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Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών 
 
Τομέας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας 

 

 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας και ο ρόλος των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας 

 

Η εμφάνιση μιας πανδημίας στο γενικό πληθυσμό, δεν 

αποτελεί απλώς ένα ιατρικό φαινόμενο στο οποίο 

καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε ως κοινωνία. Τόσο το 

γεγονός της πανδημίας, όσο και τα μέτρα περιορισμού, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτό-απομόνωσης και της 

κοινωνικής αποστασιοποίησης, με στόχο τη μείωση της 

διασποράς του ιού, αποτελούν στρεσογόνα γεγονότα. Βέβαια 

τα μέτρα αυτά αποτελούν σημαντική παράμετρο  στην 

διαταραχή του συνεχές της υγείας ενός ατόμου, με  

αντίκτυπο  στην καθημερινότητα του. Οι επιπτώσεις που μπορεί να ακολουθήσουν, είναι πιθανό 

να επηρεάσουν την κοινωνία σε πολλαπλά επίπεδα, προκαλώντας έτσι επιπρόσθετες διαταραχές 

σχετιζόμενες με τη ψυχική κατάσταση των ατόμων. Μελέτες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί 

στο παρελθόν, σε προηγούμενες περιπτώσεις πανδημίας, όπως   η πανδημία από τον ιό Έμπολά 

το 2014, ή άλλες πανδημίες εξαιτίας άλλων SARS ιών το 2003, νοηματοδότησαν την εμφάνιση 

ψυχικών διαταραχών στο γενικό πληθυσμό κύρια εξαιτίας, του φόβου που επικράτησε.  Έτσι και 

σήμερα, η εμφάνιση της πανδημίας λόγω του ιού COVID-19, μπορεί να επιδεινώσει ήδη 

υπάρχουσες καταστάσεις ή να οδηγήσει στην εμφάνιση διάφορων ψυχικών διαταραχών όπως 

άγχος, κατάθλιψη ή διαταραχή μετατραυματικού στρες. 

Η διατάραξη της ισορροπίας μεταξύ καθημερινότητας λόγω της πανδημίας και των επιπτώσεων 

που συνεπάγονται από αυτήν, οδηγούν σε μια κατάσταση κοινωνικής κρίσης, την οποία πολλές 

φορές τα άτομα νιώθουν αδυναμία και απελπισία ως προς την ικανότητα αντιμετώπισης της.  



 
 

2 | P a g e  
 

Ο ρόλος των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας 

σε περιπτώσεις πανδημίας 

Η εξάπλωση του φόβου τόσο σε ατομικό, 

όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, φαίνεται 

να οδηγεί στην ανάγκη εφαρμογής 

κατάλληλων παρεμβάσεων για την 

προφύλαξη και διατήρηση της ψυχικής 

υγείας του γενικού πληθυσμού, μέσα από 

την έγκαιρη ανίχνευση ψυχικών 

διαταραχών που σχετίζονται με την 

κατάσταση που επικρατεί. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των νοσηλευτών ψυχικής υγείας αποτελεί ζωτικό παράγοντα σε σχέση 

με παρεμβάσεις που δύναται να εφαρμοστούν, στο πλαίσιο της κοινότητας. Ο ρόλος, επεκτείνεται 

πέρα από την τυπική νοσηλευτική πράξη, σε τομείς που διέπουν στην αποκατάσταση της 

καθημερινότητας των ατόμων. Οι νοσηλευτές ψυχικής υγείας στο πλαίσιο της κοινότητας 

καλούνται να πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις υποστηρικτικού και συμβουλευτικού τύπου, με 

απώτερο στόχο την αποκατάσταση των ισορροπιών που έχουν διαταραχθεί ως αποτέλεσμα της 

πανδημίας. Καλούνται επίσης να αξιολογήσουν πιθανά συμπτώματα τα οποία πιθανόν να 

παρουσιαστούν ως αποτέλεσμα της στρεσογόνου αυτής διαδικασίας, και να εισηγηθούν πιθανή 

διασύνδεση των ατόμων με άλλες ειδικότητες για περαιτέρω παρέμβαση. Παράλληλα, 

παρεμβαίνουν θεραπευτικά και εφαρμόζουν τεχνικές για αποκλιμάκωση του άγχους και της 

άμβλυνσης διαφόρων συμπτωμάτων ή σκέψεων, καθώς επίσης και τεχνικές διαχείρισης δύσκολων 

στιγμών στην καθημερινότητα.  

Πέραν από την κοινότητα όμως, σημαντική είναι η συμβολή των νοσηλευτών ψυχικής υγείας στις 

νοσοκομειακές δομές, στις οποίες νοσηλεύονται άτομα των οποίων τα συμπτώματα δυσχεραίνουν 

τη διαβίωση τους στην κοινότητα, τα οποία πολλές φορές οδηγούνται σε νοσηλεία εκούσια ή 

ακούσια. Στο πλαίσιο αυτό, οι νοσηλευτές ψυχικής υγείας πραγματοποιούν παρεμβάσεις πέραν 

των βασικών νοσηλευτικών πράξεων, επικεντρωμένες στη διερεύνηση των παραγόντων που 

μπορεί σχετίζονται με την οξεία φάση των συμπτωμάτων των πασχόντων. Επιπρόσθετα, 
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πραγματοποιούν παρεμβάσεις υποστηρικτικού και συμβουλευτικού τύπου με απώτερο στόχο την 

αποκατάσταση των ατόμων στην κοινότητα μετά το τέλος την νοσηλείας τους. Καλούνται 

παράλληλα να πραγματοποιήσουν θεραπευτικές παρεμβάσεις και τεχνικές για την αποκλιμάκωση 

του άγχους ή του θυμού που μπορεί να βιώνουν τα άτομα, εξαιτίας της νοσηλείας τους και όχι 

μόνο.  

Συνοψίζοντας, οι νοσηλευτές ψυχικής υγείας, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο 

διατήρησης της ψυχικής υγείας τόσο στο νοσοκομειακό χώρο, όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Η 

επαγρύπνηση αναφορικά με τη διατήρηση της ψυχικής υγείας των ατόμων αποτελεί ένα στόχο 

που αφορά τόσο τους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης όσο και την ευρύτερη κοινωνία. 

Και εμείς ως νοσηλευτές ψυχικής υγείας δηλώνουμε έτοιμοι να συμβάλουμε στη διατήρηση του 

στόχου αυτού!  

Περήφανοι Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας!!! 

  

 


