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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 Η σηµασία του ιστορικού προκύπτει από τη χρησιµότητα του ως κύριου διαγνωστικού 

µέσου ζωής ή και µεγαλύτερας σηµασίας όµως είναι η διαδικασία της λήψης του η οποία αποτελεί 

το θεµέλιο της σχέσης νοσηλεύτριας- ασθενούς µε προφάσεις όχι µόνο διαγνωστικές αλλά και 

θεραπευτικές – προγνωστικές επιπτώσεις. Το ποιες και πόσες πληροφορίες θα συλλεγούν και θα 

καταγραφούν στο ιστορικό εξαρτάται από  α) τις ικανότητες της νοσηλεύτριας ( προσωπική 

ευαισθησία , γενικές γνώσεις , ψυχιατρική εκπαίδευση , πείρα , αντιµετώπισης ψυχιατρικών 

προβληµάτων κ.α. β) τις δυνατότητες επικοινωνίας του ασθενούς επίπεδο συνείδησης , νοηµοσύνη 

, γνωσιακές λειτουργίες , τυχόν διαταραχές της σκέψης , εκφραστικότητα , ευφράδεια  γ) της 

συνθήκες της λήψης του ιστορικού θάλαµος νοσοκοµείου, τµήµα εκτάκτων περιστατικών ) δ) τη 

διαθεσιµότητα και καταλληλότητα ως πληροφοριοδοτών άλλων προσώπων από το περιβάλλον του 

ασθενούς .  

Στα κεφάλαια που ακολουθούν περιγράφονται τα εξής θέµατα : Ορισµοί ψυχικής υγείας και 

ψυχικές λειτουργίες ,παρατήρηση και καταγραφή, συνέντευξη και λήψη ιστορικού από ψυχωσικό 

ασθενή.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Ψυχική Υγεία και ψυχική νόσος 

 

   Α. Ψυχική Υγεία : Είναι η ολοκληρωτική λειτουργία της όλης  

προσωπικότητας ( Π.Ο.Υ. ) 

   « Ψυχική υγεία είναι η ανάπτυξη της υγιούς απόψεως του ατόµου απέναντι στον εαυτό του και το 

περιβάλλον στο οποίο ζει , έτσι ώστε να µπορεί να επιτύχει τον µεγαλύτερο βαθµό της 

αυτοπληρώσεώς του ».  

   Η Dr. M. Jahoda υποστηρίζει ότι δεν είναι αρκετό να πούµε ότι ψυχική υγεία είναι η απουσία 

ψυχικής νόσου. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία από τον ένα πολιτισµό στον άλλο ως προς τα ποια είδη 

παρεκκλίσεων από την φυσιολογική συµπεριφορά µπορούν να θεωρηθούν όχι φυσιολογικά . ∆εν 

µας βοηθάει το να ισοβαθµήσουµε την ψυχική υγεία µε τον όρο « Φυσιολογικός » γιατί και ο όρος  

« Φυσιολογικός » είναι το ίδιο απροσδιόριστος . Ούτε πάλι το να πούµε ότι ψυχική υγεία είναι 

κατάσταση ευεξίας είναι ικανοποιητικό. Το ψυχικά υγιές άτοµο έχει εµπιστοσύνη στον εαυτό του 

και µια ρεαλιστική ιδέα για τις ικανότητες του ότι έχει περάσει τα διάφορα στάδια της αναπτύξεώς 

του αποβάλλοντας τους τύπους της συµπεριφοράς και τις απόψεις του που του φαίνονται 

ακατάλληλοι καθώς µεγαλώνει ότι έχει κάποιο σκοπό σταθµίζοντας τις δικές του ανάγκες και 

σκεπτόµενος τους άλλους . Η προσωπικότητά του είναι ολοκληρωµένη δείχνοντας ότι έχει 

κατορθώσει µια ικανοποιητική ισορροπία µεταξύ των συνειδητών και ασυνειδήτων δυνάµεων που 

το παρακινούν να κάνει κάτι . Είναι σε θέση να αναλάβει προσωρινές χαρές και απολαύσεις για 

κάποιο ανώτερο µελλοντικό καλό. 

   Το ψυχικά υγιές άτοµο είναι ικανό να δει τα γεγονότα γύρω του όπως πράγµατι είναι και όχι πως 

θα τα ήθελε να είναι . Το άτοµο αυτό είναι σε θέση να βάλει τον εαυτό του στη θέση του άλλου και 

έτσι να γευθεί τι οι άλλοι σκέπτονται και αισθάνονται . Αυτό ονοµάζεται συµπάθεια ή κοινωνική 

ευαισθησία . Τέλος , η επικράτηση στο περιβάλλον σηµαίνει ότι το ψυχικά υγιές άτοµο έχει την 

ικανότητα να αγαπάει , είναι επαρκές στις σχέσεις του µε τους άλλους , - όπως στην εργασία , στο 

παιχνίδι κ.α. – είναι σε θέση να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την ζωή του στην κοινότητα , να 

προσαρµόζεται στις αλλαγές και να αντιµετωπίζει τα προβλήµατα της καθηµερινής ζωής .  

   Με πιο απλά λόγια , όσον αφορά την υπεροχή του ατόµου στο περιβάλλον του, το άτοµο µε 

ικανοποιητική ψυχική υγεία µπορεί να αντέξει σε ένα βαθµό συγκρούσεως – εσωτερικής και 

εξωτερικής – και να αποκτήσει δύναµη στην υπερνίκηση των εµποδίων όπως αυτά συµβαίνουν .  

   Β. Ψυχική Νόσος : Είναι η αποτυχία του ανθρώπου να προσαρµοσθεί ικανοποιητικά στις 

απαιτήσεις της κοινωνίας που ζει . 
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Παράγοντες που συντελούν στη δηµιουργία ψυχικής νόσου.  

 

·  Κληρονοµικοί      

· Οργανικοί ( ενδοκρινικοί, µεταβολικοί, βιοχηµικοί ). 

·  Ενδοπροσωπικοί  

·  ∆ιαπροσωπικοί – Οικογενειακοί (ψυχογεννητική άποψη) 

· Φθορά της «εκτενούς» οικογένειες µε τους πολυάριθµους συγγενείς και 

· Μετατόπιση προς την µάλλον αποµονωµένη µονάδα, την «πυρηνική»  

· Οικογένεια, που αποτελείται από γονείς και τέκνα, απορφανισµός κ.α. 

·  Κοινωνικοί  

· Μεγαλύτερη ποικιλία διαπροσωπικής συµπεριφοράς, τεχνολογία που 

     µεταβάλλεται και αυξηµένη µόρφωση και καλλιέργεια ή και το αντίθετο. 

· Πολιτιστικοί   

· Μεταβολές ηθικής, εθίµων, στάσεων στα άτοµα που αποκλίνουν από το φυσιολογικό. 

·  Πολυπαραγοντική άποψη  

· Θεωρείται η επικρατέστερη και συµπεριλαµβάνει όλους τους παραπάνω     παράγοντες.     

· Οι περισσότεροι άνθρωποι διατηρούν, µεταξύ των δυνάµεων που ασκούν αυτοί οι 

παράγοντες, λεπτή ισορροπία, που τους επιτρέπει σχετικά σταθερή ζωή. 

     Η ισορροπία διατηρείται µε τους µηχανισµούς άµυνας (Μετουσίωση, απώθηση, προβολή, 

άρνηση, ενδοβολή, επαναγωγή, µαταίωση, σχηµατισµός από αντίδραση, αποµόνωση, µετάθεση, 

εκλογίκευση, ταυτοποίηση). 

     Όταν η ισορροπία αυτών των παραγόντων διαταραχθεί, έχουµε σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση: 

1. Stress από άτοµο που προκαλεί «νευρικές » αντιδράσεις, όπως άγχος ή 

     κατάθλιψη, που συνοδεύονται συχνά από διαταραχή των βιολογικών  

     λειτουργιών, όπως του ύπνου και της ορέξεως. 

2. Stress στους γύρω από το άτοµο, που προκαλείται από περίεργη συµπεριφορά  

     γνωστή συχνά σαν «συναισθηµατική εκφόρτιση» ή «αντικοινωνική   

     συµπεριφορά» – και προκαλεί διάγνωση «διαταραχής προσωπικότητας», µε 

     την έννοια ότι το άτοµο εµφανίζει ελάχιστα ή κανένα άγχος, αν και ο τρόπος 

     της ζωής του είναι άκαµπτος και απροσάρµοστος. 

3. Συνδυασµός των παραπάνω κάνει το άτοµο να µη προσαρµόζεται στο περιβάλλον του, µε 

αποτέλεσµα την εµφάνιση κάποιας ψυχικής νόσου. 
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4. Κάτω από αυτές τις συνθήκες το άτοµο έχει ανάγκη ειδικής φροντίδας και, στις βαρύτερες 

περιπτώσεις, νοσοκοµειακής περίθαλψης. 

 

ΨΥΧΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

1. Συνείδηση 

 

     Συνείδηση είναι η κατάσταση εκείνη του οργανισµού, που επιτρέπει στο άτοµο να αναπτύξει τις 

λειτουργίες που είναι απαραίτητες ώστε να γνωρίζει το περιβάλλον του κι όσα συµβαίνουν γύρω 

του και µέσα στον ίδιο τον εαυτό του. 

     Από ψυχολογική πλευρά «συνείδηση είναι το σύνολο των ψυχικών εκδηλώσεων του ατόµου σε 

κάθε στιγµή, µέσα στην αλληλουχία τους ».  

     Συνείδηση είναι η αφύπνιση του πνεύµατος και η στροφή προς τη µελέτη ή την προσαρµογή 

κάποιου αντικειµένου. 

     Ό, τι γνωρίζω σε µια στιγµή µε σαφήνεια, αυτό αποτελεί τη συνείδηση. Η συνείδηση αποτελεί 

το απαραίτητο δοµικό στοιχείο του ψυχικού οργάνου, στο οποίο ευαισθητοποιούµαστε δηλ. έχουµε 

επίγνωσή του εαυτού µας. 

     Στοιχεία του εαυτού µας – σκέψεις, δεδοµένα, αποτιµήσεις – για τα οποία δεν έχουµε επίγνωση, 

βρίσκονται έξω από το χώρο της συνειδήσεως, στο ασυνείδητο. 

 

2. Προσωπικότητα 

 

∆εν υπάρχει ενιαία άποψη περί του τι είναι προσωπικότητα . 

Η προσωπικότητα είναι πολυσύνθετο δεδοµένο, κάτι το δυναµικό, που η διαµόρφωση του δεν 

φθάνει ποτέ στο τέρµα.. 

 

Ώριµος και υγιής προσωπικότητα 

 

     Η προσωπικότητα σχηµατίζεται από τη συρροή και την αλληλεπίδραση δύο κυρίως 

παραγόντων: α) Κληρονοµουµένου βιολογικού υποστρώµατος και β) Περιβάλλοντος. 

     Ο Freud υποστηρίζει ότι ένα άτοµο είναι υγιές όταν δεν δεσµεύεται από τα αισθήµατά του. 

Το υγιές άτοµο έχει αρκετή ενέργεια για να κάνει παραγωγική εργασία και ακόµη είναι 

ελεύθερο να εκφράσει τον εαυτό του σε σχέσεις αγάπης µε τους άλλους.  
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     Ο Sullivan υποστηρίζεται ότι το άτοµο µε υγιή προσωπικότητα κατανοεί τον εαυτό του, τους 

άλλους ανθρώπους γύρω του και ξέρει πώς να συνδέεται µαζί τους. Το άτοµο έχει µια 

πραγµατική αντίληψη για τους άλλους ανθρώπους. Η ζωή του έχει νόηµα, οι σχέσεις του µαζί 

τους είναι πλούσιες και πλήρεις, γιατί έχει την ικανότητα να τους αγαπά. 

     Η θεωρία της υγιούς προσωπικότητας κατά τον Maslow περιγράφει το άτοµο σα µια 

οντότητα που συνεχώς που συνεχώς αναζητά, αναπτύσσεται και βρίσκει νέα ερεθίσµατα για 

δηµιουργία. Το άτοµο µε υγιή προσωπικότητα είναι αυθόρµητο και φυσικό καθώς ενεργά ζει τη 

ζωή και εκφράζει τη µοναδικότητα του. 

     

     Συνοψίζοντας το άτοµο µε υγιή προσωπικότητα : 

· Έχει θετική και σωστή εικόνα για το σώµα του. Η εικόνα αυτή είναι το σύνολο των 

συνειδητών και ασυνειδήτων απόψεων που έχει το άτοµο για το σώµα του π.χ. 

µέγεθος, λειτουργίες, εµφάνιση, υγεία, δύναµη. 

· Έχει µια πραγµατική αντίληψη περί του πως πρέπει να συµπεριφέρεται καθώς και 

αξιόλογους και πραγµατοποιήσιµους σκοπούς για τη ζωή του. 

· Έχει θετική αντίληψη για τον εαυτό του σαν µέρος της προσωπικότητάς του. 

· Έχει αυτοεκτίµηση. Βλέπει τον εαυτό του σαν ένα πρόσωπο που αξίζει το σεβασµό. 

· Έχει αίσθηση της ταυτότητάς του. Γνωρίζει ποιος είναι και τι µπορεί να γίνει. 

· Έχει την ικανότητα να συνδέεται µε τους άλλους ανθρώπους. Με την ειλικρινή 

επικοινωνία του µπορεί να εµπιστεύεται τους άλλους και να δηµιουργεί σχέσεις 

αµοιβαιότητας και αλληλοεξάρτησης.  

     Το άτοµο µε τις παραπάνω ιδιότητες είναι ικανό να αντιλαµβάνεται τον εαυτό του και τους 

άλλους σωστά. Η ικανότητά του αυτή του δηµιουργεί ένα αίσθηµα αρµονίας και εσωτερικής 

ειρήνης. 

 

3. Χαρακτήρας 

 

« Χαρακτήρας είναι το σύνολο των διαθέσεων και των µορφών συµπεριφοράς, µε τις οποίες το 

άτοµο εκφράζει τον τρόπο της ύπαρξής του και αντιδρά απέναντι στον εξωτερικό κόσµο και στον 

εαυτό του ». 

     ∆ηλαδή λέγοντας χαρακτήρα εννοούµε ένα τρόπο ζωής, ένα ιδιαίτερο τρόπο αντιδράσεως του 

υποκειµένου προς το περιβάλλον. 

     Χωρίς περιβάλλον δεν εκδηλώνεται ο χαρακτήρας. 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 

 

8 

     Ο τρόπος που ο άνθρωπος αισθάνεται και ενεργεί, παίρνει αποφάσεις, αξιοποιεί και βάζει 

σκοπούς, κρίνει και παίρνει θέση απέναντι στον έξω κόσµο, ο τρόπος που εκδηλώνεται, µιλάει, 

βαδίζει, χειρονοµεί κ.λ.π. που τον διακρίνει από τους άλλους ανθρώπους, αποτελεί το χαρακτήρα. 

     Είναι το εκφραστικό όργανο της προσωπικότητας. 

     Οι αντιδράσεις, που αποτελούν το χαρακτήρα, εξαρτώνται από τη βιολογική κατασκευή και γι’ 

αυτό, σε µεγάλο βαθµό, είναι κληρονοµικές, όπως αφορά την προέλευση. 

 

4. Συµπεριφορά 

 

     Οι ενέργειες ενός ατόµου ή µιας οµάδας αποτελούν την συµπεριφορά. Συµπεριφορά είναι η 

παρατηρούµενη απάντηση στα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος. Η συµπεριφορά είναι το 

εκτελεστικό όργανο της προσωπικότητας. 

     Ο ψυχολόγος Spencer, ο οποίος ασχολήθηκε ιδιαιτέρως µε την σχέση του ατόµου προς το 

περιβάλλον του, ορίζει τη ζωή σαν µια συνεχή προσαρµογή των εσωτερικών σχέσεων του ατόµου 

προς τις εξωτερικές σχέσεις και τονίζει ότι η λειτουργία της ψυχικής σφαίρας του οργανισµού είναι 

αυτή ακριβώς, το να βοηθήσει τον οργανισµό να προσαρµοσθεί στις καταστάσεις του 

περιβάλλοντός του. 

     Τα αισθήµατα ενός ατόµου, οι αισθητικές του λειτουργίες, η δύναµη της σκέψεώς του, η 

ικανότητα του να αποκτά νέες συνήθειες και η µνήµη του, θεωρούνται σαν µέσα µε τα οποία το 

άτοµο µπορεί να συνδιαλαγεί και να ανταποκριθεί σωστά στις ανάγκες της ζωής. 

     Παράγοντες που διαµορφώνουν την συµπεριφορά είναι : 

α.  Η αρχική, γενετικά καθορισµένη βιολογική δοµή του ατόµου. 

β.  Η προσωπικότητά του όπως διαµορφώνεται από κληρονοµικούς και περιβαλλοντικούς 

παράγοντες. 

γ.  Οι εµπειρίες της ζωής και ιδιαίτερα αυτές που άφησαν ανεξίτηλα ψυχοτραυµατικά εντυπώµατα. 

δ.  Οι µηχανισµοί άµυνας και προσαρµογής που διαµόρφωσαν όλοι οι προηγούµενοι παράγοντες.  

 

Ανώµαλη συµπεριφορά 

 

     Μ’ αυτό τον όρο αποδίδουµε τον τύπο εκείνο της συµπεριφοράς του ατόµου που προκαλεί είτε 

στον ίδιο είτε στους άλλους ενόχληση και δυσφορία. 

     Ακόµη προκαλεί αντίδραση ξενισµού, γιατί βρίσκεται, έξω από το πλαίσιο, τον τύπο της 

συµπεριφοράς που είναι παραδεκτή για το δεδοµένο τόπο και χρόνο. 
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ΨΥΧΩΣΕΙΣ 

 

     Η ψύχωση ορίζεται σαν µια µείζονα ψυχική διαταραχή στην οποία σκέψη, συναίσθηµα, 

επικοινωνία και συµπεριφορά είναι τόσο σοβαρά διαταραγµένα ώστε η ικανότητα του ατόµου να 

ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις της καθηµερινής ζωής παρακωλύεται σηµαντικά. Τέτοιοι ορισµοί 

δίνουν έµφαση στην απώλεια της λειτουργικότητας. 

     Εντούτις, πολλά  άτοµα τα οποία είναι σοβαρά διαταραγµένα στην καθηµερινή τους ζωή (π.χ. 

αυτά µε σοβαρές διαταραχές προσωπικότητας) δεν θεωρούνται ψυχωτικά, ενώ µερικοί άρρωστοι 

που κρύβουν προσεκτικά τις παραληρητικές ιδέες τους (π.χ. ότι οι σκέψεις τους ελέγχονται από 

ξένους πράκτορες) µπορούν παρόλα αυτά να είναι λειτουργικοί στην εργασία τους και ακόµη να 

καταφέρνουν να διατηρούν οικογενειακή ζωή. 

     ∆εν υπάρχει κάποιος ενιαίος ορισµός που να ικανοποιεί όλους τους κλινικούς. Για πρακτικούς 

σκοπούς η ψύχωση µπορεί να ορισθεί ως η ανικανότητα διαχωρισµού ανάµεσα στο τι είναι 

πραγµατικό και τι όχι, ακόµη κι όταν οι αποδείξεις της πραγµατικότητας είναι ξεκάθαρες. Βασικά, 

το ψυχωτικό άτοµο έχει διαταραγµένη την ικανότητα ελέγχου της πραγµατικότητας. 

     Η απώλεια της ικανότητας ελέγχου της πραγµατικότητας είναι ουσιώδες στοιχείο της ψύχωσης. 

     Τεκµήριο για την ψύχωση είναι το µπέρδεµα ανάµεσα στο τι προέρχεται από το µυαλό και τι 

από τον εξωτερικό κόσµο. Το ψυχωτικό άτοµο έχει χάσει την αίσθηση των ορίων ανάµεσα στο 

«µέσα» και το «έξω». 

     Κοινές ψυχωτικές πεποιθήσεις είναι ότι το άτοµο µπορεί να ελέγξει τη σκέψη των άλλων, ότι 

ξένες δυνάµεις έχουν τοποθετήσει σκέψεις στο µυαλό του ατόµου, ότι οι άλλοι µπορούν να 

διαβάσουν τις σκέψεις του ατόµου κ.λ.π. Όλα αυτά εµπεριέχουν την ιδέα ενός «διαπερατού» 

µυαλού. Οι ψευδαισθήσεις οι οποίες είναι παθογνωµονικές της ψύχωσης είναι εσωτερικά 

ερεθίσµατα (π.χ. φωνές) τα οποία λανθασµένα πιστεύεται ότι προέρχονται από εξωτερική πηγή. 

     Στο στενό ορισµό που δόθηκε παραπάνω η ψύχωση περιλαµβάνει λανθασµένες ιδέες ή 

αντιλήψεις για τον εαυτό και τον κόσµο οι οποίες δεν µπορούν να αλλάξουν ακόµη κι όταν 

υπάρχουν αποδείξεις. Στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει σαφές όριο ανάµεσα στην ψυχωτική και 

την µη ψυχωτική σκέψη, γιατί λανθασµένες ιδέες και αντιλήψεις µπορούν να υποστηρίζονται από 

διάφορους ανθρώπους µε µια ποικίλου βαθµού εµµονή. 

     Θα πρέπει να παρατηρείτε και να ακούτε προσεκτικά για σηµεία ψύχωσης καθ’ ότι µπορεί να 

είναι καλά καλυµµένα στη διάρκεια της συνέντευξης. Τα πιο συνηθισµένα συµπτώµατα ψύχωσης 

αφορούν διαταραχές του περιεχοµένου της σκέψης (π.χ. παραληρητικές ιδέες) ή της αντίληψης 
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(π.χ. ψευδαισθήσεις) και περιγράφονται κάπως λεπτοµερειακά παρακάτω. Επίσης αλλόκοτοι 

τρόποι οµιλίας και συµπεριφοράς έχουν συνήθως σχέση µε ψύχωση. 

     Η ψύχωση δεν είναι από µόνη της µια νόσος. Αποτελεί σύµπτωµα µιας ποικιλίας διαταραχών 

που εκτείνονται από την υπερβολική δόση φαρµάκων έως τη µανιο-καταθλιπτική νόσο και τη 

σχιζοφρένεια. 

     Μερικές διαταραχές περιλαµβάνουν ψυχωτικά συµπτώµατα εξ ορισµού (π.χ. σχιζοφρένεια), ενώ 

άλλες πιθανόν να περιλαµβάνουν και πιθανόν όχι (π.χ. κατάθλιψη). Ένα άτοµο µπορεί να είναι 

ψυχωτικό για περίοδο λεπτών ή πολλών ετών. Τα ψυχωτικά συµπτώµατα συχνά αυξάνονται και 

ελαττώνονται όσον αφορά τη βαρύτητά τους, µπορεί όµως να παραµείνουν αναλλοίωτα για 

µεγάλες χρονικές περιόδους. Έτσι σε κάθε συνέντευξη µε τον ασθενή θα πρέπει να επανεκτιµάτε 

εάν η ψύχωση είναι παρούσα. 

 

ΚΥΡΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΨΥΧΩΣΕΩΝ 

 

1.. Σχιζοφρένεια 

 

     Η σχιζοφρένεια θεωρείται µια από τις σηµαντικότερες ψυχικές παθήσεις, η αιτιολογία της 

αποτελεί αίνιγµα για την ιατρική, καθώς αναφέρεται ότι υπάρχει κάποιου βαθµού κληρονοµική 

επιβάρυνση. 

Κλινικές µορφές Σχιζοφρένειας 

1.   Απλή σχιζοφρένεια 

2.   Ηβηφρενική σχιζοφρένεια 

3.   Κατατονική σχιζοφρένεια 

4.    Παρανοειδής σχιζοφρένεια 

 

2. Μανιοκαταθλιπτική ψύχωση 

 

     Είναι συναισθηµατική ψύχωση που εµφανίζεται σε µεγάλη κάπως άτοµα κυρίως ανώτερων 

κοινωνικών τάξεων. Εκδηλώνεται µε δυο φάσεις – µανία και κατάθλιψη – που είτε εναλλάσσονται 

στην κλινική εκδήλωση είτε εκδηλώνεται πάντα η µια µόνο φάση. 

Κλινικές µορφές 

1.   Μανία 

2.  Μελαγχολία (κατάθλιψη) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Παρατήρηση και καταγραφές 

 

Η παρατήρηση και η ακριβής καταγραφή είναι ανάµεσα στις πιο σπουδαίες λειτουργίες του 

ψυχιατρικού νοσηλευτή. 

     Η ψυχιατρική θεραπεία είναι τόσο αποδοτική, όσο περισσότερο βασίζεται σε καλή γνώση της 

προσωπικότητας του αρρώστου. Οτιδήποτε έκανε στη ζωή του και όλα όσα έχουν συµβεί σ’ αυτόν, 

έχουν συµβάλλει να τον διαµορφώσουν στο είδος του ανθρώπου που είναι. Ο ψυχίατρος προσπαθεί 

να µάθει όσα περισσότερα πράγµατα µπορεί σχετικά µε τον άρρωστο από τη συνέντευξη και, µε 

την άδεια του αρρώστου, από τη συνέντευξη συγγενών και άλλων πιθανόν ανθρώπων που µπορούν 

να δώσουν πληροφορίες. Σχηµατίζει µια εικόνα της ψυχικής κατάστασης του αρρώστου και 

συµπληρώνει τη δική του εντύπωση µε τα αποτελέσµατα από τις ψυχολογικές δοκιµασίες. Μερικοί 

ψυχίατροι επιθυµούν να δουν τον άρρωστο και τους πλησιέστερους συγγενείς του µαζί. Είναι 

υποβοηθητικό να παρατηρεί κανείς τις αντιδράσεις του ενός προς τον άλλον, να δει αν 

οικογενειακές δυσκολίες µπορεί να έχουν συµβάλλει στην αρρώστια του ασθενή και να εκτιµήσει 

τι υποστήριξη µπορεί να περιµένει ο ασθενής από τους συγγενείς. 

     Επιπρόσθετες πληροφορίες χορηγούνται από τη νοσηλεύτρια που δίνει µια εικόνα του 

αρρώστου, όπως αυτός παρουσιάζεται στο περιβάλλον της κλινικής που παρακολουθεί τη 

συµπεριφορά του από µέρα σε µέρα. 

     Ακριβής αντικειµενική παρατήρηση και καταγραφή πρέπει να µαθευτούν. Η παρατήρηση όλων 

των λεπτοµερειών είναι αδύνατη. Αυτό που παρατηρείται και ερµηνεύεται σαν σηµαντικό, 

εξαρτάται από την εµπειρία της νοσηλεύτριας και τις γνώσεις της. Είναι αδύνατο να καταγράφεται 

κάθε λεπτοµέρεια από κάθε γεγονός αλλά η εκπαίδευση κάνει τη νοσηλεύτρια ικανή να διαλέγει τα 

πιο σχετικά και σηµαντικά στοιχεία για τις καταγραφές της. 

     Επειδή όλες τις παρατηρήσεις είναι επιλεκτικές και καθορίζονται από το σύνολο των ιδεών του 

παρατηρητή, π.χ. τις προσδοκίες του, την προσοχή του, τη γνώση του, τις προκαταλήψεις του, είναι 

χρήσιµο να γίνεται σύγκριση των στοιχείων που καταγράφονται από διάφορα άτοµα. Στο 

νοσοκοµείο είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν οι παρατηρήσεις ενός αριθµού νοσηλευτριών, να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σ’ αυτές τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει και από άλλους και να 

διερευνηθεί ο λόγος για τις παρατηρήσεις και τις καταγραφές που έρχονται σε αντίθεση µε των 

άλλων. 
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Οι βασικές αρχές της παρατήρησης 

 

     Οι παρακάτω είναι µερικές από τις βασικές αρχές οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται για να 

λαµβάνονται τα καλύτερα αποτελέσµατα. 

     Η νοσηλεύτρια πρέπει να γνωρίζει τι πληροφορίες ψάχνει. Ένας άνθρωπος τότε µόνο µπορεί να 

παρατηρήσει αυτό που είναι σηµαντικό, αν η παρατήρηση συνοδεύεται και από γνώση. 

 

1)  Φυσιολογική Ανάπτυξη και Πολιτισµικές ∆ιαφορές στη Φυσιολογική Συµπεριφορά 

     Μια γνώση του τύπου της φυσιολογικής συµπεριφοράς σε διάφορες εθνικές οµάδες είναι 

απαραίτητη. Αυτό που εκλαµβάνεται σαν φυσιολογική συµπεριφορά διαφέρει µε την κοινωνική 

τάξη, µε το διαφορετικό µορφωτικό και µε την εθνικότητα. Είναι σηµαντικό να παρατηρηθεί σε 

ποιο βαθµό η συµπεριφορά του αρρώστου απέχει απ’ αυτό που είναι αποδεκτό από τη δική του 

οµάδα. Χωρίς ένα υπόβαθρο γνώσης κοινωνιολογίας υπάρχει ο κίνδυνος να επηρεασθούν οι 

παρατηρήσεις από την ίδια την κοινωνική τάξη και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο της νοσηλεύτριας. 

Εκεί όπου οι νοσηλευτές και οι ασθενείς προέρχονται από διαφορετικές χώρες, ιδιαίτερα αν δεν 

µιλούν την ίδια γλώσσα, χρειάζεται ειδική φροντίδα ώστε οι παρατηρήσεις να είναι αξιόπιστες. 

 

2) Ψυχοπαθολογία και Συµπτωµατολογία της Ψυχικής ∆ιαταραχής  

     Η νοσηλεύτρια πρέπει να είναι εξοικειωµένη µε τους τύπους της ανώµαλης συµπεριφοράς και 

τη συχνότητα εµφάνισης στις διάφορες ψυχικές διαταραχές. Μια γνώση ψυχολογίας και των 

ψυχιατρικών νόσων µπορεί να βοηθήσει να παρατηρήσει νωρίτερα τις εκδηλώσεις της διαταραχής, 

όταν αυτές µπορεί να είναι άτυπες και να διαφέρουν σε κάθε άρρωστο. Πολλές διαταραχές 

µπορούν να αποφευχθούν αν οι νοσηλεύτριες καταστούν ευαίσθητες στα πρώιµα σηµεία του 

άγχους στους αρρώστους. 

 

3) Παρατήρηση µε Συµµετοχή  

     Η νοσηλεύτρια θα πρέπει να είναι µε τον άρρωστο για αρκετό χρονικό διάστηµα για να µπορεί 

να καταγράψει τη γενική εικόνα που εµφανίζει αυτός. Μόνο αν το γνωρίσει από κοντά µπορεί να 

παρατηρήσει µικρές παραλλαγές στη συµπεριφορά του. 

 

4) Η επίδραση του παρατηρητή   

     Η νοσηλεύτρια δεν θα πρέπει να ενοχλεί τον άρρωστο µε την παρουσία της. Αυτό σηµαίνει ότι 

χρειάζεται να είναι στο τµήµα όσο η παρουσία της θεωρείται φυσική και είναι αρκετά µη 

παρεµβατική, έτσι ώστε οι ασθενείς να συµπεριφέρονται σαν να µην είχαν καµιά νοσηλεύτρια εκεί. 
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Είναι ευκολότερο να παρατηρεί κανείς τη συµπεριφορά του αρρώστου όταν συµµετέχει σε όλες τις 

δραστηριότητες. Εάν η νοσηλεύτρια παρατηρεί παθητικά χωρίς να κάνει τίποτε, ενώ ο άρρωστος 

χρειάζεται να παίρνει µέρος σε ορισµένες δραστηριότητες του τµήµατος, η παρουσία της µπορεί να 

δηµιουργεί εµπόδια και η εντύπωση την οποία σχηµατίζει αυτή είναι τότε αλλοιωµένη. Εάν έρχεται 

και φεύγει, διαταράσσει τις δραστηριότητες του αρρώστου και δεν µπορεί στην πραγµατικότητα να 

παρατηρήσει. 

 

5)  Αντικειµενικότητα  

 Η νοσηλεύτρια θα πρέπει να είναι ένας αντικειµενικός παρατηρητής. Γι’ αυτό το λόγω, δεν πρέπει 

να επιτρέπει στον εαυτό της να φοβάται ή να ενοχλείται από τη συµπεριφορά του αρρώστου ή να 

σοκάρεται ή να θυµώνει. Το ενδιαφέρον για τη βελτίωση του αρρώστου δεν θα πρέπει να την 

επηρεάζει συναισθηµατικά. ∆εν θα πρέπει να αισθάνεται κολακευµένη ή περήφανη για τη 

βελτίωση του αρρώστου γιατί αυτό µπορεί να οδηγήσει να βλέπει βελτιώσεις εκεί όπου δεν 

υπάρχουν. Ένας από τους λόγους που οι συγγενείς είναι µερικές φορές µη βάσιµοι 

πληροφοριοδότες είναι η ανικανότητά τους να παραµένουν συναισθηµατικά απόµακροι. Η κοντινή 

συναισθηµατική επαφή µε τον άρρωστο, παρόλο που συχνά είναι επιθυµητή, παρεµποδίζει την 

αντικειµενική παρατήρηση. 

 

6)  Προκατάληψη και Επιλογή στην Καταγραφή 

     Η νοσηλεύτρια θα πρέπει να θυµάται να παρατηρεί σφαιρικά την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται ο άρρωστος. Αυτό είναι εύκολο να το κάνει όταν η αναφορά της νοσηλεύτριας αφορά τη 

διεργασία ανάµεσα στους αρρώστους ή αυτήν ανάµεσα στον άρρωστο και σε µια άλλη 

νοσηλεύτρια. Είναι πολύ πιο δύσκολο να καταγράψει ένα περιστατικό που αφορά την ίδια. Η 

συµπεριφορά του αρρώστου που παρατηρεί είναι τότε µια αντίδραση στα ίδια της τα λόγια, τις 

πράξεις ή τις χειρονοµίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Η εγκατάσταση επαφής µε τον άρρωστο 

 

     Το πρώτο βήµα µιας συνέντευξης είναι η εγκατάσταση επαφής και οι συνεντευκτές, 

προκειµένου να διευκολύνουν την ανάπτυξη επαφής, συχνά χρησιµοποιούν τις δικές τους 

ενσυναισθητικές αντιδράσεις. Οι Othmer και Othmer είδαν τη διαδικασία ανάπτυξης επαφής να 

περιλαµβάνει έξι στρατηγικές : (1) να νιώσουν, ο άρρωστος και ο συνεντευκτής, άνετα, (2) να 

εντοπιστεί ο πόνος και να εκφραστεί συµπόνοια, (3) να αξιολογηθεί η εναισθησία του αρρώστου 

και να αναπτυχθεί συµµαχία ανάµεσα στο θεραπευτή και στον άρρωστο, (4) να δειχθεί ότι ο 

θεραπευτής είναι ο ειδικός και ο γνώστης, (5) να εδραιωθεί η εξουσία του συνεντευκτή ως 

νοσηλευτή και θεραπευτή και (6) να εξισορροπηθούν οι ρόλοι του ενσυναισθητικού ακροατή, του 

ατόµου που είναι ειδικός και ξέρει, και του ατόµου που έχει την εξουσία. 

     Η αποτυχία του νοσηλευτή να αναπτύξει καλή επαφή µε τον άρρωστο, ευθύνεται σε ένα µεγάλο 

βαθµό για την αναποτελεσµατικότητα της θεραπείας. Καλή επαφή σηµαίνει ότι ανάµεσα στο 

νοσηλευτή και τον άρρωστο υπάρχει κατανόηση και εµπιστοσύνη. ∆ιαφορές στην κοινωνική, 

διανοητική και µορφωτική κατάσταση παρεµποδίζουν σοβαρά την καλή επαφή. Η κατανόηση (ή η 

έλλειψή της) για τις πεποιθήσεις, τη γλώσσα και τη στάση του αρρώστου απέναντι στην αρρώστια 

του, επηρεάζει σηµαντικά το χαρακτήρα που παίρνει η ιατρική εξέταση. 

     Η εκτίµηση των κοινωνικών πιεστικών παραγόντων στην παρελθούσα ζωή του αρρώστου, 

βοηθάει το νοσηλευτή να καταλάβει καλύτερα τον άρρωστο. Οι ψυχικές αντιδράσεις, υγιείς ή 

νοσηρές, είναι αποτέλεσµα µιας συνεχούς αλληλεπίδρασης βιολογικών, κοινωνικών και 

ψυχολογικών δυνάµεων. Κάθε στρες αφήνει πίσω του ίχνη, που ανάλογα µε την ένταση της 

επίδρασής του και την τρωσµότητα κάθε ξεχωριστού ανθρώπου, εξακολουθούν να φαίνονται σε 

όλη τη διάρκεια της ζωής του. Αυτά τα στρες και οι εντάσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται µε τη 

µεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια . Το σηµαντικό µάλιστα, µπορεί να µην είναι το στρες το ίδιο, αλλά 

οι αντιδράσεις του αρρώστου σε αυτό. 

     Η ανάπτυξη µιας αυθεντικής επαφής εξαρτάται επίσης από τη στοιχειώδη κατανόηση σύνθετων 

διαπροσωπικών παραγόντων, όπως είναι η µεταβίβαση και η αντιµεταβίβαση. 

     Η µεταβίβαση 

  Σαν µεταβίβαση ορίζεται γενικά το σύνολο των προσδοκιών, των πεποιθήσεων και των ψυχικών 

αντιδράσεων που φέρνει ένας άρρωστος στη σχέση του µε το θεραπευτή του. Η µεταβίβαση δεν 

βασίζεται κατ’ ανάγκη στο ποιός είναι και στο πως δρά ο νοσηλευτής στην πραγµατικότητα, αλλά 
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µάλλον σε µακροχρόνιες εµπειρίες που είχε ο άρρωστος µε άλλα σηµαντικά πρόσωπα που είχαν 

κατά το παρελθόν εξουσία επάνω του. 

        Η αντιµεταβίβαση 

   Όπως ακριβώς ο άρρωστος κρατάει µια µεταβιβαστική στάση στη σχέση νοσηλευτή – αρρώστου, 

έτσι και οι νοσηλευτές αναπτύσσουν αντιµεταβιβαστικές αντιδράσεις απέναντι στους αρρώστους 

τους. Η αντιµεταβίβαση µπορεί να πάρει τη µορφή αρνητικών συναισθηµάτων, που θα 

αναστασώνουν τη σχέση νοσηλευτή – αρρώστου, αλλά µπορεί επίσης να συµπεριλάβει 

δυσανάλογα θετικές, εξιδανικευτικές ή ακόµα και ερωτικές αντιδράσεις. Όπως ακριβώς οι 

άρρωστοι περιµένουν ορισµένα πράγµατα από τους θεραπευτές τους – για παράδειγµα να είναι 

ικανοί και αντικειµενικοί, να µην τους εκµεταλλευτούν, να τους κάνουν να νιώσουν άνεση και 

ανακούφιση – έτσι και οι νοσηλευτές πολύ συχνά έχουν ορισµένες ασυνείδητες ή ανοµολόγητες 

προσδοκίες από τους αρρώστους. Συνήθως οι άρρωστοι χαρακτηρίζονται σαν καλοί όταν η 

εκφραζόµενη βαρύτητα  των συµπτωµάτων τους αναλογεί σε µια καταφανώς διαγνώσιµη βιολογική 

διαταραχή, όταν συµµορφώνονται και δεν αµφισβητούν τη θεραπεία, όταν είναι συναισθηµατικά 

συγκρατηµένοι και όταν είναι ευγνώµονες. Εάν αυτές οι προσδοκίες δεν ικανοποιηθούν, ακόµη και 

εάν είναι παράγωγα ασυνείδητων εξωπραγµατικών αναγκών του νοσηλευτή, τότε µπορεί ο 

άρρωστος να γίνει αντικείµενο κατηγοριών και να θεωρηθεί δυσάρεστος, µη συνεργάσιµος ή 

κακός. 

 

Αυτοελεγχος των αντιµεταβιβαστικων συναισθηµατων. 

 

   Τα αντιµεταβιβαστικά συναισθήµατα δεν πρέπει να γίνονται πάντοτε κατανοητά αποκλειστικά µε 

αρνητικούς όρους. Εάν αναγνωρισθούν και αναλυθούν µπορεί να βοηθήσουν το νοσηλευτή να 

καταλάβει καλύτερα τον άρρωστο ο οποίος διακίνησε τέτοια συναισθήµατα. Για παράδειγµα, εάν ο 

νοσηλευτής αισθάνεται ότι πλήττει και ανυποµονεί µε κάποιον συγκεκριµένο άρρωστο και είναι 

βέβαιος ότι η πλήξη δεν οφείλεται σε προσωπικές του έγνοιες, τότε µπορεί να εικάσει ότι ο 

άρρωστος µιλάει για ασήµαντα και ανάξια λόγου θέµατα, προκειµένου να αποφύγει τα πραγµατικά 

και δυνάµει ενοχλητικά ζητήµατα . 

 

Έναρξη συνέντευξης 

 

   Η συνέντευξη είναι νοσηλευτική επικοινωνία που αποβλέπει στη διατήρηση, αποκατάσταση της 

υγείας.Οι ιδιαίτεροι αντικειµενικοί σκοποί της συνέντευξης του νοσηλευτή µε τον άρρωστο είναι  
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η ανάπτυξη µιας διαπροσωπικής σχέσης µε τον άρρωστο που του ενισχύει το αίσθηµα της 

αυτοαξίας και την αυτοεκτίµηση καθώς και τον βεβαιώνει για το ενδιαφέρον του νοσηλευτή να τον 

βοηθήσει. 

· Η ενθάρρυνση της έκφρασης ιδεών, συναισθηµάτων και πληροφοριών από τον άρρωστο 

για την αναγνώριση των αµέσων και απώτερων αναγκών υγείας του. 

· Η µεταβίβαση στον άρρωστο της διάθεσης του νοσηλευτή να κατανοήσει τις ιδέες, τα 

συναισθήµατα και τις προσωπικές του πληροφορίες , ώστε µε συνεργασία να φθάσουν 

σε κοινή επισήµανση των αναγκών υγείας του αρρώστου.  

 

Επιγραµµατικά, οι σκοποί της νοσηλευτικής συνέντευξης είναι : 

· Λήψη πληροφοριών 

· Παροχή πληροφοριών 

· Ενθάρρυνση της έκφρασης συναισθηµάτων 

· Εξακρίβωση και αποσαφήνιση αναγκών και σκοπών 

 

   Ο νοσηλευτής λειτουργεί κατά τη συνέντευξη µε ολόκληρη την προσωπικότητά του, δηλαδή µε 

το χαρακτήρα, τις αξίες, την προθυµία να βοηθήσει τον άλλον, µε τη σκέψη, µε το συναίσθηµα και 

µε ψυχοκινητικές ενέργειες, π.χ. γράφει, µιλά, χειρονοµεί κ.λ.π. Κάθε συνέντευξη είναι µοναδική 

στο χρόνο που πραγµατοποιείται και σχετικά µε τα πρόσωπα που συνοµιλούν. Υπάρχουν όµως και 

ορισµένες αρχές που πρέπει να ακολουθούνται. Αναφέρονται οι πιο αντιπροσωπευτικές : 

· ∆ηµιουργείστε ένα θερµό, δεκτικό κλίµα που εµπνέει ασφάλεια και εµπιστοσύνη, ώστε ο 

άρρωστος να αισθανθεί ελεύθερος να µιλήσει για θέµατα που τον απασχολούν. 

· Εξασφαλίστε ήσυχο ιδιαίτερο χώρο µε επαρκή φωτισµό και αερισµό και άνετα καθίσµατα  

Φροντίστε να µην υπάρχουν περισπασµοί και διακοπές, ώστε να δοθεί απόλυτη προσοχή 

στη συνέντευξη.  

· Αρχίστε µε εξήγηση του σκοπού της συνέντευξης ότι είναι η καλύτερη νοσηλευτική 

φροντίδα του αρρώστου µε την καλύτερη γνωριµία µαζί του. Επίσης συµφωνήστε µε τον 

άρρωστο για την διάρκεια της συνέντευξης. 

· Χρησιµοποιήστε λεξιλόγιο κατανοητό από τον άρρωστο. Αποφεύγετε επιστηµονικούς 

όρους και αφηρηµένες έννοιες που δεν είναι κατανοητές στο συνοµιλητή είτε λόγω του 

επιπέδου µόρφωσης είτε λόγω της κατάστασης της υγείας του. Μιλάτε καθαρά, αργά και 

συγκεκριµένα. 
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· Παραµερίζετε τυχόν προσχηµατισµένες απόψεις και προκαταλήψεις. Μην επιβάλλετε τις 

προσωπικές σας αξίες στους άλλους. 

· Μιλάτε όσο µπορείτε λιγότερο για να διατηρείτε τη λειτουργία της συνέντευξης. Κάνετε 

ερωτήσεις επίκαιρες, ανοικτές, σχετικές µε την περίπτωση. Ερωτήσεις χωρίς νόηµα 

παίρνουν απαντήσεις χωρίς νόηµα. Κάνετε ερωτήσεις που αρχίζουν µε : «Τι…: », Πού…; », 

«Ποιος…; » και «Πότε…; »για να εξασφαλίσετε αντικειµενικές πραγµατικές πληροφορίες. 

Ερωτήσεις που βοµβαρδίζουν το άτοµο παράγουν αναξιόπιστες πληροφορίες. Η επιλογή της 

κατάλληλης ώρας για µεταβίβαση συγκεκριµένων µηνυµάτων και παροχή άνεσης χρόνου 

στον άρρωστο να καταλάβει το κάθε µήνυµα και να απαντήσει, είναι ουσιώδη στοιχεία της 

καλής νοσηλευτικής. Αν ένα θέµα συναντά αντίσταση αλλάξτε το. Να θυµάστε ότι αυτά 

που δεν λέει ο άρρωστος είναι εξίσου σηµαντικά όπως  αυτά που λέει. 

· Ακούτε τον άρρωστο µε προσοχή. ∆είχνετε το ενδιαφέρον σας µε την έκφραση του 

προσώπου σας και µε σύντοµες εκφράσεις, Παραµένετε σιωπηλός. Όταν ο άρρωστος µιλά 

ψάξτε να βρείτε µη λεκτικές απαντήσεις στα εξής : Τι σηµαίνει αυτή η εµπειρία για τον 

άρρωστο; Γιατί λέχθηκε αυτό στη συγκεκριµένη στιγµή; Ποια είναι η σηµασία της 

επανάληψης ορισµένων λέξεων, του χαµηλώµατος της φωνής, της διστακτικής ή 

θυµωµένης οµιλίας, του θέµατος που διάλεξε ο άρρωστος για συζήτηση; Ακούτε και τον 

συναισθηµατικό τόνο, και όσα δεν συζητούνται. Μη βιάζεστε να απαντήσετε ή να κάνετε 

µια πρώιµη ερώτηση. Μη παρεµβαίνετε συνεχώς. Αφήνετε τον άρρωστο να ολοκληρώνει 

αυτό που θέλει να πει. 

· Παρατηρείτε προσεκτικά τα µη λεκτικά µηνύµατα για σηµεία άγχους, stress, θυµού, 

αισθήµατος µόνωσης ή ενοχής. Ανιχνεύετε τυχόν αισθήµατα ψυχικής πίεσης, καλυπτόµενα 

από την προσπάθεια του αρρώστου να φαίνεται ήρεµος. 

· Ενθαρρύνετε την ελεύθερη έκφραση συναισθηµάτων διότι τα συναισθήµατα φέρουν µαζί 

τους γεγονότα. Η εξωτερίκευση άλλωστε των αισθηµάτων είναι το κλειδί λύσεις πολλών 

ψυχολογικών δυσκολιών και ανοίγει την πόρτα σε ένα δεδοµένα και µεγαλύτερη 

κατανόηση του αρρώστου.  

· Επιδοκιµάζετε τον άρρωστο για την προσοχή και τις προσπάθειές του. 

· ∆είξετε πότε η συνέντευξη τελειώνει. ∆ιαλέξτε ένα φυσικό τερµατικό σηµείο της 

συνέντευξης, π.χ. αν το πρόβληµα λύθηκε, αν οι αναγκαίες πληροφορίες λήφθηκαν. Αν το 

άλλο άτοµο αλλάζει το θέµα, µπορείτε να πείτε : «Υπάρχει άλλη µια ερώτηση που θα ήθελα 

να σας κάνω…», ή « Ακόµη δύο σηµεία θα ήθελα να διευκρινίσω…», ή «Πριν 
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τελειώσουµε, έχετε τίποτε που θέλετε να πείτε ή να ρωτήσετε; ». Προγραµµατίστε µαζί µε 

τον άρρωστο πότε θα γίνει η επόµενη συνάντησή σας.  

· Γράφετε µε συντοµία και κρατάτε υπό εχεµύθεια τις εµπιστευτικές πληροφορίες του. Τις 

λέτε µόνο στα υπεύθυνα µέλη της οµάδας υγείας, αφού πρώτα ενηµερώσετε τον άρρωστο τι 

ακριβώς και σε ποιόν θα το πείτε. Αποφεύγετε να διαβάζετε τις προσωπικές σας γνώµες και 

υποθέσεις ή ερµηνείες. Αν το κάνετε, πρέπει να διευκρινίσετε τι είπε ο άρρωστος και τι 

είναι δική σας γνώµη. 

· Αξιολογείτε τη συνέντευξη. Οι νοσηλευτικοί σκοποί εκπληρώθηκαν; Αξιολογείτε και τον 

εαυτό σας, τα συναισθήµατα και τη συµπεριφορά σας σε κάθε συνέντευξη.          

     Συµπερασµατικά µπορεί να λεχθεί, ότι η νοσηλευτική δραστηριότητα της συνέντευξης 

αποτελείται από µια σειρά διαδοχικών πράξεων, που εκτελεί ο νοσηλευτής για τον άρρωστο 

και µαζί του, µε σκοπό τη διατήρηση, προαγωγή ή αποκατάσταση της υγείας του αρρώστου. 

Οι νοσηλευτικές πράξεις της παρατήρησης, ακρόασης, λεκτικών και µη λεκτικών 

εκφράσεων, ερµηνείας και καταγραφής των πληροφοριών, αποτελούν τον πυρήνα των 

πράξεων κατά τη συνέντευξη. Οι πράξεις αυτές είναι προγραµµατισµένες, κατευθύνονται 

από συγκεκριµένους σκοπούς αντιµετώπισης των συγκεκριµένων αναγκών του αρρώστου 

και στηρίζονται σε επιστηµονικές αρχές. 

Συµπεριφορές που πρέπει να αποφεύγονται από τον νοσηλευτή κατά τη συνέντευξη είναι : 

· Λογοµαχία ή υποτίµηση ή πρόκληση του αρρώστου 

· Αστήρικτος έπαινος ή ψεύτικη εφησυχασµός η του αρρώστου. 

· Υποσχέσεις που δεν πρόκειται και δεν µπορούν να εκπληρωθούν. 

· Ερµηνεία του προβλήµατος που αναφέρει ο άρρωστος για λογαριασµό του. 

· Αναφορά της ιατρικής διάγνωσης στον άρρωστο ακόµη και όταν επιµένει. 

· Ερωτήσεις που αφορούν ευαίσθητες περιοχές της ζωής του αρρώστου. 

Συνέργεια µε τον άρρωστο όταν κατηγορεί γονείς, σύζυγο, φίλους ή συναδέλφους, ακόµη και µέλη 

του νοσηλευτικού προσωπικού. 

 

 Συνέντευξη 

     Το πώς ο νοσηλευτής θα αρχίσει τη συνέντευξη, συνιστά την πρώτη ιδιαίτερα σηµαντική 

εντύπωση που θα αποκοµίσει ο άρρωστος. Ο τρόπος µε τον οποίο ο νοσηλευτής ανοίγει έναν 

δίαυλο επικοινωνίας µε τον άρρωστο µπορεί να έχει σηµαντικές συνέπειες στο πως θα προχωρήσει 

η υπόλοιπη συνέντευξη. Οι άρρωστοι είναι συχνά ιδιαίτερα αγχωµένοι στην πρώτη τους συνάντηση 

µε το νοσηλευτή και αισθάνονται ευάλωτοι και φοβισµένοι. Ο νοσηλευτής που θα µπορέσει να 
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αποκτήσει γρήγορα επαφή µε τον άρρωστο, να καθησυχάσει και να του δείξει σεβασµό, είναι 

σίγουρα σε καλό δρόµο, προκειµένου να γίνει εφικτή µια παραγωγική ανταλλαγή πληροφοριών. 

Αυτή η ανταλλαγή είναι καθοριστική για τη µορφοποίηση µιας σωστής διάγνωσης και την επίτευξη 

των θεραπευτικών στόχων. 

     Ο νοσηλευτής θα πρέπει κατ’ αρχή να βεβαιωθεί ότι ξέρει το όνοµα του αρρώστου και ότι ο 

άρρωστος ξέρει το όνοµα του νοσηλευτή. Θα πρέπει ακόµα να συστηθεί σε κάθε άτοµο που είναι 

µαζί µε τον άρρωστο. Εάν ο άρρωστος συνοδεύεται από φίλους ή συγγενείς, ο νοσηλευτής θα 

πρέπει να βεβαιωθεί κατά πόσο ο άρρωστος θέλει την παρουσία τους στη διάρκεια της πρώτης 

συνέντευξης. Εάν ο άρρωστος εκφράσει εµφατικά την επιθυµία να είναι παρόν και άλλο στην 

πρώτη συνέντευξη, θα πρέπει αυτή του επιθυµία να γίνει σεβαστή, δεδοµένου ότι έτσι µπορεί να 

αρθεί το άγχος του για τη συνέντευξη. Αυτό µπορεί επίσης να είναι το πρώτο βήµα για να κερδηθεί 

η εµπιστοσύνη των ανθρώπων που παίζουν σηµαντικό ρόλο στη ζωή του αρρώστου και οι οποίοι 

θα παίξουν έναν ουσιαστικό ρόλο στην αποδοχή του νοσηλευτή από τον άρρωστο και στη 

συµµόρφωσή του µε τη θεραπεία στο µέλλον. Θα πρέπει, εντούτις, ο νοσηλευτής να προσπαθήσει 

να µιλήσει µε τον άρρωστο κατ’ ιδίαν, ώστε να βεβαιωθεί ότι ο άρρωστος είχε την ευκαιρία να πει 

στο νοσηλευτή κάτι, που πιθανόν δεν θέλει να πει παρουσία τρίτων.  

 

Προϋποθέσεις επιτυχούς επικοινωνίας νοσηλευτριών ασθενούς. 

     Κατά τις πρώτες µέρες στο νοσοκοµείο, ο ασθενής βρίσκεται µεταξύ ξένων και όπως είναι 

φυσικό αισθάνεται ανασφάλεια και δυσπιστία. 

     Ο ασθενής έχει ανάγκη από την ευκαιρία να επικοινωνήσει µε άλλους ανθρώπους οι οποίοι 

ειλικρινά ενδιαφέρονται για τα προβλήµατά του και τον φροντίζουν. Το προσωπικό ενδιαφέρον 

που η νοσηλεύτρια δείχνει στον ασθενή δίνει την ευκαιρία για επικοινωνία. Η νοσηλεύτρια που 

παραλαµβάνει τον ασθενή, που ασχολείται µε τα πράγµατά του, τα ρούχα του, που τον ξεναγεί στο 

τµήµα και που έχει συναντήσει και µιλήσει µε τους συγγενείς του κατά την πρώτη ηµέρα, είναι συν 

για  εκείνη στην οποία ο ασθενής αισθάνεται περισσότερη εµπιστοσύνη, γεγονός ότι η νοσηλεύτρια 

δείχνει ενδιαφέρον για την καθηµερινή ζωή του ασθενούς τον ενθαρρύνει να πιστεύει ότι παίρνει 

ζεστά καθετί που τον αφορά. 

     Ο ασθενής µπορεί συνήθως να κρίνει εάν η νοσηλεύτρια ευχαριστιέται να περνά µαζί του τον 

καιρό της, ή εάν απλώς και µόνο το κάνει από αίσθηση καθήκοντος. Κάθε ένδειξη ανυποµονησίας, 

κοιτάγµατος του ρολογιού εύκολα ανακαλύπτεται. Οι ασθενείς θυµούνται συνήθως πιο εύκολα από 

ότι η νοσηλεύτρια τι συζήτησαν την τελευταία φορά. Εάν η νοσηλεύτρια ξεχνά ερµηνεύεται σαν 

ένα καθαρό δείγµα ότι δεν την ενδιαφέρει το θέµα και αυτό µπορεί να είναι απογοητευτικό ή ακόµη 

και υβριστικό για τον ασθενή. Αντίθετα το να αναφερθεί πάλι σε κάτι που ο ασθενής ανέφερε την 
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τελευταία φορά, ή το να τον ρωτήσει για τις δραστηριότητές του όταν εκείνη είχε ρεπό, δείχνει 

ενδιαφέρον. 

     Ο ασθενής όχι µόνο κρίνει τη συµπεριφορά της νοσηλεύτριας προς αυτόν προσεκτικά, αλλά 

ενδιαφέρεται ακόµη για την συµπεριφορά της προς τους άλλους. Είναι παρηγορητικό να βλέπει την 

νοσηλεύτρια να ασχολείται σωστά και ευγενικά µε κάποιον σοβαρά προβληµατικό ασθενή και 

είναι τελείως δυσάρεστο να τη βλέπει να αγνοεί κάποιον που έχει ανάγκη βοηθείας, ή να 

ασχολείται βιαστικά µε κάποιον άλλον. Κάθε ασθενής πιστεύει ότι η αγωγή που γίνεται σε κάποιον 

άλλον µπορεί εύκολα να γίνει και στον ίδιο.  

     Ένα κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης και σεβασµού πρέπει να αναπτυχθεί για να µπορεί ο 

ασθενής να αισθάνεται αρκετά ασφαλής και να επικοινωνήσει µε την νοσηλεύτρια. Αυτό δεν είναι 

καθόλου εύκολο, γιατί το µεγαλύτερο ποσοστό των ψυχικά ασθενών δεν συνηθίζουν να 

εµπιστεύονται άλλα πρόσωπα. 

     Η νοσηλεύτρια πρέπει πρωταρχικά να αποδείξει στον ασθενή ότι µπορεί να την εµπιστεύεται. Η 

προσπάθειά της αυτή φέρνει πολλές φορές την ίδια σε δίληµµα. Για να καρποφορήσει απαιτούνται 

χρόνος, υποµονή, γνώσεις και επιδεξιότητα. 

      Στα πρώτα στάδια η συζήτηση µε τον ασθενή σπάνια αγγίζει προσωπικά προβλήµατα. Μόνο 

λίγοι ασθενείς είναι ικανοί να συζητούν σοβαρά µε την νοσηλεύτρια µόλις γίνει η πρώτη 

προσέγγιση. Οι περισσότεροι έχουν ανάγκη από συζήτηση ουδετέρων θεµάτων πριν φθάσουν σε 

ουσιαστικά θέµατα. Οτιδήποτε ενδιαφέρει τον ασθενή είναι ένα καλό σηµείο για αρχή, π.χ. τα 

ρούχα, τα σπορ, η απασχόλησή του, το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό πρόγραµµα, το περιεχόµενο της 

εφηµερίδας. 

     Ποτέ η νοσηλεύτρια δεν πρέπει να κάνει κατευθείαν ερωτήσεις ή να φαίνεται ότι τον 

κατασκοπεύει. Πολλές συζητήσεις που έχουν φαινοµενικά ουδέτερο θέµα ανακαλύπτουν τις 

βασικές πεποιθήσεις του ασθενούς σε µια πολύ πλατιά ακτίνα εµπειριών ή και µερικές ειδικές 

δυσκολίες του π.χ. η συζήτηση που αρχίζει µε θέµα το σπίτι του ασθενούς µπορεί να παραµείνει 

τελείως ουδέτερη και εν τούτοις να βοηθήσει την νοσηλεύτρια να µάθει το περιβάλλον του τη 

στάση του προς τους γείτονές του της ανώτερης ή της κατώτερης κοινωνικής τάξης, τις απόψεις 

του για τα µπαρ, τον κινηµατογράφο, τις λέσχες της γειτονιάς, το σχολείο και τη συµπεριφορά των 

µαθητών ή το ποσό συχνά τον επισκέπτεται η µητέρα του που µένει στο διπλανό διαµέρισµα. 

     Η θεραπευτική δυναµικότητα της νοσηλεύτριας µπορεί αρκετά να αυξηθεί αν από µέρους της 

γίνει µια συνειδητή προσπάθεια να θέσει το σκοπό της επικοινωνίας µε τον ασθενή προτού αρχίσει 

τη συζήτηση. Ο καθορισµένος σκοπός θα βοηθήσει σαν οδηγός στη σωστή προσέγγιση κατά τη 

διάρκεια της συζητήσεως και στον τρόπο µε τον οποίο θα τερµατιστεί. 
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      Ένας γενικός κανόνας, που πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν η νοσηλεύτρια οµιλεί µε τον ασθενή, 

είναι να τον ενθαρρύνει να κατευθύνει εκείνος τη συζήτηση. Παρ’ όλα που µπορεί η νοσηλεύτρια 

να αρχίσει τη συζήτηση και να την κρατά ζωηρή, αυτή θα πρέπει να είναι στραµµένη στα 

ενδιαφέροντα και στις έννοιες του ασθενούς. 

     Η ακρόαση συνεπάγεται σιωπή, αλλά όχι παθητικότητα. Ο ακροατής µπορεί και πρέπει να είναι 

ενεργητικός, ξύπνιος και µε ενδιαφέρον παρ’ ότι µπορεί να λέει λίγες κουβέντες. Η νοσηλεύτρια 

δείχνει το ειλικρινές ενδιαφέρον της µε έκφραση του προσώπου της, τον τρόπο µε τον οποίο σαν 

ακροατής βλέπει τον οµιλητή – ασθενή και µε το θάρρος που του δίνει. 

     Ενθαρρυντικά σήµατα και νεύµατα είναι συχνά αρκετά για να συνεχίσει ο ασθενής να συζητάει. 

Μερικές φορές είναι απαραίτητο να του πει κάτι περισσότερο, «συνέχισε» «ναι, και µετά» «πες µου 

περισσότερα» ή «θα µου άρεσε να ακούσω περισσότερα σχετικά µ’ αυτό το θέµα». Το να 

παραδεχθεί ότι αυτό που λέει ο ασθενής είναι ενδιαφέρον και σηµαντικό, τον βοηθά να συνεχίσει. 

     Όταν ο ασθενής συζητάει δεν πρέπει να βλέπει στο πρόσωπό της νοσηλεύτριας σηµεία 

παραδοχής ή αποδοκιµασίας. Ούτε η παραδοχή. Ούτε η αποδοκιµασία βοηθούν. Αν η νοσηλεύτρια 

επιδοκιµάζει υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ότι αργά ή γρήγορα θα αποδοκιµάσει. Γι’ αυτό ο ασθενής 

µπορεί να επιχειρεί συνεχώς να εξακριβώσει κατά πόσο κάθε στιγµή µπορεί να έλθει κάποια 

δυσαρέσκεια και µπορεί στην πραγµατικότητα να προσπαθεί να προκαλέσει την νοσηλεύτρια να 

θυµώσει ή να διαφωνήσει. 

     Σε κάθε περίπτωση που η νοσηλεύτρια δεν µπορεί να ακολουθήσει τον ειρµό των περιστατικών, 

που διηγείται ο ασθενής είναι καλύτερα να ζητήσει απ’ αυτόν να επαναλάβει το µέρος, που δεν 

κατάλαβε απ’ την αρχή χρησιµοποιώντας ερωτήσεις, όπως «µπορείς να επαναλάβεις την τελευταία 

πρόταση για µένα;» «∆εν πιστεύω ότι το έχω καταλάβει καλά». 

     Θα  ήταν καλό για τον ασθενή αν η νοσηλεύτρια τον βοηθούσε να δει κάποιο πρόβληµά του από 

κοντά, να το εξετάσει από περισσότερες πλευρές και να εκφράσει τη γνώµη του πιο καθαρά. Η 

ενδοσκόπηση δεν γίνεται µε το να ρωτά η νοσηλεύτρια «γιατί». Ο ασθενής θα φτάσει να 

ανακαλύψει το «γιατί» αν η νοσηλεύτρια τον βοηθήσει να εξερευνήσει το «πότε», «που», «πως», 

«πόσο καιρό», «τι άλλο», «µε ποιον». Για να βοηθήσει τον ασθενή να ελέγχει τα συναισθήµατά του 

είναι κάποτε χρήσιµο να δείξει η νοσηλεύτρια πως εκείνη βλέπει την κατάσταση. Σπάνια είναι 

χρήσιµο να δώσει συµβουλή. Σκοπός είναι να βοηθήσει τον ασθενή να πάρει ο ίδιος απόφαση να 

αναλάβει την ευθύνη για την πράξη του. Μια συµβουλή που δίνεται χωρίς να ληφθούν υπόψη όλοι 

οι σχετικοί παράγοντες είναι άχρηστη και µια συµβουλή αµφιταλαντευόµενη υπονοµεύει την 

εµπιστοσύνη του ασθενούς προς τη νοσηλεύτρια και µεγαλώνει τις δυσκολίες του. 

     Στην επικοινωνία της µε τον ασθενή η νοσηλεύτρια µπορεί να χρησιµοποιήσει περιόδους 

σιωπής. Συχνά ο ασθενής µπορεί να αισθάνεται ότι πιέζεται, για να βρει λόγια που να διατηρούν 
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αµείωτο το ενδιαφέρον της νοσηλεύτριας. Λέγοντας στον ασθενή µε λόγια  και ακόµη περισσότερα 

χωρίς λόγια, ότι δεν είναι υποχρεωτικό να µιλάει, µπορεί να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του. Το 

µήνυµα που η νοσηλεύτρια προσπαθεί να στείλει είναι : «Είσαι ένα πρόσωπο µε αξία. Όταν θα 

είσαι έτοιµος να µιλήσεις θα είµαι εδώ. Τα λόγια δεν είναι ο µόνος τρόπος επικοινωνίας ». 

     Παρ’ ότι η σωστή χρήση της σιωπής έχει µεγάλη θεραπευτική αξία συχνά προκαλεί άγχος στην 

νοσηλεύτρια και στον ασθενή, ιδιαίτερα όταν συνεχίζεται για πολύ χρόνο. Η σιωπή µπορεί να είναι 

δυσάρεστη, αλλά η νοσηλεύτρια πρέπει να µάθει να βρίσκεται δίπλα στον ασθενή χωρίς να κάνει 

τίποτε. Γιατί αν κάποιος προσπαθεί να κάνει µια επιπόλαια συζήτηση, ή κινείται νευρικά, ή 

προσπαθεί να ενθαρρύνει τον ασθενή να κάνει κάτι, µπορεί να τον κάνει περισσότερο νευρικό. 

Αντίθετα ήσυχη, αναπαυτική, σιωπηλή παρέα µπορεί να βοηθήσει τον ασθενή να καταλάβει ότι η 

επαφή µε τους ανθρώπους παρέχει ασφάλεια. ∆εν είναι πάντα εύκολο να ξέρεις κατά πόσο η επαφή 

µπορεί να είναι ευεργετική για τον ασθενή. 

     Κάποια στιγµή η επαφή νοσηλεύτριας και ασθενούς πρέπει να φθάσει στο τέλος της. Καλό είναι 

η νοσηλεύτρια να ενηµερώνει εκ των προτέρων τον ασθενή για τον χρόνο επαφής, εκτός βέβαια, αν 

και οι δύο ξέρουν πόσος χρόνος είναι διαθέσιµος. Η νοσηλεύτρια πρέπει να είναι πολύ προσεκτική 

στο πως θα διακόψει την συνοµιλία. «Μ’ ενδιαφέρει πολύ αυτό που λέτε και ελπίζω ότι θα 

µπορέσουµε να συνεχίσουµε µια άλλη φορά, γιατί αυτή τη στιγµή µε περιµένουν κάποια άλλα 

καθήκοντα» είναι µια ωραία λύση. 

     Η βάση όλων των σχέσεων προς βοήθεια του ασθενούς είναι η αποδοχή. Αποδοχή σηµαίνει ότι 

η νοσηλεύτρια βλέπει τον ασθενή σαν ένα σπουδαίο πρόσωπο και όχι σαν µια διαγνωστική 

οντότητα, ή σαν ένα σύνολο ψυχιατρικών συµπτωµάτων. Η νοσηλεύτρια δείχνει ότι αποδέχεται τον 

ασθενή καλώντας τον µε το όνοµά του και αναγνωρίζοντας ότι και αυτός έχει τα ίδια βασικά 

προσωπικά δικαιώµατα όπως και εκείνη. Αποδοχή σηµαίνει ότι η νοσηλεύτρια προσπαθεί να 

κατανοήσει την έννοια και τη σηµασία της συµπεριφοράς του ασθενούς . Του επιτρέπει να της 

εκφράσει τα αισθήµατά το, θεωρώντας ότι µε αυτόν τον τρόπο µπορεί να ανακουφιστεί από την 

συναισθηµατική του ένσταση και πίεση. Αναγνωρίζει ότι η συµπεριφορά του είναι εκδήλωση της 

ασθένειάς του και ότι οι παρατηρήσεις και οι συστάσεις του µπορεί να µην απευθύνονται σε αυτήν 

προσωπικά. 

     Όλοι οι ψυχικά ασθενείς δοκιµάζουν ότι χάνουν την εκτίµηση και την εµπιστοσύνη στον εαυτό 

τους . Η παραδοχή του ασθενούς σαν µια σπουδαία ανθρώπινη ύπαρξη, η ευγενής έκφραση 

ενδιαφέροντος για αυτόν, η ακρόαση µε κατανόηση για τα αισθήµατά του, είναι όλα τρόποι που 

τον βοηθούν να αισθάνεται ότι αξίζει, ότι είναι σπουδαίος και επιθυµητός. 

     Όλες οι επαφές µεταξύ νοσηλεύτριας και ασθενούς δεν επηρεάζουν την πορεία του δεύτερου. 

Πολλές επαφές µεταξύ νοσηλεύτριας και ασθενούς απλώς και µόνο κάνουν την διαµονή του πιο 
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ενδιαφέρουσα, ελαττώνουν τη βαριεστιµάρα ή του µεταδίδουν µια αίσθηση φροντίδας και 

ενδιαφέροντος για την ευτυχία του. Μερικές επαφές ωστόσο επιφέρουν σηµαντικές εξελίξεις στην 

θεραπεία του ασθενούς. Αυτές δηµιουργούνται από την ευαίσθητη εκτίµηση της διάθεσης, της 

προκατάληψης και σκέψης του ασθενούς, που δηµιουργήθηκε κατά τη συνηθισµένη επαφή της 

νοσηλεύτριας µε αυτόν. Εάν δεν υπάρχουν συχνές επαφές η πιθανότητα για παρατεταµένη επαφή 

θα χαθεί.  

     Η επικοινωνία θα επιτύχει το σκοπό της σαν µέρος του όλου θεραπευτικού προγράµµατος – 

όταν έχει σαν αποτέλεσµα το να αποκτήσει ο ασθενής εµπιστοσύνη στον εαυτό του. 

 

Εµπόδια στην αποτελεσµατική επικοινωνία 

     Υπάρχουν ορισµένες τεχνικές που εµποδίζουν την θετική και οικοδοµητική επικοινωνία του 

νοσηλευτή µε τον άρρωστο και την οικογένειά του σε οποιαδήποτε νοσηλευτική περίσταση, 

εποµένως πρέπει να αποφεύγονται συστηµατικά. 

 

· Μεταβίβαση από τον νοσηλευτή στον άρρωστο συναισθηµάτων άγχους, θυµού, κριτικής, 

αρνητισµού, µόνωσης, έλλειψης αυτοέλεγχου ή έλλειψης σωµατικής ή ψυχικής υγείας. 

Επιδρούν αρνητικά στον άρρωστο και προκαλούν την απόσυρσή του από την επικοινωνία. 

· ∆ηµιουργία εκτύπωσης ότι ο νοσηλευτής είναι πολύ απασχοληµένος, δεν έχει χρόνο να 

ακούσει τον άρρωστο, δεν δίνει επαρκεί χρόνο για µια απάντηση ή φαινοµενικά δεν θέλει 

να ακούσει, περιορίζει την επικοινωνία σε επιφανειακά θέµατα ή και τη διακόπτει. 

· Χρησιµοποίηση ακατάλληλου λεξιλογίου, π.χ. αφηρηµένων και ακατανόητων όρων, η 

πολυλογία του νοσηλευτή, η χρήση µεγάλων προτάσεων και λέξεων εκτός θέµατος, µπορεί 

να ερµηνευθούν από τον άρρωστο ως απροθυµία για επικοινωνία. 

· Παροχή άσχετων πληροφοριών, η πρόωρη ερµηνεία των λεγοµένων του αρρώστου, η 

αναφορά σπουδαίων πραγµάτων όταν ο άρρωστος είναι εκνευρισµένος και δεν αισθάνεται 

καλά  και  συνεπώς ανίκανος να ακούσει ότι λέγεται, όλα αυτά προκαλούν άγχος και 

παρεµποδίζουν τη λύση του προβλήµατος εκ µέρους του αρρώστου. 

· Εντυπωσιακές εκφράσεις µε ανεδαφική καθησύχαση του αρρώστου ότι όλα θα πάνε καλά 

και δεν πρέπει να ανησυχεί για τίποτε. Αυτές εκλαµβάνονται ως έλλειψη κατανόησης ή ως 

υποτίµηση των προσωπικών συναισθηµάτων και προβληµάτων του αρρώστου, οπότε 

αποθαρρύνεται η αυτό έκφρασή του.  

· Αυτόµατες βιαστικές απαντήσεις, προβολή προσωπικών γνωµών, υπερβολική επιδοκιµασία 

ή αποδοκιµασία, συµφωνία ή διαφωνία µε τον άρρωστο ή απόρριψη των ιδεών ή της 
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συµπεριφοράς του. Όλα αυτά  αυξάνουν τη µόνωση και αποξένωση, ακόµη και τα νοσηρά 

συµπτώµατα και αποθαρρύνουν τον άρρωστο να ζητήσει βοήθεια για να µη συναντήσει 

αποδοκιµασία, διαφωνία ή απόρριψη. 

· Συχνές συµβουλές και οδηγίες, λέγοντας στον άρρωστο τι να κάνει ή διήγηση προσωπικών 

εµπειριών ή έκφραση γνωµών και κρίσεων. Αυτά διατηρούν τον άρρωστο εξαρτηµένο από 

τον νοσηλευτή και τον κάνουν να αισθάνεται ανίκανος για αυτό κατεύθυνση. 

· Προκλητικές, επίµονες, άκυρες ερωτήσεις. Αναγκάζουν τον άρρωστο να αµύνεται ή να 

προστατεύει τον εαυτό του δίδοντας όχι ειλικρινείς και ακριβείς απαντήσεις.. 

· Απαίτηση εξηγήσεων και αποδείξεων και µάλιστα για θέµατα συναισθηµατικά  φορτισµένα 

µε ερωτήσεις που αρχίζουν µε το : γιατί; ωθούν τον άρρωστο να επινοήσει λόγους και αιτίες 

και ελλιπείς απαντήσεις κι ακόµη µπορούν να τον αναγκάσουν σε εκλογικεύσεις και 

επέκταση των ψευδαισθήσεών του. 

· Υποτίµηση των συναισθηµάτων του αρρώστου λέγοντας ότι πολλοί άλλοι αισθάνονται έτσι. 

Ερµηνεύονται από τον άρρωστο σαν έλλειψη κατανόησης και δεν του προσφέρει 

οικοδοµητική βοήθεια. 

· Ερµηνεία της συµπεριφοράς του αρρώστου µε αναλυτικές έννοιες της συµπεριφοράς. 

Μπορεί να προκαλέσει έντονο άγχος , αρνητισµό ή απόσυρση και δείχνει, ότι ο νοσηλευτής 

δεν έχει εµπιστοσύνη στην ικανότητα του αρρώστου να κατανοήσει και αντιµετωπίσει τα 

προσωπικά προβλήµατα. 

· Άρνηση ή µη παραδοχή ότι ο άρρωστος έχει κάποιο πρόβληµα. 

· ∆ιακοπή ή απότοµη αλλαγή του θέµατος που συζητείται µε τον άρρωστο. Ανακόπτει τη ροή 

των ιδεών και τον αυθορµητισµό του αρρώστου και µπορεί να τον κάνει συγχυτικό, οπότε 

και οι πληροφορίες που δίνει µπορεί να µην είναι έγκυρες και γίνεται ανίκανος να ωφεληθεί 

από τη διδασκαλία ή άλλη βοήθεια που του παρέχεται. 

· Έντονη υπεράσπιση κάποιου από το προσωπικό, τον οποίο κατηγορεί ο άρρωστος. ∆είχνει 

άρνηση των συναισθηµάτων και εµπειριών του. 

 

Οι Εναρκτήριες Ερωτήσεις 

     Μετά τις συστάσεις και τις αρχικές εκτιµήσεις, ένας χρήσιµος και κατάλληλος τρόπος για να 

ανοίξει κανείς τη συζήτηση είναι: « πείτε µου για τα προβλήµατα που έχετε». Συχνά, προκειµένου 

να δοθούν πληροφορίες που ο άρρωστος είναι στην αρχή απρόθυµος να δώσει, πρέπει την πρώτη 

ερώτηση να την ακολουθήσει µια δεύτερη, τύπου: «τι άλλο;». Μια τέτοια ερώτηση βοηθάει επίσης 
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να γίνει κατανοητό ότι ο νοσηλευτής είναι πρόθυµος να ακούσει όλα όσα θέλει να του πει ο 

άρρωστος. 

     Οι περισσότεροι άρρωστοι δεν µπορούν να µιλήσουν ελεύθερα, εάν δεν βρεθούν µόνοι µε το 

νοσηλευτή και εάν δεν είναι βέβαιοι ότι αποκλείεται κανείς να κρυφακούσει τη συζήτηση. Ο 

νοσηλευτής, ο οποίος διαβεβαιώνει από την αρχή της συνέντευξης ότι παράγοντες, όπως η 

ιδιωτικότητα,, η ησυχία και η απουσία παρενοχλήσεων, έχουν εξασφαλισθεί, δίνει ταυτόχρονα 

στον άρρωστο την εντύπωση ότι θεωρηθεί σηµαντικά και άξια προσοχής τα λεγόµενά του. 

     Ένας άρρωστος µπορεί να είναι φοβισµένος ή αµυντικός στην αρχή της συνέντευξης και µπορεί 

να µην θέλει να απαντήσει στις ερωτήσεις. Σε µια τέτοια περίπτωση, µπορεί να βοηθήσει το 

νοσηλευτή το να κάνει επ’ αυτού, µε ευγενικό και υποστηρικτικό τρόπο. 

 

Τεχνικές ερωτήσεων  

   Οι περισσότεροι ειδικοί επάνω στα θέµατα της συνέντευξης συµφωνούν ότι η ιδεώδης 

συνέντευξη είναι αυτή κατά την οποία ο συνεντευκτής αρχίζει µε ευρείες ανοιχτές ερωτήσεις, 

συνεχίζει µε πιο συγκεκριµένες ερωτήσεις και κλείνει κάνοντας άµεσες ερωτήσεις επάνω σε 

λεπτοµερή θέµατα. Το πρώτο τµήµα της συνέντευξης είναι γενικά πιο ανοικτό:ο νοσηλευτής 

επιτρέπει στον άρρωστο να µιλήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, µε δικά του λόγια. Κλειστές ή 

καθοδηγητικές ερωτήσεις είναι αυτές κατά τις οποίες ζητούνται ειδικές πληροφορίες και στις 

οποίες δεν επιτρέπεται στον άρρωστο να απαντήσει µε πολλούς τρόπους .Πολλές κλειστές 

ερωτήσεις ειδικά στο πρώτο τµήµα της συνέντευξης, µπορεί να οδηγήσουν σε περιστολή τω 

απαντήσεων του αρρώστου. Μερικές φορές οι καθοδηγητικές ερωτήσεις είναι αναγκαίες 

προκειµένου να συλλεχθούν απαραίτητα στοιχεία, αλλά αν χρησιµοποιούνται πολύ συχνά, µπορεί ο 

άρρωστος να νοµίσει ότι οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται µόνο σαν απάντηση σε άµεσες 

ερωτήσεις του νοσηλευτή.Οι κλειστές ερωτήσεις, εντούτοις, µπορεί να είναι αποτελεσµατικές στην 

απόσπαση ειδικών και γρήγορων απαντήσεων επάνω σε ένα σαφώς καθορισµένο θέµα. Οι κλειστές 

ερωτήσεις έχει δειχθεί ότι είναι αποτελεσµατικές στην απόσπαση πληροφοριών σχετικά µε την 

απουσία ορισµένων συµπτωµάτων (για παράδειγµα , ακουστικών ψευδαισθήσεων ή αυτοκτονικού 

ιδεασµού). Οι κλειστές ερωτήσεις έχουν βρεθεί  αποτελεσµατικές στην εκτίµηση παραγόντων, 

όπως είναι η συχνότητα, η σοβαρότητα και η διάρκεια των συµπτωµάτων. 

 

   Η ανάκλαση   

   Σε αυτήν την τεχνική, ο νοσηλευτής επαναλαµβάνει µε υποστηρικτικό τρόπο κάτι που είπε ο 

άρρωστος. Ο σκοπός της ανάκλασης είναι διττός : να βεβαιωθεί ο νοσηλευτής ότι κατάλαβε καλά 

αυτό που προσπαθεί να του πει ο άρρωστος και να δώσει στον άρρωστο να καταλάβει ότι ο 
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νοσηλευτής αντιλαµβάνεται αυτά που λέγονται. Είναι µια εναισθητική απάντηση, που αποσκοπεί 

στο να επιτρέψει στον άρρωστο να καταλάβει ότι ο νοσηλευτής και ακούει και κατανοεί τις 

ανησυχίες του. Για παράδειγµα, ο άρρωστος λέει ότι φοβάται ότι θα πεθάνει και ότι δυσκολεύεται 

να µιλήσει γι’ αυτούς τους φόβους στην οικογένειά του. Ο νοσηλευτής θα µπορούσε να πει: 

«Φαίνεται ότι ανησυχείτε µην τυχόν γίνετε βάρος στην οικογένειά σας». Αυτή η ανάκλαση δεν 

είναι µια ακριβής επανάληψη αυτών που είπε ο άρρωστος, αλλά µάλλον µια παράφραση, που 

δείχνει ότι ο νοσηλευτής αντιλαµβάνεται αυτά που προσπαθεί να του πει ο άρρωστος. 

 

     Η διευκόλυνση 

   Ο νοσηλευτής βοηθάει τον άρρωστο να συνεχίσει τη συνέντευξη κάνοντας λεκτικούς και 

εξωλεκτικούς υπαινιγµούς, που τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει να µιλάει. Παραδείγµατα 

διευκόλυνσης είναι τα νεύµατα µε το κεφάλι, η ελαφριά κάµψη του σώµατος προς τον άρρωστο, οι 

φράσεις  « ναι…….και µετά ;» ή «Μµµ…συνεχίστε». 

 

     Η σιωπή  

    Η σιωπή µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις συνήθεις συζητήσεις µε πολλούς τρόπους, ακόµη και για 

να δείξει αποδοκιµασία η έλλειψη ενδιαφέροντος. Στη σχέση νοσηλευτή – αρρώστου, εντούτοις, η 

σιωπή µπορεί να είναι σε ορισµένες περιπτώσεις εποικοδοµητική: να δώσει δηλαδή στον άρρωστο 

την ευκαιρία να σκεφθεί σε ένα δεκτικό και υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου είναι σαφές ότι δεν 

πρέπει απαραίτητα κάθε στιγµή να είναι κατάφορτη από λόγια. 

 

     Η αντιπαράθεση 

    Αυτή η τεχνική αποσκοπεί στο να υποδείξει ο νοσηλευτής στον άρρωστο ότι ο τελευταίος κάτι 

δεν προσέχει, παραλείπει ή κατά κάποιο τρόπο αρνείται. Η αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται µε 

επιδέξιο τρόπο, έτσι που να µην ωθηθεί ο άρρωστος να γίνει εχθρικός ή αµυντικός. Η 

αντιπαράθεση αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον άρρωστο να αντιµετωπίσει αυτό που πρέπει να 

αντιµετωπισθεί, αλλά και σεβασµό. Για παράδειγµα, ένας άρρωστος, ο οποίος έχει µόλις 

πραγµατοποιήσει µια χειριστική απόπειρα αυτοκτονίας και λέει στο νοσηλευτή ότι δεν πρόκειται 

για τίποτα σοβαρό, µπορεί να αντιπαρατεθεί µε τι φράση: «Αυτό που κάνατε µπορεί να µην σας 

σκότωσε, αλλά µου λέει ότι αυτή τη στιγµή έχετε σοβαρά προβλήµατα και ότι χρειάζεται βοήθεια 

για να µην ξανασυµβεί ».  
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     Η διασαφήνιση 

  Εδώ ο νοσηλευτής επιχειρεί να πάρει περισσότερες πληροφορίες από τον άρρωστο, σχετικά µε 

κάτι που ο άρρωστος έχει ήδη πει. «Μου λέτε ότι αισθάνεστε κατάθλιψη. Πότε αισθάνεστε 

βαρύτερο αυτό το συναίσθηµα ;» 

 

     Η ερµηνεία.  

   Αυτή η τεχνική χρησιµοποιείται συνήθως όταν ο νοσηλευτής δηλώνει κάτι γύρω από τη 

συµπεριφορά ή στις σκέψεις του αρρώστου, που ο ίδιος ο άρρωστος πιθανόν δεν ξέρει. Η ερµηνεία 

είναι το επακόλουθο προσεκτικής παρακολούθησης των θεµάτων και των τρόπων που λανθάνουν 

στην αφήγηση του αρρώστου. Οι ερµηνείες βοηθούν συνήθως στη διασαφήνιση των συσχετισµών, 

που ο άρρωστος πιθανόν δεν βλέπει. Αυτή η τεχνική είναι περίπλοκη και πρέπει γενικά να 

χρησιµοποιείται µόνον όταν ο νοσηλευτής έχει εδραιώσει κάποια επαφή µε τον άρρωστο και µόνον 

όταν έχει µια σχετικά σαφή ιδέα για το ποιος είναι ο συσχετισµός. Ένα παράδειγµα είναι το εξής: 

«Λέτε πόσο θυµωµένος είσαστε που η οικογένεια σας δεν σας έχει στηρίξει. Νοµίζω ότι µου λέτε 

επίσης, πόσο ανησυχείτε µην τυχόν δεν σας στηρίξω και εγώ. Τι νοµίζετε;». 

   

  Η σύνοψη  

    Κατά καιρούς, στη διάρκεια της συνέντευξης, ο νοσηλευτής µπορεί να διακόπτει προκειµένου να 

ανακεφαλαιώσει ότι έχει πει µέχρι στιγµής ο άρρωστος. Έτσι βεβαιώνονται και ο νοσηλευτής και ο 

άρρωστος, ότι αυτά που άκουσε ο νοσηλευτής είναι τα ίδια µε αυτά που είπε ο άρρωστος: «Θα 

ήθελα να βεβαιωθώ ότι έχω καταλάβει καλά αυτά που µου είπατε µέχρι τώρα…» 

 

    Η εξήγηση 

   Ο νοσηλευτής εξηγεί το θεραπευτικό σχέδιο σε απλή και εύκολα κατανοητή γλώσσα και δίνει τη 

δυνατότητα στον άρρωστο να απαντήσει και να κάνει ερωτήσεις. «Ήρθατε στο νοσοκοµείο λόγω 

της σοβαρότητας της κατάστασής σας και θα εισαχθείτε το βράδυ από το τµήµα επειγόντων. Εγώ 

θα είµαι εκεί για να τακτοποιήσω όλα τα διαδικαστικά. Θα σας δώσω ένα φάρµακο σε µικρή δόση 

που θα σας φέρει ύπνο. Το φάρµακο λέγεται Halcion και η δόση θα είναι 0,125mg. Θα σας δω πάλι 

νωρίς αύριο το πρωί, για να κάνουµε αυτά που χρειάζονται πριν προχωρήσουµε…κ.λ.π. κ.λ.π. 

Φαντάζοµαι πως υπάρχουν πράγµατα που θα θέλατε να ρωτήσετε». 

 

     Η µετάβαση 

   Η τεχνική αυτή επιτρέπει στο νοσηλευτή να δώσει στον άρρωστο να καταλάβει ότι έχουν λεχθεί 

αρκετά πράγµατα για ένα θέµα και τον ενθαρρύνει να συνεχίσει σε κάποιο άλλο. Για παράδειγµα: 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 

 

28 

«Με βοηθήσατε να καταλάβω καλά αυτή την περίοδο της ζωής σας. Θα ήθελα τώρα, να µου λέγατε 

κάτι παραπάνω για τις ακόµη παλαιότερες περιόδους της». 

 

   Οι αποκαλύψεις προσωπικών στοιχείων   

    Σε ορισµένες περιπτώσεις ίσως να χρειαστεί να αποκαλύψει ο νοσηλευτής, µε διακριτικό βέβαια 

και οριοθετηµένο τρόπο, προσωπικά του στοιχεία. Είναι σηµαντικό να αισθάνεται ο νοσηλευτής 

φυσικός και να µεταδίδει µια αίσθηση άνεσης. Η µετάδοση αυτής της αίσθησης µπορεί να 

συνεπάγεται και απαντήσεις σε ερωτήσεις του αρρώστου σχετικές µε το αν ο νοσηλευτής είναι 

παντρεµένος ή όχι, ή σχετικές µε τον τόπο καταγωγής του. Ο νοσηλευτής, εντούτοις, που 

υπερβάλλει στις αποκαλύψεις προσωπικών του στοιχείων, καταχράται του νοσηλευτικού του ρόλου 

και χρησιµοποιεί τον άρρωστο προκειµένου να ικανοποιήσει συγκεκριµένες ανεκπλήρωτες ανάγκες 

της προσωπικής του ζωής. Εάν ο νοσηλευτής αισθάνεται ότι ορισµένα στοιχεία θα βοηθήσουν τον 

άρρωστο να αισθανθεί πιο άνετα, µπορεί να αποφασίσει ανάλογα µε την περίπτωση, εάν θα µιλήσει 

ή όχι γι΄ αυτά. Αυτό εξαρτάται από το εάν οι πληροφορίες που θα δοθούν, θα βοηθήσουν στη 

θεραπεία του αρρώστου ή θα αποδειχθούν άχρηστες. Ακόµη όµως και εάν αποφασίσει ο 

νοσηλευτής ότι η αποκάλυψη προσωπικών του στοιχείων δεν είναι απαραίτητη, θα πρέπει να είναι 

προσεκτικός, έτσι που να µην ντραπεί ο άρρωστος για την ερώτηση που έκανε:  

«∆εν είµαι βέβαιος εάν αυτό που πραγµατικά µε ρωτάτε είναι το εάν είµαι παντρεµένος. Θα ήθελα 

να µου πείτε περισσότερο γι΄ αυτό, ώστε να καταλάβω γιατί αυτή η πληροφορία είναι σηµαντική 

για σας. Ίσως η ερώτησή σας να έχει να κάνει περισσότερο µε κάποια ανησυχία σας, για το πόσο 

αποφασισµένος θα είµαι να αφοσιωθώ στη θεραπεία σας » ή «παντρεµένος είµαι, αλλά πείτε µου 

γιατί έχει σηµασία για σας να το ξέρετε. Εάν το συζητήσουµε θα έχω περισσότερες πληροφορίες 

για σας και για το ποιες είναι οι ανησυχίες σας σχετικά µε µένα και σχετικά µε τη συµµετοχή µου 

στη θεραπεία σας». Ή ίσως το σηµαντικότερο σηµείο σε αυτή την περίπτωση, είναι το να µην 

παίρνει κανείς τις ερωτήσεις των αρρώστων τοις µετρητοίς. Πολλές ερωτήσεις, ειδικά οι 

προσωπικές, εκτός από το να δηλώνουν µια φυσιολογική περιέργεια για το ποιος είναι ο 

νοσηλευτής, συχνά περιέχουν κρυµµένες ανησυχίες, οι οποίες δεν πρέπει να παραγνωριστούν. 

 

     Η θετική ενίσχυση 

   Η τεχνική αυτή δίνει τη δυνατότητα στον άρρωστο να µιλήσει µε άνεση για οτιδήποτε, ακόµη και 

για πράγµατα όπως η µη συµµόρφωση µε την θεραπεία. Ο νοσηλευτής ενθαρρύνει τον άρρωστο να 

αισθανθεί ότι ο νοσηλευτής δεν θα θυµώσει µε οτιδήποτε και αν του πει, διευκολύνοντας έτσι µια 

ανοιχτή συναλλαγή: «Εκτιµώ το γεγονός ότι µου λέτε ότι σταµατήσατε τα φάρµακα. Θα 

µπορούσατε να µου πείτε τι πρόβληµα υπάρχει µε τα φάρµακα ; Όσα περισσότερα ξέρω για το τι 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 

 

29 

σας συµβαίνει, τόσο περισσότερο θα  µπορέσω να σας βοηθήσω να αισθανθείτε καλύτερα µε την 

θεραπεία σας ».  

 

     Η καθυσήχαση 

    Η ειλικρινής καθησύχαση του αρρώστου από το νοσηλευτή µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της 

εµπιστοσύνης και της συµµόρφωσης του αρρώστου. Ο άρρωστος θα αισθανθεί ότι ο νοσηλευτης 

τον καταλαβαίνει και ότι τον νοιάζεται. Η ψευδής καθησύχαση από την άλλη µεριά, σηµαίνει στην 

ουσία ότι ο νοσηλευτής ψεύδεται έναντι του αρρώστου και αυτό µπορεί να µειώσει σοβαρά την 

εµπιστοσύνη και τη συµµόρφωση του τελευταίου. Η ψευδής καθησύχαση δίνεται συχνά εξαιτίας 

της επιθυµίας να αισθανθεί ο άρρωστος καλύτερα, αλλά από τη στιγµή που ο άρρωστος θα 

καταλάβει ότι ο νοσηλευτής δεν του λέει την αλήθεια είναι µάλλον απίθανο να δεχτεί ή να πιστέψει 

ακόµη και την ειλικρινή καθησύχαση.  

 

     Η συµβουλή 

    Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου το να συµβουλέψει ο νοσηλευτής τον άρρωστο δεν είναι 

µόνο αποδεκτό, αλλά και επιθυµητό. Προκειµένου να είναι ο νοσηλευτής αποτελεσµατικός και 

προκειµένου να τον νιώσει ο άρρωστος ενσυναισθητικό και όχι παρεµβατικό ή απρόσφορο, η 

συµβουλή πρέπει να δίνεται αφού έχει επιτραπεί στον άρρωστο να µιλήσει ελεύθερα, οποιοδήποτε 

και να είναι το πρόβληµα του, έτσι που η οποιαδήποτε παρέµβαση του νοσηλευτή να στηρίζεται 

επάνω σε επαρκή στοιχεία. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου µετά από προσεκτική παρακολούθηση 

των λεγοµένων του αρρώστου, γίνεται φανερό ότι ο άρρωστος δεν θέλει στην πραγµατικότητα να 

ακούσει κάποια συµβουλή και ότι αυτό που θέλει είναι η παρουσία κάποιου που θα τον ακούσει 

αντικειµενικά, µε συµπάθεια και χωρίς να το κρίνει. Το να δίνονται συµβουλές πολύ γρήγορα, 

µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα να αισθανθεί ο άρρωστος ότι ο νοσηλευτής στην πραγµατικότητα 

δεν τον ακούει και να πιστέψει ότι ο νοσηλευτής είτε αντιδρά στο προσωπικό του άγχος είτε 

απαντάει πιστεύοντας ότι, εξ ορισµού, οι νοσηλευτές ξέρουν σε αυτές τις καταστάσεις περισσότερα 

από τους αρρώστους.  

 

Η συνέντευξη µε ψυχωτικούς αρρώστους. 

 

Οι ψυχωτικοί άρρωστοι έχουν συχνά περιορισµένη ευαισθησία, η σκέψη τους είναι περισσότερο 

συγκεκριµένη παρά αφηρηµένη, και δεν έχουν πάντα ψυχολογική σκέψη και ενδοσκοπική 

ικανότητα. Από την άλλη µεριά, πολλοί ψυχωτικοί άρρωστοι βιώνουν την ευαισθησία και την 

ενδοσκοπική εµπειρία σαν απειλητικές και φοβογόνους, γιατί η αντίληψή τους είναι διαταραγµένη 
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και γιατί δεν µπορούν να απαρτιώσουν ορισµένα από τα συναισθήµατά τους, τις φαντασιώσεις τους 

και τις ιδέες τους, χωρίς να αποδιοργανωθούν (να γίνουν περισσότερο ψυχωτικοί ). Η εσωτερική 

ψυχολογική τους συγκρότηση είναι εύθραυστη ή τρωτή και η γνώση ορισµένων πλευρών του 

ψυχισµού τους µπορεί να τους προκαλέσει µεγάλο στρες. Εάν ένας ψυχωτικός µπορεί να αντέξει 

κάποιου βαθµού ευαισθησία και ενδοσκόπηση, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί σε αυτήν την 

κατεύθυνση, αν και στο µεγαλύτερό του µέρος ο ρόλος του νοσηλευτή απέναντι στον ψυχωτικό 

άρρωστο είναι µάλλον υποστηρικτικός και όχι εναισθητικά προσανατολισµένος. Αυτή η 

υποστήριξη αφορά κατά ένα µέρος στην αύξηση της ικανότητας του ατόµου να ελέγχει την 

πραγµατικότητα (να διακρίνει τη διαφορά µεταξύ φαντασίωσης και πραγµατικότητας ). Οι 

εναισθητικά προσανατολισµένες παρεµβάσεις από την άλλη µεριά, πυροδοτούν συχνά 

φαντασιώσεις που αναστατώνουν τον άρρωστο. Οι ψυχωτική άρρωστοι ζουν συχνά αυτό που έχει 

ονοµαστεί «δίληµµα ανάγκης και φόβου ». κατά το οποίο βιώνουν τόσο µια κατακλυσµική µοναξιά 

και ανάγκη για επαφή µε τους άλλους, όσο και έναν καταφανή φόβο ότι η επαφή µε τους άλλους 

είναι επικίνδυνη, ισοπεδωτική και καταστροφική.Οι ειδικές θεραπευτικές τεχνικές που πρέπει να 

χρησιµοποιούνται µε τους ψυχωτικούς αρρώστους, περιλαµβάνουν τα εξής : (1) Μην επιχειρείτε να 

βγάλετε ένα άτοµο από την παραληρητική του πίστη.(2) Μη γελάτε µε το αλλόκοτο ψυχωτικό 

υλικό, που µπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά σίγουρα δεν λέγεται σαν αστείο. (3) ∆ιατηρήστε µια 

καθορισµένη τυπικότητα µε τον άρρωστο, ούτως ώστε να µην φοβηθεί από αυτό που θα εκλάβει 

σαν απειλητική εγγύτητα . (4) Εστιάστε πάνω σε συγκεκριµένες δεξιότητες που είναι απαραίτητες 

για την επιβίωση και την κοινωνικότητα του αρρώστου. (5) Μην πιέζετε τον άρρωστο να πετύχει 

περισσότερα πράγµατα από αυτά που αισθάνεται ικανός να πετύχει (συµπεριλαµβανοµένων και 

απαντήσεων σε ερωτήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ). (6) Οργανώστε τις 

συνεδρίες έτσι ώστε ο άρρωστος να ξέρει τι περιµένει. Να µην µεσολαβούν, για παράδειγµα, 

µεγάλες περίοδοι σιωπής εάν αυτές οι περίοδοι δείχνουν ότι αυξάνουν το άγχος του. (7) ∆είξτε 

µεγάλη ευαισθησία απέναντι στο γεγονός ότι αυτοί οι άρρωστοι αισθάνονται εύκολα ντροπή και 

ταπείνωση για σχετικά ασήµαντες ανεπάρκειές τους (όπως η αδυναµία τους να θυµηθούν τα 

φάρµακα που έπαιρναν κατά το παρελθόν) 

 

Εξετάζοντας τους συγγενείς         

   Οι συνεντεύξεις µε τα µέλη της οικογένειας ενός ασθενούς µπορούν να είναι τόσο πολύτιµες, όσο 

και γεµάτες δυσκολίες. Για παράδειγµα, ένας σύζυγος πιθανόν να είναι τόσο πολύ ταυτισµένος µε 

την ασθενή, ώστε το άγχος να υπερσκελίζει την ικανότητα του για παροχή κατανοητής 

πληροφόρησης. Τα µέλη της οικογένειας πιθανόν να µην κατανοούν ότι κάποιο είδος 

πληροφόρησης παρέχεται καλύτερα από έναν παρατηρητή και άλλα είδη πληροφόρησης µπορούν 
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να αποκτηθούν µόνο από ασθενή. Για παράδειγµα, τα µέλη της οικογένειας µπορεί να είναι 

ικανότερα στο να περιγράφουν την κοινωνική δραστηριότητα του ασθενούς, αλλά µόνον ο ασθενής 

µπορεί να περιγράψει τι σκέφτεται ή αισθάνεται. Είναι σηµαντικό για τον εξεταστή να είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητος στις συζητήσεις µε τα µέλη της οικογένειας.. 

     Οι συνεντεύξεις µε τα µέλη της οικογένειας µπορούν να ιδωθούν από διάφορες προοπτικές. Εάν 

ο στόχος κάποιου είναι να διαγνώσει µια ασθένεια, τότε όσο περισσότερα γεγονότα έχει στη 

διάθεση του τόσο ευκολότερο θα είναι να διατυπώσει µια διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία. 

Ωστόσο, από δυναµική ή αναλυτική άποψη, εάν κάποιος θεωρήσει τα προβλήµατα των ασθενών 

σαν επηρεαζόµενα κατά πολύ από τις αλληλεπιδράσεις µε τα σηµαντικά πρόσωπα στη ζωή τους, 

τότε η εξωτερική πραγµατικότητα είναι κατά κάποιο τρόπο λιγότερο σηµαντική σε σχέση µε τις 

προσωπικές αντιλήψεις του ασθενούς. Γενικά, όσο περισσότερο σοβαρή είναι η παρουσιαζόµενη 

κατάσταση ενός ασθενούς (π.χ. µείζον κατάθλιψη, αυτοκτονικός ιδεασµός ή ψύχωση ), τόσο 

περισσότερο πιθανό είναι, και ίσως περισσότερο χρήσιµο, για τον εξεταστή να ασχοληθεί µε τα 

µέλη της οικογένειας.  

     Μια από τις πιο σηµαντικές όψεις της συζήτησης µε τα µέλη της οικογένειας σχετίζεται µε την 

εµπιστευτικότητα. Βασικά ο νοσηλευτής πρέπει να µάθει να εκµαιεύει πληροφορίες και να 

προσφέρει ελπίδα στα µέλη της οικογένειας, χωρίς να αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικές µε τον 

ασθενή, τις οποίες ο ασθενής δεν επιθυµεί να αποκαλυφθούν. Το να προδοθεί η εµπιστοσύνη 

µπορεί να καταστήσει τη θεραπεία του ασθενούς αδύνατη. Ωστόσο, για την προστασία του 

ασθενούς και άλλων, εάν τα θέµατα αφορούν έντονο αυτοκτονικό ή ανθρωποκτονικό ιδεασµό, ο 

ασθενής πρέπει να κατανοήσει ότι αυτή η πληροφορία δεν µπορεί να παραµείνει ολοκληρωτικά 

εµπιστευτική.  

 

Το Κλείσιµο της συνέντευξης  

     Επιθυµία του νοσηλευτή είναι να φύγει ο άρρωστος από τη συνέντευξη µε την αίσθηση ότι τον 

κατάλαβαν και τον σεβάστηκαν και µε την αίσθηση ότι µετέφερε όλες τις σηµαντικές πληροφορίες, 

τις σχετικές µε το πρόβληµα του, σε κάποιον που γνωρίζει και που µπορεί να συναισθανθεί τον 

άλλον. Προκειµένου να γίνει αυτό, θα πρέπει ο νοσηλευτής στο τέλος να δώσει την ευκαιρία στον 

άρρωστο να κάνει ερωτήσεις και να τον βοηθήσει να µάθει όσο το δυνατόν περισσότερα πράγµατα 

για το θα γίνει στο µέλλον. Θα πρέπει να ευχαριστήσει τον άρρωστο που µοιράστηκε µαζί του τις 

απαραίτητες πληροφορίες και να του δώσει να καταλάβει πόσο βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες 

στο να διασαφηνιστούν τα επόµενα βήµατα. Κάθε συνταγή πρέπει να αναγράφεται µε σαφήνεια και 

απλότητα και πρέπει ο νοσηλευτής να είναι βέβαιος ότι ο άρρωστος κατάλαβε πως ακριβώς θα 

παίρνει τα φάρµακα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Το ψυχιατρικό ιστορικό 

 

     Το ψυχιατρικό ιστορικό είναι η καταγραφή της ζωής του ασθενούς, η οποία δίνει τη δυνατότητα  

να κατανοήσει ποιος είναι ο ασθενής, από που έχει έρθει και που είναι πιθανόν να οδηγηθεί στο 

µέλλον. Το ιστορικό είναι η ιστορία της ζωής του ασθενούς, ειπωµένη στο νοσηλευτή µε τα ίδια τα 

λόγια του ασθενούς από τη δική του/της σκοπιά. Πολλές φορές το ιστορικό περιλαµβάνει επίσης 

πληροφορίες σχετικά µε τον ασθενή, αποκτηµένες από άλλες πηγές, όπως είναι ένας γονιός ή ένας 

σύζυγος . Η λήψη ενός προσεκτικού και περιεκτικού ιστορικού από έναν ασθενή και  εάν είναι 

αναγκαίο, από πληροφορηµένες πηγές, είναι σηµαντική για να γίνει µια σωστή διάγνωση και να 

διατυπωθεί ένα ειδικό και αποτελεσµατικό θεραπευτικό πλάνο. Το ψυχιατρικό ιστορικό διαφέρει 

ελαφρά από τα ιστορικά τα οποία παίρνονται στην παθολογία ή τη χειρουργική. Εκτός από την 

συλλογή των συγκεκριµένων και τεκµηριωµένων πληροφοριών, οι οποίες συνδέονται χρονολογικά 

µε τη δηµιουργία των συµπτωµάτων, καθώς και το ατοµικό ψυχιατρικό και ιατρικό αναµνηστικό, ο 

νοσηλευτής αγωνίζεται να αντλήσει από το ψυχιατρικό ιστορικό την πλέον αδιόρατη εικόνα των 

ατοµικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των ασθενών, συµπεριλαµβανοµένων τόσο των 

δυνατοτήτων τους όσο και των αδυναµιών τους. Το ψυχιατρικό ιστορικό παρέχει βαθιά κατανόηση 

της φύσης των σχέσεων µε εκείνους οποίοι είναι οι περισσότερο κοντινοί τους και περιλαµβάνει 

όλους τους σηµαντικούς ανθρώπους της παλαιότερης και της παρούσας ζωή τους. Μια λογικά 

περιεκτική εικόνα της εξέλιξης του ασθενούς από τα πρώτα χρόνια της διάπλασης µέχρι το παρόν, 

συνήθως , µπορεί να αποκτηθεί. 

     Η περισσότερο σηµαντική τεχνική στην απόκτηση του ψυχιατρικού ιστορικού είναι να 

επιτραπεί στους ασθενής να πουν τις ιστορίες τους µε τα δικά τους λόγια, µε τη σειρά που αυτοί 

αισθάνονται περισσότερο σηµαντική. Οι επιδέξιοι νοσηλευτές αναγνωρίζουν τα σηµεία, καθώς οι 

ασθενείς συνδέουν τις ιστορίες τους, στα οποία µπορούν να κάνουν σχετικές ερωτήσεις αναφορικά 

µε τα θέµατα που περιγράφονται στα κύρια σηµεία του ιστορικού και της εξέτασης της ψυχικής 

κατάστασης. 
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∆ιάγραµµα Ψυχιατρικού Ιστορικού 

 

I. Στοιχεία ταυτότητας 

II. Κύριο αίτηµα 

III. Ιστορικό παρούσας νόσου 

· Έναρξη  

· Προδιαθεσικοί παράγοντες 

IV. Προηγούµενα νοσήµατα 

· Ψυχιατρικά 

· Οργανικά 

· Ιστορικό  χρήσης αλκοόλ ή ουσιών 

V. Προηγούµενο προσωπικό ιστορικό (αναµνηστικό) 

·  Προγεννητικό και περιγεννητικό 

· Πρώιµη παιδική ηλικία (έως τα τρία χρόνια) 

· Μέση παιδική ηλικία (από 3 – 11 χρόνων) 

· Όψιµη παιδική ηλικία (εφηβεία έως ενηλικίωση) 

· Ενηλικίωση 

o Επαγγελµατικό Ιστορικό 

o Ιστορικό γάµου και σχέσεων 

o Ιστορικό στρατιωτικής θητείας 

o Ιστορικό εκπαίδευσης 

o Θρησκεία 

o Κοινωνική δραστηριότητα  

o Τρέχουσες συνθήκες διαβίωσης 

o Νοµικό ιστορικό 

· Ψυχοσεξουαλικό ιστορικό 

· Οικογενειακό ιστορικό 

· Όνειρα, φαντασιώσεις και αξίες 

 

 Στοιχεία Ταυτότητας 

Αυτή η πληροφόρηση παρέχει µια περιεκτική δηµογραφική περίληψη του ασθενούς µε το 

όνοµα, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, το φύλλο, την απασχόληση, την γλώσσα, εάν 

είναι άλλη από τα ελληνικά, το εθνικό υπόβαθρο και τη θρησκεία, στο βαθµό που αυτά είναι 
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σχετικά και αφορούν τις ισχύουσες συνθήκες διαβίωσης. Η πληροφόρηση µπορεί να περιλαµβάνει 

επίσης σε ποια τοποθεσία ή συνθήκη έγινε η παρούσα συνέντευξη, τις πηγές της πληροφόρησης, 

την αξιοπιστία των πηγών και κατά πόσον αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο τέτοιου τύπου για τον 

ασθενή. Ο νοσηλευτής θα πρέπει να δείξει εάν ο ασθενής ήρθε µόνος του, εάν παραµπέφθηκε από 

κάπου ή αν προσήλθε µε κάποιον άλλον. Τα στοιχεία ταυτότητας έχουν σκοπό να δώσουν µια 

συνοπτική περιγραφή από δυνητικά σηµαντικά χαρακτηριστικά του ασθενούς που µπορούν να 

επηρεάσουν τη διάγνωση, την πρόγνωση, τη θεραπεία και τη συµµόρφωση. 

 

 Το Κύριο Ενόχληµα      

     Το κύριο ενόχληµα, µε τα ίδια λόγια του ασθενούς, δηλώνει το γιατί αυτός ή αυτή έχει έρθει ή 

έχει παραπεµφθεί για βοήθεια. Αυτό πρέπει να καταγραφεί ακόµα και εάν ο ασθενής είναι ανίκανος 

να µιλήσει και θα πρέπει συµπεριληφθεί µια περιγραφή από το πρόσωπο το οποίο έδωσε την 

πληροφορία. Η εξήγηση του ασθενούς, αναφορικά µε το πόσο παράδοξη ή άσχετη είναι αυτή, 

πρέπει να καταγράφεται αυτολεξεί στο κεφάλαιο του κύριου αιτήµατος. Οι άλλοι παράγοντες, σαν 

πηγές πληροφόρησης µπορούν τότε να δώσουν τις δικές τους εκδοχές παρουσίασης των γεγονότων 

στο κεφάλαιο του ιστορικού της παρούσας νόσου. 

 

 

Ιστορικό της Παρούσας Νόσου 

   Αυτό το τµήµα του ψυχιατρικού ιστορικού παρέχει µια περιεκτική και χρονολογική εικόνα των 

γεγονότων, τα οποία οδήγησαν στην τωρινή στιγµή στη ζωή του ασθενούς. Είναι το µέρος του 

ιστορικού που πιθανόν είναι το πλέον χρήσιµο στη δηµιουργία της διάγνωσης. Ποια ήταν η έναρξη 

του παρόντος επεισοδίου και ποια ήταν τα αµέσως προηγηθέντα γεγονότα ή εµπόδια? Η 

κατανόηση του ιστορικού της παρούσας νόσου βοηθά να απαντηθεί το ερώτηµα «γιατί τώρα;»  

Ποιες ήταν οι καταστάσεις ζωής του ασθενούς στην έναρξη των συµπτωµάτων ή οι αλλαγές 

συµπεριφοράς και πως αυτές επηρεάζουν τον ασθενή, έτσι ώστε η παρούσα διαταραχή να γίνεται 

αισθητή; Γνωρίζοντας ποια ήταν η προσωπικότητα του ασθενούς επίσης βοηθά στο να δώσει µια 

άποψη της παρούσας νόσου του ασθενούς. 

     Η εξέλιξη των συµπτωµάτων του ασθενούς θα πρέπει να προσδιοριστεί και να συνοψισθεί µε 

ένα οργανωµένο και συστηµατικό τρόπο. Συµπτώµατα που δεν φαίνονται θα πρέπει επίσης να 

σχεδιαστούν. Όσο πιο λεπτοµερές είναι το ιστορικό της παρούσας νόσου, τόσο πιο πιθανό είναι ο 

κλινικός να κάνει ακριβή διάγνωση. Ποια από τα προηγηθέντα γεγονότα ήταν µέρος των κυρίως 

άµεσων γεγονότων; Με ποιους τρόπους η νόσος του ασθενούς έχει επηρεάσει τις δραστηριότητες 

του (για παράδειγµα, εργασία, σηµαντικές σχέσεις); Ποια είναι η φύση της δυσλειτουργίας (για 
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παράδειγµα, λεπτοµέρειες για αλλαγές σε παράγοντες όπως προσωπικότητα, µνήµη, λόγος); 

Υπάρχουν ψυχοφυσιολογικά συµπτώµατα; Εάν υπάρχουν θα πρέπει να περιγραφούν ως προς την 

εντόπιση , την ένταση και την διακύµανση. Εάν υπάρχει σχέση ανάµεσα στα σωµατικά και 

ψυχολογικά συµπτώµατα θα πρέπει να σηµειωθεί. Ενδείξεις δευτερογενούς οφέλους (η έκταση 

στην οποία η νόσος εξυπηρετεί κάποιους επιπρόσθετους σκοπούς) θα πρέπει επίσης  να 

σηµειωθούν. Μια περιγραφή για το τρέχον άγχος του ασθενούς, εάν αυτό είναι γενικευµένο και µη 

ειδικό (ελεύθερα επιπλέον) ή είναι συνδεδεµένο µε ιδιαίτερες καταστάσεις, είναι βοηθητική. Πως 

χειρίζεται ο ασθενής το άγχος; Συχνά, µια σχετική ερώτηση ανοιχτού τέλους, όπως «πώς άρχισαν 

όλα αυτά;» οδηγεί σε µια επαρκή ανάπτυξη της ιστορίας της παρούσας νόσου. Ένας καλά 

οργανωµένος ασθενής είναι γενικά ικανός να παρουσιάζει µια χρονολογική περιγραφή ιστορικού. 

Ωστόσο, είναι δύσκολη η συνέντευξη µε έναν αποδιοργανωµένο ασθενή, αφού η χρονολογική 

σειρά που παρουσιάζει είναι συγκεχυµένη. Σε αυτή την περίπτωση , η άθροιση άλλων 

πληροφοριών, όπως από µέλη της οικογένειάς ή φίλους, µπορεί να είναι χρήσιµη βοήθεια για τη 

διευκρίνιση του ιστορικού του ασθενούς. 

 

Προηγούµενη Νόσος 

     Αυτό το κεφάλαιο του ψυχιατρικού ιστορικού αποτελεί µια µετάβαση ανάµεσα στην ιστορία της 

παρούσας νόσου και στο προηγούµενο προσωπικό ιστορικό του ασθενούς(αναµνηστικό). 

Περιγράφονται τα προηγούµενα επεισόδια τόσο των ψυχιατρικών όσο και των οργανικών 

νοσηµάτων . Ιδανικά σε αυτό το σηµείο δίνεται µια λεπτοµερής περιγραφή του προϋπάρχοντας και 

υποκείµενου ψυχολογικού και βιολογικού υποστρώµατος και παρέχονται σηµαντικά 

συµπεράσµατα και υποψίες για τις τρωτές περιοχές της λειτουργικότητας του ασθενούς. Τα 

συµπτώµατα του ασθενούς, η έκταση της ανικανότητας , ο τύπος της λαµβανόµενης θεραπείας, τα 

ονόµατα των νοσοκοµείων, η διάρκεια κάθε νόσου, η επίδραση προηγουµένων θεραπειών και ο 

βαθµός της συµµόρφωσης, πρέπει όλα να διερευνηθούν και να καταγραφούν χρονολογικά. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο πρώτο επεισόδιο, το οποίο σηµατοδότησε την αρχή της 

νόσου, καθώς τα πρώτα επεισόδια παρέχουν συχνά χρήσιµες πληροφορίες για τα εκλυτικά 

γεγονότα, τις διαγνωστικές πιθανότητες και τις ικανότητες αντιµετώπισης. 

     Όσον αφορά το ατοµικό ιατρικό αναµνηστικό,ο νοσηλευτής θα πρέπει να επιχειρήσει µια 

ανασκόπηση των συµπτωµάτων και να σηµειώσει κάποια σηµαντικά παθολογικά ή χειρουργικά 

νοσήµατα και σηµαντικά τραύµατα που πέρασε ο ασθενής. Ιδιαίτερα εκείνα τα οποία απαίτησαν 

νοσηλεία . Επεισόδια από κρανιοεγκεφαλικά τραύµατα, νεοπλάσµατα και επιληπτικοί σπασµοί 

σχετίζονται ιδιαίτερα µε το ψυχιατρικό ιστορικό και το ίδιο συµβαίνει εάν υπάρχει θετικό 

αποτέλεσµα για ιό της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας (ΑΙDS). Χρειάζεται να ερωτηθούν 
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ειδικές ερωτήσεις σχετικά µε την παρουσία επιληπτικών σπασµών, επεισόδια απώλειας της 

συνείδησης, αλλαγές στα συνήθη µοντέλα πονοκεφάλων , αλλαγές την όραση και επεισόδια 

σύγχυσης και αποπροσανατολισµού. Ένα ιστορικό µε µόλυνση από σύφιλη είναι κρίσιµο και 

σχετικό. 

     Η αιτία, οι επιπλοκές και η θεραπεία κάθε µιας ασθένειας και ‘ επιδράσεις της ασθένειας πάνω 

στον ασθενή, πρέπει να σηµειώνονται. Πρέπει να γίνονται και να σηµειώνονται ειδικές ερωτήσεις 

σχετικά µε ψυχοσωµατικές διαταραχές. Αυτές που περιλαµβάνονται σε αυτή την κατηγορία είναι 

πυρετός εκ χόρτου, η ρευµατοειδής αρθρίτιδα, η ελκώδης κολίτιδα, το άσθµα, ο 

υπερθυρεοειδισµός, οι γαστρεντερικές διαταραχές , τα επαναλαµβανόµενα κρυολογήµατα και 

δερµατολογικές καταστάσεις. Όλοι οι ασθενείς πρέπει να ρωτούνται σχετικά µε χρήση αλκοόλ και 

φαρµάκων, συµπεριλαµβανοµένων των λεπτοµερειών για την ποιότητα και τη συχνότητα της 

χρήσης. Συχνά ενδείκνυται να διατυπώσει κανείς τις ερωτήσεις µε την µορφή µιας υποθετικής 

χρήσης, όπως « Πόσο αλκοόλ θα λέγατε ότι πίνετε σε µια ηµέρα;) καλύτερα από το «Πίνετε;») Η 

τελευταία ερώτηση πιθανόν να κάνει τον ασθενή αµυντικό, ανήσυχο για το τι θα σκεφτεί ο γιατρός 

εάν η απάντηση είναι ναι. Εάν ο νοσηλευτής υποθέσει ότι το ποτό είναι ένα γεγονός, είναι πιο 

πιθανόν ο ασθενής να αισθανθεί άνετα να παραδεχθεί χρήση. 

 

Προσωπικό Ιστορικό (Αναµνηστικό) 

     Επιπλέον της µελέτης της παρούσας νόσου του ασθενούς και της τρέχουσας κατάστασης της 

ζωής του, ο νοσηλευτής έχει ανάγκη από µια βαθιά κατανόηση της µέχρι τώρα ζωής του ασθενούς 

και της σχέσης της µε το παρόν συναισθηµατικό πρόβληµα. Το αναµνηστικό ή το προηγούµενο 

ατοµικό ιστορικό διαιρείται συνήθως στις µεγάλες αναπτυξιακές περιόδους της προγεννετικής και 

περιγεννητικής , της πρώιµης παιδικής, της µέσης παιδικής, της όψιµης παιδικής και της ενήλικης 

ζωής. Οι επικρατέστερες συγκινήσεις που συνδέονται µε τις διαφορετικές περιόδους ζωής, πρέπει 

να σηµειώνονται (π.χ. οδυνηρές, στρεσογόνες, συγκρούσεις). Ανάλογα µε τη χρονική στιγµή και 

την κατάσταση, ο ψυχίατρος µπορεί να προσχωρήσει σε περισσότερες ή λιγότερες αναφορικά µε 

την κάθε µια από αυτές περιοχές. 

 

Επαγγελµατικό ιστορικό 

   Ο νοσηλευτής θα πρέπει να περιγράψει την επιλογή του επαγγέλµατος του ασθενούς, την 

απαιτούµενη εκπαίδευση και προετοιµασία, τυχόν συγκρούσεις που συνδέονται µε την εργασία και 

τις µακροπρόθεσµες φιλοδοξίες και στόχους. Ο εξεταστής πρέπει επίσης να διερευνήσει τα 

συναισθήµατα του ασθενούς σχετικά µε την τωρινή θέση του και τις σχέσεις του στην εργασία (µε 

την εξουσία, τους συναδέλφους και εάν υπάρχουν και µε τους υφισταµένους) και να περιγράψει το 
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ιστορικό εργασίας(π.χ.  αριθµός και χρονική διάρκεια, αιτίες για αλλαγές στην εργασία και αλλαγές 

στη θέση του) Τι δουλεία θα έκανε ο ασθενής εάν µπορούσε να διαλέξει ελεύθερα; 

 

 Κοινωνική δραστηριότητα 

   Ο νοσηλευτης θα πρέπει να περιγράψει την κοινωνική ζωή του ασθενούς και την φύση των 

φιλικών σχέσεων δίνοντας έµφαση στο βάθος, τη διάρκεια και την ποιότητα των ανθρωπίνων 

σχέσεων. Τι είδος κοινωνικών, διανοητικών και υλικών ενδιαφερόντων µοιράζεται ο ασθενής µε 

τους φίλους; Τι είδος σχέσεων έχει ο ασθενής µε άτοµα του ιδίου και του αντιθέτου φύλλου; Είναι 

κατά βάση ο ασθενής αποµονωµένος ή κοινωνικός; Επιλέγει ο ασθενής την αποµόνωση ή είναι 

αποµονωµένος εξαιτίας άγχους και φόβων για τους άλλους ανθρώπους; Ποιος επισκέπτεται στο 

νοσοκοµείο τον ασθενή και πόσο συχνά; 

 

 Τρέχουσα κατάσταση διαβίωσης 

    Ο νοσηλευτής πρέπει να ζητήσει από τον ασθενή να περιγράψει που αυτός ζει, από την άποψη 

της γειτονιάς και της κατοικίας. Θα πρέπει να συµπεριληφθούν ο αριθµός των δωµατίων , ο 

αριθµός των µελών της οικογένειας που ζουν στο σπίτι και οι ρυθµίσεις του ύπνου.Θα πρέπει να 

ρωτήσει σχετικά µε τις οικογενειακές πηγές εισοδήµατος και τυχόν οικονοµικές στερήσεις. Εάν 

υπάρχει δηµόσια βοήθεια, να ζητήσει να µάθει ο νοσηλευτής τα συναισθήµατα του ασθενούς γι’ 

αυτήν την υποστήριξη. Εάν ο ασθενής έχει νοσηλευτεί, έχουν γίνει προβλέψεις τέτοιες ώστε να µην 

χάσει µια δουλειά  ή ένα διαµέρισµα; Ο νοσηλευτής πρέπει να ρωτήσει ποιος φροντίζει τα παιδιά 

στο σπίτι, ποιος επισκέπτεται τον ασθενή στο νοσοκοµείο και πόσο συχνά. 

 

 Οικογενειακό ιστορικό 

    Σε αυτό το τµήµα του ιστορικού πρέπει να γίνει µια σύντοµη αναφορά σχετικά µε ύπαρξη 

ψυχιατρικής νόσου, νοσηλείες και θεραπείες των στενών µελών της οικογένειας του ασθενούς. 

Υπάρχει οικογενειακό ιστορικό κατάχρησης οινοπνεύµατος και φαρµάκων ή αντικοινωνικής 

συµπεριφοράς; Επιπλέον, το οικογενειακό ιστορικό θα πρέπει να περιέχει µια περιγραφή των 

προσωπικοτήτων και της ευφυΐας των διαφόρων προσώπων που έζησαν στο σπίτι του ασθενούς 

από την απιδική του ηλικία έως σήµερα, καθώς και περιγραφές των διαφορετικών προσώπων τα 

οποία κατοικούν σε αυτό. Ο νοσηλευτής θα πρέπει επίσης να προσδιορίσει το ρόλο τον οποίο έχει 

παίξει κάθε ένα πρόσωπο στην ανατροφή του ασθενούς και την τωρινή σχέση µαζί του. Ποιες ήταν 

οι εθνικές και θρησκευτικές παραδόσεις της οικογένειας; Άλλοι πληροφοριοδότες εκτός του 

ασθενούς µπορεί να είναι διαθέσιµοί να συνεισφέρουν στο οικογενειακό ιστορικό και η πηγή θα 

πρέπει να καταχωρείται στη γραπτή αναφορά. Συχνά, διαφορετικά µέλη της οικογένειας δίνουν 
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διαφορετικές περιγραφές για τα ίδια πρόσωπα και γεγονότα. Ο νοσηλευτής θα πρέπει να 

προσδιορίσει τη στάση της οικογένειας και την κατανόησή της για τη νόσο του ασθενούς.                     
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ΠΑΡΟΥΣΑ ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΨΚ) 

 

     Η ΠΨΚ είναι το µέρος εκείνο της κλινικής εκτίµησης, το οποίο περιγράφει το συνολικό 

άθροισµα των παρατηρήσεων και των εντυπώσεων του εξεταστή για τον ασθενή, την ώρα της 

συνέντευξης. Ενώ το ιστορικό του ασθενούς παραµένει σταθερό, η ψυχική κατάσταση του 

ασθενούς µπορεί να αλλάξει από ηµέρα σε ηµέρα ή από ώρα σε ώρα. Η ΠΨΚ είναι η περιγραφή 

της εµφάνισης, του λόγου, των πράξεων και των σκέψεων του ασθενούς κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης. Ακόµα και όταν ο ασθενής είναι βουβός ή ασυνάρτητος ή αρνείται να απαντήσει τις 

ερωτήσεις, µπορεί κάποιος να αποκτήσει άφθονες πληροφορίες µε την προσεκτική παρατήρηση.  

 

Γενική περιγραφή 

 

     Εµφάνιση 

 Πρόκειται για την περιγραφή της συνολικής σωµατικής εντύπωσης που µεταφέρεται από τη 

στάση, το παρουσιαστικό, το ντύσιµο και την καθαριότητα. Εάν ο ασθενής φαίνεται ιδιαίτερα 

παράξενος, κάποιος µπορεί να ρωτήσει: «Έχει κανείς σχολιάσει την εµφάνιση σου;», «Πώς θα 

περιέγραφες το πώς φαίνεσαι;», «Μπορείς να µε βοηθήσεις να καταλάβω από µερικές από τις 

επιλογές που κάνεις σχετικά µε το πώς φαίνεσαι;» 

     Παραδείγµατα στην κατηγορία της εµφάνισης περιλαµβάνουν το σωµατότυπο, τη στάση, το 

παρουσιαστικό, τα ρούχα, την καθαριότητα, τα µαλλιά και τα νύχια. Κοινοί όροι που 

χρησιµοποιούνται για να περιγραφεί η εµφάνιση είναι υγιής, ασθενικός, ασθενής σε ανάρρωση, 

συγκρατηµένος, µοιάζει γέρος, µοιάζει νέος, αχτένιστος, σαν παιδί και παράξενος. Σηµάδια άγχους 

καταγράφονται: υγρά χέρια, ιδρωµένο µέτωπο, τεντωµένη στάση, ορθάνοικτα µάτια. 

 

     Συµπεριφορά και ψυχοκινητική δραστηριότητα. 

   Αυτή η κατηγορία αναφέρεται τόσο στις ποσοτικές όσο και στις ποιοτικές όψεις της κινητικής 

συµπεριφοράς του ασθενούς. Αυτές περιλαµβάνουν µανιερισµούς τικς, χειρονοµίες, συσπάσεις, 

στερεοτυπική συµπεριφορά, ηχωπραξία, υπερδραστηριότητες, ανησυχία, εριστικότητα, ευκαµψία, 

τρόπο βαδίσµατος και κινητικότητα. Νευρικότητα, τρίψιµο χεριών βηµατισµός και άλλες φυσικές 

εκδηλώσεις περιγράφονται. Ψυχοκινητική επιβράδυνση των κινήσεων του σώµατος πρέπει να 

καταγράφεται. Κάθε άσκοπη, δραστηριότητα πρέπει να περιγράφεται. 
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  Η στάση απέναντι στον εξεταστή 

    Η στάση του ασθενούς απέναντι στον εξεταστή µπορεί να περιγραφεί σαν συνεργάσιµη, φιλική, 

προσεκτική, µε ενδιαφέρον, ειλικρινής, αποπλανητική, αµυντική, περιφρονητική, αµήχανη, απαθής, 

εχθρική, παιχνιδιάρικη, επιφυλακτική, µε προσπάθεια να ξεφύγει ή να αποκτήσει εύνοια. 

Οποιοδήποτε άλλο επίθετο µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Το επίπεδο της σχέσης που έχει 

εγκατασταθεί πρέπει να καταγράφεται. 

 

∆ιάθεση και Συναίσθηµα  

     ∆ιάθεση: Η διάθεση ορίζεται σαν µια διάχυτη και σταθερή συγκινησιακή κατάσταση που 

χρωµατίζει την αντίληψη του ατόµου για τον κόσµο. Ο ψυχίατρος ενδιαφέρεται για τι εάν ο 

ασθενής αναφέρεται εθελοντικά στα αισθήµατά του ή είναι απαραίτητο να ερωτηθεί για το πώς 

νιώθει. Η περιγραφή σχετικά µε τη διάθεση του ασθενούς περιλαµβάνει το βάθος, την ένταση, τη 

διάρκεια και τις διακυµάνσεις. Κοινά επίθετα που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν τη 

διάθεση είναι καταθλιπτική, απελπισµένη, ευερέθιστη, αγχώδης, θυµωµένη, διαχυτική, ευφορική, 

κενή, ενοχική, φοβισµένη, µάταιη, αυτοπεριφρονητική, έντροµη και αµήχανη. Η διάθεση µπορεί να 

είναι ευµετάβλητη, που σηµαίνει ότι κυµαίνεται ή µεταβάλλεται γρήγορα, ανάµεσα σε ακραίες 

καταστάσεις (π.χ. δυνατό γέλιο και ευφορία τη µια στιγµή, δάκρυα και απελπισία την επόµενη). 

     Συναίσθηµα: Το συναίσθηµα µπορεί να ορισθεί σαν η εξωτερική έκφραση της συγκινησιακής 

απαντητικότητας του ασθενούς. Το συναίσθηµα είναι αυτό που ο εξεταστής παρατηρεί, όπως την 

έκφραση του προσώπου του ασθενούς, περιλαµβάνοντας την ποσότητα και το εύρος της 

εκφραζόµενης συµπεριφοράς. Το συναίσθηµα µπορεί να είναι ή να µην είναι σύµφωνο µε τη 

διάθεση. Περιγράφεται σαν ευρισκόµενο σε φυσιολογικά πλαίσια, περιεσφιγµένο ,αµβλύ ή επίπεδο. 

Στο συναίσθηµα, σε φυσιολογικά πλαίσια, υπάρχει µια µεταβολή στην έκφραση του προσώπου, 

στον τόνο της φωνής, στη χρήση των χεριών και στις κινήσεις του σώµατος. Όταν το συναίσθηµα 

είναι περιεσφιγµένο υπάρχει µια σαφής µείωση του εύρους και της έντασης της έκφρασης.    

Παρόµοια, στο αµβλύ συναίσθηµα, η συγκινησιακή έκφραση είναι ακόµα µειωµένη. Για να 

διαγνώσει κανείς επίπεδο συναίσθηµα  θα πρέπει ουσιαστικά να µην βρει σηµεία συναισθηµατικής 

έκφρασης, η φωνή του ασθενούς θα πρέπει να είναι µονότονη και το πρόσωπο θα πρέπει να είναι 

ακίνητο. «Αµβλύ», «επίπεδο», και «περιεσφιγµένο» είναι όροι που χρησιµοποιούνται αναφορικά 

µε το φαινοµενικό βάθος του συναισθήµατος. Καταθλιπτικό, περήφανο, θυµωµένο, οργισµένο, 

αγχώδες, ενοχικό, ευφορικό και διαχυτικό είναι όροι που χρησιµοποιούνται αναφορικά µε 

ιδιαίτερες διαθέσεις. Είναι επίσης, σηµαντικό να σηµειωθεί η δυσκολία του ασθενούς στην έναρξη, 

διατήρηση ή λήψη µιας συναισθηµατικής απάντησης. 
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     Προσφορότητα: Η προσφορότητα της συναισθηµατικής έκφρασης του ασθενούς πρέπει να 

εξετασθεί µόνο στο πεδίο του θέµατος που αυτός συζητά. Παρανοϊκοί ασθενείς, οι οποίοι 

περιγράφουν µια παραληρητική ιδέα δίωξης, θα πρέπει να είναι θυµωµένοι ή φοβισµένοι για την 

εµπειρία που πίστευαν ότι τους συµβαίνει. Ο θυµός ή ο φόβος σε αυτή την περίπτωση δεν είναι µια 

απρόσφορη έκφραση της διάθεσης. Πολλές φορές χρησιµοποιείτε ο όρος  απροσφορότητα του 

συναισθήµατος για µια ποιότητα απάντησης που απαντάτε σε µερικούς σχιζοφρενικούς ασθενείς, 

κατά την οποία το συναίσθηµα του ασθενούς δεν είναι σύµφωνο µε ότι ο ασθενής λέει (π.χ. 

επιπεδωµένο συναίσθηµα όταν αναφέρονται σε δολοφονικές παρορµήσεις). 

 

  Λόγος 

     Εδώ περιγράφονται τα φυσικά χαρακτηριστικά του λόγου. Ο λόγος µπορεί να περιγραφεί µε 

όρους που αφορούν στην ποσότητα, το ρυθµό παραγωγής, και την ποότητά του. Ο ασθενής µπορεί 

να περιγραφεί σαν οµιλητικός, πολυλογάς, ευφράδης, λιγόλογος, συγκρατηµένος ή µε φυσιολογική 

απάντηση στους υπαινιγµούς του εξεταστή . Ο λόγος µπορεί να είναι αργός ή γρήγορος, υπό πίεση, 

διστακτικός, συναισθηµατικός, δραµατικός, µονότονος, δυνατός, ψιθυριστός, µπερδεµένος, µε 

τονισµένες και διάκριτες λέξεις ή µε κακή άρθρωση. ∆ιαταραχές του λόγου, όπως τραύλισµα, 

περιλαµβάνονται εδώ. Ασυνήθιστη, ρυθµικότητα ( ονοµαζόµενη δυσπροσωδία) και οποιαδήποτε 

προφορά που µπορεί να υπάρχει, πρέπει να σηµειώνονται. Είναι ο λόγος του ασθενούς αυτόµατος ή 

όχι ; 

 

∆ιαταραχές της Αντίληψης 

     Οι αντιληπτικές διαταραχές, όπως ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις, µπορεί να βιώνονται σε 

σχέση µε τον εαυτό ή το περιβάλλον. Το αισθητηριακό σύστηµα που εµπλέκεται (π.χ. ακοή, όραση, 

γεύση, αφή ). Και το περιεχόµενο της ψευδαισθητικής εµπειρίας πρέπει να περιγράφονται. Οι 

συνθήκες κάτω από τις οποίες εµφανίζεται µια ψευδαισθητική εµπειρία έχουν σηµασία, δεδοµένου 

ότι οι υπναγωγικές ψευδαισθήσεις (που συµβαίνουν όταν το άτοµο αρχίζει να κοιµάται ) και οι 

υπνοποµπικές ψευδαισθήσεις (που συµβαίνουν καθώς το άτοµο ξυπνάει) θεωρούνται λιγότερο 

σηµαντικές από άλλους τύπους ψευδαισθήσεων. Οι ψευδαισθήσεις επίσης πιθανόν να συµβούν σε 

ιδιαίτερες για κάθε ασθενή συνθήκες στρες. Τα αισθήµατα αποπροσωποποίησης και 

αποπραγµατοποίησης (ακραία αισθήµατα αποκοπής κάποιου από τον εαυτό του ή το περιβάλλον) 

αποτελούν άλλα παραδείγµατα αντιληπτικών διαταραχών. Η µυρµηκίαση , το αίσθηµα ότι ζωύφια 

έρπονται κάτω από το δέρµα, παρατηρείται στον κοκαινισµό.  
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  Σκέψη 

     Η σκέψη διαιρείται στη διεργασία (ή µορφή) και το περιεχόµενο. Η διεργασία αναφέρεται στον 

τρόπο µε τον οποίο ένα άτοµο συνθέτει τις ιδέες και τους συνειρµούς, τον τρόπο µε τον οποίο ένα 

άτοµο σκέπτεται. Η διεργασία ή η µορφή της σκέψης µπορεί να είναι λογική και κατανοητή ή 

ολοκληρωτικά παράλογη και ακόµα ακατανόητη. Το περιεχόµενο αναφέρεται πρακτικά σε αυτό 

που το άτοµο σκέφτεται: ιδέες, πεποιθήσεις, ενασχολήσεις, ιδεοληψίες. Κάθε µια από αυτές τις 

διαταραχές αναφέρεται σύντοµα παρακάτω. 

 

     ∆ιεργασία της σκέψης (µορφή της σκέψης). 

   Ο ασθενής µπορεί να έχει υπεραφθονία ή φτώχεια ιδεών. Μπορεί να υπάρχει γρήγορη σκέψη, η 

οποία αν είναι σε ακραία µορφή ονοµάζεται ιδεοφυγή. Ένας ασθενής µπορεί να παρουσιάζει αργή 

ή διατακτική σκέψη. Η σκέψη µπορεί να είναι ασαφής ή άδεια. Απαντάει ο ασθενής πραγµατικά 

στις ερωτήσεις και είναι ικανός για στόχο κατευθυνόµενη σκέψη; Είναι οι απαντήσεις σχετικές ή 

άσχετες; Υπάρχει µια ξεκάθαρη σχέση αιτίας και αποτελέσµατος στις εξηγήσεις του ασθενούς; 

Έχει ο ασθενής χάλαση συνειρµών(π.χ. οι εκφραζόµενες ιδέες φαίνονται ασύνδετες και 

συνδεδεµένες κατά τρόπο ιδιοσυγκρασιακό); Οι διαταραχές στο συνεχές της σκέψης 

περιλαµβάνουν καταστάσεις, όπως είναι σχοινοτενής, περιφερικός, ακατάλυπτος, µε ασάφεια ή 

εµµονή λόγος. Η ανακοπή είναι διακοπή στη ροή της σκέψης πριν ολοκληρωθεί µια ιδέα. Ο 

ασθενής πιθανόν να παρουσιάζει ανικανότητα να ανακαλέσει αυτό που έλεγε ή επρόκειτο να πει.. 

Η περιφερικότητα υποδηλώνει την απώλεια ικανότητας για στόχο-κατευθυνόµενη σκέψη. Στη 

διαδικασία εξήγησης µιας ιδέας, ο ασθενής αναφέρει πολλές άσχετες λεπτοµέρειες ή παρενθετικά 

σχόλια, αλλά τελικά επιστρέφει στο αρχικό σηµείο. Ο σχοινοτενής λόγος είναι µια διαταραχή κατά 

την οποία ο ασθενής χάνει τον ειρµό της συζήτησης και ακολουθεί εκτός στόχου και σκέψης, που 

πυροδοτούνε από ποικίλα  εξωτερικά ή εσωτερικά άσχετα ερεθίσµατα, χωρίς να επιστραφεί ποτέ το 

αρχικό σηµείο. Οι διαταραχές στη διεργασία της σκέψης πιθανόν να αντανακλώνται σε 

ασυνάρτητες και ακατανόητες συνδέσεις σκέψεων (σαλάτα λέξεων), ηχητικούς συνειρµούς 

(συνειρµός µε οµοιοκαταληξία), λογοπαίγνια (συνειρµός µε διπλό µήνυµα) και νεολογισµούς(νέες 

λέξεις που δηµιουργούνται από τον ασθενή µέσω του συνδυασµού ή της συµπύκνωσης άλλων 

λέξεων). 

 

     Περιεχόµενο της σκέψης 

    Οι διαταραχές στο περιεχόµενο της σκέψης περιλαµβάνουν παραληρήµατα, ενασχολήσεις(οι 

οποίες πιθανόν να εµπεριέχουν την αρρώστια του ασθενούς), ιδεοληψίες («υπάρχουν ιδέες που να 

είναι ενοχλητικές και επαναλαµβανόµενες ;»), ψυχαναγκασµός  φοβίες, πλάνα, προθέσεις, 
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επαναλαµβανόµενες ιδέες σχετικές µε αυτοκτονία ή ανθρωποκτονία, υποχονδριακά συµπτώµατα 

και ειδικές αντικοινωνικές επιθυµίες. Έχει ο ασθενής σκέψεις για να βλάψει τον εαυτό του; 

Υπάρχει σχέδιο γι’ αυτό; Μια µεγάλη κατηγορία διαταραχών του περιεχοµένου της σκέψης 

αντιπροσωπεύουν τα παραληρήµατα. Τα παραληρήµατα µπορεί να είναι σύµφωνα µε τη διάθεση ( 

σε συµφωνία µε µια καταθλιπτική ή επηρεασµένη διάθεση) ή ασύµφωνα µε τη διάθεση. Τα 

παραληρήµατα είναι σταθερές, λανθασµένες πεποιθήσεις, που δεν συµφωνούν µε το πολιτισµικό 

υπόβαθρο του ασθενούς. Το περιεχόµενο κάθε παραληρηµατικού συστήµατος πρέπει να 

περιγράφεται και ο νοσηλευτής θα πρέπει να επιχειρήσει να αξιολογήσει την οργάνωσή του και την 

πεποίθηση του αρρώστου για την ύπαρξή του. Ο τρόπος που αυτό επηρεάζει τη ζωή του ασθενούς, 

κανονικά, περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσας νόσου. Τα παραληρήµατα πιθανόν να είναι 

παράδοξα και µπορεί να περιλαµβάνουν πεποιθήσεις σχετικές µε εξωτερικό έλεγχο. Τα 

παραληρήµατα µπορεί να έχουν θέµατα όπως δίωξη ή παράνοια, µεγαλείο, ενοχή, να είναι 

σωµατικά, µηδενιστικά ή ερωτικά. Μπορεί επίσης να περιγράφουν ιδέες αναφοράς και ιδέες 

επίδρασης. Παραδείγµατα ιδεών  αναφοράς περιλαµβάνουν πεποιθήσεις ότι στην τηλεόραση ή στο 

ραδιόφωνο κάποιος µιλά σε ή γι’ αυτόν. Παραδείγµατα ιδεών επίδρασης είναι πεποιθήσεις που 

περιλαµβάνουν ένα άλλο πρόσωπο ή δύναµη που ελέγχει µερικές όψεις της συµπεριφοράς κάποιου. 

 

     Εγρήγορση και επίπεδο συνείδησης  

    ∆ιαταραχές της συνείδησης συνήθως υποδηλώνουν οργανική εγκεφαλική βλάβη. Ο όρος 

«θόλωση της συνείδησης» περιγράφει µια συνολική µείωση της επίγνωσης του περιβάλλοντος. 

Ένας ασθενής πιθανόν να είναι ανίκανος να δώσει προσοχή σε ερεθίσµατα από το περιβάλλον ή να 

έχει σκέψη ή συµπεριφορά που να κατευθύνονται σε κάποιο στόχο. Η «θόλωση της συνείδησης» 

συχνά δεν αποτελεί µια σταθερή κατάσταση. Ο τυπικός ασθενής εµφανίζει διακυµάνσεις του 

επιπέδου επίγνωσης για τα όσα συµβαίνουν γύρω του. Ο ασθενής που παρουσιάζει µια 

µεταβαλλόµενη συνειδησιακή κατάσταση συχνά εκδηλώνει κάποια βλάβη στον προσανατολισµό, 

αν και το αντίθετο δεν αληθεύει. Μερικοί όροι που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν το 

επίπεδο συνείδησης του ασθενούς είναι θόλωση, υπνηλία, εµβροντησία, κώµα, λήθαργος, 

εγρήγορση και κατάσταση φυγής. 

 

     Προσανατολισµός. 

    Οι διαταραχές προσανατολισµού παραδοσιακά διαχωρίζονται σύµφωνα µε το χρόνο, τον τόπο 

και τα πρόσωπα. Οποιαδήποτε βλάβη συνήθως εµφανίζεται µε αυτή τη σειρά (δηλαδή η αίσθηση 

του χρόνου επηρεάζεται πριν από την αίσθηση του τόπου) παροµοίως, καθώς ο ασθενής 

βελτιώνεται, η βλάβη αποκαθίσταται µε την αντίθετη σειρά. Είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί 
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εάν ο ασθενής είναι σε θέση να αναφέρει κατά προσέγγιση την ηµεροµηνία και ώρα της ηµέρας. 

Επίσης, εάν ο ασθενής βρίσκεται στο νοσοκοµείο, γνωρίζει πόσο χρονικό διάστηµα βρίσκεται εκεί; 

Συµπεριφέρεται σαν να είναι προσανατολισµένος στο παρόν; Στις ερωτήσεις που σχετίζονται µε 

τον προσανατολισµό του αρρώστου στο τόπο, δεν αρκεί να είναι ικανοί να αναφέρουν την 

τοποθεσία και το όνοµα του νοσοκοµείου σωστά. Πρέπει επίσης να συµπεριφέρονται σαν να 

γνωρίζουν που βρίσκονται. Στην εκτίµηση του προσανατολισµού ως προς τα πρόσωπα, ο 

νοσηλευτής ρωτάει τους ασθενείς εάν γνωρίζουν τα ονόµατα των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω 

τους και αν αναγνωρίζουν το ρόλο τους στη σχέση µε αυτούς. Γνωρίζουν ποιος είναι ο νοσηλευτής; 

Μόνο στις πολύ σοβαρές περιπτώσεις οι ασθενείς δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι ίδιοι. 

 

     Μνήµη 

    Οι µνηµονικές λειτουργίες διαιρούνται παραδοσιακά σε τέσσερις περιοχές: παλαιά µνήµη, 

πρόσφατη παλαιά µνήµη, πρόσφατη µνήµη καθώς και άµεση εγχάραξη και ανάκληση. Η πρόσφατη 

µνήµη µπορεί να ελεγχθεί ρωτώντας τους ασθενείς σχετικά µε την όρεξη τους για φαγητό και στη 

συνέχεια ζητώντας τους να αναφέρουν τι έφαγαν για πρωινό ή τι είχαν για δείπνο το προηγούµενο 

βράδυ. Οι ασθενείς µπορούν επίσης τη στιγµή αυτή να ερωτηθούν εάν είναι σε θέση να 

ανακαλέσουν το όνοµα του νοσηλευτή. Η ικανότητα για άµεση εγχάραξη ελέγχεται ζητώντας από 

τους ασθενείς να επαναλάβουν έξι ψηφία; Η παλαιά µνήµη µπορεί να ελεγχθεί ζητώντας από τους 

ασθενείς πληροφορίες από την παιδική τους ηλικία, οι οποίες µπορούν αργότερα να επιβεβαιωθούν. 

Ζητώντας από τους ασθενείς να ανακαλέσουν σηµαντικά καινούργια γεγονότα των λίγων 

τελευταίων µηνών ελέγχει κανείς την πρόσφατη παλαιά µνήµη. Συχνά, σε οργανικά ψυχοσύνδροµα 

η πρόσφατη ή βραχύχρονη µνήµη βλάπτεται πρώτα και η παλαιά ή µακρόχρονη µνήµη αργότερα. 

Εάν υπάρχει βλάβη, ποιες είναι οι προσπάθειες που γίνονται για να αντιµετωπιστεί ή να αποκρυβεί 

η βλάβη ; Υπάρχει άρνηση, µυθοπλασία, καταστροφική αντίδραση ή περιφερικότητα µε σκοπό να 

καλυφθεί η έλλειψη; Οι αντιδράσεις στην απώλεια µνήµης µπορούν να δώσουν σηµαντικές 

ενδείξεις για τις υποκειµενικές διαγνώσεις και τους µηχανισµούς αντιµετώπισης. 

 

     Συγκέντρωση και προσοχή 

  Η συγκέντρωση του ασθενούς είναι δυνατόν να είναι επηρεασµένη για διάφορους λόγους. Για 

παράδειγµα, οι οργανικές εγκεφαλικές βλάβες, το άγχος, η κατάθλιψη και τα εσωτερικά 

ερεθίσµατα, όπως ακουστικές ψευδαισθήσεις, όλα συµβάλλουν σε βλάβη της συγκέντρωσης. Η 

αφαίρεση του 7 αρχίζοντας από το 100, είναι µια απλή άσκηση που απαιτεί τόσο η συγκέντρωση 

όσο και οι γνωστικές ικανότητες να είναι άθικτες. Η δοκιµασία εκτελείται ζητώντας από τον 

ασθενή να αφαιρέσει το 7 από το 100 και να συνεχίσει να αφαιρεί το 7. Εάν ο ασθενής αδυνατεί να 
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αφαιρέσει το 7, δοκιµάστε αφαιρώντας το 3. Μπορούν να επιτευχθούν ευκολότερα καθήκοντα -4 Χ 

9, 5 Χ 4 ; Ο νοσηλευτής πρέπει να εκτιµά πάντοτε εάν υπάρχει άγχος, κάποια διαταραχή της 

διάθεσης ή της συνείδησης, ή εάν ευθύνονται για τη δυσκολία µαθησιακές ελλείψεις. 

     Η προσοχή ελέγχεται µε την αρίθµηση ή ζητώντας από τον ασθενή να συλλαβίσει τη λέξη 

«κόσµος» (ή άλλες) αντίστροφα. Μπορεί επίσης να ερωτηθεί να ονοµατίσει πέντε πράγµατα που 

αρχίζουν από ένα γράµµα 

 

Έλεγχος των Παρορµήσεων 

     Είναι ικανός ο ασθενής να ελέγχει τις σεξουαλικές, επιθετικές και τις άλλες παρορµήσεις του; Η 

εκτίµηση του ελέγχου των παρορµήσεων αποτελεί κρίσιµο σηµείο στην εξακρίβωση της 

συνειδητοποίησης του ασθενούς για κατάλληλη κοινωνική συµπεριφορά και αποτελεί µέτρο της 

επικινδυνότητας του ασθενούς για τον εαυτό του και τους άλλους. Μερικοί ασθενείς πιθανόν να 

είναι ανίκανοι να ελέγξουν  τις δευτερογενείς σε οργανική ψυχική νόσο παρορµήσεις, άλλοι τις 

δευτερογενείς σε ψύχωση και άλλοι σαν αποτέλεσµα χρόνιων χαρακτηριολογικών ελλειµµάτων, 

όπως παρατηρείται στις διαταραχές προσωπικότητας. Ο έλεγχος των παρορµήσεων µπορεί να 

εκτιµηθεί µέσω πληροφοριών από το πρόσφατο ιστορικό του ασθενούς και την παρατήρηση της 

συµπεριφοράς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 

 

Κρίση και εναισθησία 

     Κρίση. Κατά τη διάρκεια λήψης του ιστορικού, ο νοσηλευτής είναι σε θέση να εκτιµήσει πολλές 

όψεις της ικανότητας του ασθενούς για κοινωνική κρίση. Κατανοεί ο ασθενής την πιθανή έκβαση 

της συµπεριφοράς του και επηρεάζεται από αυτήν την κατανόηση; Ένα παράδειγµα ελέγχου της 

κρίσης είναι το να προβλέψει ο ασθενής τι θα έκανε σε φανταστικές καταστάσεις. 

     Εναισθησία. Η εναισθησία αναφέρεται στο βάθος της επίγνωσης και της κατανόησης εκ µέρους 

των ασθενών ότι αυτοί είναι άρρωστοι. Οι ασθενείς πιθανόν να παρουσιάσουν µια πλήρη άρνηση 

της ασθένειάς τους ή µπορεί να εµφανίσουν κάποια επίγνωση για το γεγονός ότι είναι άρρωστοι, 

αλλά να ρίξουν το φταίξιµο σε άλλους, σε εξωτερικούς παράγοντες ή ακόµα σε οργανικούς 

παράγοντες. Πιθανόν να γνωρίζουν ότι έχουν µια ασθένεια, αλλά να την αποδίδουν σε κάτι 

άγνωστο ή µυστηριώδες σε αυτούς. 

     ∆ιανοητική εναισθησία υπάρχει όταν οι ασθενείς µπορούν να παραδεχτούν ότι είναι ασθενείς 

και να αναγνωρίσουν ότι η αποτυχία τους να προσαρµοστούν οφείλεται κατά ένα µέρος στα δικά 

τους παράλογα συναισθήµατα. Αλλά ο µεγαλύτερος περιορισµός για διανοητική εναισθησία είναι 

ότι οι ασθενείς είναι ανίκανοι να εφαρµόσουν τη γνώση µε σκοπό να τροποποιήσουν µελλοντικές 

εµπειρίες. Πραγµατική συναισθηµατική εναισθησία υπάρχει όταν η επίγνωση των ασθενών για τα 
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προσωπικά τους κίνητρα και τα βαθιά τους αισθήµατα, τους οδηγεί σε αλλαγή της προσωπικότητας 

ή του τρόπου συµπεριφοράς τους. 

     Ακολουθεί µια περίληψη των επιπέδων εναισθησίας : 

1. Πλήρης άρνηση της ασθένειας. 

2. Μικρού βαθµού επίγνωση ότι είναι άρρωστος και χρειάζεται βοήθεια και  

    Άρνηση της ασθένειας την ίδια στιγµή. 

3. Επίγνωση ότι είναι άρρωστος, αλλά ρίχνοντας την ευθύνη στους άλλους, 

    σε εξωτερικούς ή οργανικούς παράγοντες.  

4. Επίγνωση ότι η ασθένεια οφείλεται σε κάτι άγνωστο για τον ασθενή. 

5. ∆ιανοητική εναισθησία : Αναγνώριση ότι ο ασθενής είναι άρρωστος και ότι  

    τα συµπτώµατα ή οι αποτυχίες στην κοινωνική προσαρµογή οφείλονται                                         

αποκλειστικά και µόνο στα προσωπικά παράλογα συναισθήµατα ή διαταραχές του ασθενούς, 

χωρίς αυτή η γνώση να βρίσκει εφαρµογή σε µελλοντικές εµπειρίες. 

6. Πραγµατική συναισθηµατική εναισθησία : Συναισθηµατική συνειδητο- 

    ποίηση των αιτιών και των συναισθηµάτων στον ασθενή και στους 

σηµαντικούς ανθρώπους της ζωής του, η οποία µπορεί να οδηγήσει 

σε βασικές αλλαγές της συµπεριφοράς. 

 

Αξιοπιστία 

     Η αναφορά στην ψυχική κατάσταση τελειώνει µε την εντύπωση του νοσηλευτή σχετικά µε 

την αξιοπιστία του ασθενούς και την ικανότητά του να αναφέρεται µε ακρίβεια στην 

κατάστασή του. Αυτή περιλαµβάνει µια εκτίµηση της εντύπωσης του νοσηλευτή σχετικά µε την 

ειλικρίνεια του ασθενούς ή την φιλαλήθειά του. Για παράδειγµα, εάν ο ασθενής αναφέρεται σε 

τρέχουσα κατάχρηση ουσιών ή σε συνθήκες για τις οποίες γνωρίζει ότι µπορεί να προκαλέσουν 

άσχηµη εντύπωση (π.χ. προβλήµατα µε το νόµο), ο νοσηλευτής πιθανόν να εκτιµήσει εάν η 

αξιοπιστία του ασθενούς είναι καλή. 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

 

     Όταν ο νοσηλευτής έχει συµπληρώσει ένα περιεκτικό ψυχιατρικό ιστορικό και ΠΨΚ, η 

πληροφορία που έχει αποκτηθεί καταγράφεται και οργανώνεται στο έντυπο ψυχιατρικού 

ιστορικού. Το έντυπο ακολουθεί το περίγραµµα του πρότυπου ψυχιατρικού ιστορικού και της 

ΠΨΚ. Στο έντυπο ο νοσηλευτής (1) εκθέτει τις κρίσιµες ερωτήσεις για περαιτέρω διαγνωστικές 

µελέτες που πρέπει να εκτελεστούν, (2) προσθέτει µια περίληψη των θετικών και των 
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αρνητικών ευρηµάτων, (3) ορίζει µια προσωρινή νοσηλευτική διάγνωση, (4) δίνει µια 

πρόγνωση, (5) δίνει µια ψυχοδυναµική διατύπωση και (6) δίνει µια σειρά από συστάσεις 

αντιµετώπισης.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ           

 

Έιναι σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι το πρωταρχικό ρολο στη λήψη νοσηλευτικού ιστορικού 

από κάποιον ψυχωσικό ασθενή τον έχει η επικοινωνία. Η επικοινωνία θα αναπτυχθεί µεταξύ 

νοσηλευτή και ασθενούς µε τη µορφή της συνέντευξης. Μια καλή ψυχιατρική συνέντευξη δεν 

είναι µια ψυχρή ανάκριση ούτε µια φιλική συνοµιλία αλλά ούτε και τυποποιηµένη και 

τεχνητή. Αντίθετα πρέπει να µοιάζει µε καθηµερινή συζήτηση ώστε να προσφέρει στον 

ασθενή την ασφάλεια και την ελευθέρια να µιλήσει ανοιχτά. Ο νοσηλευτής δεν είναι δυνατόν 

να µένει προσκολληµένος σε ένα σχεδιάγραµµα λήψης ψυχιατρικού ιστορικού απλώς πρέπει 

να το κρατά στο µυαλό του και έτσι να µπορεί να ξέρει ποια θέµατα θα προσπαθήσει να 

καλύψει στην πορεία της εκτίµησής του για να µην περιορίζει το ποσό των πληροφοριών που 

µπορεί να συγκεντρωθούν. Οι µέθοδοι που κυρίως χρησιµοποιούνται κατά την συνέντευξη 

αφορούν στην εγκατάσταση επαφής µε τον άρρωστο και αναφέρονται σε σειρά τεχνικών που 

διευκολύνουν τη διαδικασία της συνέντευξης και διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων της. 

Οι οποίοι είναι:διάγνωση, θεραπεία και συµµόρφωση στη θεραπευτική παρέµβαση. 

 

 

 

Από τότε που θρηνώ, 

το γαλανό και ουράνιο φώς µου, 

µετεβλήθει εντος µου, 

ο ρυθµός του κοσµου. 

 

 Γ.Βιζυηνός 

 

Μια πολύ δραµατική διαταραχή που έρχεται πιο κοντά στη γνωστή ιδέα της "τρέλας" 
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