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Από την αρχή του 2020 έφτασαν στην Ελλάδα τα ανησυχητικά νέα από την Ιταλία αλλά και τα πρώτα γνωστά κρούσματα, 
μαζί με τους ταξιδιώτες από τους Άγιους Τόπους. Ακολούθησε η Ισπανία, η Γαλλία και όλες οι άλλες χώρες. Από την πρώτη 
εβδομάδα του Μαρτίου ξεκίνησαν στην Ελλάδα τα περιοριστικά μέτρα και στη συνέχεια η καραντίνα (confinement) με 
σκοπό να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας και να μην πνιγεί το ΕΣΥ από βαριά περιστατικά. Η πολιτική των περιο-
ριστικών μέτρων για την ανακοπή της πανδημίας υπήρξε η διεθνώς αποδεκτή μέθοδος αντιμετώπισης1 και η γενικευμένη 
τήρησή τους αποδείχτηκε αποτελεσματική, παρά το σοκ και τις ποικίλες αντιδράσεις από την πρωτόγνωρη, γενικευμένη 
κατάσταση περιορισμού, διαφορετικής κλίμακας από επιδημίες άλλων εποχών.2–4 Σε άλλες χώρες τα χαλαρά περιοριστι-
κά μέτρα στοίχισαν χιλιάδες νεκρούς. Τα γενικευμένα περιοριστικά μέτρα έχουν όμως σοβαρές συνέπειες στην ψυχική 
ισορροπία, την οικονομία και την εργασία και για τον λόγο αυτόν δεν μπορούν να έχουν παρά περιορισμένη διάρκεια.5 Η 
σταδιακή επάνοδος σε κανονικότερους ρυθμούς ζωής ξεκίνησε ομαλά από τον Μάιο. Ήρθε όμως η δοκιμασία των διακο-
πών και το σταδιακό άνοιγμα της τουριστικής περιόδου, δηλαδή η ανοιχτή επικοινωνία μετακινούμενων πληθυσμών με 
περιορισμένους, δειγματοληπτικούς ελέγχους για τον ιό και μόνο κατά τόπους περιορισμούς της συνάθροισης πολιτών. 
Ζούμε τη σταδιακή και σοβαρή αύξηση των κρουσμάτων, με αβέβαιη τη διασπορά τους, με τους ασυμπτωματικούς και 
νεότερους στην ηλικία πιθανότατα να παίζουν κεντρικό ρόλο στη διάδοση του ιού, ενώ παραμένει ο φόβος της μεγάλης 
αύξησης των σοβαρών περιστατικών. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, το μόνο μέσο αντιμετώπισης είναι η 
διατήρηση και κατά τόπους ισχυροποίηση των μέτρων προστασίας, που σταδιακά αντιλαμβανόμαστε ότι ήλθαν για να 
μείνουν για πολλούς ακόμα μήνες.6,7 Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ότι ο αρχικός μικρός αριθμός κρουσμάτων ευνόησε 
την υποτίμηση του κινδύνου από μέρος του πληθυσμού και οι σοβαρές συνέπειες στην εργασία και τη ζωή των ανθρώπων, 
μαζί με την απορρύθμιση των σχέσεων εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης που νομοθετήθηκε τους τελευταίους μήνες, 
προσέφεραν ουσιαστικό υλικό στις θεωρίες συνωμοσίας.

Παρακολουθούμε με προσοχή τα καθαρά ερευνητικά δεδομένα για την επιδημιολογική συμπεριφορά του κορονοϊού, 
καθώς και τα κλινικά δεδομένα, τη συζήτηση για τα φάρμακα που κάνουν ηπιότερα τα συμπτώματα, την επίδραση του 
ιού στο ΚΝΣ και το αναμενόμενο εμβόλιο ή εμβόλια. Ο δικός μας ρόλος από την αρχή αφορούσε το τεράστιο ψυχολογικό 
βάρος από μια παγκόσμια κρίση υγείας, με σοβαρότατες συνέπειες στην εργασιακή και κοινωνική ζωή των ανθρώπων και 
εξίσου την αποφυγή της απορρύθμισης της παρακολούθησης των ασθενών μας και των μονάδων που την εξασφαλίζουν. 
Κατά τον χρόνο της καραντίνας η τηλεφωνική επαφή, οικεία σε όλες τις γενεές, πρόσφερε πολύτιμη πληροφόρηση και 
υποστήριξη, οι γραμμές 10306 και 1101 του ΙΣΑ, καθώς και πολλές τοπικές ή εθελοντικές. Αναδείχτηκε και χρησιμοποι-
ήθηκε –και με πρωτοβουλία της ΕΨΕ– η τηλεψυχιατρική, που φαίνεται ότι μπήκε ορμητικά στη δουλειά μας καθώς και 
στην εκπαίδευση. Ο κεντρικός ή συμπληρωματικός της ρόλος και η ασφαλής χρήση της είναι ζητήματα που συζητιούνται 
ευρύτατα αυτή τη στιγμή.8

Τα μέτρα προστασίας από τον ιό επηρεάζουν σοβαρά την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας. 
Η λύση θα πρέπει να αναζητηθεί στην επείγουσα λειτουργική και ασφαλή τους αναβάθμιση, την πολύ απαραίτητη ενίσχυ-
ση του προσωπικού και την οργανωμένη προστασία του από τον ιό και το στρες από την έκθεση στον κίνδυνο, που έχει 
αναδειχτεί σε σημαντικό παράγοντα για την όσο το δυνατόν ομαλή λειτουργία των μονάδων.9 Η χρήση της τηλεψυχιατρι-
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κής έχει λύσει μία σειρά από προβλήματα παρακολούθησης, αλλά σε πολλές περιπτώσεις παραμένει συμπληρωματική, 
καθώς δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία στις θεραπευτικές πράξεις. Η ανάγκη όχι μόνο ομαλοποίησης, 
αλλά αναβάθμισης της παρακολούθησης των ασθενών μας, η ανάγκη ενίσχυσης των μονάδων που παρέχουν βασικές, 
κοινοτικές υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας, φαίνεται και από την αύξηση των περιστατικών ακούσιας νοσηλείας στα 
ΨΝΑ και ΨΝΘ τους τελευταίους δύο μήνες.

Μια υγειονομική κρίση που επηρεάζει το σύνολο σχεδόν του πλανήτη και την εργασιακή και κοινωνική ζωή των περισ-
σότερων, είναι μείζον κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα που μας αφορά όλους10 ενώ οι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας 
καλούμαστε να προσφέρουμε τα εργαλεία της επιστήμης μας για να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι μια πολύπλευρη απειλή 
και ειδικότερα, για να διεκδικήσουμε και να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση της θεραπείας των ασθενών μας και τη λειτουρ-
γία των μονάδων μας.
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