συντελεστές συσχέτι-
σης: 0,71–0,83).46 Φαίνεται ότι οι γενικές στάσεις που 
σχετίζονται με την ψυχοπαθολογία των ΔΠΤ και που 
έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα και τις προ-
σωπικές αντιλήψεις παραμένουν σχετικά σταθερές 
σε βάθος χρόνου, ενώ οι διατροφικές συμπεριφορές 
και πολύ σπάνιες είναι στον γενικό πληθυσμό αλλά 
και εμφανίζουν διακυμάνσεις ως προς τη συχνότητα 
και τη βαρύτητά τους. 

Από τα δεδομένα μας προέκυψε επίσης ότι η επανα-
ληψιμότητα του EDE-Q εξαρτάται από το μέγεθος του 
σκορ. Φαίνεται ότι το EDE-Q έχει καλή εν γένει επανα-
ληψιμότητα, παρουσιάζει όμως προβλήματα στις πολύ 
μεγάλες και στις πολύ μικρές τιμές. Το εύρημα αυτό εί-
ναι συμβατό με τα αναφερόμενα και σε άλλες έρευνες 
που μελετούν τις ψυχομετρικές ιδιότητες ερωτηματο-
λογίων αυτοαναφοράς για τις ΔΠΤ.23,30,47

Οι περισσότεροι από τους περιορισμούς της πα-
ρούσας έρευνας είναι κοινοί με αυτούς άλλων ερευ-
νών που χρησιμοποιούν παρόμοια μεθοδολογία και 
μελετούν τις ΔΠΤ. Σε όλες τις έρευνες που χρησιμο-
ποιούν ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς ο παράγο-
ντας ψεύδους η λάθους πρέπει να λαμβάνεται υπό-
ψη. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι η αξιολόγηση 
των συμπτωμάτων των ΔΠΤ σε εφήβους είναι ακόμα 
πιο δύσκολη για διάφορους λόγους: (1) Οι έφηβοι με 
Ψυχογενή Ανορεξία έχουν την τάση να αρνούνται 
την παρουσία συμπτωμάτων πολύ περισσότερο από 
τους ενήλικες,48 (2) ένα διαγνωστικό κριτήριο για τη 
Ψυχογενή Ανορεξία ή την Ψυχογενή Βουλιμία είναι 
το βάρος και η εικόνα του σώματος να επηρεάζουν 
την αυτοεκτίμηση, όμως η αντίληψη της αυτοεκτί-
μησης είναι σύνθετη και σχετίζεται με την έννοια 
του αυτο ορισμού, κάτι που οι νεαροί έφηβοι μπορεί 
να μην κατέχουν,49 (3) σχετικά με την υπερφαγία, η 
ποσότητα φαγητού που θεωρείται «μεγάλη υπό τις 
συγκεκριμένες περιστάσεις», αλλά και η υποκειμε-
νική αίσθηση απώλειας ελέγχου, είναι έννοιες που 
οι έφηβοι συχνά δυσκολεύονται να καταλάβουν και 
οι απαντήσεις μπορεί να είναι αναξιόπιστες. Όταν, 
πριν από τη χορήγηση του ερωτηματολογίου, δί-
δονται και επιπλέον γραπτές πληροφορίες σχετικά 
με το τι θεωρείται μεγάλη ποσότητα τροφής και 
αίσθηση απώλειας έλεγχου, τότε τα αποτελέσματα 
είναι καλύτερα.50 Το γεγονός ότι η συλλογή των δε-
δομένων έγινε από τους μαθητές μέσα στις τάξεις, 
θα μπορούσε να θεωρηθεί ως επιπλέον περιορι-
σμός της παρούσας έρευνας. Μαθητές με προβλη-
ματικές στάσεις και συμπεριφορές διατροφής είναι 
ενδεχόμενο να λογόκριναν τις απαντήσεις τους από 
τον φόβο μήπως αποκαλυφθούν σε συμμαθητές και 
καθηγητές. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι στις 
πολύ μεγάλες ή στις πολύ μικρές τιμές το ερωτημα-
τολόγιο δεν παρουσιάζει ικανοποιητική επαναλη-
ψιμότητα θα μπορούσε να σχετίζεται με κάποιους 
από τους ανωτέρω περιορισμούς. Τέλος, τα αποτε-
λέσματα αυτής της μελέτης είναι ενδεχόμενο να μην 
είναι απολύτως γενικεύσιμα σε εφήβους μαθητές 
που κατοικούν σε πολύ μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, 
δεδομένου ότι η περιοχή που διεξήχθη η παρούσα 
έρευνα αποτελείται από μικρές πόλεις και χωριά και 
δεν περιλαμβάνει μεγάλες πόλεις. 

Εν κατακλείδι, η ελληνική εκδοχή του EDE-Q (έκδο-
ση 6.0), όπως αυτή εφαρμόσθηκε σε εφήβους μαθη-
τές έχει αποδείξει ικανοποιητικές αξιοπιστία εξέτα-
σης-επανεξέτασης και εσωτερική συνάφεια. 

4

2

–2

0

0 1 2 3 4 5

Σχήμα 1. ∆ιαφορά των σκορ στο EDE-Q (2η–1η φάση) 
προς τη μέση τιμή των δύο σκορ.
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The increasing prevalence of Eating Disorders over the last decades generates a growing interest of 
researchers and health care providers for their early detection through suitable questionnaires. The 
aim of the present study is to examine the reliability of the Greek version of EDE-Q 6.0 among sec-
ondary school adolescents. EDE-Q is a widely used self-report questionnaire that assesses the specific 
psychopathology of eating disorders. Its 6.0th version consists of 28 items. It yields two types of data: 
(a) four subscale scores (Restraint, Eating Concern, Shape Concern and Weight Concern) as well as a 
global score which is the average of the four subscale scores and (b) frequency data on key eating and 
compensatory behaviors (e.g. binge eating episodes, self-induced vomiting, excessive exercise). The 
sample comprises 257 secondary school students (133 girls and 124 boys) residents of north Evros-
Greece, aged 16.1±1.4 years. The students completed the EDE-Q twice within a median interval of 34 
days. In addition, their demographic data were collected and their weight and height were measured. 
The reliability of the EDE-Q was assessed by means of: (a) its internal consistency which was tested by 
Cronbach’s alpha coefficient for each of the EDE-Q subscales as well as for the global score at both 
data collection times and (b) its test-retest reliability which was estimated by calculating: (1) intraclass 
correlation coefficients (ICCs) and Pearson’s correlation coefficients (PCCs) for continuous variables 
(subscales and global score) and (2) Kendal’s tau b coefficients for categorical variables (frequency of 
behavioral features). Cronbach’s alphas indicating internal consistency of EDE-Q ranged from 0.71 to 
0.91. ICCs and PCCs indicating the test-retest reliability of each subscale and the global score of the 
questionnaire ranged from 0.55 to 0.70 and from 0.58 to 0.73 respectively. Kendal tau b coefficients 
indicating the test-retest reliability of items assessing behavioral features ranged from 0.22 to 0.57. All 
the above correlations that concern the test-retest reliability of the EDE-Q were statistically significant 
at the 0.001 level. The Greek version of EDE-Q 6.0, standardized in a sample of secondary school stu-
dents, presents adequate test-retest reliability and internal consistency as well.

Key words: Eating disorders, eating disorders examination questionnaire (EDE-Q), reliability, adoles-
cents, students.
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Ανασκόπηση

Review

Υπερκινητικό σύνδρομο ή διπολική διαταραχή
στην παιδική ηλικία;

Ε. Λαζαράτου

Υπηρεσία Παιδιών και Εφήβων, Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα Καισαριανής,
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Ψυχιατρική 2012, 23:304–313

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) θεωρείται ότι αποτελεί 
ένα σταθερό τρόπο συμπεριφοράς που εκδηλώνεται σε μικρή ηλικία και περιλαμβάνει την 
υπερκινητικότητα, την παρορμητικότητα και τη διάσπαση προσοχής. Οι μεγάλες διαφορές 
της επίπτωσης που αναδεικνύονται από επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι η προσπάθεια 

των σύγχρονων ταξινομικών συστημάτων να προτείνουν αντικειμενικά διαγνωστικά κριτήρια δεν έχει 
αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα. Το ίδιο ισχύει για τη Διπολική Διαταραχή (ΔΔ) με έναρξη στην 
παιδική ηλικία. Η κλινική της εικόνα άργησε να αναγνωρισθεί, τα διαγνωστικά κριτήρια στα σύγχρονα 
ταξινομικά συστήματα δεν διαχωρίζονται από εκείνα των ενηλίκων και σύμφωνα με ορισμένες 
μελέτες η διαταραχή υποδιαγιγνώσκεται στις ευρωπαϊκές κυρίως χώρες. Η σύγχρονη βιβλιογραφία 
ασχολείται ευρέως με τη σχέση ΔΕΠΥ–ΔΔ γιατί οι δύο διαταραχές μοιράζονται την ίδια κλινική εικόνα 
με μικρές διαφοροποιήσεις. Το βασικότερο διαφοροδιαγνωστικό στοιχείο υπέρ της ΔΔ είναι η ύπαρξη 
συναισθηματικών διαταραχών στο οικογενειακό περιβάλλον. Τα κύρια ερωτήματα που τίθενται είναι αν 
υπάρχει συννοσηρότητα, αν η ΔΕΠΥ υπερδιαγιγνώσκεται σε βάρος της ΔΔ ή αν η ΔΕΠΥ εξελίσσεται 
προς ΔΔ. Παιδιά με συννοσηρότητα ΔΕΠΥ- ΔΔ παρουσιάζουν κυρίως διεγερτικό φαινότυπο, χρόνια 
πορεία και έχουν υψηλότερα ποσοστά διαταραχής αντικοινωνικής διαγωγής. Ο ειδικός αυτός 
φαινότυπος παραπέμπει σε μια συμπτωματολογική συνέχεια μεταξύ ΔΕΠΥ και ΔΔ πρώιμης έναρξης 
στην οποία πιθανόν οφείλονται οι δυσκολίες στη διαφορική διάγνωση και οι διαφορές στα ποσοστά 
της συννοσηρότητας. Οι πιο πολλοί ερευνητές συμφωνούν ότι όταν υπάρχει συννοσηρότητα η ηλικία 
έναρξης της ΔΔ είναι μικρότερη. Φαίνεται ότι όσο νωρίτερα γίνεται η έναρξη της ΔΔ τόσο συχνότερα 
συνδυάζεται με συμπτώματα ΔΕΠΥ που συχνά προηγούνται των διαταραχών διάθεσης. Η σχέση ΔΔ 
και ΔΕΠΥ δεν είναι μόνο νοσολογικό πρόβλημα αλλά έχει σημαντικές συνέπειες για τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση. Η σύγχυση που υπάρχει όσον αφορά στη διαγνωστική εκτίμηση και στη σχέση των 
δύο κλινικών οντοτήτων αντανακλάται και στον προτεινόμενο τρόπο θεραπευτικής αντιμετώπισης 
κυρίως όσον αφορά στη φαρμακοθεροπεία. Τα αυξημένα ποσοστά συννοσηρότητας ΔΕΠΥ και ΔΔ που 
σημειώνονται στις ΗΠΑ σε σχέση με άλλες χώρες πιθανόν οφείλονται στην συχνή χρήση διεγερτικών 
που γίνεται εκεί. Τα διλήμματα που προκύπτουν για την διάγνωση ΔΕΠΥ, ΔΔ και για την σχέση μεταξύ 
τους παραπέμπουν αφενός στη δυσκολία καθορισμού των ορίων του φυσιολογικού και του παθολογικού 
στον τομέα της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου, αφετέρου στη δημιουργία μιας ταξινόμησης 
των ψυχικών διαταραχών που θα σέβεται τις ιδιαιτερότητες του αναπτυξιακού ηλικιακού φάσματος. Για 
την επίτευξη αυτού του στόχου δεν αρκεί η αναζήτηση αντικειμενικότητας των διαγνωστικών κριτηρίων 
αλλά θα πρέπει να συνυπολογιστούν ψυχοδυναμικοί παράγοντες που τοποθετούν το παιδί στο επίκεντρο 
της προσωπικής του ιστορίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – υπερκινητικότητας, διπολική διαταραχή, 
διάγνωση, συννοσηρότητα, ταξινόμηση
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Εισαγωγή
Το παιδί είναι ένας οργανισμός σε εξέλιξη. Οι αλλα-

γές τόσο σε βιολογικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο 
είναι ταχείες και μερικές φορές απρόσμενες. Η ψυχο-
λογική ανάπτυξη του παιδιού και οι διαταραχές της 
προσφέρουν ένα ευρύ πεδίο συζήτησης της έννοιας 
του φυσιολογικού και του παθολογικού. 

Η ψυχοδυναμική προσέγγιση έδειξε ότι κάθε στά-
διο ωρίμανσης δημιουργεί καινούργιες ψυχολογικές 
συγκρουσιακές καταστάσεις και καινούργιους τρό-
πους επίλυσης αυτών των συγκρούσεων. Κατά συνέ-
πεια ένα σύμπτωμα ή μια συμπεριφορά δεν μπορούν 
να θεωρηθούν παθολογικά παρά μόνο σε σχέση με 
το επίπεδο ανάπτυξης ή με μια δεδομένη κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται το παιδί. 

Είναι θεμιτό άρα να περιμένει κανείς στο πεδίο της 
Παιδοψυχιατρικής δυσκολίες στον ορισμό των κλινι-
κών οντοτήτων. Η ταξινόμηση εξάλλου των ψυχικών 
διαταραχών στην παιδική ηλικία αποτελεί ένα θέμα 
που βρίσκεται διαρκώς στην επικαιρότητα και γίνεται 
αντικείμενο συζητήσεων, προβληματισμού ακόμη και 
συγκρούσεων. Κι αυτό γιατί, όπως όλες οι ταξινομήσεις 
μεταβάλλονται και τελειοποιούνται ακολουθώντας 
τις εξελίξεις των σχετικών προς το αντικείμενό τους 
επιστημών, έτσι και οι εκάστοτε προτεινόμενες ψυχι-
ατρικές ταξινομήσεις αντανακλούν και εκφράζουν τις 
κατά καιρούς επικρατούσες κλινικές και θεωρητικές 
προσεγγίσεις, ειδικότερα δε τις απόψεις των συντα-
κτών/συγγραφέων τους. Από την άλλη, οι συνεχείς 
αναθεωρήσεις τους μαρτυρούν την έλλειψη οριστικών 
γνώσεων στον τομέα των ψυχικών διαταραχών.1

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινη-
τικότητας (ΔΕΠΥ) θεωρείται ότι αποτελεί έναν σταθε-
ρό τρόπο συμπεριφοράς που εκδηλώνεται σε μικρή 
ηλικία και περιλαμβάνει την υπερκινητικότητα, την 
παρορμητικότητα και τη διάσπαση προσοχής. Στην 
αγγλοσαξωνική βιβλιογραφία αναδεικνύεται μια από 
τις συχνότερες νευροαναπτυξιακές διαταραχές της 
παιδικής ηλικίας. Παρά τους ισχυρισμούς ότι αποτε-
λεί μια ξεκάθαρη νοσολογική οντότητα, οι πολλαπλές 
αναθεωρήσεις και επαναπροσδιορισμοί του συνδρό-
μου αποδεικνύουν το αντίθετο.

Ταυτόχρονα πρόσφατα διαπιστώνεται ένα νέο εν-
διαφέρον για τις συναισθηματικές διαταραχές στα 
παιδιά. Η διπολική διαταραχή (ΔΔ) με έναρξη στην 
παιδική ηλικία δεν θεωρείται πλέον τόσο σπάνια ενω 
οι συνέπειές της είναι αρκετά σημαντικές για τη ζωή 
του παιδιού και της οικογένειας.

Η ΔΕΠΥ και η ΔΔ έχουν εν μέρει κοινή συμπτωμα-
τολογία. Πότε ένα παιδί περνάει τα όρια της φυσιολο-

γικής δραστηριότητας και γίνεται υπερκινητικό, πότε 
η διεγερσιμότητά του δεν παραπέμπει στη ΔΕΠΥ αλ-
λά στη ΔΔ είναι ερωτήσεις που μένει ακόμη να απα-
ντηθούν.

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής– 
Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Η πρώτη περιγραφή της ψυχοκινητικής αστάθειας 
στο παιδί έγινε το 1897. Ο Bourneville, Γάλλος παι-
δοψυχίατρος, τη θεώρησε σαν το κύριο σύμπτωμα 
σε ορισμένες ελαφρές νοητικές υστερήσεις. Η γένε-
ση της έννοιας του υπερκινητικού συνδρόμου είναι 
μεταγενέστερη και συνδέεται με τις συνέπειες των 
εγκεφαλικών βλαβών στο παιδί. Ο Hohmann το 1921 
χρησιμοποιεί τον όρο σε μία μελέτη για τις συνέπει-
ες των κρανιακών τραυμάτων και των εγκεφαλίτιδων 
στα παιδιά. Έτσι η υπερκινητικότητα επικράτησε 
στην Αγγλο-Σαξωνική σχολή με προσέγγιση κυρίως 
νευροβιολογική. Απεικόνιζε τη συμπεριφεριολογική 
κατάσταση παιδιών με ελάχιστη εγκεφαλική βλάβη 
ή ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία που περιελάμ-
βανε ένα ευρύτερο φάσμα δυσλειτουργιών του κε-
ντρικού νευρικού συστήματος.

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία φαίνονται δυσκολίες 
να προσδιοριστεί η δομική διάσταση των συμπτω-
μάτων της υπερκινητικότητας και της απροσεξίας, οι 
οποίες είναι ετερογενείς από τη φύση τους και έχουν 
στενές σχέσεις με άλλα συνήθη προβλήματα της παι-
δικής ηλικίας. Πολλές μελέτες δίνουν αντικρουόμενα 
αποτελέσματα όσον αφορά στον ορισμό της ΔΕΠΥ. 
Ορισμένοι συγγραφείς υπογραμμίζουν την έλλειψη 
συμφωνίας μεταξύ εργαστηριακών δεδομένων για 
την προσοχή και συμπεριφεριολογικών εκδηλώσε-
ων.2–4 Άλλοι δείχνουν ότι οι εκδηλώσεις της υπολλει-
ματικής προσοχής δεν είναι ομογενείς όπως διαπι-
στώνεται από την ποικιλομορφία των δυσκολιών που 
παρουσιάζουν τα κλινικά περιστατικά.5

Οι δυσκολίες και η διάσταση απόψεων όσον αφορά 
στον ορισμό της ΔΕΠΥ απεικονίζονται καθαρά στις 
διαφορετικές μορφές που λαμβάνει στις διαδοχικές 
εκδόσεις του DSM (Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders). Η διαταραχή εμφανίσθηκε για 
πρώτη φορά στη δεύτερη επανέκδοση του DSM το 
19686 με την ονομασία «υπερκινητική αντίδραση της 
παιδικής ηλικίας» εστιάζοντας κυρίως στην υπερκι-
νητική συμπτωματολογία. Οι μετέπειτα μελέτες υπο-
γράμμισαν την παρορμητικότητα και τη διάσπαση 
προσοχής των παιδιών που παρουσίαζαν την διατα-
ραχή.7 Έτσι στο DSM-ΙΙΙ8 εμφανίστηκε σαν Διαταραχή 
Υπολειματικής Προσοχής, Υπερκινητικότητας, η 
οποία εκδηλώνεται με δύο μορφές: με ή χωρίς υπερ-
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κινητικότητα. Θεωρήθηκε ότι τα παιδιά και στις δύο 
ομάδες παρουσίαζαν κυρίως παρορμητικότητα και 
διάσπαση προσοχής, η οποία σε ορισμένες μόνο πε-
ριπτώσεις συνδυαζόταν με την υπερκινητικότητα. 

Παρά τις αλλαγές της διαγνωστικής προσέγγισης 
τα προβλήματα παρέμειναν. Ορισμένες μελέτες έδει-
ξαν ότι συμπτώματα υπερκινητικότητας και παρορ-
μητικότητας μπορούν να εκφραστούν μαζί σαν δια-
φορετικός παράγων από τα συμπτώματα διάσπασης 
προσοχής. Επιπλέον ταυτοποιήθηκαν παιδιά που πα-
ρουσίαζαν προβλήματα διάσπασης προσοχής χωρίς 
υπερκινητικότητα και διέφεραν από εκείνα που πα-
ρουσίαζαν υπερκινητική και παρορμητική συμπτω-
ματολογία σε συμπεριφεριολογικές, συναισθηματι-
κές, κοινωνικές και νοητικές συνιστώσες.9–11

Για να ληφθούν υπόψη αυτά τα δεδομένα στην 
τελευταία έκδοση του DSM (DSM-IV),12 επικρατεί ο 
όρος «Διαταραχή Ελειμματικής Προσοχής». Τα προ-
βλήματα προσοχής αποκτούν έτσι κεντρική θέση και 
μπορούν να υπάρχουν χωρίς να συνοδεύονται απα-
ραίτητα από υπερκινητικότητα.

Προτείνονται τρεις διαγνωστικές υποκατηγορίες:
α.  Διαταραχή Ελειμματικής Προσοχής/Υπερκινη-

τικότητας, Συνδυασμένος Τύπος
β.  Διαταραχή Ελειμματικής Προσοχής/Υπερκινη-

τικότητας, με Προεξάρχοντα τον Απρόσεκτο Τύπο
γ.  Διαταραχή Ελειμματικής Προσοχής/Υπερκινη-

τικότητας, με Προεξάρχοντα τον Υπερκινητικό-
Παρορμητικό Τύπο
Αμφισβητήσεις όμως εξακολουθούν να υπάρχουν. 

Το γεγονός ότι τα παιδιά με Διαταραχή Ελαττωματικής 
Προ σοχής/Υπερκινητικότητας, με Προεξάρχοντα 
τον Απρόσεκτο Τύπο και τα παιδιά με Διαταραχή 
Ελλατωματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας, Συν-
δυασμένος Τύπος παρουσιάζουν τα ίδια συμπτώμα-
τα διάσπασης προσοχής, δεν αποδεικνύει ότι οι δύο 
ομάδες συνδέονται στενά και πρέπει να ταξινομού-
νται μαζί. Ορισμένοι ερευνητές ισχυρίζονται ότι πρό-
κειται για δύο τελείως διαφορετικές διαταραχές.13,14

Η αντικειμενικότητα της διάγνωσης της ΔΕΠΥ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η επίπτω-
ση της διαταραχής ποικίλλει από 2% σε 17%.15

Αυτές οι μεγάλες διακυμάνσεις στην επιδημιολο-
γία πιθανόν οφείλονται σε διαφορετικούς τρόπους 
ερευνητικής μεθοδολογίας και συλλογής δεδομένων. 
Κυρίως όμως μας κάνουν να αναρωτιόμαστε για τη 
σωστή εφαρμογή των διαγνωστικών κριτηρίων. 

Παρόλο που η προσέγγιση προτείνεται σαν καθα-
ρά συμπεριφορική φαίνεται ότι ορισμένα διαγνωστι-

κά κριτήρια είναι αρκετά ασαφή ή ερμηνεύονται δια-
φορετικά από τους κλινικούς που είναι επηρεασμέ-
νοι από τις κοινωνικο-πολιτισμικές συνιστώσες του 
τόπου τους. Ορισμένοι πολιτισμοί π.χ. ο μεσογειακός 
είναι περισσότερο ανεκτικοί στην κινητικότητα και 
στη δραστηριότητα των παιδιών απ’ ό,τι οι άλλοι π.χ. 
ο αγγλοσαξονικός.

Η ασάφεια ορισμένων διαγνωστικών κριτηρίων θέ-
τει το θέμα του φυσιολογικού και του παθολογικού 
στην εξέλιξη του παιδιού. Κριτήρια, όπως «δίνει συχνά 
την εντύπωση να μην ακούει όταν του μιλούν», «δυ-
σκολεύεται να οργανώσει εργασίες και δραστηριό-
τητες», «έχει συχνά δυσκολίες στο να ενταχθεί ήρεμα 
σε δραστηριότητες» στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό 
υποκειμενικότητας. Άλλωστε αυτά τα κριτήρια συχνά 
αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικά εντελώς συνηθισμέ-
να χωρίς παθολογικό χαρακτήρα σε πολλά παιδιά.

Στις επιδημιολογικές μελέτες ενώ η κοινωνικο-οικο-
νομική τάξη της οικογένειας δεν παίζει ρόλο, παιδιά 
που παρουσιάζουν υπερκινητικό σύνδρομο ανήκουν 
συχνά σε δυσαρμονικές οικογένειες, με γονεϊκή ψυχι-
ατρική παθολογία.16 Μπορούμε να υποθέσουμε μια δι-
αγνωστική υπερεκτίμηση της ΔΕΠΥ σε οικογένειες με 
μεγάλες δυσκολίες παροχής φροντίδας, που χαρακτη-
ρίζονται από ανεπαρκή προστατευτικά και καθησυχα-
στικά πλαίσια διαπαιδαγώγησης και επιτρέπουν την 
υπέρβαση των ορίων και τη διαταρακτική συμπερι-
φορά του παιδιού. Τέλος η κλινική διάγνωση φαίνεται 
να ενσωματώνει έναν αριθμό παραχαϊδεμένων υπερ-
προστατευμένων παιδιών, που πρωτίστως χρειάζονται 
μια ψυχοπαιδαγωγική καθοδήγηση, ή έναν αριθμό 
συμ πτωματικών παιδιών των οποίων οι διαταραχές 
της συμπεριφοράς αποτελούν αντανάκλαση μιας συ-
ναισθηματικής και περιβαλλοντικής μειονεξίας. 

Παρόλες λοιπόν τις προσπάθειες της αγγλοσαξω-
νικής βιβλιογραφίας αποδεικνύεται ότι η εφαρμογή 
των διαγνωστικών κριτηρίων μπορεί να διαφοροποι-
ηθεί ανάλογα με τις καταστάσεις και άρα η διάγνωση 
της ΔΕΠΥ δεν θεωρείται πλήρως αντικειμενική. 

Διπολική διαταραχή (ΔΔ)

Ο Esquirol περιέγραψε, ήδη από το 183817 περιπτώ-
σεις μανιακής κρίσης σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Ο 
Kraepelin18 επίσης αναφέρθηκε λεπτομερώς από την 
αρχή του 20ού αιώνα σε περιπτώσεις καταθλιπτικών 
και μανιακών κρίσεων σε παιδιά και εφήβους. Παρόλ' 
αυτά μέχρι το 1970 οι συναισθηματικές ψυχώσεις στα 
παιδιά και τους εφήβους δεν είχαν αναγνωρισθεί ως 
επίσημη ψυχιατρική διάγνωση. Συνήθως ετίθεντο οι 
διαγνώσεις του υπερκινητικού συνδρόμου, των δια-
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ταραχών συμπεριφοράς ή της σχιζοφρένειας. Από το 
1980 και μετά η αύξηση του αριθμού των αποπειρών 
αυτοκτονίας και των αυτοκτονιών ιδιαίτερα στους 
εφήβους, οδήγησε στη συστηματική έρευνα των συ-
ναισθηματικών ψυχώσεων στη παιδική και εφηβική 
ηλικία. Από τότε μέχρι σήμερα πολλαπλασιάστηκαν οι 
μελέτες και παρουσιάζεται μια σταθερή αναγνώρισή 
τους.19 Στα σύγχρονα ταξινομικά συστήματα τα δια-
γνωστικά κριτήρια της ΔΔ με έναρξη στην παιδική ηλι-
κία δεν διαχωρίζονται από εκείνα των ενηλίκων. Στην 
πραγματικότητα όμως η κλινική εικόνα διαφέρει.

Η σημειολογία της πρώιμης ΔΔ διακρίνεται από 
εκείνη του ενήλικα, από τη σπανιότητα των θυμικών 
συμπτωμάτων. Πολύ συχνά ούτε η καταθλιπτική διά-
θεση, ούτε η υπομανιακή ευφορία βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή όντας συχνά υποσκελισμένες από μια 
μεγάλη ευερεθιστότητα με κρίσεις βίας και σωματι-
κές εκδηλώσεις. Ψυχωτική συμπτωματολογία εμφα-
νιζόμενη υπό μορφή ακουστικών ή οπτικών ψευδαι-
σθήσεων και παραληρήματος, μπορεί να συνυπάρχει, 
αν και σπάνια αναφέρεται αυθόρμητα από το νέο 
ασθενή. Η πιο χαρακτηριστική διακριτική ιδιαιτερό-
τητα ενοικεί στην ουσιαστική απουσία της κυκλικό-
τητας της συμπτωματολογίας στους νέους ασθενείς. 
Τα παιδιά ή οι έφηβοι διπολικοί παρουσιάζουν μια ση-
μειολογία συνεχών κύκλων, που περιλαμβάνουν σύ-
ντομα επεισόδια καταθλιπτικά, υπομανιακά, μανιακά 
ή ανάμεικτα χωρίς ελεύθερες περιόδους.20,21

Τα παιδιά με ΔΔ παρουσιάζουν επίσης υπολειπό-
μενη κοινωνική λειτουργικότητα και μαθησιακές δυ-
σκολίες.22

Για τους Craney και Geller23 η ΔΔ με έναρξη στην παι-
δική ηλικία αντιστοιχεί σε μια βαριά εικόνα ΔΔ ενηλί-
κων παρουσιαζόμενη με χρόνια μικτή μανία, ψυχωτι-
κά χαρακτηριστικά και συνεχή κυκλική εικόνα. 

Η αντικειμενικότητα της διάγνωσης της ΔΔ 

Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες οι συναισθηματικές 
διαταραχές διαγιγνώσκονται σε ποσοστό 0,3% στη 
νηπιακή ηλικία, σε 1,8% στη λανθάνουσα περίοδο, 
για να φτάσουν στο 4,7% στη μέση εφηβεία. Παρά 
τις μελέτες που δείχνουν ότι τις τελευταίες δεκαετίες 
εμφανίζεται σημαντική αύξηση της ΔΔ στα παιδιά και 
στους εφήβους, η επίπτωση της διαταραχής με πρώι-
μη έναρξη παραμένει χαμηλή.24 

Οι επιδημιολόγοι θεωρούν πως η πρώιμη ΔΔ είναι 
αρκετά υποτιμημένη. Υποστηρίζουν ότι η διαταραχή 
υποδιαγιγνώσκεται λόγω έλλειψης γνώσεων, προ-
σοχής, διαγνωστικής σύγχυσης και διαφορετικής 
κλινικής εικόνας στα παιδιά.25 Σημειώνουν πως μια 
ακριβής έρευνα θα οδηγούσε στην αποκάλυψη μιας 

υψηλής επίπτωσης της διαταραχής στις νοσοκομει-
ακές παιδοψυχιατρικές μονάδες. Η ΔΔ θα μπορούσε 
να είναι η πιο συχνή ψυχιατρική πάθηση στο παιδί και 
τον έφηβο που νοσηλεύεται.26 

Οι Meyer at al27 αναφέρουν ότι η ΔΔ στα παιδιά 
σπάνια διαγιγνώσκεται στη Γερμανία. Ενώ 63% των 
ψυχιάτρων έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη διάγνωση 
στην εφηβεία μόνο το 7,8% την έχει βάλει στα παιδιά. 
Οι Kochman et al28 μιλούν για τη σπανιότητα της δι-
άγνωσης στην Γαλλία. Στη μελέτη των Soutullo CA 
et al29 αναφέρεται ότι υπάρχει ένας μεγάλος σκεπτι-
κισμός σε χώρες εκτός από τις ΗΠΑ όσον αφορά τη 
διάγνωση της ΔΔ. Από την ανασκόπηση της βιβλιο-
γραφίας αναφέρεται επίπτωση της μανίας σε εφή-
βους στην Ολλανδία 1,9% και υπομανίας 0,9%. Μόνο 
1,2% από τα νοσηλευόμενα παιδιά στη Δανία και 1,7% 
των εφήβων στη Φινλανδία είχαν διάγνωση ΔΔ. Στην 
Ιταλία, οι συγγραφείς καταγράφουν σε μια κλινική 
του Πανεπιστημίου της Ναβάρας επίπτωση 4% σύμ-
φωνα με τα κριτήρια του DSM-IV σε παιδιά και εφή-
βους ηλικίας 4–18 ετών. Συμπεραίνουν ότι υπάρχει 
σχετική έλλειψη δεδομένων, διαφορές ως προς τον 
ορισμό της ΔΔ στο ICD-10 και το DSM-IV και κλινικές 
δυσκολίες ως προς την αναγνώριση της διαταραχής. 
Η υπερδιάγνωση στις ΗΠΑ πιθανόν να οφείλεται σε 
διαφορές στην ερμηνεία και την εφαρμογή των δια-
γνωστικών κριτηρίων. Ενώ οι κλινικοί στην Ευρώπη 
φαίνεται να διστάζουν περισσότερο στο να αναγνω-
ρίσουν στις μεταβολές της διάθεσης ενός παιδιού ή 
ενός εφήβου τα σημάδια μιας σοβαρής ψυχικής δια-
ταραχής η οποία θα το συνοδεύει εφόρου ζωής.

Και εδώ επίσης τίθενται σε επερώτηση τα όρια του 
φυσιολογικού και του παθολογικού. 

Το παιδί, κατά τη διάρκεια της ίδιας μέρας, μπορεί 
να συναισθανθεί περιόδους ευφορίας έως και έντο-
νης διέγερσης εναλλασσόμενες με περιόδους θλίψης 
ή δυσθυμίας, που βρίσκονται σε άμεση σχέση με τις 
κοινωνικές του δραστηριότητες και τις συναισθημα-
τικές του ανάγκες. 

Στον έφηβο η θυμική ευελιξία που μπορεί να είναι 
ακραία, κάνει ιδιαίτερα δύσκολη κάθε προσπάθεια 
διάκρισης ανάμεσα στον φυσιολογικό και τον παθο-
λογικό στον τομέα των διαταραχών της διάθεσης.30

Σύμφωνα με τους Stringaris et al31 κλινικές εικόνες 
που να πληρούν τα κριτήρια της ΔΔ σύμφωνα με το 
DSM-IV είναι σπάνιες στα παιδιά γιατί συνήθως τα 
μανιακά επεισόδια είναι βραχύτερα απ’ ό,τι απαιτείται 
από τα διαγνωστικά κριτήρια. Συμπεραίνει ότι χρειά-
ζεται περαιτέρω έρευνα γι’ αυτά τα βραχέα επεισόδια 
κατά τη διάρκεια των οποίων εκδηλώνονται μανιακά 
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συμπτώματα για να προσδιοριστεί αν πραγματικά 
αποτελούν κλινική εικόνα ΔΔ της παιδικής ηλικίας. 
Για τον Taylor32 τα βραχυχρόνια επεισόδια υπερβο-
λικής συναισθηματικής εκδήλωσης, κυρίως θυμού, 
που παρουσιάζουν τα μικρότερα παιδιά αποτελούν 
σημαντικό κλινικό πρόβλημα αλλά δεν αποτελούν 
απαραίτητα την έναρξη μιας κλασικής ΔΔ. Η διαφο-
ρική διάγνωση πρέπει να περιλαμβάνει τη ΔΕΠΥ, την 
αντίδραση σε εχθρικό περιβάλλον, τη χρήση ουσιών, 
τη σοβαρή συναισθηματική δυσλειτουργία και τις δια-
ταραχές του αυτιστικού φάσματος.

Όπως και για τη ΔΕΠΥ, φαίνεται ότι και για τη ΔΔ 
δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία ως προς την κλινική 
εικόνα και οι διαφορετικές απόψεις αντανακλούν και 
διαφορετικές πρακτικές.

ΔΕΠΥ και Διπολική Διαταραχή

Υπάρχει μια πολύ λεπτή διάκριση ανάμεσα στη ΔΔ 
και τη ΔΕΠΥ. Ενα παιδί σε χρόνια υπομανιακή κατά-
σταση παρουσιάζει μια υπερκινητική συμπεριφορά, 
συνοδευόμενη από ταχυλαλία και ταχυψυχία, γρήγο-
ρη ροή ιδεών, έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης 
στο σχολείο, συμπτώματα που μπορούν να οδηγή-
σουν σε μια διάγνωση ΔΕΠΥ. 

Για ορισμένους συγγραφείς το βασικότερο διαφο-
ροδιαγνωστικό στοιχείο υπέρ της ΔΔ είναι η ύπαρξη 
συναισθηματικών διαταραχών στο οικογενειακό πε-
ριβάλλον.33 Σύμφωνα με άλλους όμως παιδιά διπολι-
κών ασθενών έχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιά-

σουν ΔΕΠΥ στην προσχολική ηλικία και αυξημένα 
επίπεδα υπο-ουδικών καταθλιπτικών και μανιακών 
συμπτωμάτων απ’ ό,τι παιδιά μαρτύρων γονέων με 
άλλη ή χωρίς καμία ψυχιατρική παθολογία.34 

Τα κύρια ερωτήματα που τίθενται για τη σχέση των 
δύο κλινικών οντοτήτων είναι τα εξής:
1. Υπάρχει συννοσηρότητα των δύο διαταραχών;
2.  Η ΔΕΠΥ υπερδιαγιγνώσκεται σε βάρος της διπολι-

κής διαταραχής;
3. Η ΔΕΠΥ εξελίσσεται προς διπολική διαταραχή;

Οι Kochman F et al35 προτείνουν τον ακόλουθο πί-
νακα 1 όπου φαίνονται τα σημεία στα οποία μπορεί 
να στηριχθεί η διαφορική διάγνωση ανάμεσα στις 
δύο διαταραχές.

Συννοσηρότητα ή εξέλιξη της ΔΕΠΥ προς ΔΔ

Για να ξεφύγουν από τις διαγνωστικές δυσκολίες 
της διαφορικής διάγνωσης οι περισσότεροι ερευνη-
τές μιλούν για συννοσηρότητα. Για ορισμένους άλ-
λους η ΔΕΠΥ μπορεί να αποτελεί πρόδρομη κλινική 
εικόνα και να εξελιχθεί προς ΔΔ. 

Επιδημιολογικές και κλινικές μελέτες στις ΗΠΑ ανε-
βάζουν τα ποσοστά συννοσηρότητας σε 70–90% σε 
παιδιά και 30–40% σε εφήβους.36–38 Σημαντικά χα-
μηλότερα ποσοστά σημειώνονται σε έρευνες εκτός 
ΗΠΑ.39,40 Οι Biederman et al41 σε παιδιά που παρου-
σιάζουν ΔΕΠΥ βρίσκουν συννοσηρότητα 11% με δι-
πολική διαταραχή καταρχήν και 12% επιπροσθέτως 

Πίνακας 1. ∆ιαφορική διάγνωση μεταξύ ∆ΕΠΥ και πρώιμης διπολικής διαταραχής

∆ΕΠΥ Πρώιμη διπολική διαταραχή

Κ αθόλου ή λίγα οικογενειακά προηγούμενα 
διαταραχών της διάθεσης

Σ υχνές διαταραχές της διάθεσης στο οικογενειακό 
περιβάλλον

Παιδί θορυβώδες Παιδί απροσάρμοστο, υπερσυναισθηματικό

Υπερδραστήρια συμπεριφορά Σ υμπεριφορά με διακυμάνσεις με διαδοχή ήρεμων, 
καταθλιπτικών ή μανιακών περιόδων

Ε πιρρέπεια σε παρορμητικές συμπεριφορές, 
μερικές φορές βίαιες, γενικά ελεγχόμενες 
από τον περίγυρο

Κ ατά τη διάρκεια των καταθλιπτικών ή μανιακών 
κρίσεων επικίνδυνες συμπεριφορές, βίαιες, μερι-
κές φορές ακραίες, ελάχιστα ανταποκρινόμενες 
στην παρέμβαση του περίγυρου

Σπάνιες ιδέες αυτοκτονίας Μ εγάλη συχνότητα αυτοκτονικών ιδεών, απειλών 
και αποπειρών αυτοκτονίας

Όχι ψυχωτικά συμπτώματα Σ υχνά ψυχωτικά συμπτώματα (ακουστικές, οπτικές 
ψευδαισθήσεις κ.λπ.)

Ό χι συμπεριφορές εστιασμένες σε έναν στό-
χο. Αντίθετα ροπή προς διασκέδαση της 
συμπεριφοράς

Σ υμπεριφορές εστιασμένες σε έναν στόχο (συμπε-
ριφορές με έντονο σεξουαλικό χαρακτήρα κ.λπ.), 
νέοι που αυτοεκτιμούνται ως υπεράνω του 
νόμου.
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μετά από 4 χρόνια παρακολούθηση. Για τα παιδιά με 
συννοσηρότητα διαπιστώθηκε βαρύτερη ψυχοπαθο-
λογία, περισσότερες νοσηλείες και χαμηλότερη ψυχο-
κοινωνική λειτουργικότητα. 

Παρόμοια αποτελέσματα δίνονται από τον Wozniak 
et al.42 Τα παιδιά με συννοσηρότητα μανίας και ΔΕΠΥ 
είχαν βαρύτερη κλινική εικόνα και μεγαλύτερη υπο-
λειμματική ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα. Είχαν 
επίσης υψηλότερα ποσοστά μείζονος κατάθλιψης, 
ψύχωσης, διάχυτης αγχώδους διαταραχής και διατα-
ραχών διαγωγής. 

Ως προς την κλινική εικόνα, παιδιά με συννοσηρό-
τητα ΔΕΠΥ-ΔΔ παρουσιάζουν κυρίως διεγερτικό φαι-
νότυπο, χρόνια πορεία και έχουν υψηλότερα ποσο-
στά διαταραχής αντικοινωνικής διαγωγής. Ο ειδικός 
αυτός φαινότυπος παραπέμπει σε μια συμπτωματο-
λογική συνέχεια μεταξύ ΔΕΠΥ και ΔΔ πρώιμης έναρ-
ξης στην οποία πιθανόν οφείλονται οι δυσκολίες στη 
διαφορική διάγνωση και οι διαφορές στα ποσοστά 
της συννοσηρότητας.43 

Ένα επιχείρημα υπέρ της συννοσηρότητας είναι 
ότι η ΔΔ και το ΔΕΠΥ παρουσιάζουν κοινά υπολειμ-
ματικά χαρακτηριστικά ως προς τη νευρογνωσιακή 
λειτουργία.44 Για τη Ruckidge45 η υπολειμματική λει-
τουργικότητα είναι σαφώς μεγαλύτερη σε εφήβους 
που παρουσιάζουν συννοσηρότητα ΔΔ και ΔΕΠΥ σε 
σχέση με εκείνους που έχουν μόνο ΔΔ. Θεωρεί ότι η 
ΔΕΠΥ επηρεάζει αρνητικά τη γνωσιακή λειτουργία 
στη ΔΔ. Σε νευροβιολογικές μελέτες οι έφηβοι με συ-
νοσηρότητα ΔΔ και ΔΕΠΥ παρουσιάζουν ελαττωμένη 
δραστηριοποίηση των προμετωπιαίων περιοχών συ-
γκρινόμενοι με εφήβους με ΔΔ χωρίς ΔΕΠΥ.46

Όταν υπάρχει συννοσηρότητα, διαφορές παρατη-
ρούνται επίσης ως προς την ηλικία έναρξης και ως 
προς το φύλο.

Οι πιο πολλοί ερευνητές συμφωνούν ότι όταν υπάρ-
χει συννοσηρότητα η ηλικία έναρξης της ΔΔ είναι 
μικρότερη.43,47 Φαίνεται ότι όσο νωρίτερα γίνεται η 
έναρξη της ΔΔ τόσο συχνότερα συνδυάζεται με συμ-
πτώματα ΔΕΠΥ που συχνά προηγούνται των διατα-
ραχών διάθεσης.48 Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ΔΕΠΥ σ’ 
αυτά τα παιδιά σηματοδοτεί την έναρξη μιας μορφής 
ΔΔ που είναι οικογενειακή.37

Σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς υπάρχει μια 
πρόδρομη και υποουδική φάση ΔΔ που μπορεί να 
συγχέεται με τη φυσιολογική συναισθηματική αστά-
θεια ή να εκδηλώνεται σαν ΔΕΠΥ.49,50

Όσον αφορά στο φύλο τα δεδομένα είναι αντικρου-
όμενα. Σύμφωνα με τον Geller37 η συννοσηρότητα 
παρουσιάζεται πιο πολύ στα αγόρια. Ο Faraone51 

όμως μελετάει μια ομάδα κοριτσιών και επιβεβαιώνει 
ότι αυτά που ισχύουν για τα αγόρια ισχύουν και για 
τα κορίτσια.

Η συννοσηρότητα μπορεί να συνεχίζει στην ενήλι-
κη ζωή και επιβαρύνει την πορεία της διαταραχής.52 
Οι ενήλικοι ασθενείς είχαν ηλικία έναρξης 5 χρόνια 
νωρίτερα, υψηλότερα ποσοστά αγχωδών διαταρα-
χών, χρήσης αλκοόλ και ουσιών. Είχαν μικρότερες πε-
ριόδους που ήταν νορμοθυμικοί και ήταν πιο συχνά 
καταθλιπτικοί.53 Σε μια πρόσφατη μελέτη54 επιβεβαι-
ώνεται ότι ενήλικες ασθενείς με ΔΕΠΥ και ΔΔ είχαν 
έναρξη της ΔΔ σε μικρότερη ηλικία, περισσότερα 
επεισόδια διαταραχών της διάθεσης και υψηλότερα 
επίπεδα παρορμητικότητας απ’ ό,τι διπολικοί ασθε-
νείς χωρίς συννοσηρότητα με ΔΕΠΥ. Οι συγγραφείς 
συμπεραίνουν ότι η κλινική εικόνα ασθενών με ΔΕΠΥ 
και ΔΔ διαφέρει από εκείνη ασθενών με ΔΔ χωρίς 
ΔΕΠΥ ή εκείνων που παρουσίαζαν ΔΕΠΥ στα παιδι-
κά τους χρόνια και θεραπεύτηκαν. Αυτή η ιδιαίτερη 
κλινική εικόνα μπορεί να ανιχνευτεί νωρίς λόγω των 
ιδιοσυγκρασιακών δυσπροσαρμοστικών χαρακτηρι-
στικών του ατόμου.

Θεραπευτικές επιλογές

Η σχέση ΔΔ και ΔΕΠΥ δεν είναι μόνο νοσολογικό 
πρόβλημα αλλά έχει σημαντικές συνέπειες για τη 
θεραπευτική αντιμετώπιση. Είναι γενικά παραδεκτό 
ότι όσο πιο άμεση είναι η παρέμβαση τόσο στη ΔΕΠΥ 
όσο και στη ΔΔ, τόσο περισσότερες πιθανότητες 
υπάρχουν για να αποφευχθεί η άσχημη πρόγνωση 
και η χρονιότητα.49

Η σύγχυση που υπάρχει όσον αφορά στη διαγνω-
στική εκτίμηση και τη σχέση των δύο κλινικών οντο-
τήτων αντανακλάται και στον προτεινόμενο τρόπο 
θεραπευτικής αντιμετώπισης κυρίως όσον αφορά 
στη φαρμακοθεραπεία. Είναι γνωστό ότι για την αντι-
μετώπιση της ΔΕΠΥ χρησιμοποιούνται διεγερτικά 
ενώ για τη ΔΔ προτείνονται σταθεροποιητές του συ-
ναισθήματος ακόμη και λίθιο στα παιδιά. Όπως ήδη 
αναφέρθηκε στις ΗΠΑ σημειώνεται υψηλή επίπτωση 
ΔΕΠΥ κα ευρεία χρήση φαρμακοθεραπείας για την 
αντιμετώπισή της. Σύμφωνα με ορισμένους συγγρα-
φείς τα αυξημένα ποσοστά συννοσηρότητας ΔΕΠΥ 
και ΔΔ που σημειώνονται στις ΗΠΑ σε σχέση με άλλες 
χώρες εν μέρει οφείλονται στην συχνή χρήση διεγερ-
τικών που γίνεται εκεί. Πιθανόν μ’ αυτόν τον τρόπο 
πυροδοτείται μια πρώιμη έναρξη ΔΔ ανεξάρτητη από 
τη ΔΕΠΥ μέσα από έναν συμπεριφεριολογικό μηχανι-
σμό ευαισθητοποίησης.55 Φαίνεται επίσης πως οι νέοι 
διπολικοί, διαγνωσμένοι υπερκινητικοί κατά την παι-
δική ηλικία, που είχαν εκτεθεί σε μια ψυχοδιεγερτική 
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θεραπεία, παρουσιάζουν μια κακή εξέλιξη της ΔΔ, όχι 
αποκλειστικά εξηγήσιμη από αυτήν τη συννοσηρό-
τητα.56 Συμπεραίνεται έτσι ότι τα διεγερτικά μπορεί 
να επιβαρύνουν μια υποβόσκουσα μανία.57,58 

Αντίθετα σε άλλες φαρμακολογικές μελέτες φαίνε-
ται ότι όταν ένας διπολικός ασθενής λαμβάνει φαρ-
μακευτική αγωγή με ρυθμιστές του συναισθήματος, 
η προσθήκη ενός διεγερτικού μπορεί να βελτιώσει 
επιπλέον την κλινική εικόνα ελέγχοντας τα συννοση-
ρά συμπτώματα ΔΕΠΥ.59–61 

Αυτή η θεραπευτική επιλογή υποστηρίζεται από 
πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν ότι σε 
γενετικό, βιοχημικό, ηλεκτροφυσιολογικό, και νευρο-
ψυχολογικό επίπεδο υπάρχουν κοινά στοιχεία ανάμε-
σα στη ΔΕΠΥ και τη ΔΔ. Παρατηρήθηκε ότι η μανία 
και η ΔΕΠΥ χαρακτηρίζονται από μια ασταθή ρύθμι-
ση της εγρήγορσης η οποία αποτελεί έναν κεντρικό 
παθογενετικό παράγοντα που οδηγεί στην ελειμματι-
κή προσοχή. Η υπερδραστήρια, και παρορμητική συ-
μπεριφορά αποτελεί αυτορυθμιστική προσπάθεια να 
σταθεροποιηθεί η εγρήγορση αυξάνοντας την εξωτε-
ρική διέγερση.62,63 Σύμφωνα μ’ αυτή τη θεώρηση τα 
ψυχοδιεγερτικά δεν αποτελούν παράγοντα κινδύνου 
να χειροτερέψει η μανία αλλά μπορεί να είναι θερα-
πεία επιλογής για τα οξέα μανιακά επεισόδια. 

Συμπεράσματα

Οι σχέσεις ΔΕΠΥ και ΔΔ είναι πολύπλοκες και πολυ-
παραγοντικές. Οι μελέτες διαχωρίζουν δύο διακρι-
τές διαταραχές που συχνά συνυπάρχουν ή που η μία 
μπορεί να αποτελεί την πρώιμη εκδήλωση της άλλης. 
Φαίνεται ότι η ειδική σχέση των δύο διαταραχών 
ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία και το οικογενειακό 
ιστορικό του παιδιού. 

Οι διαγνωστικές αμφιβολίες που αφορούν στη 
ΔΕΠΥ και την ΔΔ παραπέμπουν για μια ακόμη φορά 
αφενός στις δυσκολίες χάραξης του ορίου ανάμεσα 
στο φυσιολογικό και το παθολογικό στο πεδίο της 
ψυχικής υγείας του παιδιού και αφετέρου στην αδυ-
ναμία κατασκευής και αποδοχής μιας κοινής ταξινό-
μησης των ψυχικών διαταραχών του αναπτυξιακού 
ηλικιακού φάσματος. 

Στην πορεία της αναπτυξιακής/εξελικτικής διαδι-
κασίας από τη βρεφική στην παιδική ηλικία και στην 
εφηβεία συμπυκνώνονται πολλές και διαφορετικές δι-
εργασίες, μέσα από τις οποίες συντελούνται αλλαγές 
σε διαφορετικά επίπεδα: στο σωματικό, στο ψυχο-νο-
ητικό και σε εκείνο των σχέσεων με το περιβάλλον. Σ’ 
αυτή την εξελικτική πορεία οι κλινικές εικόνες μπορεί 
να μεταβάλλονται, και κατά συνέπεια και οι διαγνώ-
σεις. Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο ένα 

ταξινομικό σύστημα είναι σε θέση να συλλάβει και να 
αποτυπώσει, με τον κωδικοποιημένο τρόπο που κάθε 
ταξινόμηση απαιτεί, όλη αυτή την κλινική πολυπλο-
κότητα και ταυτόχρονα την εξελικτική δυναμική.1

Επίσης η μεγάλη συχνότητα καταγραφής «συννο-
σηρότητας» θέτει ερωτήματα τόσο από κλινική όσο 
και από θεωρητική άποψη.64 Η ταυτόχρονη παρουσία 
δυο διαφορετικών διαγνώσεων φαίνεται ότι επηρε-
άζει σημαντικά την ψυχοπαθολογία του ατόμου και 
δεν αποτελεί το απλό άθροισμα των συμπτωμάτων 
τους. Αντίθετα στις περισσότερες των περιπτώσεων 
δημιουργείται μια νέα διαφορετικής ποιότητας ψυχο-
παθολογία που απαιτεί διαφορετική διερεύνηση και 
θεραπευτική αντιμετώπιση.65

Το νευροβιολογικό μοντέλο για την μελέτη των ψυ-
χικών διαταραχών της παιδικής ηλικίας, παρά τις τε-
ράστιες προόδους που έχουν συντελεστεί τα τελευ-
ταία χρόνια δεν προσφέρει ακόμη ολοκληρωμένες 
απαντήσεις. Καλό θα ήταν να μπορούσε να συνδυα-
σθεί με την ψυχοδυναμική προσέγγιση που παίρνει 
υπόψη της και άλλες παραμέτρους όπως την προσω-
πική ιστορία του υποκειμένου και άρα την ιστορικο-
ποίηση του συμπτώματος καθώς και τη διασύνδεση 
του με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον μέ-
σα στο οποίο εκφράζεται. 

Στην ψυχοδυναμική προσέγγιση δεν υπάρχει 
διχα σμός ανάμεσα στις δύο κλινικές εικόνες. Ψυ-
χοδυναμικά η υπερκινητικότητα εκφράζεται με όλα 
τα σημεία που παραπέμπουν στη μανία, ψυχική και 
κινητική διέγερση, διάσπαση προσοχής, ιδεοφυγή, 
λογόρροια, οικειότητα, ιδέες μεγαλείου, παντοδυνα-
μία. Αυτές οι μανιακές εκδηλώσεις θεωρούνται άμυ-
νες ενάντια στην κατάθλιψη, αλλά είναι και την ίδια 
στιγμή μάρτυρες της αδυναμίας επεξεργασίας και 
ξεπεράσματος της καταθλιπτικής θέσης, έτσι όπως 
περιγράφτηκε από τη M. Klein. Οι μανιακές άμυ-
νες, στοχεύουν στην αποφυγή κάθε συναισθήματος 
εξάρτησης από το αντικείμενο. Το παιδί αποφεύγει τη 
σχέση με το αντικείμενο, η οποία μπορεί να περιέχει 
εξάρτηση, αμφιθυμία, ενοχή. Οδηγείται στην άρνηση 
της εσωτερικής πραγματικότητας και μπορεί να λει-
τουργήσει μόνο με τα χαρακτηριστικά της μανιακής 
σχέσης: θρίαμβο, έλεγχο, υποτίμηση του αντικειμέ-
νου, φυγή προς την εξωτερική πραγματικότητα, με-
γαλομανιακή παντοδυναμία. Τα υπερκινητικά παιδιά 
δίνουν την εντύπωση μιας διάθεσης ψεύτικα καλής, 
επιφανειακής, ελάχιστα μεταδοτικής, χωρίς αίσθημα 
πληρότητας, ούτε πραγματικής χαράς. Η κινητική εκ-
φόρτιση δείχνει την άδεια διέγερση, τον ψεύτικο θρί-
αμβο, την υπεραναπλήρωση.
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Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι 
σύγχρονες ταξινομήσεις των ψυχικών διαταραχών 
της παιδικής ηλικίας δεν είναι ούτε οριστικές ούτε 
αντικειμενικές. Η συζήτηση γύρω από τη σχέση της 
ΔΕΠΥ και της ΔΔ είναι η απεικόνιση της ρευστότη-
τας των γνώσεών μας σε ορισμένους ευαίσθητους 
τομείς της ψυχικής υγείας στην παιδική ηλικία. Οι 
συγγραφείς απ’ όλες τις θεωρητικές κατευθύνσεις 

συμφωνούν ότι χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για 
να διευκρινισθούν οι αναπτυξιακές και γενετικές δι-
αφορές των δύο διαταραχών και να αναπτυχθούν 
εξειδικευμένοι τρόποι θεραπευτικής αντιμετώπι-
σης. Απαιτείται όμως προσοχή στο πού θα στραφεί 
η έρευνα. έτσι ώστε να μην πάψουμε να παίρνουμε 
υπόψη μας την ψυχική οδύνη του παιδιού και της οι-
κογένειάς του. 

Attention-deficit hyperactivity disorder
or bipolar disorder in childhood?

H. Lazaratou

Child and Adolescent Psychiatric Unit, Community Mental Health Center of Byrona-Kesariani, 
Α΄ Psychiatric Department, Medical School, University of Athens

Psychiatriki 2012, 23:304–313

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is considered one of the most common neurodevel-
opmental disorders of childhood, characterized by inattention and/or hyperactivity-impulsivity. Even 
though a strict definition of this entity is constantly sought, ADHD is an often redefined and reconceptual-
ized syndrome. Epidemiological studies show large differences in the incidence, pointing out that the ef-
fort of actual taxonomic systems to offer objective diagnostic criteria have not yielded substantial results. 
Bipolar Disorder (BD) with onset in childhood is distinguished from the adult form by the scarcity of af-
fective symptoms. Very often, neither depressive mood, nor hypomanic euphoria are in the front line be-
ing covered by irritability with crises of violence. Children or adolescents have consecutive cycles, which 
include brief episodes of depressive, hypomanic, manic or mixed periods without free intervals. There was 
a delay in the recognition of this clinical picture. Τhe diagnostic criteria in the actual taxonomic systems 
are not separated from those of adults and according to some studies the disorder is under diagnosed 
mainly in European countries. The contemporary literature deals largely with the relationship ADHD - BD 
in young people because the two disorders share the same clinical picture with slight variations. Τhe dif-
ferential diagnosis in favor of BD is mainly based on the presence of affective disorders in the family. The 
main questions raised are whether there is comorbidity, whether ADHD is overdiagnosed against BD or 
whether ADHD represents a prodromal manifestation of early onset BD. Children with comorbid ADHD 
and BD tend to express mostly a stimulant phenotype with a chronic course and have higher rates of an-
tisocial conduct disorder. This particular phenotype suggests a symptomatic continuum between ADHD 
and early onset BD which is possibly responsible for the difficulties met in differential diagnosis and dif-
ferences in the rates of comorbidity. It seems that the earlier the onset of BD more often it is combined 
with symptoms of ADHD which often precede mood disorders. The relationship between BD and ADHD 
is not just a nosological problem but has important implications for treatment. The confusion regarding 
diagnostic evaluation and the relationship of these two clinical entities is reflected in the proposed course 
of therapy particularly with regard tο pharmacotherapy. Τhe elevated rates of comorbidity between ADHD 
and BD observed in the USA, but not in other countries, are possibly due to the frequent use of stimulants.
The dilemmas that arise for the diagnosis of ADHD, BD and their relationship refer to the difficulty of defin-
ing the limits of normal and abnormal in the mental health of children and adolescents and of the construc-
tion of a taxonomic system that respects the particularities of this developmental age spectrum. To achieve 
this goal, the search for objectivity in diagnostic criteria is not sufficient but one must also keep in mind 
psychodynamic factors that put children at the heart of their personal history.

Key words: Attention-deficit hyperactivity disorder, bipolar disorder, diagnosis, comorbidity, classification.
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Γονεϊκή ικανότητα μητέρων με σχιζοφρένεια
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Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τα ποσοστά των κυήσεων των γυναικών που πάσχουν 
από σχιζοφρένεια δεν διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με αυτά του γενικού πληθυσμού. Η 
σοβαρή ψυχική ασθένεια της μητέρας, σε συνδυασμό με φτωχή κοινωνική υποστήριξη και 
συννοσηρότητα, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη γονεϊκή της ικανότητα. Παρόλ' αυτά, 

η ποιότητα της γονεϊκής φροντίδας που μπορούν να παρέχουν οι μητέρες-ασθενείς δεν πρέπει να 
θεωρείται δεδομένη εκ των προτέρων. Μερικές μπορεί να είναι εξαιρετικοί γονείς, ενώ στο αντίθετο 
άκρο κάποιες μπορεί να κακοποιούν τα παιδιά τους και εξαιτίας αυτού να χάσουν την επιμέλειά τους. 
Η γονεϊκή ικανότητα επηρεάζεται σημαντικά από την επίγνωση του ασθενούς-γονέα για τη νόσο του. 
Οι πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτίμηση της γονεϊκής ικανότητας των γυναικών-ασθενών, 
εκτός από τη μέτρηση της επίγνωσης, συμπεριλαμβάνουν τη διερεύνηση κινδύνου κακοποίησης του 
παιδιού από τη μητέρα. Παράγοντες που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο για παιδική κακοποίηση 
είναι: (α) η ενεργός ψυχιατρική συμπτωματολογία, (β) το ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς στο παρελθόν, 
(γ) το ιστορικό κακοποίησης της μητέρας στην παιδική ηλικία, (δ) το επικίνδυνο οικιακό περιβάλλον, 
(ε) οι στρεσογόνοι παράγοντες και η ελλιπής κοινωνική υποστήριξη της μητέρας και (στ) οι μη 
ρεαλιστικές γονεϊκές προσδοκίες. Οι παραπάνω παράγοντες είναι σκόπιμο να εκτιμώνται κλινικά 
καθώς και με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων. Εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως για τον 
σκοπό αυτόν είναι: (α) "Schedule for Assessment of Insight-SAI", (β) "Childhood Trauma Interview" (γ) 

"Home Observation for the Measurement of the Environment Inventory-HOME" και "Home Screening 
Questionnaire-HSQ" (δ) "Parental Stress Inventory-PSI", "Swedish Parenthood Stress Questionnaire-
SPSQ", "Arizona Social Support Inventory" (ε) «Parent Opinion Questionnaire-POQ». Οι παρεμβάσεις 
για την εξασφάλιση της επαρκέστερης γονεϊκής φροντίδας εστιάζονται στην ανάγκη οικογενειακού 
προγραμματισμού: οι μητέρες με βαριά ψυχική ασθένεια έχουν λιγότερες γνώσεις σχετικά με την 
αναπαραγωγή και την αντισύλληψη, και οι κυήσεις τους συνήθως δεν είναι προγραμματισμένες. 
Έχει ιδιαίτερη σημασία ο οικογενειακός προγραμματισμός να είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες 
ανάγκες των σχιζοφρενών μητέρων και να λαμβάνονται υπόψη οι εξής τομείς: (α) η βαρύτητα της 
νόσου, η χρονιότητά της, καθώς και η έναρξή της σε σχέση ή όχι με την κύηση, (β) η εκπαίδευση της 
πάσχουσας μητέρας ως ασθενούς ώστε να μάθει να αναγνωρίζει τα πρώιμα σημεία της επιδείνωσης 
της νόσου της και να συμμορφώνεται με τη φαρμακευτική αγωγή, (γ) η εκπαίδευσή της ως γονέα 
ώστε να αυξηθεί η ενσυναίσθηση (empathy) απέναντι στο μωρό και να μειωθούν οι τυχόν στρεβλές 
αντιλήψεις γι' αυτό, (δ) η στήριξή της στον ρόλο αυτό από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 

Λέξεις κλειδιά: Γονεϊκή ικανότητα, μητρότητα, σχιζοφρένεια.
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Εισαγωγή

Παλαιότερα υπήρχε η τάση οι γυναίκες με σοβαρές 
ψυχικές διαταραχές, όπως η σχιζοφρένεια, να αποκτούν 
λιγότερα παιδιά σε σχέση με τις υγιείς γυναίκες. Αυτό 
θα μπορούσε να αποδοθεί στις αρνητικές επιπτώσεις 
της ίδιας της νόσου, στην επίδραση της φαρμακευτικής 
αγωγής και των νοσηλειών αλλά και σε κοινωνικούς 
παράγοντες που συνδέονται με τη νόσο.1 Πρόσφατες 
μελέτες όμως δείχνουν ότι τα ποσοστά των κυήσεων 
των μητέρων που πάσχουν από σχιζοφρένεια –παρότι 
λίγο μικρότερα– δεν διαφέρουν σημαντικά σε σχέση 
με αυτά του γενικού πληθυσμού. Φαίνεται ότι η ευρεία 
χρήση των αντιψυχωσικών φαρμάκων και τα προγράμ-
ματα αποασυλοποίησης οδήγησαν στην ένταξη και εν-
σωμάτωση των θήλεων ασθενών με σχιζοφρένεια στις 
κοινωνικές ομάδες και στην αύξηση του ποσοστού των 
γυναικών με σχιζοφρένεια που έγιναν μητέρες.1–4

Οι γυναίκες που πάσχουν από σχιζοφρένεια ή σχιζο-
συναισθηματική διαταραχή είναι πιθανότερο να έχουν 
απρογραμμάτιστες και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, πε-
ρισσότερους σεξουαλικούς συντρόφους, αλλά και αυ-
ξημένη συχνότητα μητρότητας εκτός γάμου σε σχέση 
με τον υγιή πληθυσμό.1 Τα παραπάνω πολύ συχνά συμ-
βαίνουν σε ένα πλαίσιο με φτωχή κοινωνική υποστήρι-
ξη και συννοσηρότητα. Οι υποψήφιες μητέρες με σο-
βαρή ψυχική νόσο είναι πολύ πιθανόν να μην έχουν την 
υποστήριξη του συζύγου ή ενός συντρόφου, να έχουν 
υποστεί κακοποίηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης, να είναι άστεγες και να ζουν σε συνθήκες φτώχειας, 
να έχουν ή και να διατηρούν μια αρνητική στάση απέ-
ναντι στην κύηση ή το βρέφος,5 να κάνουν κατάχρη-
ση αλκοόλ ή ουσιών.6 Η σοβαρή ψυχική ασθένεια, σε 
συνδυασμό με τους παραπάνω παράγοντες, μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά την ικανότητα ενός ατόμου που 
πάσχει από αυτήν να είναι γονέας.7 Όπως όμως η γονε-
ϊκή ικανότητα διαφέρει και στον γενικό πληθυσμό, έτσι 
και στις μητέρες με σχιζοφρένεια η δυνατότητά τους 
να φροντίσουν ικανοποιητικά τα παιδιά τους διαφέρει. 
Έχει βρεθεί ότι αρκετές μητέρες με σοβαρή ψυχική νό-
σο καταφέρνουν να διατηρήσουν τη μητρική τους ικα-
νότητα και τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν μαζί 
τους φυσιολογικά ακόμη και όταν νοσηλεύονται.8,9

Επιδημιολογικά στοιχεία

Είναι περισσότερο πιθανόν οι γυναίκες πάσχοντες, 
παρά οι άνδρες, να αναλάβουν γονεϊκό ρόλο. Τα πο-
σοστά των γυναικών που πάσχουν από ψυχωσική δι-
αταραχή και έχουν τουλάχιστον ένα παιδί κυμαίνονται 
στις μελέτες από 59–63% έναντι 25% των ανδρών.10,11 

Οι Kumar et al το 1995 μελέτησαν μεταξύ άλλων, 20 
μητέρες πάσχουσες από σχιζοφρένεια που εισήχθησαν 
σε ειδικές μονάδες μητέρας-βρέφους μετά τον τοκετό 
και παρατήρησαν ότι το 50% των μητέρων «χωρίστη-
καν» από τα νεογνά τους μετά την έξοδό τους από το 
νοσοκομείο και σε όλες –εκτός μιας– τις περιπτώσεις η 
αναδοχή ή η υιοθεσία των παιδιών ήταν μόνιμες. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι μόνο το 30% των μητέρων της μελέ-
της είχε σύντροφο κατά την περίοδο εκείνη.12 Σε αντί-
στοιχη μελέτη των Howard et al (2003), 8 χρόνια μετά, 
καταγράφηκε ότι το 48% των παιδιών των μητέρων 
που έπασχαν από σχιζοφρένεια, κατά την έξοδο από 
τη μονάδα μητέρας-βρέφους, βρίσκονταν ήδη υπό κά-
ποιας μορφής επίβλεψη από κοινωνικές υπηρεσίες.13

Οι Salmon et al (2003) κατέγραψαν τις παρατηρήσεις 
του προσωπικού που αφορούσαν σε 224 γυναίκες με 
σχιζοφρένεια, οι οποίες εισήχθησαν –μαζί με άλλες 
μητέρες με διαφορετικές διαγνώσεις –σε ειδικές μο-
νάδες μητέρας-βρέφους, με σκοπό να αξιολογήσουν 
την ικανότητά τους να παρέχουν μητρική φροντίδα. 
Φάνηκε ότι το 43% των μητέρων αυτών αξιολογήθη-
καν ως γονείς με σημαντικά προβλήματα όσον αφορά 
στη συναισθηματική ανταπόκριση στα βρέφη τους.14 

Γονεϊκή ικανότητα των ασθενών

Η στοργή και η ζεστασιά, η καλλιέργεια και η παρο-
χή κατάλληλων συνθηκών για σωστή ανάπτυξη και η 
δημιουργία των προϋποθέσεων για αυτονομία, η συ-
νεπής επίβλεψη, αποτελούν τα χαρακτηριστικά τού να 
είναι κανείς καλός γονέας από τη γέννηση του παιδιού 
του έως και την εφηβική του ηλικία.15 

Πολλά από τα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπί-
σουν οι σχιζοφρενείς είναι κοινά για όλους τους γονείς, 
όμως μερικά είναι ειδικά και συνδεδεμένα με το να ζει 
κανείς έχοντας μια ψυχική νόσο.16 Έχει βρεθεί ότι οι 
ψυχωσικές μητέρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
βιώνουν περισσότερο άγχος, αντιμετωπίζουν περισ-
σότερα προβλήματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις 
και αισθάνονται εντονότερη ανησυχία σχετικά με τον 
τοκετό και την ικανότητά τους να γίνουν γονείς.4 Στα 
παραπάνω προστίθεται επιβαρυντικά (α) η αυξημένη 
πιθανότητα υποτροπής στο 1ο τρίμηνο της λοχείας και 
ειδικά κατά τον 1ο μήνα,1,4 (β) οι επιπτώσεις της φαρ-
μακευτικής αγωγής αλλά και των αλλαγών της, κυρίως 
κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου της κύησης, είτε 
εξαιτίας της καθυστέρησης της διάγνωσης της κύη-
σης,17 είτε εξαιτίας του φόβου της τερατογένεσης και 
(γ) οι μαιευτικές επιπλοκές, συνήθως λόγω της ανεπαρ-
κούς προγεννητικής φροντίδας.18
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Ως γνωστό η σχιζοφρένεια αποτελεί μια σοβαρή ψυ-
χική νόσο που αρκετά συχνά εξελίσσεται με επεισόδια 
έξαρσης και περιοδικής ύφεσης. Το ότι τα επεισόδια αυ-
τά μπορεί να επαναλαμβάνονται για αρκετά χρόνια και 
να επιβαρύνουν αθροιστικά τον τομέα της λειτουργικό-
τητας, συνεπάγεται πιθανότατα προβλήματα στην ολο-
κλήρωση των αναπτυξιακών φάσεων του παιδιού.3,15,19 
Η ψυχική αρρώστια της μητέρας μπορεί να είναι επι-
βαρυντική για το παιδί όσον αφορά στη γνωστική του 
ανάπτυξη,20 στη συμπεριφορά του και να ενισχύει τον 
ήδη αυξημένο γενετικά κίνδυνο εμφάνισης ψυχιατρι-
κής διαταραχής ιδιαίτερα υπό αντίξοες περιβαλλοντι-
κές συνθήκες.19,21 Η αρνητικά επηρεασμένη κοινωνική 
και επαγγελματική λειτουργικότητα της μητέρας εξαι-
τίας της σχιζοφρένειας αλλά και επιπρόσθετοι παράγο-
ντες που σχετίζονται με τη ψυχική νόσο όπως η σοβα-
ρότητα των συμπτωμάτων, η αποδοχή της αγωγής και 
η ανταπόκριση σε αυτή, μπορούν να ασκήσουν ισχυρή 
επίδραση στη γονεϊκή ικανότητα.22,23

Οι μητέρες που πάσχουν από σχιζοφρένεια όλο και 
πιο συχνά χάνουν την επιμέλεια των παιδιών τους λόγω 
κακοποίησης αυτών, που στην ακραία μορφή της έχει 
τη μορφή της σωματικής κακοποίησης (εκ προθέσεως 
τραυματισμοί, σεξουαλική κακοποίηση), αλλά μπορεί 
να είναι και βαριά αμέλεια (αποτυχία της μητέρας να 
προλάβει έναν τραυματισμό ή να παρέχει σωματική 
και συναισθηματική φροντίδα).22,24 Κάποιες προσεγγί-
σεις σχετικές με το θέμα αυτό υποστηρίζουν ότι η βα-
ριά και χρόνια ψυχική διαταραχή δεν επιτρέπει επαρκή 
γονεϊκή ικανότητα.25 Σε έρευνα των Joseph et al (1999), 
σχετική με μητέρες-ασθενείς υπό καθεστώς ακούσιας 
νοσηλείας φάνηκε ότι μόνο το 20% από αυτές είχε την 
πλήρη επιμέλεια των τέκνων.26 Οι Dipple et al (2002), 
κατέγραψαν ότι το 68% των μητέρων με σοβαρή ψυ-
χική νόσο που διέμενε σε δομές αποκατάστασης, είχε 
χάσει την επιμέλεια και συχνά ακόμη και την επαφή με 
τουλάχιστον ένα από τα παιδιά του.27 Σε αρκετές όμως 
από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αφαιρείται η επιμέ-
λεια του τέκνου από τη μητέρα ασθενή, παραβλέπεται 
από τις υπηρεσίες που τη διεκπεραιώνουν, η μεγάλη 
δυσκολία της μητέρας να αντεπεξέλθει συναισθημα-
τικά, γνωστικά και οικονομικά στη διαδικασία «εγκυ-
μοσύνη-τοκετός-λοχεία-ανατροφή παιδιού-αφαίρεση 
επιμέλειας ή κηδεμονίας».23 Η διαλείπουσα κηδεμονία 
(intermittent parenting), είναι μια διαδικασία κατά την 
οποία τα παιδιά ζουν με τις πάσχουσες μητέρες τους 
κάποιο διάστημα και με άλλους σε επίσημες ή ανεπί-
σημες δομές παροχής φροντίδας για κάποιο άλλο δι-
άστημα. Η παραπάνω τακτική μοιάζει να είναι η πιο 
κατάλληλη εφόσον καταστεί αναγκαία.24 

Η ποιότητα της γονεϊκής φροντίδας που μπορούν να 
παρέχουν οι ασθενείς δεν πρέπει να θεωρείται δεδομέ-
νη εκ των προτέρων. Μερικοί μπορεί να είναι εξαιρετι-
κοί γονείς ενώ άλλοι να κακοποιούν τα παιδιά τους.22 
Για τις γυναίκες με σχιζοφρένεια η μητρότητα μπορεί 
να παίξει ρόλο εξομάλυνσης αφού αυτή η εμπειρία 
ζωής δίνει την ευκαιρία να αναπτυχθούν ικανότητες, 
δημιουργεί κοινωνικούς ρόλους, βοηθά στην έκφρα-
ση συναισθημάτων φροντίδας και νοιαξίματος ώστε 
οι μητέρες αυτές να προσδιορίσουν τον εαυτό τους ως 
γονείς και όχι ως ασθενείς. Από την άλλη όμως, η απο-
τυχία σε αυτόν τον τομέα συμβάλλει σε διαρκή ντροπή 
και στιγματισμό.8,28,29 Έρευνα στην Αυστραλία (1993), 
σχετική με τις στάσεις του πληθυσμού απέναντι στη 
ψυχική νόσο ζητούσε τη γνώμη των ερωτηθέντων για 
την πρόταση «Ακόμη κι αν φαίνονται καλά, είναι προτι-
μότερο οι άνθρωποι που είχαν κάποια ψυχική νόσο να 
μην κάνουν παιδιά». Με την παραπάνω πρόταση συμ-
φώνησε το 35% των συμμετεχόντων.1 Σε αντίστοιχη με-
λέτη στην Ελλάδα (2008), οι συμμετέχοντες κλήθηκαν 
να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν με την πρόταση 
«Όλοι οι άρρωστοι που νοσηλεύονται στα ψυχιατρικά 
νοσοκομεία πρέπει να εμποδιστούν να κάνουν παιδιά 
με μια ανώδυνη εγχείρηση-στείρωση». Με το παραπά-
νω θέμα συμφώνησε το 25% των ερωτηθέντων.30

Εκτίμηση της γονεϊκής ικανότητας

Επίγνωση (Insight)

Οι επιβαρυντικοί για τη γονεϊκή ικανότητα παρά-
γοντες που αναφέρθηκαν, επηρεάζονται σημαντικά 
από την επίγνωση του ασθενούς-γονέα για τη νόσο 
του. Σαφής επίγνωση οδηγεί σε καλύτερη αναγνώρι-
ση της συμπτωματολογίας της υποτροπής, καλύτερη 
συμμόρφωση με τα φάρμακα και τελικά καλύτερη έκ-
βαση.5,22 Αναφέρονται τρεις διαφορετικές διαστάσεις 
σύμφωνα με τις οποίες περιγράφεται και ερμηνεύεται 
ο όρος «επίγνωση» ή «ενημερότητα για τη ψυχική αρ-
ρώστια»:31 (α) η αναγνώριση από τον ασθενή ότι πά-
σχει από μια νόσο και η αποδοχή/αναγνώριση από την 
πλευρά του ότι η νόσος αυτή είναι ψυχική (awareness 
of illness), (β) η ικανότητα να προσδιορίζει και να ανα-
γνωρίζει την εμπειρία συγκεκριμένου ψυχικού γεγο-
νότος ως παθολογική και (γ) η συμμόρφωση με τη 
θεραπεία. Οι ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με τη 
μέτρηση της επίγνωσης στους ασθενείς με ψυχωσική 
διαταραχή έχουν συχνά χρησιμοποιήσει την κλίμακα 

"Schedule for Assessment of Insight-SAI": κλίμακα που 
σχεδιάστηκε καταρχήν για ασθενείς που πάσχουν από 
ψυχωσική διαταραχή και αργότερα τροποποιήθηκε 
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και εφαρμόστηκε και σε ασθενείς με άλλες μείζονες 
ψυχιατρικές διαταραχές.22,26,32

Τα περισσότερα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί 
στις αξιολογήσεις γονεϊκής ικανότητας περιορίζονται 
στο να καταγράφουν χαρακτηριστικά της προσωπι-
κότητας ή δείκτη ευφυΐας και επιπλέον δεν αφορούν 
ειδικά στη γονεϊκή ικανότητα και δεν έχουν συνδεθεί 
με γονεϊκές συμπεριφορές.6 Οι πληροφορίες που χρει-
άζονται για την εκτίμηση της γονεϊκής ικανότητας των 
γυναικών-ασθενών, εκτός από τη μέτρηση της επίγνω-
σης, συμπεριλαμβάνουν τη διερεύνηση κινδύνου κα-
κοποίησης του παιδιού από τη μητέρα.

Οι παρακάτω παράγοντες συνδέονται με αυξημένο 
κίνδυνο για παιδική κακοποίηση:

Ενεργός ψυχιατρική συμπτωματολογία 

Τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας (θετικά και αρνη-
τικά) μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερημένη ανα-
γνώριση της εγκυμοσύνης, ανικανότητα αναγνώρισης 
των συμπτωμάτων και φαινομένων που σχετίζονται με 
την εγκυμοσύνη και τον τοκετό αλλά και σε προσπά-
θειες πρόωρου τοκετού από τις ίδιες τις ασθενείς.4 Τα 
παραπάνω μπορεί να καταλήξουν σε επιπλοκές κατά 
τον τοκετό (π.χ. αιμορραγίες) και στο να κινδυνεύσει η 
μητέρα αλλά και το βρέφος ή το νεογνό.18 

Η εκτίμηση πρέπει να είναι προσανατολισμένη προς 
την αναγνώριση συμπτωμάτων σχετικών με τη σχέση 
μητέρας-παιδιού, όπως ψευδαισθήσεις και παραλη-
ρητικές ιδέες με περιεχόμενο σχετικό με το βρέφος. 
Υπόψη πρέπει να ληφθούν και (α) η ψυχωσική άρνηση 
της εγκυμοσύνης, καθότι έχει φανεί ότι οι γυναίκες που 
αντέδρασαν με άρνηση στην εγκυμοσύνη έδειξαν αυ-
ξημένο κίνδυνο μη συμμόρφωσης κατά την προγεννη-
τική φροντίδα, αυξημένη πιθανότητα μη αναγνώρισης 
των συμπτωμάτων του τοκετού με συνέπεια αιφνίδιο 
και επικίνδυνο τοκετό και σπανιότερα νεογνοκτονία17 
(β) οι στρεβλωμένες ερμηνείες των σωματικών αλλα-
γών κατά την εγκυμοσύνη και η συμμετοχή τους στις 
παραληρητικές ιδέες4 (γ) ο βαθμός συμμετοχής των 
αρνητικών συμπτωμάτων στην ψυχοπαθολογία της 
μητέρας λόγω του ιδιαίτερα επιβαρυντικού ρόλου 
τους στην αλληλεπίδραση μητέρας-παιδιού αλλά και 
λόγω της ανθεκτικότητάς τους στη θεραπεία33 (δ) η 
χρήση αλκοόλ ή ψυχοτρόπων ουσιών.34 

Σε έρευνα των Chandra et al (2006), φάνηκε ότι οι 
μητέρες που εμφάνιζαν διωκτικό παραλήρημα το 
οποίο «περιείχε» τα βρέφη τους είχαν περισσότερες πι-
θανότητες να παρουσιάζουν στοργική συμπεριφορά 
και είχαν φυσιολογική ικανότητα όσο αφορά στη φρο-
ντίδα για τις βασικές ανάγκες του μωρού. Παράλληλα, 

ήταν πιο πιθανόν να εμφανίσουν έντονη αναστάτωση 
σε περίπτωση που τις χωρίζανε από το βρέφος τους. 
Οι μητέρες οι οποίες στα πλαίσια των παραληρητικών 
ιδεών τους πιστεύανε ότι το μωρό ήταν «διάβολος» ή 
«κακή μοίρα» ή ακόμη ότι ήταν το μωρό κάποιου άλ-
λου, εκδήλωναν συχνότερες συμπεριφορές κακοποίη-
σης προς το νεογνό.35 

Φαίνεται ότι οι μητέρες με επαναλαμβανόμενα και 
οξέα επεισόδια μπορεί να αποκαταστήσουν τη σχέση 
με το παιδί τους κάθε φορά μετά την ύφεση, μπορεί 
όμως αυτό να μην είναι εφικτό αν τα επεισόδια είναι 
συχνά και παρατεταμένα.36 

Ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς στο παρελθόν

Ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς της μητέρας-ασθε-
νούς κατά το παρελθόν σχετίζεται με μεγαλύτερο 
κίνδυνο επανάληψης παρόμοιων συμπεριφορών. 
Χρειάζεται να συγκεντρωθούν «εγγυήσεις» από οι-
κείους που έχουν παρατηρήσει τις συμπεριφορές της 
ασθενούς και γνωρίζουν τις αντιδράσεις της, π.χ. μέλη 
οικογένειας που έχουν παρατηρήσει πώς συμπεριφέ-
ρεται σε παιδιά συγγενών, φίλων, κ.λπ.6,22 

Σε συνέχεια της αναζήτησης πιθανού ιστορικού βίαι-
ης συμπεριφοράς της μητέρας στο παρελθόν, σκόπιμο 
είναι να ληφθούν από ειδικούς:22 (α) κλινικές συνεντεύ-
ξεις (μη δομημένες ή ημιδομημένες) από τη μητέρα και 
το παιδί χωριστά, (β) αναπτυξιακό ιστορικό του παιδιού 
και (γ) να συγκεντρωθούν πληροφορίες από το σχολικό 
περιβάλλον και από κοινωνικές υπηρεσίες.37

Ιστορικό κακοποίησης της μητέρας
στην παιδική ηλικία

Οι Hall et al (1998) κατέγραψαν ότι υπάρχουν έξι φο-
ρές περισσότερες πιθανότητες να έχουν κακοποιήσει 
σωματικά τα παιδιά τους μητέρες με αναφερόμενο 
ιστορικό βίαιης σεξουαλικής κακοποίησης στην παι-
δική τους ηλικία, σε σύγκριση με τις μητέρες που δεν 
είχαν παρόμοιο ιστορικό.38 Σύμφωνα με τη βιβλιογρα-
φία, οι γυναίκες που πάσχουν από σχιζοφρένεια είναι 
πιο πιθανόν να έχουν υποστεί αρνητικές σεξουαλικές 
εμπειρίες ή βιασμό στο παρελθόν τους και η σεξουαλι-
κή κακοποίηση πριν την ηλικία των 16 ετών συνδέεται 
σημαντικά με την εμφάνιση ψύχωσης.39 Για την εκτί-
μηση της επίδρασης του μητρικού τραύματος κατά 
την παιδική ηλικία έχει χρησιμοποιηθεί η συνέντευξη 

"Childhood Trauma Interview".40 

Επικίνδυνο οικιακό περιβάλλον
Η εκτίμηση του οικιακού περιβάλλοντος στο οποίο 

διαμένει η μητέρα με το παιδί περιλαμβάνει την πα-
ρατήρηση και καταγραφή καταστάσεων που μπορεί 
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να αποβούν επικίνδυνα για την ασφάλεια του παιδιού 
π.χ., αιχμηρά ή τοξικά αντικείμενα, φάρμακα και όπλα 
μη καλά φυλαγμένα, σπασμένα παράθυρα κ.λπ.6 Με 
τις κλίμακες: "Home Observation for the Measurement 
of the Environment Inventory-HOME" και "Home 
Screening Questionnaire-HSQ" αξιολογείται η αλληλε-
πίδραση της ανατροφής των παιδιών με τα χαρακτηρι-
στικά του σπιτιού στο οποίο και ζουν.41,42

Στρεσογόνοι παράγοντες και ελλιπής
κοινωνική υποστήριξη στη μητέρα

Οι μητέρες με ψυχωσική διαταραχή καλούνται να 
αντιμετωπίσουν συχνότερα από ό,τι οι υπόλοιπες μη-
τέρες, καταστάσεις όπως η μονογονεϊκή φροντίδα, 
η κοινωνική απομόνωση, οι συζυγικές ασυμφωνίες, 
η ενδοοικογενειακή βία, η ανεργία, η φτώχεια και η 
έλλειψη στέγης.36,43 Τα παραπάνω συμβάλλουν στο 
στρες που βιώνουν οι γυναίκες με σχιζοφρένεια και 
επιτείνουν το ήδη υπάρχον στρες που φυσιολογικά 
βιώνουν όλοι οι άνθρωποι στον ρόλο του γονέα. Οι 
συγκεκριμένοι στρεσογόνοι παράγοντες μπορεί να 
παγιδέψουν την οικογένεια σε έναν φαύλο κύκλο και 
να επιδεινώσουν τα συμπτώματα της μητέρας-ασθε-
νούς, να δημιουργήσουν διαταραχές συμπεριφοράς 
στα παιδιά και να διαταράξουν τις ενδοοικογενειακές 
σχέσεις. Αποτέλεσμα αυτών μπορεί να είναι η εισαγω-
γή της μητέρας στο νοσοκομείο, η καθυστέρηση της 
ανάρρωσής της και πιθανόν ένα άλλο πλαίσιο φρο-
ντίδας για το παιδί. Τα παραπάνω, συνήθως δεν λαμ-
βάνονται υπόψη στον σχεδιασμό των υπηρεσιών για 
τους ασθενείς αυτής της κατηγορίας. Από την άλλη, 
οι υπηρεσίες με στόχο τους γονείς δεν είναι πάντα εύ-
κολα προσβάσιμες στις ασθενείς με σχιζοφρένεια.44 

Για την αξιολόγηση των τρεχόντων στρεσογόνων 
παραγόντων που αφορούν στο ρόλο του γονέα και για 
την αξιολόγηση της ικανότητας της μητέρας να τους 
αναγνωρίσει, έχουν χρησιμοποιηθεί η "Parental Stress 
Inventory-PSI"45 και η "Swedish Parenthood Stress 
Questionnaire-SPSQ".46 Επίσης από τη βιβλιογραφία 
προτείνεται η χρησιμοποίηση της "Arizona Social 
Support Inventory" προκειμένου να αξιολογηθεί η τρέ-
χουσα κοινωνική υποστήριξη προς τη μητέρα με σο-
βαρή ψυχική ασθένεια.24

Μη ρεαλιστικές γονεϊκές προσδοκίες

Στους γονείς που κακομεταχειρίζονται τα παιδιά 
τους καταγράφονται μη ρεαλιστικές προσδοκίες σε 
σχέση με το τι περιμένουν από αυτά στις διάφορες 
φάσεις ανάπτυξης και παρερμηνεία των συμπεριφο-
ρών τους.47 Προσδοκούν από τα παιδιά να υποστηρί-

ζουν και να φροντίζουν τους ίδιους, να προστατεύουν 
τους εαυτούς τους χωρίς άλλη υποστήριξη, εγκρίνουν 
σκληρές σωματικές τιμωρίες ως μέσο πειθαρχίας. Οι 
γονείς με σοβαρή ψυχική νόσο εμφανίζουν συχνότε-
ρα μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το παιδί το ίδιο και 
για την ανατροφή του σε σχέση με τους γονείς που δεν 
πάσχουν.48 Για την αξιολόγηση των γονεϊκών προσδο-
κιών έχει χρησιμοποιηθεί η κλίμακα "Parent Opinion 
Questionnaire-POQ".22 

Η αλληλεπίδραση μητέρας-παιδιού αποτελεί ένα από 
τα κύρια σημεία στα οποία εστιάζει η Περιγεννητική 
Ψυχιατρική. Η απευθείας παρατήρηση (μέσω άμεσης 
παρατήρησης ή βιντεοσκόπησης) της δυάδας μητέ-
ρας-παιδιού χρησιμοποιείται ως ένας άμεσος τρόπος 
καταγραφής των διαντιδράσεων και της ποιότητας 
του δεσμού μεταξύ τους, αλλά και συμπεριφορών που 
σχετίζονται με κακοποίηση του παιδιού. Η καταγρα-
φή αυτή μπορεί να γίνει είτε σε νοσοκομειακή δομή 
είτε στο σπίτι.49,50 Με τη χρήση του Parental Bonding 
Questionnaire (PBQ), ο κλινικός διευκολύνεται στο 
να αναγνωρίσει την ύπαρξη διαταραχής του δεσμού 
μητέρας-παιδιού από την πρώτη συνέντευξη με τη 
μητέρα.51 Στη βιβλιογραφία παράλληλα με την παρα-
τήρηση της αλληλεπίδρασης μητέρας-βρέφους/παι-
διού, στις οικογένειες με συμπεριφορές κακοποίησης 
έχει χρησιμοποιηθεί και η "Crittenden Care Index". 
Πρόκειται για εργαλείο που έχει σταθμιστεί σε διάφο-
ρες εθνότητες και κοινωνικοοικονομικές τάξεις και για 
μητέρες με παιδιά άνω των 4 ετών.52,53 

Παρεμβάσεις

Οι οποιεσδήποτε παρεμβάσεις και σχεδιασμοί από 
την πλευρά των ειδικών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τα εξής: (α) οι μητέρες ασθενείς δεν αποτελούν ομοιο-
γενή ομάδα. Ανάμεσα σε αυτές υπάρχουν κάποιες που 
νόσησαν πριν την εγκυμοσύνη, άλλες που νόσησαν 
κατά τη διάρκειά της και άλλες που εμφάνισαν τη νόσο 
μετά τον τοκετό (β) η ψυχική νόσος ποικίλει ως προς 
τη βαρύτητα και την πορεία της. Μερικές μητέρες εμ-
φάνισαν μόνο ένα ψυχωσικό επεισόδιο στη ζωή τους, 
άλλες πάσχουν από υποτροπιάζουσα μορφή της ασθέ-
νειας, ενώ σε άλλες η νόσος είναι χρόνια19,54 (γ) αρκετές 
μητέρες-ασθενείς δε συμμορφώνονται με τη φαρμα-
κευτική αγωγή, λόγω των παρενεργειών που δεν τους 
επιτρέπουν να δρουν άμεσα και «με καθαρό μυαλό», 
δεν αναζητούν εγκαίρως βοήθεια ή αντιστέκονται στο 
να χρησιμοποιήσουν τις ψυχιατρικές υπηρεσίες γιατί 
θεωρούν ότι η αρνητικά επηρεασμένη γονεϊκή τους 
ικανότητα είναι συνέπεια της συμμόρφωσής τους στις 
οδηγίες των θεραπευτών.8 
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Προγεννητικός σχεδιασμός

Όπως φάνηκε στην έρευνα των Miller et al (1998), 
οι οποίοι χορήγησαν τη Family Planning Interview 
(FPI) σε 44 γυναίκες με διαταραχή του φάσματος της 
σχιζοφρένειας και σε 50 υγιείς μάρτυρες, οι γυναίκες 
με σχιζοφρένεια έχουν σημαντικά λιγότερες γνώσεις 
σχετικά με την αναπαραγωγή και την αντισύλληψη, 
δεν σκέφτονται την αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της 
σεξουαλικής επαφής η οποία συνήθως δεν είναι ανα-
μενόμενη.55 Τα παραπάνω ευρήματα υπογραμμίζουν 
τη σημασία της προσαρμογής των στρατηγικών οικο-
γενειακού προγραμματισμού στις ιδιαίτερες ανάγκες 
των ψυχικά ασθενών γυναικών.

Ειδικότερες παρεμβάσεις

–  Εκπαίδευση της μητέρας-ασθενούς ως γονέα. Πολλές 
τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί με στόχο να αυξηθεί η 
ικανότητα της μητέρας να αναγνωρίζει και να απαντά 
στις «νύξεις» του μωρού, να αυξηθεί η ενσυναίσθη-
ση (empathy) απέναντι στο μωρό και να μειωθούν 
οι τυχόν στρεβλές αντιλήψεις για αυτό. Όπως έχει 
φανεί οι μητέρες αυτές ανησυχούν για την επίδραση 
της νόσου τους στα παιδιά τους και νιώθουν ένοχες 
σχετικά με το «τι μπορεί να έχει πάει στραβά». Ζητούν 
πληροφορίες για το πώς να μιλάνε στα παιδιά τους 
σχετικά με την αρρώστιά τους και τη θεραπεία της. Η 
εκπαίδευσή τους σε αυτόν τον τομέα παίζει πολύ με-
γάλο ρόλο στο να αντεπεξέλθουν στον γονεϊκό τους 
ρόλο.9 Χρήσιμες στην εκπαίδευση των ασθενών-μη-
τέρων στις βασικές αρχές τού να είναι κανείς γονέας 
μπορεί να είναι και οι Σχολές Γονέων24

–  Εκπαίδευση της μητέρας ως ασθενούς. Στις στρατηγικές 
διαχείρισης της νόσου περιλαμβάνεται το να μάθει να 
αναγνωρίζει τα πρώιμα σημεία της επιδείνωσης, να 
υιοθετεί πρακτικές που μειώνουν το στρες και το να 
έχει ένα οργανωμένο σχέδιο σχετικά με τη ζωή της 
όταν επιστρέψει στο σπίτι μετά τη νοσηλεία56 

–  Ομάδες υποστήριξης γονέων. Μπορεί να βοηθήσουν 
στην εκπαίδευση της μητέρας στην επίλυση προβλη-
μάτων και στη δημιουργία ενός προτύπου για τον μη-
τρικό ρόλο4 

–  Συν-κηδεμόνας. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται ένας 
φίλος ή συγγενής με στόχο τη συνεργασία και υπο-
στήριξη στην ανατροφή των παιδιών, ενώ οι παράλ-
ληλοι ρόλοι γονέα και συν-κηδεμόνα περιγράφονται 
ξεκάθαρα24

–  Εκπαίδευση του προσωπικού ψυχικής υγείας σε σχέση 
με τις ιδιαίτερες ανάγκες του συγκεκριμένου πληθυ-
σμού. Ιδιαίτερο ρόλο μπορεί να παίξει (α) το νοσηλευ-

τικό προσωπικό σε ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών 
οργανωμένο με βάση τη συνέχεια στη φροντίδα. Το 
προσωπικό αυτό μπορεί να αναλάβει την υποστή-
ριξη των μητέρων με σχιζοφρένεια στις υπηρεσίες 
υγείας αλλά και στο σπίτι και στην κοινότητα και (β) 
η διασύνδεση μεταξύ ψυχιατρικών και μαιευτικών 
υπηρεσιών57

–  Υποστήριξη των μητέρων που έχουν χάσει την επιμέλεια 
των παιδιών τους ώστε να μη χάσουν και τη δυνατό-
τητα επαφής ή και τη συμμετοχή σε ευθύνες σχετικές 
με το παιδί/ά τους. Σε αυτήν την περίπτωση οι μητέ-
ρες-ασθενείς υποστηρίζονται στον σχεδιασμό των 
επισκέψεων ή στον τρόπο που έρχονται σε επαφή με 
το παιδί/ά τους. Φαίνεται όμως ότι οι μητέρες-ασθε-
νείς δυσκολεύονται πολύ να το καταφέρουν αυτό σε 
περίπτωση που έχει αναλάβει άλλος να φροντίζει τα 
παιδιά τους.8

Συμπεράσματα

Οι παράγοντες που μπορεί να επιβαρύνουν τη γο-
νεϊκή ικανότητα των μητέρων με σχιζοφρένεια, όπως 
η χαμηλή επίγνωση για την ασθένεια, το ιστορικό 
κακοποίησης της μητέρας στο παρελθόν, οι στρεσο-
γόνοι παράγοντες, η ελλιπής κοινωνική υποστήριξη, 
οι μη ρεαλιστικές γονεϊκές προσδοκίες, η διαταραχή 
του δεσμού μητέρας-παιδιού και το επικίνδυνο οι-
κιακό περιβάλλον θα πρέπει να εκτιμώνται κλινικά, 
καθώς και με τη χρήση των προτεινόμενων από τη 
βιβλιογραφία εργαλείων. Η ενεργός ψυχιατρική συ-
μπτωματολογία σε συνδυασμό με συννοσηρότητα 
πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. 

Οι παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της επαρκέστε-
ρης γονικής φροντίδας είναι σκόπιμο να προσανατολί-
ζονται: (α) στις ιδιαιτερότητες της ψυχοπαθολογίας της 
μητέρας ασθενούς αλλά και στις ανάγκες του παιδιού 
ξεχωριστά από αυτές της μητέρας, (β) στον προγεν-
νητικό σχεδιασμό κυρίως όσο αφορά στον τομέα της 
ενημέρωσης για την κύηση και την αντισύλληψη, (γ) 
στην εκπαίδευση του προσωπικού των ψυχιατρικών 
υπηρεσιών με στόχο τη στήριξη της πάσχουσας μητέ-
ρας στον ρόλο του γονέα, την απαραίτητη επικοινωνία 
μεταξύ των υπηρεσιών (μαιευτικών, προνοιακών, εθε-
λοντικών φορέων) και στην καλύτερη δυνατή ισορρο-
πία της δυάδας μητέρας-παιδιού και των υπόλοιπων 
μελών της οικογένειας. Ιδιαίτερο ρόλο στα παραπάνω 
θα μπορούσε να παρέχει ένα σύστημα παροχής υπη-
ρεσιών με επισκέψεις στο σπίτι, οργανωμένο με βάση 
τη συνέχεια στη φροντίδα και με στόχο τη μείωση του 
στίγματος για την κατηγορία αυτή του πληθυσμού.
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Recent studies indicate that the pregnancy rates of mothers with schizophrenia do not differ signifi-
cantly from those of the general population. Mothers’ severe mental illness, combined with poor social 
support and comorbidity, may significantly affect her parenting capacity. However, the poor quality 
of parenting by psychotic mothers should not be taken for granted, in advance. Some of them may 
become excellent parents while other may abuse their children and finally lose custody because of this. 
The parenting capacity is significantly influenced by the existing insight of patient-parent’s disease. 
Assessing the parenting capacity comprises the measurement of insight and of the risk of child abuse 
as well. Factors associated with increased risk for child abuse are: (a) active psychiatric symptomatology, 
(b) history of violent behavior in the past, (c) maternal history of abuse during childhood, (d) dangerous 
domestic environment, (e) stressful events and poor social support to the mother and (f) unrealistic pa-
rental expectations. These factors should be assessed both clinically and by using the appropriate psy-
chometric tools. Tools which have been widely used for this purpose are: (a) "Schedule for Assessment 
of Insight-SAI", (b) "Childhood Trauma Interview", (c  ) "Home Observation for the Measurement of 
the Environment Inventory-HOME" and "Home Screening Questionnaire -HSQ", (d) "Parental Stress 
Inventory-PSI", "Swedish Parenthood Stress Questionnaire-SPSQ", "Arizona Social Support Inventory" 
(e) "Parent Opinion Questionnaire-POQ". Interventions to ensure a more adequate parenting capacity 
should be focused on family planning: mothers with severe mental illness have poor knowledge about 
reproductive and contraception issues. Their pregnancies are mostly not planned. It is important for 
the family planning to be tailored according to the specific needs of schizophrenic mothers and to take 
into account the following issues: (a) the severity and the duration/chronicity of the disease, (b) the on-
set of the disease in relation to the gestational period, (c) the education of mothers with schizophrenia 
considering their double patient/mother role. An educational program should train the mother to rec-
ognize early signs of the disease, comply with medication, increase her empathy towards the baby and 
reduce any distorted perceptions about it. The treating, assessing, educating and preventing programs 
and interventions of mental health services should be continuous and supportive. 

Key words: Parenting capacity, motherhood, schizophrenia.
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Η Τεχνολογία της πληροφορικής κυριαρχεί στην καθημερινότητά μας και αποτελεί πλέον 
αναπόσπαστο επαγγελματικό εργαλείο στην άσκηση της Ιατρικής και κατ’ επέκταση της 
Ψυχιατρικής. Η εξάπλωση της χρήσης της τεχνολογίας του διαδικτύου, συντελέσθηκε 
με πρωτόγνωρη ταχύτητα στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, καλύπτοντας 

σε ελάχιστες δεκαετίες το σύνολο των χωρών της γης, προσφέροντας καινοφανείς δυνατότητες 
μετάδοσης της πληροφορίας και οδηγώντας στην παγκοσμιοποίηση της γνώσης. Η ταχύτητα 
όμως με την οποία εγκαθίσταται η τεχνολογία της πληροφορικής στη ζωή μας, συνοδεύεται 
από δυσκολίες στην ενσωμάτωσή της. Η διαρκής εξέλιξη των εφαρμογών οδηγεί συχνά στην 
εντύπωση ότι προκειμένου να είμαστε σύγχρονοι και αποτελεσματικοί πρέπει συνεχώς να 
τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, αφιερώνοντας κόπο και χρόνο που πολλές φορές δεν μπορούμε να 
διαθέσουμε. Συγχρόνως όμως, η ευρεία χρήση της μεταβάλλει τις ανάγκες των ασθενών μας και η 
αποτελεσματικότητά μας κρίνεται συνεχώς σ’ ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον που ενώ προσφέρει 
νέες δυνατότητες έχει και νέες απαιτήσεις. Η αρχική εντύπωση ότι η τεχνολογία της πληροφορικής 
είναι απλώς ένα εργαλείο που μπορεί να διευκολύνει την εργασία όσων έχουν τη διάθεση και τη 
δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσουν, έχει πλέον αντικατασταθεί από την αντίληψη ότι η άσκηση 
της Ιατρικής τόσο στο κλινικό όσο και στο ακαδημαϊκό επίπεδο, προϋποθέτει επαρκή γνώση της 
σύγχρονης τεχνολογίας και την ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων για τη συνεχή επιμόρφωση 
και παρακολούθηση των καινοτόμων εφαρμογών της. Αποτέλεσμα αυτής της διαπίστωσης είναι η 
εισαγωγή των μαθημάτων τεχνολογίας στα Προγράμματα Σπουδών των Ιατρικών Σχολών της χώρας. 
Στο συγκεκριμένο άρθρο προσφέρεται μια συνοπτική περιγραφή των χρήσεων της τεχνολογίας της 
πληροφορίας στην Ψυχιατρική. Ειδικότερα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι μια από τις πλέον 
δημοφιλείς διαδικτυακές υπηρεσίες και παρατηρείται διεθνώς μια αυξανόμενη πίεση εκ μέρους του 
κοινού για επικοινωνία με τον ιατρό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παράλληλα, σχεδόν όλα τα 
ψυχιατρικά περιοδικά σήμερα, διαθέτουν ψηφιακή ηλεκτρονική έκδοση με αποτέλεσμα την αύξηση 
του όγκου των άρθρων που δημοσιεύονται, την ευκολία άντλησης των ζητούμενων πληροφοριών 
και τελικά τη μείωση του χρόνου που χρειάζεται ένας ψυχίατρος για να φθάσει να κατέχει ένα 
εξειδικευμένο γνωστικό πεδίο. Το διαδίκτυο επίσης παρέχει τη δυνατότητα στους ψυχιάτρους που 
βρίσκονται στον τόπο διαμονής τους, από τα γραφεία τους ή από τα σπίτια τους, σε απομακρυσμένες 
περιοχές μιας χώρας ή σε αναπτυσσόμενες χώρες να μπορούν σχετικά εύκολα να λαμβάνουν μέρος 
σε προγράμματα συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης που εκπονούνται σε προηγμένα εκπαιδευτικά 
κέντρα, εκμηδενίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το φράγμα των αποστάσεων. Η Τηλεϊατρική επίσης, 
δημιουργήθηκε προκειμένου να καταστήσει εφικτή την πρόσβαση στο σύστημα υγείας, ανθρώπων 
που διαβιούν σε απομονωμένες γεωγραφικά περιοχές και με ελλιπή περίθαλψη. Τα συστήματα 
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Εισαγωγή

Η τεχνολογία της επικοινωνίας που προηγείτο της 
εποχής του διαδικτύου, έπαιξε καθοριστικό ρόλο 
στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολιτισμού χρη-
σιμεύοντας κατά κύριο λόγο, στην καταγραφή, στην 
αντιγραφή και στη μετάδοση του γραπτού και προ-
φορικού λόγου. Σήμερα, η τεχνολογία της πληροφο-
ρίας έχει πρωτίστως εντυπωσιάσει από την εξαιρε-
τική ταχύτητα με την οποία κατάφερε να εξαπλωθεί 
στον πληθυσμό της γης. Συγκεκριμένα, το ραδιόφω-
νο χρειάσθηκε 38 χρόνια προκειμένου να διαδοθεί 
η χρήση του σε 50 εκατομμύρια ανθρώπους. Η τη-
λεόραση είχε την ίδια εξάπλωση στον πληθυσμό σε 
διάστημα 13 ετών, ενώ ο προσωπικός υπολογιστής 
σε 16 χρόνια ύπαρξης. Για το διαδίκτυο όμως ειδικά, 
αρκέστηκαν μόλις 4 χρόνια για να έχει την ίδια διείσ-
δυση στον πληθυσμό.1 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
τα στατιστικά στοιχεία του 2011, το 33% περίπου του 
συνολικού πληθυσμού της γης διαθέτει πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Ειδικότερα για τις αναπτυγμένες χώ-
ρες, πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει ποσοστό 60–80% 
του πληθυσμού (www.internetworldstats.com).

Η ιδιότητα του διαδικτύου να μεταδίδει ένα τερά-
στιο όγκο πληροφοριών για ποικίλα θέματα, σε κάθε 
άνθρωπο που το χρησιμοποιεί ανεξάρτητα από το 
ποιος είναι και πού βρίσκεται, έχει ως αποτέλεσμα 
τη ραγδαία εξάπλωση της παγκόσμιας γνώσης και 
τη δυνατότητα της μεγαλύτερης συμμετοχής της δι-
εθνούς κοινότητας στον ενεργό χάρτη της γης, μια 

διαδικασία που γίνεται εφικτή μέσω της «δημοκρα-
τικοποίησης» της διάχυσης της πληροφορίας, εγγε-
νούς στο διαδίκτυο από τη γένεσή του. Επιπλέον, η 
πρόσφατη μετεξέλιξη του διαδικτύου (Web 2.0), από 
την απλή πρόσβαση στη στατική πληροφορία που 
είναι αποθηκευμένη σε διακομιστές, σε ένα διαδρα-
στικό σύστημα που εμπλέκει τόσο τη διάχυση όσο 
και τη δημιουργία της πληροφορίας μέσω της συμ-
μετοχής και της λειτουργικής συνεργασίας ανάμεσα 
στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπως επίσης και ο 
πιο σύγχρονος εξατομικευμένος σχεδιασμός, είχε ως 
αποτέλεσμα μια τεράστια επίδραση τόσο στην ιατρι-
κή εκπαίδευση όσο και στην ιατρική πράξη.2

Η χρήση της τεχνολογίας στην Ψυχιατρική

Η μετεξέλιξη του διαδικτύου στο “Web 2.0”, έχει 
δημιουργήσει πλήθος συστημάτων προορισμένων 
στην εξυπηρέτηση διαδραστικών εφαρμογών, της 
ψηφιακής συνεργασίας, και της ψηφιακής εργασί-
ας, που επιτρέπει στον χρήστη να έχει στη διάθε-
σή του ένα ευρύ πεδίο πληροφόρησης που αλλιώς 
δεν θα ήταν δυνατή. Ο Gunther Eysenbach3 του 
Πανεπιστημίου του Τορόντο, εισήγαγε τον όρο 
«Medicine 2.0” προκειμένου να περιγράψει τη συμ-
βολή του Web 2.0 στην Ιατρική. Ο συγγραφέας περι-
γράφοντας το “Medicine 2.0” αναφέρεται συγκεκρι-
μένα στην αποϊατρικοποίηση, στη συνεργασία στη 
συμμετοχή και στην ψηφιακή κοινωνικοποίηση. Με 
τον όρο αποϊατρικοποίηση, αναφέρεται στη δυνατό-
τητα πλέον των χρηστών του διαδικτύου να αντλούν 

ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης από την άλλη πλευρά, αποτελούν και αναμένεται στο άμεσο μέλλον 
να αποτελέσουν την κύρια βάση της ανταλλαγής και διαχείρισης πληροφοριακού υλικού στο χώρο 
της υγείας. Εκτός όμως από τις χρήσεις τής τεχνολογίας στην άσκηση της Ψυχιατρικής, η τεχνολογία 
έχει και πολλές χρήσεις στην Ψυχιατρική Εκπαίδευση παρέχοντας πολύτιμη βοήθεια τόσο στους 
εκπαιδευόμενους όσο και στους εκπαιδευτές. Σήμερα η εκπαιδευτική κοινότητα έχει στη διάθεσή 
της πλήθος συσκευών, λειτουργικών συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών, χρήσιμων στην 
Ιατρική Εκπαίδευση. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε την ύπαρξη τεχνολογικών εργαλείων 
για την εκπαιδευτική διοίκηση και διαχείριση, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, εργαλεία 
για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου και για τη μάθηση έξω από τα όρια της αίθουσας 
διδασκαλίας. Οι εξελίξεις που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας είναι ραγδαίες και η 
χρήση της κομίζει νέες εφαρμογές που έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν το πλαίσιο άσκησης 
της Ιατρικής. Όμως, σε πολλές περιπτώσεις, οι εφαρμογές αυτές δεν συμπορεύονται με τις οδηγίες 
και τις αρχές που είναι διαθέσιμες στους ιατρούς προκειμένου να ασκούν το επάγγελμά τους με 
τρόπο που να μην αντιβαίνει στις ηθικές επιταγές. Το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται αποτελεί 
πρόκληση για τη θέσπιση οδηγιών συνεπών με τις αρχές της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Τεχνολογία, πληροφορική, Ψυχιατρική, ψυχιατρική εκπαίδευση, διαδίκτυο
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ιατρικές πληροφορίες από ενδιάμεσους φορείς 
εκτός από τους ιατρούς τους. Είναι σημαντικό αυτή 
τη σύγχρονη πραγματικότητα να την αναγνωρίσου-
με και να τη λάβουμε υπ’ όψη μας τόσο στην επαφή 
μας με τους ασθενείς μας όσο και στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα.4

Η επίδραση του διαδικτύου
στην ψυχιατρική πρακτική

Η μεγαλύτερη συμβολή του διαδικτύου στην 
Ψυχιατρική συνίσταται στην αυξημένη δυνατότητα 
που παρέχει στον κάθε ψυχίατρο να έρχεται σε επα-
φή με τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα και τις νεό-
τερες θεραπευτικές πρακτικές, καταργώντας στην 
ουσία τα υπάρχοντα σύνορα. Οι ψυχίατροι όπως 
άλλωστε και το κοινό μπορούν να έχουν πρόσβαση 
σε επιστημονικά άρθρα, εκδόσεις και θεραπευτικές 
οδηγίες.

Ηλεκτρονικά περιοδικά

Σήμερα σχεδόν όλα τα ψυχιατρικά περιοδικά δια-
θέτουν ψηφιακή ηλεκτρονική έκδοση. Τα ηλεκτρο-
νικά περιοδικά συνήθως έχουν μηχανές αναζήτησης 
που επιτρέπουν στους επισκέπτες να αναζητήσουν 
άρθρα που έχουν δημοσιευθεί. Η πιο σημαντική αλ-
λαγή που επήλθε στην Ιατρική και στην Ψυχιατρική 
με την ψηφιοποίηση των περιοδικών και τη δημι-
ουργία ηλεκτρονικής έκδοσης είναι η σημαντική 
αύξηση της ταχύτητας με την οποία δημοσιεύονται 
τα άρθρα. Η ταχύτητα δημοσίευσης αυξήθηκε κατα-
κόρυφα σε όλες τις σύγχρονες εκδόσεις. Επιπλέον 
φαίνεται ότι ολόκληρη η Ιατρική και κατ’ επέκταση 
η Ψυχιατρική αποτελεί πρόσφορο πεδίο και είναι 
ιδιαίτερα δεκτική στις ηλεκτρονικές εκδόσεις των 
περιοδικών. Τα επιστημονικά περιοδικά μπορούν 
να δημοσιεύουν ευκολότερα άρθρα σε ηλεκτρονική 
μορφή και συγχρόνως παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
ευχρηστία για τον αναγνώστη καθώς μπορούν να 
του παρέχουν ευρύτερη, ευκολότερη και γρηγορό-
τερη πρόσβαση με παράλληλη χρήση ηλεκτρονικών 
δεσμών για τις βιβλιογραφικές παραπομπές και τις 
πηγές που αναφέρονται σε κάθε άρθρο. Αυτή η εξέ-
λιξη, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου των 
άρθρων που δημοσιεύονται, την ευκολία άντλησης 
των ζητούμενων πληροφοριών και τελικά τη μείω-
ση του χρόνου που χρειάζεται ένας ψυχίατρος για 
να φθάσει να κατέχει ένα εξειδικευμένο γνωστικό 
πεδίο.5

Ηλεκτρονική διάθεση κατευθυντήριων οδηγιών

Η ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών, βασίζεται 
στην τοποθέτηση ότι θα βοηθήσουν στη μείωση της 
ποικιλότητας που παρουσιάζει η κλινική πρακτική 
και σε τελική ανάλυση θα βελτιστοποιήσουν το θερα-
πευτικό αποτέλεσμα. Στον Καναδά, οι ψυχίατροι μπο-
ρούν να έχουν πρόσβαση στις οδηγίες που παρέχο-
νται από την ιστοσελίδα της Καναδικής Ψυχιατρικής 
Εταιρίας (www.cpa-apc.org). Στις Ηνωμένες Πολιτείες 
στην ιστοσελίδα (www.guideline.gov) παρέχονται 
κατευθυντήριες οδηγίες για τις ψυχικές διαταρα-
χές και σύνδεση με τις οδηγίες της Αμερικανικής 
Ψυχιατρικής Εταιρείας που περιλαμβάνει αρκετές δια-
γνωστικές κατηγορίες του DSM-IV. 

Μέχρι σήμερα η περίοδος ανανέωσης των κατευ-
θυντήριων οδηγιών είναι περίπου κάθε 5 έτη, ανα-
μένεται όμως ότι μελλοντικά η ταχύτερη πρόσβαση 
στην επιστημονική γνώση σχεδόν ταυτόχρονα με 
την απόκτησή της, θα οδηγήσει ενδεχομένως σε μεί-
ωση αυτού του χρόνου.

Πρόσβαση στις κατευθυντήριες οδηγίες, εκτός από 
τους ψυχιάτρους, έχουν και οι ίδιοι οι ασθενείς όπως 
και οι συγγενείς τους και οι ψυχίατροι πρέπει να είναι 
ενήμεροι στην επαφή τους με τους ασθενείς για το 
πλήθος των διαθέσιμων οδηγιών στο διαδίκτυο. 

Ηλεκτρονικές εκδόσεις–δημοσιεύσεις

Οι ιατροί προκειμένου να ανταποκριθούν στην 
ολοένα και αυξανόμενη συσσώρευση επιστημονι-
κής ιατρικής πληροφορίας, τα τελευταία 30 χρό-
νια, είχαν βασισθεί στις πηγές της Αμερικανικής 
Εθνικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης (US National Library of 
Medicine – NLM) για την πρόσβαση στην ιατρική βι-
βλιογραφία. Η βάση δεδομένων του Medline υπάρ-
χει από τη δεκαετία του ’60 και περιέχει πάνω από 20 
εκατομμύρια αναφορές. Το NLM παραδοσιακά απο-
τελεί μια σημαντική πηγή πληροφόρησης για την ια-
τρική κοινότητα. Παλιότερα λεγόταν Index Medicus 
και προοριζόταν αποκλειστικά για βιβλιοθηκονό-
μους, επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας. Από το 
1997 όμως το NLM παραχώρησε ελεύθερη πρόσβα-
ση στο Medline μέσω του συστήματος αναζήτησης 
PubMed (www.pubmed.gov). Το σύστημα αυτό είναι 
πλέον γνωστό στο ευρύ κοινό για το οποίο αποτελεί 
επίσης πολύτιμη πηγή πληροφόρησης. 

Από το 1998 το NLM διέθεσε στο διαδίκτυο το 
Medlineplus (www.mlm.nih.gov/medlineplus) το 
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οποίο παρέχει για τους χρήστες πρόσβαση σε πλήρη 
άρθρα από το NIH (National Institute of Health), από 
κυβερνητικές υπηρεσίες και από άλλες διαπιστευμέ-
νες ομάδες. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 
διαδικτύου το Medlineplus είχε 47.500.000 επισκέ-
πτες το διάστημα (Ιούλιο-Σεπτέμβριο 2011) (http://
www.nlm.nih.gov/medlineplus/usestatistics.html). 
Είναι επίσης ενδεικτικό ότι μέχρι σήμερα, σε διάφο-
ρες μελέτες που έχουν διενεργηθεί σε χρήστες του 
διαδικτύου, η πλειοψηφία των χρηστών, αναφέρει τη 
χρήση του διαδικτύου για άντληση πληροφορίας για 
θέματα που σχετίζονται με την υγεία.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-mail)

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι μια από τις πλέον 
δημοφιλείς διαδικτυακές υπηρεσίες. Παρατηρείται 
διεθνώς μια αυξανόμενη πίεση εκ μέρους του κοινού 
για επικοινωνία με τον ιατρό μέσω ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου. Η δυνατότητα διαδικτυακής επικοινω-
νίας έχει εγκαθιδρύσει την ηλεκτρονική θεραπεία (e-
therapy). Αυτό το είδος θεραπείας χρησιμοποιεί τις 
υπηρεσίες που παρέχει το διαδίκτυο για ταυτόχρο-
νη επικοινωνία όπως είναι η ηλεκτρονική συνομιλία 
(chat) ή απλά ηλεκτρονικά μηνύματα ανάμεσα στον 
ασθενή και τον επαγγελματία. Ένα από τα θέματα 
που έχουν προκύψει και παραμένει άλυτο μέχρι σή-
μερα είναι κατά πόσο τέτοιες υπηρεσίες θα αμείβο-
νται ή όχι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ηλεκτρονική 
Ψυχιατρική (e-psychiatry) είναι αναπόφευκτη στο 
μέλλον και θα εξυπηρετεί ιδιαίτερα στη συλλογή 
πληροφοριών αναφορικά με το ιστορικό του ασθε-
νούς ή στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και κλι-
μάκων.6

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Το διαδίκτυο επίσης παρέχει τη δυνατότητα στους 
ψυχιάτρους που βρίσκονται στον τόπο διαμονής 
τους, από τα γραφεία τους ή από τα σπίτια τους να 
μπορούν εύκολα να λαμβάνουν μέρος σε προγράμ-
ματα συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. Κατ’ αυ-
τό τον τρόπο αυξάνονται τα προγράμματα που είναι 
διαθέσιμα στους ιατρούς της περιφέρειας μέσα σε 
μια χώρα. Φυσικά η χρήση αυτών των εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων εξαρτάται από τη διαθεσιμότη-
τα ηλεκτρονικών υπολογιστών και των κατάλληλων 
λειτουργικών προγραμμάτων ενώ η ταχύτητα που 
προσφέρεται από τον πάροχο ρυθμίζει την ταχύτητα 
στη χρήση και την ευκολία χρήσης αυτών των προ-

γραμμάτων. Τα κρίσιμα σημεία που επηρεάζουν τους 
ψυχιάτρους στη χρήση αυτών των προγραμμάτων, 
είναι: Η ενημέρωση για την ύπαρξη των ηλεκτρονι-
κών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, να υπάρχει το 
ενδιαφέρον και το κίνητρο για τη χρήση τής τεχνολο-
γίας, η ποιότητα και η αρτιότητα του περιεχομένου, 
η χρήση προγραμμάτων όχι μόνο εύχρηστων αλλά 
και προσιτού κόστους, η απαίτηση εγγραφής για την 
παρακολούθηση, η δυνατότητα απόκτησης διαπί-
στευσης (CME credits) και ο χρόνος που χρειάζεται 
για την ολοκλήρωσή του.7

Τηλεϊατρική/Τηλεψυχιατρική

Η Τηλεϊατρική είναι η τεχνολογία που δημιουργή-
θηκε προκειμένου να καταστήσει εφικτή την πρό-
σβαση στο σύστημα υγείας, ανθρώπων που διαβι-
ούν σε απομονωμένες γεωγραφικά περιοχές και με 
ελλιπή περίθαλψη. Κατά την Αμερικανική Ψυχιατρική 
Εταιρεία (APA),8 η Τηλεψυχιατρική είναι σήμερα ένας 
από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους αύξη-
σης της πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, 
ατόμων που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Η 
Τηλεψυχιατρική είναι μια ειδική μορφή οπτικοακου-
στικής συνδιάσκεψης που στοχεύει στην παροχή 
ψυχιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς που ζουν σε 
απομακρυσμένες περιοχές χωρίς δυνατότητα άλλης 
πρόσβασης στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Mπορεί 
να διασυνδέσει και να φέρει σε επαφή ασθενείς, ψυ-
χιάτρους, ιατρούς άλλων ειδικοτήτων και γενικότερα 
τους επαγγελματίες υγείας με τη χρήση βιντεοκάμε-
ρας, τηλεόρασης και μικροφώνων.

Οι εφαρμογές της τεχνολογίας της οπτικοακου-
στικής συνδιάσκεψης στην κλινική Ψυχιατρική είναι 
πολλές και εξελίσσονται συνεχώς ακολουθώντας την 
εξέλιξη και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νεό-
τερες τεχνολογίες κατά την εξέλιξή τους.9 Κάποιες 
από αυτές τις εφαρμογές είναι:

–  Εξέταση και Διάγνωση

–  Θεραπευτική αξιολόγηση

–  Συζήτηση Περιστατικού και Διαχείριση Περιστα-
τικού

–  Εκπαίδευση-Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και 
Εποπτεία

– Υποστήριξη

– Ιατροδικαστικές και Νομικές αξιολογήσεις

– Διοίκηση και μεταφορά αρχείων και στοιχείων
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– Έρευνα

– Ψυχολογική Εξέταση.

Η Τηλεψυχιατρική θεωρείται ως η πλέον επιτυχής 
Τηλεϊατρική εφαρμογή καθώς το μόνο που χρειάζε-
ται είναι μια καλή και αξιόπιστη συσκευή τηλεπικοι-
νωνίας για να φέρει κοντά τον ασθενή και τον ιατρό 
ειδικά για την περίπτωση του follow-up.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, η Τηλεψυ-
χιατρική μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικές 
κλινικές υπηρεσίες και επιπλέον χρησιμοποιείται με 
επιτυχία σε πρωτότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Είναι εύχρηστη και αναφέρονται υψηλά ποσοστά 
ικανοποίησης από ασθενείς και γιατρούς.

Ηλεκτρονική διαχείριση κλινικών στοιχείων

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας (ιατροί, κοι-
νωνικοί λειτουργοί κ.ά.) σπαταλούν πολύ χρόνο για 
τη συλλογή, την ανάλυση, τη χρήση και την ανταλλα-
γή των πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με τους 
ασθενείς που εξετάζουν και θεραπεύουν ή που γενι-
κότερα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Μέχρι σή-
μερα, αυτές οι διαδικασίες ήταν έντυπες αλλά πλέον 
υπάρχει μια αυξανόμενη τάση για την ηλεκτρονική 
διαχείριση των ιατρικών και κλινικών στοιχείων. Η 
οργάνωση της πληροφορίας βελτιώνει την ποιότη-
τα και την ακρίβεια των στοιχείων που διαχέονται 
και ανταλλάσσονται και αυτό έχει άμεση επίδραση 
στην κλινική αποτελεσματικότητα. Τα υπάρχοντα 
πρότυπα, τα προγενέστερα της ηλεκτρονικής διαχεί-
ρισης, έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να εξυπηρε-
τούν την ανταλλαγή πληροφορίας ανάμεσα σε άτο-
μα ευρισκόμενα σε αυστηρά καθορισμένα επίπεδα. 
Για παράδειγμα ένα τέτοιο επίπεδο είναι οι ιατροί, 
οι νοσηλευτές και οι κοινωνικοί λειτουργοί και όσοι 
έχουν άμεση εμπλοκή με τους ασθενείς, και ένα άλλο 
επίπεδο είναι τα διαφορετικά τμήματα μέσα σε ένα 
συγκεκριμένο οργανισμό. Σε ένα ακόμη πιο πάνω 
επίπεδο είναι η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων 
οργανισμών και επιπλέον υπάρχει και η επικοινωνία 
που απαιτείται ανάμεσα σε όλα αυτά τα επίπεδα και 
τον χρήστη των υπηρεσιών (τον ασθενή, την οικογέ-
νειά του και τους φροντιστές). Ο πρωταρχικός στό-
χος της ηλεκτρονικής διαχείρισης είναι η στήριξη και 
η βελτιστοποίηση της επικοινωνίας. 

Η κλινική πληροφορία του ασθενούς πρέπει να ορ-
γανωθεί, να καταγραφεί και να υπόκειται σε διαχεί-
ριση με τρόπο που να είναι προσιτή σε αυτούς που 
πρέπει να τη γνωρίζουν συμπεριλαμβανομένου του 

ασθενούς. Πρέπει να είναι διαθέσιμη όποτε χρειά-
ζεται και στη μορφή που χρειάζεται. Το αρχείο των 
ασθενών έχει κεντρική αξία σε μια ποιοτική παροχή 
υπηρεσιών. Σήμερα τα πρότυπα οργάνωσης και δια-
χείρισης αναπτύσσονται και εξελίσσονται παράλλη-
λα με την ανάπτυξη των συστημάτων ηλεκτρονικής 
αρχειοθέτησης. Τα συστήματα ηλεκτρονικής αρχει-
οθέτησης, αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση της 
ανταλλαγής και διαχείρισης πληροφοριακού υλικού 
στο άμεσο μέλλον στον χώρο της υγείας.10

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια πλεονεκτήματα 
που απορρέουν από τη χρήση συστημάτων ηλεκ-
τρονικής αρχειοθέτησης και διαχείρισης:11

–  Μείωση του κόστους στην περίθαλψη. Μέσω της μεί-
ωσης επαναληπτικών εξετάσεων και μέσω της με-
γαλύτερης αποφυγής ιατρικών λαθών που οδηγεί 
σε αύξηση του κόστους περίθαλψης

–  Βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης. Το σύστημα 
ηλεκτρονικής διαχείρισης διευκολύνει την καλή ια-
τρική πράξη, μειώνοντας τα λάθη και αυξάνοντας 
την ευστοχία των κλινικών αποφάσεων

–  Προαγωγή της επιστημονικά βασισμένης Ιατρικής. 
Μέσω της διάθεσης μεγάλου αριθμού κλινικών δε-
δομένων για έρευνα που έχει ως τελικό αποτέλεσμα 
τη βελτίωση της ιατρικής πρακτικής.

Η τεχνολογία
στην ψυχιατρική εκπαίδευση

Η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να είναι συναρ-
παστική, να προσθέσει ενδιαφέρον, ενθουσιασμό, 
και να αυξήσει την ενεργητική συμμετοχή και την 
αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Παρόλ' αυτά πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει 
τεχνολογία που να μπορεί να υποκαταστήσει τις παι-
δαγωγικές δεξιότητες και η χρήση της τεχνολογίας 
στην εκπαίδευση πρέπει να γίνεται με τρόπο που 
δεν αποσπά τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμε-
νους από το αντικείμενο της εκπαίδευσης.12 Το 2006 
περιεγράφησαν τα απαραίτητα βήματα για την υιο-
θέτηση της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση κατά την 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,13 ενώ δύο 
χρόνια αργότερα περιγράφεται το φαινόμενο της 
«συνεχούς μερικής προσοχής»,14 ως φαινόμενο του 
21ου αιώνα. Η παρατήρηση αυτή αναφέρεται στην 
τάση των μαθητών και όποιων άλλων φέρουν τε-
χνολογικές συσκευές επικοινωνίας πάνω τους, να τις 
χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια κάποιας άλλης απα-
σχόλησης, εξαιτίας μιας σταθερής επιθυμίας να πα-
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ραμένουν «συνδεδεμένοι». Είναι κοινός τόπος πλέον 
στις Ιατρικές Σχολές, οι εκπαιδευτές να βρίσκονται 
αντιμέτωποι με φοιτητές που κατά τη διάρκεια του 
σεμιναρίου παρακολουθούν κάτι στο τηλέφωνό τους, 
στο laptop ή στο pda τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
ο εκπαιδευτής δεν μπορεί να είναι βέβαιος αν ο φοι-
τητής επικοινωνεί με τους φίλους του, αν περιηγείται 
στο διαδίκτυο ή αν απλώς κρατά ηλεκτρονικές ση-
μειώσεις για το μάθημα. Ένα συναρπαστικό και δι-
αδραστικό σεμινάριο βέβαια, αφήνει λίγο χώρο για 
παρόμοιες διασπαστικές συμπεριφορές.

Στην ενότητα που ακολουθεί παρατίθενται ενδει-
κτικά οι χρήσεις της πληροφορικής στην Ψυχιατρική 

Εκπαίδευση. Παρουσιάζονται επίσης παραδείγματα 
διαδικτυακών πηγών που προσφέρουν τα αντίστοι-
χα βοηθήματα (πίνακας 1). 

Αξιολόγηση και Διαχείριση της εκπαίδευσης

Στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας υπάρ-
χουν σήμερα εργαλεία που στοχεύουν στη διευκό-
λυνση και την επιτυχή διαχείριση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας που χρησιμοποιούνται ευρέως διεθνώς, 
ιδιαίτερα στα προπτυχιακά προγράμματα των ιατρι-
κών σχολών. Αυτά τα συστήματα μπορούν να παρα-
χωρούνται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα και ουσια-
στικά περιλαμβάνουν ένα ωρολόγιο πρόγραμμα μα-

Πίνακας 1. Παραδείγματα συστημάτων εκπαιδευτικής διαχείρισης

Συστήματα έναντι αμοιβής

Blackboard Vista (includes former WebCT) http://www.blackboard.com
Desire 2 Learn http://www.desire2learn.com
Learning Activity Management System http://www.lamsinternational.com
Sharepoint (for MS Office Sharepoint Server) http://www.sharepointlms.com
Pegasus (Pearson) http://www.pearsonpegasusbeta.com/

Συστήματα με ελεύθερη πρόσβαση

Claroline http://www.claroline.net
eFront http://www.efrontlearning.net
Dokeos (based on Claroline) http://www.dokeos.com
ILIAS http://www.ilias.de
Moodle http://www.moodle.org
Sakai http://www.sakaiproject.org

Παραδείγματα συστημάτων για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης

E*Value http://www.advancedinformatics.com
My Residency http://www.eresidency.net
Webesprit http://www.webesprit.net
Meditrek http://www.meditrek.com
Medhub http://www.medhub.com
New Innovations http://www.new-innov.com
VerinformRM http://www.verinform.com

Παραδείγματα εργαλείων για διαδικτυακή έρευνα

Survey Monkey http://www.surveymonkey.com
Zoomerang http://www.zoomerang.com
Survey Gizmo http://www.surveygizmo.com
Poll Daddy http://www.polldaddy.com

Παραδείγματα βοηθημάτων για την οργάνωση συναντήσεων μέσω διαδικτύου

AgreeADate http://www.agreeadate.com
Doodle http://www.doodle.com
Meeting Wizard http://www.meetingwizard.com
Set A Meeting http://www.setameeting.com
Time Bridge http://www.timebridge.com

(συνεχίζεται)
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θημάτων, περιέχουν τη δυνατότητα να παραθέτουν 
οπτικοακουστικό υλικό, διευθύνσεις στο διαδίκτυο, 
πρόσβαση σε on-line δημοσιεύσεις καθώς και δυνα-
τότητα για ηλεκτρονική επαφή εκπαιδευτών και εκ-
παιδευόμενων.15 Η εμπειρία της χρήσης τέτοιων βοη-
θημάτων στην διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας σε ιδρύματα του εξωτερικού έχει φανεί πολύτιμη 
καθώς φαίνεται να προάγει την αποτελεσματικότητα 
των προγραμμάτων εκπαίδευσης, τις δεξιότητες των 
εκπαιδευτών και την πρόοδο των εκπαιδευόμενων. 
Εκτιμάται ιδιαίτερα η ευελιξία που παρέχει η χρήση 
τους και η συμβολή τους στην παρακολούθηση της 
εκπαιδευτικής επάρκειας, παρέχοντας τη δυνατότη-
τα ανοικτού feedback ανάμεσα στους εκπαιδευόμε-
νους και το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Εργαλεία για την αίθουσα διδασκαλίας

Σήμερα οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι έχουν 
στη διάθεσή τους πλήθος συσκευών, λειτουργικών 
συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών χρήσι-
μων στην ιατρική εκπαίδευση. Ενδεικτικά μπορούμε 
να αναφέρουμε την ύπαρξη τεχνολογικών εργαλεί-
ων για την εκπαιδευτική διοίκηση και διαχείριση, την 
αξιολόγηση, για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περι-
εχομένου και για τη μάθηση έξω από τα όρια της αί-
θουσας διδασκαλίας.

Εργαλεία για τη δημιουργία εκπαιδευτικού 
περιεχομένου

Αφθονούν τα εργαλεία που στοχεύουν να βοηθή-
σουν τον εκπαιδευτή στη δημιουργία του περιεχο-

Πίνακας 1. (συνέχεια)

Παραδείγματα βοηθημάτων "Mind Mapping"
Αυτόνομα λειτουργικά συστήματα "Mind Mapping"

Free Mind http://freemind.sourceforge.net
iMind Map http://www.imindmap.com
Mind Manager http://www.mindjet.com
Nova Mind http://www.nova-mind.com
X Mind http://www.xmind.net

Συνεργατικά διαδικτυακά λειτουργικά συστήματα "Mind Mapping"
Bubbl http://bubbl.us
Mind 42 http://mind42.com
Comapping http://comapping.com
Mapul http://mapul.com
Mind Meister http://www.mindmeister.com
Mindomo http://mindomo.com

Παραδείγματα συστημάτων απάντησης ακροατηρίου (Audience Response Systems)
Comtec http://www.comtecars.com
e instruction http://www.einstruction.com
Quizdom http://www.quizdom.com
Turning Point http://www.turningtechnologies.com

Παραδείγματα βοηθημάτων τηλεδιάσκεψης ελεύθερης πρόσβασης 
iChat (Mac only) http://www.apple.com
Oovoo http://www.oovoo.com
Palbee http://www.palbee.com
Skype http://www.skype.com

Παραδείγματα συνεργατικής δημιουργίας κειμένων «Wiki Platforms»
Metadot http://www.metadot.net
MindTouch http://www.mindtouch.com
PBwiki http://pbworks.com
Wetpaint http://www.wetpaint.com
Wikispaces http://www.wikispaces.com
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μένου ενός σεμιναρίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα 
λειτουργικά βοηθήματα “mind mapping”, τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς διαφορε-
τικούς τρόπους.16 Το “mind mapping” αφορά κατά 
κύριο λόγο σε ένα πρόγραμμα και μια τεχνική κατά 
την οποία ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να πα-
ρακολουθήσει τις ιδέες και τις απόψεις του ακροατη-
ρίου για το υπό εξέταση θέμα και να τις επανατοπο-
θετήσει ηλεκτρονικά κατά το δοκούν, εντάσσοντάς 
τες και χρησιμοποιώντας τες δημιουργικά στο εκ-
παιδευτικό αντικείμενο. Μπορεί επίσης να χρησιμο-
ποιηθεί ως μέσο υπογράμμισης των βασικών ιδεών 
κατά τη διάρκεια της γραφής ή της διδασκαλίας, σε 
προγράμματα συνεργασίας, στη διαδικασία επίλυ-
σης προβλημάτων ή ως βοήθημα στη δημιουργία 
ομάδων εργασίας.

Υπάρχουν επίσης τα «συστήματα απάντησης» 
(Response Systems) τα οποία χρησιμοποιούνται ευ-
ρέως στις αίθουσες παρουσιάσεων και σεμιναρίων. 
Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούν συσκευές χειρός 
μέσω των οποίων επιτρέπεται στους συμμετέχοντες 
να απαντούν σε πραγματικό χρόνο σε συγκεκριμένα 
ερωτήματα που θέτει ο παρουσιαστής, παρέχοντας 
τη δυνατότητα της άμεσης εμφάνισης της κατανομής 
των απαντήσεων της ομάδας των συμμετεχόντων 
υπό μορφή γραφημάτων μέσω της χρήσης συγκε-
κριμένων λειτουργικών προγραμμάτων. Επιπλέον 
επιτρέπουν στον εκπαιδευτή να προσαρμόσει την 

παρουσίαση στις ανάγκες του ακροατηρίου λαμβά-
νοντας υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες του ακροατηρίου 
όπως προκύπτουν από τις απαντήσεις τους. Οι συμ-
μετέχοντες μπορούν να απαντούν είτε ανώνυμα είτε 
επώνυμα, τόσο ατομικά όσο και ομαδοποιημένα.

Όλοι έχουμε βιώσει την ταχύτητα με την οποία οι 
παλιότερες μηχανές προβολής διαφανειών (slides) 
αντικαταστάθηκαν από τα ηλεκτρονικά προγράμ-
ματα παρουσίασης διαφανειών ως αποτέλεσμα της 
ευκολίας στη χρήση που παρουσιάζουν τα τελευταία. 
Παρ’ όλα αυτά η ευχρηστία τους οδηγεί συχνά σε κα-
τάχρηση. Οι εκπαιδευτές συχνά ξεχνούν ότι τα οπτι-
κά βοηθήματα χρησιμεύουν πρωτίστως στην απο-
σαφήνιση και στην ενίσχυση της παρουσίασης προ-
καλώντας το ενδιαφέρον του ακροατηρίου και δεν 
είναι μια απλή επιγραμματική παράθεση των λέξεων 
που αρθρώνονται από τον παρουσιαστή (πίνακας 
2). Τα υπάρχοντα λειτουργικά συστήματα παρουσιά-
σεων μπορούν χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 
ελκυστικών παρουσιάσεων και υπάρχουν διαθέσι-
μα αρκετά τέτοια προγράμματα όπως το Microsoft 
PowerPoint και το Apple Keynote, που επιτρέπουν 
στον παρουσιαστή να συμπεριλάβει γραφιστικά και 
οπτικοακουστικά στοιχεία καθώς και διαδικτυακές 
διασυνδέσεις σε μία παρουσίαση. Η κατάχρηση των 
εργαλείων παρουσίασης οδηγεί εύκολα σε κόπωση 
του ακροατηρίου,17,18 ενώ η λελογισμένη και σωστά 

Πίνακας 2. Οδηγίες για τη δημιουργία αποτελεσματικών διαφανειών.

Ν α αποφεύγετε τη χρήση διαφανειών για την υπο-
γράμμιση και μόνο του λόγου

Χ ρησιμοποιείτε μεγάλο μέγεθος γραμματοσειράς 
(22 ή και μεγαλύτερο)

Μ ην τοποθετείτε κάθε σκέψη που παρουσιάζετε 
στις διαφάνειες

Α ποφεύγετε τη χρήση κειμένου πάνω από 8 γραμ-
μές

Χ ρησιμοποιείτε τις διαφάνειες προκειμένου να 
αποσαφηνίσετε τον λόγο σας, να δώσετε παρα-
δείγματα ή να παρουσιάσετε δεδομένα

Χ ρησιμοποιείτε ένα μόνο υποεπίπεδο με σημειακή 
αρίθμηση

Η  χρήση μπλε υπόβαθρου ή κίτρινης γραμματο-
σειράς διευκολύνει την ανάγνωση

Χ ρησιμοποιείτε εικόνες ή γραφήματα προκειμένου 
να αποσαφηνίσετε ή να τονίσετε τον λόγο σας. Να 
αποφεύγετε όμως τα δυσνόητα γραφήματα

Ν α αποφεύγετε τη χρήση κόκκινων και πράσινων 
γραμμάτων για τη διευκόλυνση των ατόμων με 
αχρωματοψία 

Ν α βεβαιώνεστε πως οι πίνακές σας μπορούν να 
αναγνωσθούν από το βάθος της αίθουσας

Ν α αποφεύγετε τη χρήση έντεχνων και γραφιστικά 
επεξεργασμένων υποβάθρων

Α ριθμοί που συγκρίνετε είναι προτιμότερο να τοπο-
θετούνται σε στήλες παρά σε γραμμές

Μ η χρησιμοποιείτε αποκλειστικά κεφαλαία γράμ-
ματα.

Χ ρησιμοποιείτε τον ενδεδειγμένο τύπο γραφήματος 
προκειμένου να αποσαφηνίσετε τα δεδομένα σας

Χ ρησιμοποιείτε μικρούς τίτλους (μία γραμμή αν 
είναι δυνατόν)

Χ ρησιμοποιείτε κινούμενα γραφιστικά με φειδώ
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συγχρονισμένη χρήση τους μπορεί να προάγει και 
να κάνει ευχάριστη τη διδασκαλία. 

Παραδείγματα με οπτικά στιγμιότυπα (video) μπο-
ρούν να συμπεριληφθούν και να αποτελέσουν τμήμα 
της παρουσίασης αρκεί να τροποποιηθούν σε αρχεία 
κατάλληλου μεγέθους προκειμένου να μπορούν να 
διατηρήσουν την προσοχή του ακροατηρίου. Για τη 
συγχώνευση σε πρόγραμμα παρουσίασης, το οπτι-
κοακουστικό υλικό θα πρέπει φυσικά να είναι σε 
ψηφιακή μορφή. Κάθε πρόγραμμα παρουσίασης δια-
φανειών αναφέρει το είδος των ψηφιακών αρχείων 
video που επιδέχεται (π.χ. mov. wmv. Avi. mpeg) και 
πρέπει κανείς να μετατρέπει το οπτικοακουστικό υλι-
κό σε αυτή τη μορφή αρχείων πριν από την εισαγωγή 
στο πρόγραμμα παρουσίασης.

Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο στη δημιουργία δια-
φανειών, είναι η δυνατότητα εισαγωγής «κουμπιών» 
(buttons) τα οποία περιέχουν υπερδεσμούς για άλ-
λες διαφάνειες ευρισκόμενες είτε σε άλλο πρόγραμ-
μα είτε στο διαδίκτυο ή σε άλλους φακέλους. Αυτή 
η δυνατότητα χρησιμεύει στον παρουσιαστή να έχει 
πρόσβαση σε επιπλέον υλικό που μπορεί να χρησι-
μοποιήσει ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες 
του ακροατηρίου π.χ. μετά από εκδήλωση συγκεκρι-
μένου ενδιαφέροντος μέσα από συγκεκριμένες ερω-
τήσεις του ακροατηρίου. Μπορεί ακόμη να υπάρχουν 
παραπομπές σε συγκεκριμένους διαδικτυακούς τό-
πους που προσφέρονται για την αποσαφήνιση του 
περιεχομένου της παρουσίασης ή ως κάλεσμα του 
ακροατηρίου για περαιτέρω μελέτη και εμβάθυνση 
στο αντικείμενο παρουσίασης. 

Μάθηση πέρα από την αίθουσα διδασκαλίας

Η οπτικοακουστική τηλεδιάσκεψη συνηθίζεται αρ-
κετά στην ψυχιατρική εκπαίδευση, καθώς κάνει εφι-
κτά τα μαθήματα από απόσταση και τις διαδραστικές 
συναντήσεις γεωγραφικά απομακρυσμένων περιο-
χών. Κάνει εφικτή την παρακολούθηση από τους ει-
δικευόμενους των παρουσιάσεων του εκπαιδευτικού 
θεωρητικού προγράμματος όταν αυτοί βρίσκονται 
σε απομακρυσμένους τομείς λόγω του συστήματος 
κυκλικής εκπαίδευσης (rotation) καθώς και τη μετά-
δοση των κλινικών συναντήσεων και άλλων σεμι-
ναρίων στα συνδεδεμένα ινστιτούτα. Η διαθέσιμη 
τεχνολογία ποικίλλει από τα διαθέσιμα δωρεάν στο 
διαδίκτυο εργαλεία που χρησιμοποιούν βιντεοκάμε-
ρες για υπολογιστή με το κατάλληλο υπολογιστικό 
σύστημα μέχρι τα συστήματα επ’ αμοιβή που προ-

κειμένου να αποδίδουν υψηλή ποιότητα ήχου και 
εικόνας παρέχουν και σύστημα απομακρυσμένης δι-
αχείρισης της βιντεοκάμερας. Τα δωρεάν συστήματα 
συνήθως περιορίζουν τον αριθμό συμμετεχόντων σε 
έξι ή λιγότερους. Το ευρέως διαδεδομένο π.χ. πρό-
γραμμα Skype επιτρέπει μόνο 2-way τηλεδιάσκεψη.

Η τεχνολογία προσομοίωσης, υπάρχει σήμερα στο 
πρόγραμμα πολλών Ιατρικών Σχολών και φαίνεται 
πως αργά αλλά σταθερά υιοθετείται και από ψυχια-
τρικά προγράμματα εκπαίδευσης. Συναντάμε αρκε-
τά συχνά πλέον τη χρήση προτυποποιημένων κλινι-
κών περιπτώσεων για την αξιολόγηση των ειδικευό-
μενων. Η τεχνική της προσομοίωσης μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιείται υπό τύπον υποθετικού γραπτού 
κλινικού σεναρίου σε ομάδα εκπαιδευόμενων κατά 
το οποίο η ομάδα των εκπαιδευόμενων έρχεται αντι-
μέτωπη με κρίσιμες αποφάσεις για την έκβαση του 
περιστατικού. Σε άλλες ιατρικές ειδικότητες, η χρήση 
ανθρώπινων προτύπων επεξεργασμένων ηλεκτρο-
νικά προκειμένου να είναι ακριβή ανατομικά, είναι 
διαδεδομένη στην εκπαίδευση ειδικευόμενων για τη 
διαχείριση επειγόντων περιστατικών ή για την εκπαί-
δευση ιατρικών επεμβατικών τεχνικών. Στο πεδίο της 
Ψυχιατρικής, τέτοιες προσομοιώσεις θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση λήψης θε-
ραπευτικών αποφάσεων, την αξιολόγηση σοβαρών 
ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων, ή για κατα-
στάσεις επείγουσας διαχείρισης της αυτοκαταστρο-
φικής συμπεριφοράς νοσηλευόμενων ασθενών.19 

Εκπαιδευτικά εργαλεία συνεργασίας

Τα συνεργατικά εκπαιδευτικά εργαλεία θεωρείται 
πως αποτελούν την πλέον αποδοτική προσφορά 
του διαδικτύου στον χώρο της εκπαίδευσης. Το λει-
τουργικό σύστημα συνεργασίας μπορεί να υποστη-
ρίζει ομαδικά πρωτόκολλα, μελέτη, γραφή εργασιών, 
επεξεργασία δεδομένων και ανταλλαγή πληροφο-
ριών ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας εργασίας. Το 
λειτουργικό σύστημα υποστήριξης της συνεργασίας 
αποτελεί μια πλευρά αυτού που αποκαλείται «υπολο-
γιστικό νέφος» σύμφωνα με το οποίο ο χρήστης έχει 
πρόσβαση σε εικονικές πηγές τοποθετημένες στον 
κυβερνοχώρο (αποθηκευμένες στους διαδικτυακούς 
διακομιστές) σε αντιδιαστολή με το υλικό που απο-
θηκεύεται στον προσωπικό υπολογιστή ενός εκά-
στου. Παράδειγμα τέτοιων συνεργατικών εργαλείων 
αποτελούν τα συνεργατικά εργαλεία δημιουργίας 
περιεχομένου και τα “wikis”. Ο όρος “wiki” προέρχε-
ται από τα χαβανέζικα όπου wiki σημαίνει γρήγορα 
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και άρχισε να χρησιμοποιείται το 2001 λαμβάνοντας 
παγκόσμιες διαστάσεις μέσω της Wikipedia.org, μιας 
τεραστίων διαστάσεων διαδικτυακής εγκυκλοπαίδει-
ας. Ένα wiki επιτρέπει τη συνεργασία για τη δημιουρ-
γία ενός περιεχομένου σε πολλαπλούς συγγραφείς, 
επιτρέποντας τη διόρθωση και τη συμπλήρωση του 
περιεχομένου. Η ποιότητα του περιεχομένου εξαρ-
τάται από τον βαθμό επιμέλειας των συγγραφέων 
και των εκδοτών και όσον αφορά σε δημόσιες εκδό-
σεις όπως η Wikipedia, η κριτική συνοψίζεται στην 
υπερβολική εστίαση σε θέματα προσφιλή στο κοινό 
και για την άλλοτε άλλη πραγματογνωμοσύνη των 
συγγραφέων. Ένα περιορισμένης πρόσβασης wiki 
όμως μπορεί να αποτελεί μια εξαιρετική πλατφόρ-
μα για ομάδες εκπαιδευόμενων που εργάζονται μαζί 
προετοιμαζόμενοι για παράδειγμα για τις εξετάσεις ή 
για την αξιολόγηση μιας κλινικής περίπτωσης με τη 
συλλογή βοηθητικών σημειώσεων, αρχείων, οπτικο-
ακουστικού υλικού ή διαδικτυακών τόπων. Τέτοιου 
τύπου πλατφόρμες wiki υπάρχουν πάνω από 100 
οι οποίες διατίθενται τόσο δωρεάν όσο και με συν-
δρομή. Μία ενδιαφέρουσα πηγή πληροφόρησης για 
αυτή την τεχνολογία που περιέχει και οδηγό για την 
επιλογή της καταλληλότερης πλατφόρμας ανάλογα 
με την εφαρμογή που θα εξυπηρετήσει, παρέχεται 
στο www.wikimatrix.org.

Άλλα προσφιλή εργαλεία για την εξυπηρέτηση της 
συνεργασίας αποτελούν τα συστήματα συνεργατι-
κής δημιουργίας αρχείων κειμένου, όπως το Google 
Docs το οποίο διατίθεται δωρεάν σε όποιον έχει στη 
διάθεσή του g-mail (διεύθυνση Google mail). Σε αυ-
τά ο κύριος συγγραφέας μπορεί να παραχωρεί το δι-
καίωμα ανάγνωσης, συγγραφής ή επιμέλειας εγγρά-
φων σε οποιονδήποτε από τους συμμετέχοντες. Τα 
συστήματα αυτά είναι εύχρηστα και διατίθενται από 
ποικίλες πηγές, ενώ υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός 
στην προσφορά τους με υπηρεσίες συνεχώς βελτιού-
μενες.

Άλλο λειτουργικό σύστημα συνεργατικής εργασί-
ας είναι το mind mapping στο οποίο αναφερθήκαμε 
προηγουμένως.

Αναζητώντας πληροφορίες στο διαδίκτυο

Οι περισσότεροι ιατροί είναι πλέον εξοικειωμένοι 
με τις διαθέσιμες μηχανές αναζήτησης του διαδικτύ-
ου όπως http://www.google.com ή http://www.bing.
com προκειμένου να αναζητούν πληροφορίες εκτός 
των ιατρικών περιοδικών. Πράγματι υπάρχει πλήθος 

τοποθεσιών όπου μπορούν να αναζητηθούν πληρο-
φορίες σχετικές με την ψυχιατρική εκπαίδευση, η πε-
ριήγηση των οποίων μπορεί να φανεί χρήσιμη στους 
εκπαιδευτές.

Πηγές σχετιζόμενες με εκπαιδευτικά 
Προγράμματα υποκείμενες σε αξιολόγηση
και κρίση

Υπάρχουν στη διάθεση των εκπαιδευτών κάποιες 
ηλεκτρονικές πηγές απ’ όπου μπορεί να αντληθεί 
εκπαιδευτικό υλικό και προγράμματα εκπαίδευσης 
ελεγμένα. Στη διεύθυνση (http://www.aamc.org/
mededportal), η οποία αφορά σε ένα πρωτόκολλο 
της Ένωσης Αμερικανικών Ιατρικών Κολεγίων, δια-
τίθεται εκδοτικό υλικό, υλικό προς χρήση που περι-
λαμβάνει εικονικούς ασθενείς, περιπτώσεις προσο-
μοίωσης, βίντεο, μετάδοση ηχητικών αποσπασμά-
των καθώς και εργαλεία αξιολόγησης. 

Το HEAL (Health Education Assets Library) (http://
healcentral.org ) σε συνδυασμό με τη Διεθνή Ένωση 
Εκπαιδευτών των Ιατρικών Επιστημών (IAMSE), δη-
μοσιεύει εικόνες, βιντεοκλίπ, ακουστικά αρχεία και 
παρουσιάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτές ψυχία-
τροι, μπορούν επίσης να υποβάλλουν το πρόγραμμά 
τους σε αυτές τις ηλεκτρονικές τοποθεσίες για αξιο-
λόγηση και για ηλεκτρονική δημοσίευση, προκειμέ-
νου να μπορούν να πάρουν «ακαδημαϊκή πιστοποίη-
ση» για το έργο τους.

Το MERLOT (η πηγή εκπαιδευτικών πολυμέσων για 
τη μάθηση και την ηλεκτρονική εκπαίδευση) (http://
www.merlot.org) παρέχει υλικό στην ψυχολογία και 
τις παιδαγωγικές δεξιότητες και περιλαμβάνει ένα 
ηλεκτρονικό εργαλείο δημιουργίας περιεχομένου.

Ένας αξιοσημείωτος αριθμός Ιατρικών Σχολών δη-
μοσιεύει πλέον ηλεκτρονικά ψηφιακά εκπαιδευτικά 
προγράμματα υψηλής ποιότητας στις δημόσιες ιστο-
σελίδες τους.

Ελεύθερες ηλεκτρονικές πηγές 
(μη υποκείμενες σε αξιολόγηση)

Υπάρχουν εκατομμύρια βιντεοκλίπ στο διαδίκτυο 
και από αυτά πολλά θα μπορούσαν να χρησιμεύ-
σουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ηλεκτρονικές 
τοποθεσίες όπως το YouTube (http://youtube.com), 
Google Video (http://video.google.com) και το Bing 
(http://bing.com/videos) προσφέρουν αναζήτηση 
με τη χρήση λυμάτων προκειμένου να εντοπίσει κα-
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νείς βιντεοκλίπ που τον ενδιαφέρουν. Ένας μεγάλος 
αριθμός βίντεο με προσωπικές εμπειρίες ατόμων που 
πάσχουν από νευροψυχιατρικές παθήσεις διατίθεται. 
Η συγκατάθεση για την παρακολούθηση θεωρείται 
δεδομένη αλλά ηθικά η χρήση των αποσπασμάτων 
για οποιονδήποτε σκοπό θα πρέπει να αξιολογείται 
κατά περίπτωση. 

Ηθικοί προβληματισμοί

Η είσοδος της τεχνολογίας της πληροφορικής στην 
άσκηση της Ιατρικής και στην ιατρική εκπαίδευση 
εγείρει πολλά νέα ηθικά και δεοντολογικά θέματα. 
Η Τεχνολογία και οι εφαρμογές της, η εξάπλωση της 
πληροφορίας και οι δυνατότητες που προκύπτουν 
από τη χρήση της, εξελίσσονται με γρηγορότερους 
ρυθμούς από τις κατευθυντήριες οδηγίες και την 
ανάπτυξη των ηθικών και δεοντολογικών αρχών που 
χρειάζονται οι ιατροί στην άσκηση των καθηκόντων 
στους. Οι νέοι προβληματισμοί που προκύπτουν 
αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για τις υπάρχουσες 
αξίες. Έχουν καταγραφεί αρκετά πεδία στον χώρο της 
ιατρικής πληροφορικής που χρήζουν θέσπισης κανό-
νων ηθικής και δεοντολογίας και αφορούν σε γενικές 

γραμμές στη σχέση ιατρού-ασθενούς και την παροχή 
ψυχιατρικής θεραπείας στο διαδικτυακό περιβάλλον, 
την έρευνα, την ποιότητα της πληροφορίας και τις 
ηθικές προδιαγραφές για τους ιατρικούς ιστότοπους 
και την προάσπιση της ιδιωτικότητας και της ασφά-
λειας στη χρήση της πληροφορικής.20 Ειδικότερα για 
την εκπαίδευση, προκύπτουν επιπλέον προβλήματα 
συνδεόμενα κατά κύριο λόγο με τη διασφάλιση των 
πνευματικών δικαιωμάτων και τη χρηστή χρήση της 
πληροφορίας με παράθεση της πηγής και τη θέσπιση 
δεοντολογικών κανόνων συμπεριφοράς στη διαδι-
κτυακή παρουσία των εκπαιδευόμενων.

Αναμφίβολα, η τεχνολογία θα συνεχίσει στο μέλλον 
το σημαντικό της ρόλο στην άσκηση της Ιατρικής και 
στην εκπαίδευση. Δύσκολα μπορεί να προβλέψει κα-
νείς ποιες θα είναι οι τεχνολογικές εφαρμογές που θα 
επηρεάσουν περισσότερο το χώρο της Ψυχιατρικής 
μελλοντικά, αλλά χωρίς αμφιβολία η δυναμική επί-
δραση της πληροφορικής στη διαμόρφωση του νέ-
ου πεδίου καθιστά απαραίτητη την εξοικείωση των 
ψυχιάτρων με τη χρήση της και τη στενή παρακο-
λούθηση των καινοτόμων εξελίξεών της.

Use of informatics technology in psychiatry

M. Margariti, G.N. Papadimitriou

1st Psychiatric Clinic, University of Athens, Athens, Greece

Psychiatriki 2012, 23:322–333

Computer technology dominates our daily lives and has become an integral professional tool in 
medical practice and by extension, in psychiatry as well. The widespread use of internet technology 
has taken place with unprecedented speed in the history of human civilization, spreading in a few 
decades to all countries of the world, offering novel possibilities for transmitting information, and 
leading to the globalization of knowledge. However, the speed with which computer technology is 
becoming a part of our lives is accompanied by difficulties in integration. The continued evolution 
of applications often leads to the impression that to be modern and efficient we have to run con-
tinuously after developments, dedicating time and effort that we cannot often afford. At the same 
time, its widespread use alters the needs of our patients, and our efficiency is constantly judged in 
a globalized environment which, while offering new possibilities, also has new demands. The initial 
impression that computer technology is simply a tool that can facilitate the work of those who are 
willing and able to use it has been replaced by the perception that the practice of medicine, in both 
clinical and academic level, requires sufficient knowledge of modern technology and the develop-
ment of relevant skills for ongoing training and following innovative applications. The result of this as-
sumption is the introduction of technology courses in the curricula of medical schools in the country. 
This article offers a brief description of the uses of information technology in psychiatry. In particular,
e-mail is one of the most popular Internet services and there is internationally an increasing pressure 
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Οι περισσότερες έρευνες για τους άστεγους προέρχονται από τις ΗΠΑ και μελέτησαν την 
επικράτηση των ψυχικών διαταραχών στον πληθυσμό αυτό. Οι έρευνες για τους αστέγους 
στις Ευρωπαϊκές χώρες επικεντρώνονται στην ψυχική κατάσταση και την κοινοτική 
φροντίδα των αστέγων ήδη από τη δεκαετία του 1980. Το φαινόμενο αναπτύσσεται 

σταδιακά στις χώρες αυτές, σε αντίθεση με τις χώρες της Βόρειας Αμερικής όπου το φαινόμενο είναι 
πιο παλιό. Η επικράτηση των ψυχικών διαταραχών στις Ευρωπαϊκές χώρες είναι υψηλότερη στον 
πληθυσμό των αστέγων, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό με ποσοστά από 58–100%. Σε χώρες 
όπως η Γερμανία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Ελβετία όπου μελετήθηκε το φαινόμενο της 
απώλειας στέγης βρέθηκε πολύ υψηλή επικράτηση των ψυχικών διαταραχών σε σχέση με τον 
γενικό πληθυσμό, με προεξάρχουσες τις διαταραχές κατάχρησης ουσιών, τις συναισθηματικές 
διαταραχές, ενώ μικρά ποσοστά αναφέρονται για τις ψυχωτικές διαταραχές. Πολύ υψηλά ποσοστά 
στην επικράτηση της κατάχρησης αλκοόλ κατέχει η Γερμανία, ίσως γιατί είναι εύκολα προσβάσιμο 
και λιγότερο ακριβό από άλλες χώρες, ενώ αναφέρεται και περιορισμένη χρήση των αντίστοιχων 
υπηρεσιών υγείας. Παρόμοια υψηλά ποσοστά κατάχρησης ουσιών (αλκοόλ και ναρκωτικών) 
καταγράφουν και η Ισπανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Αγγλία. Υψηλά ποσοστά στις χώρες αυτές 
καταγράφονται και για τη συννόσηση, με πιο συχνό τον συνδυασμό μεταξύ διαταραχής κατάχρησης 
ουσιών και συναισθηματικών διαταραχών. Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα για τις χώρες της Ευρώπης 
είναι η υψηλή επικράτηση της καταθλιπτικής και της αγχώδους διαταραχής καθώς και η χαμηλή 
επικράτηση της σχιζοφρένειας και της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας. Η χαμηλή 
επικράτηση της σχιζοφρένειας και της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας έρχεται σε 
αντίθεση με τις έρευνες από τη Βόρεια Αμερική  με  βάση κάποιους συγγραφείς που συνέκριναν 
τα δείγματά τους με δείγματα από αστέγους του Λος Άντζελες. Επίσης υψηλά, ήταν τα επίπεδα 
κατάχρησης παράνομων ουσιών σε χώρες η Αγγλία, ενώ στην Ισπανία βρέθηκε ότι το βασικό ψυχικό 
πρόβλημα του άστεγου πληθυσμού είναι οι συναισθηματικές διαταραχές. Ο πληθυσμός των αστέγων 
αντιμετωπίζει πολλά και πολύπλοκα προβλήματα ψυχικής υγείας σε σύγκριση με αυτά του γενικού 
πληθυσμού. Αυτό που απασχολεί ιδιαίτερα είναι ότι τα προβλήματα αυτά δεν αντιμετωπίζονται 
επαρκώς ούτε από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ούτε από τις υπηρεσίες απεξάρτησης, αλλά ούτε 
και από τις  κοινωνικές υπηρεσίες για τους αστέγους.  Δημιουργείται λοιπόν η ανάγκη για ενοποίηση 
των υπηρεσιών αυτών σε θεραπευτικό και οργανωτικό επίπεδο για την καλύτερη αντιμετώπιση των 
αναγκών των αστέγων.

Λέξεις ευρετηρίου: Άστεγος, ψυχοπαθολογία, Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Στις δεκαετίες 1950–1960 ο πληθυσμός των αστέ-
γων αποτελούνταν κυρίως από άνδρες που έκαναν 
κατάχρηση αλκοόλ και έμεναν σε φτηνά ξενοδοχεία. 
Τη δεκαετία του 1980, αυξήθηκαν και άλλαξαν τα δη-
μογραφικά τους χαρακτηριστικά περιλαμβάνοντας 
νεότερα άτομα, περισσότερες γυναίκες που ζού-
σαν έξω στους δρόμους ή σε πλατείες. Έτσι, στους 
αλκοολικούς προστέθηκαν και άτομα με πρόσθετα 
προβλήματα ψυχικής υγείας.1 Οι περισσότερες έρευ-
νες για τους αστέγους προέρχονται από τις ΗΠΑ οι 
οποίες μελέτησαν την επικράτηση των ψυχικών δι-
αταραχών στον πληθυσμό αυτόν. Οι έρευνες από το 
1980–1990 καταγράφουν την επικράτηση των ψυ-
χικών διαταραχών σε αστέγους η οποία κυμαίνεται 
από 2–90% για τα προβλήματα ψυχικής υγείας γενι-
κά, από 4–86% για τα προβλήματα κατάχρησης αλ-
κοόλ και από 1–70% για τα προβλήματα κατάχρησης 
ουσιών.2

Ήδη από τη δεκαετία του 1980 οι έρευνες για τους 
αστέγους στις Ευρωπαϊκές χώρες επικεντρώνονται 
στην ψυχική κατάσταση και την κοινοτική φροντί-
δα των αστέγων.1,3,4 Ενδιαφέρον παρουσιάζει μία 
ανασκοπική μελέτη του φαινομένου της απώλει-
ας στέγης στις χώρες της δυτικής Ευρώπης από το 
1970–2001.5 Αυτή η μελέτη των ερευνών για τους 
αστέγους δείχνει ότι το φαινόμενο αναπτύσσεται 
σταδιακά στις χώρες αυτές, σε αντίθεση με τις χώ-
ρες της Βόρειας Αμερικής όπου το φαινόμενο είναι 
πιο παλιό.6 Πραγματικά, οι κοινωνικο-οικονομικές 
συνθήκες, η πολιτικές πρόνοιας και η κουλτούρα των 
λαών διαφέρουν κάποιες φορές σε μεγάλο βαθμό.

Στην ανασκόπηση αυτή φαίνεται ότι το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό των ερευνών αφορά στην Αγγλία (42%) 
και στη Γαλλία (17%), με πολύ λίγες έρευνες να αφο-
ρούν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή περισ-
σότερες από μία Ευρωπαϊκές χώρες (3,5%). Η συμβο-
λή της Γερμανίας στη μελέτη των αστέγων φαίνεται 
να είναι πολύ μικρή (5%), ενώ η Ιταλία φαίνεται να 
είναι απούσα. Οι έρευνες μέχρι το 1996 είναι λίγες σε 
σχέση με το σύνολο των ερευνών (23%), ενώ το 77% 
αφορά στην περίοδο μετά το 1996 έως το 2001.

Από την ανασκοπική αυτή μελέτη φαίνεται ότι η 
επικράτηση των ψυχικών διαταραχών είναι υψηλό-
τερη στον πληθυσμό των αστέγων, σε σχέση με το 
γενικό πληθυσμό με ποσοστά από 58–100%.5 Όσον 
αφορά στην επικράτηση συγκεκριμένων διαταραχών 
φαίνεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ερευνών. 
Εντυπωσιακό είναι το αποτέλεσμα για την υψηλή 

επικράτηση της διαταραχής κατάχρησης/εξάρτησης 
από ουσίες και κυρίως από το αλκοόλ, που είναι υψη-
λότερη στη Γερμανία (είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη 
κατανάλωση αλκοόλ στη Δυτική Ευρώπη). Πολλές 
έρευνες αναφέρουν ότι μία συντριπτική πλειοψηφία 
των αστέγων αντιμετώπιζαν ήδη προβλήματα με το 
αλκοόλ πριν την απώλεια στέγης.7,8

Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα είναι η υψηλή επι-
κράτηση της καταθλιπτικής και της αγχώδους δι-
αταραχής καθώς και η χαμηλή επικράτηση της 
σχιζοφρένειας και της αντικοινωνικής διαταραχής 
προσωπικότητας. Η χαμηλή επικράτηση της σχιζο-
φρένειας και της αντικοινωνικής διαταραχής προσω-
πικότητας έρχεται σε αντίθεση με τις έρευνες από τη 
Βόρεια Αμερική, με βάση κάποιους συγγραφείς που 
συνέκριναν τα δείγματά τους με δείγματα από αστέ-
γους του Λος Άντζελες.7,8 Καθώς η επικράτηση της 
διαταραχής κατάχρησης αλκοόλ ήταν πολύ υψηλή 
στις έρευνες της Γερμανίας σε σύγκριση με τη Βόρεια 
Αμερική, η σχιζοφρένεια και η αντικοινωνική διατα-
ραχή ήταν σε χαμηλά επίπεδα στο γερμανικό και το 
ισπανικό δείγμα.7,8

Επίσης υψηλά, ήταν τα επίπεδα κατάχρησης παρά-
νομων ουσιών στις Ευρωπαϊκές χώρες. Στη Αγγλία 
το ποσοστό βρέθηκε στο 68%,9 ενώ οι χρήστες ήταν 
πιο νέοι και περιθωριοποιημένοι. Μαζί με την απο-
μάκρυνση από τους φροντιστές της παιδικής ηλικίας 
αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την απώλεια στέ-
γης μεταξύ των ψυχωσικών ασθενών.10

Ενδιαφέρον θα ήταν να μελετήσουμε και την έρευ-
να των Toro et al (2007)6 στην οποία χρησιμοποιήθη-
κε δείγμα από 1546 άτομα μέσω τηλεφωνικής επι-
κοινωνίας σε 4 διαφορετικά κράτη, στο Βέλγιο, στην 
Ιταλία, στην Αγγλία, στη Γερμανία και στις ΗΠΑ.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δείχνουν ότι 
η υψηλότερη επικράτηση του φαινομένου της απώ-
λειας στέγης μετρήθηκε στην Αγγλία (7,7%) και ακο-
λουθούν οι ΗΠΑ (6,2%), ενώ τα μικρότερα ποσοστά 
έχει η Γερμανία (2,4%) με το Βέλγιο και την Ιταλία 
να έχουν μέτρια ποσοστά (3,4% και 4% αντίστοιχα). 
Μικρότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Γερμανία 
και όσον αφορά στην επισφαλή στέγαση (5,6%). 

Όσον αφορά στην επικράτηση των ψυχικών 
ασθενειών στον άστεγο πληθυσμό των χωρών 
που ερευνήθηκαν, τα αποτελέσματα για τις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως εξής: Γερμανία: 
48,49%, Βέλγιο 13,19%, Αγγλία: 29,39%, Ιταλία: 33%. 
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Στις επιμέρους ψυχιατρικές οντότητες τα αποτελέ-
σματα διαμορφώνονται όπως φαίνεται στον πίνακα 
1.

Ας δούμε πιο αναλυτικά, τη μελέτη των προβλημά-
των ψυχικής υγείας στον πληθυσμό των αστέγων σε 
χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Ισπανία, η Ολλανδία, 
η Γαλλία, η Ελβετία και η Ελλάδα.

Γερμανία

Στη Γερμανία, το ενδιαφέρον για το φαινόμενο 
της απώλειας στέγης ξεκινά πολύ νωρίς από τους 
Bonhoeffer11 και τον Wilmanns12 που μελέτησαν την 
«ψυχοπαθολογία των περιπλανώμενων». Οι συγγρα-
φείς αυτοί περιγράφουν την υψηλή επικράτηση της 
σχιζοφρένειας και του αλκοολισμού μεταξύ πρώην 
αστέγων ανάμεσα στους εργάτες και τους φυλακι-
σμένους. 

Στις δεκαετίες του 1920 και 1930, κάποιοι ερευνη-
τές ασχολήθηκαν με τις ψυχιατρικές διαγνώσεις στον 
πληθυσμό των αστέγων ονομάζοντας τις ομάδες 
αυτές ως αντικοινωνικές, αφύσικες και κατώτερες. 
Αρκετές χιλιάδες αστέγου πληθυσμού απελάθηκε 
προς στρατόπεδα συγκέντρωσης13 και οι άστεγες 
γυναίκες υπέστησαν στείρωση.14 Μέχρι τη δεκαετία 
του 1980 η ψυχιατρική έρευνα χαρακτηρίζεται από 
μια κοντόφθαλμη νοοτροπία που εστιάζεται στις 
ψυχικές δυσλειτουργίες που μπορεί να εμφανίζει ο 
πληθυσμός αυτός. Μόλις πρόσφατα, τη δεκαετία του 
1990, οι ερευνητές ασχολήθηκαν με τις συνθήκες ζω-
ής και τον κοινωνικό ιστό του αστέγου πληθυσμού 
που λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση της κοι-
νωνικο-οικονομικής τους κατάστασης.

Όσον αφορά στην επικράτηση των ψυχικών δια-
ταραχών στους άνδρες αστέγους τα ευρήματα που 
αφορούν στη Γερμανία συγκλίνουν με τα ευρήματα 

των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών:8,15 77–94% τρέχουσα 
επικράτηση με υψηλότερο το ποσοστό των διαταρα-
χών εξάρτησης από ουσίες, καθώς επίσης και περιο-
ρισμένη χρήση των αντίστοιχων υπηρεσιών υγείας. 

Ο Driessen,16 που μελέτησε τον πληθυσμό των 
Αγγλο-αμερικανών βρήκε ότι η τρέχουσα επικράτη-
ση των ψυχικών διαταραχών στους αστέγους είναι 
30–50% με επίσης μικρή χρήση των υπηρεσιών ψυ-
χικής υγείας.

Στην έρευνα του Langle,17 συμμετείχαν 91 άνδρες 
της πόλης Tubingen της Γερμανίας όπου η τρέχου-
σα επικράτηση των ψυχικών διαταραχών (με βά-
ση το ICD-10) ήταν πολύ υψηλή και άγγιζε το 74%, 
με πρώτη θέση τη διαταραχή κατάχρησης αλκοόλ. 
Ακολουθούν οι αγχώδεις διαταραχές με 26% και οι 
συναισθηματικές διαταραχές με 15%. Η συννόσηση 
αγγίζει το 67% και αφορά κυρίως στο συνδυασμό 
εξάρτησης αλκοόλ και ουσιών.

Η έρευνα των Fichter8 σε ένα δείγμα 271 αστέγων 
στην πόλη του Mονάχου έδειξε ότι η διά βίου επι-
κράτηση των ψυχικών διαταραχών (στον άξονα Ι) 
στους αστέγους του δείγματος ήταν πολύ υψηλή σε 
σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό στo Μόναχο18 και 
στο Λος Άντζελες.3 Από τον άξονα ΙI η μόνη διαταρα-
χή που εξετάστηκε η αντικοινωνική διαταραχή προ-
σωπικότητας, ήταν πολύ χαμηλή για τους άνδρες του 
δείγματος (4,1%). Το αντίστοιχο ποσοστό για τη δια 
βίου επικράτηση της διαταραχής αυτής είναι 9,6%. 
Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 2.

Όσον αφορά στη συννόσηση, το 45,9% είχε μία δι-
άγνωση, το 23,3% είχε δύο διαγνώσεις, το 8,2% είχε 
τρεις διαγνώσεις και το 3,4% είχε τέσσερεις διαγνώ-
σεις. Επομένως, η συννόσηση ήταν πολύ υψηλή για 
τους αστέγους άνδρες του Μονάχου και αφορούσε 
το συνδυασμό μίας διαταραχής κατάχρησης ουσιών 
(κυρίως αλκοόλ) με συναισθηματική διαταραχή, αγ-
χώδη διαταραχή ή σχιζοφρένεια. Το ποσοστό του 
δείγματος που είχε δύο ή περισσότερες τρέχουσες 
διαγνώσεις ήταν 34,9% και το αντίστοιχο ποσοστό 
διά βίου ήταν 53,4%.

Στη μελέτη των Fichter & Quadflieg19 σε ένα δείγ-
μα 265 αστέγων ανδρών στην πόλη του Μονάχου, 
στη Γερμανία, βρέθηκε ότι η διά βίου επικράτηση 
των ψυχικών διαταραχών στους αστέγους είναι πολύ 
υψηλή (η συνολική επικράτηση οποιασδήποτε ψυχι-
κής διαταραχής φθάνει το 93,2%), ενώ τα αντίστοιχα 
ποσοστά στον γενικό πληθυσμό είναι 0,8% για τις 

Πίνακας 1. Η επικράτηση των ψυχικών διαταρα-
χών σε δείγμα άστεγου πληθυσμού σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ψ υχικές διατα-
ραχές %

Γερμανία Βέλγιο Αγγλία Ιταλία

Κ ατάθλιψη 47,91 47,13 39,93 49,33

Αλκοολισμός 68,75 51,55 45,96 47,56

Κ ατάχρηση 
ουσιών

48,90 34,88 45,04 32,15



PSYCHIATRIKI 23 (4), 2012 Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ 337

ψυχωσικές διαταραχές, 4,5% για τις συναισθηματι-
κές διαταραχές, 15,1% για τη διαταραχή κατάχρησης 
ουσιών, 3% για τις αγχώδεις διαταραχές.8 Στον άξονα 
ΙΙ, εκτιμήθηκε μόνο η αντικοινωνική διαταραχή προ-
σωπικότητας με ποσοστό 25,1%. 

Επίσης, η συννόσηση βρέθηκε πολύ υψηλή με το 
17,5% (27,2% διά βίου) να έχει δύο διαγνώσεις, το 
6,3% (10,4% διά βίου) να έχει τρεις διαγνώσεις και το 
0,9% (2,2% διά βίου) να έχει τέσσερεις διαγνώσεις. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις η συννόσηση περιε-
λάμβανε τον συνδυασμό κατάχρησης ουσιών, κυρί-
ως αλκοόλ, και συναισθηματικών διαταραχών ή αγ-
χωδών διαταραχών ή ψυχωσικών διαταραχών. 

Στην έρευνα αυτή βρέθηκε πολύ υψηλό ποσοστό 
εξάρτησης από το αλκοόλ, ενώ χαμηλότερα ποσο-
στά καταγράφει συνήθως η Μαδρίτη.4 Η Γερμανία εί-
ναι από τις χώρες με την υψηλότερη κατά κεφαλή κα-
τανάλωση αλκοόλ τον χρόνο, ίσως γιατί είναι εύκολα 
προσβάσιμο και λιγότερο ακριβό από άλλες χώρες. 
Το πρόβλημα της εξάρτησης από το αλκοόλ φαίνεται 
να συνυπάρχει και με άλλες ψυχικές διαταραχές, γε-
γονός το οποίο χρειάζεται να ληφθεί υπόψη για τον 
σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας στην κοινότητα.

Η διά βίου επικράτηση των συναισθηματικών δια-
ταραχών είναι πολύ υψηλή στο δείγμα του Μονάχου 
(32,8%), ενώ υψηλά ποσοστά δυσθυμίας καταγράφει 
και η Ισπανία.4 Η κατάχρηση και εξάρτηση ουσιών 
δεν ήταν τόσο έντονη στο δείγμα του Μονάχου όσο 
καταγράφηκε στο δείγμα του Λος Άντζελες.3 

Μετά από 3 χρόνια από την αρχική αξιολόγηση του 
δείγματος, οι Fichter & Quadflieg20 επαναξιολόγησαν 

την επικράτηση των ψυχικών διαταραχών καθώς και 
την κατάσταση στέγασης στο ίδιο δείγμα των 265 
αστέγων. Παρατηρήθηκε μία μικρή αύξηση στην 
επικράτηση των ψυχικών διαταραχών (από 4,38% σε 
5,7%), ενώ στις συναισθηματικές διαταραχές, στη δι-
αταραχή κατάχρησης ουσιών και στις αγχώδεις δια-
ταραχές παρουσιάζεται μία ύφεση στη διάρκεια των 
3 αυτών χρόνων (πίνακας 2).

Στην έρευνα των Salize15 συμμετείχαν 102 άστεγοι 
άνδρες, στην περιοχή Mannheim της Γερμανίας. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι το 68,6% του δείγματος 
είχε τουλάχιστον μία ψυχική διαταραχή. Η διά βίου 
επικράτηση ήταν 82,4%. Η πιο συχνή διαταραχή που 
μετρήθηκε ήταν ψυχολογικά και συμπεριφορικά 
προβλήματα που απορρέουν από την κατάχρηση 
ψυχοδραστικών ουσιών, με βάση το ICD-10 με ποσο-
στό 55,9%. Μόνο το 34,3% (διά βίου 40,1%) του δείγ-
ματος έκανε κατάχρηση ουσιών, χωρίς άλλη ψυχια-
τρική διάγνωση. Σε συνδυασμό με άλλη ψυχιατρική 
διαταραχή βρέθηκε το 21,6% του δείγματος (διά βίου 
33,3%), ενώ το 12,7% του δείγματος είχε μία τουλά-
χιστον ψυχική διαταραχή χωρίς διαταραχή κατάχρη-
σης ουσιών (διά βίου 8,8%). 

Τα ευρήματα αυτής της έρευνας συνηγορούν με τα 
αποτελέσματα άλλων ερευνών ιδιαίτερα όσον αφο-
ρά στη συννόσηση κατάχρησης αλκοόλ με άλλες 
ψυχιατρικές διαταραχές.21 

Ολλανδία

Στην Ολλανδία, το 1995 η εκτίμηση του αριθμού 
των αστέγων ήταν 20.000.22 Το 2000 εκτιμάται ότι 

Πίνακας 2. Η διά βίου και η τρέχουσα επικράτηση των ψυχικών διαταραχών σε δείγμα άστεγου πληθυσμού 
στην πόλη του Μονάχου στη Γερμανία.

Ψυχιατρικές διαταραχές
κατά DSM-III

∆ιά βίου/τρέχουσα επικράτηση (%) 
Τρέχουσα επικράτηση (%)

(Fichter et al 1996)

Τρέχουσα επικράτηση (%)
(Fichter & Quadflieg 2001/2005)

Σχιζοφρένεια 12,4/9,6 4,38/5,7

Συναισθηματικές ∆ιαταραχές 41,8/24 19,17/12,22

Αγχώδεις ∆ιαταραχές 22,6/14,4 10,98/5,42

ÊáôÜ÷ñçóç/åîÜñôçóç áðü áëêïüë 91,1/71,2 67,35/50,09

ÊáôÜ÷ñçóç/åîÜñôçóç áðü ïõóßåò 17,8/10,3 2,05/2,28

Οποιαδήποτε Ψυχική ∆ιαταραχή 94,5/80,8 78,72/65,98

Α ντικοινωνική ∆ιαταραχή 
Προσωπικότητας

4,1/2,7 –
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το 0,13% του πληθυσμού είναι χωρίς στέγη, το οποίο 
συμβαδίζει με τα χαμηλότερα ποσοστά που έχουν 
εκτιμηθεί από χώρες της Αμερικής.23

Στη χώρα αυτή, όπως και στις ΗΠΑ, ο αριθμός των 
αστέγων είναι πολύ μεγαλύτερος στις μεγάλες πόλεις. 
Στο Άμστερνταμ, ο αριθμός των αστέγων εκτιμάται 
να κυμαίνεται μεταξύ 2000 και 6.55024 το 1990 που 
είναι 2 έως 5 φορές υψηλότερος από τον εθνικό μέσο 
όρο. Στο Άμστερνταμ, το 10% των αστέγων μένουν 
στον δρόμο,25 και είναι νεαροί ενήλικες, λιγότερο 
από 10% είναι άστεγες γυναίκες με παιδιά και το 40% 
είναι μέλη εθνικών μειονοτήτων.1,26 Από έρευνα που 
έγινε στο Άμστερνταμ, βρέθηκε ότι το 60% των ερω-
τηθέντων ήταν χωρίς στέγη για πάνω από 1 χρόνο.25 

Οι έρευνες που έχουν ασχοληθεί με την καταγρα-
φή των ψυχικών ασθενειών στους αστέγους στην 
Ολλανδία είναι λίγες.1,27 Από τα αποτελέσματα φαί-
νεται ότι η επικράτηση των ψυχικών ασθενειών είναι 
μεγαλύτερη για τις ΗΠΑ από την Ολλανδία. Όμως 
στην Ολλανδία περισσότεροι ψυχικά ασθενείς νοση-
λεύονται σε ψυχιατρικά νοσοκομεία. Η ψυχιατρική 
μεταρρύθμιση στη χώρα αυτή δεν είχε ως αποτέλε-
σμα τη μείωση στον αριθμό των ψυχιατρικών νοσο-
κομείων αλλά τη μείωση στη διάρκεια της νοσηλείας, 
στον αριθμό των πρώτων εισαγωγών και τον διπλα-
σιασμό του αριθμού των επανεισαγωγών.28 

Η αναδιαμόρφωση των ψυχιατρικών νοσοκομεί-
ων σε κοινοτική ψυχιατρική φροντίδα δεν είχε ως 
αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των αστέγων 
από τους ψυχιατρικούς ασθενείς που εξήλθαν από τα 
νοσοκομεία. Πολλοί όμως από τους αστέγους με ψυ-
χικά προβλήματα θα είχαν εισαχθεί στο νοσοκομείο 
πριν 20 χρόνια. Τώρα, τα νοσοκομεία δίνουν εξιτήριο 
σε ασθενείς με σοβαρά ψυχικά νοσήματα, μετά από 

βραχύχρονη νοσηλεία και χωρίς να υπάρχει συντονι-
σμός με τις υπηρεσίες στην κοινότητα. Αυτό μπορεί 
να οδηγήσει σε μία έξαρση των συμπτωμάτων και 
στην απώλεια στέγης.29

Με βάση τις έρευνες των Sleegers30 και Spijker27 
προκύπτει ότι η μεγαλύτερη διά βίου επικράτηση, 
στον πληθυσμό των αστέγων στην πόλη αυτή, ανήκει 
στη διαταραχή κατάχρησης και εξάρτησης αλκοόλ 
με ποσοστό 31–46% και ακολουθούν οι διαταραχές 
της διάθεσης με ποσοστά 24–25%. Η σχιζοφρένεια 
ακολουθεί τα χαμηλά ποσοστά των άλλων ευρωπα-
ϊκών χωρών (3–14%).

Γαλλία

Η Γαλλία έχει υιοθετήσει μία πολύ ενεργή στάση 
στην αποϊδρυματοποίηση των ψυχικά ασθενών και 
την επένδυση των χρηματικών πόρων για την ψυ-
χική υγεία σε εξωτερικές κοινοτικές δομές.31 Για τον 
λόγο αυτόν μπορεί να έχει μικρότερα ποσοστά ψυ-
χικών διαταραχών μεταξύ του αστέγου πληθυσμού 
σε σχέση με χώρες όπου η μείωση των ψυχιατρικών 
κρεβατιών δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση 
στις κοινοτικές δομές.

Στην έρευνα των Kovess & Lazarus32 συμμετείχαν 
838 άστεγοι της πόλης του Παρισιού. Η κατανομή 
των ψυχικών διαταραχών διά βίου και τρέχουσα (1 
έτους) φαίνεται στον πίνακα 3.

Στη μέτρηση της ψυχοπαθολογίας βρέθηκε ότι η 
συνόσηση αφορούσε σε προβλήματα κατάχρησης 
ουσιών σε συνδυασμό με σχιζοφρένεια, ενώ η κατά-
χρηση αλκοόλ συνδυαζόταν με καταθλιπτικές διατα-
ραχές. 

Πίνακας 3. Η διά βίου και η τρέχουσα επικράτηση των ψυχικών διαταραχών σε δείγμα αστέγων στο Παρίσι και 
στη Μαδρίτη.

Ψυχικές διαταραχές ∆ιά βίου/τρέχουσα
Επικράτηση (%)

(Παρίσι)

∆ιά βίου/τρέχουσα
Επικράτηση (%) 

(Μαδρίτη)

Σχιζοφρένεια 16/5,8 4/2

Συναισθηματικές διαταραχές 41/23,7 27/19

∆ιαταραχή κατάχρησης/εξάρτησης οποιασδήποτε ουσίας 33,9/21,3 50/34

∆ιαταραχή κατάχρησης/εξάρτησης αλκοόλ 24,9/14,9 41/28

∆ιαταραχή κατάχρησης/εξάρτησης ουσιών 15,6/10,3 17/10

Οποιαδήποτε ψυχική διαταραχή 57,6/29,1 67/51
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Η κατάχρηση ουσιών ήταν συχνότερη στους άν-
δρες από τις γυναίκες, σε ανθρώπους χαμηλότερου 
μορφωτικού επιπέδου, και σε αυτούς που ζούσαν 
στον δρόμο. Φαίνεται η διαταραχή αυτή να παίζει 
ρόλο στην έναρξη του φαινομένου καθώς και στη 
διατήρησή του. 

Ισπανία

Όσον αφορά στην Ισπανία, η πρωτεύουσα της 
χώρας η Μαδρίτη με πληθυσμό 4 εκατομμύρια εκτι-
μάται να έχει από 900 έως 2000 αστέγους με βάση 
έρευνες που έγιναν στον δρόμο από στατιστικές 
υπηρεσίες.4 Τα πιο αξιόπιστα στοιχεία για τους αστέ-
γους στην πόλη αυτή προέρχονται από διαφορετικές 
πηγές: τον συνολικό αριθμό κρεβατιών που διαθέτει 
η πόλη (n=991), τις Επείγουσες Κοινωνικές Υπηρεσίες 
που παρέχουν 24 ώρες υπηρεσίες σε περίπου 200 
αστέγους που ζουν στους δρόμους της πόλης και την 
Κοινωνική Υπηρεσία για τους Μετανάστες. 

Στην έρευνα του Vazquez4 πήραν μέρος 261 άστε-
γοι στην πόλη της Μαδρίτης. Η τρέχουσα 12μηνη 
επικράτηση των ψυχικών διαταραχών στο σύνολο 
του δείγματος φαίνεται στον πίνακα 3. 

H διά βίου επικράτηση των ψυχικών διαταραχών 
ήταν πολύ υψηλή (67%) και ήταν υψηλότερη στους 
άνδρες (70% σε σύγκριση με το 55% των γυναικών), 
καθώς και η επικράτηση της διαταραχής κατάχρη-
σης ουσιών (43% σε σύγκριση με το 33%). Οι γυναίκες 
φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη τάση να αναπτύσσουν 
διαταραχές μη σχετιζόμενες με κατάχρηση ουσιών. Η 
επικράτηση των συναισθηματικών διαταραχών ήταν 
μεγαλύτερη στις γυναίκες (30–17%). 

 Ο αποϊδρυματισμός των ψυχικά ασθενών δεν φαί-
νεται να επιδρά στην αύξηση του αριθμού των αστέ-
γων στην Ισπανία, αφού το ποσοστό των σχιζοφρε-
νών μεταξύ των αστέγων είναι μόλις 4%. Επίσης, η 
αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας στην Ισπανία 
ξεκίνησε στο μέσο της δεκαετίας του 1980 στη διάρ-
κεια της οποίας δεν σημειώθηκε σημαντική αύξηση 
στον πληθυσμό των αστέγων.4 

Με βάση την παραπάνω έρευνα, φαίνεται ότι το 
μείζον πρόβλημα του πληθυσμού των αστέγων 
στη Μαδρίτη είναι οι συναισθηματικές διαταραχές 
(27%). Η κατάθλιψη φαίνεται να αποτελεί μια άτυπη 
διαταραχή. Το γεγονός μπορεί να εμποδίζει τον πλη-
θυσμό αυτόν από το να αναζητήσει βοήθεια και να 

χρησιμοποιεί αποτελεσματικούς αμυντικούς μηχανι-
σμούς.33,34

Ελβετία

Η Ελβετία είναι μία από τις πιο πλούσιες χώρες στον 
κόσμο. Είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο στις δαπά-
νες για την υγεία με 3012 $ κατά κεφαλή το 2001.35 
Στην ψυχιατρική φροντίδα, το 80% των συνολικών 
δαπανών για την υγεία διατίθενται για την ενδονο-
σοκομειακή φροντίδα όταν στις περισσότερες ευρω-
παϊκές χώρες το ποσοστό αυτό είναι 20%.36

Το φαινόμενο της απώλειας στέγης στη Ελβετία 
δεν είναι απόλυτα κατανοητό. Κάποιοι θα μπορού-
σαν να υποστηρίξουν ότι το φαινόμενο αυτό δεν 
υπάρχει στη χώρα αυτή, εφόσον είναι μία από τις πιο 
πλούσιες χώρες στον κόσμο με ένα επαρκές κοινω-
νικό σύστημα, χωρίς εμφανείς ανισότητες.37 Όπως 
έχει δειχθεί ένα επαρκές κοινωνικό σύστημα λει-
τουργεί προστατευτικά προς το φαινόμενο της απώ-
λειας στέγης.38 Ο αριθμός των κρεβατιών που είναι 
διαθέσιμα για τον άστεγο πληθυσμό αυξήθηκε στο 
Καντόνι της Ζυρίχης στο διάστημα από το 2001 έως 
το 2003 κατά 17%.39 

Η έρευνα των Lauber39 περιλαμβάνει 16.247 ενήλι-
κες ασθενείς που έκαναν εισαγωγή στο ψυχιατρικό 
νοσοκομείο στο Καντόνι της Ζυρίχης από το 1998 
έως το 2001. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 1,6% 
όλων των εισαγωγών ήταν άστεγοι. Το 30% αυτών 
ήταν γυναίκες και το 70% ήταν άνδρες. Τα αντίστοιχα 
ποσοστά στην Αγγλία είναι 20,5%40 και στην Αμερική 
35%.41 

Στην έρευνα αυτή βρέθηκε ότι ο άστεγος πληθυ-
σμός έπασχε κυρίως από διαταραχή κατάχρησης 
ουσιών και συγκεκριμένα από πολλαπλή κατάχρηση 
ουσιών κατά ICD-10. Περίπου όμοια ποσοστά βρέθη-
καν σε ψυχωσικές, νευρωτικές και διαταραχές προ-
σωπικότητας, ενώ μικρότερα ποσοστά σημειώθηκαν 
σε οργανικές και συναισθηματικές διαταραχές (κατά 
ICD-10). Ο αριθμός των ασθενών με συνόσηση, βρέ-
θηκε πολύ υψηλός (27%) σε σύγκριση με τους υπό-
λοιπους ασθενείς.

Επίσης, η σοβαρότητα της ψυχικής διαταραχής 
στην ομάδα των αστέγων ήταν 4 (σοβαρά ασθενείς) 
με κλίμακα από 0 έως 6 και είχαν σημαντικά μικρό-
τερη διάρκεια νοσηλείας, ενώ κατά την έξοδό τους η 
κλινική τους κατάσταση ήταν ελάχιστα βελτιωμένη 
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σε σχέση με τους υπόλοιπους ασθενείς. Επίσης, από 
τους αστέγους ασθενείς που έκαναν εισαγωγή στο 
νοσοκομείο, 1 στους 3 προσήλθε με δική του πρω-
τοβουλία, ποσοστό υψηλότερο σε σύγκριση με τους 
ασθενείς που είχαν στέγη.

Τα ευρήματα αυτής της μελέτης είναι σύμφωνα 
με τα ευρήματα άλλων ερευνών που μελετούν τα 
ποσοστά των αστέγων σε ενδονοσοκομειακές ψυ-
χιατρικές δομές και χαρακτηρίζονται από σοβαρές 
ψυχικές διαταραχές και φτωχή κοινωνική προσαρ-
μογή.40–42

Ο ίδιος ερευνητής, το 2005 μελέτησε 28.204 ασθε-
νείς που είχαν εισαχθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο 
στο Καντόνι της Ζυρίχης.43

Ο βαθμός της σοβαρότητας των συμπτωμάτων 
ήταν υψηλός (4) και στα δύο δείγματα (άστεγοι vs μη 
άστεγοι). Οι άστεγοι ασθενείς παρατηρήθηκε ότι εί-
χαν συντομότερη ενδονοσοκομειακή παραμονή και 
είχαν μέτρια βελτίωση κατά την έξοδό τους από το 
νοσοκομείο, ενώ σε μια άλλη ομάδα ασθενών η βελ-
τίωση ήταν αισθητή. 

Βρέθηκε ότι ο άστεγος πληθυσμός έπασχε κυρίως 
από διαταραχή κατάχρησης ουσιών και συγκεκρι-
μένα από πολλαπλή κατάχρηση ουσιών κατά ICD-10 
με ποσοστό 32,7%. Μέτρια ποσοστά βρέθηκαν σε 
ψυχωσικές (17,1%), συναισθηματικές (5,6%) και δι-
αταραχές προσωπικότητας (7,8%), ενώ μικρότερα 
ποσοστά σημειώθηκαν σε οργανικές διαταραχές 
(0,7%). Ο αριθμός των ασθενών με συννόσηση δη-
λαδή οι ασθενείς με διαταραχή κατάχρησης ουσιών 
και κάποια άλλη ψυχιατρική διαταραχή βρέθηκε 
υψηλός (28,6%) σε σύγκριση με τους υπόλοιπους 
ασθενείς.

Ελλάδα

Το φαινόμενο των αστέγων στην Ελλάδα είναι μάλ-
λον πρόσφατο σε σύγκριση με το ξεκίνημά του σε 

άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Επί του παρόντος, το αυξη-
μένο ποσοστό των αστέγων στην Ελλάδα έχει πλη-
σιάσει τα ποσοστά των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ. 
Ωστόσο, οι υπάρχουσες υπηρεσίες που σχετίζονται 
με την πρόληψη και την αντιμετώπιση του προβλή-
ματος εμφανίζονται ιδιαίτερα φτωχές σε σύγκριση 
με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει εθνική στρατηγική για 
την αντιμετώπιση του φαινομένου της απώλειας στέ-
γης, όπως δεν υπάρχουν και συστηματικές ερευνητι-
κές προσπάθειες για τη μελέτη του πληθυσμού των 
αστέγων. Κάποιες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί 
από ΜΚΟ, ενώ πρόσφατες προσπάθειες από κυβερ-
νητικούς κύκλους για τους αστέγους που κοιμούνται 
στον δρόμο δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη. Η τελευ-
ταία απογραφή των αστέγων ατόμων στην Ελλάδα 
από τον FEANTSA έγινε το 2006. Τα στοιχεία από αυ-
τή την απογραφή φαίνονται στον πίνακα 4.44

Από την Ελλάδα βρέθηκε μόνο μία έρευνα των 
Konstantakopoulos et al.45 Στην έρευνα αυτή συμ-
μετείχαν μόνο 58 άστεγοι που έκαναν χρήση του 
Κέντρου Υποστήριξης Αστέγων στην Κλίμακα, στην 
πόλη της Αθήνας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 
υψηλότερη επικράτηση ανήκει στις διαταραχές ψυ-
χωσικού φάσματος με 32,7% σε αντίθεση με τις άλ-
λες Ευρωπαϊκές χώρες όπου τα αντίστοιχα ποσοστά 
είναι χαμηλότερα.4,8,39 Ακολουθούν οι διαταραχές 
κατάχρησης αλκοόλ με 22,4% και ουσιών με 18,9%, 
ενώ υψηλό ποσοστό κατέχουν και οι διαταραχές 
προσωπικότητας με 17,2%.

Συμπεράσματα 

Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται αντιληπτό ότι 
ο πληθυσμός των αστέγων αντιμετωπίζει πολλά και 
πολύπλοκα προβλήματα ψυχικής υγείας σε σύγκρι-
ση με αυτά του γενικού πληθυσμού. Τα αποτελέσμα-
τα των ερευνών που έχουν διεξαχθεί στον χώρο της 
Ευρώπης δείχνουν ότι τα ποσοστά της ψυχιατρικής 

Πίνακας 4. Υπολογισμένος αριθμός αστέγων ατόμων στην Ελλάδα (Feantsa 2006).

Χώρα Στο δρόμο Σ ε ξενώνα μιας διανυκτέρευ-
σης (overnight shelter)

Σ ε ξενώνες αστέγων/προσω-
ρινά καταλύματα (Homeless 
hostels/temporary accommo-
dation)

Σ ε δομές υποδοχής για 
μετα νάστες σε άσυλα
(Rece ption immigrants/asy-
lum)

Ελλάδα 6.000 1000 300 554/1800
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νοσηρότητας για την ειδική αυτή ομάδα του πληθυ-
σμού είναι κατά πολύ αυξημένα σε σύγκριση με το 
γενικό πληθυσμό και κυμαίνονται από 58–100% σε 
κάποιες περιπτώσεις.5

Όσον αφορά στην επικράτηση συγκεκριμένων 
δια ταραχών, φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποι-
ήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Σε κάποιες 
χώρες όπως η Γερμανία φαίνεται ότι το μείζον πρό-
βλημα του αστέγου πληθυσμού είναι η κατάχρηση 
αλκοόλ, όπου τα ποσοστά των διαταραχών που 
σχετίζονται με το αλκοόλ φθάνουν το 90%.8 Το πρό-
βλημα της εξάρτησης από το αλκοόλ πολύ συχνά 
συνυπάρχει με άλλες ψυχικές διαταραχές, με συνέ-
πεια και τα αντίστοιχα ποσοστά της συννόσησης 
στη χώρα αυτή να είναι υψηλά.

Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθούν και τα υψηλά 
ποσοστά συναισθηματικών διαταραχών που ανα-
φέρονται από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην 
Ισπανία και φθάνουν το 27%.4

Η επικράτηση των ψυχωσικών διαταραχών συ-
νολικά στον χώρο της Ευρώπης φαίνεται να είναι 
αρκετά χαμηλή με ποσοστά που δεν ξεπερνούν 
το 17%.39 Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η έρευνα που 
προέρχεται από την Ελλάδα όπου αναφέρεται πο-
σοστό ψυχωσικών διαταραχών 32,7%.45 Η εξαγωγή 
αυτού του συμπεράσματος γίνεται με αρκετή επιφύ-
λαξη λόγω του μικρού δείγματος της έρευνας αυτής 
(n=58). Η χαμηλή επικράτηση της σχιζοφρένειας 
και της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότη-
τας, που φαίνεται να είναι κανόνας στον χώρο της 
Ευρώπης, έρχεται σε αντίθεση με τις έρευνες που 
προέρχονται από την Αμερική, όπου τα αντίστοιχα 
ποσοστά φαίνονται να είναι υψηλότερα.3

Αυτό που απασχολεί ιδιαίτερα, είναι ότι τα προβλή-
ματα αυτά δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς ούτε από 
τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ούτε από τις υπηρεσίες 
απεξάρτησης, ούτε από τις κοινωνικές υπηρεσίες για 
τους αστέγους. Δημιουργείται λοιπόν η ανάγκη για 
ενοποίηση των υπηρεσιών αυτών σε θεραπευτικό 
και οργανωτικό επίπεδο για την καλύτερη αντιμετώ-
πιση των αναγκών των αστέγων.46–48

Στις περισσότερες χώρες οι τύποι υπηρεσιών που 
παρέχονται στους αστέγους είναι δημόσιες και ιδι-
ωτικές πρωτοβουλίες, κυρίως με χρηματοδότηση 
από την εκκλησία. Ο βασικός τύπος παρεχόμενων 
υπηρεσιών είναι για καταστάσεις επείγοντος. 

Πολλοί ερευνητές αναφέρουν την έλλειψη συ-
ντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών αυτών.49–51 Πολύ 
συχνά οι άστεγοι αναγκάζονται να μετακινούνται 
συνεχώς στη διάρκεια μιας μέρας π.χ. το πρωί θα 
πρέπει να φύγουν από τον ξενώνα που φιλοξενήθη-
καν στη διάρκεια της νύχτας για να πάνε στο συσσί-
τιο που βρίσκεται το πιθανότερο στην άλλη πλευρά 
της πόλης. Το απόγευμα θα βρίσκονται στο κέντρο 
ημέρας για αστέγους το οποίο κλείνει αργά το από-
γευμα για να περιμένουν εκ νέου κάποιες ώρες μέ-
χρι να ανοίξει ο ξενώνας και να μπορέσουν να πε-
ράσουν τη νύχτα τους εκεί.

Τα προγράμματα επανένταξης θα πρέπει να σχε-
διαστούν έτσι ώστε να ενοποιούν τα διαφορετικά 
πρόσωπα των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και να πε-
ριλαμβάνουν ομάδες εντοπισμού και προσέγγισης 
του πληθυσμού αυτού που πολύ συχνά έχει παραι-
τηθεί από την ανάληψη πρωτοβουλιών και νοιώθει 
αβοήθητο.50,51

Μεθοδολογικοί περιορισμοί
των ερευνών

Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην Ευρώπη εί-
ναι στο μεγαλύτερο μέρος τους περιγραφικές και 
χωρίς θεωρητικό υπόβαθρο, ίσως γιατί το φαινόμε-
νο της απώλειας στέγης είναι καινούργιο στις χώρες 
της Ευρώπης και είναι δύσκολο να το ορίσει κανείς. 
Κάποια σημεία που χρειάζονται βελτίωση και θα 
βοηθούσαν ίσως στο μέλλον είναι τα παρακάτω: (α) 
προσεκτικός ορισμός του φαινομένου της απώλει-
ας στέγης. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα κριτήρια 
για τη συμμετοχή ή τον αποκλεισμό από την έρευ-
να και για την τοπογραφική εντόπιση του δείγματος 
(συσσίτια, ξενώνες, δρόμος), (β) ο διαχωρισμός του 
ιδιαίτερου πληθυσμού αυτού σε υποομάδες με βά-
ση το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, (γ) η σύγκρι-
ση με ομάδες ελέγχου (που έχουν στέγη) ή με τον 
γενικό πληθυσμό (δ) να καθορίζεται η χρονολογία 
των γεγονότων σε σχέση με την απώλεια στέγης (ε) 
ο συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων 
για την έρευνα του θέματος. Με τον τρόπο αυτόν 
οι αδυναμίες της μίας μεθόδου εξισορροπούνται 
από τα πλεονεκτήματα της άλλης όπως π.χ. με τη 
χρήση κλινικών συνεντεύξεων αλλά και ανοιχτών 
ερωτήσεων για την ίδια ερώτηση. Ανάλογες οδηγί-
ες θα ήταν χρήσιμες και για τις έρευνες της Βόρειας 
Αμερικής.5
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Most research on the homeless is coming from the US, where the prevelence of mental disorders con-
cerning this population was pointed out. The surveys for the homeless in European countries focus 
on the mental state and community care of the homeless very early, since the 1980’s. Homelessness 
is gradually developing in these countries, while in the countries of North America the phenome-
non is much older. The prevelence of mental disorders in European countries is higher in the home-
less population, with rates of 58% -100% compared with the general population. In countries like 
Germany, Spain, Holland, France, Switzerland, where the phenomenon of homelessness has been 
studied, one of the most striking features was the high prevalence of substance abuse disorders, 
emotional disorders, while small percentages were reported for psychotic disorders. The prevalence 
of alcohol abuse was very high in Germany, perhaps because it is easily accessible and less expen-
sive than in other countries. Limited use by homeless of relevant health services was also very com-
mon in this country. The same observation was also recorded in Spain, France and the Netherlands. 
High rates in these countries was reported for comorbidity, most often concerning the combination 
of substance abuse disorder and emotional disorders. Another interesting finding in the European 
countries is the high prevalence of depressive and anxiety disorders and the low prevalence of 
schizophrenia and antisocial personality disorder. The low prevalence of schizophrenia and antiso-
cial personality disorder is in contrast with studies from North America according to some authors 
who compared their samples with samples of homeless people in Los Angeles. The level of abuse 
of illegal substances was also found high in countries such as England. In Spain affective disorders 
was reported to be very high among the homeless population. The homeless population faces many 
complex mental health problems compared with those of the general population. What is a source 
of concern is that these problems are not adequately faced either by mental health services and re-
habilitation programs, or the social services for the homeless. It is recommended that these services 
have to achieve integration in therapeutic and organizational level, in order to better meet the needs 
of this complex and heterogeneous population.

Key words: Homeless, psychopathology, European Union.
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Δεν είναι συχνό το φαινόμενο συνθετών κλασικής μουσικής που παρουσίασαν μείζονα ψυχι-
κή νόσο ή και νοσηλεύθηκαν σε ψυχιατρική κλινική, ενώ ελαφρότερες  ψυχικές διαταραχές 
και διαταραχές προσωπικότητας έχουν συχνά περιγραφεί. Παρουσιάζονται και σχολιάζονται 
εδώ δύο, σχετικά άγνωστες στο ευρύ κοινό περιπτώσεις συνθετών, στο τέλος του 19ου και 

την αρχή του 20ού αιώνα, με σοβαρά ψυχοπαθολογικά φαινόμενα μη συφιλιδικής αιτιολογίας, καθώς 
η σύφιλη του κεντρικού νευρικού συστήματος υπήρξε συχνή γι’ αυτή τη χρονική περίοδο και αποτε-
λούσε συχνά την αιτία ψυχικών διαταραχών σε καλλιτεχνικές προσωπικότητες στον χώρο της μουσι-
κής. Οι δύο αυτοί  ξεχασμένοι για πολλά χρόνια συνθέτες δεν ολοκλήρωσαν το έργο τους λόγω της εμ-
φάνισης της νόσου σε κρίσιμη στιγμή της δημιουργικής τους δραστηριότητας. Πρώτος, ο Αυστριακός 
Hans Rott, αγαπημένος μαθητής του διάσημου συνθέτη Anton Bruckner και συμφοιτητής του Gustav 
Mahler στο Ωδείο της Βιέννης, παρουσίασε εικόνα σχιζοφρένειας. Τα συμπτώματα παρουσιάστηκαν 
σε ηλικία 23 ετών, μετά την απαξιωτική κριτική του Brahms , τη δυσμενή υποδοχή του έργου του αλλά 
και την αναγκαστική του μετακόμιση μακριά από τη γενέτειρά του. Νοσηλεύθηκε σε ένα άσυλο της 
Κάτω Αυστρίας κάτω από κακές συνθήκες, όπου και πέθανε από φυματίωση σε ηλικία μόλις 26 χρό-
νων. Από τα ολιγάριθμα έργα που άφησε, κυρίως η Πρώτη Συμφωνία τον έκανε γνωστό στους φιλό-
μουσους έναν αιώνα περίπου μετά τον τραγικό θάνατό του, όταν και πρωτοπαρουσιάστηκε δημόσια.  
Ο δεύτερος είναι ο Αρμένιος Komitas Vardapet που έμεινε ορφανός στη παιδική ηλικία, μεγάλωσε σε 
ιερατικές σχολές και χειροτονήθηκε πρώτα μοναχός και κατόπιν ιερέας, ενώ διεύρυνε τη μουσική του 
παιδεία και στο Βερολίνο. Το έργο του κατέχει περίοπτη θέση στην Αρμενική θρησκευτική μουσική, 
καθώς είναι εκείνος που εισήγαγε την πολυφωνία στην Αρμενική Εκκλησία και συνέλεξε παραδοσι-
ακά τραγούδια από κάθε γωνιά της χώρας του, με αποτέλεσμα να θεωρείται δίκαια ο πατέρας της 
Αρμενικής Μουσικής. Το 1915, στη διάρκεια της γενοκτονίας των Αρμενίων εκτοπίσθηκε και βασανί-
σθηκε αλλά τελικά σώθηκε χάρη στις ενέργειες επωνύμων φίλων  του και πολιτικών. Όμως η ψυχική 
του υγεία είχε σοβαρά κλονιστεί και πέρασε τα υπόλοιπα 20 χρόνια της ζωής του σε διάφορα ψυχια-
τρικά ιδρύματα, αρχικά στην Κωνσταντινούπολη κι έπειτα κατά κύριο λόγο στο Παρίσι, χωρίς ποτέ να 
αναρρώσει. Στις μέρες μας οι ψυχοπαθολογικές του εκδηλώσεις θεωρούνται είτε ως μετατραυματική 
κατάρρευση είτε ως εικόνα σχιζοφρένειας, με τις επιστημονικές γνώμες να διίστανται. Συζητιέται το 
ζήτημα της ψυχικής νόσου σε σχέση με την καλλιτεχνική δημιουργία και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στη 
βιογραφία, στη νόσο και στη νοσηλεία των δύο αυτών προικισμένων μουσικών.

Λέξεις ευρετηρίου: Σχιζοφρένεια, μεγάλοι μουσικοί συνθέτες, H. Rott, K. Vardapet, συναισθηματικές 
διαταραχές, καλλιτεχνική δημιουργία, συγκινησιακές διαταραχές.
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Eισαγωγή

Η εντύπωση που επικρατεί στην κοινή γνώμη εί-
ναι ότι οι δημιουργοί στη μουσική, την ποίηση ή τα 
εικαστικά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι και μερικές φο-
ρές ψυχικά διαταραγμένοι. Υπάρχουν στην ιστορία 
όλων των τεχνών περιπτώσεις ψυχικής νόσου προι-
κισμένων καλλιτεχνών αλλά, ειδικά στη μουσική, το 
φαινόμενο δεν είναι συχνό, όσο στη λογοτεχνία και 
τις εικαστικές τέχνες.1 Οι συνθέτες κλασικής μουσι-
κής που νοσηλεύθηκαν με συμπτώματα σοβαρής 
ψυχικής νόσου, κυρίως τον 19ο αιώνα, υπήρξαν συ-
νήθως θύματα σύφιλης του νευρικού συστήματος 
(Schubert, Donizetti, Wolf, Smetana, Delius),2 ενώ για 
την περίπτωση του Schumann3 οι γνώμες των ερευ-
νητών διίστανται μεταξύ σύφιλης και προϋπάρχου-
σας ψυχικής νόσου που επιβαρύνθηκε από τη σύφι-
λη. Περιγράφεται στην παρούσα εργασία το νόσημα 
των Hans Rott και Komitas Vardapet, το οποίο δεν 
επιπλεκόταν από σύφιλη του νευρικού συστήματος. 
Αποτελούν δύο δραματικές ιστορίες ξεχασμένων 
μουσικών δημιουργών, που πέρασαν έναν προσωπι-
κό Γολγοθά. Οι αντιξοότητες, οι συχνά ανυπέρβλητες 
δυσκολίες και η ψυχική νόσος έβαλαν ένα πρόωρο 
τέλος στο δημιουργικό τους έργο, ωστόσο η ποσοτι-
κά μικρή μουσική τους κληρονομιά τούς τοποθέτησε 
μετά θάνατο ανάμεσα στους σημαντικούς συνθέτες 
της εποχής τους. 

Η τραγική πορεία 
του Hans Rott (1858–1884)

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό στην ιστορία της συμ-
φωνικής μουσικής του 19ου αιώνα είναι αναμφίβο-
λα η περίπτωση του Johann Carl Maria (Hans) Rott, 
μιας ιδιοφυούς προσωπικότητας με δραματική κα-
τάληξη. Ο Αυστριακός συνθέτης γεννήθηκε την 1η 
Αυγούστου 1858 σε προάστιο της Βιέννης από οικο-
γένεια καλλιτεχνών. O πατέρας του Carl Mathias Rott, 
αφού ασχολήθηκε με τη μουσική σύνθεση, στράφηκε 
στην υποκριτική και αναδείχθηκε σε λαμπρό κωμικό 
ηθοποιό. Λίγα στοιχεία είναι γνωστά για τη μητέρα 
του Christine Hoffman πέρα από το γεγονός ότι πέ-
θανε το 1860. Ορφανός από την ηλικία των δύο ετών, 
ο Hans φοίτησε σε ιδιωτικό σχολείο και συνέχισε 
στο Akademischen Gymnasium, ενώ η εκπαίδευσή 
του συμπληρώθηκε σε μια ανώτερη επαγγελματική 
σχολή. Ίσως ο πατέρας του θέλησε να τον αποτρέ-
ψει από μια καλλιτεχνική σταδιοδρομία ή θεώρησε 

ότι μια εμπορική εξάσκηση θα μπορούσε να αποδει-
χθεί χρήσιμο εφόδιο. Είναι άγνωστο πότε ακριβώς 
εκδηλώθηκε η μουσική του κλίση αλλά διασώζονται 
κάποιες πρώιμες συνθέσεις που δείχνουν ότι διέθε-
τε βασικές γνώσεις και προκαταρκτική εξάσκηση 
πριν από την είσοδό του στο Ωδείο της Βιέννης, τον 
Σεπτέμβριο του 1874.4 Το 1876 πεθαίνει ο πατέρας 
του και μένει ορφανός σε ηλικία 18 ετών, χρεωμένος 
και με την ευθύνη του μικρότερου αδελφού του Karl, 
ενώ αντιμετωπίζει οικονομικό αδιέξοδο στη συνέ-
χιση των σπουδών του. Οι λαμπρές μέχρι τότε επι-
δόσεις του εξασφαλίζουν υποτροφία και η εργασία 
του ως οργανίστα στη Μονή Piaristen συντηρεί τα 
δύο αδέλφια. Ωστόσο μια άδικη κατηγορία για κλο-
πή που σύντομα αποσύρθηκε πλήγωσε βαθιά τον 
20χρονο νέο που το θεώρησε σοβαρή προσβολή.5 
Ολοκλήρωσε το 1877 τις σπουδές του στο όργανο 
με τον διάσημο Anton Bruckner, του οποίου μάλι-
στα υπήρξε ο αγαπημένος μαθητής, παίρνοντας με-
τάλλια, διακρίσεις και πρωτιές στους διαγωνισμούς 
δεξιοτεχνίας.4 Ακόμη και όταν οι επίσημες σπουδές 
του περατώθηκαν ο Rott είχε πρόσβαση σε όλες τις 
συνθέσεις του δασκάλου του, αντέγραφε παρτιτού-
ρες του και δεχόταν επιδράσεις από το έργο του. Στο 
Ωδείο της Βιέννης θα παρακολουθήσει ακόμη μαθή-
ματα πιάνου με τον Leopold Landskron, αρμονίας με 
τον Herman Greadner και αντίστιξης και σύνθεσης 
με τον Franz Krenn. Την εποχή εκείνη, περί τα τέλη 
της δεκαετίας του 1870, στη Βιέννη είχε ξεσπάσει η 
διαμάχη στους κύκλους των μουσικόφιλων και των 
μουσικοκριτικών μεταξύ εκείνων που υποστήριζαν 
τις ρηξικέλευθες καινοτομίες που εισήγαγε ο Wagner 
και εκείνων που προτιμούσαν ένα πιο συντηρητικό 
μουσικό ιδίωμα, ακολουθώντας τον δρόμο που εί-
χε χαράξει ο Brahms. Η μοίρα έφερε τον νεαρό Rott 
να βρίσκεται στο «στρατόπεδο» των Βαγκνερικών, 
έχοντας γίνει μέλος από το 1876 της Akademischer 
Wagnerverein και έχοντας παρακολουθήσει την ίδια 
χρονιά το πρώτο Festival Bayreuth.

Η ζωή του Rott διασταυρώθηκε με εκείνη του 
Mahler (1860–1911) από το 1875, όταν και ο δεύτε-
ρος εισήλθε στο Ωδείο της Βιέννης και συγκατοίκη-
σαν στο ίδιο δωμάτιο και μαζί παρακολούθησαν τον 
καθηγητή Krenn για δύο ακαδημαϊκά έτη.6 Το 1878, 
απονεμήθηκε στον Mahler το πρώτο βραβείο στον 
διαγωνισμό σύνθεσης, ενώ ο Rott απέτυχε, έχοντας 
παρουσιάσει το πρώτο μέρος της Πρώτης Συμφωνίας 
του. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής ξέσπασαν σε 
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ηχηρά και ειρωνικά γέλια. Ενδεικτική της υποστή-
ριξης και της ενθάρρυνσης εκ μέρους του δασκά-
λου του είναι και η συνηγορία τού συνήθως δειλoύ 
Bruckner που ύψωσε το ανάστημά του και απηύθυνε 
αυτά τα λόγια στην επιτροπή εξετάσεων: «Μη γελά-
τε, κύριοι, από αυτόν τον νέο θα ακούσετε σπουδαία 
πράγματα!».4 Παρά την παρέμβαση αυτή, η κριτική 
ήταν πολύ σκληρή για να την αντέξει ο νέος και ευ-
αίσθητος Hans Rott.7* Είναι προφανές ότι ο νεαρός 
Mahler είχε εντυπωσιασθεί αφάνταστα από το ταλέ-
ντο του συμμαθητή του. Φαίνεται ότι είχε μιλήσει για 
αυτόν τόσο στη γυναίκα του Alma όσο σε τρεις από 
τους πρώιμους βιογράφους του (Paul Stefan, Richard 
Specht και Natalie Bauer-Lechner), όπως αποδει-
κνύεται από τις αναφορές και των τεσσάρων αυτών 
προσώπων στον για πολύ καιρό ξεχασμένο Hans 
Rott στα κείμενά τους για τον Mahler.8 Το καλοκαίρι 
του 1900 πήρε μαζί του στις διακοπές τη Συμφωνία 
του Rott, σκοπεύοντας σε μια πιθανή της εκτέλεση 
σε συναυλία από τη Φιλαρμονική της Βιέννης και 
σχολίασε στη Natalie Bauer-Lechner, κολακευτικά 
τόσο το έργο όσο και τον συνθέτη, που αισθανόταν 
δικό του άνθρωπο.8,9** Το 1880 υπήρξε κρίσιμη χρο-
νιά για τον Rott. Ολοκλήρωσε τη Συμφωνία του τον 
Ιούνιο και την υπέβαλε στον διαγωνισμό για το βρα-
βείο Beethoven μαζί με τη σύνθεσή του «Ποιμενικό 
Πρελούδιο». Σε μια από τις υποχρεωτικές επισκέ-
ψεις του στα μέλη της κριτικής επιτροπής, ο ίδιος ο 
Brahms μάλλον θεωρώντας ότι τα έργα δεν μπορεί 
να τα έχει συνθέσει αυτός ο νεαρός υποψήφιος, σε 
μια επίδειξη ισχύος, απευθύνθηκε στον νεαρό συνά-
δελφό του λέγοντάς του «να ασχοληθεί με κάτι άλλο 
και όχι με τη μουσική». Η ίδια αποκαρδιωτική διά-
ψευση ήλθε και από τον Hans Richter, διευθυντή της 
Φιλαρμονικής της Βιέννης, στον οποίο επίσης έπαιξε 
το έργο του ελπίζοντας σε μια εκτέλεσή του. Ο μαέ-
στρος επαίνεσε το έργο του αλλά δεν δέχθηκε να το 
παρουσιάσει επί σκηνής. Η οικονομική του κατάστα-
ση ήταν δύσκολη αλλά χάρη στον φίλο του Friedrich 

Seemüller πέρασαν ειρηνικό καλοκαίρι στην εξοχή 
στην Κάτω Αυστρία. Τον 22χρονο μουσικό απασχο-
λούσαν όχι μόνο η μελλοντική σταδιοδρομία του 
αλλά και η έλλειψη οικογενειακής στοργής και ένας 
άτυχος έρωτας με μια νέα, τη Louise, την οποία ήθε-
λε να σώσει από έναν γάμο, στον οποίο την πίεζαν 
οι δικοί της. Πιθανότατα ήταν η μοναδική σχέση της 
ζωής του και υπήρξε ένας σοβαρός λόγος για τον 
οποίο δεν ήθελε να αφήσει τη Βιέννη.5 

Τα χειρότερα δεν είχαν έρθει όμως ακόμη. Το φθι-
νόπωρο της ίδιας χρονιάς ο Rott, αναγκάσθηκε για 
βιοποριστικούς λόγους να δεχτεί τη θέση διευθυ-
ντή της χορωδίας Concordia στην Αλσατία. Ενώ τα-
ξίδευε με το τρένο, απείλησε με το πιστόλι του έναν 
συνεπιβάτη του που του ζήτησε φωτιά λέγοντας 
πως ο Brahms είχε γεμίσει το βαγόνι με δυναμίτη. 
Ο νεαρός συνθέτης μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική 
Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Βιέννης με τη 
διάγνωση «παράνοια, μανία καταδίωξης με ψευδαι-
σθήσεις».10 Τον Φεβρουάριο του 1881, σε ηλκία 23 
εών, μεταφέρθηκε στο Επαρχιακό Φρενοκομείο της 
Κάτω Αυστρίας. Εκεί, συνέχισε να συνθέτει, όμως 
κατέστρεψε τελικά ό, τι έγραψε υπό αυτές τις συνθή-
κες, θεωρώντας το άνευ αξίας, όπως το σεξτέτο για 
έγχορδα. Σώζονται όμως μερικές από τις σημειώσεις 
του, τις οποίες συνέλεξαν και διατήρησαν προσεκτι-
κά οι φίλοι του, ο φιλόλογος Joseph Seemüller και ο 
αρχαιολόγος Friedrich Löhr,11 όπου αναφέρει τον φό-
βο του μήπως «χάσει το μυαλό του» από την αυξα-
νόμενη μοναξιά, τον πόνο της έλλειψης οικογένειας 
και την έλλειψη αγάπης, εφόσον για χάρη της συνέ-

* Στο συμβάν αυτό αναφέρεται και η Alma Mahler: Ο 
Mahler κέρδισε το πρώτο βραβείο σύνθεσης. Ο συμμα-
θητής και φίλος του Hans Rott, ένας εξαιρετικά προικι-
σμένος μουσικός, απέτυχε. Ο  Mahler επέστρεψε στο σπί-
τι και τους πληροφόρησε με υπερηφάνεια για το βραβείο 
του. Η μητέρα του συγκινημένη είπε «Όλα καλά αλλά η 
εργασία του Rott ήταν καλύτερη από τη δική σου».7

** Γράφει ο Mahler: Μια μουσική ιδιοφυία που πέθανε χωρίς 
αναγνώριση στο κατώφλι της σταδιοδρομίας του. Το τι έχα-
σε η μουσική δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Η Πρώτη Συμφωνία 
του που την έγραψε νεότατος, σε ηλικία μόλις 20 ετών τον 
τοποθετεί τόσο ψηλά ώστε να τοποθετείται, χωρίς υπερ-
βολή, στους ιδρυτές της Νέας Συμφωνίας, σύμφωνα με τη 
θεώ ρησή μου. Είναι αλήθεια ότι δεν έχει πραγματοποιήσει 
εδώ όλους τους στόχους του. Μοιάζει με κάποιον που παίρ-
νει φόρα για τη μακρότερη δυνατή ρίψη αλλά δεν φθάνει 
ακριβώς στο επιθυμητό σημείο. Αλλά γνωρίζω πού κατευ-
θυνόταν. Ο εσωτερικός του κόσμος είναι τόσο κοντά στον 
δικό μου, ώστε να αποτελούμε δύο καρπούς από το ίδιο 
δέντρο που τα έθρεψε το ίδιο χώμα και ο ίδιος αέρας. Θα 
μπορούσε να σημαίνει απείρως πολλά για μένα και ίσως οι 
δύο μας να είχαμε εξαντλήσει το περιεχόμενο των νέων και-
ρών που ανέτειλαν για τη μουσική.8,9
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θετε. Τον Ιούνιο του 1884, πριν να συμπληρώσει τα 
26 του χρόνια, ο H. Rott πέθανε από φυματίωση. Οι 
βιογράφοι του H. Rott επισημαίνουν κριτικά για τον 
διευθυντή του ιδρύματος, τον καθηγητή Theodore 
Meynert,11,12* ότι από τα αρχεία διαπιστώθηκε υψη-
λός αριθμός θανάτων από «φυσικά αίτια» σε νέους 
νοσηλευόμενους χωρίς σαφή σωματικά προβλήμα-
τα, ενδεικτικός ενός μέτριου επιπέδου υγιεινής, όσο 
και τη δύσκολη συνεργασία του με το προσωπικό 
του ιδρύματος.5

Την κηδεία του παρακολούθησε όχι μόνο ο αγαπη-
μένος του δάσκαλος Bruckner αλλά και κατά τραγική 
ειρωνεία ο Brahms στο κοιμητήριο Zentral-Friedhof 
στη Βιέννη.13

Η αλήθεια είναι ότι ο Rott, αν και άφησε πίσω του 
ελάχιστα έργα και μόλις μια ολοκληρωμένη συμφω-
νία, πρόλαβε να σηματοδοτήσει την έναρξη ενός 
νέου μουσικού ιδιώματος, του οποίου φυσικά κο-
ρωνίδα αποτελούν οι συμφωνίες του Mahler.14 Παρά 
το γεγονός ότι ο τελευταίος γνώριζε πολύ καλά το 
έργο του Rott, (το οποίο και τον επηρέασε βαθύτα-
τα),15 το ευρύ κοινό είχε λησμονήσει το όνομα αυτό 
μέχρι πρόσφατα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 
ότι η πρώτη παρουσίαση της συμφωνίας του έγινε το 
1989 στο Cincinnati, από τη Cincinnati Philarmonia 
Orchestra με διευθυντή τον Gerhard Samuel (ο οποί-
ος πραγματοποίησε και την πρώτη ηχογράφηση) 
περισσότερο από έναν αιώνα αφότου γράφτηκε. Το 
Πανεπιστημιακό Ωδείο του Cincinnati διαδραμά-
τισε σημαντικό ρόλο στην ανάδυση του έργου από 

τα ράφια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστρίας.16 Η 
υποδοχή του έργου ήταν πολύ θερμή και έκτοτε πολ-
λές συναυλίες περιλαμβάνουν την Πρώτη Συμφωνία 
(που επονομάζεται και η Μόνη Συμφωνία). Μια απλή 
ακρόασή του αρκεί για να πείσει και τον πλέον δύ-
σπιστο ότι ο συνθέτης του υπήρξε πράγματι μια 
μουσική ιδιοφυία, ενώ ένας προσεκτικός ακροατής 
θα μπορούσε να εντοπίσει πόσα θέματα έχει «δανει-
στεί» ο Mahler από τον Rott14,17 αλλά και να ενεργο-
ποιήσει τη φαντασία για την πορεία του συνθέτη αν 
δεν είχε αντιμετωπίσει το τραγικό αυτό πεπρωμένο. 
Οι σύγχρονες πολλαπλές ηχογραφήσεις του σωζόμε-
νου έργου του ενισχύουν την αναγνώριση που άργη-
σε τόσο πολύ.18,19 

H γενοκτονία των Αρμενίων και η ψυχική 
υγεία του Komitas Vardaret (1869–1935)

Άλλη μια άγνωστη και τραγική ιστορία μουσι-
κού που παρουσίασε ψυχική νόσο, είναι αυτή του 
Αρμένιου συνθέτη, μουσικολόγου και ιερέα Κομιτάς 
Βαρνταπέτ, (στα αρμένικα Կոմիտաս), με αληθινό 
όνομα Soghomon Gevorki Soghomonyan. Γεννημένος 
στην Kιουτάχεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στις 
8/10/1869 από καλλίφωνους γονείς που ασχολούνταν 
με τη μουσική, έμεινε ορφανός από μητέρα όταν συμ-
πλήρωσε τον πρώτο χρόνο ζωής και από πατέρα δέ-
κα χρόνια αργότερα. Το έμφυτο ταλέντο του για το 
τραγούδι τού εξασφάλισε μια θέση στη Σχολή του 
Πατριαρχείου της Αρμενίας στην πόλη Ετσμιατζίν. Το 
1893 αποφοίτησε και έγινε μοναχός, παίρνοντας το 
όνομα Κομιτάς.* Δύο χρόνια αργότερα χειροτονή-
θηκε ιερέας (Βαρνταπέτ). Το μεγάλο μουσικό του τα-
λέντο δεν μπορούσε να περιοριστεί στα μικρά όρια 
του Ετσμιατζίν και έτσι, με τη σύμφωνη γνώμη του 
Καθολικού πατριάρχη Gevork IV, έφυγε το 1896 με 
υποτροφία για το Βερολίνο, για να ολοκληρώσει τις 
μουσικές του σπουδές.20

Στη Γερμανία τελειοποίησε την τεχνική του κι ήρθε 
σε επαφή με τη δυτική μουσική, μελετώντας σύνθεση 
και θεωρία στο Ωδείο του καθηγητή Richard Schmidt 
και μουσικολογία στο Πανεπιστήμιο Friedrich Wilhelm. 

* Ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Βιέννης Theodore 
Maynert (1833–1892) θεωρείται από τους θεμελιωτές της 
έρευνας του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ανάμεσα 
στους μαθητές ή συνεργάτες του συγκαταλέγεται πλειά-
δα μεγάλων ερευνητών όπως οι P. Flechig, C. Wernicke, A.  
Forel. Ο S. Freud υπήρξε επίσης μαθητής του και εργάστη-
κε στο ιστοπαθολογικό εργαστήριό του. Επιστρέφοντας 
ο  Φρόυντ από τη Γαλλία και την κλινική του J.M. Charcot, 
οι απόψεις του για τη χρήση της ύπνωσης και η πορεία 
του προς τη διαμόρφωση της ψυχαναλυτικής θεωρίας 
και πρακτικής τον έφεραν σε ευθεία σύγκρουση με τον 
Meynert θιασώτη της οργανικής αιτιολογίας των ψυχι-
κών παθήσεων. Η έννοια της amentia,11 που επεξεργά-
στηκε ο Th. Meynert  το 1990 για να περιγράψει το οξύ 
ψευδαισθητικό παραλήρημα που ερμήνευε με οργανικά 
αίτια, χρησιμοποιήθηκε αργότερα από τον Φρόυντ και 
τους επιγόνους του ερμηνεύοντάς την όμως με όρους 
συμβατούς με την ψυχαναλυτική θεωρία.12  

* Πιστός στην αρμενική θρησκευτική παράδοση, σύμφω-
να με την οποία οι νέοι μοναχοί παίρνουν το όνομα παλι-
ών γνωστών προσωπικοτήτων, έλαβε το όνομα Κομιτάς,  
ενός Αρμένιου Καθολικού Πατριάρχη και θρησκευτικού 
ποιητή του 7ου αιώνα.



348 Λ. ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΣ και συν ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 23 (4), 2012

Επέστρεψε το 1899 στο Ετσμιατζίν και διοργάνωσε 
πολλές συναυλίες με παραδοσιακά αρμενικά τρα-
γούδια, τα οποία είχε αρχίσει να συλλέγει από τα 
μαθητικά του χρόνια, και συνέχισε να τα καταγράφει 
εκδίδοντας μια συλλογή από περίπου 4000 τραγού-
δια. Πολλά από αυτά μεταφέρθηκαν στο Αρμενικό 
Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης λόγω των προ-
σωπικών περιπετειών του (τη νόσο και τον εγκλει-
σμό του) και χάθηκαν ή πωλήθηκαν. Ο μουσικολό-
γος Robert Atayan κατάφερε να συγκεν τρώσει στα 
Αρχεία του Erevan μόλις 1200 από αυτά, που είχαν 
επισύρει τον διεθνή θαυμασμό.20* Το πιο γνωστό του 
έργο είναι το Badarak (Θεία Λειτουργία), την οποία 
είχε αρχίσει να συνθέτει από το 1892 και που θεω-
ρείται μέχρι σήμερα η σπουδαιότερη στην Aρμενική 
Eκκλησία.21 Από το 1910 ζούσε και εργαζόταν στην 
Κωνσταντινούπολη μέχρι την 24η Απριλίου 1915 
που ξεσπά το δράμα της γενοκτονίας των Αρμενίων. 
Περίπου 1.500.000 άνθρωποι σφάζονται, εξορίζονται 
και βασανίζονται. Ο Κομιτάς είναι ένας από τους πολ-
λούς διανοούμενους που συλλαμβάνονται από την 
τουρκική μυστική αστυνομία. Υφίσταται εκτόπιση 
στο Changr της Βόρειας Ανατολίας μαζί με άλλους 
ποιητές, ζωγράφους κι επιστήμονες. Μετά από πα-
ρέμβαση Τούρκων φίλων και θαυμαστών του, αλ-
λά και του ίδιου του Αμερικανού πρεσβευτή, Henry 
Morgentau, απελευθερώνεται και επιστρέφει στην 
Κωνσταντινούπολη.22

Τίποτα όμως δεν ήταν πια όπως πριν, ούτε για τους 
συμπατριώτες του, ούτε για τον ίδιο και η υγεία του 
είχε κλονιστεί ανεπανόρθωτα. Αρχικά εισάγεται στο 
ψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου La Paix (Lape 
Hastanesi),** στο Σισλί (Şιşli) της Κωσταντινούπολης 
και αργότερα σε ψυχιατρική κλινική στο Παρίσι – αρ-
χικά, το 1919, σε μονάδα του ψυχιατρικού νοσοκομεί-
ου Ville Evrar κι έπειτα του Villejuif, όπου και πέθανε 
το 1935. Τον επόμενο χρόνο η τέφρα του μεταφέρ-
θηκε στο Ερεβάν και το 1950 ακολούθησαν τα χει-
ρόγραφά του. Η διάσωση της μουσικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς των Αρμενίων πιστώνεται στον μεγάλο 
αυτό εθνομουσικολόγο, χωρίς τη συνεχή φροντίδα 
του οποίου θα είχε οριστικά χαθεί το μεγαλύτερο μέ-
ρος ως επακόλουθο της γενοκτονίας. Το όνομά του 

φέρει το Κρατικό Ωδείο του Ερεβάν, στην πρόσοψη 
του οποίου βρίσκεται ο ανδριάντας του.23 

Εβδομήντα πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, τόσο 
η ψυχική του νόσος όσο και η αιτία του θανάτου του 
παραμένουν σκοτεινά. Ετέθη η διάγνωση της σχιζο-
φρένειας, αλλά στις μέρες μας, ορισμένοι μελετητές 
και βιογράφοι του, κυρίως οι αρμενικές ιστορικές πη-
γές, τείνουν προς μια αναίρεση της αρχικής αυτής διά-
γνωσης. Η ψυχίατρος Louise Fauve – Hovhannissian 
στη διδακτορική της διατριβή (1991) σχετικά με τη νό-
σο του Κομιτάς ισχυρίζεται πως ο συνθέτης δεν έπα-
σχε από σχιζοφρένεια ούτε από συμπτώματα τριτογε-
νούς σύφιλης αλλά από μετατραυματική διαταραχή.24 
Μαρτυρίες φίλων του αναφέρουν όμως ότι στον τόπο 
εξορίας σε μια επιμνημόσυνη δέηση ξέσπασε σε ηχη-
ρά γέλια, συμπεριφορά που τρόμαξε τους παρευρι-
σκόμενους και αργότερα θεωρήθηκε ως το σημείο μη-
δέν της τραγικής πορείας προς τη νόσο. Αμέσως μετά 
την επιστροφή του από το Changr, παρουσίασε κατά-
θλιψη και ύστερα από ένα διάστημα μικρής βελτίωσης 
υποτροπίασε το φθινόπωρο του 1916. Μεταφέρθηκε 
σε ένα νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης και τρία 
χρόνια αργότερα στο Παρίσι. Στο ταξίδι αυτό (για να 
εισαχθεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο με τη διάγνωση 
της «αυξημένης νευρικής ερεθισιμότητας»), συνοδευ-
όταν από τον φοιτητή Gevork Kamlamayan επιφορ-
τισμένο με τη φροντίδα του, ενώ τον είχαν πείσει ότι 
σκοπός του ταξιδιού ήταν μια ανακοίνωση στο συ-
νέδριο της International Music Association. Ο φίλος 
του στο Παρίσι Arshak Chopanian που τον συνόδευ-
σε στην πόλη και επιστάτησε στην εισαγωγή του στο 
νοσοκομείο, διηγήθηκε ότι ο συνθέτης δεν αντέδρασε 
και ότι μέχρι το τέλος της ζωής του έδειχνε την ίδια 
αδιαφορία για τη μοίρα του.25 

* Λέγεται πως σε μία από τις πολλές συναυλίες που διορ-
γάνωσε ο Komitas, ο Claude Debussy του είπε «Γονατίζω 
μπροστά σας, πάτερ».20

** Το νοσοκομείο La Paix ιδρύθηκε το 1858, στο τέλος του 
Κριμαϊκού Πολέμου από τον σουλτάνο Abdülmecid I  
και παραχωρήθηκε στο νοσοκομειακό τάγμα μοναχών 
του St. Vincent de Paul, που το λειτουργούν ως σήμε-
ρα. Αρχικά ήταν στρατιωτικό νοσοκομείο για Γάλλους 
και Οθωμανούς  στρατιώτες και στη συνέχεια δέχτηκε 
ασθενείς, ανάπηρους, θύματα επιδημιών και ορφανά. 
Την τελευταία εικοσαετία του 19ου αιώνα ανάπτυξε ψυ-
χιατρικό τμήμα, στο οποίο, τη δεκαετία του 1910, εργα-
ζόταν και ο ψυχίατρος Κωσταντίνος Κώνος (C. Conos). 
Εξακολουθεί να λειτουργεί σήμερα, ως ψυχιατρικό και 
γηριατρικό νοσοκομείο.  
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Έχει γραφεί ότι υπήρξαν προηγούμενες νοσηλείες 
του σε νοσοκομεία της Τουρκίας και της Ρωσίας ήδη 
από το 1898 (σε ηλικία 19 ετών), αλλά η πληροφορία 
είναι πιθανότατα ανακριβής διότι τότε σπούδαζε στο 
Βερολίνο και η παραμονή του εκεί τεκμηριώνεται 
και από την αλληλογραφία του, που έχει διασωθεί. 
Σχετικά με τη συμπεριφορά του μέσα στο ίδρυμα, 
στο οποίο έγινε δεκτός σε ηλικία 47 ετών, η τάση απο-
μόνωσης και η επίμονη σιωπή του δεν θεωρήθηκαν 
από τον ψυχίατρό του ως σύμπτωμα ψυχικής νόσου. 
Η Dr Fauve-Hovhannisian αναρωτιέται για τον λόγο 
της απαγόρευσης επισκέψεων χωρίς την άδεια μιας 
αρμενικής Επιτροπής Αρωγής και υποστηρίζει, με 
σημερινά κριτήρια, ότι η ενδεδειγμένη θεραπεία θα 
ήταν η επιστροφή του σε ένα οικείο για αυτόν περι-
βάλλον και όχι η παραμονή του σε ένα ψυχιατρείο σε 
μια ξένη χώρα, μακριά από τους φίλους του και με 
το εμπόδιο της μέτριας γνώσης της γαλλικής γλώσ-
σας ανάμεσα σε αυτόν και τον θεράποντα γιατρό του, 
Maurice Ducostet.24

Το 1999 εκδόθηκε το βιβλίο «Κομιτάς, ένας θαυμα-
στός άνθρωπος» (Komitas, a Miracle Man), όπου ο συγ-
γραφέας του Khachik Safarian συγκεντρώνει απόψεις 
συγχρόνων του που τον συνάντησαν κατά τη διάρκεια 
της νόσου του. Ένας από τους μαθητές του, ο Vardan 
Agkul καταθέτει ότι μετά από την επιστροφή του από 
την εξορία ο δάσκαλός τους φαινόταν νευρικός, ξεκί-
νησε μια απεργία πείνας πίνοντας μόνο τσάι, διακήρυ-
ξε σε μια συγκέντρωσή τους ότι είναι ο Ιησούς. Ο γιος 
του φίλου του Komitas, Buzand Kechian, διηγείται ότι 
όταν τον κάλεσε κοντά στον άρρωστο πατέρα του, ο 
συνθέτης έλεγε ότι τον παρακολουθούσαν Τούρκοι 
χαφιέδες και αστυνομικοί και διήνυσαν μια απόστα-
ση δέκα λεπτών σε διάστημα αρκετών ωρών, διότι 
ακολουθούσαν πολλά και ελικοειδή μονοπάτια για 
να ξεφύγει από τους διώκτες τους. Ο φίλος του στην 
Κωνσταντινούπολη Levon Mesrop, που φιλοξένησε 
τον Komitas αμέσως μετά την επιστροφή του από την 
εξορία με υπόδειξη του Dr Torgomian για «να αποσπά-
σει το μυαλό του από τις λύπες» διηγείται ότι κρυβόταν 
κάτω από το τραπέζι από όπου αναπηδούσε με άγριες 
κραυγές, έσβηνε τα κεριά στο δωμάτιό του προτιμώ-
ντας το σκοτάδι και τρομάζοντας το υπηρετικό προ-
σωπικό. Με σύμφωνη γνώμη των ιατρών Torgomian 
και Conos (Κώνος) μεταφέρθηκε στο ψυχιατρείο. 
Εκεί τον επισκέφθηκε ο Vaghinak, γιος του φίλου του 
Smbat, που υπήρξε θύμα της γενοκτονίας, αλλά ο συν-
θέτης δεν φάνηκε να τον αναγνωρίζει. Αφού απείλησε 

ότι δεν θα άφηνε τους δολοφόνους να σκοτώσουν τον 
φίλο του, έδιωξε τον γιο κραυγάζοντας ότι δεν τον ξέ-
ρει. Μια άλλη επίσκεψη τον 1921 από τον καλλιτέχνη 
Panos Terlemezian προσθέτει τις ίδιες εντυπώσεις, 
αφού ο Komitas έδειχνε αδιάφορoς για την πατρίδα 
του ή την τέχνη του και σε επόμενη επίσκεψη του αρ-
νήθηκε να εκστομίσει έστω και μία λέξη.24,26

Συζήτηση

Στην καλλιτεχνική έκφραση, η συσχέτιση της δημι-
ουργικής διαδικασίας με έντονες συγκινησιακές κατα-
στάσεις, με την κατάθλιψη, αλλά και σαφείς ψυχικές 
διαταραχές έχει συζητηθεί ευρύτατα και έχει θέσει 
ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί πλήρως, τόσο 
από την Ψυχιατρική, όσο και την Ψυχανάλυση.27–29Η 
συζήτηση γίνεται πολυπλοκότερη αν επεκταθούμε 
στη σχέση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τις χα-
ρακτηρολογικές ιδιαιτερότητες (είναι γνωστές οι εκ-
κεντρικότητες πολλών καλλιτεχνών) ή και τις σαφείς 
διαταραχές προσωπικότητας.27,29

Οι ψυχολογικές ιδιαιτερότητες αλλά και κάποια 
νοσηρά φαινόμενα μπορούν για καιρό να συνυπάρ-
χουν με την καλλιτεχνική ή πνευματική δημιουργία, 
ενώ και μετά την εκδήλωση μιας σοβαρής ψυχικής 
νόσου μπορεί να εξακολουθήσει η δημιουργική δρα-
στηριότητα παράλληλα με τα νοσηρά φαινόμενα, 
για όσο καιρό τα συμπτώματα αλλά και οι συνθήκες 
της ζωής δεν λειτουργούν ισοπεδωτικά για τον καλ-
λιτέχνη.30–32

Ο προβληματισμός αυτός έχει τεκμηριωθεί ευ-
ρύτερα σε ό,τι αφορά στους συγγραφείς και στους 
εικαστικούς και πολύ λιγότερο τους μουσικοσυνθέ-
τες. Ο λόγος είναι ότι, ειδικά στους συγγραφείς και 
τους εικαστικούς, το προϊόν της δημιουργίας τους 
εμπεριέχει περισσότερο αναγνωρίσιμα στοιχεία για 
την ψυχολογική τους κατάσταση. Στους μουσικούς, 
δεν είναι δυνατόν, εκτός ακραίων περιπτώσεων, να 
αντλήσουμε τέτοια στοιχεία από το μουσικό τους 
έργο και βασιζόμαστε σε βιογραφικό, αυτοβιογρα-
φικό ή επιστολικό υλικό. Ένα κοινό στοιχείο στη 
ζωή των μουσικών συνθετών, με πιθανές ψυχολογι-
κές συνέπειες, είναι ότι οι εκδηλώσεις του μουσικού 
τους ταλέντου εμφανίζονται σε πολύ μικρή ηλικία, 
ενώ είναι μάλλον ασυνήθιστη η όψιμη εμφάνιση. 
Εάν η «μουσική ευφυΐα» εμπεδώνεται νωρίτερα από 
ό,τι στις άλλες τέχνες και ένας μελλοντικός συνθέ-
της έχει δείξει την επιλογή και την ικανότητά του σε 
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αυτή τη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης όταν δεν 
έχει ολοκληρωθεί ακόμα η ανάπτυξη της προσω-
πικότητάς του, η πρώιμη αφοσίωση και η επένδυ-
ση άφθονου χρόνου, από την παιδική ηλικία, στην 
απόκτηση μουσικών δεξιοτήτων τον απομακρύνει 
από τις συνηθισμένες δραστηριότητες των συνομη-
λίκων του και συνεπώς έξω από τις συνήθεις διαδι-
κασίες ωρίμανσης μέσω συμμετοχής στη κοινωνική 
ομάδα.1 

Οι περιπτώσεις διάσημων συνθετών κλασικής μου-
σικής που παρουσίασαν μείζονα ψυχοπαθολογικά 
φαινόμενα είναι σχετικά ολιγάριθμες, καθώς οι βιο-
γραφικές πληροφορίες δεν τεκμηριώνουν με ασφά-
λεια μια διάγνωση. Παρά τις έρευνες και τις ανταλλα-
γές απόψεων των ειδικών (ψυχιάτρων, μουσικολόγων, 
μουσικών κριτικών) συχνά παραμένουν ασαφείς 
οι ακριβείς διαγνώσεις και πολλές αντικρουόμενες 
πληροφορίες συσκοτίζουν την εικόνα. Η διανοητική 
έκπτωση του Maurice Ravel,33 τα νευρολογικά συμ-
πτώματα μιας σειράς συνθετών, η κατάθλιψη και οι 
ακουστικές παραισθήσεις στη νότα «λα» του Robert 
Schumann που εναλλάσσονταν με περιόδους πυ-
ρετώδους ρυθμού εργασίας,34 η νέα προτεινόμενη 
θεώρηση της έντονης βωμολοχίας και των λεκτικών 
και κινητικών εκρήξεων του Wolfgang Amadeus 
Mozart ως μέρος συνδρόμου Gilles de la Tourette,35 
τα παρατεταμένα διαστήματα κατάθλιψης του Sergei 
Rachmaninoff36 και του Alexander Scriabin,37 οι από-
πειρες αυτοκτονίας του Schumann,38 του Berlioz36,39 
και άλλων συνθετών, οι ακουστικές παραισθήσεις 
του Smetana40 σηματοδοτούν την παρουσία έντο-
νων ενδοψυχικών συγκρούσεων, αν όχι σαφών δια-
ταραχών, σε αυτές τις λαμπρές διάνοιες. 

Μπορούμε να σκεφτούμε ότι, στο δεύτερο μισό 
του 19ου αιώνα, η επιρρέπεια της Ρομαντικής Σχολής 
σε ακραίες συναισθηματικές συγκινήσεις έβαζε σε 
δοκιμασία τις εύθραυστες και ευαίσθητες ιδιοσυ-
γκρασίες των συνθετών. Έχει επίσης υποστηριχθεί 
ότι η ύπαρξη συναισθηματικής ή και διπολικής δια-
ταραχής μπορεί άλλοτε να αποτελεί εμπόδιο και 
άλλοτε να διοχετεύεται στη δημιουργικότητα, γεν-
νώντας και τον προβληματισμό αν η κατάθλιψη με-
τουσιώνεται σε νότες.41 Η σύγχρονη νευροεπιστήμη 
αναζητεί τον τρόπο σύνδεσης της ψυχικής νόσου με 
τον προικισμένο με μουσική ευφυΐα εγκέφαλο και με 
τη βοήθεια των νέων δεδομένων (γονιδίωμα, χαρτο-
γράφηση του εγκεφάλου) και εμφανίζονται συνεχώς 

ανακοινώσεις σχετικές με το θέμα, ενδεικτικές του 
ενδιαφέροντος που υπάρχει.42

Οι βιογραφίες των δύο συνθετών που παρουσιά-
ζουμε εμφανίζουν ομοιότητες και διαφορές. Έμειναν 
και οι δύο ορφανοί από πολύ μικρή ηλικία και μεγά-
λωσαν σε δύσκολες συνθήκες, ο δεύτερος μάλιστα 
σε εκκλησιαστικά ιδρύματα. Η πρώιμη απουσία μη-
τρικής φροντίδας, τα ελλείμματα στη γονεϊκή φρο-
ντίδα αποτελούν παράγοντα ψυχικής ευαλωτότητας, 
και μπορούν, να συντελέσουν στην εμφάνιση ψυχι-
κής νόσου σε συνέργεια με βιολογικούς παράγοντες 
ευαλωτότητας. Πολύ περισσότερο αν στη συνέχεια 
συνδυαστούν με ισχυρές περιβαλλοντικές πιέσεις, 
όπως τις ψυχολογικές ματαιώσεις και την οικονομική 
ανέχεια.27,28

Μια ενδεχόμενη κληρονομική επιβάρυνση από ευ-
αίσθητους καλλιτέχνες γονείς και στους δύο αυτούς 
συνθέτες, εδώ δεν μπορεί να τεκμηριωθεί.

Η ευαίσθητη φύση του νεαρού Rott αφού πρώτα 
χρειάστηκε ν’ αντιπαλέψει τις δύσκολες οικονομικές 
καταστάσεις μετά την απώλεια και του πατέρα του, 
συνεχίζοντας συγχρόνως την απαιτητική μουσική 
του εκπαίδευση, δεν άντεξε αφενός τη σκληρή και 
άδικη κριτική στο έργο του και αφετέρου την ανα-
γκαστική μετακίνηση από τη γενέθλια πόλη του, όπου 
κατοικούσε και η μοναδική γυναίκα που αγάπησε. Η 
απομάκρυνση από το οικείο περιβάλλον αποτελεί 
επίσης σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα για έναν 
ευαίσθητο ψυχισμό.43,44

Ο Rott στη Βιέννη γνώρισε την απόρριψη και την 
αποδοκιμασία, ενώ βρισκόταν στα πρώτα βήμα-
τα μιας σταδιοδρομίας που προμηνυόταν λαμπρή. 
Ιδιαίτερα επώδυνη πρέπει να υπήρξε η γνωριμία 
του με τον Brahms, ο οποίος απέρριψε συνολικά το 
έργο του και τον συμβούλευσε να εγκαταλείψει τη 
σύνθεση. Αργότερα, το παραλήρημά του είχε αυτόν 
ως διώκτη, δηλαδή το τελευταίο πρόσωπο που απο-
θάρρυνε βάναυσα τις ελπίδες του.42,45 Θα μπορούσα-
με να θεωρήσουμε την αρχική κλινική του εικόνα ως 
ένα οξύ ψυχωσικό επεισόδιο, που θα μπορούσε να 
έχει καλύτερη πρόγνωση αν είχε τη δυνατότητα μιας 
πιο ολοκληρωμένης φροντίδας και όχι αποκλειστικά 
ότι μπορούσε να προσφέρει η ιδρυματική πραγμα-
τικότητα των ψυχιατρικών νοσοκομείων της εποχής, 
που μάλλον συνετέλεσαν στη βαθύτερη αποδιοργά-
νωσή του, παράλληλα με τη βίαιη αποκοπή από τον 
κόσμο του. Αν η μουσική δημιουργία ήταν το κέντρο 
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της ζωής και των δύο αυτών συνθετών, καλύπτοντας 
πιθανά χάσματα στη συγκρότηση της προσωπικότη-
τάς τους, οι ιδρυματικές συνθήκες διαβίωσης και η 
νόσος δεν μπορούσαν να επιτρέψουν μια (απαιτητι-
κή) δημιουργική απασχόληση. Για τον H. Rott γνωρί-
ζουμε ότι κατέστρεφε ό,τι συνέθεσε στο ψυχιατρικό 
νοσοκομείο, ως τον σύντομο θάνατό του. 

Σχετικά με τον Komitas Vardapet, η πρώιμη απώλεια 
της μητέρας αλλά και του πατέρα σε τρυφερή ηλικία, 
οδήγησαν στην υποδοχή του από (εκκλησιαστικό) 
ίδρυμα, όπου συνδυάζονται οι πιεστικές ιδρυματι-
κές συνθήκες με την προστασία και την εκπαίδευση. 
Υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες για μια πιθα-
νή νοσηλεία του, με εικόνα σχιζοφρένειας, σε ηλικία 
19 ετών, που θα αιτιολογούσε την επανεμφάνιση της 
νόσου μετά από τον σοβαρό κλονισμό που προκά-
λεσε, μετέπειτα, η φρίκη που έζησε ο συνθέτης στα 
κάτεργα όπου μεταφέρθηκε, φρίκη ατομική αλλά και 
για τη μοίρα του λαού του, που με τόση ευαισθησία 
κατέγραφε τα τραγούδια του. Η κλινική πορεία του, 
μετά την επάνοδο του στην Κωσταντινούπολη, είναι 
συμβατή με τη σταδιακή εγκατάσταση μιας εικόνας 
σχιζοφρένειας, η οποία στη συνέχεια επιδεινώθηκε 
από την ιδρυματική πραγματικότητα των ψυχιατρι-
κών νοσοκομείων. Αν αγνοήσουμε την αμφίβολη 
νοσηλεία σε ηλικία 19 ετών, η όψιμη εμφάνιση σχι-
ζοφρένειας σε ηλικία 46 ετών είναι μεν σπάνια αλλά 
έχει επαρκώς καταγραφεί. Όσοι αμφισβητούν τη δι-
άγνωση της σχιζοφρένειας και τάσσονται υπέρ της 
μετατραυματικής κατάρρευσης του ευαίσθητου ψυ-
χισμού του, στηρίζονται στη σπανιότητα της όψιμης 
εμφάνισης της σχιζοφρένειας46 και στην ιδιαίτερη 

φρίκη της γενοκτονίας, τον προσωπικό Γολγοθά που 
έζησε, χωρίς όμως να αιτιολογούν τη διάρκεια και το 
βάθος της κατάρρευσής του. Η ιδρυματική πραγμα-
τικότητα του γαλλικού νοσοκομείου, μακριά από ό,τι 
υπήρξε οικείο (το οποίο είχε άλλωστε καταστραφεί), 
συνετέλεσε επίσης στην πλήρη απόσυρση, τον «αυ-
τισμό» και τη σιωπή του. Λίγες είναι άλλωστε οι πε-
ριπτώσεις καλλιτεχνών που η δημιουργικότητά τους 
επέζησε μιας μακράς ψυχιατρικής νοσηλείας. Στην 
Ελλάδα έχουμε τον Γ. Χαλεπά που για δεκατέσσερα 
ολόκληρα χρόνια στο Ψυχιατρείο της Κέρκυρας και 
άλλα τόσα στην Τήνο έφτιαχνε πήλινα προπλάσμα-
τα που συνήθως κατέστρεφε ή του τα κατέστρεφαν. 
Μόνο τα τελευταία του χρόνια εδραίωσε πάλι τη 
γλυπτική του παραγωγή, αυτή όμως η επιμονή του 
να πλάθει μορφές στον πηλό και όχι να αδρανεί επέ-
τρεψε τη σωτηρία των δημιουργικών του δυνάμεων 
και επέτρεψε την «αναγέννησή» του σε γεροντική 
ηλικία.47,48

Η μεταθανάτια θριαμβευτική αναγνώριση του έρ-
γου τους αποτελεί αφενός έναν οφειλόμενο φόρο τι-
μής για δύο ταλαντούχους συνθέτες με τόσο σκληρή 
μοίρα και αφετέρου καλεί την Ψυχιατρική να μελε-
τήσει την ιστορία της. Την καταλληλότητα ισοπεδω-
τικών θεραπευτικών πρακτικών, όπως η άνευ όρων 
και συγκεκριμένου θεραπευτικού στόχου εισαγωγή 
στα ψυχιατρικά νοσοκομεία και σε ό,τι αφορά στο 
παρόν, την εξασφάλιση στη θεωρία και στη πράξη 
μιας ουσιαστικής και συνολικής εκτίμησης των δυ-
νατοτήτων και των θεραπευτικών αναγκών για κάθε 
ασθενή.49,50

Mental disease in two classical music composers
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A study οn two neglected classical music composers suffering a not syphilitic mental disease, is 
attempted here, syphilis of the central nervous system being frequent in that time. A brief over-
view on the psychiatric ailments of many great composers reveals suicide attempts and more or less 
severe depression following external events. The issue of a possible relationship between mental 
disease and (musical) creativity can be discussed, as mood swings and a certain tendency to mel-
ancholia are frequent features of a talented brain (a fact that can also be detected in their works). 



352 Λ. ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΣ και συν ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 23 (4), 2012

The first case presented here is Hans Rott from Austria, the beloved student of Anton Bruckner, who 
was considered to be at least equal to his famous classmate Gustav Mahler. The great expectations 
of his teacher and his friends suddenly came to an end, when he suffered a crisis of schizophrenia 
and was hospitalized in an insane asylum in Lower Austria. The tragic psychiatric adventure of the 
young musician lasted almost four years. He was diagnosed as a case of “hallucinatory insanity and 

“persecution mania” by the medical stuff, before dying of tuberculosis, aged only 26, and having 
completed only one symphony and several smaller works. His name came again on surface only a 
century after his death, when in 1989 his Symphony in E major was discovered and premiered with 
great success, permitting to its creator a posthumous recognition, among Bruckner and Mahler. The 
second case of mental illness is that of the Armenian Komitas Vardapet. He was an orphan who grew 
up in theological schools and became a monk and later a priest, though he spent some years in 
Berlin in order to develop his musical skills. He is considered to be an authority of Armenian ecclesi-
astic music, introducing polyphony in the Armenian Church’s music and collecting numerous tradi-
tional songs from all parts of Armenia. In 1915, during the Armenian genocide he was deported, tor-
tured but finally saved, due to interventions of influential friends and politicians. His mental health 
was destabilized and he spent almost 20 years in psychiatric hospitals in France. He never recovered 
from a mental disease, whose cause is still debated, as some researchers do not admit its schizo-
phrenic character and consider it as a severe post traumatic syndrome. The issue of a mental disease 
in relation to artistic creation is discussed, especially concerning biographies and mental diseases of 
these two gifted but strangely forgotten music composers.  

Key words: Schizophrenia, great composers, H. Rott, K. Vardapet, affective disorders, artistic crea-
tiveness, emotional disturbances.
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ΠΑΡΟΡΑΜΑ

Στο 2ο τεύχος της «Ψυχιατρικής» (Απρίλιος-Ιούνιος 2012) τόμος 23, σελίδες 117–129 στο άρθρο με τίτλο: "Cortical 
thickness and oscillatory phase resetting: A proposed mechanism of salience network dysfunction in schizophrenia”, το 
σωστό όνομα του τελευταίου συγγραφέα είναι P.F. Liddle και όχι P. Francis-Liddle  όπως δημοσιεύθηκε.

In the 2nd issue of "Psychiatriki" (April-June 2012) volume 23, pages 117–129, in the article with the title: "Cortical 
thickness and oscillatory phase resetting: A proposed mechanism of salience network dysfunction in schizophrenia” the 
right name of the last author is P.F. Liddle.
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Romania

10–13 April 2013
Contact: Prof Eliot Sorel
Tel: (+40) 212105814, Fax: (+40) 212122702
E-mail: secretariat@wpa2013bucharest.org
Website: www.wpa2013bucharest.org

•  3rd Congress of Neurobiology, Psychopharmacology 

and Treatment Guidance, Thessaloniki, Greece

30 May–2 June 2013
Organizer: International Society of Neurobiology & 
Psychopharmacology
Contact: Ast. Prof. K.N. Fountoulakis
Organizing Secretariat: Global Events Ltd
Tel: (+30) 2310-313 631, Fax: (+30) 2310-247 746
Website: www.globalevents.gr

•  “WPA Third Thematic Conference on Legal and 

Forensic Psychiatry, Madrid, Spain

12–14 June 2013
Organizer: Spanish Society of Legal Psychiatry
Contact: Dr Alfredo Calcedo Barba
E-mail: alfredocalcedo@gmail.com

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 
Future scientific meetings

•  Διεθνές Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγιεινής (WFMH)

3ο Μονοθεματικό Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ)

«Κρίση και καταστροφές: Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις»,

Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα
6–9 Μαρτίου 2013
Οργάνωση: Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, World Federation for Mental Health,
Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής
Πληροφορίες: Επιστημονική Γραμματεία: ΕΨΕ, Παπαδιαμαντοπούλου 11, 115 28 Αθήνα, 
Τηλ:  (+30) 210-72 14 184, Fax: (+30) 210-72 32 042
E-mail: psych@psych.gr, Website: www.psych.gr
Οργανωτική Γραμματεία: ERA LTD, Ασκληπιού 15, 106 80 Αθήνα
Τηλ:  (+30) 210-36 34 944, Fax: (+30) 210-36 31 690
Ε-mail: info@era.gr, Website: www.era.gr
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•  “WPA International Congress”, Istanbul, Turkey 

19–23 June 2013
Organizer: (a) Psychiatric Association of Turkey
(b) Turkish Neuropsychiatric Society 
Contact: Dr Levent Kuey
E-mail: kueyl@superonline.com 

•  21st World Congress of Social Psychiatry “The bio-

psycho-social Model: the Future of Psychiatry”,

Lisbon, Portugal 

29 June–3 July 2013
Organizer: World Association for Social Psychiatry 
Contact: Professor Driss Moussaoui
E-mail: drissm49@gmail.com 
Website: www.wasp2013.com

•  “4th European Conference on Schizophrenia Research 

(ECSR)”, “Together for better treatment and care”, 

Berlin, Germany 

26–28 September 2013
Organizers : (a) European Scientific Association on 
Schizophrenia and other Psychoses
(b) Competence Network on Schizophrenia (CNS)
(c) European Psychiatric Association and its Section
  on Schizophrenia
(d) German Association for Psychiatry and Psychotherapy
  (DGPPN) 
Collaboration: WPA section on Schizophrenia
Contact : Viktoria Toeller 
E-mail: toeller.viktoria@uni-duesseldorf.de
Website: www.schizophrenianet.eu

•  “WPA Thematic Conference”, “Human Factors

in Crisis and Disasters - Future proofing of crisis

and disaster management”, Melbourne, Australia

30 September– 3 October 2013
Organizer: Indo Australasian Psychiatry Association
Collaboration: (a) WPA Section on Disaster Psychiatry
(b) UNESCO Chair in Bioethics
Contact: Dr Russell D’Souza
E-mail: russell.f.dsouza@gmail.com 
Website: www.wpadisasterpsych.com 

•  “26th ECNP Congress, Barcelona, Spain

5–9 October 2013
Organizer: European College of Neuropharmacology (ECNP)
Contact: ECNP Office
Tel: (+31) 302538567
E-mail: nice2012@ecupeu
Website: www.ecnp.eu

•  2nd Congress on Treatment in Psychiatry, Ostrava, 

Czech Republic 

10–13 October 2013
Organizer: Czech Psychiatric Association 
Contact: Prof. Jiri Raboch, M.D.
E-mail: lecbavpsychiatrii2013@guarant.cz
Website: www.lecbavpsychiatrii2013.cz

•  “WPA International Congress”, “Future Psychiatry: 

Challenges and Opportunities”, Vienna, Austria

27–30 October 2013
Organizer: Austrian Association for Psychiatry and 
Psychotherapy 
Contact: Prof. Michael Musalek
E-mail: wpaic2013@guarant.cz 
Website: www.wpaic2013.org 

•  “WPA Regional Meeting”, “Addressing mental health 

needs in the Alps-Adria-Danube Region: Stigma, 

Community Based Care, Stress and Suicidality”, 

Ljubljana, Slovenia

9–12 April 2014
Organizer: Psychiatric Association of Slovenia
Contact: Dr Peter Pregelj/Dr. Jurij Bon
E-mail: peter.pregelj@psih-klinika.si/
jurij.bon@pb-begunje.si 
Website: www.wpaljubljana2014.org

•  Congress of World Association for Dynamic Psychiatry 

“Multidisciplinary Approach to and Treatment of Mental 

Disorders: Myth or Reality?”, St. Petersburg, Russia

14–17 May 2014
Organizer: World Association for Dynamic Psychiatry
Contact: Dr Maria Ammon, General Secretary WADP
E-mail: DAPBerlin@aol.com
Website: www.wadp-congress.de

•  “WPA 16th World Congress of Psychiatry”,

“Focusing on Quality, Access and Humane Care”, 

Madrid, Spain

14–18 September 2014
Organizer: Spanish Society of Psychiatry (SEP)
Collaboration: (a) Spanish Association of Neuropsychiatry 
(AEN)

(b) Portuguese Society of Psychiatry and Mental Health 
(SPPSM)

Contact: Ms Carolina G. Sicilia
E-mail: secretariat@wpamadrid2014.com 
Website: www.wpamadrid2014.com



"ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ είναι το επίσημο όργανο της Ελληνικής Ψυχια τρικής 
Εταιρείας, εκδίδεται τέσσερεις φορές τον χρόνο και έχει τον ίδιο 
σκοπό με την Εταιρεία, δηλαδή την προαγωγή της Ψυχιατρικής 
Επιστήμης. Tο περιοδικό δημοσιεύει εργασίες που αναφέρονται 
στους τομείς της Επιδημιολογίας, Ψυχοπαθολογίας, Κοινωνικής 
Ψυχιατρικής, Βιολογικής Ψυχιατρικής, Ψυχοφαρμακολογίας, ψυ-
χοθεραπείας, Προληπτικής Ψυχιατρικής. Οι προδιαγραφές του πε-
ριοδικού ταυτίζονται με τις οδηγίες του Διεθνούς Επιστημονικού 
Συμβουλίου Εκδοτών. Για την αναλυτική περιγραφή των προδια-
γραφών βλ. "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals" (www.CouncilScienceEditors.gr). Άλλες πηγές: 
Br Med J 1991, 302:338–341/Can Med Assoc J 1995, 152:1459–1465.
Εκτός από την έντυπη έκδοσή του, το περιοδικό διατίθεται 
ελεύθερα στην ηλεκτρονική του έκδοση από τις ιστοσελίδες: www.
psych.gr ή www.betamedarts.gr
Το περιοδικό "ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ" δέχεται προς δημοσίευση εργασίες 
που αφορούν σε πρωτότυπο υλικό που δεν έχει δημοσιευθεί προ-
ηγουμένως (εκτός σε μορφή περίληψης) ή δεν έχει υποβληθεί για 
δημοσίευση κάπου αλλού.
Κατά την υποβολή της εργασίας όλοι οι συγγραφείς πρέπει να 
υπογράψουν στο τυποποιημένο έντυπο υποβολής (που βρίσκεται 
συνημμένο σε κάθε τεύχος του περιοδικού) ότι συμφωνούν με το 
περιεχόμενο και αποδέχονται την υποβαλλόμενη προς δημοσίευ-
ση εργασία και μεταβιβάζουν τα συγγραφικά δικαιώματα στο περι-
οδικό "ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ". Οι συγγραφείς ακόμη, δηλώνουν ότι: (α) δεν 
υπήρξε οικονομική υποστήριξη από διάφορες πηγές (εάν υπήρξε 
πρέπει να δηλωθεί), (β) δεν υπήρξαν αντικρουόμενα συμφέροντα 
σχετικά με το υλικό της έρευνας που υπεβλήθη προς δημοσίευ-
ση, (γ) το πρωτόκολλο της έρευνας εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Βιοηθικής του Νοσοκομείου ή του Ιδρύματος όπου πραγματοποιή-
θηκε η έρευνα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διακήρυξης του 
Ελσίνκι (1995) όπως αναθεωρήθηκαν στο Εδιμβούργο (2000) και 
(δ) ότι όλοι οι ασθενείς έδωσαν τη συγκατάθεσή τους πριν συμπε-
ριληφθούν στην έρευνα αφού προηγουμένως ενημερώθηκαν για 
την ερευνητική διαδικασία.
Τα κριτήρια αποδοχής των εργασιών περιλαμβάνουν την ποιότητα και 
την πρωτοτυπία της έρευνας, όπως επίσης τη σημαντικότητα και χρη-
σιμότητα των δεδομένων στους αναγνώστες του περιοδικού.
Όλες οι εργασίες υπόκεινται σε μια αρχική εκτίμηση από τον Εκδότη 
ή μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού προκειμένου να 
εκτιμηθεί η καταλληλότητα και η ποιότητά τους. Εάν η εργασία κρι-
θεί καταρχήν κατάλληλη για δημοσίευση στο περιοδικό, εκτιμάται 
από δύο ανεξάρτητους κριτές, ειδικούς στο αντικείμενο της έρευ-
νας. Οι κριτές δεν γνωρίζουν τους συγγραφείς της εργασίας και πα-
ραμένουν ανώνυμοι για τους συγγραφείς.
Τα σχόλια των κριτών μαζί με τις υποδείξεις και διορθώσεις τους 
αποστέλλονται στους συγγραφείς. Οι συγγραφείς ενημερώνονται 
εγγράφως για την τελική απόφαση της Συντακτικής Επιτροπής 
του περιοδικού όταν η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρωθεί. Τα 
ονόματα των κριτών του προηγούμενου έτους εμφανίζονται στο 
πρώτο τεύχος του επομένου έτους. Η Συντακτική Επιτροπή διατη-
ρεί το δικαίωμα να κάνει φραστικές διορθώσεις στα κείμενα προ-
κειμένου να μειώσει ασάφειες και επαναλήψεις και να βελτιώσει 
τη δυνατότητα επικοινωνίας ανάμεσα στους συγγραφείς και τους 
αναγνώστες του περιοδικού.

ΕΙΔΗ ΑΡΘΡΩΝ

1.  Άρθρα Σύνταξης: Σύντομα άρθρα γραμμένα ταυτόχρονα 
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που αναφέρονται σε επίκαι-
ρα θέματα ιδιαίτερης σημασίας. Γράφονται από τη Συντακτική 
Επιτροπή ή από μέλη της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
ή μετά από πρόσκληση της Συντακτικής Επι τροπής (μέχρι 500 
λέξεις και 5–7 βιβλιογραφικές αναφορές).

2.  Ανασκοπήσεις: Ενημερωτικά άρθρα που αφορούν σε κρι-
τική ανάλυση ψυχιατρικών θεμάτων ή θεμάτων συγγενών 
προς την Ψυχιατρική Επιστήμη. Οι ανασκοπήσεις γράφονται 
από έναν ή δύο συγγραφείς. Η έκτασή τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 7.500 λέξεις (25 δακτυλογραφημένες σελίδες, 
διπλό διάστημα γραφομηχανής).

3.  Ερευνητικές εργασίες: Προοπτικές ή αναδρομικές εργασίες 
που βασίζονται σε ερευνητικό πρωτόκολλο. Πρέπει οπωσδή-
ποτε να έχει γίνει στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμά-
των. Οι ερευνητικές εργασίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 
3.000 λέξεις (10 δακτυλογραφημένες σελίδες, διπλό διάστη-
μα γραφομηχανής).

4.  Σύντομα άρθρα: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται ερευνητι-
κές εργασίες που μπορούν να καταχωρηθούν σε περιορισμέ-
νο χώρο. Η έκταση των άρθρων αυτών δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει τις 1.500 λέξεις (5 δακτυλογραφημένες σελίδες, διπλό 
διάστημα γραφομηχανής).

5.  Ειδικά άρθρα: Γράφονται μετά από πρόσκληση της 
Συντακτικής Επιτροπής και αναφέρονται σε θέματα, με τα 
οποία έχει ιδιαίτερα ασχοληθεί ο συγγραφέας π.χ. θεραπεία 
συμπεριφοράς, παθολογική ζηλοτυπία, ψυχοθεραπεία με-
ταιχμιακών καταστάσεων (μέχρι 6.000 λέξεις).

6.  Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Η κατηγορία αυτή περιλαμ-
βάνει ενδιαφέρουσες αναφορές περιπτώσεων και περιγρα-
φές περιπτώσεων όπου εφαρμόσθηκαν νέες διαγνωστικές 
ή/και θεραπευτικές μέθοδοι (μέχρι 1500 λέξεις).

7.  Γενικά άρθρα: Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ δέχεται και άρθρα που εκφρά-
ζουν θεωρητικές απόψεις στον χώρο της Ψυχιατρικής, γνώμες 
για τα συστήματα παροχής ψυχιατρικής περίθαλψης, απόψεις 
για τους χώρους επαλληλίας μεταξύ Ψυχιατρικής και άλλων 
επιστημών και άλλα άρθρα ανάλογου περιεχομένου. Τα άρθρα 
αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 2.000 λέξεις (περίπου 7 
δακτυλογραφημένες σελίδες). Η Συντακτική Επιτροπή μπορεί 
να προτείνει τη συντόμευση των άρθρων αυτών προκειμένου 
να δημοσιευθούν ως «Επιστολές προς τη Σύνταξη».

8.  Επιστολές προς τη Σύνταξη: Περιλαμβάνουν σχόλια και 
κρίσεις πάνω σε ήδη δημοσιευμένες εργασίες, παρατηρήσεις 
σε επίκαιρα ψυχιατρικά θέματα, πρόδρομα ερευνητικά απο-
τελέσματα, κ.λπ. Δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 400 λέξεις 
(συνοδεύεται από σύντομη Αγγλική περίληψη).

9.  Βιβλιοκριτική: Η παρουσίαση και κριτική βιβλίων γίνεται 
μετά από πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής (μέχρι 600 
λέξεις - συνοδεύεται από σύντομη αγγλική περίληψη).

10.  Άρθρα στην αγγλική γλώσσα: Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ θα κυκλοφορεί 
στην Ελληνική γλώσσα πάντα με Αγγλική περίληψη των εργα-
σιών. Ένα ή δύο τεύχη ετησίως θα κυκλοφορούν εξ ολοκλήρου 
στην Αγγλική (με εκτεταμένη ελληνική περίληψη, 400–500 
λέξεις). Στα τεύχη αυτά θα δημοσιεύονται εργασίες ξένων συ-
ναδέλφων, αλλά και Ελλήνων. Οι εργασίες Ελλήνων συναδέλ-
φων μπορούν να υποβάλλονται στην Ελληνική ή την Αγγλική 
γλώσσα. Όσες εργασίες προκρίνονται για δημοσίευση και 
έχουν υποβληθεί στην Ελληνική γλώσσα θα μεταφράζονται 
μετά από συνεργασία του περιοδικού με τους συγγραφείς.

To περιοδικό «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» καταχωρείται και περιλαμβάνεται στα 
MEDLINE/PubMed, Ιndex Copernicus, Google Scholar,
EMBASE/Excerpta Medica, GFMER, CIRRIE,
 SCIRUS for Scientific Inf., EBSCOhostTM και στο Iatrotek



ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες υποβάλλονται στο πρωτότυπο και σε τρία φωτο-
αντίγραφα, στη διεύθυνση:

Περιοδικό ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία,

Διονυσίου Αιγινήτου 17, 115 28 Αθήνα
e-mail: editor@psych.gr

Το δακτυλογραφημένο κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από CD 
με το κείμενο της εργασίας ή να αποστέλλεται ηλεκτρονικό 
αντίγραφο με e-mail. Το κείμενο πρέπει να έχει γραφεί με επε-
ξεργαστή συμβατό με πρόγραμμα Windows ή με οποιοδήποτε 
πρόγραμμα για υπολογιστή Macintosh.

Μαζί με τα υποβαλλόμενα άρθρα πρέπει να υποβάλλεται συμ-
πληρωμένο το «Συνοδευτικό έντυπο υποβολής εργασίας», υπό-
δειγμα του οποίου υπάρχει στο τέλος κάθε τεύχους του περιο-
δικού. Οι υποβαλλόμενες εργασίες χαρακτηρίζονται με κωδικό 
αριθμό, που γνωστοποιείται στους συγγραφείς και ο οποίος 
χρησιμοποιείται σε κάθε επικοινωνία με το περιοδικό. Τα άρθρα 
γράφονται στη δημοτική γλώσσα. Η δακτυλογράφηση γίνεται 
στη μία όψη του φύλλου, με διπλό διάστημα και περιθώριο του-
λάχιστον 3,5 cm.

Στην άνω δεξιά πλευρά της πρώτης σελίδας πρέπει να υπάρχει 
ο χαρακτηρισμός κάθε άρθρου (π.χ. Ανασκόπηση, Ερευνητική 
εργασία κ.λπ.).

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Όλες οι σελίδες αριθμούνται, αρχίζοντας από τη σελίδα τίτλου.

Σελίδα τίτλου: Περιλαμβάνει τον τίτλο του άρθρου (μέχρι 12 λέ-
ξεις), τα ονόματα των συγγραφέων στην ονομαστική, το κέντρο 
προέλευσης, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συγγραφέα που 
θα επικοινωνεί με το περιοδικό. Στην ίδια σελίδα αναφέρονται 
επίσης άτομα, οργανισμοί, ιδρύματα κ.λπ., που ενδεχομένως συ-
νέβαλαν στην πραγματοποίηση της εργασίας.

Περίληψη: Στη δεύτερη σελίδα γράφεται η ελληνική περίλη-
ψη, (περίπου 400–500 λέξεις). Στην περίληψη ανακεφαλαιώνο-
νται τα κύρια μέρη της εργασίας. Φράσεις όπως «τα ευρήματα 
συζητούνται» πρέπει να αποφεύγονται. Στο τέλος της περίλη-
ψης αναγράφονται 4–6 λέξεις ευρετηρίου.

Αγγλική περίληψη: Στην τρίτη σελίδα γράφεται η αγγλική πε-
ρίληψη, που πρέπει να έχει έκταση 400–500 λέξεων, ο τίτλος 
του άρθρου τα ονόματα των συγγραφέων και η προέλευση 
του άρθρου (ίδρυμα). Στο τέλος της περίληψης αναγράφονται 
4–6 λέξεις ευρετηρίου. Η περίληψη πρέπει να δίνει ουσιαστι-
κές πληροφορίες.

Κείμενο: Χωρίζεται σε κεφάλαια. Για τις ερευνητικές εργασίες εί-
ναι: Εισαγωγή, Υλικό και μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτηση. Όσα 
αποτελέσματα παρατίθενται στους πίνακες δεν επαναλαμβάνο-
νται λεπτομερώς στο κείμενο.

Βιβλιογραφικές παραπομπές: Αριθμούνται με αύξοντα αριθ-
μό, ανάλογα με τη σειρά εμφάνισής τους στο κείμενο (σύστημα 
Vancouver). Π.χ. Ο Birley1 βρήκε ότι..., αλλά ο Afford2 διαφώνησε... 
Αναφέρονται τα ονόματα όλων των συγγραφέων. Στον βιβλιο-
γραφικό πίνακα περιλαμβάνονται μόνον οι βιβλιο γραφικές πα-
ραπομπές που υπάρχουν στο κείμενο. Στα άρθρα ανασκόπησης 
και τα ειδικά άρθρα οι βιβλιογραφικές παραπομπές δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τις 100, στις ερευνητικές εργασίες και τα γενικά 
άρθρα τις 50, στα σύντομα άρθρα και τις ενδιαφέρουσες περι-
πτώσεις τις 15 και στα άρθρα σύνταξης και τις επιστολές προς 
τη σύνταξη τις 8. Ο βιβλιογραφικός κατάλογος συντάσσεται με 
αύξοντα αριθμό, που αντιστοιχεί στη σειρά εμφάνισης των βι-
βλιογραφικών παραπομπών στο κείμενο, όπως στα ακόλουθα 
παραδείγματα:

1.  Birley JLT, Adear P, Singer D, Rosenberg M. Electrogastrographic 
studies in elderly patients. Gastroenterology 1980, 79:311–314 
(Περιοδικό)

2.  Alford J, Nemiah J. Peptic ulcer in childhood. In: Sodeman WA 
(ed) Pathologic Physiology. Saunders, Philadelphia, 1970:457–
472 (Kεφάλαιο βιβλίου)

3.  Kinden A. Stress and emotion. Springer, Berlin, 1990 (Βιβλίο)

4.  Larsen E, Elliot B. Fatigue in major depression. Psychiatriki 2007, 
(Suppl 1):S143–S144 (Παράρτημα περιοδικού)

5.  Silverstone A, Leman H, Stark J. Attempted suicide by drug-
overdose. Paper presented at 2nd Congress on Suicide be-
haviour, 4–6 May 2002. Rome, Abstracts Book, pp 212–213 
(Παρουσίαση σε Συνέδριο - Τόμος Πρακτικών)

6.  Henry A, Andrews B. Critical issues for parents with mental 
illness. N.Y. Centre for Mental Health Services 2001 (Cited 2 
June 2005) Available from www. mentalorg/publications 
(Ιστοσελίδα)

Οι συντμήσεις των περιοδικών πρέπει να γίνονται με βάση το 
Index Medicus.

Πίνακες: Γράφονται με διπλό διάστημα γραφομηχανής σε ξε-
χωριστή σελίδα. Αριθμούνται ανάλογα με τη σειρά εμφάνισής 
τους στο κείμενο, με αραβικούς αριθμούς (πίνακας 1), ακολουθεί 
σύντομη κατατοπιστική λεζάντα (π.χ. Ασθενείς που νοσηλεύ-
θηκαν για ψευδοκύηση στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» κατά το 
1988) και σε κάθε στήλη υπάρχει κατατοπιστική επικεφαλίδα. 
Αποφεύγονται οι κάθετες γραμμές.

Εικόνες: Πρέπει να στέλνονται είτε τα πρωτότυπα των σχε-
δίων (με σινική μελάνη) είτε φωτογραφίες. Στο πίσω μέρος 
πρέπει να αναγράφεται με μολύβι ο αριθμός της εικόνας, οι 
συγγραφείς και ο τίτλος της εικόνας. Όλες οι εικόνες πρέπει να 
αναφέρονται στο κείμενο και να αριθμούνται με αραβικούς 
αριθμούς.

Ονοματολογία και μονάδες μέτρησης: Για λεπτομέρειες, βλ. 
Ιατρική 1980, 37:139.

Διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων: Οι συγγραφείς είναι 
υποχρεωμένοι να κάνουν μία διόρθωση των τυπογραφικών δο-
κιμίων. Εκτεταμένες μεταβολές δεν επιτρέπονται.
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