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ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

 Η απόκτηςη ενόσ παιδιού 
αποτελεύ πρόκληςη για κϊθε 
γυναύκα, τόςο ςωματικό όςο και 
ςυναιςθηματικό. Εύναι φυςικό 
πολλϋσ νϋεσ μητϋρεσ να ϋχουν 
διακυμϊνςεισ ςτη διϊθεςό τουσ 
μετϊ τη γϋννα, να νιώθουν τη μια 
ςτιγμό γεμϊτεσ χαρϊ & 
κατϊθλιψη την ϊλλη. 

Αυτού του εύδουσ η κατϊθλιψη 
ονομϊζεται ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ.



Οι ερευνητϋσ ϋχουν 
προςδιορύςει τρεύσ τύπουσ 
επιλόχειασ κατϊθλιψησ:                          
1)Σην επιλόχεια 
μελαγχολύα

2)Σην επιλόχεια 
κατϊθλιψη 

3)Σην επιλόχεια ψύχωςη



ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΜΕΛΑΓΧΟΛIΑ

Εύναι λιγότερο ςημαντικό 
από τισ επιλόχειεσ μορφϋσ 
κατϊθλιψησ. 

Εκτιμϊται ότι τη βιώνουν 
περύπου το 50%-80% των 
μητϋρων. 

Συνόθωσ εκδηλώνεται την 
πρώτη ϋωσ Τρύτη ημϋρα 
μετϊ την γϋννα & μπορεύ 
να διαρκϋςει λύγεσ ημϋρεσ 
ϋωσ αρκετϋσ εβδομϊδεσ.



Η κατάςταςη  αυτθ 
χαρακτηρίζεται  από:

 Ευερεθιςτότητα

 Απογοότευςη

 Άγχοσ

 Σύγχυςη

 Κόπωςη 

 Αώπνύα

 Κλϊματα χωρύσ λόγο

Η μελαγχολύα τησ λοχεύασ δεν απαιτεύ 
ιδιαύτερη θεραπεύα, πϋρα από την 
υποςτόριξη , την ενθϊρρυνςη & την 
ςυμπαρϊςταςη τησ αςθενούσ από το 
οικογενειακό τησ περιβϊλλον. 



ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΣΑΘΛΙΨΗ

Η επιλόχεια κατϊθλιψη εύναι 
μια κατϊςταςη πιο 
εξουθενωτικό από την 
μελαγχολύα. 
Υπολογύζεται ότι την 
βιώνουν περύπου το 15% 
των μητϋρων. 
Τα πρώτα ςυμπτώματα 
μπορεύ να εμφανιςτούν 
οποιαδόποτε ςτιγμό από τη 
ςτιγμό τησ γϋννασ ϋωσ και 
ϋξι μόνεσ μετϊ & μπορεύ να 
διαρκϋςει από αρκετούσ 
μόνεσ ϋωσ ϋνα χρόνο.



ΑΙΣΙΑ

Τα ακριβό αύτια δεν εύναι ακόμη γνωςτϊ. 
Πιθανότατα οι ϋντονεσ αλλαγϋσ ςτα επύπεδα 
οιςτρογόνων και προγεςτερόνησ ςτο ςώμα τησ 
γυναύκασ μετϊ τον τοκετό να παύζουν ρόλο ςτην 
εμφϊνιςό τησ. Γυναύκεσ οι οπούεσ παρουςιϊζουν 
ϋνα ό περιςςότερα από τα παρακϊτω ϋχουν 
μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν 
κατϊθλιψη τησ λοχεύασ:
 Ιςτορικό επιλόχειασ κατϊθλιψησ ςτο 
παρελθόν.
 Βιολογικό ςυγγενό που πϊςχει από 
κατϊθλιψη.
 Όταν υπϊρχουν επιπλοκϋσ κατϊ τον τοκετό.
 Πρόωρο ό καθυςτερημϋνο τοκετό.
 Συζυγικϊ προβλόματα.
 Προβλόματα υγεύασ ςτο νεογνό.
 Αν ϋχουν παρουςιϊςει ςτο παρελθόν ϊλλα 
ψυχολογικϊ προβλόματα.



ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ

Α. ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ 

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΨΝ 

Β. ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ 

ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ

Γ. ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ ΚΕΧΕΙ



ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ  ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΩΝ 

 Φόβοσ ότι μπορεύ να κϊνει 
κακό ςτο μωρό.

 Ενοχϋσ και ντροπό .

 Αιςθόματα εξϊντληςησ, 
<<κενού>>, λύπησ.

 Άγχοσ, ςύγχυςη , πανικό.

 Φοβϊται να μεύνει μόνη ό 
να βγει ϋξω από το ςπύτι.

 Έχει  μόνιμα κακό διϊθεςη.

 Αιςθϊνεται απελπιςμϋνη, 
ανόμπορη & αβοόθητη. 



ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ  ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

 Δεν τρώει καθόλου ό τρώει 
πϊρα πολύ.

 Δεν ϋχει κανϋνα ενδιαφϋρον 
για οποιαδόποτε 
δραςτηριότητα.

 Κοιμϊται πϊρα πολύ ό ϋχει 
τακτικϊ εφιϊλτεσ.

 Δεν θϋλει να ςυμμετϋχει   ςε 
κοινωνικϊ γεγονότα.

 Δεν την ενδιαφϋρει η εμφϊνιςό 
τησ & η υγιεινό του ςώματόσ 
τησ.

 Δεν μπορεύ να ανταποκριθεύ 
ςτισ απλϋσ καθημερινϋσ 
δραςτηριότητεσ.



ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ  ΚΕΨΕΙ

 Αδυναμύα

ςυγκϋντρωςησ.

 Φτωχό μνόμη.

 Αδυναμύα να λϊβει 
αποφϊςεισ.

 Αύςθημα απόρριψησ 
από τον ςύντροφό 
τησ.



ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ
 Η Θεραπεύα γύνεται με φαρμακευτικό 
αγωγό  ό & με ψυχοθεραπεύα . 
 Σε πρώτη φϊςη ο γιατρόσ θα προςπαθόςει 
να εξαφανύςει τα ςυμπτώματα τησ 
κατϊθλιψησ, ςτη ςυνϋχεια θα ςταθεροποιόςει 
την κατϊςταςη μϋχρι που τελικϊ θα επϋλθει 
πλόρησ ύαςη.
 Σημαντικό εύναι να ληφθούν και όλα τα 
απαραύτητα μϋτρα  για να μην υποτροπιϊςει η 
αρρώςτια.  
 Με τη ςωςτό ιατρικό παρακολούθηςη & 
με την υποςτόριξη & κατανόηςη των 
ανθρώπων του κοντινού περιβϊλλοντοσ & 
ειδικϊ του ςυντρόφου θα εύναι εύκολο να 
ξεπερϊςει αυτό τη δύςκολη φϊςη ομαλϊ και 
ςε μικρό χρονικό διϊςτημα(ςυνόθωσ 
χρειϊζεται 3-6 μόνεσ).      



Ακόμα αποτελϋςματα 
πολλών ερευνών 
παγκοςμύωσ δεύχνουν ότι 
η διατόρηςη τησ κατ΄
ούκον φροντύδασ τησ νϋασ 
μητϋρασ και του μωρού 
τησ από τη μαύα και πϋρα  
από τισ πρώτεσ 40  ημϋρεσ 
ςυμβϊλει ςτην καλό  
ψυχικό υγεύα των 
γυναικών ενώ μειώνεται 
ςημαντικϊ η επιλόχεια 
κατϊθλιψη.

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ



ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ  ΨΤΧΩΗ
 Η επιλόχεια ψύχωςη εύναι 

εξαιρετικϊ ςπϊνια, η 
ςυχνότητα τησ υπολογύζεται 
ςτισ 1 με 2 γυναύκεσ ανϊ 1000 
γεννόςεισ (0,2%), αποτελεύ 
όμωσ ϋνα ψυχιατρικϊ επεύγον 
περιςτατικό που χρόζει 
ϊμεςησ αντιμετώπιςησ. 

 Τα ςυμπτώματα τυπικϊ 
εμφανύζονται μϋςα ςτισ 
πρώτεσ 2 εβδομϊδεσ μετϊ 
τον τοκετό. 



Αυξϊνεται η πιθανότητα τησ 
όταν ςυνυπϊρχουν:

 Ιςτορικό τησ ύδιασ νόςου 
από προηγούμενη γϋννα 
(αυξϊνεται κατϊ 50%η 
πιθανότητα επανεμφϊνιςό 
τησ).

 Ιςτορικό ψυχωςικών
επειςοδύων.

 Πρώτου βαθμού βιολογικού 
ςυγγενεύσ που ϋχουν νοςόςει 
από βαριϋσ ψυχικϋσ νόςουσ 
(π.χ. ςχιζοφρϋνεια ό 
διπολικό διαταραχό).

ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ  ΨΤΧΩΗ



Δευτερογενεύσ  εκλυτικού
παρϊγοντεσ μπορεύ να εύναι: Σα ςυμπτώματα

 To ϋντονο ϊγχοσ τησ  
μητϋρασ.

 Η χαμηλό 
αυτοεκτύμηςη.

 Η μοναξιϊ και η 
απομόνωςη. 

 Η ϋλλειψη 
υποςτηρικτικού

 πλαιςύου.

Συνόθωσ εμφανύζονται απότομα, 
κλιμακώνονται ραγδαύα και 
περιλαμβϊνουν: 

 Παραληρηματικϋσ ιδϋεσ.
 Ψευδαιςθόςεισ.
 Αποδιοργανωμϋνεσ, ςυγχυτικϋσ

καταςτϊςεισ, χαοτικϋσ ςκϋψεισ 
και ςυμπεριφορϋσ.

 Επειςόδια μανύασ και 
κατϊθλιψησ.                                             
Κυκλικό διϊθεςη

 Παρατεταμϋνη αώπνύα 
 Άρνηςη λόψησ τροφόσ
 Διϊχυτο ϊλγοσ & διϋγερςη-

Σκϋψεισ βύαιεσ & 
αυτοκαταςτροφικϋσ



ιεραπεία
 Η επιλόχεια ψύχωςη εύναι ςοβαρό, 

αλλϊ αντιδρϊ καλϊ ςτην 
κατϊλληλη θεραπεύα & οι 
προοπτικϋσ εύναι πολύ καλϋσ. 

 Χωρύσ θεραπεύα υπϊρχει υψηλόσ 
κύνδυνοσ βρεφοκτονύασ, 
αυτοκτονύασ ό και τα δύο. 

 Ο ψυχύατροσ θα χορηγόςει την 
απαραύτητη φαρμακευτικό αγωγό 
που αποτελεύται από:

Αντικαταθλιπτικϊ ( για τα κύρια 
ςυμπτώματα)

Παρϊγοντεσ κατϊ του 
ϊγχουσ(διϋγερςη – αώπνύα)

Λύθιο (μανιακό ςυμπεριφορϊ)
Αντιψυχωςικϊ

φϊρμακα(παραληρητικϋσ ιδϋεσ)



Ο ΡΟΛΟ  ΣΟΤ / ΣΗ ΜΑΙΑ  – ΝΟΗΛΕΤΣΗ  / ΣΡΙΑ

Εύναι δυςϊρεςτο, το γεγονόσ ότι η 
κατϊθλιψη και τα ςυμπτώματα τησ 
δεν λαμβϊνουν ιδιαύτερη προςοχό ςτα 
Νοςοκομεύα /κλινικϋσ. 
Σπανύωσ ο γυναικολόγοσ ό το 
Νοςοκομεύο όπου κϊνει τουσ 
τακτικούσ ελϋγχουσ η γυναύκα πριν και 
μετϊ από την εγκυμοςύνη προβαύνουν 
ςε προληπτικούσ ελϋγχουσ. 
Παρόλα αυτϊ, θα μπορούςαν μϋςω 
τησ διεξαγωγόσ οριςμϋνων ελϋγχων να 
αποκτόςουν μια εικόνα για το 
ψυχολογικό προφύλ των γυναικών, να 
διαγνώςουν τυχόν αγχώδεισ & 
καταθλιπτικϋσ διαταραχϋσ & να 
παραπϋμψουν την γυναύκα ςε ειδικό 
ψυχολογικό υποςτόριξη.



Στο Ηνωμένο Βασίλειο
 Στο Ηνωμϋνο Βαςύλειο οι 

επιςκϋψεισ ακρόαςησ 
(listening visits) εύναι μια 
μορφό παρϋμβαςησ που 
εςτιϊζει ςτην ανϊπτυξη μιασ 
ςχϋςησ μεταξύ του/τησ 
μαύασ/νοςηλευτό και τησ 
μητϋρασ. Ο νοςηλευτόσ 
ερευνϊ τα προβλόματα τησ 
ακούγοντϊσ την προςεκτικϊ 
και προςφϋρει προτϊςεισ 
επύλυςησ των προβλημϊτων 
τησ

 . Έχει αποδεχθεύ ότι η 
παρϋμβαςη αυτό:

 Αυξϊνει τα αιςθόματα 
ικανοπούηςησ ςτη ζωό τησ 
γυναύκασ

 Βοηθϊει ςτη μεύωςη των 
ςυναιςθημϊτων τησ 
κατϊθλιψησ και του ϊγχουσ 
τησ μητϋρασ.

 Οι γυναύκεσ εύναι 
ικανοποιημϋνεσ με αυτό 
την παρϋμβαςη. 



 Αυτό η μορφό 
παρϋμβαςησ, η οπούα εύναι 
εμπειρικώσ τεκμηριωμϋνη, 
ϋχει εφαρμοςτεύ ςε 
κλινικϋσ / νοςοκομεύα 
μετϊ την γϋννηςη ό ςτο 
ςπύτι τησ μητϋρασ ςτην 
επιλόχειο περύοδο, αλλϊ 

περιλαμβϊνει ελϋγχουσ & 
ςυμβουλευτικϋσ 
ςυζητόςεισ & ςτον 
προγεννητικό ςτϊδιο.

 Ο νοςηλευτόσ εύναι 
απαραύτητο να διαθϋτει 
οριςμϋνεσ δεξιότητεσ, 
ούτωσ ώςτε να εμπνϋει 
εμπιςτοςύνη ςτισ γυναύκεσ 
που επιςκϋπτεται ό που τον 
επιςκϋπτονται. 

 Η ςυναιςθηματικό ταύτιςη 
με την γυναύκα, η 
προςεχτικό ακρόαςη & 

 η διακριτικότητα καθώσ και 
η πρόταςη για ψυχολογικό 
υποςτόριξη εύναι ςυςτατικϊ 
ςτοιχεύα του νοςηλευτό που 
ςυμβϊλει ςτην πρόγνωςη  
& ςτην διϊγνωςη αγχωδών 
και καταθλιπτικών 
διαταραχών ςε ϋγκυεσ & ςε 
μητϋρεσ.



 Ο νοςηλευτόσ μπορεύ να ςυμβϊλει 
ουςιαςτικϊ ςτην ςυχνότερη & 
αποτελεςματικότερη πρόληψη και 
διϊγνωςη καθώσ και ςτην ϊμεςη 
παραπομπό ςε ψυχολογικό 
αντιμετώπιςη – θεραπεύα λόγω τησ 
ϊμεςησ επαφόσ που ϋχει με την 
αςθενό. Μπορεύ ςε ςυνεργαςύα με 
τον γυναικολόγο να διεξϊγει τουσ 
προληπτικούσ ελϋγχουσ ανύχνευςησ 
καταθλιπτικών και αγχωδών 
διαταραχών. 

 Έτςι μπορεύ να βοηθόςει 
ψυχολογικϊ μια απεγνωςμϋνη 
γυναύκα που πολλϋσ φορϋσ δεν 
γνωρύζει ότι ϋχει ςυμπτώματα 
κατϊθλιψησ και δύςκολα θα 
επιςκεπτόταν κϊποιον ψυχολόγο-
ψυχύατρο.



την  Ελλάδα

 Στην Ελλϊδα και 
ςυγκεκριμϋνα ςτην Νϋα 
Σμύρνη Αττικόσ λειτουργεύ 
από το 2006 το Κϋντρο 
Ημϋρασ για τη φροντύδα τησ 
Ψυχικόσ Υγεύασ τησ Γυναύκασ 
“Υαιναρϋτη”.  

 Το Κϋντρο  Ημϋρασ αποτελεύ 
μια πρωτοβϊθμια δομό με 
κύριο ςκοπό την προαγωγό 
και την φροντύδα τησ 
ψυχικόσ υγεύασ τησ γυναύκασ 
κατϊ και την λοχεύα.



τοχεφει  ςτην :
 α) Πρόληψη και πρώιμη ανύχνευςη των 

ψυχικών διαταραχών καθώσ και ςτην 
ϋγκαιρη παρϋμβαςη ςε ϋγκυεσ και λεχωύδεσ
που ςυγκεντρώνουν παρϊγοντεσ αυξημϋνου 
κινδύνου για την εκδόλωςη ψυχικών 
διαταραχών. 

 β) Παροχό ψυχιατρικόσ εκτύμηςησ και 
ψυχολογικόσ υποςτόριξησ ςε ϋγκυεσ και 
λεχωύδεσ που πϊςχουν από ψυχικό 
διαταραχό με αποτϋλεςμα την βελτύωςη τησ 
ποιότητασ ζωόσ τουσ και την μεύωςη τησ 
περιθωριοπούηςησ και τησ κοινωνικόσ 
απομόνωςησ. 

 γ) Ευαιςθητοπούηςη και ενημϋρωςη του 
ςυντρόφου και τησ οικογϋνειασ για θϋματα 
που αφορούν ςτην ψυχικό υγεύα κατϊ την 
παραπϊνω περύοδο. 

 δ) Ενημϋρωςη  και εκπαύδευςη 
επαγγελματιών υγεύασ ςε ζητόματα που 
αφορούν ςτην περιγεννητικό ψυχικό  υγεύα.



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

1). Το ζευγϊρι πρϋπει να εύναι καλϊ ενημερωμϋνο .

2). Οι ειδικού υγεύασ πρϋπει να εύναι υποχρεωμϋνοι να 
ενημερώνουν και να βοηθούν πριν και μετϊ την 
διαδικαςύα του τοκετού.

3). Καλό εύναι το ζευγϊρι να αναζητόςει τη βοόθεια ειδικού 
αλλϊ και ομϊδων ςτόριξησ αλλϊ  και για ενημϋρωςη. 

4). Ο  περύγυροσ πρϋπει να εύναι υποςτηρικτικόσ, 
κατανοητικόσ και όχι επικριτικόσ.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 www.paidiatros.com
 www.gpapazisis.gr
 Zografia-andiniadou.gr
 Φυρινύδου Σταματύα – Η κατϊθλιψη, το ϊγχοσ και το ςτρϋσ κατϊ τη 

διϊρκεια τησ εγκυμοςύνησ.
 www.rcpsych.
 www.babyspacy.gr
 www.fainre.gr/4-3-16
 Παπαγεωργύου Ευϊγγελοσ, Ψυχιατρικό,Ιατρικϋσ Εκδόςεισ Ν. 

Αργυρύου
 Παππϊ Α. Δόμητρα-Σολδϊτου Κ. Μαρύνα, Άγχοσ και Κατϊθλιψη, 

εκδηλώςεισ και αντιμετώπιςη ςτη Γενικό Ιατρικό
 Επιλόχεια Κατϊθλιψη, Παναγιώτησ Μ. Σαμαρϊσ,Ψυχολόγοσ
 Ygeia. ta nea.gr
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http://www.fainre.gr/4-3-16
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http://www.fainre.gr/4-3-16
http://www.fainre.gr/4-3-16


Ευχαριςτοφμε  πολφ …..


