
 

ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ  ΚΑΗ  ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ 

 

     ΑΡΥΗΑΣΡΟ ΚΧΦΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

        ΦΤΥΗΑΣΡΟ  

  

ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ  (DISASTER): 

 έλα αζπλήζηζην γεγνλόο πνπ ιακβάλεη ρώξα ζε ζπγθεθξηκέλα ρσξνρξνληθά 

πιαίζηα, 

 πξνθαιεί εμάληιεζε – θαηαζηξνθή ή ζάλαην ζε πιηθνύο, θπζηθνύο ή 

αλζξώπηλνπο πόξνπο  

 θαη δεκηνπξγεί εθζεζεκαζκέλε δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο κίαο νκάδαο ή 

θνηλσλίαο. 

 

Γηαθξίλνληαη ζε: 

 θπζηθέο (ζενκελίεο) όπσο ζεηζκνί, πιεκκύξεο, ζύειιεο, αλεκνζηξόβηινη, 

εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο θ.ά. θαη  

 αζξσπνγελείο όπσο πόιεκνο, ππξεληθά αηπρήκαηα, ηξνραία δπζηπρήκαηα, 

ηξνκνθξαηηθέο δξάζεηο θ.ά 

 

Δίλαη δπλαηό λα αθνξά: 

Άηνκα    Βηαζκόο 

Οκάδεο   Αεξνπνξηθό αηύρεκα 

Κνηλόηεηεο   Πιεκκύξεο 

Κνηλσλίεο   εηζκνί 

Κξάηε    Σξνκνθξαηηθό ρηύπεκα 

Αλζξσπόηεηα  Β΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο 

 

Σα ηειεπηαία ρξόληα γίλακε θαη ζηελ Διιάδα κάξηπξεο ηέηνησλ γεγνλόησλ 

όπσο ν ζεηζκόο ζηελ Αζήλα θαη ην Αίγην, ε πηώζε ηνπ αεξνπιάλνπ Yakovlef ζηε 

Θεζζαινλίθε, νη πιεκκύξεο ζηελ Αηηηθή, Κνξηλζία, νη ππξθαγηέο ησλ δαζώλ θάζε 

θαινθαίξη. 

 

Η δπλαηόηεηα ηεο πιεξνθόξεζεο, έδσζε ηελ ώζεζε ζηελ εμνηθείσζε κε ην 

αληηθείκελν ησλ θαηαζηξνθώλ ζε παγθόζκην επίπεδν θαη ηα γεγνλόηα ηεο 11εο επ 

01 ζηε Ν.Τ. ππήξμαλ ε αθνξκή γηα κηα ξαγδαία εμέιημε ζηνλ ρώξν ηεο 

θαηαζηξνθνινγίαο, ηνπ ηξαύκαηνο θαη ηνπ ςπρνινγηθνύ απνηειέζκαηνο ησλ 

θαηαζηξνθώλ. 

 

Δίλαη γλσζηή ηελ ηειεπηαία δηεηία, ε  ππεξαηιαληηθή πίεζε πνπ δέρεηαη ε 

δηεζλήο επηζηεκνληθή θνηλόηεηα,  λα αζρνιεζεί κε ην ζέκα  ησλ θαηαζηξνθώλ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ ηξνκνθξαηηθώλ ελεξγεηώλ. 

 

Φέηνο, ε WPA (παγθόζκηα ςπρηαηξηθή εηαηξεία) δεκηνύξγεζε λέν ηνκέα : 

“DISASTER AND MILITARY PSYCHIATRY”. 

 

Δίλαη εκθαλέο όηη ε ζηξαηησηηθή ςπρηαηξηθή θαη ε ςπρηαηξηθή ησλ θαηαζηξνθώλ 

είλαη ζρεδόλ ηαπηόζεκεο. 

 Ο δηα βίνπ επηπνιαζκόο ηεο έθζεζεο ζε θαηαζηξνθή είλαη 39%.  

(Breslau D., Andreski P., Arch.Gen.Psychiatry, 1991) 

 



 Κάζε ρξόλν, ζηηο USA, ην 6-7% ηνπ πιεζπζκνύ εθηίζεηαη ζε θαηαζηξνθηθό 

γεγνλόο. 

(Norris F., NIMH workshop, Maryland , USA, 1988) 

 

Οη θαηαζηξνθέο απνηεινύλ κείδνλεο αηηίεο αλαηαξαρήο κηαο νκάδαο-

θνηλσλίαο-θξάηνπο,  κε άκεζεο θαη απώηεξεο δηαηαξαρέο, πνπ εμηθλνύληαη κέρξη ηελ 

θαηάξξεπζε θαη αθαληζκό . 

 

Η θαηαζηξνθή ζα πξνθαιέζεη έηζη θη αιιηώο απώιεηεο, ζε αλζξώπνπο, 

θπζηθνύο θαη πιηθνύο πόξνπο. Απηό είλαη γεγνλόο θαη όρη δηαπξαγκαηεύζηκν. 

Γηαπξαγκαηεύζηκν είλαη ην κέιινλ, ε θηλεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ, ην ζηίγκα ηεο 

θαηαζηξνθήο, ην ςπρνινγηθό βάξνο ηεο απώιεηαο, ην εζηθό ηεο θνηλόηεηαο. 

 

Η δπλαηόηεηα κηαο νκάδαο ή θνηλσλίαο λα αληεπεμέιζεη ζε κηα θαηαζηξνθή 

αλεμάξηεηα από ην κέγεζόο ηεο, είλαη θύξηα ζπλάξηεζε ηνπ εζηθνύ ηνπ πιεζπζκνύ 

θαη ησλ ηζρπξώλ ή όρη δεζκώλ ηνπ θνηλσληθνύ ηζηνύ θαη ιηγόηεξν άιισλ παξαγόλησλ 

όπσο νηθνλνκηθώλ, πιηθώλ κέζσλ ή δηαζέζηκσλ πόξσλ. 

 

Η πην γλσζηή θαη θαιά κειεηεκέλε θαηαζηξνθή, είλαη ν πόιεκνο. Η 

επηζηεκνληθή γλώζε ζρεηηθά κε ηηο ςπρνινγηθέο επηπηώζεηο ησλ θαηαζηξνθώλ 

πξνέξρεηαη από κειέηεο πιεζπζκώλ (ζηξαηησηηθώλ θαη πνιηηώλ) πνπ έδεζαλ ηε 

θξίθε ηνπ πνιέκνπ. 

 

Γελ είλαη ππεξβνιή λα πνύκε, όηη κόλν εκείο (ην Τγεηνλνκηθό) είκαζηε 

έηνηκνη από θαηξό λα αληηκεησπίζνπκε ηέηνηα γεγνλόηα. Έρνπκε ζρέδηα γηα 

Φπρνινγηθέο Δπηρεηξήζεηο, ζρέδηα γηα αληηκεηώπηζε Φπρηθώλ Απσιεηώλ Τγείαο, 

δηαθνκηδέο θ.ά. 

 

Γη’ απηό θαη πξνηείλσ, ηώξα πνπ έγηλε απαξαίηεηε ε αλαδηακόξθσζε ζρεδίσλ 

αληηκεηώπηζεο θαηαζηξνθώλ ζε πνιηηηθό επίπεδν, λα ιεθζεί ππ΄ όςε από ηνπο 

Οξγαληζκνύο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ην αλζξώπηλν δπλακηθό θαη ε γλώζε ηνπ 

Τγεηνλνκηθνύ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ.  

 

Οη ςπρνινγηθέο επηπηώζεηο θαη ε ςπρηαηξηθή λνζεξόηεηα είλαη από ηνπο πην 

ζεκαληηθνύο παξάγνληεο κηα θαηαζηξνθήο, αθξηβώο γηαηί ζρεηίδνληαη κε ην εζηθό 

ηνπ πιεζπζκνύ, θαη θαη’ επέθηαζε κε ηε δπλαηόηεηα αληηκεηώπηζεο ηεο ίδηαο 

θαηαζηξνθήο. 

 

Η ζεκεξηλή παξνπζίαζε, πξαγκαηεύεηαη αθξηβώο ηηο ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο 

θαη ηηο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο (άκεζεο θαη απώηεξεο) ηνπ δνθηκαδόκελνπ από κία 

θαηαζηξνθή αηόκνπ θαη πιεζπζκνύ. 

 

Όια ηα παξαθάησ αλαθέξνληαη ζε θαηαζηξνθέο πνπ κπνξεί λα πιήμνπλ έλα 

άηνκν ή κηα θνηλσλία, εθηόο από ηελ πεξίπησζε ηνπ πνιέκνπ. 

 

Οη ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο θαη ε ςπρηαηξηθή λνζεξόηεηα είλαη εηδηθή 

πεξίπησζε γηα καο ηνπο ζηξαηησηηθνύο, γη’ απηό κπνξεί λα ζπδεηεζεί κόλν ζε άιια 

ρσξνρξνληθά πιαίζηα. 

 

Δλώ είλαη γλσζηό θαη ζύλεζεο, ην ηη είλαη θπζηνινγηθό ζηε ζηάζε, 

ζπκπεξηθνξά θαη αληίδξαζε ησλ αλζξώπσλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηηο ζπλήζεηο-

θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο, ελ ηνύηνηο δελ είλαη νηθείν θαη εύθνια αλαγλσξίζηκν, από 



ηνπο πεξηζζόηεξνπο ηνπιάρηζηνλ ην ηη είλαη θπζηνινγηθό λα παξνπζηάζεη θαλείο ζε 

κηα αληίδξαζε ζ΄ έλα θαηαζηξνθηθό γεγνλόο. 

 

πλήζεηο – θπζηνινγηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο θαηαζηάζεηο 

ζηελ αληίδξαζε ζε θαηαζηξνθηθό γεγνλόο: 

 

 Φόβνο θαη άγρνο 

 Αλαβίσζε ηνπ γεγνλόηνο 

 Τπεξέληαζε–ππεξδηέγεξζε 

 Απνθπγή  

 Θπκόο –επηζεηηθόηεηα 

 Δλνρή θαη ληξνπή 

 Θιίςε θαη θαηάζιηςε 

 Γπζπηζηία 

 Αξλεηηθή ζεώξεζε ηνπ εαπηνύ θαη ηνπ θόζκνπ 

 Έιιεηςε εξσηηθήο δηάζεζεο 

 Αύμεζε ρξήζεο αιθνόι θαη άιισλ θαηεπλαζηηθώλ νπζηώλ 

 

Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αληίδξαζε ζηελ θαηαζηξνθή θαη ηελ έθβαζε 

ηεο δηεξγαζίαο πξνζαξκνγήο: 

 

 Πξνζσπηθόηεηα- ραξαθηήξαο 

  βηνινγηθό ππόζηξσκα-θαηαβνιέο 

 Πξνϋπάξρνπζα ςπρηθή δηαηαξαρή 

  ηζηνξηθό πξνεγνύκελεο έθζεζεο 

 Κνηλσληθά ζηεξίγκαηα 

  θνηλσληθνπνιηηηζκηθό πεξηερόκελν 

  (ην λόεκα ηεο θαηαζηξνθήο γηα ην ππνθείκελν) 

 

 

Φπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζηξνθή 

 

 

o Οξγαληθή ςπρηθή δηαηαξαρή (δεπηεξνπαζήο) 

o Μείδσλ Καηάζιηςε 

o Γεληθεπκέλε αγρώδεο δηαηαξαρή 

o Γηαηαξαρή από ρξήζε νπζηώλ 

o Φπρνινγηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζσκαηηθή δηαηαξαρή 

 

ΔΗΓΗΚΔ 

 

o Γηαηαξαρή πξνζαξκνγήο 

o Ομεία αληίδξαζε ζην stress 

o Μεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή stress (PTSD) 

 

Αληίδξαζε Πξνζαξκνγήο 

 

Η αλάπηπμε θιηληθά ζεκαληηθώλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ ή δηαηαξαρώλ 

ηεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ πξνθαινύλ ειάηησζε ζηε επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή 

ιεηηνπξγηθόηεηα, θαηόπηλ εθζέζεσο ηνπ αηόκνπ ζε έλα ζηξεζζνγόλν παξάγνληα. 

 



πκβαίλεη απαξαίηεηα κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο από ηελ έθζεζε ζηνλ 

ζηξεζζνγόλν παξάγνληα, θαη ππνρσξεί νπσζδήπνηε ζε έμη (6) κήλεο κεηά από ηνλ 

ηεξκαηηζκό ηεο δξάζεο ηνπ ζηξεζζνγόλνπ παξάγνληα. 

 

Μνξθέο 

 

ΓΠ κε Καηαζιηπηηθό ζπλαίζζεκα 

ΓΠ κε Άγρνο 

ΓΠ κε Μηθηό αγρώδεο θαη θαηαζιηπηηθό ζπλαίζζεκα 

ΓΠ κε δηαηαξαρή ηεο Γηαγσγήο 

ΓΠ κε Μηθηή δηαηαξαρή ζπλαηζζήκαηνο θαη δηαγσγήο 

ΓΠ πνπ δελ θαζνξίδεηαη αιιηώο 

 

 

 

Ομεία Γηαηαξαρή Stress 

 

Δίλαη δηαηαξαρή πνπ παξνπζηάδεη έλα άηνκν κεηά από επαθή κε έλα 

απεηιεηηθό γηα ηε δσή ηνπ γεγνλόο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έλνησζε έληνλν θόβν 

ή ηξόκν. 

 

Κιηληθά ραξαθηεξίδεηαη από απάζεηα ζην πεξηβάιινλ ή  ειαηησκέλε 

απαληεηηθόηεηα ζηα εξεζίζκαηα ή απνπξνζσπνπνίεζε ή απνπξαγκα-ηνπνίεζε ή 

δηαζρηζηηθή ακλεζία. Σν γεγνλόο ζπρλά αλαβηώλεηαη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, θαη 

ππάξρεη απνθπγή εξεζηζκάησλ πνπ ην ζπκίδνπλ. πλππάξρνπλ απαξαίηεηα ζηνηρεία 

άγρνπο ή ππεξδηεγεξζηκόηεηαο ηνπ ΚΝ. 

 

Η δηαηαξαρή ζπλήζσο πξνθαιεί εθζεζεκαζκέλε θνηλσληθή θαη 

επαγγεικαηηθή έθπησζε. πκβαίλεη νπσζδήπνηε κέζα ζε ηέζζεξηο (4) εβδνκάδεο από 

ηελ έθζεζε ζην γεγνλόο, δηαξθεί  ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εκέξεο έσο ην πνιύ ηέζζεξηο 

(4) εβδνκάδεο. 

 

 

 

Μεηαηξαπκαηηθή Γηαηαξαρή Stress 

 

Όηαλ ε νμεία δηαηαξαρή stress, δηαξθέζεη πάλσ από έλα κήλα ηόηε κεηαπίπηεη ζε 

κεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή από stress. 

 

 Δκκέλνληα ζπκπηώκαηα ππεξδηεγεξζηκόηεηαο ηνπ ΚΝ, 

 Απνθπγή εξεζηζκάησλ πνπ αλαθαινύλ ηα ηξαπκαηηθά γεγνλόηα  

 Αλαβίσζε ηνπ γεγνλόηνο κε πνηθίινπο ηξόπνπο (ζθέςεηο,εθηάιηεο, 

δηαζρηζηηθέο θαηαζηάζεηο επαλαβίσζεο θ.ά.) 

 εκαληηθή έθπησζε ζε επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγηθόηεηα 

 

ΜΟΡΦΔ 

 

Ομεία: Γηάξθεηα ιηγόηεξν από ηξεηο κήλεο 

Υξνλία:Γηάξθεηα κεγαιύηεξε από ηξεηο κήλεο 

Με θαζπζηεξεκέλε έλαξμε: Έλαξμε κεηά από έμη (6) κήλεο από ηε έθζεζε ζην 

ζηξεζζνγόλν γεγνλόο. 



 

 

Ζ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ – ΓΡΑΖ Δ ΜΗΑ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 
 

 

Φπρηαηξηθή Οκάδα 

 

ΔΠΙΚΔΦΑΛΗ :  

Δηδηθόο ςπρίαηξνο, ζρεηηθόο κε ην αληηθείκελν 

ΟΜΑΓΑ: 

Φπρίαηξνη 

Φπρνιόγνη 

Κνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 

Φπρ. Ννζειεπηέο/ηξηεο 

Άιινη Φ επαγγεικαηίεο 

Ιεξείο 

 

Αλ ε Οκάδα δελ πξνέξρεηαη από ηνλ ηόπν ηεο θαηαζηξνθήο, είλαη απαξαίηεην 

λα ελζσκαηώζεη ακέζσο   Φ επαγγεικαηίεο ή αθόκα θαη άιινπο ηνπηθνύο 

παξάγνληεο. ’ απηή ηε πεξίπησζε ηελ αξρεγία αλαιακβάλεη νπσζδήπνηε ν ηνπηθόο 

παξάγνληαο. 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθά πνπ ζα θάλνπλ ηελ νκάδα ιεηηνπξγηθή: 

 

 ρεδηαζκόο, πξνεπηινγή ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο νκάδαο. 

 Δηνηκόηεηα θίλεζεο ακέζσο κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαζηξνθήο, κε επζύλε 

ηνπ επηθεθαιήο, ρσξίο άιιε πξνεηδνπνίεζε. 

 Γπλαηόηεηα απηόλνκεο θίλεζεο. 

 Απηάξθεηα ζε απαξαίηεηα είδε.  

 Φέξεη όιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό, από ην ζεκείν εθθίλεζεο. 

 Αζθήζεηο ζε ςπρξέο πεξηόδνπο. 

 

 

ηόρνη ηεο Φπρηαηξηθήο Οκάδαο 

ΠΡΧΣΟ ΣΑΓΗΟ (ώξεο έσο εκέξεο από ηελ θαηαζηξνθή) 

 

Δπηδώληεο 

o Σξαπκαηηζκέλνη – πάζρνληεο 

Γηαζώζηεο 

o Πξνζσπηθό πνπ ζρεηίδεηαη κε ηξαπκαηίεο, λεθξνύο 

o Σνπηθνί εγέηεο ηεο δηάζσζεο 

o Μέζα Μαδηθήο ελεκέξσζεο 

 

Η πην ζεκαληηθή παξέκβαζε ηεο ςπρηαηξηθήο νκάδαο ηηο πξώηεο ώξεο ηεο 

θαηαζηξνθήο είλαη: ΠΑΡΟΥΗ Α΄ΒΟΗΘΔΙΧΝ 

Θεκειηώδεο  θαλόλαο ηεο ςπρηαηξηθήο  

ηηο πξώηεο ώξεο ησλ θαηαζηξνθώλ: 
Υξεζηκνπνίεζε ηηο βαζηθέο ηαηξηθέο γλώζεηο θαη  

ΧΔ ΟΟΤ ΠΔΡΙΟΣΔΡΟΤ ΜΠΟΡΔΙ 

 

Γξάζεηο  ηεο ςπρηαηξηθήο κεηά ηηο πξώηεο ώξεο : 



(αθνύ εκθαληζηνύλ νη δηαζώζηεο) 

 

 

ΚΑΝΟΝΑ ΣΧΝ 5 ΓΔΛΣΑ 

 

1. ΓΙΑΦΤΛΑΞΗ 

2. ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΗ 

3. ΓΙΑΒΙΧΗ 

4. ΓΙΑΤΝΓΔΗ 

5. ΓΙΑΛΟΓΗ 

 

ΓΗΑΦΤΛΑΞΖ 

 Βξείηε ηξόπνπο λα δηαθπιάμεηε ηνπο επηδώληεο από πεξαηηέξσ δηαηαξαρέο θαη 

έθζεζε ζηνπο ηξαπκαηηθνύο παξάγνληεο. 

 Όζν ιηγόηεξν βιέπνπλ, αθνύλ, αγγίδνπλ ή κπξίδνπλ νη επηδώληεο ηνπο 

ηξαπκαηηθνύο παξάγνληεο, ηόζν πεξηνξίδεηαη ην ςπρνινγηθό ηξαύκα. 

 Γεκηνπξγήζηε θαηαθύγηα, έζησ θαη ζπκβνιηθά. 

 Γηαθπιάμηε ηνπο επηδώληεο από ηνπο πεξίεξγνπο θαη ηα Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο. 

 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΖΖ 

 Μόιηο γίλεη εθηθηό, θαζνδεγήζηε κε ήζπρν, ζαθή θαη ζηαζεξό ηξόπν ηνπο 

επηδώληεο, ζύκθσλα κε ην ηνπηθό ζρέδην εθθέλσζεο. 

 Μαθξηά από έθζεζε ζε θίλδπλν. 

 Μαθξηά από ηξαπκαηίεο, πηώκαηα, ζεκεία δηαινγήο ηξαπκαηηώλ. 

 Μαθξηά από ηνλ ηόπν ηεο θαηαζηξνθήο. 

 

ΓΗΑΒΗΧΖ 

 Δμαζθαιίζηε  ζηνπο ηόπνπο ζπγθέληξσζεο επηδώλησλ: 

o Αζθαιείο ζπλζήθεο  δηαβίσζεο. 

o Όζν γίλεηαη ήζπρν πεξηβάιινλ.  

o Γπλαηόηεηεο- κέζα μεθνύξαζεο. 

o Βαζηθέο αλάγθεο ηξνθήο, άθζνλα πγξά, λεξό. 

 Πξνσζήζηε ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, θαη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ 

ησλ επηδώλησλ. 

 Τπνζηεξίμηε, γηα επί ηόπνπ αλάιεςε αξρεγίαο, κεηαμύ ησλ επηδώλησλ, άηνκα 

κε θύξνο θαη ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ησλ γεγνλόησλ 

 

ΓΗΑΤΝΓΔΖ 

Βνεζήζηε ηνπο επηδώληεο λα επηθνηλσλήζνπλ: 

 Με ηα αγαπεκέλα ηνπο πξόζσπα, ζπγγελείο θίινπο 

 Με αζθαιείο πεγέο ελεκέξσζεο γηα ηελ εμέιημε ησλ γεγνλόησλ 

 Με θαηάιιεινπο γηα θάζε επηδώληα θνξείο ή δνκέο ή άηνκα πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα παξάζρνπλ ππνζηήξημε 

 Με ην ππάξρνλ ή αλαπηπρζέλ  δίθηπν ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

ΓΗΑΛΟΓΖ 

Οη πεξηζζόηεξνη επηδώληεο, αληηδξνύλ κε ηνπο αλαθεξζέληεο αλακελόκελνπο θαη ζε 

θπζηνινγηθά πιαίζηα θπκαηλόκελνπο ηξόπνπο αληίδξαζεο θαη δελ ρξεηάδνληαη 

εμεηδηθεπκέλε αληηκεηώπηζε. 

 

 



 

ΑΜΔΖ ςπρηαηξηθή παξέκβαζε  ρξεηάδεηαη θπξίσο ζε: 

 

ΠΑΝΗΚΟ 

Σξόκνο, δηέγεξζε, ππεξθηλεηηθόηεηα, πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά, ηξεκνπιηαζηή 

νκηιία, δηέγεξζε ΑΝ. 

 

ΘΛΗΦΖ (έληνλε) 

Καηαηνληθή ζπκπεξηθνξά, αθηλεζία, βσβόηεηα, απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά. 

 

ΓΗΑΥΗΣΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 
Αζύληαθηε ζπκπεξηθνξά, ςεπδαηζζήζεηο, παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο. 

 

 

ΣΡΑΤΜΑΣΗΔ 

 Δπίζθεςε ζηνπο ηαζκνύο Γηαινγήο ή Ννζνθνκεία Τπνδνρήο, όπνπ γίλεηαη 

ςπρηαηξηθή εθηίκεζε. 

 Παξέκβαζε, αλάινγα κε ηε δηάγλσζε 

 Πξνζνρή ζηηο δεπηεξνγελείο νξγαληθέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο 

 

ΓΗΑΧΣΔ 

 Δπηβεβαηώζηε όηη έρνπλ νδεγίεο γηα ηνπο ςπρνινγηθνύο θηλδύλνπο πνπ 

δηαηξέρνπλ. 

 Αλ όρη, δώζηε έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ε νπνία νδεγεί ζε 

κεησκέλε απόδνζε θαη θησρή θξίζε. 

 Βεβαησζείηε όηη νη αξρεγνί θιηκαθίσλ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη όρη 

εμνπζελσκέλνη ή ζε θαηάζηαζε shock.  

 Αλαθέξεηε ηε δηαπίζησζε ζε πςειόηεξν θιηκάθην 

 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΡΑΤΜΑΣΗΧΝ - 

ΝΔΚΡΧΝ 

 Γώζηε έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

 Δπηκέλεηε  ζηελ ύπαξμε πεξηόδσλ ραιάξσζεο 

 Απαηηήζηε θπθιηθή ξνή ηνπ πξνζσπηθνύ 

 Παξνηξύλεηε λα δεηνύλ ζπλέρεηα εληζρύζεηο. 

 

ΣΟΠΗΚΟΗ ΖΓΔΣΔ ΣΖ ΓΗΑΧΣΗΚΖ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ 

 πκβνπιεύζηε ηνπο λα θάλνπλ δεκόζηεο εκθαλίζεηο θαη λα εθθξάζνπλ 

δεκόζηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

 

ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

 Δλεκεξώζηε ηνπο επηδώληεο γηα ηηο πξναλαθεξόκελεο  αλακελόκελεο 

ζπκπεξηθνξέο. 

 Δπηζεκαίλεηε όηη ε Φπρηαηξηθή Οκάδα/εο είλαη δηαζέζηκε γηα νπνηνλδήπνηε 

αλά πάζα ζηηγκή. Γώζηε ζαθείο νδεγίεο γηα ην πώο κπνξεί θάπνηνο λα έξζεη 

λα ζαο βξεη. 

 Απαηηήζηε από ηνπο δεκνζηνγξάθνπο λα κε πιεζηάζνπλ επηδώληεο θαη 

ηξαπκαηίεο 

 Αλάινγα κε ην βαζκό ηεο θαηαζηξνθήο, πξέπεη λα ππάξρεη θαη έιεγρνο ηεο 

κεηαδηδόκελεο πιεξνθνξίαο. Η πιεξνθόξεζε πξέπεη λα αθνξά κόλν ηελ  

αιήζεηα θαη λα κελ απνθξύπηνληαη ζηνηρεία. 

 



 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΑΓΗΟ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

(εκέξεο έσο θαη εβδνκάδεο κεηά ηελ θαηαζηξνθή) 

 

ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΟΜΑΓΧΝ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

Κάζε άηνκν πνπ αλήθεη ζε νκάδα θηλδύλνπ, ρξεηάδεηαη ςπρηαηξηθή εθηίκεζε 

ζε θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη ζύζηαζε, κε όρη απεηιεηηθό ηξόπν, γηα επαλεμέηαζε ζε 

έλα κήλα. Σα άηνκα απηά ζα παξνπζηάζνπλ ςπρηαηξηθή λνζεξόηεηα από 5% έσο 

90%. Η αλίρλεπζε κπνξεί λα γίλεη ζε αηνκηθό επίπεδν (άηνκα πνπ δεηνύλ ςπρηαηξηθή 

βνήζεηα) ή θαη κε νκαδηθό ηξόπν (δηαζώζηεο, ππξνζβέζηεο, καζεηέο ζρνιίσλ θ.ά) 

 

ΟΜΑΓΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 Παηδηά 

 Σξαπκαηίεο 

 Άηνκα πνπ έραζαλ αγαπεκέλα πξόζσπα 

 Άηνκα κε πξνεγνύκελν ηζηνξηθό ςπρηθήο δηαηαξαρήο 

 Άηνκα πνπ δήηεζαλ ςπρηαηξηθή βνήζεηα ζην πξνεγνύκελν ζηάδην 

 Γηαζώζηεο, επαγγεικαηίεο πγείαο, πξνζσπηθό δηαρείξηζεο λεθξώλ 

 Άηνκα πνπ εμεηέζεζαλ ζε πνιινύο ή απνηξόπαηνπο ζαλάηνπο 

 Ήξσεο 

 

 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΦΤΥΗΚΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΣΑΓΗΟΤ 

 

ΑΣΟΜΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

 

Φπρνζεξαπεπηηθέο, θαξκαθνινγηθέο, θνηλσληθέο δξάζεηο 

 

ΟΜΑΓΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

 

Γεκηνπξγίεο νκάδσλ ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ (DEBRIEFING) ζε επηδώληεο,ηξαπκαηίεο,δηαζώζηεο, ηαηξηθό 

πξνζσπηθό θ.ά. 

 

πδήηεζε ησλ γεγνλόησλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ζηα ζρνιεία από 

δαζθάινπο, θαζεγεηέο ηνπο νπνίνπο έρνπκε εθπαηδεύζεη ηάρηζηα γη΄απηό ην ζθνπό. 

 

«Το να δώζεις και να κερδίζεις όλες ηις μάτες δεν αποηελεί σπέρηαηη ζηραηηγική 

επίδοζη. Η σπέρηαηη ικανόηηηα ζσνίζηαηαι ζηην καηαζηροθή ηης ανηίζηαζης ηοσ ετθρού 

τωρίς μάτη.» 

SUN TZU, “The art of the war” 

 

Ο Φπρνινγηθόο Παξάγνληαο είλαη ν θαζνξηζηηθόηεξνο παξάγνληαο αλάλεςεο 

από κηα θαηαζηξνθή. Αλ κηα νκάδα πιεγεί ςπρνινγηθά, δελ πξόθεηηαη λα αληηδξάζεη 

απνηειεζκαηηθά θαη ίζσο πνηέ δελ ζπλέιζεη. 

 

Ο ξόινο ησλ Φ- επηζηεκόλσλ είλαη: 

 ΑΝΔΚΣΙΜΗΣΟ, ζηνλ ζρεδηαζκό ζρεδίσλ αληηκεηώπηζεο θαηαζηξνθώλ 

 ΜΗΓΑΜΙΝΟ, ηελ ώξα ηεο θαηαζηξνθήο 

 ζπλερώο ΑΤΞΑΝΟΜΔΝΟ, ζηελ κεηαθαηαζηξνθηθή πεξίνδν 

 ΠΡΧΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟ, ζηα επόκελα ρξόληα, όηαλ κόλν ςπρνθνηλσληθέο 

επηπηώζεηο έρνπλ απνκείλεη. 


