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H 
αναζήτηση βοήθειας είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία. Ατομικοί, οικογενειακοί και κοι-

νωνικοί παράγοντες μπορεί να είναι καθοριστικοί για το αν και το πότε θα ζητήσει το 

άτομο βοήθεια. H μελέτη διερεύνησε ένα σύνολο παραγόντων που ενδέχεται να επηρεά-

ζουν τη συμπεριφορά αναζήτησης βοήθειας των ατόμων με ψυχικά προβλήματα και την 

πρώτη τους επαφή με ειδικό ψυχικής υγείας. Τα άτομα που επισκέφτηκαν ένα Κέντρο Κοινοτικής 

Ψυχικής Υγιεινής (ΚΚΨΥ) από το 2003 μέχρι το 2007 συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο και έγινε 

συλλογή δημογραφικών και άλλων χαρακτηριστικών. Οι γυναίκες ζήτησαν βοήθεια από το ΚΚΨΥ σε 

μεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες. Τα άτομα με ψύχωση δεν προσέρχονται αρχικά σε ΚΚΨΥ για 

να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό αλλά καταφεύγουν σε άλλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Το 

ποσοστό των ατόμων με ψύχωση, συναισθηματικές και αγχώδεις διαταραχές που ζήτησαν βοήθεια 

για πρώτη φορά στη ζωή τους μετά τους 12 μήνες από την έναρξη εμφάνισης των πρώτων συμπτω-

μάτων ήταν υψηλό. Οι καθυστερήσεις στην έναρξη της θεραπείας είναι συχνά παρατεταμένες και 

η διάρκεια της περιόδου που η διαταραχή δεν αντιμετωπίζεται θεραπευτικά συσχετίζεται με ουσι-

αστική λειτουργική έκπτωση και πιο φτωχή ποιότητα ζωής. Η μείωση αυτών των καθυστερήσεων 

απαιτεί σαφή κατανόηση των παραγόντων που τις επηρεάζουν. 
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Παρά την ύπαρξη των υπηρεσιών υγείας, πολλά 

άτομα δεν αντιμετωπίζουν τις ανάγκες τους και τα 

προβλήματά τους ή τα αντιμετωπίζουν πολύ αργότε-

ρα όταν τα συμπτώματα είναι πιο σοβαρά. Οι υπη-

ρεσίες ψυχικής υγείας χρησιμοποιούνται σε μικρό 

ποσοστό στην κοινότητα.1 Η αναζήτηση βοήθειας 

είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ασθενών που εμφανίζουν προβλήματα 

ψυχικής υγείας, όταν φτάνει στο σημείο να ζητήσει 

βοήθεια από ειδικό, ο ίδιος ή η οικογένειά του, βρί-

σκεται σε προχωρημένο στάδιο ψυχοπαθολογίας.2

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγ-

μή που εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα μέχρι 

τη στιγμή που το ίδιο το άτομο ή η οικογένειά του 

για πρώτη φορά στη ζωή τους αναζητήσουν βοήθεια 

από ειδικό ψυχικής υγείας παίζει σημαντικό ρόλο 

στην έκβαση της κλινικής κατάστασης του ασθενή. 

Oι καθυστερήσεις στην έναρξη της θεραπείας είναι 

συχνά παρατεταμένες και η διάρκεια της περιόδου 

που η ψύχωση δεν αντιμετωπίζεται θεραπευτικά συ-

σχετίζεται με ουσιαστική ψυχοκοινωνική έκπτωση, 

πολύ σοβαρά αρνητικά συμπτώματα και γνωσιακές 

διαταραχές, πιο αργή και μη πλήρη ανάρρωση από 

το αρχικό επεισόδιο ενώ η έγκαιρη παρέμβαση στις 

ψυχιατρικές διαταραχές φαίνεται να οδηγεί σε καλύ-

τερη έκβαση αυτών των δυνητικά καταστροφικών 

καταστάσεων.3–8

H μελέτη διερεύνησε ένα σύνολο παραγόντων που 

ενδέχεται να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ατό-

μων με ψυχικά προβλήματα μέχρι να αναζητήσουν 

βοήθεια από ειδικό ψυχικής υγείας για πρώτη φο-

ρά. Η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν 

την αναζήτηση ψυχιατρικής βοήθειας και την πρώτη 

επαφή του ατόμου με Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής 

Υγιεινής (ΚΚΨΥ) ή άλλη ειδικευμένη υπηρεσία θα 

βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να προσανα-

τολιστούν σε βελτιωμένες στρατηγικές προσέγγισης 

και παρέμβασης που θα μειώσουν τις καθυστερήσεις 

στην αναζήτηση βοήθειας και θα προωθήσουν την 

εκτίμηση της κατάστασης του ασθενή.

Κατά τη λειτουργία του ΚΚΨΥ Ζωγράφου από το 

2003 μέχρι το 2007, 355 άτομα (35,2%) είχαν επισκε-

φτεί κάποια άλλη υπηρεσία ψυχικής υγείας προτού 

καταφύγουν στο ΚΚΨΥ για να ζητήσουν βοήθεια 

(ομάδα Α), 398 άτομα (39,5%) ζήτησαν βοήθεια από 

το ΚΚΨΥ Ζωγράφου για πρώτη φορά στη ζωή τους 

(ομάδα Β) για το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν και 

255 άτομα (25,3%) προσήλθαν στο Κέντρο για να ζη-

τήσουν πιστοποιητικά ή πληροφορίες. Τα άτομα που 

ζήτησαν πιστοποιητικό ή κάποιου είδους πληροφο-

ρίες εξαιρέθηκαν από τη μελέτη αφού το αίτημά τους 

ικανοποιήθηκε αμέσως και δεν ήταν λόγος παρακο-

λούθησής τους από το ΚΚΨΥ. Έγινε, επομένως, στατι-

στική ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών 

(οικογενειακή κατάσταση, φύλο, τόπος γέννησης, εκ-

παίδευση, επάγγελμα, τωρινή απασχόληση) 753 ατό-

μων. Η συλλογή των δεδομένων έγινε από ένα ερω-

τηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τους ασθενείς. 

Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα έντυπο ενημε-

ρωμένης συναίνεσης. Ο μελετητής ήταν διαθέσιμος 

να απαντήσει στις ερωτήσεις τους. Η συμμετοχή στη 

μελέτη αυτή ήταν εθελοντική και τα άτομα μπορού-

σαν να σταματήσουν να συμμετέχουν στη μελέτη 

σε οποιοδήποτε σημείο. Τα ερωτηματολόγια ήταν 

αυστηρώς ανώνυμα. Οι συμμετέχοντες ενημερώ-

θηκαν ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται θα είναι 

ανώνυμες και εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν 

για ερευνητικούς λόγους. Μόνο ο μελετητής είχε 

πρόσβαση στα δεδομένα. Τα χαρακτηριστικά των 

ατόμων που ζήτησαν βοήθεια από το ΚΚΨΥ κατά τα 

πρώτα τρία χρόνια της λειτουργίας του (2000–2003) 

παρουσιάστηκαν στη μελέτη των Madianos et al.9 Ο 

χρόνος μη αναζήτησης βοήθειας ορίστηκε ως ο χρό-

νος που πέρασε από τη στιγμή που το άτομο άρχισε 

να νιώθει ότι κάτι συμβαίνει, ότι κάτι δεν πάει καλά 

μέχρι να αποφασίσει να ζητήσει βοήθεια για πρώτη 

φορά στη ζωή του από υπηρεσία ψυχικής υγείας (σε 

μήνες, αριθμητική μεταβλητή).

Καταρχήν δημιουργήθηκαν διάφοροι πίνακες με 

περιγραφικά στοιχεία. Η ανάλυση των δεδομένων 

έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 13.0. Τo τεστ x2 

(Chi square test) χρησιμοποιήθηκε για να συσχετι-

στούν κατηγορικές μεταβλητές και το   t test ή ANOVA 

όταν πρόκειται να εξεταστούν συνεχείς μεταβλητές. 

Όταν από τον έλεγχο κανονικότητας διαπιστώνεται 

ότι δεν ακολουθεί κανονική κατανομή χρησιμοποι-

είται, αντί του t-test, το Mann-Whitney test και αντί, 

του ANOVA, το Kruskal-Wallis test. Από τα τεστ αυτά 

διαπιστώνεται αν υπάρχει ή όχι στατιστικά σημαντι-

κή διαφορά μεταξύ των μεταβλητών. Σε όλα τα τεστ 
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απορρίπτεται η αντίστοιχη υπόθεση σε επίπεδο ση-

μαντικότητας 5% (P<0,05).

Σύγκριση των ομάδων Α και Β σε πολλές κατηγο-

ρικές μεταβλητές έγινε με το Fisher’s exact test για 

τους πίνακες 2x2 και με το τεστ x2 για όλους τους με-

γαλύτερους πίνακες. 

Η πολλαπλή παλινδρόμηση (Multiple Regression) 

χρησιμοποιήθηκε για να εξεταστεί η επίδραση δη-

μογραφικών παραγόντων (ανεξάρτητες μεταβλητές) 

στο χρονικό διάστημα που το άτομο ένιωθε ότι κάτι 

δεν πάει καλά μέχρι τη στιγμή που αναζήτησε βοή-

θεια για πρώτη φορά στη ζωή του δηλαδή στο χρόνο 

μη αναζήτησης βοήθειας (σε μήνες), που είναι η εξαρ-

τημένη μεταβλητή, στο συνολικό δείγμα (N=753).

Η μέση ηλικία της ομάδας Α και Β ήταν 40,82 

(SD=14,79) και 40,99 (SD=17,992) αντίστοιχα. Δε βρέ-

θηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ηλικίας 

και ομάδας (p=0,362). Ο πίνακας 1 παρέχει τα δημο-

γραφικά χαρακτηριστικά των ομάδων Α και Β. 

Στην ομάδα Α, το δείγμα αποτελείται από 115 άνδρες 

(32,4%) και 239 γυναίκες (67,3%) και στην ομάδα Β από 

99 άνδρες (46,4%) και 299 γυναίκες (55,3%). Η διαφορά 

μεταξύ των αντρών και των γυναικών στις δύο ομάδες 

είναι στατιστικά σημαντική (p=0,034). Στην ομάδα Α 

οι νοικοκυρές και οι συνταξιούχοι έχουν μεγαλύτερο 

ποσοστό σε σύγκριση με την ομάδα Β.

 1.  (
)  ( ).

N (%) N (%) p

115 32,4 99 46,4 <0,034
239 67,3 299 55,3

 355 35,2 398 39,5

( ) 169 47,6 182 45,7 0,227
( ) & 121 34,0 161 40,4

( ) & ( ) 65 18,4 59 14,8
 355 100 398 100

 & 120 33,8 119 29,9 0,535
 & 157 44,2 186 46,7

( ) 78 22,0 93 23,4
 355 100 398 100

 &  & 75 21,2 89 22,4 <0,022
143 40,2 125 31,4

 & 137 38,6 184 46,2
 355 100 398 100

 & - 70 19,7 94 23,6 <0,021

 &  & 94 25,5 105 26,4

 & 145 40,8 125 31,4
( ) 46 13,0 74 18,6

 355 100 398 100

108 30,4 160 40,2 <0,0001
36 10,1 50 12,5

146 41,2 181 45,5
65 18,3 7 1,8

 355 100 398 100
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Σε ό,τι αφορά την τωρινή απασχόληση για τις δύο 

ομάδες, το 30,4% της ομάδας Α και το 40,2% της ομά-

δας Β έχουν πλήρη απασχόληση και το 18,3% της 

ομάδας Α ενώ μόλις το 1,8% της ομάδας Β δεν έχουν 

καμία απασχόληση για ψυχιατρικό λόγο. Η σχέση με-

ταξύ απασχόλησης και ομάδας είναι στατιστικά ση-

μαντική (p=0,000).

Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τις μέσες τιμές του δια-

στήματος από την εμφάνιση των συμπτωμάτων 

μέχρι τη στιγμή που το άτομο αναζητά βοήθεια για 

πρώτη φορά στους άνδρες στην ομάδα Α και Β και 

στις γυναίκες στην ομάδα Α και Β ξεχωριστά. Η συ-

σχέτιση της μέσης διάρκειας της περιόδου που η δια-

ταραχή δεν αντιμετωπίζεται θεραπευτικά (σε μήνες) 

στους άνδρες δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές δια-

φορές μεταξύ των ομάδων Α και Β, ενώ παρατηρείται 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο χρόνο 

μη αναζήτησης βοήθειας και τις γυναίκες μεταξύ των 

ομάδων Α και Β. Η μέση διάρκεια της μη αντιμετω-

πίσιμης θεραπευτικά διαταραχής βρέθηκε 19,8 (SD 

23,1) για τους άνδρες στην ομάδα Α και 26,2 (SD 41,1) 

για τους άνδρες της ομάδας Β και 18,11 (SD 27,3) για 

τις γυναίκες στην ομάδα Α και 23,2 (SD 29,4) για τις 

γυναίκες της ομάδας Β.

Η σύγκριση της μέσης διάρκειας της περιόδου που 

η διαταραχή δεν αντιμετωπίζεται θεραπευτικά (σε 

μήνες) ανάμεσα στις ομάδες Α και Β δεν έδειξε στα-

τιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυ-

ναικών ούτε για την ομάδα Α, ούτε για την ομάδα Β, 

ούτε για το σύνολο των ατόμων που πέρασαν από το 

ΚΚΨΥ για τη χρονική περίοδο που εξετάζουμε. 

Η κύρια πηγή παραπομπής στο ΚΚΨΥ είναι οι ια-

τροκοινωνικοί φορείς (π.χ. Γενικά Νοσοκομεία) και 

στις δύο ομάδες Α και Β (Ν=753) (28,8%). Υψηλό πο-

σοστό (22,3%) του δείγματος της μελέτης παραπέμ-

φθηκε από το κοινωνικό δίκτυο (γείτονες, φίλους, 

συγγενείς). Το 17,1% των ατόμων επισκέφτηκε το 

ΚΚΨΥ από μόνο του, χωρίς παραπομπή. 

Οι διαγνωστικές κατηγορίες των ομάδων Α και 

Β παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Η σχέση μεταξύ 

ομάδας και διάγνωσης είναι στατιστικά σημαντι-

κή (p=0,000). Η σημαντική διαφοροποίηση είναι 

ότι στην ομάδα Β (τα άτομα που προσέρχονται στο 

ΚΚΨΥ ως πρώτη υπηρεσία ψυχικής υγείας που χρη-

σιμοποιούν στη ζωή τους) υπάρχουν μόνο 8 άτομα 

(2%) με τη διάγνωση των σχιζοφρενικών ψυχώσεων 

σε αντίθεση με τα 61 άτομα (17,4%) με τη συγκεκρι-

μένη διάγνωση στην ομάδα Α, όπου τα άτομα είχαν 

καταφύγει σε άλλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας προ-

 2.  ( )

-
 (  A) 

 (  B).

N 115 99 239 259

19,8 26,2 18,11 23,2

SD 23,1 41,1 27,3 29,4

t 1,39 1,73

df 212 536

p NS <0,05

 3. -
 ( )  ( ).

N (%) N (%)

17 4,8 24 6,1

61 17,4 8 2

160 45,6 159 40,6

+ + 93 26,5 115 29,3

11 3,1 77 19,6

 ( ) 9 2,6 9 2,3

351 100 392 100

df=5 p<0,000
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τού αναζητήσουν βοήθεια από το ΚΚΨΥ. Άρα μπο-

ρούμε να συμπεράνουμε ότι οι ασθενείς με ψύχωση 

απευθύνονται πρωταρχικά σε άλλες υπηρεσίες ψυχι-

κής υγείας που σημαίνει ότι καθυστερούν να απευ-

θυνθούν στο ΚΚΨΥ.

Επίσης, σημαντική διαφορά παρατηρείται στα 

77 άτομα (19,6%) που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

σχέσεων στην ομάδα Β έναντι των 11 ατόμων (3,1%) 

στην ομάδα Α με αντίστοιχα προβλήματα. 

Ο πίνακας 4 συσχετίζει τις διαγνώσεις με τη μέση 

τιμή του χρονικού διαστήματος από την εμφάνιση 

των πρώτων συμπτωμάτων μέχρι την αναζήτηση 

βοήθειας στις δύο ομάδες Α και Β. Στην ομάδα Α, η 

συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική μεταξύ μέσης 

διάρκειας μη αντιμετωπίσιμων συμπτωμάτων και διά-

γνωσης (p=0,001). Το ίδιο ισχύει και για την ομάδα Β, 

με τη διαφορά όμως ότι μερικές από τις αναμενόμε-

νες τιμές είναι μικρότερες του 1.

 4.
 ( )

 ( ).
1 2 Chi square 

test
df P

N (%) N (%)

1 2 3,8 1 2,4 5,914 5 0,315

- 8 15,4 5 12,2

26 50 16 39

 & 14 26,9 12 29,3

1 1,9 6 14,6

 ( ) 1 1,9 1 2,4

2–6 6 5,6 5 5,1 9,051 5 0,107

- 7 6,5 2 2

58 54,2 48 49

 & 29 27,1 27 27,6

6 5,6 16 16,3

 ( ) 1 0,9 0 0

7–12 4 5,7 9 10,8 34,991 5 <0,000

- 24 34,3 1 1,2

26 37,1 35 42,2

 & 13 18,6 22 26,5

3 4,3 14 16,9

 ( ) 0 0 2 2,4

> 12 5 4,1 9 5,3 59,107 5 <0,000

- 22 18 0 0

50 41 60 35,3

37 30,3 54 31,8

1 0,8 41 24,1

 ( ) 7 5,7 6 3,5

1: , 2: 



PSYCHIATRIKI 21 (2), 2010 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 131

Τα άτομα της διαγνωστικής κατηγορίας «Σχιζοφρε-

νικές ψυχώσεις και σχετικά σύνδρομα» στην ομάδα 

Α, αναζήτησαν βοήθεια μέσα στον πρώτο μήνα σε 

ποσοστό 15,4%, μεταξύ 7–12 μηνών από την εμφά-

νιση των συμπτωμάτων σε ποσοστό 34,3%, ενώ 

μετά τους 12 μήνες ζήτησε βοήθεια το 18% των πα-

σχόντων. Στην ομάδα Β το μεγαλύτερο ποσοστό της 

αντίστοιχης διαγνωστικής κατηγορίας προσήλθε στο 

ΚΚΨΥ μέσα στον πρώτο μήνα, πιθανώς λόγω της αιφ-

νίδιας έναρξης των συμπτωμάτων και της απότομης 

αλλαγής της συμπεριφοράς που έγινε αντιληπτή από 

το κοινωνικό περιβάλλον.

Το μεγαλύτερο ποσοστό (54,2%) των ατόμων με 

συναισθηματικές διαταραχές, στην ομάδα A ζήτησε 

βοήθεια για πρώτη φορά στη ζωή του μεταξύ 2–6 

μηνών, ιδιαίτερα υψηλό, όμως, ήταν και το ποσοστό 

που ζήτησε βοήθεια μετά τους 12 μήνες (41%). Στη 

δια γνωστική κατηγορία «διαταραχές άγχους, διατα-

ραχές προσωπικότητας, ψυχοσωματικές διαταραχές» 

οι περισσότεροι προσήλθαν για βοήθεια για πρώτη 

φορά μετά τους 12 μήνες (30,3%).

Όσο αφορά την ομάδα Β, στην κατηγορία των ατό-

μων με συναισθηματικές διαταραχές, παρατηρήθηκε 

ότι σε ποσοστό 49% τα άτομα ζητούν βοήθεια για 

πρώτη φορά στους 2–6 μήνες ενώ το 35,3% μετά 

τους 12 μήνες. Τα άτομα με διαταραχές άγχους/διατα-

ραχές προσωπικότητας/ψυχοσωματικές διαταραχές 

ζήτησαν βοήθεια σε ίδια ποσοστά κατά τα χρονικά 

διαστήματα 1 μήνας, 2–6 μήνες, 7–12 και >12 μήνες, 

οι περισσότεροι, όμως, προσήλθαν για βοήθεια για 

πρώτη φορά μετά τους 12 μήνες (31,8%).

Η πολλαπλή παλινδρόμηση χρησιμοποιήθηκε για 

να καθοριστεί η μοναδική συμβολή κάθε μεταβλη-

τής στη διαμόρφωση του χρόνου μη αναζήτησης 

βοήθειας στις ομάδες Α και Β (Ν=753). Οι ανεξάρτη-

τες μεταβλητές φαίνονται στον πίνακα 5 και η εξαρ-

τημένη μεταβλητή είναι ο χρόνος που πέρασε μέχρι 

το άτομο να ζητήσει βοήθεια για πρώτη φορά. Έγινε 

με τη μέθοδο ENTER. Βρέθηκε ότι η μόνη μεταβλητή 

που επηρεάζει σημαντικά το χρόνο είναι η διάγνω-

ση.

Τα άτομα με διάγνωση «Σχιζοφρενική ψύχωση» 

ανήκουν κυρίως στην ομάδα Α. Τα άτομα που εμφα-

νίζουν ψυχωτικά συμπτώματα δεν προσέρχονται αρ-

χικά στο ΚΚΨΥ για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα 

αυτό, αλλά καταφεύγουν σε άλλες υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας. Επομένως, τα άτομα με ψύχωση καθυστερούν 

να φτάσουν να ζητήσουν βοήθεια από ένα ΚΚΨΥ. 

Στην ομάδα Β, το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων 

με σοβαρή ψυχωσική συμπτωματολογία προσήλθε 

στο ΚΚΨΥ μέσα στον πρώτο μήνα, πιθανώς λόγω της 

αιφνίδιας έναρξης των συμπτωμάτων και της απότο-

μης αλλαγής της συμπεριφοράς που έγινε αντιληπτή 

από το κοινωνικό περιβάλλον. Στην ομάδα Α, τα άτο-

μα της διαγνωστικής κατηγορίας «Σχιζοφρενικές ψυ-

χώσεις και σχετικά σύνδρομα» αναζήτησαν βοήθεια 

μέσα στον πρώτο μήνα σε ποσοστό 15,4%, μεταξύ 

7–12 μηνών από την εμφάνιση των συμπτωμάτων 

σε ποσοστό 34,3%, ενώ μετά τους 12 μήνες από την 

εμφάνιση των συμπτωμάτων ζήτησε βοήθεια το 18% 

 5.  ( =753).

Beta t Stat. Sign.

–0,030 –0,784 0,434

0,043 0,796 0,426

 15  0,025 0,655 0,513

–0,055 –1,070 0,285

 0,003 0,086 0,931

 –0,024 –0,566 0,572

–0,010 –0,202 0,840

0,036 0,715 0,475

0,037 0,952 0,342

–0,192 –4,840 <0,000
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των πασχόντων. Τα άτομα με ψύχωση, βρέθηκε να 

εμφανίζουν παρατεταμένη καθυστέρηση στη θερα-

πεία, που σε μερικές περιπτώσεις ξεπερνούσε τους 

12 μήνες από την έναρξη της αρρώστιας, ένα εύρημα 

συμβατό με πολλές άλλες μελέτες.10–22

Επίσης, σημαντική διαφορά παρατηρείται στα 

77 άτομα (19,6%) που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

σχέσεων στην ομάδα Β έναντι των 11 ατόμων (3,1%) 

στην ομάδα Α με αντίστοιχα προβλήματα. Στο ΚΚΨΥ 

προσέρχονται συχνά άνθρωποι που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα που προκύπτουν από τις συνθήκες ζω-

ής τους, τις διαπροσωπικές ή επαγγελματικές τους 

σχέσεις.23,24

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συναισθηματικών 

δια ταραχών, στην ομάδα Α, ζήτησε βοήθεια για πρώ-

τη φορά στη ζωή του μεταξύ 2–6 μηνών. Ιδιαίτερα 

υψηλό, όμως, ήταν και το ποσοστό που ζήτησε βοή-

θεια μετά τους 12 μήνες.25,26 Όσο αφορά την ομάδα 

Β, στις συναισθηματικές διαταραχές, παρατηρήθηκε 

το ίδιο φαινόμενο. Στις ομάδες Α και Β στη διαγνω-

στική κατηγορία «διαταραχές άγχους, διαταραχές 

προσωπικότητας, ψυχοσωματικές διαταραχές» οι πε-

ρισσότεροι προσήλθαν για βοήθεια για πρώτη φορά 

μετά τους 12 μήνες. Οι καθυστερήσεις των ατόμων 

να ζητήσουν βοήθεια για τα προβλήματά τους είναι 

εύρημα συμβατό με τη βιβλιογραφία.27–29

Η κύρια πηγή παραπομπής στο ΚΚΨΥ είναι άλλοι 

ιατροκοινωνικοί φορείς (π.χ. νοσοκομεία) και στις 

δύο ομάδες Α και Β (Ν=753), ένα εύρημα που υπο-

γραμμίζει τη σημαντικότητα της διασύνδεσης και 

συνεργασίας των υπηρεσιών με σκοπό την έγκαιρη 

παραπομπή και παρέμβαση στα άτομα με ψυχικά 

προβλήματα. Βρέθηκε, ωστόσο, ότι μόνο το 17% 

των ψυχιατρικών αρρώστων αναγνωρίζονται ως τέ-

τοιες περιπτώσεις από γιατρούς μη ψυχιάτρους.30 

Επίσης, υψηλό ποσοστό του δείγματος της μελέτης 

παραπέμφθηκε από το κοινωνικό δίκτυο (γείτονες, 

φίλους, συγγενείς), γεγονός που τονίζει τη σημασία 

του ρόλου του κοινωνικού υποστηρικτικού δικτύου. 

Πολλές μελέτες αναφέρονται στο ρόλο του κοινωνι-

κού δικτύου και των επαγγελματιών υγείας, των μη 

ψυχιάτρων, στη διαδικασία της πρώτης επαφής των 

ατόμων με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, καθώς και 

στις κοινοτικές παρεμβάσεις και τα εκπαιδευτικά προ-

γράμματα που πρέπει να γίνουν για να εκπαιδευτούν 

οι παραπάνω σε δεξιότητες ώστε να αναγνωρίζουν 

πρόδρομα σημεία και συμπτώματα και να παραπέ-

μπουν έγκαιρα στις ειδικευμένες υπηρεσίες.10,31,32 Το 

17,1% των ατόμων επισκέφτηκε το Κ.Κ.Ψ.Υ από μόνο 

του, χωρίς παραπομπή, γεγονός που ενισχύει την 

άποψη ότι ο τύπος αυτός υπηρεσίας είναι πιο εύκολα 

προσεγγίσιμος σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τη θε-

ώρηση της Κοινοτικής Ψυχιατρικής.

Ως προς την υπόθεση του φύλου και της αναζήτη-

σης βοήθειας, η διαφορά μεταξύ των αντρών και των 

γυναικών στις δύο ομάδες είναι στατιστικά σημαντι-

κή με 538 γυναίκες (71,54%) και 214 άνδρες (28,46%) 

συνολικά να επισκέπτονται το ΚΚΨΥ κατά το χρονικό 

διάστημα 2003–2007. Οι γυναίκες ζήτησαν βοήθεια 

από το ΚΚΨΥ σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους άν-

δρες. Το φύλο είναι από τους σημαντικούς παράγο-

ντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά αναζήτησης 

βοήθειας.33–40 Πολλές μελέτες αναφέρουν ότι οι 

άνδρες και οι γυναίκες διαφέρουν στο ποσοστό και 

τους τρόπους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ψυ-

χικής υγείας.41–43 Οι γυναίκες είχαν πιο υψηλά ποσο-

στά χρήσης υπηρεσιών υγείας.44–45

Πολλές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί για να εξηγή-

σουν την επίδραση του φύλου στην αναζήτηση βοή-

θειας. Όπως αναφέρουν οι Rickwood & Braithwaite46 

το να εκφράζει ένα άτομο τα συναισθήματά του και 

να εμπιστεύεται σε κάποιον άλλον τα προβλήματά 

του έχει διαφορετική επίδραση στους άνδρες και τις 

γυναίκες. Οι γυναίκες συχνά μοιράζονται ενδόμυχες 

σκέψεις και συναισθήματα. Οι κοινωνικοί κανόνες 

επιτρέπουν στις γυναίκες να εκφράζουν τα συναι-

σθήματά τους, δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο και με 

τους άνδρες αφού οι κανόνες του ανδρισμού στην 

κοινωνία αποθαρρύνουν την έκφραση των συναι-

σθημάτων. Η αναζήτηση βοήθειας μπορεί να θεω-

ρηθεί ως ένδειξη προσωπικής αδυναμίας για τους 

άνδρες.47–49

Οι γυναίκες είναι πιο έτοιμες από τους άνδρες να 

αναγνωρίσουν ότι έχουν πρόβλημα, είναι πιο πιθανό 

από τους άνδρες να σκεφτούν για τον εαυτό τους και 

να παραδεχτούν ότι έχουν ανάγκη από εξωτερική 

βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους 

και είναι πιο έτοιμες να συζητήσουν τα προβλήματά 

τους με άλλους.50

Πολλές μελέτες έχουν καταλήξει ότι υπάρχουν 

διαφορές στο φύλο σχετικά με την αναζήτηση βοή-

θειας. Η επιρροή του φύλου συνδέεται με πρακτικές 

κοινωνικοποίησης που το κάνουν πιο αποδεκτό για 

τις γυναίκες να αναγνωρίσουν την ανάγκη για βοή-
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θεια. Οι γυναίκες μπορούν να είναι αδύναμες, υπά-

κουες και εξαρτημένες. Υπάρχει διαφορετικό κόστος 

για τον άνδρα και διαφορετικό για τη γυναίκα όταν 

υιοθετούν εξαρτημένο ρόλο. Ο γυναικείος ρόλος εί-

ναι συμβατός με την αναζήτηση βοήθειας, ο αντρι-

κός ρόλος δεν είναι συμβατός. Οι άνδρες που ζητούν 

βοήθεια μπορεί να διακινδυνεύουν τον ανδρισμό 

τους, ενώ οι γυναίκες δεν αντιμετωπίζουν παρόμοια 

απειλή. Τα κορίτσια μαθαίνουν ότι μπορούν να εξαρ-

τώνται από άλλους.51 Συνεπώς ταιριάζει με τη φύση 

τους οι γυναίκες να ζητούν βοήθεια και οι άνδρες να 

μη ζητούν. Η αναζήτηση βοήθειας φαίνεται να έχει 

μεγαλύτερο ψυχολογικό κόστος στους άνδρες παρά 

στις γυναίκες γιατί οι άνδρες με το να ζητήσουν βοή-

θεια παραβιάζουν τους κανόνες της κοινωνίας.52

Το 30,4% της ομάδας Α και το 40,2% της ομάδας Β 

έχουν πλήρη απασχόληση, ενώ το 18,3% της ομάδας 

Α και μόλις το 1,8% της ομάδας Β δεν έχουν καμία 

απασχόληση για ψυχιατρικό λόγο. Στην ομάδα Β πα-

ρατηρείται μικρότερη διαταραχή της ψυχοκοινωνικής 

λειτουργικότητας και ήταν μεγαλύτερος ο χρόνος μη 

αναζήτησης βοήθειας. Η διαταραχή της λειτουργικό-

τητας στην καθημερινή ζωή είναι ο πρωταρχικός λό-

γος που ωθεί το άτομο να ζητήσει βοήθεια.53

Δύο μεταβλητές ορίζουν την εκτίμηση του ατόμου 

για τις επιδράσεις των συμπτωμάτων: η αντιλαμ-

βανόμενη από το άτομο σοβαρότητα και ο βαθ-

μός διατάραξης της ζωής του ατόμου. Οι ασθενείς 

επικεντρώνονται πιο συχνά στα συμπτώματα που 

αναμιγνύονται με εμφανείς τρόπους στις καθη-

μερινές δραστηριότητες του ατόμου. Ένα πιθανό 

έναυσμα μπορεί να είναι η αίσθηση της παρέμβα-

σης της ασθένειας στις κοινωνικές και προσωπικές 

σχέσεις.54 Η αίσθηση της παρεμβολής της ασθένειας 

στις επαγγελματικές ή τις φυσικές δραστηριότητες. 

Για παράδειγμα, κάποιος είναι πιθανό να αισθάνεται 

ότι δεν μπορεί να κάνει πια σωστά τη δουλειά του 

εξαιτίας των συμπτωμάτων και γι’ αυτό να νιώθει 

υποχρεωμένος να ζητήσει βοήθεια. Η σημασία αυ-

τών των εναυσμάτων είναι ότι βοηθούν να διαφανεί 

πως η αναζήτηση βοήθειας είναι μάλλον μια διαρ-

κής κοινωνική διαδικασία, παρά μια απλή αντίδραση 

στα φυσικά συμπτώματα.

Τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν 

αβασάνιστα σε άλλους ελληνικούς αστικούς πληθυ-

σμούς και σε άλλες δομές. Το δείγμα της μελέτης έχει 

συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά 

και δε μπορούν να γενικευτούν τα αποτελέσματα 

σε πληθυσμούς από άλλο κοινωνικο-οικονομικό πε-

ριβάλλον. Πιθανόν τα αποτελέσματα να διαφέρουν 

από περιοχή σε περιοχή και από την επαρχεία στα 

μεγάλα αστικά κέντρα. Δεδομένων των καθυστε-

ρήσεων στην απόφαση ορισμένων ατόμων να επι-

σκεφτούν το ΚΚΨΥ, όπως συμβαίνει ιδιαίτερα στην 

ομάδα Α, τίθεται το θέμα της πιθανότητας του παρά-

γοντα της μνήμης και της ακρίβειας κάποιων πληρο-

φοριών όπως είναι ο χρόνος μη αναζήτησης βοήθει-

ας, καθώς οι κάθε είδους πληροφορίες συλλέγονται 

αναδρομικά.

Τα συμπτώματα της ψυχοπαθολογίας μπορεί να 

αποτελούν μια αναγκαία αιτία αναζήτησης βοήθειας 

στις περισσότερες περιπτώσεις αλλά από μόνα τους 

δεν είναι επαρκής λόγος για τη χρήση των υπηρεσιών 

υγείας. Ενώ οι ειδικοί ψυχικής υγείας συχνά θεωρούν 

τα συμπτώματα ψυχικής διαταραχής ως επαρκή και 

αναγκαία συνθήκη για αναζήτηση βοήθειας, πολλοί 

άνθρωποι με συμπτώματα, ούτε θεωρούν ότι έχουν 

ανάγκη ψυχιατρικής φροντίδας, ούτε ότι έχουν πρό-

βλημα.

Η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν 

την αναζήτηση ψυχιατρικής βοήθειας και την πρώ-

τη επαφή του ατόμου με ΚΚΨΥ ή άλλη ειδικευμένη 

υπηρεσία θα βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας 

να προσανατολιστούν σε βελτιωμένες στρατηγικές 

προσέγγισης στο γενικό πληθυσμό της κοινότητας 

και παρέμβασης που θα μειώσουν τις καθυστερήσεις 

στην αναζήτηση βοήθειας και θα προωθήσουν την 

εκτίμηση της κατάστασης του ασθενή προκειμένου 

να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά 

το σύστημα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η 

διασύνδεση και ο συντονισμός των υπηρεσιών, η εκ-

παίδευση στην αναγνώριση ψυχιατρικής συμπτωμα-

τολογίας και η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών 

υγείας διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα ψυχικής 

υγείας θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς την κα-

τεύθυνση αυτή ώστε να γίνεται έγκαιρη διάγνωση 

ότι το άτομο πάσχει από ψυχική νόσο και έγκαιρη 

παραπομπή του στην ειδική υπηρεσία ψυχικής υγεί-

ας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προ-

βλημάτων του.
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Help-seeking from a Community
Mental Health Centre
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Help-seeking is a multi-dimensional process. Individual, family and social factors all may be relevant 

in determining if and when help is sought. This study explored the possible factors affecting the 

help-seeking behaviour of individuals with mental health problems and their first contact with 

a mental health professional. Ιndividuals, who sought help from the Community Mental Health 

Centre (CMHC) during 2003–2007, completed a questionnaire and information was obtained on a 

number of variables including demographic characteristics. Women, compared to men, seek help 

from the CMHC at a greater frequency. Individuals with psychotic symptoms don’t seek help initially 

from a CMHC and they used to visit other mental health services. The percentage of individuals 

diagnosed with psychosis, emotional and anxiety disorders, seeking help for the first time in their 

lives 12 months after the onset of psychopathology, was high. Delays in initiating treatment are 

often prolonged and the duration of untreated disorder is associated with substantial functional 

decline and poorer quality of life. Reduction of these delays will require clearer understanding of 

the contributing factors. 
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