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Δελτίο Τύπου 
Θέμα: «Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για την Διπολική διαταραχή» 

 
Η Παγκόσμια Μέρα για την διπολική διαταραχή έχει οριστεί κάθε χρόνο ως η 30η του 

Μάρτιου. Στόχος της ημέρας αυτής είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού παγκοσμίως, έτσι 

ώστε να μειωθεί ο κοινωνικός στιγματισμός και παράλληλα να ενθαρρυνθούν τα άτομα με 

διπολική διαταραχή να λάβουν πληροφόρηση για την νόσο τους, με σκοπό να αποδεχτούν 

και να διαχειριστούν τα συμπτώματα της διπολική διαταραχής. Η Διπολική διαταραχή 

αποτελεί μια από τις Νευρο-νοητικες/ Νευρο-βιολογικές (ψυχικές) νόσους, η οποία 

συγκαταλέγεται στις διαταραχές της διάθεσης. Αποτελεί μια χρόνια νόσο η οποία για να 

διαχειριστεί αποτελεσματικότερα απαιτεί συνδυασμό φαρμακοθεραπείας και άλλων 

παρεμβάσεων μέσω το λόγου όπως εκπαίδευση του πάσχοντα, ψυχοθεραπεία, 

συμβουλευτική. Ένας από τους κυριότερους στόχους της παγκόσμιας μέρα για την διπολική 

διαταραχή είναι η πρόσβαση των πασχόντων σε παρεμβάσεις ορθής και δομημένης 

πληροφόρησης. Λαμβάνοντας υπόψιν την σημαντικότητα των παρεμβάσεων μέσω του λόγου, 

οι Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας συμβάλουν σημαντικά στην παράμετρο αυτή, με παρεμβάσεις 

επικεντρωμένες στην εκπαίδευση του πάσχοντα αλλά και της οικογένειας του, έτσι ώστε 

να ενδυναμωθούν για να βελτιώσουν σημαντικές παραμέτρους της ζωής τους. Ειδικότερα, 

παρέχεται τεκμηριωμένη γνώση με στόχο την διαχείριση πρώιμων συμπτωμάτων 

υποτροπής νόσου, στην χρησιμότητα της ορθής λήψης φαρμακοθεραπείας αλλά και 

τρόπων διαχείρισης αρνητικών συναισθημάτων ως ψυχοπιεστικά γεγονότα τα οποία 

πιθανόν να οδηγήσουν σε υποτροπή νόσου.  

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα το οποία συνοδεύει γενικότερα τις ψυχικές νόσους είναι ο 

κοινωνικός στιγματισμός, ο οποίος έχει συνδεθεί με το αίσθημα ντροπής που βιώνουν οι 

πάσχοντες με αποτέλεσμα να κρύβουν την νόσο και τα συμπτώματα, και συχνά να μην 

αναζητούν έγκαιρα στήριξη από κάποιο Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας. Ας συμβάλουμε όλοι 

στη μείωση του φαινομένου αυτού, ξεκινώντας με την αποδοχή της ύπαρξης της διπολικής 

διαταραχής και την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για αυτήν! 


