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Παγκόζμια Ημέρα Ψστικής Υγείας, 10 Οκηώβρη 

«Η υστική σγεία ηφν νέφν ζε ένα 

μεηαβαλλόμενο κόζμο» 

 

Ιζηορική αναδρομή ηης υστικής αζθένειας  

Από ηνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνποέσο ηελ εηζαγσγή ηεο ςπρνθαξκαθνινγίαο ηε δεθαεηία ηνπ 

1950.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξντζηνξηθώλ ρξόλσλ (4000-5000 πρ) νη δηαηαξαρέο ηνπ ζώκαηνο θαη 

ηεο ςπρήο δελ δηαρσξίδνληαλ θαη ζεσξνύληαλ απνηέιεζκα ηεο εηζόδνπ θαθώλ πλεπκάησλ ζην 

ζώκα, ζπλδεόκελα κε εθδίθεζε ή καγεία ,εθάξκνδαλ ζαλ ζεξαπεία ηνλ ηξππαληζκό, ηνλ 

εμνξθηζκό θαη ηελ θαηαδίσμε. 

ηελ Αξραία Διιάδα ε δηαηαξαγκέλε ζπκπεξηθνξά απνδηδόηαλ ζην ζετθό ζηνηρείν, δειαδή 

ζηελ ηηκσξία από θάπνην ζεό. ηα ρξόληα ηνπ Δπξηπίδε θαη ηνπ νθνθιή (460-377 π.Υ) άξρηζε 

λα εληζρύεηαη ε άπνςε όηη ε ιαλζαζκέλε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ είλαη ε αηηία ηεο 

παξαθξνζύλεο θαη λα ηελ απνδίδνπλ ζε παζνινγηθά αίηηα. Ο Ηππνθξάηεο θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα όηη νη δηαηαξαρέο ζηνλ ςπρηζκό ηνπ αλζξώπνπ μεθηλνύλ από κηα κε νκαιή 

ιεηηνπξγία ζηε ζεξκνθξαζία ή ζηε ζύζηαζε ησλ 4 «ρπκώλ» ηνπ ζώκαηνο: αίκα, ιέκθνο, 

θίηξηλε θαη καύξε ρνιή.  
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Καηά ηε Βπδαληηλή πεξίνδν επηθξαηνύζε ε άπνςε όηη νη ςπρηθέο λόζνη νθείινληαλ ζε θπζηθά 

αίηηα ελώ θαηά ηα κεζαησληθά ρξόληα θαη ηελ επηθξάηεζε ηνπ Υξηζηηαληζκνύ σο βαζηθή 

ζξεζθεία παξαηεξείηαη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηε εμέιημε ηεο επηζηήκεο. Μέρξη ηνλ 14ν 

αηώλα πίζηεπαλ όηη νη ςπρηθά αζζελείο ήηαλ κάγνη. Δπίζεο, είραλ ηελ εληύπσζε όηη ε ζειήλε 

επεξέαδε ην αλζξώπηλν κπαιό θαη έηζη ν όξνο ζειεληαζκόο ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα λα 

πεξηγξάςεη έλαλ ςπρηθά πάζρνληα.  

ηα ηέιε ηνπ 15νπ αηώλα νη γεξκαλνί κνλαρνί Sprenger θαη Kremer  γξάθνπλ ην βηβιίν «Σν 

ζθπξί ησλ καγηζζώλ» ζην νπνίν ηαπηίδνπλ ηηο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο κε ηε καγεία θαη ηε 

ζξεζθεπηηθή αίξεζε. Σν βηβιίν απηό πηνζεηήζεθε από ηελ ηεξά εμέηαζε σο ν επίζεκνο νδεγόο 

ησλ απνθάζεσλ ηεο γηα άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Απηή ε δηαθήξπμε ήηαλ ε δηθαηνινγία 

γηα θάςηκν ησλ καγηζζώλ ζηελ Δπξώπε θαηά ηνλ κεζαίσλα. Κείκελα ηνπ Αγίνπ Απγνπζηίλνπ 

ηα νπνία ήηαλ ηδηαηηέξσο απνδεθηά εθείλε ηελ επνρή, αλαθέξνπλ όηη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ 

ζεμνπαιηθέο επαθέο ρσξίο λα ζηνρεύνπλ ζηε ηεθλνπνίεζε, ακαξηάλνπλ. Με βάζε ηηο 

αληηιήςεηο ηνπ ηα άηνκα απηά δηαθαηέρνληαλ από ηξέια θαη γη απηό αθήλνληαλ ζηα ρέξηα ησλ 

ηεξέσλ λα ηα μνξθίζνπλ θαη λα ηα θαηαδηώμνπλ.  

ηελ Αλαγέλλεζε άξρηζε λα αληηθαζίζηαηαη ν ζξεζθεπηηθόο ζθνηαδηζκόο από ηελ επηζηεκνληθή 

ζθέςε. Μέρξη εθείλε ηελ επνρή ηα ςπρηαηξηθά ηδξύκαηα ήηαλ εμεπηειηζηηθά γηα ηελ αλζξώπηλε 

αμηνπξέπεηα. Δθείλνη πνπ ήηαλ νη πην επηθίλδπλνη θιείλνληαλ ζε θπιαθέο θαη πησρνθνκεία, ελώ 

απηνί πνπ ήηαλ ιηγόηεξν βίαηνη επηηξεπόηαλ λα δεηηαλεύνπλ ζηνπο δξόκνπο.  

Σν αλζξσπηζηηθό θίλεκα ηνπ Γηαθσηηζκνύ έβαιε ηα ζεκέιηα ώζηε νη αζζελείο λα πάςνπλ λα 

ζεσξνύληαη ππό ηελ θαηνρή θάπνηνπ δαίκνλα αιιά σο αζζελείο πνπ ρξήδνπλ πεξίζαιςεο.  
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Ο θόβνο γηα ηελ ςπρηθή αζζέλεηα ζπλδέεηαη  κε ηηο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

επηθξαηνύλ γηα ηελ ηξέια, θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ αιιάδνπλ κέζα ζηηο επνρέο αιιά 

θαη ηηο θνπιηνύξεο. Ζ ςπρηθή αζζέλεηα καο ηξνκάδεη γηαηί  ηε  ζπλδένπκε κε βίαηεο, παξάινγεο 

θαη απξόβιεπηεο ζπκπεξηθνξέο. Μαο δεκηνπξγεί έλα έληνλν αίζζεκα άγρνπο επεηδή κνηάδεη 

αθαηαλόεηε, απξνζπέιαζηε θαη ξηδηθά αλνίθεηα.   

Ο θόβνο ηεο ηξέιαο, καδί κε ην θόβν ηνπ ζαλάηνπ, απνηεινύλ αξρεηππηθνύο θόβνπο ηνπ 

αλζξώπνπ. Καη νη δύν απηνί θόβνη ζπλδένληαη κε ην ζηνηρείν ηεο απώιεηαο, θόβν γηα ηελ 

απώιεηα ηεο ινγηθήο ζηε κία πεξίπησζε θαη θόβν γηα ηελ απώιεηα ηεο δσήο ζηελ άιιε.  

πλήζσο απηόο ν θόβνο ζεκαίλεη θαη ηελ απώιεηα ειέγρνπ πνπ έρεη ν άλζξσπνο ζηελ δσή 

ηνπ. Σν ζπάζηκν ησλ νξίσλ αιιά θαη ησλ δεζκώλ κε ηελ ππόινηπε αλζξσπόηεηα. Σελ 

θνηλσληθή απνκόλσζε. Σν όηη θαλείο δελ ηνλ θαηαιαβαίλεη, ή όηη ν ίδηνο δελ κπνξεί λα 

θαηαιάβεη ηη γίλεηαη γύξσ ηνπ. Φόβνγηα ηελ απώιεηα ηεο νπζίαο ηεο ίδηαο ηεο αλζξώπηλεο 

ύπαξμεο. 

Απηό ην αλνίθεην, ην μέλν, απηή ε δηαθνξεηηθόηεηα κεηαηξέπεηαη ζε κηα επηθάλεηα πξνβνιώλ 

θαη πξνθαηαιήςεσλ. Έηζη νη ςπρηθά αζζελείο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ -εθηόο από ηελ ίδηα ηε 

λόζν- ην θνηλσληθό ζηίγκα, ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, ηελ πξνθαηάιεςε θαη ην θόβν ηεο θνηλσλίαο 

γηα ην «άιιν» ηεο πξόζσπν. 

Σν 1793 ν γάιινο ςπρίαηξνο PhilippePinel σο επηθεθαιήο ελόο κεγάινπ αζύινπ ζην Παξίζη 

ππνζηήξηδε όηη είλαη απαξαίηεηε ε επγέλεηα θαη ε ζπκπόληα ζην αζζελή θαη εθάξκνζε ηελ 

“Hζηθή ζεξαπεία”. Αξρηθά απνκάθξπλε ηηο αιπζίδεο θαη αληηκεηώπηδε ηνπο αζζελείο σο 

αλζξώπηλα όληα παξέρνληαο ηνπο ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. Οη αζζελείο ηειηθά αληί λα έρνπλ 

βίαηε θαη ερζξηθή ζπκπεξηθνξά έγηλαλ επγλώκνλεο θαη ζπλεξγάζηκνη. Κάπνηνη πνπ ήηαλ  
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αιπζνδεκέλνη γηα πάλσ από 20 ρξόληα κε απηή ηελ κέζνδν, θαηόξζσζαλ κεηά από ιίγν θαηξό 

θαη έθπγαλ από ην λνζνθνκείν. Ζ εζηθή ζεξαπεία πηνζεηήζεθε από ηελ Αγγιία θαη ηελ Ακεξηθή.  

Ο EmilKrepelin 1893 πξνζπάζεζε λα θάλεη κηα πξώηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ςπρηθώλ 

αζζελεηώλ ελώ ην 1911 ν Μπιόηιεξ ήηαλ ν πξώηνο πνπ αλέθεξε ηνλ όξν ζρηδνθξέλεηα.  

εκαληηθό ζηαζκό γηα ηελ ςπρηαηξηθή απνηέιεζε ε εηζαγσγή ηεο ςπρνθαξκαθνινγίαο θαηά ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1950 θαη ην πξώην θάξκαθν πνπ αλαθαιύθζεθε ήηαλ ε ρισξνπξνκαδίλε–

largactil-από Γάιινπο επηζηήκνλεο.  

ηελ Διιάδα ε αζπιηαθή ςπρηαηξηθή ήηαλ απηή πνπ επηθξάηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ 

αηώλα θαη γεληθόηεξα ε ρώξα καο έκεηλε πνιιά ρξόληα πίζσ κέρξη ηελ έλαξμε ηεο αλάπηπμεο, 

Σν παξάδεηγκα ηεο Λέξνπ κε ηνπο αιπζνδεκέλνπο αζζελείο ζηα όξηα ηεο απνθηήλσζεο . Ζ 

Φπρηαηξηθή Μεηαξξύζκηζε, μεθίλεζε ζηε ρώξα καο ην 1990 κεηά από ην δηαζπξκό ηεο 

Διιάδαο γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ ζην ζεξαπεπηήξην ηεο Λέξνπ. Φπρηαηξηθή 

Μεηαξξύζκηζε δελ είλαη νύηε ε σξαηνπνίεζε ηνπ αζύινπ θαη ε ππόγεηα δηαηήξεζε ηνπ 

ηδξπκαηηθνύ κνληέινπ νύηε ε θαηάξγεζε ηνπ αζύινπ ιόγσ δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο κε ζθνπό 

ηε κείσζε ησλ εμόδσλ πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα βξεζνύλ νη αζζελείο ζην δξόκν θαη ζηελ 

πεξηπιάλεζε. Δπίζεο ςπρηαηξηθή κεηαξξύζκηζε δελ ζεκαίλεη κε πξόζβαζε ζηε καθξάο 

δηάξθεηαο λνζειεία. Γηαηί ε κε πξόζβαζε ζηε λνζειεία ζεκαίλεη ηελ κε αλαγλώξηζε ησλ 

πηζαλώλ επεξγεηηθώλ επηδξάζεσλ ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ αζζελή από ηνλ εμσηεξηθό θόζκν 

θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη ηελ κε αλαγλώξηζε ηνπ ςπρηαηξηθνύ πξνβιήκαηνο ζην ζύλνιν ηνπ 

εμαηηίαο ελόο ςεπδνηδαληθνύ ειεπζεξίαο. 
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Φπρηαηξηθή κεηαξξύζκηζε είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ αζύινπ από έλα ζύλνιν θνηλνηηθώλ 

ςπρηαηξηθώλ δνκώλ πνπ ζα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ δηαθνξεηηθόηεηα, πνιιέο θνξέο 

ξηδηθή, ησλ ςπρηαηξηθώλ αηηεκάησλ. Ζ δηαθνξεηηθόηεηα κεηαμύ ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ 

παξνπζηάζεη θάπνηα ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή είλαη ηόζν ξηδηθή όζν εθείλε ηνπ γεληθνύ 

πιεζπζκνύ. Άιινη ελδηαθέξνληαη θαη παίξλνπλ ηνλ δξόκν ηεο εξγαζηαθήο απνθαηάζηαζεο θαη 

ηεο απηόλνκεο δηαβίσζεο θαη άιινη βξίζθνπλ ηελ ππνθεηκεληθή ηνπο ιύζε ζε ζύλδεζε κε 

ζεζκηθά ζηεξίγκαηα, πνιιέο θνξέο γηα κεγάιν βάζνο ρξόλνπ. Οθείινπκε λα ππνδερόκαζηε ην 

ππνθείκελν ζηελ εληθόηεηα ηνπ, καζηνξεύνληαο καδί ηνπ έλαλ ηξόπν ζύλδεζεο ηνπ ηδησηηθνύ-

ελδόκπρνπ κε ην θνηλσληθό θαη κεηαηξέπνληαο ηελ δηαθνξεηηθόηεηα ζε πινύην. Γηα λα 

κεηαηξαπεί ε δηαθνξεηηθόηεηα ζε πινύην πξέπεη όκσο λα ζπλερίζνπκε ηελ πξνζπάζεηα 

θαηαπνιέκεζεο ησλ πξνθαηαιήςεσλ …. 

 

 

 

Με ηελ ηζηνξηθή απηή αλαδξνκή βιέπνπκε  όηη ν ςπρηθά αζζελήο ππνβάιιεηαη  δηαρξνληθά ζε 

δηάθνξεο κνξθέο θνηλσληθνύ ζηηγκαηηζκνύ. ε αξλεηηθά ζηεξεόηππα γύξσ από ηελ ςπρηθή 

αζζέλεηα ν άλζξσπνο κπείηαη από πνιύ λσξίο ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία. Με βάζε απηά ηα 

ζηεξεόηππα ν ςπρηθά άξξσζηνο είλαη ν «ηξειόο», ν θαθόο, ν επηθίλδπλνο, ή παιηόηεξα ν 

δαηκνληζκέλνο. 

Οη κύζνη θαη νη παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή λόζν ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ κέρξη ηηο 

κέξεο καο.  
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Έλαο κύζνο/πξνθαηάιεςε αθνξά ηελ επηθηλδπλόηεηα. Πνιινί πηζηεύνπλ όηη ηα άηνκα κε 

δηαηαξαρέο ςπρηθήο πγείαο είλαη επηθίλδπλα θαη βίαηα. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ αηόκσλ κε ςπρηθή αζζέλεηα δελ ρξεζηκνπνηεί βία θαη γεληθόηεξα ηα άηνκα 

απηά δελ είλαη πεξηζζόηεξν επηθίλδπλα, αλ ζπγθξηζνύλ κε ηνλ πγηή πιεζπζκό. Αληηζέησο, είλαη 

πνιύ πηζαλό λα είλαη ζύκαηα παξά ζύηεο. Απηή ε αληίιεςε ππνδαπιίδεηαη ζπρλά από ηηο 

πεξηγξαθέο εγθιεκάησλ ζηα ΜΜΔ όηαλ θάπνηνο γεληθά θαη αόξηζηα αλαθέξεηαη σο ςπρηθά 

αζζελήο. Μόλν κηα ππό-νκάδα αηόκσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο είλαη πηζαλό λα είλαη βίαηνη. 

Απηό όκσο νθείιεηαη θπξίσο ζηε κε ιήςε ησλ θαξκάθσλ ή ζηελ αθαηαιιειόηεηα ηεο 

ζεξαπείαο, ζηελ έιιεηςε ζηήξημεο θαη απνδνρήο θαη ζηελ θαηάρξεζε νπζηώλ θαη αιθνόι. Ζ 

βίαηε ζπκπεξηθνξά ηηο πην πνιιέο θνξέο πεξηιακβάλεη πξάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δσή 

ηνπο, κηαο θαη ην πνζνζηό ησλ απηνθηνληώλ είλαη αξθεηά πςειό: 15-20 % ή πεξηιακβάλνπλ 

επηζεηηθόηεηα πνπ απεπζύλεηαη ζε νηθία πξόζσπα, νηθνγέλεηα ή γηαηξό. «Οη έξεπλεο έρνπλ 

δείμεη όηη νη ςπρηθά αζζελείο έρνπλ ηέζζεξεηο θνξέο κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα γίλνπλ νη ίδηνη 

ζύκαηα βίαο απ’ όηη ν γεληθόο πιεζπζκόο. Σαπηόρξνλα, ην πνζνζηό ησλ ςπρηθά παζρόλησλ 

πνπ εγθιεκαηεί είλαη κηθξόηεξν από απηό ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ. 

ηηο ΖΠΑ, κόλν ζην 3-5% ησλ ζπλνιηθώλ εγθιεκάησλ πνπ δηαπξάρζεθαλ θαηά ην 2016 ν 

δξάζηεο ήηαλ ςπρηθά αζζελήο. Οη πηζαλόηεηεο πξόιεςεο ησλ εγθιεκάησλ πνπ πηζαλώλ λα 

δηαπξαρζνύλ από ςπρηθά αζζελή είλαη πνιύ πςειόηεξε από ηνλ γεληθό πιεζπζκό ιόγσ ηεο 

ηαθηηθήο ςπρηαηξηθήο θαη ςπρνζεξαπεπηηθήο παξαθνινύζεζεο πνπ ιακβάλεη. «Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνλόηεηα ηεο θνηλήο γλώκεο ζεσξεί πσο όπνηνο εγθιεκαηεί απξόβιεπηα, βίαηα, δηαπξάηηεη 

εγθιήκαηα ρσξίο αηηία, είλαη ηξειόο, ςπραζζελήο. Σα ζηαηηζηηθά όκσο δεδνκέλα θαηαξξίπηνπλ 

έλαλ αθόκε κύζν: ηνλ κύζν ηνπ ζρηδνθξελνύο δνινθόλνπ. Καηαξξίπηνπλ ηε βεβαηόηεηα πσο ε 

ςπραζζέλεηα είλαη ζπγθνηλσλνύλ δνρείν κε ηελ άγξηα, ηελ αλεξκήλεπηε εγθιεκαηηθόηεηα.  
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Γηεζλείο έξεπλεο απνδεηθλύνπλ πσο κόλνλ έλαο ζηνπο δέθα ρηιηάδεο ςπρηθά αζζελείο 

εγθιεκαηνύλ θαη είλαη πξαγκαηηθά επηθίλδπλνη.  

Έλαο άιινο κύζνο είλαη όηη ε εκθάληζε ςπρηθήο αζζέλεηαο αθπξώλεη θάζε ειπίδα γηα 

θπζηνινγηθό κέιινλ, όηη ηα άηνκα κε ςπρηθή αζζέλεηα δελ κπνξνύλ λα θξαηήζνπλ δνπιεηά, λα 

επηδηώμνπλ θαξηέξα, λα θάλνπλ νηθνγέλεηα. Ζ ςπρηθή αζζέλεηα δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αλζξώπνπ.Με ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία, θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη 

ςπρνζεξαπεία, απηά ηα ζπκπηώκαηα ζπρλά ππνρσξνύλ ή εμαθαλίδνληαη θαη ην άηνκν κπνξεί 

λα ζπλερίζεη ηε δσή ηνπ. Κάπνηεο θνξέο κεηά από ην δηάιεηκκα ηεο αλάξξσζεο ην άηνκν 

ζπλερίδεη όπσο πξηλ. Άιιεο θνξέο ρξεηάδεηαη κηα επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ ξόισλ, επζπλώλ 

θαη ξπζκώλ δσήο ώζηε λα κπνξέζεη λα παξακείλεη δεκηνπξγηθόο αιιά κε κεησκέλε πίεζε. 

Έλαο ηξίηνο κύζνο είλαη όηη νη άλζξσπνη κε ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο πξέπεη λα θιείλνληαη 

ζηνςπρηαηξείν. Σα άηνκα κε ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο πξέπεη λα λνζειεύνληαη όηαλ θαη όζν ην 

ρξεηάδνληαη πξαγκαηηθά. Απηό γίλεηαη ζπλήζσο, όηαλ θπξηαξρνύλ ηα νμέα ζπκπηώκαηα ηεο 

λόζνπ πνπ δελ κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ ζε εμσηεξηθή βάζε. Οη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο 

ζήκεξα κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ πην απνηειεζκαηηθά ζε εμσηεξηθή βάζε, έμσ από ην 

ίδξπκα, ζηελ θνηλόηεηα θαη ηα άηνκα πνπ είλαη εληαγκέλα ζε εμσλνζνθνκεηαθά πξνγξάκκαηα 

ζεκεηώλνπλ θαιύηεξε έθβαζε ηεο λόζνπ.  

Έλαο άιινο κύζνο είλαη όηη ηα άηνκα κε ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο δελ είλαη ηθαλά λα πάξνπλ 

απνθάζεηο γηα ηελ ζεξαπεία ηνπο. Οη πεξηζζόηεξνη αζζελείο κπνξνύλ αιιά θαη ζέινπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ ζεξαπεία ηνπο. Βέβαηα, ε ηθαλόηεηα λα 

ιάβνπλ αλάινγεο απνθάζεηο δελ είλαη πάληα ε ίδηα ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο αζζέλεηαο. 

Τπάξρνπλ θάζεηο όπσο ε έλαξμε ηεο λόζνπ ή νη ππνηξνπέο όπνπ ε ηθαλόηεηα απηή 

πεξηνξίδεηαη θαη άιιεο θάζεηο όπνπ ν αζζελήο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ζεξαπεία ηνπ.  
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΗΓΜΑ ΠΟΤ ΦΔΡΔΗ Ζ ΦΤΥΗΚΖ ΝΟΟ 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ (Δ.Π.Η.Φ.Τ) 

(2001) 

Σν Δξεπλεηηθό Παλεπηζηεκηαθό Ηλζηηηνύην Φπρηθήο Τγηεηλήο (Δ.Π.Η.Φ.Τ) δηεμήγαγε 

Παλειιαδηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηε γλώζε, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ θνηλνύ απέλαληη 

ζηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από ζρηδνθξέλεηα. 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάζηεθαλ ην 2001 θαη έρνπλ σο εμήο: 

 ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ 

- Σν 66% ησλ εξσηεζέλησλ δελ έρεη ελεκέξσζε γηα ηε ζρηδνθξέλεηα 

- Σν 34% έρεη θάπνηα ελεκέξσζε θαη σο θύξηα πεγή αλαθέξεη ηελ ηειεόξαζε. 

 

 

 ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΠΑΥΟΤΝ ΑΠΟ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ 

- Σν 74,6% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί όηη νη πάζρνληεο είλαη βίαηνη θαη επηθίλδπλνη. 

- Σν 78% πηζηεύεη όηη δελ κπνξνύλ λα εξγαζζνύλ. 

- Σν 81,3% όηη έρνπλ δηραζκέλε πξνζσπηθόηεηα θαη ην 86,9% όηη κηινύλ κόλνη ηνπο ζην 

δξόκν. 
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Οη αξλεηηθέο αληηιήςεηο, εληζρύνληαη από ηα ΜΜΔ θαη ηδηαίηεξα από ηελ ηειεόξαζε, ελώ 

δηαπηζηώζεθε όηη θπξηαξρνύλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνύ, όπσο ζηα άηνκα κε 

θαηώηεξν ή κέζν εθπαηδεπηηθό επίπεδν, ζηνπο θαηνίθνπο αγξνηηθώλ ή εκηαζηηθώλ πεξηνρώλ, 

ζηα άηνκα άλσ ησλ 55 εηώλ θαη ζηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ πξνζσπηθή επαθή κε εθείλνπο πνπ 

πάζρνπλ από ζρηδνθξέλεηα. 

 ΣΑΔΗ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΠΑΥΟΤΝ ΑΠΟ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ  

- Σν 92,1% ησλ εξσηεζέλησλ δελ ζα παληξεπόηαλ θάπνην άηνκν κε ζρηδνθξέλεηα. 

- Σν 60,9% δελ ζα έδηλε δνπιεηά ζε άηνκν πνπ πάζρεη. 

- Σν 35,4% δελ ζα έκελε ζηελ ίδηα πνιπθαηνηθία 

- Σν 35,2% δελ ζα έκελε ζηελ ίδηα γεηηνληά  

- Σν 32,9% δελ ζα ήζειε λα ζπδεηήζεη κε άηνκν ην νπνίν πάζρεη από ζρηδνθξέλεηα 

- Σέινο, ην 22,2% ησλ εξσηεζέλησλ, δειαδή 1 ζηνπο 4, είλαη αληίζεηνο κε ηε δεκηνπξγία 

μελώλα ζηε γεηηνληά ηνπο. 
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