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                                  ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ ΒΙΑ 
 
 
'Ελα από ηα κεγάια πξόβιεκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή 
καο είλαη ε βίαηε ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ αζζελνύο.  
Η βίαηε ζπκπεξηθνξά δελ εθδειώλεηαη κόλν ζηνπο ζεξαπεύηηθνπο ρώξνπο , αιιά 
είλαη παξόλ ζε πνιιέο πηπρέο ηηο θαζεκεξηλήο καο δσήο, άιισζηε ε βία δελ είλαη 
λόζνο, θαη αλεπξίζθεηαη θαη ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ θάπνηα δηάγλσζε ςπρηθήο 
δηαηαξαρήο.  
 
Ο ζθνπόο απηήο ηεο νκηιίαο είλαη  1. παξνρή πιεξνθνξηώλ γύξσ από ηε βίαηε 
ζπκπεξηθνξά 
                                                           
                                                        2. αλάιπζε κνληέισλ ζηα νπνία βαζίδεηαη ηόζν ε 
εμήγεζε όζν θαη ε αληηκεηώπηζε ησλ βίαησλ ζπκπεξηθνξώλ  
 
                                                       3. αλαθνξά ζηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ 
εθαξκόδνληαη 
 
Σπλήζσο ε βίαηε ζπκπεξηθνξά πνπ εθθξάδνπλ νη άλζξσπνη ζηεξίδεηαη ζε ηεζζεξηο 
θπξίσο ιόγνπο: υόβορ, απογόητεςση, εκμετάλλεςση, εκυοβισμόρ. 
 
Φόβορ : ηα άηνκα απηά αηζζάλνληαη όηη απεηινύληαη ή όηη θάπνηνο ηνπο αθαηξεί παξά 
ηε ζειεζή ηνπο θάηη ην θεθηεκέλν, κία από ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο γηα λα 
δηαηεξήζνπλ ηελ ηζνξξνπία ζηε δσή ηνπο. 
 
Απογοήτεςση : ζηα άηνκα απηά θπξηαξρεί ην αίζζεκα ηεο απνηπρίαο λα ηνπο 
θαηαιάβνπλ, λα επηηύρνπλ απηό πνπ ζέινπλ, λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, κε 
απνηέιεζκα λα ζηξέθνληαη είηε ελαληίνλ ησλ άιισλ είηε  ελαληίσλ ηνπ εαπηνύ ηνπο. 
 
Δκμετάλλεςση : ηα άηνκα απηά ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απνθύγνπλ θάηη ή λα 
πεηύρνπλ απηό πνπ ζέινπλ  γίλνληαη παξνξκεηηθά, κε εθξήμεηο βίαο ,έηζη ώζηε λα 
ηξνπνπνηεζεί πξνο 1όθεινο ηνπο κηα θαηάζηαζε. 
 
Δκυοβισμόρ : ε πξνζπάζεηα ησλ αηόκσλ απηώλ είλαη θαιά ππνινγηζκέλε , δελ 
δηζηάδνπλ λα απεηινύλ κε ζθνπό λα πεηύρνπλ απηό πνπ ζέινπλ. Σπλεζηζκέλε 
έθθξαζε είλαη <<κε κε θάλεηο λα ζε ρηππήζσ>>.  
 Γηαηί  όκσο αληηδξνύλ έηζη;Tη νδεγεί ηα άηνκα απηά, ζε ζπκπεξηθνξέο είηε 
αληηδξαζηηθέο [θόβνο, απνγνήηεπζε ] είηε ρεηξηζηηθέο [εθκεηάιιεπζε , εθθνβηζκόο] ; 
Μία  εμήγεζε πνπ κπνξεί λα δνζεί είλαη λα ζηεξηρζνύκε ζην κνληέιν ησλ βαζηθώλ 
αλάγθσλ. 
Πξόθεηηαη γηα κία ππξακίδα πάλσ ζηελ νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα ηεξαξρηθά δηάθνξα 
επίπεδα αλάγθσλ από ηα ρακειά εσο ηα πςειόηεξα .Η ηθαλνπνίεζε ησλ πξώησλ 
[ρακειά] αλαγθώλ είλαη απαξαίηεηε πξνππόζεζε γηα λα ηθαλνπνηεζνύλ ηα 
πςειόηεξα. 



Σε όιε ηε δσή ελόο αηόκνπ ε ζπκπεξηθνξά είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ώζηε λα 
επηηπγράλνληαη ε θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ βαζηθώλ αλαγθώλ. 
Η βία εθθξάδεηαη σο ην απνηέιεζκα θάπνηαο απεηιήο γύξσ από κία από ηηο βαζηθέο 
αλάγθεο ή κία πξνζπάζεηα από ην άηνκν λα δηαηεξήζεη κία θεθηεκέλε αλάγθε ηνπ. 
Τέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξά ζε έλα ζεξαπεπηηθό πεξηβάιινλ κπνξεί λα εηζπξάμεη ην 
πξνζσπηθό θαηά ηελ π.ρ. πξνζπάζεηα ηνπ λα εληάμεη ηνλ αζζελή ζε κηα νκάδα ή 
ρώξν πνπ ν ίδηνο αηζζάλεηαη μη αζθαιήο. Επίζεο ζα πξέπεη κε βάζε απηό ην 
κνληέιν, λα θαηαλνήζνπκε όηη ην λα επηθεληξσλόκαζηε π.ρ. ζην λα απμήζνπκε ηελ 
απηνεθηίκεζε ηνπ αζζελή, δελ βνεζά αλ πξώηα από όια ην άηνκν δελ αηζζάλεηαη 
αζθαιήο ζην ρώξν πνπ βξίζθεηαη. 
 
 
Έλα άιιν κνληέιν πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζηελ πξνζπάζεηα καο λα θαηαλνήζνπκε ζε 
δηαπξνζσπηθό επίπεδν ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά αλάκεζα ζε δύν άηνκα, είλαη ην 
επηθνηλσληαθό κνληέιν. Σ' απηό ην κνληέιν ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα 
ζεσξεζεί σο έλα κνηίβν επηθνηλσλίαο δύν δξόκσλ πνπ έρεη έλα "ζύκα" θαη έλα 
"ζύηε".Απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε ιεθηηθέο είηε κε κε ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο 
επηθνηλσλίαο. 
Χξήζε απηνύ ηνπ κνληέινπ γίλεηαη γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη παξέκβαζε ζην 
θύθιν επηζεηηθόηεηαο κε ζθνπό πάληα ηε κε έθθξαζε βίαο. 
Σρεκαηηθά ζα κπνξνύζακε λα δνύκε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ 
επηθνηλσλίαο πνπ νδεγνύλ  ζηε βία ή ζην ζηακάηεκά ηεο. 
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ΔΠΙΘΔΗ 
 
 
 
 
 
Πξαθηηθά, ε επηζεηηθόηεηα ζα κπνξνύζε λα δηαηξεζεί ζε πέληε μερσξηζηέο, δηαθξηηέο 
θαη παξαηεξήζηκεο θάζεηο.[κύκλορ επιθεσηρ] 
 
1η υάση:ε αθνξκή, ην γεγνλόο πνπ ππξνδνηεί ηελ αληίδξαζε. 
 
2η υάση: ε θιηκάθσζε , ην άηνκν ζηαδηαθά αξρίδεη θαη ράλεη ηνλ έιεγρό ηνπ 
πξννδεπηηθά εκθαλίδεη απώιεηα ηεο δπλαηόηεηαο λα αληηιακβάλεηαη ηε ζπκβαίλεη 
γύξσ ηνπ ,θαζώο θαη κε δπλαηόηεηα επεμεξγάζηαο απηώλ πνπ ηνπ ιέκε. 
 
3η υάση :ε θξίζε, ην άηνκν πιένλ εθδειώλεη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά  
 
4η υάση :ε αλάξξσζε ην άηνκν εξεκεί θαη απνκαθξύλεηαη από ηελ θξίζε ζηαδηαθά. 
Είλαη ζεκαληηθό όκσο λα γλσξίδνπκε όηη ζε απηή ηε θάζε κπνξεί λα μαλαγπξίζεη ην 
άηνκν ζηε θάζε ηεο θιηκάθσζεο γηαηί δελ έρεη πιήξσο εξεκήζεη. 
 
5η υάση : ην ζηάδην κεηαθξηζηθήο θαηάζιηςεο , ην άηνκν έρεη θαηαβιεζεί ζσκαηηθά 
θαη εκθαλίδεη ζεκεία θαηάζιηςεο. Μπνξεί π.ρ.λα αξρίζεη λα απηνθαηεγνξείηαη, λα 
θξύβεηαη ,λα θιαίεη, λα ζέιεη λα θνηκεζεί. 



Αλάινγα κε ηελ θάζε ζηνλ θύθιν επηζεηηθόηεηαο πνπ βξίζθεηαη ην άηνκν ζα είλαη θαη 
ε παξέκβαζε καο: έηζη ζηελ 1ε θάζε πνπ ην άηνκν έρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζε 
θαλνληθά επίπεδα [baseline] , αλ ηνλ πξνζεγγίζνπκε κε ηε ζπδήηεζε ή  ηνπ 
απνζπάζνπκε ηελ πξνζνρή από ηνλ εθιύηηθν παξάγνληα, ζα απνθεπρζεί ε 
κεηάβαζε ζηελ επόκελε θάζε. 
Σηε 2ε θάζε ην άηνκν δελ κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη καδί καο .Οη παξεκβάζεηο καο ζε 
απηή ηε θάζε πξέπεη λα είλαη απιέο θαη αθνξνύλ ηε ζηάζε καο[άλεηε, κε ηα ρέξηα 
καο κπξνζηά , ζε κηα απόζηαζε πνπ λα αηζζάλεηαη αζθάιεο , ρσξίο λα θξάδεη ε 
έμνδνο από ην δσκάηην],ηελ θσλή καο [ζηαζεξή απνθαζηζηηθή, ρσξίο λα ηνλ 
πξνθαινύκε, ρξεζηκνπνηώληαο απιέο κηθξέο πξνηάζεηο] ηε βιεκκαηηθή καο επαθή 
κε ην άηνκν [απνθεύγνπκε ηελ άκεζε βιεκκαηηθή επαθή].Επίζεο θξνληίδνπκε λα 
δηαηεξνύκε ηελ ςπρξαηκία καο ,λα κελ δείρλνπκε θνβηζκέλνη,πξνζπαζώληαο λα κελ 
επιαθνύκε ζηνλ  θύθιν επηζεηηθόηεηαο ηνπ αζζελή. 
Σηε 3ε θάζε εθαξκόδνληαη ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα . 
Σηε 4ε θάζε επεηδή ην άηνκν κπνξεί λα επαλέιζεη ζηε 2ε θάζε παξακέλεη ζε 
πεξηνξηζηηθά κέηξα. 
Η 5ε θάζε είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή λα πιεζηάζνπκε ην άηνκν ,λα αλαδεηήζνπκε 
καδί ηνπ ην ιόγν πνπ ηνλ νδήγεζε ζε απηή ηε ζπκπεξηθνξά , επηηξέπνληαο ηνπ λα 
καο εθθξάζεη ηα αηζζήκαηα ηνπ ρσξίο λα είκαζηε εκείο νη θαηήγνξνη.Η παξακνλή ηνπ 
άηνκνπ ζε πεξηνξηζηηθά κέηξα ζε απηή ηε θάζε δελ είλαη νθέιηκε γηα ην άηνκν θαη 
κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη ζε άιιν  
έλα επεηζόδην βίαο.Τν άηνκν ζε απηή ηε θάζε κπνξεί λα εκθαλίζεη απηνθηνληθό 
ηδεαζκό, γηα ζπην ίζσο θξηζεί απαξαίηεην ε ζηελή παξάθνινπζεζε ηνπ. 
Σηελ 3ε θάζε [θξίζε] εθαξκόδνληαη ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα . 
Ωο πεπιοπισμό ,ζε λνζειεπηηθά πιαίζηα, νξίδνπκε ηε κε εζεινληηθή ζηέξεζε ηεο 
δπλαηόηεηαο ηνπ αηόκνπ λα θηλείηαη ειεύζεξα ζην ρώξν πνπ λνζειεύεηαη. 
Δηαθξίλνπκε ηέζζεξηο ηύπνπο πεξηνξηζκώλ: 
   1. σςγκπάτηση δηα ησλ ρεηξώλ[πξνζσξηλόο πεξηνξηζκόο] 
   2.απομόνωση 
   3.σημικόρ πεπιοπισμόρ 
   4.μησανικόρ πεπιοπισμόρ[ θιηλνζηαηηζκόο] 
 
Σπκπέξαζκαηηθά, επηζεκαίλνπκεόηη όηαλ ην πξνζσπηθό μέξεη λα αλαγλσξίδεη 
πξώηκα κία επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη πσο κπνξεί λα  παξέκβεη ηόζν πεξηζζόηεξν 
κεηώλνληαη νη πηζαλόηεηεο ηξαπκαηηζκνύ από ηελ εθδήισζε ηεο βίαηεο 
ζπκπέξηθνξαο. 
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