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ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ   ΣΤH 3η ΗΛΙΚΙΑ



ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ

Η θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο όπνπ ην αίζζεκα

ζιίςεο είλαη  πνιύ  πην  ζνβαξό  από  κία

απιή θαζεκεξηλή ζηελνρώξηα,  δελ 

επεξεάδεηαη από ηπρόλ  επράξηζηα

γεγνλόηα   πνπ   ζπκβαίλνπλ  ζην

πεξηβάιινλ  ηνπ, εκπνδίδεη   

ηελ  θαλνληθή ιεηηνπξγηθόηεηά 

ηνπ  θαη παξακέλεη γηα αξθεηέο

εβδνκάδεο ή θαη κήλεο.



ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟΤ 
ΔΠΔΙΟΓΙΟΤ

 1.Καηαζιηπηηθή δηάζεζε.

 2.Απώιεηα ελδηαθέξνληνο θαη επραξίζηεζεο.

 3.Μεησκέλε ελέξγεηα πνπ νδεγεί ζε απμεκέλε 

θόπσζε θαη  κεησκέλε δξαζηεξηόηεηα.

 4.Μεησκέλε ζπγθέληξσζε θαη πξνζνρή.

 5.Μεησκέλε απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζε. 

6.Ιδέεο ελνρήο θαη απαμίαο.

 7.Ενθεξέο θαη απαηζηόδνμεο απόςεηο γηα ην 

κέιινλ.

 8.Ιδέεο ή πξάμεηο απηνθαηαζηξνθήο θαη 

απηνθηνλίαο.

 9.Γηαηαξαγκέλνο ύπλνο.

 Ήπην θαηαζιηπηηθό 

επεηζόδην: ε παξνπζία 

ηνπιάρηζηνλ 2 από ηα 1,2,3 θαη 2 

από ηα ππόινηπα.

 Μέηξην θαηαζιηπηηθό 

επεηζόδην: ε παξνπζία 

ηνπιάρηζηνλ 2 από ηα 1,2,3 ζπλ 3 

από ηα ππόινηπα.

 νβαξό θαηαζιηπηηθό 

επεηζόδην: Όια από ηα 1,2,3 θαη 

ηνπιάρηζηνλ 4 από ηα ππόινηπα.



ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΗ 
ΓΙΑΣΑΡΑΥΗ 
Δ ΜΔΓΑΛΗ ΗΛΙΚΙΑ

1. Μείδσλ θαηάζιηςε.

2. Διάζζνλ θαηάζιηςε.

3. Γπζζπκία

4. Γηαηαξαρή πξνζαξκνγήο

5. Μηθηή αγρώδεο θαη θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή.

6. Οξγαληθή δηαηαξαρή δηάζεζεο.

7. Γηπνιηθή δηαηαξαρή.

8. Αγγεηαθή θαηάζιηςε.                        



ΠΡΟΓΙΑΘΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΗ 
ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ 
ΣΟΤ ΗΛΙΚΙΧΜΔΝΟΤ

1. Γπλαηθείν θύιν.

2. Ιζηνξηθό θαηάζιηςεο.

3. Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό θαηάζιηςεο.

4. Φεξεία – δηαδύγην.

5. Φηώρεηα.

6. Γηακνλή ζε νίθν ειηθησκέλσλ.

7. Οξγαληθά πξνβιήκαηα Υγείαο

8. Έιιεηςε θνηλσληθνύ πιαηζίνπ ππνζηήξημεο.

9. Πξνζσπηθόηεηα.

10. Φάξκαθα θαη αιθνόι.

11. Αιιαγέο ζηελ εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία.



Κιηληθή εηθόλα ηεο θαηάζιηςεο  (πκπησκαηνινγία)

1.  Καηαζιηπηηθό ζπλαίζζεκα
2.  Απώιεηα ελδηαθέξνληνο
3.  Έιιεηςε ελεξγεηηθόηεηαο ή εύθνιε θόπσζε
4.  Μεηαβνιέο βάξνπο
5.  Γηαηαξαρέο ηνπ ύπλνπ
6.  Αίζζεκα αλεζπρίαο ή θαηαζηνιή
7.  Αίζζεκα αλαμηόηεηαο θαη ελνρέο
8.Αλαπνθαζηζηηθόηεηα, δηαηαξαρή ζηε 

ζπγθέληξσζε
9.  Απηνθηνληθόο ηδεαζκόο



ΓΤΚΟΛΙΔ ΣΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ 
ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ

ΥΔΣΙΚΟΙ ΜΔ ΣΟΝ 
ΑΘΔΝΗ

ΥΔΣΙΚΟΙ ΜΔ ΣΟ ΓΙΑΣΡΟ

σκαηηθά ζπκπηώκαηα Γελ είλαη θαιόο αθξναηήο 

σκαηηθή λόζνο Γηαθόπηεη πξώηκα θαη 
ζπρλά

Υξόληα θαηάζιηςε Καηάρξεζε «θιεηζηώλ» 
εξσηήζεσλ 

Άηππα ζπκπηώκαηα Λίγεο εξσηήζεηο γηα 
ςπρνινγηθά ζπκπηώκαηα 
θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο 



ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ ΣΧΝ ΗΛΙΚΙΧΜΔΝΧΝ 
ΑΠΟ ΣΟΝ ΝΟΗΛΔΤΣΗ

1. Σνβαξόηεηα ηνπ ηξέρνληνο θαηαζιηπηηθνύ επεηζνδίνπ.

2. Γηάξθεηα θαη παξάγνληεο πνπ ην ζπληεξνύλ.

3. Πξνεγεζέλ ηζηνξηθό δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο θαη ιεθζείαζαο ζεξαπείαο.

4. Φαξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό δηαηαξαρήο.

5. Τξέρνπζα παξνπζία ζπκπησκάησλ.

6. Αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ πνπ ελέρεη ην επεηζόδην ηεο θαηάζιηςεο.

7. Κύξηνη παξάγνληεο ηεο δσήο ηνπ ειηθησκέλνπ πνπ ηνπ δεκηνπξγνύλ πξόβιεκα.

8. Κνηλσληθό θαη ππνζηεξηθηηθό δίθηπν.

9. Τξέρνληα θαη παξειζνληηθά νξγαληθά πξνβιήκαηα.

10. Τξέρνπζα θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη πνζνζηό ζπκκόξθσζεο ζε απηήλ.



Πόηε ζα πξέπεη λα παξαπέκπεηαη ν 
θαηαζιηπηηθόο          γηα λνζειεία;

 Όηαλ ε θαηάζιηςε είλαη
ζνβαξή θαη ππάξρεη θίλδπλνο
απηνθηνλίαο

 Όηαλ ζπλππάξρνπλ άιια
ςπρηθά λνζήκαηα ή εμάξηεζε
από αιθνόι ή θαη λαξθσηηθά

 Όηαλ ν αζζελήο δελ απαληά
ζηε  ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθήο
αγσγήο



Η ΟΒΑΡΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ 
ΤΝΑΓΔΣΑΙ ΑΠΟ:

 Ένηαζη, ζςσνόηηηα, σπονιόηηηα 

 Επίπηυζη ζηη λειηοςπγικόηηηα

 Ύπαπξη τςσυζικών ζςμπηυμάηυν

 Πιθανόηηηα αςηοκηονίαρ



ΘΔΡΑΠΔΙΑ       ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ

«Η θαηάζιηςε είλαη 
πξάγκαηη θνηλή δηαηαξαρή 
ζαλ ην θξπνιόγεκα, αιιά 

δελ είλαη θξπνιόγεκα »



ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΔ ΓΙΑΓΝΧΔΙ θαηά ΝΑΝDΑ

(North American Nursing Diagnosis Association)

Κίλδπλνο επηζεηηθόηεηαο ελαληίνλ εαπηνύ

Γηαηαξαρή θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο

Υξόληα ρακειή απηό-εθηίκεζε

Με απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε αηνκηθώλ 

πξνβιεκάησλ

Απειπηζία

Αίζζεκα αδπλακίαο

Αλεπαξθήο απηo-θξνληίδα



ΒΑΙΚΔ   ΑΡΥΔ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ   ΦΡΟΝΣΙΓΑ
ΗΛΙΚΙΧΜΔΝΧΝ   ΜΔ ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ

1. Βαζίδεηαη ζε κηα πιήξε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ειηθησκέλνπ.

2. Δίλαη ζπλήζσο κηα πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε πνπ ζπλδπάδεη 

νξγαληθέο, ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο παξεκβάζεηο.

3. Απαηηείηαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε.

4. Φξεηάδεηαη απνηειεζκαηηθόο ζπληνληζκόο.

5. Τα νξγαληθά πξνβιήκαηα ζα πξέπεη λα αμηνινγνύληαη θαη λα ζεξαπεύνληαη.

6. Τα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζα πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζηε θξνληίδα θαη ηε 

ζεξαπεία.   



Μύζνο :πξόθιεζε πξνζνρήο
Πξαγκαηηθόηεηα: θξαπγή γηα βνήζεηα

Μύζνο : κόλν νη ςπρσζηθνί δηαπξάηηνπλ 
απόπεηξα
Πξαγκαηηθόηεηα: κε ςπρσζηθνί
δηαπξάηηνπλ απόπεηξα

Μύζνο : όηαλ ην ιέλε δελ απηνθηνλνύλ
Πξαγκαηηθόηεηα: ην ιέλε πξηλ απνπεηξαζνύλ

ΜΤΘΟΙ   ΚΑΙ    ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ  ΣΗ 

ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ



Μύζνο : Απηνθηνλνύλ κόλν νη θαηαζιηπηηθνί
Πξαγκαηηθόηεηα: 15% ησλ θαηαζιηπηηθώλ

Μύζνο : Αιθνόι θαη λαξθσηηθά δε ζρεηίδνληαη
Πξαγκαηηθόηεηα: πλδένληαη ζηελά

Μύζνο : Οη απηνθηνληθνί ζπάληα δεηνύλ βνήζεηα
Πξαγκαηηθόηεηα: 50-60% δεηνύλ βνήζεηα κέζα   

ζην πξνεγνύκελν εμάκελν 

Μύθορ : καλό ζπίηι ή επγαζία ππολαμβάνοςν ηην 

απόπειπα 

Ππαγμαηικόηηηα: αςηοκηονούν ανεξάπηηηα από 

κοινυνική και   οικονομική ςποδομή



ΚΑΘΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ ΑΝΑΠΑΡΙΣΑ 

ΜΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ , ΑΛΛΑ , ΚΑΙ 
ΜΙΑ 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ………………..



ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ 
ΣΗ ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ

1. Γηα ηελ ςπρσζηθή θαηάζιηςε αληηςπρσζηθά θαη αληηθαηαζιηπηηθά 
θάξκαθα.

2. Γηα ηε ζνβαξή θαηάζιηςε αληηθαηαζιηπηηθά θαη αλ δύλαηαη ςπρνινγηθή 
ζεξαπεία.

3. Γηα ηε κέηξηα θαηάζιηςε αληηθαηαζιηπηηθά θαη ςπρνινγηθή ζεξαπεία.
4. Γηα ηελ δπζζπκία αληηθαηαζιηπηηθά.
5. Γηα ηελ πξόζθαηεο έλαξμεο ειάζζνλνο θαηάζιηςεο έλαξμε αγσγήο θαη 

επαλεθηίκεζε
6. Γηα πέλζνο ή απώιεηα όπσο ζηε κέηξηα θαηάζιηςε



ΜΔΘΟΓΟΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

1. Γλσζηηθή ζεξαπεία.
2. Σπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία.
3. Γηαπξνζσπηθή ζεξαπεία.
4. Σύληνκε ςπρνδπλακηθή ζεξαπεία.
5. Θεξαπεία επίιπζεο πξνβιεκάησλ.
6. Αλαζθόπεζε δσήο.



ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΡΟΓΝΧΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ 
ΝΟΗΛΔΤΣΗ

1. Τν αξρηθό επεηζόδην ηεο θαηάζιηςεο πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί 
επαξθώο ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ. Οη λνζειεπηέο έρνπλ ηνλ ξόιν 
ηεο νξγάλσζεο ησλ ςπρνινγηθώλ θαη θνηλσληθώλ παξεκβάζεσλ, 
ζπκπιεξσκαηηθώλ ή ελαιιαθηηθώλ ζεξαπεηώλ

2. Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη αληηθαηαζιηπηηθά ε ζπκκόξθσζε ζα πξέπεη 
λα αμηνινγείηαη πεξηνδηθά θαηά ηελ νμεία θάζε, ηε θάζε ηεο 
ζπλέρηζεο θαη ηε θάζε ηεο ζπληήξεζεο.

3. Μηα λέα νξγαληθή λόζνο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ακέζσο.
4. Οη αζζελείο κε άλλνηα πνπ γίλνληαη θαηαζιηπηηθνί ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνληαη θαη λα ζεξαπεύνληαη θαηάιιεια.
5. Οη λνζειεπηέο κπνξνύλ λα εκπιαθνύλ ζε νκάδεο ππνζηήξημεο, νη 

νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ πξόιεςε ηεο ππνηξνπήο.





Ευχαριςτοφμε
για την
προςοχή ςασ


