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Τ α κύρια ερωτήματα που τίθενται καθημερινά 
στην κλινική πρακτική, από την πλευρά των 

συγγενών, είναι τα εξής: 
α) Με ποιον τρόπο μπορούν οι οικείοι των 

ασθενών να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση 
της νόσου;

β) Ποια συμπεριφορά των συγγενών θεωρείται 
ότι βελτιώνει την πρόγνωση της νόσου; 

γ) Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις 
για μια θετική θεραπευτική πορεία; 

Οι συγγενείς του ψυχωσικού ασθενή μπορούν 
να καταστούν συνθεράποντες μετά το γιατρό, 
γιατί έρχονται καθημερινά σε συνεχή επαφή 
με τον ασθενή και είναι επομένως σε θέση να 
καταχωρήσουν τα πρώιμα συμπτώματα υπο-
τροπής της νόσου1,2,3,4. 

Ακόμα, με ανάλογη εκπαίδευση, οι συγγενείς 
μπορούν να αντιληφθούν ότι η επιφυλακτικό-
τητα, η απομόνωση του ασθενή, που συνήθως 

ερμηνεύεται κακώς ως «τεμπελιά», αποτελεί έναν 
από τους βασικούς μηχανισμούς αυτοπροστα-
σίας του ασθενή από τους παραληρητικούς 
φόβους προς το περιβάλλον. 

Έτσι, εάν οι συγγενείς αντί να γίνουν κριτικοί 
προς τον ασθενή, του προσφέρουν ενεργητική 
ανακούφιση, θα διευκολύνουν την υποχώρηση 
των συμπτωμάτων. Επιπλέον, μειώνοντας το 
κλίμα έντασης και μεταδίδοντας στον ασθενή 
ένα ήρεμο συναίσθημα, θα συμβάλλουν ση-
μαντικά στην παρεμπόδιση μιας υποτροπής 
της νόσου5,6,7.

Γενικότερα, η επικοινωνιακή συμπεριφορά 
των οικείων, είναι δυνατό να επηρεάσει άμεσα 

τη συναισθηματική αντίδραση του ασθενή. Η 
άσκοπη κριτική και η εχθρική απόρριψη αποτε-
λούν παράγοντες υψηλού κινδύνου υποτροπής, 
αφού, από τη συμπεριφορά αυτή, δημιουργείται 
στον ασθενή μια εσωτερική σύγκρουση. Εάν οι 
οικείοι του ασθενή αποφεύγουν την απαξιωτική 
κριτική και, αντίθετα, αποδέχονται και σέβονται 
τον ασθενή, τις επιθυμίες και τις ιδιαιτερότητές 
του, τότε αυτό επιδρά θετικά στην ψυχική δι-
άθεσή του.

Η οικογένεια θα πρέπει να συζητήσει με τον 
θεράποντα γιατρό και να καθορίσει τις απαιτή-
σεις που θα έχει από τον ασθενή. 

Για τον σχιζοφρενικό ασθενή είναι πολύ επώ-
δυνο και απογοητευτικό να αισθάνεται ότι το 
οικογενειακό περιβάλλον του έχει υπερβολικές 
απαιτήσεις από αυτόν και να του ζητούν δρα-
στηριότητες που του είναι εξαιρετικά δύσκολο 
να πραγματοποιήσει. 

Πάντως, θα πρέπει να γνωρίζει η οικογένεια 
ότι, παρ’ όλη την αναπηρία που προξενεί η 
ασθένεια, εν τούτοις ο ασθενής είναι σε θέση 
να αναλάβει συγκεκριμένες μικρές αποστολές 
και ασχολίες2,4. 

Γιατί από την άλλη, η υπερβολική προστασία 
και προφύλαξη του ασθενή είναι δυνατόν όχι 
μόνο να του προκαλέσει δυσαρέσκεια, αλλά 
και να τον οδηγήσει στην παραπέρα περιθω-
ριοποίησή του.

Επειδή πολλοί ασθενείς μετά μια οξεία νόσο 
αμφιβάλλουν για τον εαυτό τους και με μεγάλη 
απογοήτευση αντικρίζουν το μέλλον, μια εγκάρ-
δια ή φιλική συμπαράσταση των οικείων αποτελεί 
πολύ συχνά τη μοναδική «ακτίνα φωτός» στην 
γκρίζα καθημερινότητά τους. 

Οι περισσότεροι συγγενείς έχουν μια υψηλή 
διαίσθηση για τον τρόπο που πρέπει να συμπε-
ριφέρονται στον ασθενή και για το είδος της 
βοήθειας που αυτός χρειάζεται. Έτσι, συχνά 
είναι χρήσιμο και πρέπει να στηρίζονται στη 
διαίσθησή τους αυτή. 

Προοδευτικά, με την καθημερινή τους επα-
φή και με την αποκτηθείσα πείρα, αποκτούν 
πραγματικές γνώσεις και βέβαια εξελίσσονται σε 
πολύτιμους βοηθούς του θεράποντα γιατρού.

Θα πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι οι οικείοι 
δεν έχουν μόνο δικαίωμα, αλλά και καθήκον να 
προσέχουν την προσωπική τους ψυχική ηρεμία. 
Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην 
καθημερινή στήριξη του ασθενή, οφείλουν να 
διατηρούν το ήρεμο ύφος τους, αφού αυτό είναι 
φανερό ότι επιδρά ευνοϊκά τόσο στον ασθενή, 
όσο και στη συνολική σχέση τους.

Εξάλλου, από πολλές μελέτες έχει φανεί ότι 
εάν στους συγγενείς και οικείους του ασθενούς 
πάνε «όλα καλά», αυτό επιδρά θετικά και στον 
ασθενή9,11,12.

Η συμβολή των συγγενών 
στην θεραπευτική προσπάθεια του ψυχωσικού ασθενή
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Στο παρόν άρθρο θελήσαμε να 
αποτυπώσουμε τις κυρίαρχες 
απόψεις που επικρατούν στη διεθνή 
βιβλιογραφία πάνω σε σημαντικά 
ερωτήματα που απασχολούν το 
γιατρό, τον ασθενή και ιδιαίτερα το 
οικογενειακό περιβάλλον του ασθενή 
που πάσχει από σχιζοφρένεια. 

Η οικογένεια θα πρέπει να 
συζητήσει με τον θεράποντα γιατρό 
και να καθορίσει τις απαιτήσεις που 
θα έχει από τον ασθενή. 
για τον σχιζοφρενικό ασθενή είναι 
πολύ επώδυνο και απογοητευτικό 
να αισθάνεται ότι το οικογενειακό 
περιβάλλον του έχει υπερβολικές 
απαιτήσεις από αυτόν.
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Σαν επιστέγασμα στην επικοινωνία του γιατρού 
με τους οικείους του ψυχωσικού ασθενούς πάντα 
τίθεται το ερώτημα: Ποιες είναι οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις για μία θεραπευτική σχέση με 
απτά θετικά αποτελέσματα;

Για να βελτιώσουμε το θετικό θεραπευτικό 
αποτέλεσμα, θα πρέπει τόσο ο ασθενής όσο 
και οι οικείοι του να γνωρίζουν τα σημαντικά, 
τα βασικά στοιχεία της νόσου, καθώς και τις 
απαραίτητες θεραπευτικές επεμβάσεις. 

Επίσης, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο ασθε-
νής και οι πλησιέστεροι οικείοι του αποτελούν 
τους βασικούς «συν-θεραπευτές» του θεράποντα 
γιατρού. 

Πολύ σπουδαία και βασική είναι η στενή επαφή 
με τον θεράποντα γιατρό, όπου θα συζητούνται οι 
προκύπτουσες απορίες και ερωτήσεις καθώς και 
τα εμφανιζόμενα πιθανά προβλήματα13,14,15,16.

Θα μπορούσε ακόμη συμπληρωματικά να γίνει 
ψυχο- και κοινωνικο-θεραπευτική παρέμβαση, 
δίχως βέβαια τον κίνδυνο να επισωρευτούν 
υπερβολικές αξιώσεις στον ασθενή8,10.

Έστω και εάν ο κίνδυνος υποτροπής είναι 
ελάχιστος, εν τούτοις θα πρέπει σε ένα χρονικό 
διάστημα 1-2 ετών να λαμβάνει την ενδεικνυό-
μενη θεραπευτική αγωγή.

Συνοψίζοντας αναφέρουμε τους χρυσούς κα-
νόνες για τον ασθενή και συγγενείς του:

•  Στενή συνεργασία με το γιατρό και τους με-
τέχοντες στη θεραπεία

•  Κανονική λήψη της φαρμακευτικής αγωγής
•  Έγκαιρη επιπρόσθετη ψυχο-κοινωνικο-θερα-

πευτική παρέμβαση
• Αποφυγή από υπερβολικές εντάσεις
•  Προσαρμογή στις υποδεικνυόμενες ενα-

σχολήσεις
•  Διάλειμμα σε τακτά χρονικά διαστήματα των 

ενασχολήσεων του ασθενή
• Μεγάλη υπομονή
• Επιβράβευση για το επιτελούμενο έργο 
• Καλή επαφή ασθενή – οικείων.
•  Καλή και επαρκής γνώση γύρω από τα φάρμα-

κα, τη θεραπεία και τις παρενέργειές τους.
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