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ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΚΡΗΔΧΝ 

ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΔ  ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ & ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 

 

ΜΠΔΡΓΗΑΝΝΑΚΖ – ΓΔΡΜΗΣΕΑΚΖ   NAΝΣΗΑ 

Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Φπρηαηξηθήο Παλ/κίνπ Αζελψλ (ΔΚΠΑ)  

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ  

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ  

ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ  

ΦΤΥΗΚΖ  

ΤΓΗΔΗΝΖ   

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 

Α’ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ   

ΑΗΓΗΝΖΣΔΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΔΣ ζπλεπάγνληαη  

ΜΕΓΑΛΟ Ψπρνθνηλσληθό ΚΟΣΤΟΣ 

Τν Ψπρνθνηλσληθό θόζηνο  

είλαη ρξνληθά θαη νηθνλνκηθά 

πνιιαπιάζην  

από ην πιηθό πνπ πξνθαιείηαη  

άκεζα  

από ηελ θαηαζηξνθή      



2 

ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΜΗΑ ΜΑΕΗΚΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ; 

Έλα έθηαθην γεγνλφο,  

ρσξνρξνληθά ζπκππθλσκέλν,  
ποσ προκαλεί μεγάλοσ εύροσς απώλειες και βλάβες  

ζηον περιβάλλονηα τώρο (θσζικό - κοινωνικό) 

ή / και ζε ομάδες αηόμων   

ΣΡΑΤΜΑ / ΠΑΡΑΓΧΝ ΣΡΔ 

DSM IV 

Δκπεηξία, Μαξηπξία, ή Αληηκεηψπηζε γεγνλφηνο 

ην νπνίν ζπλεπάγεηαη : 

              Θάλαην ή 

              νβαξφ ηξαπκαηηζκφ ή  

              Απεηιή ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο 

                                                    ηνπ αηφκνπ ή 

άιισλ  

ε απάληεζε ζε απηφ πεξηιακβάλεη: 

              Έληνλν θφβν 

              Αβνεζεηφηεηα 

              “Τρόμο” 
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Σα Σξαπκαηηθά γεγνλφηα πξνθαινχλ  

ΣΡΟΜΟ 

ΠΡΗΝ 

Καηά ηελ δηάξθεηα 

ΜΔΣΑ 

Σα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

απφ απηά πξνθαινχλ  

ζην άηνκν & ηελ θνηλσλία ηνπ 

ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ 
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Όια ηα  

«ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ»  

Πξνθαινχλ  ςπρηθέο θαη 

ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο 

θαη έρνπλ επηπηψζεηο  

ζηελ  

«Ψστική Υγεία»  

Σα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα πξνθαινχλ  

αχμεζε  

ησλ πλαηζζεκαηηθψλ  

θαη ησλ Αγρσδψλ δηαηαξαρψλ 
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ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ Δ ΥΔΖ 

ΜΔ ΣΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΟ ΤΜΒΑΝ 

Έληαζε 

Έθηαζε 

Γηάξθεηα 

Βαζκφο απσιεηψλ        

Απφ ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ ζπκβάληνο 

ΔΝΣΑΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ 

Ζ ςπρνινγηθή αληίδξαζε πνηθίιιεη απφ άηνκν ζε άηνκν  

 

                                  θαη εμαξηάηαη: 

Απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ 

Απφ ηελ ζχζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ 
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Ζ θπζηνινγηθή αληίδξαζε  

ζε έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο  

πεξηιακβάλεη ζπκπηψκαηα  

φπσο: 

Αυπλία 

Τπεξαληηδξαζηηθφηεηα 

Ήπηα θαηαζιηπηηθή αληίδξαζε 

Δπαλαιεπηηθέο 

αλακλήζεηο 

Δθηάιηεο 

Θεσξνχληαη θπζηνινγηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ηξαχκαηνο  

θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ  

ζαλ επεμεξγαζία  

γηα ηελ απάιεηςε ηεο ηξαπκαηηθήο κλήκεο  
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Οη κεραληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα άηνκν  

γηα λα αληεπεμέιζεη ζε κία θξίζε 

καζαίλνληαη από απηό  

θαη θηλεηνπνηνύληαη  

θαη ζε επόκελεο παξόκνηεο θαηαζηάζεηο 

Μία ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ /ΜΑΕΗΚΖ Καηαζηξνθή   

ζπλεπάγεηαη δχν (2) ΣΡΑΤΜΑΣΑ 

Α. ην αηνκηθφ επίπεδν Β. ην ζπιινγηθφ επίπεδν 

ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΟ ΤΝΔΥΔ 
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ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΔΡΗΓΤΡΟ 

  Οξγάλσζε ησλ κειψλ ηεο πιεγείζαο νκάδαο 

 

  Δπίπεδν εηνηκφηεηαο γηα αληηκεηψπηζε εθηάθησλ ζπλζεθψλ 

 

  Δπίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπηθψλ ππεξεζηψλ 

 

  Πξνζδνθψκελε ζπκπαξάζηαζε 

 

  Παξερφκελε εμσηεξηθή βνήζεηα 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Οη αληηδξάζεηο 

ηεο θνηλσληθήο νκάδαο 

& 

νη αληηδξάζεηο ησλ αηόκσλ

όηαλ ηα άηνκα 

δελ έρνπλ 

πξνεγνύκελε εηνηκόηεηα 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

επηθηλδύλσλ ζπλζεθώλ

είλαη εληνλφηεξεο
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Αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο απφ κηα κείδνλα 

θαηαζηξνθή ζην ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ  

 

 Άκεζε θνηλσληθή παζνινγία πνπ ζπλδέεηαη  

            κε ην ζπκβάλ θαη ηηο άκεζεο επηπηψζεηο ηνπ 

 Μεηάπησζε ζε ρξφληα θνηλσληθή παζνινγία  

            πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αιιαγέο ζην θνηλσληθφ θαη  

            θπζηθφ πεξηβάιινλ 

                    Αχμεζε εγθιεκαηηθφηεηαο 

                    Άξζε θνηλσληθψλ αλαζηνιψλ 

                    Έθιπζε εζψλ 

                    Δπηδείλσζε ζρέζεσλ κε αξρέο θαη δηθαηνζχλε 

 

Οη δηάθνξεο θάζεηο (πεξίνδνη) κηαο 

θαηαζηξνθήο ζπλνδεχνληαη  

απφ αλάινγεο  

ζπκπεξηθνξέο θαη αληηδξάζεηο 
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ΠΔΡΗΟΓΟΗ  ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 

1. 

ΠΡΟΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΖ 

ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΚΑΣΑΣΡΟΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ 

                                                                   

 

 Αλαπνηειεζκαηηθή                            

 

 Άξλεζε (ζπλεηδεηή ή αζπλείδεηε) 

 

 Μνηξνιαηξία                                    

 

 Αθαηάιιειε δξαζηεξηόηεηα                          

                        (ππεξαπαζρόιεζε) 
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ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΠΡΟΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

   σζηή πξνεηνηκαζία 

   ρεδηαζκφο  

   Δπαξθήο ελεκέξσζε 

  Γνθηκαζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο 

ΠΔΡΗΟΓΟΗ  ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 

                  2. 

 

ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ 
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ΠΔΡΙΟΓΟ  ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ 

(ήκα ή ζαθείο ελδείμεηο γηα επηθείκελε  θαηαζηξνθή)      

Αθαηάιιειε δξαζηεξηόηεηα: 

 Τπεξδξαζηεξηόηεηα 

 

 Αζύληαθηε Φπγή 

 

 Αδξάλεηα 

ΠΔΡΙΟΓΟ  ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ 

! !   Μόλν ελήκεξεο θαη θαιά πξνεηνηκαζκέλεο  

                    θνηλσληθέο νκάδεο 

         θηλεηνπνηνύληαη ζπληεηαγκέλα !!! 

Καηάιιειε ζπκπεξηθνξά: 

Τπαθνή ζηηο νδεγίεο 

πληεηαγκέλε θηλεηνπνίεζε 
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ΠΔΡΗΟΓΟΗ  ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 

       3.           

             ΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΟ  

                      ΤΜΒΑΝ 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΟΤ ΓΔΓΟΝΟΣΟ 

•  Απνπζία δξαζηεξηφηεηα  - Αδξάλεηα 

        (60-80% ηνπ πιεζπζκνχ) 

•   Παληθφο  (10% ηνπ πιεζπζκνχ) 

•  Αλαπνθαζηζηηθφηεηα 

 

•  Τπνβνιηκφηεηα 

 

•  Δμαηξεηηθά πεηζήληα ζπκπεξηθνξά   

                             (επηθίλδπλε !!!) 

Αθαηάιιειε πκπεξηθνξά =  Αλαπνηειεζκαηηθή ή επηθίλδπλε 
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ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ   ΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΖ  ΠΔΡΗΟΓΟ 

•  πκπηψκαηα ςπρηθήο θαη απηφλνκεο  

                        ππεξδξαζηεξηφηεηαο 

•   Οη πξνζσπηθφηεηεο γίλνληαη θαξηθαηνχξεο 

•  Φπρνινγηθή αλαιγεζία (απηνθαηαζηξνθηθή έθζεζε) 

 

•  Απηαπάξλεζε θαη αιηξνπηζκφο 

 

•  Παζεηηθή αληηγξαθή θνηλσληθψλ αξρεγψλ 

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 

ΠΔΡΙΟΓΟ ΣΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ 

  Αίζζεκα αβνεζεηόηεηαο 

  Αίζζεκα αδπλακίαο 

  Αίζζεκα έθζεζεο ζε ηξνκαθηηθή απεηιή 

  Φόβνο 

  Αλεζπρία 

  Άγρνο 

  Θιίςε 

  Θπκόο 

  Γπζπηζηία 

  Ψπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 

  Σπλαηζζεκαηηθή απόζπξζε 
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ΠΔΡΙΟΓΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΙΚΟΤ ΓΔΓΟΝΟΣΟ 

ΚΑΙ ΑΜΔΧ ΜΔΣΑ 

  Αύμεζε ηνπ άγρνπο 

ΠΔΡΙΟΓΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΙΚΟΤ ΓΔΓΟΝΟΣΟ 

ΚΑΙ ΑΜΔΧ ΜΔΣΑ 

  50% εκθαλίδνπλ έληνλν θόβν ζαλάηνπ 
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ΠΔΡΙΟΓΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΙΚΟΤ ΓΔΓΟΝΟΣΟ 

ΚΑΙ ΑΜΔΧ ΜΔΣΑ 

  Δκθάληζε ςπρνζσκαηηθώλ αληηδξάζεσλ ζρεδόλ ζην  

         ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ:  

 

•    ηαρπθαξδία 

•    ηξόκνο 

•    εύθνιν μάθληαζκα  

•    δάιε 

•    δηαηαξαρή ηεο ζπγθέληξσζεο 

•    επεξεζηζηόηεηα 

•    δηαηαξαρέο πνηόηεηαο θαη πνζόηεηαο ύπλνπ 

 

Τν άηνκν πνπ βξίζθεηαη  

ζε ΚΡΙΣΗ  

είλαη πνιύ επαίζζεην 

θαη ζηηο παξακηθξέο  

βνεζεηηθέο παξνρέο 

Δπέκβαζε  

ζηελ  

«Μετακαταστρουική ΚΡΙΣΗ» 



17 

Παξνρή καδηθψλ αλζξσπηζηηθψλ ππεξεζηψλ 

Ζ αληηκεηψπηζε αθνξά  

θαη ηηο πην απηέο αλάγθεο  

(ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηφ αξθεί) 

ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

Ζ Φπρνθνηλσληθή παξέκβαζε λα γίλεηαη απφ ζπίηη ζε ζπίηη 

Ζ πξψηκε αληηκεηψπηζε εμαζθαιίδεη ηελ εκπηζηνζχλε  

                                                     ησλ  πιεγέλησλ 

Αλαθνίλσζε φισλ ησλ ςπρνθνηλσληθψλ δπλαηνηήησλ * 

*(Η ηακηική ασηή ενιζτύει ηοσς πληγένηες  

να κινηηοποιήζοσν ηις δικές ηοσς δσνάμεις) 
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ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

  Δπηβεβαίσζε φηη νη πιεγέληεο είλαη πιένλ αζθαιείο 

  Υεηξηζκφο ηνπ νμέσο άγρνπο πνπ έρεη αλαπηπρζεί 

  Άκεζε θάιπςε ησλ θπζηθψλ αλαγθψλ 

  Απνθαηάζηαζε ησλ νηθνγελεηαθφ-θνηλσληθψλ επαθψλ 

  Μέξηκλα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

  Παξνρή ηθαλνπνηεηηθήο πιεξνθφξεζεο 

  Γηαηήξεζε θαη εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο 

  Κηλεηνπνίεζε φισλ ησλ θνξέσλ ςπρνθνηλσληθήο βνήζεηαο 

ΠΔΡΗΟΓΟΗ  ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 

                       4. 

          ΑΜΔΖ 

  ΜΔΣΑΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΖ  
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ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΜΔΗ 

ΜΔΣΑΚΑΣΑΣΡΟΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ 

 

  Απάζεηα 

 

  «Μνύδηαζκα»  

 Μεξπθαζκόο θαηαζηξνθηθνύ ζπκβάληνο 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ  

ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΑΜΔΖ ΜΔΣΑΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΖ 

ΠΔΡΗΟΓΟ 

   Δθηάιηεο   
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ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ  ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΑΜΔΖ 

ΜΔΣΑΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΔΞΑΡΣΖΖ     -      ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 Οξγή θαη κεηάζεζε ηεο νξγήο 

(Αξρέο θαη ζσζηηθέο νκάδεο ζπρλά γίλνληαη  

ζηφρνο απηήο ηεο νξγήο) 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΑΜΔΖ 

ΜΔΣΑΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

Πξνζθφιιεζε & Τπεξβνιηθέο πξνζδνθίεο παξνρψλ  

                        απφ θνξείο θαη εμνπζία 

πλαηζζεκαηηθέο δηαθπκάλζεηο 

πλαηζζεκαηηθέο εθξήμεηο 
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ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ  

ΑΜΔΖ ΜΔΣΑΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

     Δλδνζηξέθεηα ηεο επηζεηηθφηεηαο:                     

   σκαηνπνηήζεηο 

 

   Δπηλέκεζε ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο       

            ελνρέο  

            αληίιεςε ππεξθπζηθήο ηηκσξίαο 

ΡΟΛΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ  ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΑΣΆ   

ΣΟΤ ΠΡΧΣΟΤ 6 ΜΖΝΔ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΠΑΦΖ  

ΜΔ ΣΟΤ ΠΛΖΓΔΝΣΔ 

Αξγφηεξα αλαπηχζζνληαη κεραληζκνί  

ελδνζηξέθεηαο θαη επηζεηηθφηεηαο  

θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ πξνζέγγηζε 
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ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ  

ΚΑΙ  ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 

Α.Μ.Π. 

                                 

1. Γεληθή παξέκβαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα επίθαηξα πξνβιήκαηα 

2. Σειεθσληθή  Γξακκή Άκεζεο Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο (Σ.Α.Φ.Τ) 

3. πκβνπιεπηηθή – Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 

4. Πξνγξάκκαηα γηα :  ρνιεία  

                                          Μεγάινπο Οξγαληζκνχο 

                                          Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο 

ΔΡΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ Α.Μ.Π. (ζπλέρεηα) 

                               

Γεκηνπξγία νκάδσλ αιιειν-ππνζηήξημεο κεηαμχ ησλ  

                        πιεγέλησλ 

  Φπρνζεξαπεπηηθή αληαιιαγή βησκάησλ 

  Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηειεθσληθήο γξακκήο άκεζεο  

                       ςπρνθνηλσληθήο βνήζεηαο 

  Δπηθνηλσλία κε ηα ΜΜΔ  

  Καηαζηνιή θεκψλ 

  Γηάδνζε ρξεζίκσλ πιεξνθνξηψλ 

  Μαδηθή παξέκβαζε 
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ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔΧ ΣΤΠΟΤ & 

ΜΜΔ ΚΑΣΑ ΣΗΝ Α.Μ.Π. 

                                 

 ΘΔΣΗΚΖ ΤΝΔΗΦΟΡΑ 

  Πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή πξνζπάζεηα 

  Γηαθήκηζε ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

  πκβνπιεπηηθή θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

  Δλίζρπζε λέσλ νκάδσλ απφ εζεινληέο 

  Αλαθάιπςε πξνβιεκάησλ 

ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔΧ ΣΤΠΟΤ & 

ΜΜΔ  

                                 

 ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΤΝΔΗΦΟΡΑ 

Δπαλεηιεκκέλε εκβίσζε ηεο θαηαζηξνθήο   

Αχμεζε ηεο έληαζεο ησλ κεηαηξαπκαηηθψλ αληηδξάζεσλ 

Αχμεζε ησλ πνζνζηψλ Ομείαο Αληίδξαζεο ζην ηξεο (ΟΑ) 

Πεξαηηέξσ ηξαπκαηηζκφο επάισησλ νκάδσλ  

                     (παηδηά, ειηθησκέλνη θ.η.ι) 

Έληνλε πιεξνθφξεζε = παξαπιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ 

Πξφθιεζε ζχγρπζεο 
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ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΜΜΔ ΑΠΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ 

ΠΑΡΟΥΗ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ 

                                 

Καζνξηζκέλα κέιε αλαιακβάλνπλ ηελ επηθνηλσλία 

                        Σα κέιε απηά είλαη: 

•  Γηαζέζηκα 

•  Ξέξνπλ λα ρεηξίδνληαη δεκνζηνγξάθνπο  

•  Γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηεο επηθνηλσλίαο κε ην κέζν θνηλφ 

•  Απνθεχγνπλ παξαηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά 

•  Απνθεχγνπλ αλαθνξέο ζε δηαγλψζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ έληαζε 

•  Απνθεχγνπλ έληνλα δηαηππσκέλεο πξνβιέςεηο 

•  Δίλαη πξνζελείο θαη δελ επεξεάδνληαη απφ αληεθιίζεηο 

•  Απνθεχγνπλ επηζηεκνληθέο ππνζέζεηο  

                     πνπ πξνθαινχλ ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο      

Υαξαθηεξηζηηθά αηφκσλ πνπ ζα 

παξέκβνπλ ζηε «θξίζε» 

Σα άηνκα πνπ ζα παξέκβνπλ ζηελ θξίζε  

πξέπεη: 

      λα αθνχλε ππνκνλεηηθά  

      λα δηεπθνιχλνπλ ζηελ  επίιπζε  

            πξνβιεκάησλ παληφο είδνπο  
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Έλα κείδνλ θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο (π.ρ. ζεηζκφο) 

απνηειεί  

θαη «κείδνλ ςπρνηξαπκαηηθφ ζπκβάλ»  

 Όρη κφλν γηα ηα 

πξσηεχνληα  

(θπξίσο ζχκαηα) 

Αιιά θαη γηα ηελ «Κνηλσλία ηεο Καηαζηξνθηθήο Αθνινπζίαο» 

Οκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε ςπρνπαζνινγίαο 

Γεξαηά άηνκα 

 

Νεαξά παηδηά 

 

Θειάδνπζεο θαη εγθπκνλνύζεο 

 

Άξξσζηνη θαη αλήκπνξνη 
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Ιδηαίηεξεο νκάδεο επηθίλδπλεο γηα  

αλάπηπμε κεηαθαηαζηξνθηθήο 

ςπρνπαζνινγίαο 

Α) Οη ηξαπκαηίεο 

Β) Τα δεπηεξεύνληα ζύκαηα: 

            Άκεζνη ζπγγελείο λεθξώλ 

            Άηνκα πνπ θαηαπνλήζεθαλ ζεκαληηθά 

            Δπαγγεικαηίεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε δηάζσζε 

Όρη κφλν ηα άηνκα πνπ ζίγνληαη άκεζα 

αιιά θαη άηνκα πνπ έξρνληαη εκκέζσο ζε επαθή  

κε ηελ θαηαζηξνθή (νπηηθά ή αθνπζηηθά)  

πθίζηαληαη ζηξεο θαη κπνξεί λ΄αλαπηχμνπλ ΓΜΦΔ 

(Πνζνζηφ 11.0 – 13.0  %) 
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Ζ «Φπρνπαζνινγία» πνπ παξνπζηάδεηαη κεηά απφ κία 

θαηαζηξνθή 

ηης «Φσζιολογικής Προζαρμοζηικής Απάνηηζης»  

                                        θαη  

ηεο «Ψστοπαθολογικής Διαηαρατής» 

είλαη «Αληίδξαζε  ζην ηξεο» 

θαη βξίζθεηαη ζην ελδηάκεζν 

ΔΙΓΙΚΔ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ 

ΥΔΙΡΙΜΟΤ ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ 

ΦΤΥΟΣΡΑΤΜΑΣΙΜΟΤ 

Μίνι- Μαραθώνιος  

 

 

 

(Μέζνδνο ηνπ Debriefing, Flooding,  

πζηεκηθή Απεπαηζζεηνπνίεζε) 
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ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΜΙΝΙ-ΜΑΡΑΘΧΝΙΟΤ  

                                 

Πξνζπάζεηα άηνκα ςπρνινγηθά 

«κνπδηαζκέλα»  

λα εθδειψζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

  Οη θπξηόηεξεο Ψπρηαηξηθέο Γηαηαξαρέο από κία 

θαηαζηξνθή είλαη: 

 Η νμεία αληίδξαζε ζην ζηξεο 

 Η αληίδξαζε κεηά από ςπρνηξαπκαηηθή εκπεηξία 

 Η δηαηαξαρή πξνζαξκνγήο 

 Η επηκέλνπζα κεηαβνιή ηεο πξνζσπηθόηεηαο  



29 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΣΖΝ ΔΠΗΠΣΧΖ ΓΜΦΔ ΑΝΑΛΟΓΑ 

ΜΔ ΣΟ ΣΔΡΑΤΜΑΣΗΚΟ ΓΔΓΟΝΟ 

Ο πφιεκνο έρεη ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηελ 

αλάπηπμε ΓΜΦΔ 

Ο εηζκφο έρεη ηδηαηηεξφηεηεο  

θαη απμάλεη ην πνζνζηφ ΓΜΦΔ 

ζην 7/πιάζην 

Ζ ζεκαζία πξνδηαζεζηθψλ παξαγφλησλ  

κεηψλεηαη  

φζν βαξχηεξν είλαη ην ηξαχκα 
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ΠΔΡΗΟΓΟΗ  ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 

                   5.               

              

           ΑΠΧΣΔΡΖ 

ΜΔΣΑΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΖ 

ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΑΠΧΣΔΡΖ ΜΔΣΑΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΓΡΑΔΧΝ    

Δπαλάιεςε ελδείμεσλ  

γηα ελεξγφ πεγή θηλδχλνπ 

απμάλνπλ ην άγρνο θαη ηα ζπκπηψκαηα  

πνπ κπνξεί λα ήηαλ ζε ππνρψξεζε 
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ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΚΡΗΔΧΝ 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ  

Δ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΤΥΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ  

ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 

Ζ εθδήισζή ηεο  

ζπλδέεηαη  

κε ην ζπκβάλ  

αιιά θαη κε ηηο αιιαγέο  

πνπ απηφ επέβαιιε  

ζην θνηλσληθφ  

&  

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 
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ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΤΥΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ 

ΚΑΣΆ ΣΖΝ ΣΔΛΗΚΖ ΦΑΖ ΣΖ ΑΜΠ 

5-6νο κήλαο 

Αχμεζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ νηθνγέλεηα 

Αχμεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή    

                                                                       θαηάζηαζε 

Αχμεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο θαη ηνλ  

                                                                 θνηλσληθφ πεξίγπξν 

Δκθάληζε καθξνπξφζεζκεο ςπρνπαζνινγίαο 

Αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο εζηζηηθψλ νπζηψλ 

Αχμεζε αληηθνηλσληθψλ ή παξαπησκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ  

Αχμεζε θαηάζιηςεο θαη άγρνπο θπξίσο ζε γπλαίθεο 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΤΥΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ 

ΚΑΣΆ ΣΖΝ ΣΔΛΗΚΖ ΦΑΖ ΣΖ ΑΜΠ 

5-6νο κήλαο 

ζσνέτεια 

 

Μείσζε ηνπ ρηνχκνξ 

Αχμεζε ηεο παξαλνεηδνχο δπζπηζηίαο ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ  

              θαηαβάιινληαη  

  Αχμεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε γεληθνχο θαη εηδηθνχο γηαηξνχο 

  Αληίιεςε ζεκαληηθήο ππνβάζκηζεο ηεο δσήο 
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ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ  ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΖ  

& ΠΑΡΔΜΒΑΖ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ  

ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΜΗΑ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 

ΠΑΡΟΥΖ ΣΖ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 

Ζ ςπρνθνηλσληθή βνήζεηα  

δίδεηαη ζπγρξφλσο  

ζε δηάθνξα επίπεδα αλαγθψλ 

Αηνκηθφ 

Οκαδηθφ 

Κνηλσληθφ 
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Ζ απνηπρία ηεο πξνζπάζεηαο  

γηα απνηξνπή ησλ επηπηψζεσλ απφ έλα  θίλδπλν 

ή θαηαζηξνθή εθθξάδεηαη ζηελ ζπκπεξηθνξά 

κε ηελ: 

Αλάπηπμε 

Καρππνςίαο 

Παξαλντθφηεηαο 

Θπκνχ ελαληίνλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο 

       Πξηλ απφ θάζε κεηαθαηαζηξνθηθή παξέκβαζε  

          επαγγεικαηίεο θαη εζεινληέο 
 

Πξέπεη λα έρνπλ εθπαηδεπηεί   

θαη λα έρνπλ εμαζθεζεί   

 

ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο  

Φπρνηξαπκαηνινγίαο !!! 



35 

ΔΙΓΙΚΔ ΓΝΧΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΠΔΜΒΑΗ  

 ηνηρεία δηαζπλδεηηθήο ςπρηαηξηθήο 

 ηνηρεία Φπρηαηξηθήο Σξαπκαηνινγίαο 

 ηνηρεία Γεληθήο Φπρνζεξαπεπηηθήο 

 ηνηρεία εηδηθώλ ςπρνζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ 

 Πξώηεο ηαηξηθέο βνήζεηεο 

 ηνηρεία νξγάλσζεο θαηαπιηζκνύ θαη νκάδσλ 

 ηνηρεία ζπληνληζκνύ παξέκβαζεο 

 Βαζηθά ζηνηρεία κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κε ηα ΜΜΔ 

 Μέζνδνο γηα θαηάιιειε ηειενπηηθή επηθνηλσλία κε ην θνηλό  

ΣΟΥΟ ΣΗ ΔΓΚΑΙΡΗ 

ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

Παξεκπόδηζε ηεο αλάπηπμεο : 

                                 
Φπρνινγηθώλ  

Φπρνζσκαηηθώλ  

Φπρνθνηλσληθώλ                                                                

πκπησκάησλ  

Αληηδξάζεσλ 

       ε/θαη  

Γηαηαξαρώλ  

πνπ αθνινπζνύλ κία κείδνλα θαηαζηξνθή 
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ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

Ζ νξγάλσζε ζεκαηνδνηεί θαη θαζνξίδεη ηνλ βαζκφ  

ηεο δηάζπαζεο  

ησλ δηαπξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλδέζκσλ 

Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ  

πξέπεη λα είλαη:  

  Δκθαλήο  

  Δπηδείμηκε  

  Δπξέσο γλσζηή 


