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Αποτύπωση των επιπτώσεων που έχει επιφέρει η Πανδημία Covid-19 στην 

Ψυχική Υγεία: Παρουσίαση δεδομένων ΣΟΨΥ Πάτρας 

 

Περίληψη: Στα πλαίσια του Προγράμματος «Κανένας Μόνος στην Πανδημία» που υλοποιείται στον 

ΣΟΨΥ Πατρών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, πραγματοποιήθηκε καταγραφή και ανάλυση 

δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στην ψυχική υγεία για το διάστημα 

Ιανουάριος 2021 έως Μάρτιος 2022. Συνολικά, έλαβαν υπηρεσίες 114 ενήλικες, όπου η πλειοψηφία 

εμφάνιζε συναισθηματικές ή αγχώδεις δυσκολίες ή είχε νοσήσει από Covid-19. Το γυναικείο φύλο, η 

ανεργία και η τριτοβάθμια εκπαίδευση  αποτελούν κάποια από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του 

παρόντος δείγματος. Διαπιστώθηκαν  αλλαγές ως προς τη διάθεση, τον ύπνο και την όρεξη για φαγητό.  

Η πλειοψηφία των ατόμων έλαβε φαρμακευτική αγωγή σε συνδυασμό με συμβουλευτική ή 

ψυχοθεραπευτική υποστήριξη προκειμένου να διαχειριστεί τις αναδυόμενες δυσκολίες. 

 

Εισαγωγή:  H πανδημία του Covid-19 αποτελεί πραγματικότητα από τον Ιανουάριο 

του 2020 και συνιστά ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα Δημόσιας Υγείας 

παγκοσμίως. Η επιβολή παρατεταμένης καραντίνας αλλά και εν γένει μέτρων 

αυτοπεριορισμού συνδέθηκαν με πολλαπλές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των 

ατόμων (1). Ερευνητικά δεδομένα επισημαίνουν πως κατά τη διάρκεια επιδημιών, ο 

αριθμός των ατόμων που η ψυχική τους υγεία επηρεάζεται είναι υψηλότερος, από τον 

αριθμό των ατόμων που εν τέλει νοσούν (2). Τα υψηλά επίπεδα άγχους και στρες 

καθώς και τα αυξημένα ποσοστά συμπτωμάτων κατάθλιψης υποδεικνύουν ότι η 

πανδημία είναι ένας ιδιαίτερα στρεσογόνος παράγοντας, ικανός να εκλύσει άμεσες, 

έμμεσες και ποικίλης διαβάθμισης ψυχοσυναισθηματικές διακυμάνσεις. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα των Voitsidis et al. (2020) που έλαβε χώρα 



Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία - ΣΟΨΥ Πατρών 2022 

 

στην Ελλάδα, φάνηκε ότι τα επίπεδα άγχους αυξάνονται κατά τη διάρκεια μιας 

πανδημίας εξαιτίας των ανησυχιών για την υγεία, για τις οικονομικές συνέπειες, τις 

αλλαγές στην κοινωνική ζωή και την καθημερινή ρουτίνα (3). Σε  συγκριτική μελέτη 

που έλαβε χώρα σε Ηνωμένο Βασίλειο  

και Αγγλία διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση των συμπτωμάτων για σοβαρά 

συμπτώματα κατάθλιψης (4). Επιπρόσθετα, έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αλλαγές 

ως προς την λειτουργία του ύπνου, με πλήθος ερευνών να εστιάζουν σε δυσκολίες 

ύπνου λόγω των αυξημένων συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης (3,5). Ως προς τις 

αλλαγές στην όρεξη για φαγητό, αρκετές έρευνες, διαπίστωσαν αυξημένη 

κατανάλωση φαγητού κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ως μηχανισμό αντιμετώπισης 

της δύσκολης συνθήκης που επικρατούσε (6,7,8) 

 

Παρουσίαση Δεδομένων: Στα πλαίσια του προγράμματος «Κανένας μόνος στην 

Πανδημία»
1
 το Κέντρο Ημέρας «Γέφυρες Ζωής» του Συλλόγου για την Ψυχική Υγεία 

ΣΟΨΥ Πάτρας, από τον Ιανουάριο του 2021, υλοποιεί πρόγραμμα  Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης ασθενών με Covid-19, των συγγενών τους, του υγειονομικού 

προσωπικού, καθώς και όσων πλήττονται από την πανδημία (9). Για το διάστημα από 

τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022 πραγματοποιήθηκε συλλογή, 

ανάλυση και συσχέτιση των δεδομένων με τη σύγχρονη βιβλιογραφία όπως αυτά 

προκύπτουν από τον πληθυσμό που ζήτησε και έλαβε υπηρεσίες αναφορικά σε 

ζητήματα που άπτονται της πανδημίας. Στόχος ήταν η αποτύπωση των επιπτώσεων 

που έχει επιφέρει η πανδημία του Covid-19 στην Ψυχική Υγεία, η σκιαγράφηση 

ειδικών αναγκών με απώτερο στόχο, ενδεχομένως, τη διαμόρφωση επιπλέον 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Συγκεκριμένα, 114 άτομα έλαβαν υπηρεσίες ψυχικής υγείας (ψυχιατρική αξιολόγηση, 

συνεδρίες ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως και δια 

ζώσης).  

Από τα άτομα αυτά, το 23% ήταν άτομα που νοσούσαν ή είχαν νοσήσει από Covid-

19, το 11% ήταν άτομα με συγγενείς ασθενείς Covid-19 στο οικείο περιβάλλον, το 

3% προέρχονταν από υγειονομικό προσωπικό και το 4% ήταν άτομα με χρόνιες 

παθήσεις. Το 36% ήταν άτομα που εμφάνισαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

συναισθηματικές διακυμάνσεις ενώ το 25% παρουσίαζε στοιχεία έντονου άγχους. 

                                                           
1
 Το Πρόγραμμα υλοποιείται πανελλαδικά με χρηματοδότηση, συντονισμό και εποπτεία του Υπουργείου Υγείας 
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Όσον αφορά το προφίλ των ατόμων, παρατηρήθηκαν τα εξής: Κατά κύριο λόγο, τα 

άτομα που ζήτησαν υπηρεσίες ήταν γυναίκες (γυναίκες 78%, άντρες 22%), με μέσο 

όρο ηλικίας τα 35,3 έτη (min 18- max 81 έτη). Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, το 

68% αυτών είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ το 25% είναι απόφοιτοι 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όσον αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση το 

61% είναι άγαμοι  (26% έγγαμοι, 11% διαζευγμένοι, 3% σε χηρεία). Ως προς την 

εργασιακή κατάσταση και ασφάλεια υγείας, μόνο το 27% είναι απασχολούμενοι (6% 

συνταξιούχοι, 1% συνταξιούχοι ΑΜΕΑ) και το 88% είχαν ασφάλεια υγείας (12% μη 

ασφαλισμένοι). Το 77% των ατόμων είχαν κάποια μορφή υποστηρικτικού πλαισίου. 

Επιπλέον, το 93% είναι μη χρόνιοι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας (4% αφορά 

χρόνιους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας), το 44% παρουσίαζε συννοσηρότητα με 

κάποιο άλλο νόσημα, ενώ φαρμακευτική αγωγή λαμβάνει το 56% (λάμβανε στο 

παρελθόν ή έλαβε για πρώτη φορά) σε αντίθεση με το 39% που δεν λαμβάνει.  

 

Όσον αφορά τις δυσκολίες- συμπτωματολογία που εξέφρασαν σε συνδυασμό με το 

αίτημα υποστήριξης τους, παρατηρήθηκαν τα εξής:  Η ποιότητα ύπνου έχει 

επηρεαστεί σε ποσοστό 48% των ατόμων. Οι αναφορές έχουν να κάνουν τόσο για την 

έλευση ύπνου, την αφύπνιση όσο και την ποιότητα (διακοπτόμενος, ανήσυχος ύπνος). 

Ωστόσο το 36% δεν εκδήλωσε αξιοσημείωτες αλλαγές. Όσον αφορά στην όρεξη για 

φαγητό το 41% δεν επισήμανε αλλαγές ωστόσο στο υπόλοιπο ποσοστό σημειώνονται 

σχετικές διακυμάνσεις (6% ασταθής όρεξη για φαγητό, 17% μειωμένη, 18% ως 

αυξημένη). Επιπλέον, όσον αφορά στη διάθεση και στις μεταβολές συναισθήματος, 

αυξημένο ποσοστό των ατόμων χαρακτήρισε τη διάθεση του ως κακή (54%) και 21% 

ως μέτρια (μόνο το 6% την αξιολόγησε ως καλή, χωρίς διακυμάνσεις).  
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Συμπεράσματα: Βάσει των δεδομένων όπως αυτά προκύπτουν από τα αιτήματα των 

ατόμων που απευθύνθηκαν στο ΣΟΨΥ προκειμένου να λάβουν υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας, αναδεικνύονται οι επιπτώσεις που έχει επιφέρει η πανδημία Covid-19 στην 

ψυχική υγεία των ατόμων. Τα στοιχεία άγχους καθώς και οι καταθλιπτικόμορφες 

εκδηλώσεις φαίνεται να παρουσιάζονται σε πιο αυξημένα ποσοστά σε συνθήκες 

κρίσης. Επιπλέον, συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά των ατόμων διαπιστώνεται ότι το 

φύλο, η ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης παρουσιάζει διαφοροποίηση στον τρόπο 

που βιώνει τις επιπτώσεις της πανδημίας και απευθύνεται σε ειδικούς για ζητήματα 

ψυχικής υγείας. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα της ανάλυσης δείχνουν ότι οι γυναίκες 

και οι νεαρές- μέσες ηλικίες (-35,3έτη) επηρεάστηκαν περισσότερο. Επιπρόσθετα, τα 

άτομα που έχουν αποφοιτήσει από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση απευθύνονται για 

βοήθεια σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

Ένα άλλο στοιχείο που παρατηρείται είναι ότι η οικογενειακή κατάσταση φαίνεται να 

αποτελεί σε κάποιο βαθμό προστατευτικό παράγοντα για το άτομο. Σύμφωνα με τα 

δεδομένα, οι συνθήκες της πανδημίας έχουν επηρεάσει περισσότερο τα άτομα που 

δεν βρίσκονται σε γάμο. Κάτι τέτοιο ενδεχομένως συσχετίζεται με το αίσθημα της 

μοναξιάς που σε αρκετές περιπτώσεις συνδυάζεται με ζητήματα ψυχικής υγείας 

(άγχος, κατάθλιψη κ.α.). Αναφορικά  με την  ποιότητα του ύπνου, το υψηλότερο 

ποσοστό παρουσίασε δυσκολίες στον ύπνο, στοιχείο το οποίο επιβεβαιώνεται και σε 

έρευνες που έχουν διεξαχθεί, όπως των Voitsidis et al. (2020) και των Kaparounaki et 

al. (2020) (3,5). 

Οι συνθήκες καραντίνας αλλά και οι περιορισμοί κυκλοφορίας, άλλαξαν επίσης, 

σημαντικά τις διατροφικές  συνήθειες με πολλές μελέτες να κάνουν αναφορά σε 
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αύξηση του σωματικού βάρους στους ενήλικες, ενώ αντίθετα άλλοι εμφάνισαν 

μειωμένη επιθυμία για φαγητό (10). Ωστόσο, σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων, το μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάζει σταθερότητα 

στην όρεξη για φαγητό και μόνο το 18% εμφανίζει αυξημένη όρεξη και αντίστοιχα το 

17% μειωμένη.  

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που 

αναζήτησαν ψυχολογική υποστήριξη, ήταν άτομα που παρουσίαζαν συναισθηματικές 

διακυμάνσεις, όπως άγχος, στρες και κατάθλιψη και όχι τόσο άτομα που νόσησαν 

από Covid-19. Πρόκειται για ευρήματα τα οποία επιβεβαιώνονται από την 

βιβλιογραφία, όπου σύμφωνα με αυτή, κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας 

εμφανίζονται συναισθηματικές και ψυχικές δυσκολίες στην καθημερινότητα των 

ατόμων, χωρίς απαραίτητα να είναι ασθενείς του ιού.  

Παρόλο που τα παραπάνω ευρήματα είναι ενδιαφέροντα και σε μεγάλο βαθμό 

επιβεβαιώνονται από ερευνητικά δεδομένα και διαπιστώσεις, ωστόσο, όπως και η 

πλειοψηφία των ερευνητικών εγχειρημάτων, παρουσιάζουν περιορισμούς, όπως το 

μέγεθος του δείγματος, ο τρόπος συλλογής των δεδομένων κ.ά. Εντούτοις, οι 

παρατηρήσεις αυτές επισημαίνουν τις αλλαγές στη ζωή των ατόμων λόγω της 

πανδημίας, τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία τους είτε άμεσα είτε έμμεσα καθώς και 

την αναγκαιότητα υποστήριξης τους. 
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