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Σχετικά με αυτόν τον οδηγό

Καλώς ορίσατε στον οδηγό “Psychology Tools” (Ψυχολογικά Εργαλεία) για την κρίσιμη ασθένεια, 

την μονάδα εντατικής θεραπείας και την διαταραχή μετατραυματικού στρες.

Ο σκοπός του  “Psychology Tools” έχει δύο άξονες: να διασφαλίσει ότι οι θεραπευτές παγκοσμίως 

έχουν πρόσβαση στα υψηλής ποιότητας τεκμηριωμένα εργαλεία που χρειάζονται για την 

διεξαγωγή αποτελεσματικής θεραπείας, καθώς επίσης αποτελεί μια αξιόπιστη πηγή ψυχολογικής 

αυτοβοήθειας για το κοινό. Ο συγκεκριμένος οδηγός παρέχεται δωρεάν, λόγω της τρέχουσας 

κατάστασης και της παγκόσμιας κρίσης, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα υγείας. Αυτές περιλαμβάνουν εισαγωγή σε νοσοκομείο με αναπνευστικές 

δυσκολίες ή μεταφορά σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των 

ανθρώπων θα αναπτύξει συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες (ΔΜΣ).

Αυτος ο οδηγός απευθυνεται:

• Σε ανθρώπους που έχουν βιώσει μια δυσάρεστη εμπειρία όσον αφορά την  υγείας τους, 

όπως την εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

• Άτομα που έχουν νοσηλευτεί με σοβαρά ιατρικά προβλήματα που σχετίζονται με την νόσο 

COVID-19.

• Στην οικογένεια και στα φιλικά πρόσωπα αυτών των ατόμων.

• Επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ιατρικής που θέλουν να κατανοήσουν περισσότερα 

σχετικά με το πώς να βοηθήσουν.

Εάν είχατε κάποια από τις εμπειρίες που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό, μπορεί μερικά 

παραδείγματα να σας αναστατώσουν ή να σας προκαλέσουν αρνητικά συναισθήματα. Να θυμάστε 

ότι δεν υπάρχει κάτι σε αυτόν τον οδηγό που να μπορεί να σας βλάψει και ότι η γνώση για το 

τι έχει συμβεί (και εξακολουθεί να συμβαίνει) σε εσάς μπορεί να βοηθήσει στην ανάρρωσή σας. 

Σας προτείνουμε να διαβάσετε αργά κάθε ενότητα, και αν το θεωρήσετε  υπερβολικό ή δύσκολο, 

μπορείτε να το προσεγγίσετε με τη βοήθεια ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας.
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Πώς αισθάνονται οι άνθρωποι μετά την νοσηλεία 
σε μονάδα εντατικής θεραπείας;

Το να είσαι σοβαρά άρρωστος αποτελεί μια σωματική και συναισθηματικά δυσάρεστη εμπειρία. 

Φυσικά χρειάζεται χρόνος να αναρρώσετε, δεδομένου της σοβαρότητας αυτού που έχετε περάσει. 

Το πώς αισθάνεστε και πόσο καιρό χρειάζεται για να ανακάμψετε εξαρτάται από το είδος της 

ασθένειας που είχατε και πόσο καιρό δεν νιώθατε καλά. Μερικές πολύ συχνές εμπειρίες μετά την 

έξοδο από μονάδα εντατικής θεραπείας περιλαμβάνουν:

• Αίσθημα  σωματικής αδυναμίας. Ακόμα και τα απλά πράγματα, όπως το ντύσιμο, η μετακίνηση 

ή έξοδος από το μπάνιο μπορεί να απαιτούν τεράστια προσπάθεια. 

• Κόπωση. Μπορεί να αισθάνεστε εξαντλημένοι και να έχετε την ανάγκη να κοιμηθείτε 

περισσότερο από το κανονικό.

• Μούδιασμα ή άλλες αλλαγές στο πώς αισθάνεστε τα μέρη του σώματός σας.

• Αίσθημα δύσπνοιας κατά την ήπια άσκηση, όπως το ανεβοκατέβασμα σε σκάλες.

• Αλλαγές στην εμφάνισή σας που μπορεί να περιλαμβάνουν αλλαγές στα μαλλιά, στο δέρμα ή 

στα νύχια σας. Μπορεί επίσης να αναρρώνετε από χειρουργικές ουλές.

• Βραχνή φωνή, ειδικά εάν είχατε αναπνευστικό (ενδοτραχειακό) σωλήνα.

• Επιπτώσεις για το πως αισθάνεστε ψυχολογικά. Μπορεί να ξεχνάτε πιο συχνά, ή να 

δυσκολεύεστε να διαβάσετε περισσότερες από μερικές προτάσεις.Είναι φυσιολογικό να νιώθετε 

το μυαλό σας “θολό” και να δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε σε κάτι ή να ολοκληρώσετε κάτι. 

• Συναισθηματικές αλλαγές Συναισθηματικές αλλαγές, όπως αίσθημα ευερεθιστότητας, 

κατάθλιψης ή άγχους. Ίσως να μην επιθυμείτε να βγείτε έξω ή όταν το κάνετε μπορεί να βιώσετε 

πληθώρα ανεξέλεγκτων συναισθημάτων σε πολυσύχναστα μέρη.

• Να ανησυχείτε υπερβολικά οτι θα αρρωστήσετε ξανά, ή να φοβάστε ό,τι δεν θα αναρρώσετε 

ποτέ. Μπορεί να φοβάστε για τις συνέπειες στην ψυχική σας υγεία λόγω κάποιων σοβαρών 

νοσοκομειακών εμπειριών:για παράδειγμα να φοβάστε για κάποιες ψευδαισθήσεις/

παραισθήσεις που μπορεί να είχατε στο νοσοκομείο. 
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Η ανάρρωση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από όσο περιμένετε. Συμπτώματα όπως η μυϊκή 

αδυναμία εξακολουθούν να είναι πολύ συχνά ακόμη και 6 μήνες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. 

Ερευνητές πήραν συνεντεύξεις από άτομα που είχαν πάρει εξιτήριο από την Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ)[1]. Αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που είπαν:

• “Πανικοβάλλομαι αν βγω έξω μόνος/μόνη σε περίπτωση που είμαι άρρωστος/η”

• “Θυμώνω με την οικογένεια μου. Με αναστατώνουν, κάθε φορά που προσπαθώ να κάνω 

πράγματα για τον εαυτό μου”

• “Θυμώνω πολύ με τον εαυτό μου που δεν έχω επιστρέψει ακόμη στο φυσιολογικό”

• “Προσπάθησα να βοηθήσω με το πλύσιμο αλλά ακόμη μου πέφτουν τα πιάτα”

• “Όταν πήγα για πρώτη φορά στο σπίτι, ανέβηκα τις σκάλες στηριζόμενος/η στα χέρια και στα 

γόνατα και κατέβηκα καθιστός/η”

Σας φαίνονται κάποιες από αυτές τις εμπειρίες οικείες; Όλες αυτές συνιστούν εμπειρίες που είναι 

φυσιολογικό να έχετε μετά την νοσηλεία σε νοσοκομείο. Το σώμα και το μυαλό χρειάζονται χρόνο 

να αναρρώσουν και είναι σημαντικό να είστε υπομονετικοί με τον εαυτό σας κατά την διάρκεια της 

ανάρρωσής σας.
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Τι είναι η Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες 
(ΔΜΣ);

Η ΔΜΣ περιγράφει μια σειρά συμπτωμάτων που μερικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν μετά από 

κάποια απειλή ή κίνδυνο της ζωή τους ή κάποιου σοβαρού ατυχήματος. Μπορεί επίσης να βιώσετε 

αυτά τα συμπτώματα αν είστε μάρτυρες τέτοιων τραυματικών γεγονότων ή αν έχουν συμβεί σε 

αγαπημένα σας πρόσωπα - όπως η παρακολούθηση ενός αγαπημένου προσώπου στην μονάδα 

εντατικής θεραπείας. Τραυματικά γεγονότα που μπορεί να συμβούν κατά την εισαγωγή στο 

νοσοκομείο μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Στιγμές που πίστευες ότι θα πεθάνεις.

• Τρομακτικές, επεμβατικές ή επώδυνες ιατρικές εμπειρίες.

• Στιγμές που λάβατε άσχημα νέα και είχατε σκέψεις σχετικά με το τι σήμαινε για εσάς ή για τα 

αγαπημένα σας πρόσωπα.

• Παραισθήσεις που προκαλούνται από φάρμακα, παραλήρημα ή άλλη ασθένεια.

• Εμπειρίες όπου αισθανθήκατε ανίσχυροι/ες, ή όπου αισθανθήκατε ότι δεν σας βοηθούν.

• Εμπειρίες όπου γνωρίζατε ότι άλλοι άνθρωποι πεθαίνουν.

Κατά την διάρκεια του τραύματος είναι συχνό να αισθάνεστε έντονα συναισθήματα και σωματικές 

αισθήσεις, ή να έχετε τρομακτικές σκέψεις. Μπορεί να είχατε κάποιες (ή καθόλου) από τις ακόλουθες 

σκέψεις και συναισθήματα:

Εικόνα: Συχνές σκέψεις και συναισθήματα κατά τη διάρκεια τραυματικών γεγονότων.

Σύγχυση

Κατά την διάρκεια ενός 
τραυματικού γεγονότος  

μπορεί να αισθανθείτε

Ταπείνωση

Σκέψεις για το τι 
θα συμβεί σε εσάς

Δίωξη
Φόβο, τρόμο

Θυμό

Ντροπή

Αποσύνδεση 
(αποσύνδεση 
από αυτό που 

συμβαίνει)

Ανημπόρια

Άγχος, άβολα

Μούδιασμα

‘Αναδρομές’
(μια εικόνα στο μυαλό σας για το χειρότερο που μπορεί να συμβεί/ ή που συμβαίνει)
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Μόλις τελειώσει μια τραυματική εμπειρία, μπορεί να χρειαστεί χρόνος για να συνειδητοποιήσετε 

τι έχει συμβεί. Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε σοκαρισμένοι, συγκλονισμένοι, ή μουδιασμένοι 

για μέρες, εβδομάδες ή ακόμη και μήνες αργότερα.Για τους περισσότερους ανθρώπους αυτά τα 

συναισθήματα αποχωρούν με τον χρόνο, αλλά για άλλους ανθρώπους επιμένουν και αρχίζουν να 

επηρεάζουν την ζωή τους.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ΔΜΣ;

Μπορεί να λάβετε διάγνωση ΔΜΣ εάν αντιμετωπίσετε αυτά τα συμπτώματα μετά από μια 

τραυματική εμπειρία:

• Αναβίωση του τραύματος ως αναδρομές, εφιάλτες ή αντιδράσεις στο σώμα σας.  

Μπορεί να έχετε ανεπιθύμητες αναμνήσεις από το τραύμα σας, οι οποίες μπορούν να 

«εμφανιστούν» ακούσια στο μυαλό σας και συχνά συνοδεύονται από ισχυρά συναισθήματα. 

Οι αναμνήσεις σας μπορεί να προκληθούν από υπενθυμίσεις των εμπειριών σας, όπως η 

παρακολούθηση ενός νοσοκομειακού δράματος στην τηλεόραση ή να λάβετε ειδοποίηση για 

ιατρικό ραντεβού. Μπορεί να αντιμετωπίσετε:

• Πραγματικές αναμνήσεις (αναμνήσεις γεγονότων που όντως συνέβησαν) όπως η ανάκληση 

της ανακοίνωσης δυσάρεστων νέων.

• Αναμνήσεις παραισθήσεων/ψευδαισθήσεων- οι παραισθήσεις/ψευδαισθήσεις είναι 

συνηθισμένες σε άτομα που έχουν υπάρξει σοβαρά ασθενείς. Πιθανόν να έχετε δει ή ακούσει 

πράγματα που αργότερα διαπιστώσατε ότι δεν ήταν πραγματικά.

• Αναμνήσεις για πράγματα που σκεφτήκατε όταν ήσασταν άρρωστος/η. Για παράδειγμα, 

ασθενείς που βρίσκονται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας πιστεύουν οτι διώκονται από 

το ιατρικό προσωπικό, που στην πραγματικότητα προσπαθούν να τους βοηθήσουν. 

• Μπορεί να αντιμετωπίσετε ένα σύνολο από τα παρακάτω συμπτώματα:

• Αποφυγή σκέψεων, συναισθημάτων και ερεθισμάτων που σας υπενθυμίζουν της εμπειρίας 

Αναβίωση του τραύματος  ως 
αναδρομές, εφιάλτες ή 

αντιδράσεις στο σώμα σας

Αρνητικές αλλαγές στις 
σκέψεις ή την διάθεση σας

Αίσθηση επαγρύπνησης 
και ότι βρίσκεστε 

“στα άκρα”.

Αποφυγή σκέψεων, 
συναισθημάτων και 

υπενθυμίσεων της εμπειρίας σας

!
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σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αποφυγή ατόμων ή τόπων, αποφυγή ερεθισμάτων, ίσως και 

προσπάθεια αποφυγής ή καταστολής των δικών σας σκέψεων ή αναμνήσεων. Μετά από μια 

τραυματική νοσοκομειακή εμπειρία, μπορεί να συνειδητοποιήσετε οτι τα ιατρικά ραντεβού 

σας προκαλούν άγχος, μπορεί να προσπαθήσετε να αποφύγετε τηλεοπτικά προγράμματα για 

νοσοκομεία ή ακόμη και να προσπαθήσετε να αποφύγετε να κοιτάτε ή να αγγίζετε μέρη του 

σώματός σας,που σας θυμίζουν τι συνέβη. 

• Αρνητικές αλλαγές στην σκέψη ή την διάθεσή σας. Για παράδειγμα, μερικοί άνθρωποι έχουν 

τρομακτικές παραισθήσεις,κατά τη διάρκεια νοσηλείας και φοβούνται (λανθασμένα) ότι 

αργότερα θα μπορούσαν να έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας. Άλλοι πιστεύουν ότι 

υφίστανται κακομεταχείριση στο νοσοκομείο και αυτές οι πεποιθήσεις επιμένουν και αφότου 

λάβουν εξιτήριο.Μετά από μια κρίσιμη ασθένεια πολλοί άνθρωποι έχουν έντονη ανησυχία, ότι 

θα αρρωστήσουν ξανά. Οποιαδήποτε από αυτές τις πεποιθήσεις μπορεί να σας κάνει να νιώσετε 

άγχος ή κατάθλιψη.

• Αίσθημα επιφυλακής και «στα άκρα». Μετά από μια τραυματική εμπειρία, είναι σύνηθες να 

αισθάνεστε άγχος ή αδυναμία να χαλαρώσετε. Μερικοί άνθρωποι αισθάνονται πιο θυμωμένοι ή 

ευερέθιστοι από πριν. Μπορεί να έχετε δυσκολία με τον ύπνο σας.

Πόσο συχνή είναι η ΔΜΣ;

Είναι φυσιολογικό να εμφανίσετε κάποια συμπτώματα Μετατραυματικής Διαταραχής Στρες μετά 

από ένα τραυματικό γεγονός. Ευτυχώς, για τους περισσότερους ανθρώπους αυτά τα συμπτώματα 

αρχίζουν να περιορίζονται τον πρώτο μήνα. Ωστόσο, ανάλογα με τον τύπο του τραύματος, το 

20-30% των ανθρώπων εμφανίζουν επίμονα συμπτώματα ΔΜΣ. Μετά την νοσηλεία σε μονάδα 

εντατικής θεραπείας, 1 στους 5 ανθρώπους βιώνει ΜΔΣ.

Εικόνα: Μετά την νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας, 1 στους 5 ανθρώπους βιώνει ΔΜΣ.
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Πως η μονάδα εντατικής θεραπείας προκαλεί 
ΔΜΣ;

Εξ ορισμού, εάν νοσηλευτείτε σε μονάδα εντατικής θεραπείας, τότε αυτό αποτελεί από μόνο 

του ένα δυσάρεστο και τραυματικό γεγονός. Καθώς θα χρειάζεστε 24ωρη παρακολούθηση, 

χειρουργικές επεμβατικές διαδικασίες θα σας παρέχονται, για την υποστήριξή σας. Στους ασθενείς 

που εισάγονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας παρέχεται ένα ευρύ φάσμα μηχανημάτων: 

συχνά περιλαμβάνονται όργανα παρακολούθησης καρδιάς και τεχνητοί αναπνευστήρες (όταν οι 

ασθενείς δεν μπορούν να αναπνέουν μόνοι τους). Πολλά μηχανήματα υποστήριξης ηχούν δυνατά 

για να προειδοποιούν το προσωπικό σχετικά με αλλαγές στην κατάστασης του ασθενούς. Οι 

ασθενείς είναι επίσης πιθανό να είναι διασωληνωμένοι για αρκετό καιρό, είτε για να λαμβάνουν 

συγκεκριμένα φάρμακα και θρεπτικά συστατικά, είτε για να αποβάλλουν τα υγρά. Οι περισσότεροι 

ασθενείς σε ΜΕΘ βρίσκονται σε καταστολή, αλλά όχι πάντα σε πλήρη νάρκωση. Είναι συνηθισμένο, 

για τους ασθενείς στη ΜΕΘ να έχουν δεμένα τα χέρια ή τα πόδια τους, προκειμένου να αποτρέπεται 

η αφαίρεση του εξοπλισμού που τους παρέχεται. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις είναι για να σας 

βοηθήσουν να επιβιώσετε, ωστόσο μπορεί είναι πολύ τρομακτικές.

Εικόνα: Η νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι κρίσιμη και περιλαμβάνει πολύ 

εξειδικευμένο εξοπλισμό. 
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Υπάρχουν πολλές πτυχές της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, που μπορούν να συμβάλουν στην 

μετέπειτα ανάπτυξη ΔΜΣ. 

 

 

Σας θυμίζει κάτι από τα παραπάνω, την εμπειρίας σας από νοσηλείας σε νοσοκομείο; Η κύρια 

προτεραιότητας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ήταν να σας βοηθήσει να επιβιώσετε και όλα 

όσα σας συνέβησαν έγιναν με αυτήν την πρόθεση.Ωστόσο μπορεί να συνεχίζετε να ζείτε με τα 

ανεπιθύμητα συμπτώματα του μετατραυματικού στρες.

Συνειδητοποίηση ότι η ζωή 
σας βρίσκεται σε κίνδυνο

Το σύστημα απόκρισης απέναντι σε 
απειλές και κινδύνους, το οποίο έχετε 

ενεργό, οδηγεί σε φυσιολογικά 
συναισθήματα φόβου και τρόμου.

Περιορισμός
Οι ασθενείς που βρίσκονται σε Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας  είναι μερικές φορές 
σωματικά περιορισμένοι, ώστε να μην 
προσπαθήσουν να αφαιρέσουν τους 

σωληνίσκους, τους καθετήρες, ή κάποιο 
άλλον εξοπλισμό. Αυτή η κατάσταση 

μπορεί να αφήσει αίσθημα αδυναμίας και 
μη ελέγχου.

Παραλήρημα
Το Παραλήρημα είναι μια σοβαρή 
κατάσταση σύγχυσης. Τα άτομα με 

παραλήρημα αδυνατούν να 
σκεφτούν καθαρά, δυσκολεύονται 
να κατανοήσουν τι συμβαίνει γύρω 

τους και μπορεί να δουν ή να 
ακούσουν πράγματα που δεν 

υπάρχουν.

Η καταστολή επηρεάζει 
την συνείδηση

Καθώς μεταφέρεστε από τα 
όρια της συνειδητότητας στην μη 

συνειδητότητα, αυτό μπορεί να 
προκαλεί μια αίσθηση 

αποπροσανατολισμού. Η χρήση 
ηρεμιστικών φαρμάκων μπορεί 

να οδηγήσει σε παραλήρημα

Ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις, 
ασυνήθιστες πεποιθήσεις και όνειρα

Οι ασθενείς υπό σοβαρή νοσηλεία/
περίθαλψη βιώνουν συχνά τρομακτικές 
εμπειρίες και ένα αίσθημα καταδίωξης. 

Μερικοί βλέπουν πράγματα που δεν είναι 
αληθινά. Αυτές είναι προσπάθειες του 

μυαλού σας να κατανοήσει τι 
συμβαίνει γύρω σας.

Στέρηση ύπνου
Η Στέρηση ύπνου είναι η 
κύρια αιτία ενοχλητικών 

ψυχολογικών συμπτωμάτων

Εξωτερικοί περιβαλλοντικοί 
παράγοντες, όπως το έντονο 

φως ή ο θόρυβος των 
μηχανημάτων υποστήριξης
Αυτό μπορεί να σας αφήνει μια 

αίσθηση αποσύνδεσης ή να σας 
προκαλεί δυσκολία στον ύπνο.

Προσωπικό υγειονομικής 
περίθαλψης που φορά 
ΜΑΠ(Μέσα Ατομικής 

Προστασίας) εξοπλισμό
Οφείλουμε να καθησυχάζουμε τα 

πρόσωπα των ασθενών. Η αίσθηση 
μη συνειδητότητας σε συνδυασμό 
με την κάλυψη προσώπων, με την 

χρήση μάσκας, μπορεί να οδηγήσει 
σε παράνοια τους ασθενείς.

Παρατεταμένη διάρκεια
Μερικές τραυματικές εμπειρίες 

τελειώνουν σε λίγα λεπτά. Αλλά η 
παραμονή σας σε Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας  μπορεί να διαρκέσει 
ημέρες ή εβδομάδες, διογκώνοντας 

την αίσθηση του τραύματος.

Ιατρικές παρεμβάσεις
Οι ιατρικές παρεμβάσεις μπορεί 

να είναι τρομακτικές, άβολες, 
επώδυνες ή και όλα τα παραπάνω.

Μηχανικός αερισμός
Η τοποθέτηση αναπνευστικού 

σωλήνα σημαίνει ότι δεν μπορείτε 
να επικοινωνήσετε, μπορεί να σας 
αφήσει αίσθημα αδυναμίας και να 

οδηγήσει σε μεγαλύτερο 
παραλήρημα.

Κορονοϊός
Η έλλειψη επαφής με 

τα αγαπημένα σας πρόσωπα 
μπορεί να σας αφήσει 
αίσθημα μοναξιάς και 

απομόνωσης. 
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Οι ψυχολόγοι που εργάζονται με άτομα που έχουν εισαχθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας 

γνωρίζουν ότι είναι συνηθισμένο να έχουν δυσάρεστες - και συχνά ασυνήθιστες - εμπειρίες 

κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο.Οι ακόλουθες αναφορές περιπτώσεων είναι ανώνυμες, 

αλλά περιγράφουν εμπειρίες που συνήθως αναφέρονται από ασθενείς της Μονάδας Εντατικής 

Θεραπείας.

 Η ιστορία της Τάνιας

Η Τάνια ήταν 35 ετών όταν επισκέφθηκε το νοσοκομείο κατόπιν προγραμματισμένης επέμβασης 

στους πνεύμονες. Η πρώτη επέμβαση δεν πήγε πολύ καλά και ενώ βρισκόταν στον θάλαμο 

ανάρρωσης παρουσίασε σοβαρό οίδημα σε ολόκληρο το σώμα της. Θυμάται την ανησυχία των 

γιατρών, οι οποίοι έλεγαν ότι χρειαζόταν μια περαιτέρω επέμβαση. Η δεύτερη επέμβαση δεν ήταν 

επιτυχής και πέρασε περισσότερο χρόνο στο θάλαμο ανάρρωσης, νιώθοντας έντονη αδιαθεσία 

(περισσότερο άρρωστη δεν έχω υπάρξει) πριν οδηγηθεί σε χειρουργική επέμβαση για τρίτη φορά. 

Θυμάται αμυδρά να υπογράφει μια φόρμα συγκατάθεσης για την τελική χειρουργική επέμβαση 

και το επόμενο πράγμα που θυμάται είναι να ξυπνά κάπου παράξενα- άγνωστα. 

Η Τάνια ήταν βαριά άρρωστη, λαμβάνοντας φαρμακευτική αγωγή και εκδηλώνοντας 

παραληρηματική συμπεριφορά. Ζούσε μεταξύ συνειδητής και μη συνειδητής κατάστασης. Βίωσε 

παραισθήσεις -νόμιζε οτι οι νοσοκόμες ήταν νίντζα και πίστευε ότι είχε απαχθεί και ήταν αιχμάλωτη 

σε βάρκα. Ήταν τρομοκρατημένη με έντονα αισθήματα καταδίωξης. Ένιωθε οτι αυτό συνέβαινε 

για εβδομάδες.

Οι γιατροί έπρεπε να τοποθετήσουν κεντρική γραμμή (ενδοφλέβιο καθετήρα) σε μια μεγάλη 

φλέβα στο λαιμό της. Ήταν διασωληνωμένη με μηχανικό αερισμό ώστε να μπορεί να αναπνέει. 

Ούσα διασωληνωμένη  ήταν δύσκολο να μιλήσει ή να επικοινωνήσει. Η Τάνια είχε αναδρομές 

κατά τις οποίες που προσπαθούσε να αγγίξει τους σωληνίσκους και κάποιος προσπαθούσε να την 

σταματήσει. Αργότερα ανακάλυψε ότι ήταν μια νοσοκόμα  που προσπαθούσε να την εμποδίσει να 

βγάλει τις κεντρικές γραμμές, ωστόσο εκείνη ένιωθε να βασανίζεται και ότι ήταν ανήμπορη.

Η Τάνια χρειάστηκε αρκετό χρόνο να ανακάμψει σωματικά.  Ήταν ένα χρόνο μετά την νοσηλεία της 

στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όταν ξεκίνησε ψυχοθεραπεία. Η ψυχολόγος ακούγοντάς την, 

της είπε οτι αντιμετώπιζε συμπτώματα ΔΜΣ. Η Τάνια αναβίωνε τρομακτικές αναδρομές από την 

εισαγωγή της στο νοσοκομείο: μερικές από αυτές περιελάμβαναν αναδρομές στις ψευδαισθήσεις/ 
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παραισθήσεις που είχε βιώσει, καθώς ένιωθε το ίδιο ανήμπορη όταν είχε αυτές τις ανεπιθύμητες 

αναμνήσεις.  Ήταν επίσης πολύ στεναχωρημένη επειδή πίστευε ότι ήταν κάπως άσχημη ή ότι φταίει 

η ίδια, γιατί είχε προκαλέσει τόση ανησυχία στην οικογένειά της: κατά τη διάρκεια μιας σχετικά 

διαυγής στιγμής στο νοσοκομείο περιέγραψε ότι φανταζόταν την οικογένειά της να υποφέρει 

χωρίς αυτήν, τους φανταζόταν άστεγους ζώντας στους δρόμους επειδή είχε πεθάνει.

Η Τάνια ολοκλήρωσε μια μορφή ψυχολογικής θεραπείας που ονομάζεται απευαισθητοποίηση και 

επανεπεξεργασία μέσω οφθαλμικών κινήσεων (EMDR), όπου την ενθάρρυνε να σκεφτεί και την 

βοήθησε να «επεξεργαστεί» αυτό που είχε συμβεί. Εκείνη και η  θεραπευτρια της εξέτασαν το 

«ημερολόγιο ΜΕΘ» που η νοσοκόμα εντατικής θεραπείας, είχε μαζί της, κάτι που την βοήθησε 

να τοποθετήσει τα γεγονότα σε κάποια σειρά. Κατά την διάρκεια της θεραπείας, συγκέντρωσε 

σημαντικά θραύσματα των αναμνήσεών της, τα οποία είχε βρει τόσο ενοχλητικά και συγκεχυμένα. 

Ήταν τροματικό για την Τάνια να αναβιώσει τις τραυματικές της εμπειρίες - όταν το σκεφτόταν 

ένιωθε ξανά ότι διωκόταν, ακριβώς όπως στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Με τον καιρό όμως, 

διαπίστωσε ότι η αίσθηση φόβου, που είχε, άρχισε να μειώνεται και δεν πίστευε πλέον ότι ήταν 

αδύναμη. Άρχισε να κατανοεί τι είχε συμβεί και οι αναδρομές της μειώθηκαν. Ήταν σημαντικό γι 

'αυτήν να συνειδητοποιήσει ότι οι νοσηλευτές την βοηθούσαν και ότι οι «νίντζα» ήταν παραισθήσεις.

Μια πεποίθηση με την οποία δυσκολευόταν η Τάνια, ήταν η ιδέα ότι ήταν κακιά καθώς αυτή 

έφταιγε για την ανησυχία και την αναστάτωση, που προκάλεσε η κατάσταση αυτή στην οικογένειά 

της.Θυμήθηκε τον εαυτό της να ξαπλώνει στο κρεβάτι του νοσοκομείου και να φαντάζεται ότι η 

οικογένειά της υποφέρει χωρίς αυτή, βιώνοντας ανεξέλεγκτα αισθήματα ενοχής. Εργάστηκε με την 

θεραπευτρια της για να εκφράσει και να επιλύσει αυτά τα συναισθήματα και τελικά συνειδητοποίησε 

ότι δεν ήταν υπεύθυνη για το πώς εξελίχθηκε η κατάσταση. Το θεώρησε χρήσιμο να αλλάξει την 

“κατεστραμμένη” εικόνα της οικογένειάς της, όπως την είχε στο μυαλό της, με μια χαρούμενη που 

ήταν όλοι μαζί, έναν χρόνο αργότερα. Όταν σταμάτησε να κατηγορεί τον εαυτό της, ένιωθε πιο 

ικανή να προσφέρει στον εαυτό της την καλοσύνη και την υπομονή, τα οποία βοήθησαν στην 

σωματική της ανάκαμψη.

 Η ιστορία του Ντέιβ

Ο Ντέιβ ήταν εξήντα και υπέφερε από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και από 

καρδιακή πάθηση. Ήταν αρκετά άσχημα, μετά από μια επέμβαση και δεν ανάρρωσε όπως περίμενε. 

Για λίγες μέρες ένιωθε να αναπνέει δύσκολα και όταν άρχισε να επιδεινώνεται η κατάσταση της 
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υγείας του, επισκέφθηκε τον οικογενειακό του γιατρό. Η γιατρός του ανησύχησε αρκετά και 

κάλεσε ασθενοφόρο ώστε να τον μεταφέρουν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Στο τμήμα 

επειγόντων περιστατικών ο Ντέιβ συνέχισε να νιώθει την ανάσα του να κόβεται, παρόλο που του 

είχε χορηγηθεί οξυγόνο. Μεταφέρθηκε σε αναπνευστικό θάλαμο, περνώντας 5 ώρες με έντονη 

δύσπνοια, περιγράφοντας πόσο δύσκολο του ήταν να αναπνέει.  

Στη συνέχεια, ο Ντέιβ πέρασε τέσσερις ημέρες στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Είχε μηχανική 

υποστήριξη για να αναπνέει έως ότου η κατάστασή του έγινε αρκετά σταθερή, για να μετακινηθεί 

πίσω στο αναπνευστικό θάλαμο.Ο Ντέιβ ανάρρωσε αρκετά για να φύγει από το νοσοκομείο, μετά 

από μια εβδομάδα.

Όταν επέστρεψε στο σπίτι, ο Ντέιβ άρχισε να έχει επανειλημμένα εφιάλτες και αναδρομές, σχετικά 

με τον ίδιο να βρίσκεται σε φέρετρο. Ήταν τροματικές οι εικόνες αυτές για τον ίδιο και απέφευγε 

να κοιμηθεί, σε μια προσπάθεια να μην τις έχει: περνούσε συχνά όλη την νύχτα στον καναπέ. Οι 

αναδρομές στο παρελθόν έφεραν αναμνήσεις στον Ντέιβ που αδυνατούσε να κατανοήσει και τον 

έκαναν πολύ ανήσυχο. Ένιωθε ότι δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει και άρχισε να αποφεύγει πράγματα 

που τον ενοχλούσαν, όπως ανελκυστήρες και νοσοκομεία. Αυτό ήταν ιδιαίτερα δυσλειτουργικό 

για τον Ντέιβ επειδή έπρεπε να παρακολουθεί τακτικά ραντεβού στο νοσοκομείο για τη ΧΑΠ και 

την καρδιακή του κατάσταση. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα, όταν ο εργοδότης του Ντέιβ δεν 

αφουγκράστηκε την κατάστασή του, απαιτώντας από τον Ντέιβ να εργάζεται περισσότερο από 

όσο του επέτρεπε η υγεία του.

Όταν μετά από πολλούς μήνες ο Ντέιβ άρχισε ψυχοθεραπεία, ανέφερε ότι δεν γνώριζε μεγάλο 

μέρος της παραμονής του στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ήξερε από την σύζυγό του ότι 

παρέμεινε για 4 ημέρες, ότι είχε μηχανική υποστήριξη και οτι βρισκόταν υπό περιορισμό. Δεν 

ήξερε περισσότερα, γιατί η γυναίκα του αναστατώταν όταν την ρώτησε. Κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας ο Ντέιβ έμαθε ότι βίωνε συμπτώματα ΔΜΣ. Ο θεραπευτής του εξήγησε ότι η αποφυγή 

του από πράγματα που του θύμιζαν τις εμπειρίες του στο νοσοκομείο ήταν κατανοητή, αλλά αυτό 

ίσως να παρεμπόδιζε την ανάρρωσή του. 

Στην θεραπεία, ο θεραπευτής του ζήτησε να ανασύρει τις μνήμες της ΜΕΘ αργά και προσεκτικά.Ο 

Ντέιβ θυμήθηκε μια σκηνή στην ΜΕΘ όπου ήταν σίγουρος ότι είχε πεθάνει και είχε τοποθετηθεί σε 

φέρετρο - κατάλαβε ότι τα «καρφιά» ήταν στην πραγματικότητα σημάδια στην οροφή από πάνω 

του, που είχαν παρερμηνευτεί λόγω του παραληρηματος που βίωνε εκείνη τη στιγμή. Ενα σημαντικό 

μέρος της ψυχοθεραπείας του, περιελάμβανε την επίσκεψη του Nτέιβ στο νοσοκομείο όπου είχε 

υποβληθεί σε νοσηλεία. Συνοδευόμενος από μια νοσοκόμα, αυτός και ο ψυχοθεραπευτής του 
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διερεύνησαν το ταξίδι του Ντέιβ από το δωμάτιο έκτακτης ανάγκης, στον αναπνευστικό θάλαμο 

και στην  Μονάδα Εντατικής Θεραπείας - συμπεριλαμβανομένου μιας στάσης στο ασανσέρ που 

είχε σταματήσει να λειτουργεί για λίγο. Έφυγε γνωρίζοντας ότι είχε επιζήσει. Άρχισε να πηγαίνει 

ξανά στα ραντεβού του στο νοσοκομείο, και σταδιακά ο φόβος του μειώθηκε και άρχισε να 

αισθάνεται και πάλι σίγουρος. Καθώς ανάρρωσε, αναγνώρισε ότι η σύζυγός του είχε επίσης 

αναπτύξει συμπτώματα ΜΔΣ και την υποστήριξε στο να αναζητήσει βοήθεια-ψυχοθεραπεία. 
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Ντελίριο

Πολλοί από τους ασθενείς, που βιώνουν  μια επικινδυνη ασθένεια και χρειάζονται εντατική 

φροντίδα, υποφέρουν από ντελίριο. Το ντελίριο είναι μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο 

βρίσκεται σε σύγχυση.

 

Σημείωση: Το ντελίριο είναι ένας ιατρικός όρος,που χρησιμοποιείται προκειμένου να περιγράψει μια 

σοβαρή κατάσταση σύγχυσης.

Εάν έχετε βιώσει ντελίριο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας, ίσως ανησυχήσατε για το τι σημαίνει 

αυτό. Κάποιοι ασθενείς, ανησυχούν για την κατάσταση αυτή, και φοβούνται ότι ίσως πρόκειται για 

ένα σημάδι ψυχικής διαταραχής ή ότι πρόκειται να τρελαθούν. Μην ανησυχείτε – δεν πρόκειται 

να συμβεί τίποτα από τα παραπάνω. Το ντελίριο είναι μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση, στην 

ιατρικη πρακτική. Τέσσερις έως εννιά στους δέκα ασθενείς, που βρίσκονται σε εντατική θεραπεία  

βιώνουν μια κατάσταση ντελίριο. Αυτό το ποσοστό αυξάνεται σε οκτώ στους δέκα ασθενείς, οι 

οποίοι έχουν μηχανική υποστήριξη αναπνοής[3]. 

Εικόνα: Το ντελίριο βιώνεται από οκτώ στους δέκα ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται νοσηλεία στη ΜΕΘ.

Ντελίριο

Δυσκολεύεστε να 
καταλάβετε τι 

συμβαίνει γύρω σας

Δεν μπορείτε να σκεφτείτε 
καθαρά και νιώθετε μπερδεμένος/η

Ίσως νιώθετε πολύ έντονα 
συναισθήματα, όπως 

φόβο ή μοναξιά

Ίσως να πιστεύετε ότι κάποιος 
σας καταδιώκει και να έχετε κι άλλες 
τέτοιες, μη συνηθισμένα αντιλήψεις 

Ίσως να βλέπετε ή να ακούτε 
πράγματα, τα οποία δεν είναι 

παρόντα εκείνη την στιγμή, αλλά 
σε διαφορετική συνθήκη να είναι 

φυσιολογικά
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Οι γιατροί πιστεύουν ότι το ντελίριο συμβαίνει, εξαιτίας της αλλαγής του τρόπου λειτουργίας του 

εγκεφάλου. Αυτό συμβαίνει όταν:

• Ο εγκέφαλος σας προσλαμβάνει λιγότερο οξυγόνο.

• Υπάρχουν αλλαγές στο πώς επεξεργάζεται ο εγκέφαλος το οξυγόνο που προσλαμβάνει, ιδιαίτερα 

όταν υπάρχουν χημικές αλλαγές που συμβαίνουν στον εγκέφαλο.

• Προσλαμβάνετε συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ή αναισθητικό ή βρίσκεστε σε καταστολή.

• Έχετε μια σοβαρή μόλυνση ή υποφέρετε από κάποια συγκεκριμένη ασθένεια.

• Βρίσκεστε σε έντονο πόνο.

• Έχετε μειωμένη όραση ή ακοή.

• Είστε ηλικιωμένος/η.

Εάν είχατε δει πράγματα που δεν υπήρχαν, κατά την νοσηλεία σας στη ΜΕΘ, τότε υπάρχουν πολλές 

πιθανότητες να βιώσατε ένα ντελίριο. Ευτυχώς, το ντελίριο είναι μια προσωρινή κατάσταση και 

περνάει μόλις ρυθμιστεί η υποκείμενη αιτία. Εάν, παρ’ όλα αυτά, συνεχίζετε να βιώνετε παρόμοιες 

καταστάσεις, όπως στη ΜΕΘ, τότε είναι πιθανό να πρόκειται για παραισθήσεις που οφείλονται  στη 

ΔΜΣ και όχι σημάδι ότι το ντελίριο συνεχίζεται. 
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Ανάρρωση από την ΔΜΣ

Παρ’  όλο που η ΔΜΣ είναι μια πολύ δυσάρεστη στρεσογόνα κατάσταση, είναι θεραπεύσιμη. Το 

πρώτο βήμα είναι η κατανόηση του πώς εγκαθίσταται  και γιατί δεν βελτιώνεται από μόνη της. Οι 

ψυχολόγοι έχουν αναπτύξει ένα πολύ βοηθητικό τρόπο να σκέφτονται για τη ΔΜΣ, που βοηθάει στο 

να ενώσουν όλα τα κομμάτια μεταξύ τους. Πώς ακριβώς αναπτύσσεται η ΔΜΣ και πώς εξελίσσεται;

1. Ενεργοποιείται ο μηχανισμός άμυνας και παραμένει ενεργός

Το σώμα και το μυαλό σας, έχουν ένα “μηχανισμό άμυνας”, που σκοπό έχει να σας κρατήσει 

υγιή. Ένα μέρος του εγκεφάλου σας - η αμυγδαλή - στόχο έχει να αναγνωρίζει τους κινδύνους. 

Ενεργοποιείται από οτιδήποτε μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας -  και πυροδοτεί ένα “συναγερμό” 

στο σώμα σας προκειμένου, να σας προετοιμάσει για να ανταποκριθείτε. Το σύνθημα του 

μηχανισμού άμυνας είναι “καλύτερα ασφαλής παρά μετανιωμένος” - είναι καλύτερα να 

ενεργοποιηθεί ένας λάθος συναγερμός εννιά φορές παρά να χαθεί ο ένας και πραγματικός κίνδυνος. 

Σημείωση: Ο μηχανισμός άμυνας αναγνωρίζει τον κίνδυνο και προετοιμάζει το σώμα σας για να αντιδράσει. 

Μετά από μια τραυματική εμπειρία ο μηχανισμός άμυνας, βρίσκεται σε υψηλή ετοιμότητα. 

Καθόλη τη διάρκεια, που ο μηχανισμός άμυνας είναι ενεργός, ίσως σας είναι δύσκολο να κοιμηθείτε 

ή να χαλαρώσετε, θα νιώθετε ότι είστε στη “τσίτα” ή σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσετε τυχόν 

άλλους κινδύνους γύρω σας. Μετά από μια τραυματική εμπειρία, όπως είναι η εισαγωγή σας στη 

ΜΕΘ, είναι αναμενόμενο ο μηχανισμός άμυνας να παραμένει σε υψηλά επίπεδα ετοιμότητας για 

κάποιο χρονικό διάστημα. Για τους ανθρώπους με ΔΜΣ, χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα,  προκειμένου να επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα.  

Ο μηχανισμός άμυνάς, μπορεί να ενεργοποιηθεί τόσο από φανταστικούς όσο και από αληθινούς 

κινδύνους. Ακόμα και με τη σκέψη του τι σας είχε συμβεί, μπορεί να ενεργοποιηθούν συναισθήματα 

άγχους και έντασης.

Κίνδυνος
Αναγνωρίζεται από 

την αμυγδαλή
Το σώμα προετοιμάζεται 

για δράση
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Η Τάνια ήταν φοβισμένη καθόλη τη διάρκεια της νοσηλείας της στο νοσοκομείο, 
και για πολύ καιρό μετά. Όταν το περιέγραφε στον ψυχολόγο, του επισήμανε πόσο 
φοβισμένη ήταν όταν έμαθε πώς οι δύο πρώτες εγχειρήσεις δεν πήγαν καλά και έπρεπε 
να υποβληθεί σε μία τρίτη. Επίσης, περιέγραφε πόσο τρομοκρατημένη και ανίσχυρη 
ένιωθε, όταν βρισκόταν στην εντατική, καθώς η ίδια το βίωνε σαν να ήταν αιχμάλωτη. 
Μετά το εξιτήριο της η Τάνια, συνέχισε να αισθάνεται άγχος - οι αναδρομές ήταν 
τρομακτικές και την έκαναν να πιστεύει ότι τρελαίνεται, ένιωθε ότι βρίσκεται “στα 
άκρα”, δεν μπορούσε να κοιμηθεί εύκολα και δεν ήθελε να βρίσκεται ανάμεσα σε 
κόσμο.

2. Οι μνήμες της ΔΜΣ είναι διαφορετικές

Οι μνήμες από ένα μετατραυματικό γεγονός είναι διαφορετικές από ότι οι μνήμες που αποκτούμε 

σε κανονικές συνθήκες. Μερικές από τις ιδιότητες, που τις κάνουν ιδιαίτερα στρεσογόνες είναι:

• Η αμεσότητα. Όταν έρχονται στο μυαλό σας ξανά αυτές οι μνήμες, τις αισθάνεστε σαν να 

συμβαίνουν στο τώρα. Ίσως ξεχάσετε και το που ακριβώς βρίσκεστε.

• Η ζωντάνια. Οι μνήμες από το μετατραυματικό γεγονός είναι τόσο ζωντανές που μοιάζουν 

με αληθινές. Ίσως να ακούτε ήχους και να μυρίζετε μυρωδιές,που ακούγατε ή μυρίζατε κατά 

τη διάρκεια του τραυματικού γεγονότος, με τόση σαφήνεια που σας κάνει να πιστεύετε ότι το 

βιώνετε ξανά.

• Ακούσιες. Οι μνήμες του τραυματικού γεγονότος εμπίπτουν λιγότερο στον έλεγχό σας. Μπορούν 

να εμφανιστούν απρόσμενα και είναι δύσκολο να τις κατεστείλετε μόνος/η σας.

• Ο κατακερματισμός. Ίσως να θυμάστε κάποια και όχι όλα, από τα γεγονότα που σας συνέβησαν 

ή η μνήμη σας να “παίζει” συνέχεια, τις πιο τρομακτικές “σκηνές” του μετατραυματικού γεγονότος.

Δεν είναι δικό σας λάθος που βιώνετε αυτές τις αναμνήσεις ξανά. Οι αναμνήσεις σας λειτουργούν 

με αυτόν τον τρόπο εξαιτίας της νευροβιολογίας- του τρόπου, με τον οποίο το μυαλό σου 

είναι σχεδιασμένο. Οι ψυχολόγοι πιστεύουν ότι οι αναμνήσεις των τραυματικών γεγονότων, 

αποθηκεύονται με διαφορετικό τρόπο από το μυαλό. Μια πολύ σημαντικη διεργασία, κατα τη 

θεραπεία του τραύματος είναι η  “επεξεργασία” των αναμνήσεων, έτσι ώστε να μην είναι τόσο 

ενοχλητικές.

Κατά τη διάρκεια, που η Τάνια νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ ήταν σε  ντελίριο, πίστευε 
ότι την είχαν απαγάγει και θέλανε να τις κάνουν κακό. Όταν πήρε εξιτήριο από το 
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νοσοκομείο, η Τάνια είχε αρκετές ανεπιθύμητες μνήμες από όσα έζησε στη ΜΕΘ. 
Θυμόταν συζητήσεις, που πίστευε ότι είχε ακούσει και είχε παρόμοια δυσάρεστα 
συναισθήματα από την περίοδο της νοσηλείας της. Κάθε φορά που έρχονταν στο 
μυαλό τις αυτές οι μνήμες ένιωθε σαν να είναι ξανά μέσα στη ΜΕΘ. Ήταν τόσο έντονες 
οι αναμνήσεις της, που μύριζε τις μυρωδιές από τα φάρμακα και άκουγε του ήχους 
των μηχανημάτων. Όταν της συνέβαινε αυτό, δεν μπορούσε να διακρίνει τι είναι 
πραγματικότητα και τι όχι.

3: Η Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες σχετίζεται με την 

νοηματοδότηση

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία επεξεργάζεται τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις  μας, επειδή 

πιστεύει ότι από αυτά εξαρτώνται τα συναισθήματά μας. Αυτο που κάνει τη ΔΜΣ τόσο δύσκολη 

είναι οι τροποι με τους οποίους νοηματοδοτείται, αυτό που σας έχει συμβεί. Πολλές φορές οι 

ερμηνείες που κάνουμε μπορεί να είναι πολύ ακριβείς, άλλες φορές πάλι να είναι τελείως άσχετες.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της η Τάνια ήταν πάρα πολύ άρρωστη και έπρεπε να 
την κρατήσουν σε ακινησία για να μην βγάλει τα σωληνάρια.Εκείνη τη στιγμή, ενώ 
βρισκόταν στο ντελίριο πίστευε ότι οι νοσοκόμοι που την κρατούσαν ήταν νίντζα, την 
κρατούσαν αιχμάλωτη και την καταδίωκαν - το αποτέλεσμα ήταν ότι ένιωθε έντονο 
φόβο. Μετά το εξιτηριο της από το νοσοκομείο, η Τάνια είχε εφιάλτες και αναδρομές 
των τραυματικών γεγονότων.Ήταν τόσο έντονες αυτές οι αναδρομές, που την έκαναν 
να πιστεύει ότι τρελαίνεται και ένιωθε ακόμη περισσότερο φόβο.

Γεγονός Ερμηνεία Συναίσθημα
Βρίσκομαι στη ΜΕΘ και 
συνειδητοποιώ ότι δεν μπορώ 
να κινηθώ

Είμαι αιχμάλωτη Φοβάμαι

Εφιάλτες με νοσηλευτές νίντζα Τρελαίνεστε Φοβάμαι

Πίνακας: Πώς η Τάνια ερμήνευσε μερικές από τις εμπειρίες της τόσο κατα τη διάρκεια όσο και μετά την 

παραμονή της στη ΜΕΘ.

Οι δυσλειτουργικές ερμηνείες των γεγονότων, μπορούν να σας κρατήσουν “κολλημένο”. Οι 

ψυχολογικές θεραπείες για τη Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες, περιλαμβάνουν την αναδόμηση 

των δυσλειτουργικών ερμηνειών για το τραύμα.
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Δυσλειτουργική νοηματοδότηση Λειτουργική Νοηματοδότηση
Με κρατάνε αιχμάλωτη νίντζα με μάσκες. Με φρόντιζαν νοσοκόμοι με μάσκες, στο 

νοσοκομείο.
Θα πεθάνω, η ζωή μου βρίσκεται σε κίνδυνο. Η ζωή μου ήταν σε κίνδυνο, αλλά τώρα είμαι 

ασφαλής και αναρρώνω.
Κανένας δεν με ακούει, κανένας,  δεν νοιάζεται 
για μένα.

Δεν μπορούσα να μιλήσω επειδή είχα έναν 
σωλήνα στο λάρυγγα μου. Με φρόντιζαν τότε 
και ακόμα και τώρα με νοιάζονται οι άνθρωποι.

Χάνω τα λογικά μου, δεν είναι λογικό να βιώνω 
τέτοιες εμπειρίες.

Όσο ήμουν στη ΜΕΘ βίωνα ντελίριο και είχα 
παραισθήσεις/ψευδαισθήσεις. Είναι μια πολύ 
συνηθισμένη κατάστασης όταν ζεις μια τέτοια 
εμπειρία και δεν σημαίνει ότι χάνω τα λογικά 
μου.

Δεν πρέπει να προσέχω τα παιδιά μου εγώ, σε 
τέτοια κατάσταση που βρίσκομαι τώρα.

Δεν χάνω τα λογικά μου, αναρρώνω από τη 
ΔΜΣ και μπορώ να φροντίσω τα παιδιά μου.

Πίνακας: Μερικές από τις δυσλειτουργικές νοηματοδοτήσεις της Τάνιας και κάποιες πιο λειτουργικές, που 

ανακάλυψε.
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4: Κάποιες φορές οι επιλογές, που κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε 

μια κατάσταση, είναι μη παραγωγικές

Όλοι μας κάνουμε το καλύτερο προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στα όσα νιώθουμε. Ένα 

από τα προβλήματα, με την ΔΜΣ είναι ότι οι στρατηγικές αντιμετώπισης αποδεικνύονται 

αναποτελεσματικές. Έχετε χρησιμοποιήσει κάποιες από τις παρακάτω τεχνικές;

Τεχνικές Αντιμετώπισης Αυτοεκπληρούμενη 
προφητεία

Ακούσια Επίδραση

Αποφυγή εκλυτικών 
ερεθισμάτων.

Αποφυγή δυσφορίας. Αίσθηση 
ευφορίας.

“Μη επεξεργασία” των 
αναμνήσεων του τραυματικού 
γεγονότος. Η ζωή περιορίζεται 
από το άγχος.

Αποφυγή να μιλάτε για αυτό. Αποφυγή δυσφορίας. Δεν 
θέλετε οι άνθρωποι να 
νομίζουν ότι είστε τρελός.

“Μη επεξεργασία” των 
αναμνήσεων του τραυματικού 
γεγονότος. Δεν λαμβάνετε 
επιβεβαίωση από τους 
αγαπημένους ή από τους 
ειδικούς. Συνεχίζετε να 
πιστεύετε ότι είστε τρελός/ή.

Χρήση αλκοόλ και 
απαγορευμένων ουσιών.

Καλύτερος ύπνος. Έλεγχος των 
συναισθημάτων.

Χειροτερεύει η κατάσταση 
του ύπνου. Δεν αισθάνεστε 
καλύτερα. Εθισμός/Εξάρτηση.

Αποφεύγετε να σκεφτείτε 
τι συνέβει και το κρατάτε 
καταπιεσμένο.

Αποφυγή δυσάρεστων 
συναισθημάτων.

Η καταπίεση των αναμνήσεων, 
οδηγεί στο να “επανέρχονται” 
συχνά στη μνήμη και κάθε 
φορά, η αναβίωσή τους είναι 
πιο έντονη.

Ενδελεχής έλεγχος για 
συμπτώματα.

Εντοπισμός συμπτωμάτων πριν 
γίνουν σοβαρά.

Συνεχίζετε να έχετε “ψευδείς 
συναγερμούς” και να 
παρατηρείτε μη σημαντικά 
συμπτώματα.

Πίνακας: Οι στρατηγικές αντιμετώπισης έχουν θετικές και αρνητικές συνέπειες.
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5. Συνδυάζοντάς τα όλα μαζί

Εάν βάλουμε όλα αυτά τα βήματα μαζί, θα σας είναι περισσότερο κατανοητό, γιατί η Διαταραχή 

Μετατραυματικού Στρες δεν μπορεί να ιαθεί απο μονη της. Αυτός είναι “ο φαύλος  κύκλος” που η 

Τάνια έφτιαξε με τον θεραπευτή της. Αυτό βοήθησε την Τάνια, στο να ανακαλύψει το νόημα, της 

εμπειρίας της, και να φτιάξει σε συνεργασία με τον θεραπευτή της, ένα θεραπευτικό πλάνο. 

Ενοχλητικά συμπτώματα της μνήμης

Αποφεύγω να το σκέφτομαι  
Κρατάω τον εαυτό μου απασχολημένο, προκειμένου 

να αποσπάσω την προσοχή μου από αυτό.
Προσπαθώ να απομακρύνω τις αναμνήσεις μου

Στέκομαι στο γεγονός ότι προκάλεσα αναστάτωση στην οικογένειά μου

Αρνητικές σκέψεις και πεποιθήσεις

Τραυματικό γεγονός

Πρόσφατη αίσθηση απειλής

Στρατηγικές 
αντιμετώπισης

Αποφυγή, σημαίνει 
ότι οι αναμνήσεις 

παραμένουν 
απαράλλαχτες και 

ζωντανές

Αποφυγή, σημαίνει 
ότι οι πεποιθήσεις 
παραμένουν ίδιες

Ήμουν άρρωστη και βρισκόμουν στην εντατική. 
Βίωσα μια κατάσταση ντελίριο - στην οποία είχα ψευδαισθήσεις 

ότι οι νοσοκόμοι ήταν νίντζα, με είχαν απαγάγει 
και με κρατούσαν όμηρο.

Κατακερματισμένες αναμνήσεις. 
Οι αναμνήσεις ενεργοποιούνται 

εύκολα.
Πολύ ζωντανές, αναπαραστάσεις των 
ψευδαισθήσεων/παραισθήσεων και 

του αισθήματος καταδίωξης

Κατά τη διάρκεια: Ίσως με σκοτώσουν. 
Οι νίντζα με κρατάνε αιχμάλωτη σε 

μία βάρκα. Είμαι αδύναμη.
 Μετά: Άραγε τρελαινομαι; Είμαι κακό 

άτομο, εγώ φταίω που το περνάω αυτό.

Τρομοκρατημένη
Αβοήθητη

Καταδιωγμένη
Ένοχη  

Σχέδιο: Εξετάζω τις 
πεποιθήσεις μου και 

επεξεργάζομαι τα 
όσα πιστεύω τώρα.

Σχέδιο:
• Σταματάω τις αποφυγές

• Προσεγγίζω τις 
αναμνήσεις μου

• Ξεκινάω να αξιοποιώ 
ξανά τη ζωή μου

Σχέδιο: 
“Επεξεργασία” 

των αναμνήσεων 
με τον θεραπευτή

!
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Ψυχοθεραπείες για τη Διαταραχή 
Μετατραυματικού Στρες (ΔΜΣ)

Υπάρχουν αρκετές επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπείες για τη ΔΜΣ. Μερικές από τις πιο 

διαδεδομένες είναι:

• Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της Γνωσιακής Θεραπείας της 

ΔΜΣ και της Θεραπείας Γνωσιακής Επεξεργασίας.

• Απευαισθητοποίηση και Επανεπεξεργασία μέσω οφθαλμικών κινήσεων (EMDR).

Παρόλο που αυτές οι θεραπευτικές προσεγγίζεις ίσως διαφέρουν σε καποια σημεία, αυτό που 

όλες περιλαμβανουν είναι:

• Κάποια έκθεση στη τραυματική εμπειρία. Οι αναμνήσεις στη ΔΜΣ μπορεί να είναι κάπως 

ανάμεικτες (ιδιαίτερα εκείνες από την  Μονάδα Εντατικής Θεραπείας). Το να μιλήσετε και να 

γράψετε για αυτές και για το τι ακριβώς συνέβει, θα σας βοηθήσει πολύ στην επεξεργασία 

των αναμνήσεων, στο να μειώσετε το βαθμό άγχους που προκαλούν και στο να είναι λιγότερο 

ενοχλητικές.

• Φτιάχνοντας νόημα. Είναι πολύ βοηθητικό να κατανοήσετε τι ακριβώς σας συνέβει τότε και 

τι αισθανόσασταν, καθώς αυτές οι πληροφορίες, θα σας βοηθήσουν να επαναδιατυπώσετε τις 

αντιλήψεις σας με βάση τα όσα γνωρίζετε πλέον στο παρόν.

• Εκμάθηση διαφορετικών στρατηγικών αντιμετώπισης. Ξεπερνώντας την αποφυγή, μαθαίνετε 

πιο υγιείς τρόπους να αντιμετωπίζετε τις αναμνήσεις και έτσι μπορείτε να αποκτήσετε τον έλεγχο 

στη ζωή σας. 

Υπάρχουν ξεχωριστές θεραπευτικές τεχνικές, για την περίπτωση 

που βρισκόσασταν σε εντατική θεραπεία

Ορισμένα χαρακτηριστικά της θεραπείας, που είναι ιδιαίτερα βοηθητικά για κάποιον που έχει 

νοσηλευτεί σε ΜΕΘ είναι:

• Η ψυχοεκπαίδευση στο πώς η σωματική ασθένεια, το ντελίριο και το ιατρικό περιβάλλον 

επηρεάζουν την ψυχική υγεία.
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• Η ψυχοεκπαίδευση, για τις ψευδαισθήσεις, τις αναδρομές, και γιατί αυτές συμβαίνουν. Είναι 

πολύ σημαντικό να κατανοήσετε ότι επειδή είχατε αυτές τις ψευδαισθήσεις, κατά τη διάρκεια 

της νοσηλείας σας στη ΜΕΘ ή και αργότερα, δεν σημαίνει ότι χάνετε τα λογικά σας.

• Διαβαζοντας τα ιατρικά αρχεία θα μάθετε τι σας συνέβαινε κατά τη διάρκεια της νοσηλίας 

σας, προκειμένου να συμπληρώσετε τα κενά μνήμης που τυχόν έχετε. Αν οι τραυματικές 

αναμνήσεις, σας βασανίζουν για πολύ καιρό, οι ψυχολόγοι  θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε ένα 

“χρονοδιάγραμμα” προκειμένου να βάλετε σε σειρά όλα τα γεγονότα που σας συνέβησαν.

• Να επισκεφθείτε ξανά το χώρο που ήσασταν. Το να επισκεφθείτε ξανά τη ΜΕΘ ή να δείτε εικόνες 

ή βίντεο μπορούν να σας βοηθήσει στην “επεξεργασία” των τραυματικών αναμνήσεων και στη 

διορθωση διαστρεβλωμενων πεποιθήσεων που τυχόν έχετε. Σε πολλές περιπτώσεις ασθενών 

έχει φανεί αρκετά βοηθητική η συνάντηση με το προσωπικό που τους φρόντιζε.

• Αποδοχή ότι ίσως υπάρχουν κάποια κενά μνήμης, καθώς δεν είχατε τη συνείδησή σας καθόλη 

τη διάρκεια της νοσηλείας σας.. 

• Η κατανόηση ότι ίσως έχετε “σωματικές αναμνήσεις” από ό,τι σας συνέβει. Αυτές ίσως βιωθούν 

ως αναδρομές στο παρελθόν ή υπάρχει περίπτωση να τις  βιώσετε ξανα κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας.
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Τι πρέπει να κάνετε αν υποψιάζεστε ότι έχετε 
ΔΜΣ,  μετά από μία επικίνδυνη ασθένεια;

Βήμα Πρώτο: Διαλογή

Αν πιστεύετε ότι πάσχετε από ΔΜΣ τότε ένα καλό πρώτο βήμα είναι να συμπληρώσετε το 

παρακάτω ερωτηματολόγιο.Δεν μπορείτε να διαγνώσετε μόνος/η σας τον εαυτό σας, αλλά  το 

ερωτηματολόγιο, ίσως σας βοηθήσει να καταλάβετε εάν χρειάζεστε περαιτέρω αξιολόγηση από 

ένα ειδικό ψυχικής υγείας.

Μερικές φορές συμβαίνουν πράγματα στους ανθρώπους που είναι ασυνήθιστα, ιδιαίτερα τρομαχτικά, 
φριχτά ή τραυματικά. Όπως για παράδειγμα είναι η εισαγωγή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Έχετε 
βιώσει ποτέ κάτι παρόμοιο;
 Ναι/ Όχι

Εάν ναι, παρακαλώ απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις.

Τον προηγούμενο μήνα:
1. Είχατε εφιάλτες που σχετίζονταν με το ή τα γεγονός/τα ή σκέψεις γύρω από το/τα γεγονός/τα, χωρίς να 
μπορείτε να το ελέγξετε; 
 Ναι/ Όχι

2. Προσπαθούσατε πολύ να μην σκεφτείτε το/τα γεγονός/τα ή άλλαξατε δρόμο προκειμένου να αποφύγετε 
κάποια κατάσταση που σας θυμίζει το/τα γεγονός/τα; 
 Ναι/ Όχι

3. Ήσασταν συνεχώς σε επιφυλακή, ιδιαίτερα προσεκτικός και εύκολα τρομάζατε;
 Ναι/ Όχι

4. Αισθανόσασταν  μουδιασμένος ή αποστασιοποιημένος από ανθρώπους και δραστηριότητες; 
 Ναι/ Όχι

5. Νιώθατε ένοχος και δεν μπορούσατε να σταματήσετε να κατηγορείτε τον εαυτό σας ή τους άλλους για 
το/τα γεγονός/τα ή για οποιοδήποτε πρόβλημα αυτό/ά επεφερε/αν;
 Ναι/ Όχι

Αν απαντήσατε θετικά σε τρία ή περισσότερα από τα παραπάνω, τοτε ίσως έχετε Διαταραχή 
Μετατραυματικού Στρες. Ίσως είναι καλύτερα να επικοινωνήσετε με ένα ειδικό ψυχικής υγείας για μια 
πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση. 
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Βήμα Δεύτερο: Επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία

Εάν θεωρείτε ότι έχετε συμπτώματα ΔΜΣ, τότε είναι προτιμότερο να αναζητήσετε βοήθεια 

από έναν ειδικό. Καλύτερα είναι να επικοινωνήσετε με τον οικογενειακό σας γιατρό ή με έναν 

ψυχοθεραπευτή. 

Για να βρειτε Γνωσιακό Συμπεριφοριστικό Ψυχοθεραπευτή

• ΗΠΑ: http://www.abct.org

• Ηνωμένο Βασίλειο: https://www.babcp.com

• Ευρώπη: https://eabct.eu/about-eabct/member-associations/

• Αυστραλία: https://www.aacbt.org.au

• Καναδά: https://cacbt.ca/en/

Για Ψυχοθεραπευτή εξειδικευμένο στην Απευαισθητοποίηση και Επεξεργασία 
μέσω Οφθαλμικών Κινήσεων

• ΗΠΑ: https://emdria.org

• Ηνωμένο Βασίλειο: https://emdrassociation.org.uk

• Ευρώπη: https://emdr-europe.org/associations/european-national-associations/

• Αυστραλία: https://emdraa.org

• Καναδά: https://emdrcanada.org
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Πληροφορίες για θεραπευτές ψυχικής υγείας που 
δουλεύουν με ασθενείς που έχουν ΔΜΣ, μετά από 
νοσηλεία στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Ακομα και οι θεραπευτές, οι οποίοι δουλεύουν με ασθενεις με ΔΜΣ μπορεί να “δυσκολευτούν” με 

κάποιες πτυχές του τραύματος, που σχετίζονται με τη νοσηλεία στη ΜΕΘ. Βασικά, οι ψυχολογικές 

θεραπείες για ΔΜΣ μετά από νοσηλεία σε ΜΕΘ, χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία, που χρησιμοποιούν 

και για άλλου τύπου τραύματος. Παρολα αυτα ίσως είναι βοηθητικό, οι θεραπευτές να εξοικειωθούν 

με τις παρακάτω λεπτομέρειες και να έχουν την κατάλληλη εποπτεία, όταν δουλεύουν με αυτόν 

τον πληθυσμό. Αν είχατε κάποια τραυματική εμπειρία, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας, και 

σκοπεύετε να ξεκινήσετε θεραπεία, ίσως σας βοηθήσει να συζητήσετε τα παρακάτω με τον 

θεραπευτή σας.

Αναμνήσεις του τραυματικού γεγονότος: διάρκεια, 

κατακερματισμός, περιεχόμενο

Η παραμονή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μπορεί να διαρκεί από μέρες έως εβδομάδες. 

Η διάρκεια της παραμονής στη ΜΕΘ σημαίνει και “μεγαλύτερη δόση” έκθεσης στην τραυματική 

εμπειρία, κάτι που  ίσως οδηγήσει στη δημιουργία περισσότερων τραυματικές αναμνήσεις.

Οι ασθενείς είναι πιθανό να μην έχουν τον έλεγχο της συνείδησής τους καθόλη τη διάρκεια 

της νοσηλείας τους στη ΜΕΘ. Είναι πιθανό να είχαν μειωμένη συνείδηση και η κωδικοποίηση 

των γεγονότων να είχε επηρεαστεί, κάτι το οποίο θα επηρεάσει και την ανάκτηση τους. Είναι 

αναμενόμενο οι ασθενείς να έχουν κενά μνήμης και είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται. Κατά τη 

διάρκεια επεξεργασίας των αναμνήσεων μπορείτε να πείτε “Ποιό είναι το αμέσως επόμενο γεγονός, 

το οποίο θυμάστε;”

Οι θεραπευτές θα πρέπει να περιμένουν, ότι οι μετατραυματικές αναμνήσεις από τη νοσηλεία σε 

μία κρίσιμη κατάσταση, είναι κατακερματισμένες και υπάρχει ένα συνονθύλευμα “πραγματικού” 

και “φανταστικού” περιεχομένου. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα χρονοδιάγραμμα της 

εμπειρίας του ατόμου μέσα στο νοσοκομείο, το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες από τα 

όσα θυμάται το άτομο, το ιατρικό ιστορικό, το ιστορικό της ΜΕΘ, εάν είναι διαθέσιμο, καθώς 

και περιγραφές των φίλων και των μελών της οικογένειας. Επιπλέον είναι βοηθητικό, το να είναι 

εικονογραφημένο ή σε μορφή αφήγησης. 
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Οι εμπειρίες παραληρητικών ιδεών ή ψευδαισθήσεων/

παραισθήσεων που έζησαν μέσα στη ΜΕΘ, φαίνεται ότι 

συνεχίζονται και στην καθημερινή ζωή

Το ντελίριο είναι ένα εξαιρετικά συχνό φαινόμενο που βιώνεται από ασθενείς σε εντατική θεραπεία 

και μπορεί να προκαλέσει ψευδαισθήσεις και παραληρητικές ιδέες. Εάν αυτές οι εμπειρίες 

επιμένουν μετά τον τερματισμό της νοσηλείας στη ΜΕΘ, ίσως είναι χρήσιμο να γίνονται αντιληπτές 

ως ακούσιες αναμνήσεις των όσων έζησαν, σε μια προσπαθεια νοηματοδότησης των γεγονότων 

αυτών. 

Για να δώσουμε ένα κλινικό παράδειγμα, ο Μάρκ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη ΜΕΘ, 

υπεροξυγονόθηκε, ένιωσε ανακούφιση και βίωσε ντελίριο. Μία από της νοσηλεύτριες ήταν 

Ασιατικής καταγωγής και πίστεψε ότι τον κυνηγούσε η Ασιατική μαφία. Μετά την ανάρρωσή του 

συνέχισε να αισθάνεται φοβισμένος, όποτε έβλεπε άνθρωπο Ασιατικής καταγωγής, είχε μνήμες 

από ανεπιθύμητα άτομα Ασιατικής καταγωγής και πίστευε (με λιγότερη ένταση από ότι στη 

νοσηλεία) ότι τον καταδιώκει μία συμμορία Ασιατών. Η εξήγηση που για εκείνον έκανε νόημα, 

ήταν πως ο μηχανισμός εγρήγορσης, ενεργοποιούνταν εύκολα, όταν έβλεπε κάτι που έμοιαζε με 

την τραυματική εμπειρία (όπως τα πρόσωπα Ασιατών) και οι ακούσιες αυτές αναμνήσεις ήταν 

αναδρομές στη νοσηλεία του στη ΜΕΘ. Αυτές μειώθηκαν, κατά τη διάρκεια της θεραπείας του, 

με την έκθεση στις τραυματικές αναμνήσεις. Στη συνέχεια έγιναν συμπεριφορικά πειράματα, για 

να αναδομήσει τις πεποιθήσεις του σχετικά με την παρακολούθηση και να τις αντικαταστήσει με 

λιγότερο απειλητικές σκέψεις, όπως “κανένας δεν μου δίνει ιδιαίτερη προσοχή”. Με την επεξεργασία 

των αναμνήσεών του και μόλις αναδόμησε τις πεποιθήσεις του, δεν ένιωθε πλέον άγχος, όταν 

βίωνε ακούσιες αναδρομές.

Οι ασθενείς ίσως περιγράφουν έντονες “σωματικές αναμνήσεις” και 

συναισθηματα κατα τη διάρκεια της επεξεργασίας των τραυματικών 

γεγονότων

Ίσως οι ασθενείς περιγράψουν μόνοι τους αυτές τις εμπειρίες αυθόρμητα, κατά την αξιολόγηση 

ή επεξεργασίας των αναμνήσεων, διαφορετικά είναι πολύ χρήσιμο να  ρωτήσει ο θεραπευτής, με 

ενσυναίσθηση, για αυτές. Για παράδειγμα, οι ασθενεις ίσως είχαν μια δυσάρεστη αίσθηση στο λαιμό 

τους κατα τη διάρκεια της διασωλήνωσης τους ή ένιωθαν δυσφορία στη βουβωνική χώρα κατα τη 

διάρκεια του καθετηριασμού τους. Όπως συμβαίνει με τις οπτικές και ακουστικές αναμνήσεις του 

https://www.psychologytools.com
https://www.psychologytools.com


Κρίσιμη Ασθένεια, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (ΔΜΣ)

27 © 2020 Psychology Tools Limited

This resource is designed for everyone, and is free to share. Translated versions are available from psychologytools.com

τραύματος (π.χ έκθεση), η επεξεργασία είναι αποτελεσματική και για τις “σωματικές αναμνήσεις”. 

Αν ο ασθενής, ήταν μπρούμυτα ή ανάσκελα, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στη ΜΕΘ, ίσως να 

είναι βοηθητικό κάποια μέρη της θεραπείας να διεξαχθούν με τον θεραπευόμενο στην ίδια στάση 

σώματος.

Οι "αναδρομές πόνου” συμβαίνουν πραγματικά και αξίζει να τις 

εξερευνήσετε

Οι αναδρομές είναι ακούσιες αναμνήσεις. Συχνά  βιώνονται ως οπτικές και ακουστικές, μπορεί 

όμως να είναι οσφρητικές (οσμή) ή σωματοαισθητηριακές (αφή). Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι 

όσοι βίωσαν σωματικό πόνο, κατα τη διάρκεια των τραυματικών γεγονότων, μπορεί να βιώσουν 

ξανά πόνο μέσα από τις αναδρομές, κάτι το οποίο δεν θα αναφέρουν αυθόρμητα μέσα στην 

θεραπεία. Η κλινική εμπειρία δείχνει, ότι αυτές οι αναμνήσεις μπορούν να επεξεργαστούν με τον 

ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως και οι άλλες τραυματικές αναμνήσεις.

Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι αξιολογήσεις των συνεπειών του 

τραύματος

Οι ερμηνείες, που ακολουθούν την φροντίδα σε μια κρίσιμη κατάσταση αφορούν πολλούς τομείς 

και μπορούν να αντιμετωπιστούν, τόσο με γνωσιακές όσο και με συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κλινικοί ας ανατρέξουν στην πηγή  Μurray et al (2020)[4], στην 

οποίο αναφέρονται πολλές κλινικές προσεγγίσεις,  με περισσότερες λεπτομέρειες.

• Οι πεποιθήσεις γύρω από τη ψυχική ασθένεια και την ψυχική ακεραιότητα κατά τη διάρκεια 

του ντελίριο. Οι πεποιθήσεις, ίσως περιλαμβάνουν αυτόματες σκέψεις όπως “Θα τρελαθώ”, “Δεν 

μπορώ να εμπιστευτώ τον εαυτό μου”, ή “ Βρίσκομαι εκτός ελέγχου”.Οι ασθενείς ίσως ντρέπονται 

για το πως συμπεριφέρονταν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. 

• Πεποιθήσεις για την απώλεια.  Ίσως υπάρχουν σκέψεις ανησυχίας για απώλεια της σωματική 

λειτουργικότητας ή απώλεια του τρόπου ζωής, όπως ήταν πριν από το τραυματικό γεγονός.

• Πεποιθήσεις για την εικόνα σώματος. Ίσως υπάρχουν σκέψεις για τις μόνιμες αλλαγές, όπως 

“Δεν θα είμαι ποτέ ο/η ίδιος/α ξανά” ή πεποιθήσεις για σημάδια, ουλές και την εικόνα του 

σώματος, όπως “ Είμαι αηδιασικός/ή”.

• Ανησυχίες για θέματα υγείας. Είναι πολύ συνηθισμένο, οι ασθενείς που βίωσαν μια σοβαρή 
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ασθένεια να φοβούνται ότι θα τη βιώσουν ξανά ή ότι θα βιώσουν μια άλλη σοβαρή ασθένεια, η 

οποία θα τους οδηγήσει σε νοσηλεία στο νοσοκομείο. Αυτό το άγχος υγείας ίσως γενικευτεί και 

στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

•  Ανησυχίες σχετικά με την ιατρική θεραπεία και το προσωπικό υγείας. Ο θυμός για κάποιες 

πτυχές της ιατρικής θεραπείας, δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο, καθώς μερικοί ασθενείς θα 

αισθανθούν δυσπιστία προς το νοσηλευτικό προσωπικό.

Επίσκεψη της τοποθεσίας και πρόσβαση σε αρχεία

Είναι χρήσιμο, οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία της Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας, στα οποία αναγράφεται λεπτομερώς η χρονική πορεία της νόσους τους και οι ιατρικές 

διαδικασίες στις οποίες υποβλήθηκαν. Ορισμένα νοσοκομεία έχουν “ημερολόγια ΜΕΘ” στα οποία 

οι θεραπευόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση, κάτι το οποίο βοηθά πολύ τους ασθενείς να 

βάλουν σε μια σειρά τα γεγονότα που έζησαν.

Σε όσες περιπτώσεις είναι δυνατόν, η επίσκεψη των χώρων νοσηλείας είναι πολύ βοηθητική, όπως 

έχουν αναφέρει οι ίδιοι οι ασθενείς. Πλέον η δια ζώσης επίσκεψη στον τόπο νοσηλείας δεν είναι 

και τόσο εφικτή, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, μια καλή εναλλακτική είναι η ψηφιακή 

επίσκεψη των χώρων αυτών.

Οι θεραπευτές θα πρέπει να βοηθήσουν τους πελάτες τους να βρουν πληροφορίες, οι οποίες 

από τη μία, θα τους βοηθήσουν να καταλάβουν από που προήλθαν οι ψευδαισθήσεις τους και 

από την άλλη, θα τους βοηθήσουν να αναδομήσουν τις πεποιθήσεις τους. Για παράδειγμα, ο 

Γιώργος κατάλαβε ότι τα “καρφιά φέρετρου” τα οποίο είδε όσο βρισκόταν στη ΜΕΘ, είχαν σχέση 

με τις λεπτομέρειες/σημάδια στο ταβάνι. Όταν η Τάνια επισκέφτηκε τη ΜΕΘ, διαπίστωσε πόσο 

“απαλά” αλληλεπιδρούν οι νοσοκόμοι με τους ασθενείς, τους παροτρύνουν να μην πειράζουν τα 

σωληνακια τους,  και αναθεώρησε τα πιστεύω της σε: “οι νοσοκόμοι προσπαθούν να βοηθήσουν 

τους ασθενείς και όχι να τους βλάψουν”.

Οι ασθενείς μπορεί να αναφέρουν ερεθίσματα που τους 

πυροδοτούν αρνητικά στο παρόν 

Αυτα τα ερεθίσματα μπορεί να είναι οπτικά, όπως η θέαση του ιατρικού προσωπικού, ιατρικές 

τοποθεσίες ή κάποια πρόσωπα. Μπορεί βέβαια να είναι και ακουστικά, όπως ο ήχος κάποιου 

μηχανήματος. Ίσως να είναι σωματοαισθητικά, όπως το να ξαπλώνουν σε μια συγκεκριμένη θέση. 
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Είναι σημαντικό, να ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να κάνουν διαχωρισμούς στο “τώρα” και το 

“τότε” τόσο για τα ερεθίσματα που αντιμετωπιζουν στην καθημερινή τους ζωή, όσο και για όσα 

αντιμετωπίζουν μέσα στη θεραπεία.

H ιστοσελίδα Psychology Tools, για τη θεραπεία της ΔΜΣ 

περιλαμβάνει Guide
UK English

Trauma, Dissociation,  
And Grounding

Information handout
UK English

What Is Trauma-Focused
Cognitive Behavioural 
Therapy (TF-CBT)?

Exercise
UK English

Stimulus Discrimination
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Σχετικά με αυτόν τον οδηγό

Ποιοι είμαστε;

O Dr Matthew Whalley είναι κλινικός ψυχολόγος και διευθύνων του Psychology Tools. Ένα από 

τα κλινικά του ενδιαφέρονται είναι η θεραπεία επιζώντων τραυματικών γεγονότων κι η ανάπτυξη 

ψυχολογικών τεχνικών, με στόχο τη βοηθεια των κλινικών στην αποτελεσματική θεραπεία. Έχει 

εργαστεί στην πρωτοβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα, καθώς και σε κοινωνικά προγράμματα το 

εθνικού συστήματος υγείας της Αγγλίας και τώρα εργάζεται ιδιωτικά. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον 

και πλήθως δημοσιεύσεων, σχετίζονται με την εξερευνηση ψυχολογικών προσεγγίσεων στον 

πόνο, την αυτοβιογραφική ανάμνηση επιζώντων τραυματικών γεγονότων και τη γνωσιακή 

συμπεριφοριστική προσέγγιση της ζάλης.

H Dr Hardeep Kaur είναι κλινική ψυχολόγος και κλινική σύμβουλος του Psychology Tools. Έχει 

εξειδικευτεί στον εθισμό και στο τραύμα, στην ενσυνειδητότητα και είναι κλινική επόπτρια. Αυτή 

τη στιγμή εργάζεται ως κλινικός στο εθνικό σύστημα υγείας της Αγγλιας, σε υπηρεσία σχετικά με 

τους εθισμού και στην IAPT. Ηγείται σε μία ομάδας της υπηρεσίας IAPT και της υπηρεσίας Combat 

Stress και έχει εργαστεί την τριτοβάθμια φροντίδα τραύματος, του εθνικού συστήματος υγείας. Η 

Dr Hardeep Kaur είναι αναγνωρισμένη θεραπεύτρια CBT, από το BABCP και έχει εξειδικευτεί στη 

ACT και CFT θεραπεία και στο EMDR.

Τι είναι το Psychology Tools;

Η αποστολή του Psychology Tools είναι διττή: αφενός η διασφάλιση ότι οι θεραπευτές 

παγκοσμίως έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας τεκμηριωμένα εργαλεία, που χρειάζονται 

για την αποτελεσματική διεξαγωγή της θεραπείας και αφετέρου αποτελεί μια αξιόπιστη πηγή 

αυτοβοήθεια για το κοινό. 
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