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Γιατί είναι απαραίτητη η πρόληψη;

• Συνέπειες των ψυχικών παθήσεων:

• Χάνονται ζωές (αυτοκτονίες, τροχαία)

• Χάνονται πολλά χρήματα 

Α) από τις πανάκριβες θεραπείες

Β) από τις επιλογές των Α

Γ) επιβαρύνονται πολύ οι προϋπολογισμοί 
υγείας των κρατών

2



Δυνατότητα πρόληψης (1)

Οι ΨΠ είναι δυνατό να προληφθούν, αλλά είναι 
δύσκολο, διότι:

• Κοστίζουν πολύ τα μέτρα πρόληψης

• Υπάρχουν τεράστια συμφέροντα γύρω από 
την ασθένεια

• Οι συμβατικοί γιατροί δεν γνωρίζουν πώς να 
κάνουν αποτελεσματική πρόληψη (& 
μονομέρεια  των διαφόρων ειδικοτήτων)
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Δυνατότητα πρόληψης (2)

• Το κοινό θεωρεί ότι είναι υπεράνω 
πιθανοτήτων νόσησης

• Το κοινό δεν ενημερώνεται αν δεν έχει ζήσει 
το πρόβλημα
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Δυνατότητα πρόληψης (3)

Απαντήσεις για ουσιαστική πρόληψη υπάρχουν 
μόνο μέσω της εναλλακτικής ιατρικής.

(Η παιδεία των συμβατικών ψυχιάτρων: 
α) Φάρμακα που μπαλώνουν τα συμπτώματα 
χωρίς να αντιμετωπίζουν τις αιτίες
β) Θεωρητικολογία περί πρωτογενούς, 
δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης

(Η πρόληψη πρέπει να γίνεται από την βρεφική 
και πρώιμη παιδική ηλικία)   
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Βιο-ψυχο-κοινωνική διάσταση

• στην αιτιολογία

• στη θεραπεία

• στην πρόληψη

(Προτεραιότητα στη βιολογική διάσταση)
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Βιολογική διάσταση (1)

• Δεν υπάρχει 100% γενετικός ντετερμινισμός: 
(δεν είναι σίγουρο ότι όσοι έχουν προδιάθεση 
θα νοσήσουν)

• Περιβαλλοντικοί παράγοντες στην έκφραση 
των γονιδίων (επιγενετική)
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Βιολογική διάσταση (2)
(μέτρα)

1) Ορθομοριακή διατροφή με βιολογικά 
προϊόντα. Αποφυγή τροφίμων που 
προκαλούν δυσανεξίες. Αποφυγή junk food
& επεξεργασμένων ή πολύ μαγειρεμένων 
τροφών.

2) Καλή στοματική υγιεινή και αποφυγή 
σφραγισμάτων αμαλγάματος
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Βιολογική διάσταση (3)
(μέτρα)

3) Παρακολούθηση αν το πεπτικό σύστημα του 
παιδιού λειτουργεί καλά (δηλ. να μην υπάρχει 
εντερική δυσβίωση και σύνδρομο διαπερατού 
εντέρου). Αν υπάρχουν αυτά, θεραπεία με 
εναλλακτικές θεραπείες(πχ βιοσυντονισμός, 
ομοιοπαθητική)

4) Αποφυγή, όσο είναι δυνατόν, ιατρικών 
πράξεων κλασσικής ιατρικής (πχ χορήγηση 
αντιβίωσης, επεμβάσεις κλπ)
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Βιολογική διάσταση (4)
(μέτρα)

5) Χορήγηση διατροφικών συμπληρωμάτων 
υψηλής ποιότητος βάσει περιοδικού 
εξατομικευμένου τεστ που «ρωτάει» τον 
οργανισμό τι χρειάζεται και σε ποια δοσολογία.

6) Ομοιοπαθητική θεραπεία για ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού

7) Καθημερινό αυθόρμητο παιχνίδι που ενέχει 
σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο για 
τουλάχιστον 2-3 ώρες ημερησίως και 
περπάτημα. Για ενήλικες καθημερινή σωματική 
αεροβική άσκηση και περπάτημα.
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Βιολογική διάσταση (5)
(μέτρα)

8) Πόση καλής ποιότητας νερού (2-3 λίτρα 
ημερησίως) και έκθεση σε φυσικό φως (βιτ. D).

9) Αποφυγή έκθεσης του οργανισμού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ακτινοβολία καθώς 
και γεωπαθητική ακτινοβολία.

10) Αποφυγή έκθεσης του οργανισμού σε βαρέα 
μέταλλα, τοξίνες, καυσαέρια, εντομοκτόνα, 
λοιπά χημικά και καπνό τσιγάρου.

11) Σταθερή ρουτίνα ύπνου, αποφυγή ξενυχτιού & 
συμπλήρωση ικανών ωρών ύπνου.
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Βιολογική διάσταση (6)
(μέτρα)

12) Αποφυγή παρεμβάσεων που εναντιώνονται 
στο φυσικό τρόπο ζωής (πχ παράλειψη 
μητρικού θηλασμού , τοκετός με ραντεβού  & 
καισαρική, αντισύλληψη με ορμονικές 
παρεμβάσεις κλπ).

13) Διαβίωση σε καλές σχετικά συνθήκες 
υγιεινής (όχι όμως απόλυτες , για να 
«προπονείται» κάπως το ανοσοποιητικό)
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Βιολογική διάσταση (7)
(μέτρα)

14) Διαβίωση σε περιβάλλον με καθαρό αέρα 
και αρκετό οξυγόνο (όχι περιβάλλον με 
ατμοσφαιρική ρύπανση).

15) Νευροανάδραση για καλή λειτουργία του 
εγκεφάλου

16) Όχι κάπνισμα και κατανάλωση αλκοόλ, 
ναρκωτικών, και φαρμάκων, ειδικά 
ψυχοφαρμάκων, από τους γονείς κατά την 
σύλληψη και την κύηση.
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Ψυχολογική & κοινωνική διάσταση (1)
(μέτρα)

1) Έλλειψη σημαντικών τραυματικών εμπειριών 
στην παιδική ηλικία (πχ ορφάνια, πόλεμος, 
διαζύγιο γονιών, σχολικός εκφοβισμός κλπ)

2) Αρμονικό συναισθηματικό περιβάλλον στην 
πατρική οικογένεια, όχι τοξικοί γονείς (δηλ. 
γονείς υποστηρικτικοί, με συναισθηματική 
νοημοσύνη αλλά και σταθεροί, όχι 
υπερπροστατευτικοί ή αυταρχικοί. Όχι 
υπερβολικά απόντες γονείς.) 
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Ψυχολογική & κοινωνική διάσταση (2)
(μέτρα)

3) Αρμονικές σχέσεις με συνομηλίκους και 
αποδοχή από αυτούς. «Ανήκειν» σε ομάδες.

4) Όχι απομόνωση, καλό κοινωνικό δίκτυο, με 
φίλους και συγγενείς. Προαγωγή καλών 
κοινωνικών δεξιοτήτων.

5) Προαγωγή της συναισθηματικής νοημοσύνης 
και αυτοεκτίμησης του παιδιού και της 
οικογένειάς του με εφόδια που παρέχουν οι 
σύγχρονες ψυχοθεραπείες
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Ψυχολογική & κοινωνική διάσταση (3)
(μέτρα)

6) Όχι κοινωνικοοικονομική κρίση με ανεργία γονιών, 
φτώχεια κλπ.

7) Όχι μονομέρεια με ατέλειωτες σχολικές υποχρεώσεις. 
(Τα παιδιά πρέπει και να «ξεδίνουν»).

8) Στο σχολείο μάθημα «Κοινωνικής και 
συναισθηματικής αγωγής»

9) Γειτονιές, λέσχες φιλίας στην πόλη.
10) Ζωή χωρίς μεγάλο στρες. Εκμάθηση τεχνικών 

διαχείρισης του στρες.
11) Ενημέρωση: Απόκτηση γνώσεων με βιβλία, 

διαδίκτυο, σεμινάρια και διαλέξεις, τύπο.
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Ποιος κινδυνεύει περισσότερο;

• Εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να 
προσδιορίσουν  ποιος έχει μεγαλύτερες 
πιθανότητες να πάθει ψυχικές παθήσεις (πχ 
μέθοδος ενεργειακής συντονιστικής Χαβέλλα, 
μηχανήματα βιοσυντονισμού όπως Vega κλπ).

• Πρόσφατα βγήκαν και γενετικά tests.

• Ποσοτικό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (QEEG).
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Σύνοψη

Για καλή πρόληψη των ψυχικών παθήσεων 
χρειάζεται:

1) Υγιεινή φυσική διαβίωση, 
συμπεριλαμβανομένης και της κατάλληλης 
διατροφής

2) Εναλλακτική ιατρική

3) Ψυχοθεραπεία ποικίλλων τύπων.
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ΤΕΛΟΣ
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