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Συναισθηματικές Διαταραχές
ή Διαταραχές της Διάθεσης

• Διάθεση (mood) – Τι είναι

• Βασικοί τύποι Συναισθηματικών Διαταραχών

- Μονοπολική κατάθλιψη

- Διπολική διαταραχή (πρώην     
«Μανιοκατάθλιψη») – Συνήθης εναλλαγή 
μανίας και κατάθλιψης

- Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή (συνδυασμός 
μονοπολικής κατάθλιψης  ή διπολικής διαταραχής με 
συμπτώματα από σχιζοφρένεια, «ψυχωσικά»)

(Περισσότερη ανάλυση σε λίγο) 
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Συμπτώματα κατάθλιψης (1)

• Αίσθημα θλίψης, άγχους ή κενού

• Απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης από όλες ή 
σχεδόν όλες τις δραστηριότητες

• Δυσκολία στο να αντεπεξέλθετε

• Δυσκολία στο να σκέφτεστε κανονικά (σκέφτεστε 
αργά, ξεχνάτε πράγματα)

• Δυσκολία στον ύπνο και την πρωινή αφύπνιση

• Υπερβολικός ύπνος, παραμονή στο κρεβάτι όλη μέρα

• Μεγάλη αύξηση ή μείωση του σωματικού βάρους

• Μειωμένη όρεξη ή αυξημένη όρεξη
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Συμπτώματα κατάθλιψης (2)

• Έλλειψη ενέργειας

• Αίσθημα κόπωσης τον περισσότερο καιρό

• Υπερβολική ανησυχία και αίσθημα 
εξάντλησης

• Διαταραχή της σωματικής υγείας

• Παραμέληση της σωματικής εμφάνισης –
ένδυση με παράξενα ή ακατάλληλα ρούχα

• Παραμέληση της προσωπικής υγιεινής
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Συμπτώματα κατάθλιψης (3)

• Αδυναμία πραγματοποίησης απλών 
καθημερινών εργασιών

• Κακή συγκέντρωση – αδυναμία ανάγνωσης 
βιβλίου ή παρακολούθησης τηλεόρασης

• Σκέψεις για αυτοκτονία
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Συμπτώματα μανίας (1)

• Υπερβολική αυτοεκτίμηση

• Μειωμένη κρίση

• Ευερεθιστότητα

• Νευρικές ή απότομες κινήσεις

• Ανάγκη για λιγότερο ύπνο

• Αυξημένα επίπεδα ενέργειας

• Σπατάλη χρημάτων

• Μη ρεαλιστική πεποίθηση σχετικά με τις 
ικανότητές σας
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Συμπτώματα μανίας (2)

• Αυξημένη λίμπιντο (σεξουαλική ορμή), μη 
ασφαλές σεξ, εναλλαγή ερωτικών συντρόφων, 
απιστία

• Φλυαρία και ταχύτερος ρυθμός ομιλίας σε σχέση 
με το συνηθισμένο

• Άνοιγμα συζήτησης με αγνώστους και 
τηλεφωνήματα σε ακατάλληλες ώρες

• Αίσθημα ευφορίας, υπέροχης ή καταπληκτικής 
διάθεσης

• Πολύ γέλιο (ακόμα και με πράγματα που δεν 
είναι αστεία)
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Συμπτώματα μανίας (3)

• Πολλές νέες και συναρπαστικές ιδέες

• Γρήγορη μετάβαση από τη μία σκέψη στην άλλη

• Απώλεια συγκέντρωσης

• Λήψη γρήγορων αποφάσεων χωρίς να τις 
επεξεργαστείτε επαρκώς

• Πολλές αλλαγές ή σχέδια

• Επικίνδυνη οδήγηση, οδικές παραβάσεις

• Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ή χρήση 
ναρκωτικών
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Μεικτό επεισόδιο διπολικής 
διαταραχής

• Μείγμα συμπτωμάτων μανίας και κατάθλιψης 
(πχ μπορεί να νιώθετε υπερδραστήριος και 
ευερέθιστος και να μιλάτε πολύ, αλλά 
ταυτόχρονα να νιώθετε θλίψη και απελπισία).

• (Ο γιατρός θα το καθορίσει, αρκεί να του τα 
περιγράφετε όλα)
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Διαβαθμίσεις (1)

• Υπάρχουν διαβαθμίσεις στην μανία ή την κατάθλιψη

• ΜΑΝΙΑ:

• 1) Υπομανία: Αυξημένη ομιλητικότητα και 
κοινωνικότητα, έλλειψη αισθήματος συστολής. 
Ευφορική διάθεση (λέμε αστεία, χιούμορ, γελάμε 
πολύ). Πολλά μεγαλεπίβολα σχέδια, 
πολυπραγμοσύνη, υπεραισιοδοξία. Αυξημένη 
αυτοεκτίμηση, αυξημένο κίνητρο. Κινητικά 
ανεβασμένοι, υψηλότεροι ρυθμοί και ταχύτητες. 
Μειωμένη ανάγκη για ύπνο αλλά η αϋπνία είναι 
ευχάριστη, δουλειές και διασκέδαση τη νύχτα.
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Διαβαθμίσεις (2)

• Υπομανία (συνέχεια):

Αυξημένη όρεξη για σεξ. Παραγωγικότητα. 
Οδικές παραβάσεις, απρόσεκτη και 
ριψοκίνδυνη οδήγηση. Απρόσεκτη και 
ριψοκίνδυνη επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Υπερβολική κατανάλωση καφέ, αλκοόλ και 
ναρκωτικών. Τάση να μοιράζουμε ή να 
χαρίζουμε πράγματα.
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Διαβαθμίσεις (3)

• 2) Μανία: 

Παραμέληση των υποχρεώσεων, κοιτάζει μόνο 
ό,τι τον ευχαριστεί. Μπορεί να χάσει φίλους ή 
επαφές. Εντονότατη αϋπνία. Έκπτωση 
λειτουργικότητας, μπορεί να «ρετάρει» το μυαλό 
του. Χρεωκοπία. Ψυχωτικά στοιχεία. Πρόκληση 
θανάτου λόγω τροχαίου.

(Η υπομανία και μανία είναι ευχάριστη για τον 
ασθενή νε διπολική διαταραχή, αλλά ενοχλητική 
και δυσάρεστη για τους άλλους).
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Διαβαθμίσεις (4)

• Διαβαθμίσεις στην κατάθλιψη:

• Ελαφριά κατάθλιψη:

Η λειτουργικότητα δεν επηρεάζεται πάρα πολύ. 
Υπάρχει μία ελαφρά καταθλιπτική διάθεση, 
δυσκολία στο να ξεκινήσει ο Α δουλειές, ίσως και 
ευσυγκινησία. Θέλει να τρώει γλυκά και 
υδατάνθρακες. Σε πολλές περιπτώσεις περνάει 
με ψυχοθεραπεία, υγιεινή διατροφή και άσκηση 
χωρίς να χρειάζονται φάρμακα.
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Διαβαθμίσεις (5)

• Μέτρια κατάθλιψη:

Η λειτουργικότητα επηρρεάζεται. Ο Α συναντά 
περισσότερη δυσκολία να αντεπεξέλθει στις 
υποχρεώσεις του. Δεν τον ευχαριστεί τίποτα. 
Επηρρεάζεται η σκέψη και η συγκέντρωσή του, 
καθώς και η ικανότητά του να πάρει αποφάσεις. 
Έχει έμμονες ιδέες με απαισιόδοξο περιεχόμενο. 
Διαταραχές ύπνου και όρεξης. Σε αυτή τη 
διαβάθμιση χρειάζονται φάρμακα και 
ψυχοθεραπεία.
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Διαβαθμίσεις (6)

• Βαριά κατάθλιψη:   

Μεγάλη έκπτωση στη λειτουργικότητα, ιδιαίτερα 
το πρωί. Κλινοφιλία. Ο Α παραμελεί τη φροντίδα 
του εαυτού και την ατομική του υγιεινή. Δεν έχει 
καμία διάθεση για τίποτα.  Δεν μπορεί να 
αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Έντονες 
διαταραχές ύπνου, όρεξης, συγκέντρωσης, 
σκέψης. Εδώ μπορεί να υπάρχουν και ψυχωτικά 
συμπτώματα. Αυτοκτονικός ιδεασμός και 
απόπειρες αυτοκτονίας.
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Νορμοθυμία

• «Νορμοθυμία» λέγεται η φυσιολογική 
διάθεση (δηλαδή ούτε μανία, ούτε 
κατάθλιψη). Ο στόχος της θεραπείας είναι ο 
ασθενής με διπολική διαταραχή ή μονοπολική 
κατάθλιψη να έχει νορμοθυμία για όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

• Για τον κάθε Α είναι διαφορετική η μανία, η 
κατάθλιψη και η νορμοθυμία.
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Είδη συναισθηματικών διαταραχών(1)

• Μονοπολική κατάθλιψη:

- Ελαφριά κατάθλιψη

- Μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο

- Δυσθυμία

- Ψυχωτική κατάθλιψη
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Είδη συναισθηματικών διαταραχών(2)

• Διπολική Διαταραχή:

- Διπολική διαταραχή τύπου Ι

- Διπολική διαταραχή τύπου ΙΙ

- Κυκλοθυμία

- Διπολική διαταραχή με ταχεία εναλλαγή 
φάσεων

- Διπολική διαταραχή με ψυχωτικά στοιχεία
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Είδη συναισθηματικών διαταραχών(3)

• Σχιζοσυναισθηματικές δ/χές:

- Καταθλιπτικού τύπου

- Διπολικού τύπου

(Διαφορά διπολικής διαταραχής ή μονοπολικής 
κατάθλιψης με ψυχωτικά στοιχεία και 
σχιζοσυναισθηματικών διαταραχών)

ΚΑΙ επίσης:

- Εποχικότητα

- Συννοσηρότητα

19



Ψυχωτικά συμπτώματα (1)

• Είναι δυνατόν μαζί με τα συμπτώματα μανίας 
ή κατάθλιψης ή γενικότερα στα πλαίσια μιας 
συναισθηματικής διαταραχής να 
συνυπάρχουν και ψυχωτικά στοιχεία.  Αυτό 
συμβαίνει σε δύο διαγνωστικές κατηγορίες:

• Είτε να έχουμε σχιζοσυναισθηματική
διαταραχή διπολικού ή καταθλιπτικού τύπου

• Είτε να έχουμε διπολική διαταραχή ή 
μονοπολική κατάθλιψη με ψυχωτικά στοιχεία
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Ψυχωτικά συμπτώματα (2)

• Τα ψυχωτικά συμπτώματα χωρίζονται σε 
θετικά και αρνητικά.
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Θετικά ψυχωτικά σωμπτώματα:

• Ψευδαισθήσεις

• Παραληρητικές ιδέες

• Εξωπραγματική συμπεριφορά
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Αρνητικά ψυχωτικά συμπτώματα:

• Ανέκφραστο πρόσωπο

• Απρόσφορο συναίσθημα

• Φτωχή βλεμματική επαφή

• ‘Ελλειψη προσοχής (κοινωνική απροσεξία)

• Όχι ενδιαφέρον για αναψυχή,δραστηριότητες

• Όχι ενδιαφέρον για σεξ

• Όχι ενδιαφέρον για φιλικές ή ρομαντικές σχέσεις

• Έλλειψη ευχαρίστησης

23



Επιπολασμός

• Διπολική διαταραχή: 2-5 % των ανθρώπων σε 
κάποιο στάδιο της ζωής τους. Συχνότερη 
ηλικία πρώτου επεισοδίου: 18-30 ετών

• Μονοπολική κατάθλιψη: 3% πριν την κρίση   
(2008),

5,6 % το 2009, 8+ % (2011), 12+% (2013)

• Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή: Περίπου 0,5 
% παγκοσμίως.
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Επιπολασμός κληρονομικότητας

• Αν κάποιος συγγενής σας πρώτου βαθμού έχει διπολική 
διαταραχή, τότε έχετε 9% πιθανότητες να εκδηλώσετε 
διπολική διαταραχή και 14 % πιθανότητες να εκδηλώσετε 
κατάθλιψη.

• Αν ένα ζευγάρι ασθενών που έχουν και οι δύο διπολική 
διαταραχή κάνει παιδιά, έχουν 1 στις 10 πιθανότητα το 
παιδί τους να εκδηλώσει ΔΔ και μία στις 7 πιθανότητα να 
εκδηλώσει κατάθλιψη.

• Οι συναισθηματικές διαταραχές έχουν την τάση να 
εκδηλώνονται σε ευρύτερες οικογένειες. Μπορεί σε μία 
οικογένεια να υπάρχουν περιστατικά  διπολικής 
διαταραχής, μονοπολικής κατάθλιψης και 
σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής ταυτόχρονα.
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Ασθένειες με συμπτώματα παρόμοια 
με συναισθηματικές διαταραχές: 

• Προβλήματα με το θυρεοειδή

• Κακή διατροφή και έλλειψη ορισμένων 
βιταμινών (πχ η έλλειψη βιτ. D προκαλεί 
συμπτώματα κατάθλιψης)

• Παρενέργειες κάποιων φαρμάκων (πχ κορτιζόνη)

• Χρήση κάποιων ναρκωτικών (πχ κοκαΐνη)

• ΔΕΠΥ (Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και 
υπερκινητικότητας) (Πολλά παιδιά με ΔΕΠΥ 
παρουσιάζουν  διπολική διαταραχή ως ενήλικες)
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Αυτοκτονικότητα

• Πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά τα 
προειδοποιητικά σημάδια

• «Περνάει» όταν ο Α αποκτήσει νόημα ζωής, 
πράγμα που επιτυγχάνεται με καλής 
ποιότητος μακροχρόνια ψυχοθεραπεία
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Κίνδυνος νόσησης

• Ο κίνδυνος νόσησης είναι μεγαλύτερος όταν:
- Υπάρχουν στην ευρύτερη οικογένεια μέλη με 
συναισθηματικές διαταραχές 
- Γίνεται κατάχρηση ναρκωτικών, φαρμάκων ή αλκοόλ (Η 
χρήση μπορεί να πυροδοτήσει έναρξη συναισθηματικών 
διαταραχών)
- Στρεσογόνα γεγονότα, δυσάρεστα (χωρισμός, θάνατος 
κοντινού προσώπου, απόλυση από εργασία) ή ακόμα και 
ευχάριστα (γάμος, γέννηση παιδιού, προαγωγή)
- Σωματική ασθένεια ή τραυματισμός στο κεφάλι
- Διαταραχή των συνηθειών του ύπνου
- Υπερβολικό κάπνισμα, ειδικά σε συνδυασμό με έλλειψη 
άσκησης
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Πρόγνωση διπολικής διαταραχής

• Μετά από ένα επεισόδιο διπολικής διαταραχής, 
κάποιος Α που παίρνει σταθερά τα φάρμακά του 
έχει πιθανότητα 50-70% μέσα στον επόμενο 
πρώτο χρόνο να μην ξαναπάθει επεισόδιο και 
40% μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια.

• Ένα μανιακό επεισόδιο διαρκεί 2 μήνες κατά 
μέσο όρο και ένα καταθλιπτικό επεισόδιο 
διαρκεί 3-4 μήνες.

• Το 25 με 50% των Α ανακάμπτουν εντελώς από 
τα επεισόδιά τους, ενώ οι υπόλοιποι 
παρουσιάζουν υπολειμματικά συμπτώματα.
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ
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Θεραπεία γενικά (1)

• Φάρμακα

• Ψυχοθεραπεία (θεραπεία με συζήτηση)

ατομική, ομαδική, οικογενειακή

Ατομική: CBT, IPSRT (θεραπεία διαπροσωπική 
και κοινωνικού ρυθμού, συστημική, Gestalt, 
ψυχοδυναμική, κλπ)

Οικογενειακή: συμπεριφορική, συστημική,

Multi-family κλπ
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Θεραπεία γενικά (2)

• Ψυχοεκπαίδευση και βιβλιοθεραπεία, 
σεμινάρια (ενημέρωση)

• Ομάδες αυτοβοήθειας ή υποστήριξης και 
δικτύωση γενικότερα

• Πρακτικές που άπτονται του υγιεινού τρόπου 
ζωής (Υγιεινή διατροφή, άσκηση, αποφυγή 
ξενυχτιού, καπνίσματος, αλκοόλ, ναρκωτικών)

• Κοινωνικό δίκτυο (συγγενείς και φίλοι)
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Θεραπεία γενικά (3)

• Υψίστης σημασίας η έγκαιρη διάγνωση και η 
αποτελεσματική θεραπεία

• Συνέπειες από παραμονή στην ασθένεια 
χωρίς θεραπεία
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Θεραπεία γενικά (4)

• Καλές πρακτικές;

- Σχέδιο έκτακτης ανάγκης

- Φαρμακευτική δόση έκτακτης ανάγκης (βλέπε 
άρθρο «Ανεβάζω μανία! Τι πρέπει να κάνω;») 
(αλλά και αντίστοιχα στην κατάθλιψη) 

- Τήρηση mood chart (ημερολογίου διάθεσης). 
Παρατήρηση μοτίβων γεγονότων ή 
συναισθημάτων που προηγούνται ενός 
επεισοδίου.
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Φαρμακοθεραπεία (1)

• Φάρμακα για μονοπολική κατάθλιψη: 
Αντικαταθλιπτικά

• Φάρμακα για διπολική διαταραχή και 
σχιζοσυναισθηματική διαταραχή διπολικού τύπου:
- Σταθεροποιητές διάθεσης (λίθιο, αντιεπιληπτικά)
- Αντιψυχωτικά (για τη μανία)
- Αντικαταθλιπτικά (Στη διπολική διαταραχή συνήθως 

αποφεύγεται η χρόνια χρήση τους)
Συχνά είναι απαραίτητος ένας συνδυασμός φαρμάκων.
Μακροχρόνια λήψη: Πρόληψη υποτροπών 

(νορμοθυμία).
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Φαρμακοθεραπέια (2)

• Οι δόσεις φαρμάκων που χρησιμοποιούνται 
για την αντιμετώπιση επεισοδίων μανίας, 
μεικτών επεισοδίων ή επεισοδίων 
κατάθλιψης, τείνουν να είναι υψηλότερες σε 
σχέση με εκείνες που χρησιμοποιούνται για 
σταθεροποίηση.

• Με άλλα λόγια, κατά την έναρξη των 
υποτροπών πρέπει να αυξάνονται οι δόσεις 
κάποιων φαρμάκων.
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Φαρμακοθεραπεία (3)

• Ανεπιθύμητες ενέργειες (χρειάζεται εκεί 
τακτική παρακολούθηση):

Υπερβολική δίψα, περισσότερα ούρα απ’ 
ότι συνήθως, θαμπή όραση, μυϊκή αδυναμία, 
διάρροια, χέρια που τρέμουν, κεφαλαλγία, 
ζάλη, εξάνθημα, αυξημένη όρεξη, αύξηση 
σωματικού βάρους, ξηροστομία, σεξουαλικά 
προβλήματα, υπνηλία, χαμηλή αρτηριακή 
πίεση.

37



Λοιπές βιολογικές θεραπείες

• Ηλεκτροσπασμοθεραπεία (Πότε; 
Παρενέργειες)

• Φωτοθεραπεία (εποχικές συναισθηματικές 
διαταραχές)

• TMS (Διακρανιακή μαγνητική διέγερση)

• Διακρανιακή διέγερση συνεχούς ρεύματος
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Αντιμετώπιση του στρες

• Να εντοπίζουμε το στρες ποιες μορφές έχει και πότε 
μας επηρεάζει.

Σταδιακή απόσυρση από στρεσογόνες καταστάσεις.

Αποφυγή αλκοόλ, ναρκωτικών, τσαγιού, καφέ, κόλα, 
energy drinks.

Τεχνικές χαλάρωσης (πχ διαφραγματική αναπνοή)

Χαλαρωτική δραστηριότητα (πχ μουσική, μπάνιο, 
διάβασμα, γιόγκα ή διαλογισμός, βόλτα, ταινία)

Συνομιλία με ένα καλό φίλο

Σωματική άσκηση
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Αντιμετωπίζοντας την «πεσμένη» 
διάθεση

• Επικοινωνήστε με τον ψυχίατρο
• Κοιμηθείτε ή ξεκουραστείτε
• Να παραμένετε απασχολημένος (αλλά όχι 

υπερβολικά)
• Συναντηθείτε με φίλο ή συγγενή
• Καλέστε τηλεφωνική γραμμή βοήθειας
• Μην εστιάζετε στα αρνητικά της ζωής σας. Σκεφτείτε 

τα 5 πιο θετικά σημεία της ζωής σας αυτή την περίοδο.
• Συνεχίστε δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση με τη 

διπολική διαταραχή ή τη μονοπολική κατάθλιψη (πχ 
εθελοντισμός, ομάδες χορού)
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Απλουστεύστε τη ζωή σας

• Καταγράψτε τις στρεσογόνες καταστάσεις
• Μάθετε να λέτε όχι και να βάζετε όρια σε 

ανθρώπους που σας πιέζουν
• Αναλάβετε ένα λιγότερο στρεσογόνο πόστο στη 

δουλειά
• Μη δουλεύετε ή ξαγρυπνάτε τη νύχτα
• Οργανώστε την ημέρα σας, φτιάξτε ένα 

πρόγραμμα εργασιών. Χρησιμοποιήστε 
organizer.

• Αντιμετωπίστε τις συγκρούσεις.
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Ψυχοεκπαίδευση

• Σεμιναριακού τύπου εκπαίδευση για τη νόσο και 
εκμάθηση τρόπων να τη διαχειριζόμαστε.

• Μορφές:

- Ενώπιος ενωπίω

- Ομάδες συγγενών (φροντιστών)

- Ομάδες ασθενών

- Μεικτές ομάδες (φροντιστών και ασθενών)

- Σε οικογενειακές συνεδρίες

(Προτιμότερο τότε να είμαστε σε νορμοθυμία)
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Ομάδες υποστήριξης ή αυτοβοήθειας

• Κοινές εμπειρίες

• Εμπιστευτικό περιβάλλον

• Ανταλλαγή πληροφοριών

• Συνηγορία

• Καταπολέμηση προκατάληψης και στίγματος
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Αυτοβοήθεια

• Ομάδες αυτοβοήθειας:

- Σύλλογος «ΜΑΖΙ»

- Bipolar Disorder forum

- Πρόγραμμα «Πολίτες ενάντια στην 
κατάθλιψη»

• Ομάδες αυτοβοήθειας (επικοινωνίας) στο 
Διαδίκτυο ή στο Facebook
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