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ΟΔΗΓΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

       Η πανδημία covid-19 έχει αλλάξει τις συνθήκες εργασίας στα εθνικά συστήματα υγείας 

στις περισσότερες χώρες, σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια κατάσταση στην οποία 

δοκιμάζονται τα όρια αντοχής των υγειονομικών οργανισμών από πλευράς διάθεσης των 

απαιτούμενων υλικοτεχνικών πόρων αλλά πολύ περισσότερο σε σχέση με την επάρκεια 

του ανθρώπινου δυναμικού που είναι απαραίτητο για να καλυφθούν οι κατακόρυφα 

αυξανόμενες ανάγκες του Συστήματος. 

       Οι συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες υγείας γίνονται πιεστικότερες ή 

εξαιρετικά πιεστικές λόγω των διευρυμένων ωραρίων, της ανάθεσης περισσότερων 

περιστατικών ανά άτομο, της έλλειψης μέσων ατομικής προστασίας κλπ. 

       Η πίεση που ασκείται στις περιπτώσεις διαχείρισης κρίσης είναι: Α) Σωματική και  

Β) Ψυχική. Και οι δύο  αυτές μορφές είναι εξίσου σημαντικές και η μία επιτείνει την άλλη. 

       Αντίστοιχα, η φροντίδα της ψυχικής και της σωματικής μας υγεία κατά τη διαχείριση 

της κρίσης είναι αλληλοβοηθητική με σημαντικές θετικές επιπτώσεις και των δυο στην 

ψυχοσωματική μας ισορροπία. 

       Όπως έχει πολύ επιτυχημένα ειπωθεί, η διαχείριση της παρούσας κρίσης μοιάζει 

περισσότερο με Μαραθώνιο, παρά με αγώνα δρόμου μερικών εκατοντάδων μέτρων.  Για 

το λόγο αυτό οι πρακτικές και οι τεχνικές που θα χρειαστούμε για να μην απορρυθμιστεί η 

εσωτερική μας «ομοιόσταση» προσομοιάζουν με εκείνες που αναπτύσσουμε σε έναν 

Μαραθώνιο. Στο Μαραθώνιο χρειαζόμαστε περισσότερο αντοχή και λιγότερο ένταση και 

ταχύτητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θυμόμαστε: 
 

 Το χαμηλού επιπέδου στρες λειτουργεί ευεργετικά για την ενεργοποίησή μας και την 
επιτυχημένη διαχείριση οποιασδήποτε απαιτητικής κατάστασης. 

 Μετά τη στρεσσογόνο εργασία το σώμα και η ψυχή χρειάζονται αποφόρτιση. 

 Εάν το στρες παραμείνει για μεγάλο διάστημα απορρυθμίζονται οι ζωτικές μας λειτουργίες. 
 
Κατά συνέπεια, δεν θα τα καταφέρουμε να συνεχίσουμε να βοηθούμε όσους το έχουν ανάγκη και 
θα δοκιμαστούν οι ψυχικές και σωματικές αντοχές μας αν δεν «δουλέψουμε» μέσα μας τους 
τρόπους διαχείρισης της δικής μας ατομικής  ψυχικής/σωματικής επιβάρυνσης από την πανδημία 
covid-19. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

 

Κάθε επαγγελματίας υγείας, ανάλογα με 

τη ψυχοσύνθεσή του, τις τρέχουσες 

συνθήκες και το βαθμό ετοιμότητας στο 

εθνικό σύστημα υγείας στη χώρα του, τη 

θέση ευθύνης που έχει και τις ειδικές 

ατομικές του συνθήκες (οικογενειακές 

σχέσεις, τυχόν προβλήματα υγείας κλπ.) 

βιώνει διαφορετικά και επιβαρύνεται σε διαφορετικό βαθμό εν μέσω μια κρίσης όπως η 

πανδημία.   

 

Ίσως να βρείτε πολλές από τις δικές σας ανησυχίες/ φόβους/ αντιδράσεις μεταξύ των 

παρακάτω συχνά αναφερόμενων προβλημάτων/ προβληματισμών εκ μέρους των 

επαγγελματιών υγείας: 
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ΟΔΗΓΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Φοβάμαι ότι θα αρρωστήσω. Τα προσωπικά 
μέσα προστασίας δεν είναι αρκετά/ ίσως δεν 
τα χρησιμοποιώ πάντα σωστά κ.λπ.  Το φόβο 
μου επιτείνουν ειδήσεις για τη νόσηση ή το 
θάνατο συναδέλφων μου στη χώρα μου ή σε 
άλλες χώρες. 
 
Φοβάμαι ότι θα μολύνω κάποιον δικό μου ως 
πιθανός ασυμπτωματικός φορέας του ιού.  
Εξάλλου ανήκω σε ομάδα υψηλού κινδύνου 
για τη μετάδοση του ιού. 
 
Φοβάμαι ότι η προσπάθειά μου είναι μάταιη.  
Οι διασωληνωμένοι ασθενείς συνήθως 
καταλήγουν. 
 
Αισθάνομαι ανεπαρκής. Πρέπει να 
προσπαθήσω περισσότερο ακόμη και 
υπερβαίνοντας τις δυνάμεις μου. 
 
Πρέπει να απομονωθώ από τον/τη σύζυγο και 
τα παιδιά μου για να μην τους εκθέσω σε 
κίνδυνο.  Έτσι όμως πώς θα αποφορτισθώ 
από το περιβάλλον εργασίας μου; 
 
Το προστατευτικό υλικό με εξαντλεί.  Δεν 
μπορώ να αναπνεύσω σωστά και το ντύσιμο – 
γδύσιμο είναι ολόκληρη τελετουργία. 
 
Πρέπει όχι μόνο να δουλεύω περισσότερο και 
εντονότερα αλλά και να ενημερώνομαι 
διαρκώς. Θα έχω καθόλου προσωπικό χρόνο; 

Όταν πηγαίνω στο σπίτι μου εκδηλώνω πολύ 
θυμό στους δικούς μου ανθρώπους, τους 
οποίους στην παρούσα φάση αντιμετωπίζω 
σαν «σάκο του μποξ» για την εκτόνωσή μου. 
 
Η πίεση στη δουλειά με κάνει ερειστικό με 
τους συναδέλφους μου. 
 
Φοβάμαι ότι η κυβέρνηση μας κρύβει την 
πραγματική διάσταση του προβλήματος.  
Χάνω την εμπιστοσύνη μου. 
 
Έχω νεύρα με το κράτος/ προϊστάμενο κλπ για 
τις ελλείψεις σε προσωπικό ή για δυσμενή 
μεταχείριση (όπως την αντιλαμβάνομαι 
προσωπικά). 
 
Φοβάμαι πως θα χειροτερέψει η χρόνια 
ασθένεια από την οποία ήδη πάσχω ή είμαι σε 
ομάδα υψηλού κινδύνου στην περίπτωση που 
θα νοσήσω. 
 
Αρχίζω και χάνω το ενδιαφέρον μου για άλλες 
ασχολίες ή για πράγματα που πάντα με 
ευχαριστούσαν 
 
Έχω την αίσθηση ότι όλα όσα συμβαίνουν 
είναι «εξωπραγματικά».  Χάνω την επαφή μου 
με την πραγματικότητα. 

 

Αυτά είναι προβλήματα που έχουν ήδη αναφερθεί από επαγγελματίες υγείας. Μήπως δεν 

είμαστε τόσο μόνοι όσο αισθανόμαστε; Μήπως το ατομικό και το ομαδικό συναίσθημα σε 

πολύ μεγάλο βαθμό ταυτίζονται;  

 

Όπως όλοι νιώθουμε πείνα, κάποιες ανάγκες και κάποιοι φόβοι είναι κοινοί στους 

περισσότερους από εμάς.  Συνεπώς, ορισμένες κοινές πρακτικές αντιμετώπισής τους 

αποτελούν έναν καλό τρόπο διαχείρισης της προσωπικής μας κρίσης μέσα στην κρίση.  
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ΟΔΗΓΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΧΩΡΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

Ο επαγγελματικός μου χώρος (Νοσοκομείο, 

Κέντρο Υγείας, Κινητή Μονάδα Φροντίδας 

κλπ) κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-

19 περιλαμβάνει τους συναδέλφους μου σε 

οποιαδήποτε θέση και ειδικότητα, τους 

προϊσταμένους/ υφισταμένους μου, τους 

ασθενείς και τους συγγενείς τους.   

 

Με κάθε έναν από αυτούς έχω διαφορετική 

αλληλεπίδραση, η οποία μπορεί να είναι 

πηγή άγχους κατά την παρούσα περίοδο.  

 

Οι άλλοι εργαζόμενοι μοιράζονται τις ίδιες 

ή ανάλογες ευθύνες με εμένα και 

υφίστανται αντίστοιχη πίεση.  

 

Οι ασθενείς και οι συγγενείς τους 

περιμένουν τη βοήθεια και τις υπηρεσίες 

μου. Ο χώρος εργασίας μου είναι εκείνος 

στον οποίο βιώνω τη μεγαλύτερη πίεση ή 

πολλαπλές πιέσεις. 

 

Η επίτευξη ενός καλού κλίματος στο 

περιβάλλον εργασίας κατά την παρούσα 

φάση θα με βοηθήσει να νιώσω και να 

αποδώσω καλύτερα και να αντέξω την 

πίεση της πανδημίας.  Μπορώ, με τη 

βοήθεια και άλλων συναδέλφων να 

επιλέξω κάποιες από τις ακόλουθες 

βοηθητικές πρακτικές και τεχνικές: 

  

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΙΜΑΣ COVID-19 
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ΟΔΗΓΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Προσπάθεια για την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος.   

Η ομάδα εργασίας μου είναι εκείνη που θα με στηρίξει.  Αν είμαι προϊστάμενος φροντίζω να 

υπάρχουν τακτικές συναντήσεις (πχ σε εβδομαδιαία βάση) για το σύνολο του προσωπικού 

(γιατροί, νοσηλευτές, καθαριστές κ.λπ) εντός ή εκτός ωραρίου.  Επειδή οι βάρδιες δεν 

συμπίπτουν εισηγούμαι τη δημιουργία ηλεκτρονικού ιστολογίου (blog) όπου κάθε μέλος 

του προσωπικού μπορεί να καταγράφει τις απόψεις, τα συναισθήματα ή τα προβλήματά 

του.  

 

Τη δημιουργία ιστολογίου ή συναντήσεις με τους συναδέλφους για μοίρασμα εμπειριών 

μπορώ να εισηγηθώ και ως μέλος του προσωπικού. Ακούμε προσεκτικά τις ειδικές 

δυσκολίες ορισμένων συναδέλφων ή προσπαθούμε να μιλήσουμε για τις δικές μας, ώστε η 

εργασία να μπορεί να προσαρμοσθεί ειδικά σε περιπτώσεις ατομικών δυσχερειών.  Τέτοιου 

είδους δυσχέρειες είναι τυχόν προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας ή ψυχικής υγείας, 

προχωρημένη ηλικία, ασθένειες άλλων μελών της οικογενείας, αναπηρίες, διάφορες 

έκτακτες ανάγκες.  

 

Η συγκρότηση λειτουργικών ομάδων εργασίας με τη δυνατότητα έκφρασης των ατομικών 

δυσκολιών ή προτάσεων οι οποίες εισακούονται από τα υπόλοιπα μέλη κάθε ομάδας είναι 

μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για να νιώσουμε καλά στο χώρο εργασίας. Είναι 

ωστόσο δύσκολη παρέμβαση γιατί η ελληνική εργασιακή κουλτούρα σπάνια περιλαμβάνει 

τέτοιου είδους πρακτικές.  

 

Ομαδικά «σεμινάρια» από τον/την ψυχολόγο της δομής υγείας στην οποία εργάζομαι, για τη 

ψυχική υγεία των μελών του προσωπικού.  

Πρόσβαση των μελών του προσωπικού στην παροχή βοήθειας από τον/την ψυχολόγο του 

Νοσοκομείου. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ομαδικά σεμινάρια από τον/τους ψυχολόγο/ους του της εκάστοτε δομής υγείας στο 

προσωπικό, σχετικά με την παροχή ψυχικής βοήθειας στους ασθενείς.  

 

Η συνήθης πρακτική περιλαμβάνει επισκέψεις των 

ψυχολόγων που διαθέτουν τα Νοσοκομεία στους 

ασθενείς που δείχνουν σημάδια κάμψης των 

ψυχικών τους αντοχών λόγω της ασθένειας και των 

φόβων τους γύρω από αυτήν.  Ωστόσο, ο ασθενής 

που βλέπει να τον επισκέπτεται ο ψυχολόγος του 

Νοσοκομείου ενδέχεται να αισθανθεί άβολα, ή να  θεωρήσει πως κινδυνεύει περισσότερο.  

 

Μια «έξυπνη» προληπτική ενέργεια που ηρεμεί τον ασθενή αλλά και τον επαγγελματία 

υγείας είναι η παροχή ψυχικής βοήθειας στον ασθενή από το γιατρό ή το νοσηλευτή (ακόμη 

και από το άτομο που καθαρίζει το θάλαμο), με τη μορφή της κατάλληλα προσαρμοσμένης 

συμπεριφοράς. Οι τεχνικές βοήθειας επικεντρώνονται στην ενσυναίσθηση, την προσεκτική 

ακρόαση του ασθενή, τη σταθερότητα στη βοήθεια που του προσφέρουμε η οποία του 

παρέχει μεγάλη αίσθηση ασφάλειας, την επικέντρωση στα «καλά νέα της ημέρας» όσον 

αφορά τις επιστημονικές ανακαλύψεις που φέρνουν πιο κοντά την ίαση κ.λπ. 

 

Προσπαθούμε να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις διαχείρισης της κρίσης υπό τις 

επικρατούσες συνθήκες που περιλαμβάνουν μεγάλες ή μικρότερες ελλείψεις σε προσωπικό, 

εξοπλισμό, προστατευτικά μέσα κλπ., μειώνοντας τις ομαδικές μας ενοχές για τα 

αποτελέσματα των ελλείψεων αυτών.   

 

Προσπαθούμε να μην είμαστε σε ένα διαρκές καθεστώς αναμονής κάλυψης των ελλείψεων 

αυτών ή έκφρασης παραπόνων, ακόμη και αν έχουμε λάβει σχετική ενημέρωση, γιατί έτσι 

αυξάνεται η αγωνία μας.  Στην ευτυχή περίπτωση που προσλαμβάνεται νέο προσωπικό το 

εντάσσουμε σταδιακά στην εργασία του, μετά από σωστή εκπαίδευση, ώστε οι νέοι 
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ΟΔΗΓΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

συνάδελφοι να μπορέσουν να μας προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια χωρίς να ασκηθεί σε 

αυτούς απότομη πίεση που δυσκολεύονται να διαχειριστούν.  

 

Προκειμένου να βοηθήσουμε τον επαγγελματία υγείας χωρίς να περιορίσουμε την 

φαντασία του και τις δεξιότητές του στην διαχείριση δύσκολων καταστάσεων 

παραθέτουμε μερικά παραδείγματα/σενάρια: 

Πάσχων  Επαγγελματίας υγείας 

Πείτε μου την αλήθεια…. Θα πεθάνω; Κύριε/α Χ είμαστε όλοι εδώ για να σας 

φροντίσουμε και δίνουμε όλοι μαζί τη μάχη μας. 

Δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος ανησυχίας 

σύμφωνα με την εικόνα σας. Δεν υπάρχει λόγος 

να σκεπτόμαστε αρνητικά. 

Αντλούμε δύναμη και κουράγιο ο ένας από τον 

άλλο για να βγούμε νικητές. Είμαστε εδώ για να 

αποτρέψουμε κάθε αρνητική έκβαση, 

προσπαθούμε διαρκώς, αποκλειστικά για αυτό. 

Πότε θα μπορέσω να δω τους δικούς 

μου; 

Στην παρούσα φάση δεν μπορείτε να τους δείτε 

διότι απαιτείται να λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για 

να τους προστατεύσουμε. Κι εκείνοι θα το ήθελαν 

να είναι δίπλα σας. Έτσι, όμως, είναι 

ασφαλέστερα για εκείνους. 

Τους ενημερώνουμε για την υγεία σας. Είναι σα να 

βρίσκονται εδώ. 

Φοβάμαι…Δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί 

νομίζω δεν θα ξυπνήσω 

Μιλήστε μου ....τι είναι αυτό που φοβάστε;  

Το υπερβολικό άγχος σας εξουθενώνει, και η 

έλλειψη ύπνου δεν βοηθά τον οργανισμό σας να 

καταπολεμήσει τη νόσο. Να σας φέρουμε ένα 

βιβλίο; Τί θα σας βοηθούσε να χαλαρώσετε? 

mailto:info@eiqsh.eu
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ΟΔΗΓΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

Πιθανώς για κάποιο διάστημα να χρειάζεται να προστατεύσουμε τους δικούς μας 

ανθρώπους και για το λόγο αυτό παραμένουμε σε απόσταση από αυτούς.  Κάτι τέτοιο 

εντείνει τη δική μας ψυχική πίεση γιατί δεν μπορούμε να «αποφορτισθούμε» σωστά μετά 

από μια κουραστική μέρα στη δουλειά, αντισταθμίζοντας την επαγγελματική μας πίεση με 

την αγάπη του/ της συζύγου και των παιδιών μας. 

 

Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν οικογενειακά προβλήματα που 

επίσης μας εμποδίζουν να «αποφορτισθούμε» από τα προβλήματα της δουλειάς μας. 

Σημαντικό είναι, εξάλλου, πως δεν μπορούμε να βγούμε έξω για καφέ ή για να 

γευματίσουμε με τους φίλους μας για να αλλάξουμε παραστάσεις. 

 

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν μια ασφυκτική ατμόσφαιρα και μας εμποδίζουν να 

βρούμε διεξόδους. 

 

Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε κάποιες από τις ακόλουθες τεχνικές: 

 

Εάν έχουμε  προβλήματα με τον/ τη 

σύντροφό μας, συνεννοούμαστε μαζί 

του/ της προκειμένου να τα επιλύσουμε 

μετά τη λήξη της πιεστικής για εμάς 

περιόδου. Εξηγούμε πώς νιώθουμε και 

του/ της ζητάμε στην παρούσα περίοδο 

να μας στηρίξει με την κατανόησή του/ 

της. 

 

Αναζητούμε ζεστούς τρόπους 

επικοινωνίας και οπτικής επαφής που μας 

φέρνουν κοντά στο σύντροφο και τα 

παιδιά μας, εάν χρειασθεί να 

απομονωθούμε.  Εξηγούμε αναλυτικά 

στα παιδιά μας ότι χρειάζεται να είμαστε 

μακριά τους επειδή τα αγαπάμε πολύ.   

 

 

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ/ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ / ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ 
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ΟΔΗΓΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Φροντίζουμε να βλεπόμαστε μέσω skype, 

viber κλπ., τα ρωτάμε για τη μέρα τους 

και για τα συναισθήματά τους και στο 

βαθμό που μπορούμε προσπαθούμε να 

παίξουμε μαζί τους (προφορικά παιχνίδια 

όπως «πρόσωπο, ζώο, πράγμα», ή 

παιχνίδια μνήμης, ή ακόμη και παιχνίδια 

μέσω υπολογιστή).  Το παιχνίδι θα κάνει 

καλό και σε εμάς. 

 

Παίρνουμε τηλέφωνο τους φίλους/ τους 

γονείς μας, σχολιάζουμε θετικά συμβάντα 

της ημέρας μας, γελάμε και προσπαθούμε 

να μιλήσουμε για θέματα διαφορετικά 

από την πανδημία. Δεν εστιάζουμε 

διαρκώς στα προβλήματα που μας 

δημιουργεί η παρούσα κρίση.   

 

Εάν οι φίλοι και οι γνωστοί μας ρωτούν 

ως ειδικούς σχετικά με τον ιό, τους 

εξηγούμε ότι χρειαζόμαστε τον ελεύθερο 

χρόνο μας για να ξεφύγουμε από την 

επαγγελματική μας πίεση. 

 

Ζητούμε από τον/ τη σύντροφό μας ή 

τους φίλους μας να μας ακούσουν, να μας 

φροντίσουν, ή να μας εξυπηρετήσουν σε 

τυχόν δουλειές μας.  Εξηγούμε πως αυτή 

είναι μια περίοδος που χρειαζόμαστε την 

προσοχή τους.  

 

Ζητούμε να μας μαγειρέψουν, να μας 

αγοράσουν ένα αγαπημένο μας βιβλίο, να 

μας ποτίσουν τα λουλούδια. Δεν 

περιμένουμε να ενεργήσουν αυτόβουλα. 

Είναι σημαντικό να ζητούμε βοήθεια όταν 

νιώθουμε πως τη χρειαζόμαστε. Δεν 

είμαστε υπεράνθρωποι. 

 

Ακούμε προσεκτικά τον/ τη σύντροφό 

μας ή τα παιδιά μας σχετικά με τον τρόπο 

που βιώνουν την απουσία μας και την 

πίεσή μας, ακούμε τους φόβους τους ή τη 

δική τους πίεση.   

 

Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε χρόνο 

για να τους ακούσουμε αφού έχουμε 

πρώτα ξεκουραστεί. 

 

Εάν έχουμε κάποιο άσχημο ξέσπασμα, 

αφού αυτό παρέλθει, προσπαθούμε να 

εξηγήσουμε πρώτα στον εαυτό μας και 

μετά στους οικείους μας πώς αυτό 

συνδέεται με την πίεση που βιώνουμε. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  

 

 

Η σχέση μας με τον εαυτό μας δείχνει να είναι η πιο ξεχασμένη από όλες αυτή την εποχή.  

Ίσως να κοιμόμαστε λιγότερο και να έχουμε κακή ποιότητα ύπνου, ίσως να αμελούμε τη 

δική μας υγεία.  Οι αντοχές μας δοκιμάζονται, εργαζόμαστε υπό συνθήκες πρωτόγνωρης 

πίεσης και αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο αδυναμίας εξόδου από την κατάσταση στρες 

την οποία βιώνουμε. Ίσως και να έχουμε ενοχές αν χαλαρώσουμε, ίσως να έχουμε την τάση 

να χαλαρώσουμε καταναλώνοντας αλκοόλ ή καπνίζοντας.  Οι σωματικές και ψυχικές μας 

λειτουργίες αποδιοργανώνονται. 

 

Και όμως, η δυνατότητα του ανθρώπου να επιστρατεύει δικές του τεχνικές για τη 

διαχείριση οποιασδήποτε δύσκολης κατάστασης είναι το ισχυρότερο όπλο του υπέρ της 

ψυχικής του υγείας.   

 

Μπορώ να σκεφτώ ή να επιλέξω κάποιες από τις ακόλουθες πρακτικές: 

 

Προσπαθώ να θυμηθώ ποιες δικές μου ενέργειες/ πρακτικές με έχουν βοηθήσει σε 

καταστάσεις κρίσης στη ζωή μου, ανεξάρτητα από το αν εκείνη η κρίση ομοιάζει στην 

τωρινή ή όχι. Για παράδειγμα, αν στο παρελθόν είχα κάποιον δικό μου στο νοσοκομείο 

θυμάμαι πως προτιμούσα να γευματίζω μακριά από το νοσοκομείο, μέσα σε ένα πάρκο.  

Επίσης με είχε βοηθήσει να «ξεφεύγω» από την κατάσταση και να επανακτώ τις δυνάμεις 

μου το να μην αφήνω τους φίλους να μου μιλούν συνέχεια γι’ αυτό.  Μπορούμε να 

ρωτήσουμε τον εαυτό μας «ποια μικρά πράγματα θα με βοηθούσαν να αντέξω μέσα στο 

ωράριό μου ή μετά από αυτό;».  Για κάθε άνθρωπο οι απαντήσεις είναι διαφορετικές.   

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 
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ΟΔΗΓΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Είτε υπάρχει καλή συνεννόηση με την ομάδα με την οποία εργάζομαι είτε όχι, επιλέγω με 

ποιο/ ποια άτομα στο χώρο εργασίας μου θα μπορούσα να κάνω ένα μικρό διάλειμμα, ή 

κανονίζω να ξεκινήσουμε μαζί τη βάρδια μας πίνοντας πριν έναν γρήγορο καφέ. Εκεί 

μπορούμε να μοιραστούμε κάποια από τα συναισθήματα ή τις εμπειρίες της προηγούμενης 

ημέρα 

 

Εάν έχω κάνει λάθος χειρισμούς, όσο σοβαρό και να είναι το λάθος μου προσπαθώ να δω 

για ποιους λόγους το έκανα ώστε να μην το επαναλάβω.  Μοιράζομαι με τους υπευθύνους 

την αγωνία μου για τυχόν αστοχίες και βρίσκουμε μαζί προληπτικούς μηχανισμούς για να 

αποφευχθεί κάθε τέτοιο συμβάν. Πείθομαι ότι δεν έχει νόημα να λειτουργήσω ενοχικά ή 

αμυντικά.  Μόλις διαχειριστώ καλύτερα μια αντίστοιχη περίπτωση θα νιώσω περήφανος/η, 

ειδικά αν η καλύτερη διαχείριση ανάλογου συμβάντος είναι αποτέλεσμα της ανάλυσης 

προηγούμενου λάθους μου. 

 

Επιλέγω κάποιον από τους οικείους μου για να μοιραστώ σκέψεις και συναισθήματά μου.  

Προσπαθώ να μην αισθάνομαι ότι θα «επιβαρύνω» τους άλλους με τα προβλήματά μου. 

Τρέφομαι και ξεκουράζομαι σωστά, προσπαθώ να αθλούμαι ή έστω να κινούμαι, 

ασχολούμαι με δραστηριότητες που με ευχαριστούν όταν δεν είμαι στο χώρο εργασίας 

μου. 

Αποφεύγω όσο μπορώ το πολύ αλκοόλ και το κάπνισμα. Θα αυξήσουν τα επίπεδα του 

στρες μου. 

 

Αναφέρω στον προϊστάμενο και στους συναδέλφους μου τυχόν συμβάντα ή καταστάσεις 

εκτός εργασίας που προσθέτουν πίεση στη ζωή μου (λ.χ. ασθένεια μέλους οικογενείας, 

διαζύγιο, προϋπάρχουσα δική μου ασθένεια ή ψυχική νόσος κλπ) και εάν χρειάζεται ζητώ 

κάποιο άλλο ωράριο/ πόστο ή μειωμένο ωράριο.  Το δικαιούμαι εάν έχω πολλαπλές πηγές 

πίεσης για να μην καταρρεύσω. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Προσπαθώ να παραμείνω στο «εδώ» και «τώρα» ακόμη και αν υπάρχουν στοιχεία που 

δείχνουν ότι η κατάσταση θα χειροτερεύσει μελλοντικά.  Εικόνες από τη γειτονική Ιταλία ή 

την Ισπανία μπορεί να μην επαναληφθούν ποτέ στη δική μου χώρα αλλά η διαρκής 

προβολή τους στην τηλεόραση της χώρας μου μπορεί να με γεμίζει άγχος.  Ακόμη και αν η 

χώρα μου αντιμετωπίσει τα ίδια ποσοστά κρουσμάτων μπορεί μέχρι να γίνει αυτό να έχει 

βρεθεί κάποια καλύτερη φαρμακευτική αγωγή ή εμβόλιο για την ασθένεια. Σκεπτόμαστε 

θετικά και με ρεαλιστικό αλλά αισιόδοξο τρόπο. 

 

Μαθαίνω σύντομες τεχνικές σωματικής χαλάρωσης με άμεσα αποτελέσματα τις οποίες, 

αφού απομονωθώ σε έναν μικρό χώρο, εφαρμόζω σε καταστάσεις οξείας πίεσης ή 

σωματικής κόπωσης όπως π.χ. τεχνικές αναπνοής, ασκήσεις γείωσης (με πρόσθιες κάμψεις 

του σώματος), οφθαλμικές κινήσεις κλπ.  Επειδή το ψυχικό στρες σωματοποιείται, η 

σωματική χαλάρωση βοηθά στη ψυχική αποφόρτιση. 

 

Επαναλαμβάνω συχνά στον εαυτό μου ότι κάνω οικονομία δυνάμεων για να αντέξω σε 

έναν Μαραθώνιο. Δεν μπορώ να τα καταφέρω όλα. Η υπερ -προσπάθεια μπορεί να 

οφείλεται στο άγχος μου και στο ότι αδυνατώ να ρίξω τους ρυθμούς μου. Παρομοιάζω τη 

ψυχική  μου υγεία με έναν εσωτερικό ‘ντιμερ’ για την ομοιόστασή μου. Όποτε η ένταση 

ανεβαίνει επικίνδυνα πρέπει να το αντιλαμβάνομαι από τα πρώτα σημάδια πριν να είναι 

αργά, προκειμένου να βοηθώ τον εαυτό μου και να διατηρώ τις αντοχές μου, ψυχικές και 

σωματικές. 

 

Όλα τα παραπάνω δεν θα εφαρμοσθούν ποτέ στο σύνολό τους. Είναι μια δεξαμενή 

τεχνικών πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας από την οποία επιλέγουμε όσες μας 

ταιριάζουν. 

 

Εάν δεν καταφέρουμε μόνοι μας να νιώσουμε καλύτερα υπάρχουν οι επαγγελματίες 

ψυχικής υγείας για να μας βοηθήσουν.  Απευθυνόμαστε στον ψυχολόγο της δομής υγείας 

στην οποία εργαζόμαστε, ή σε όποιον άλλο επιθυμούμε.  
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ΟΔΗΓΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

Το 'NHS in Mind' είναι μια ελεύθερη πλατφόρμα που περιέχει 8 εύχρηστες, σύντομες 

παρεμβάσεις-videos, για να βοηθήσει το προσωπικό του NHS να ανακουφίσει και να 

καταπολεμήσει το υψηλό άγχος, τον πανικό και την κούραση. 

 

NHS In Mind - 3-4-5 Breathing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=j94-q1tBT0g&feature=emb_logo  

  

NHS In Mind Notice 5 Things 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=NFQI1UxXdlk&feature=emb_logo  

  

NHS in Mind: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΓΧΟΥΣ & ΠΑΝΙΚΟΥ 

mailto:info@eiqsh.eu
http://www.eiqsh.eu/
https://www.nhsinmind.co.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=j94-q1tBT0g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NFQI1UxXdlk&feature=emb_logo
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ΟΔΗΓΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας 

λειτουργεί ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα με στόχο την δωρεάν ψυχολογική στήριξη των 

επαγγελματιών υγείας πρώτης γραμμής (γιατρών, νοσηλευτών, τεχνολόγων υπηρεσιών 

υγείας, διασωστών, βοηθητικού προσωπικού), για την ασφαλή σύνδεση και επικοινωνία 

τους με ειδικούς ψυχικής υγείας (περισσότερα στο www.eiqsh.eu). 

 

Είμαστε εδώ για εσάς! Παραμένουμε δίπλα σας! 

        

Η Συντονιστική Ομάδα του Ινστιτούτου 

Αθήνα 09/04/2020 

 

 

 

 

         

 

Υπεύθυνη Επιμέλειας:  

κα Μαρίνα Σαράκη 

Ψυχολόγος 
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1. IASC: Interim Briefing Note Addressing Mental Health and Psychosocial Aspects of 

covid-10 Outbreak, Feb. 2020 

2. WHO: Mental Health and Psychosocial Considerations during COVID-19 Outbreak, 12 

March 2020 

3. Π.Ο.Υ : Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας – Οδηγός για Εργαζόμενους στο Πεδίο, 2011 

(μτφ στα Ελληνικά από την «Συν-ειρμός» ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2016) 

4.  NHS In Mind: https://www.nhsinmind.co.uk/  

5. NHS In Mind - 3-4-5 Breathing 

https://www.youtube.com/watch?v=j94-q1tBT0g&feature=emb_logo 

6. NHS In Mind Notice 5 Things:  

https://www.youtube.com/watch?v=NFQI1UxXdlk&feature=emb_logo 

 

ΠΗΓΕΣ 

mailto:info@eiqsh.eu
http://www.eiqsh.eu/
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