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Australian Sickle 

Cell Advocacy 

Αντιμετώπιση της
Ψυχικής Υγείας σε
Δρεπανοκυτταρική Νόσο

Μια κοινότητα ασθενών,

φροντιστών και
επαγγελματιών

υγειονομικής περίθαλψης
που προασπίζουν τα

δικαιώματα των ατόμων
που ζουν με

Δρεπανοκυτταρική Νόσο
(SCD) στην Αυστραλία Χορηγός: 

Γραφείο του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού 
Συμβουλίου της Πολιτειακής Κυβέρνησης της Βικτώριας

 
Όλα τα φυλλάδια που δημιουργεί η ASCA 

ελέγχονται από αιματολόγο ενηλίκων και παιδιών. 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: 
https://www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/index.html 



ΑΤΟΜΑ  ΜΕ  ΑΛΛΑ  ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΚΊΝΔΥΝΟ  ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ .

Η κατάθλιψη είναι συνηθισμένη μεταξύ των ατόμων που έχουν
χρόνιες ασθένειες όπως Δρεπανοκυτταρική Νόσο.
Συνήθως, τα συμπτώματα κατάθλιψης μπορεί να εμφανιστούν
μετά από μια πρόσφατη ιατρική διάγνωση, αλλά να εξαφανιστούν
μόλις αρχίσετε να προσαρμόζεστε στο πρόβλημα υγείας ή καθώς
αυτό αντιμετωπίζεται.
Σε άλλες περιπτώσεις, ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται
για τη θεραπεία της ασθένειας μπορεί να προκαλέσουν
κατάθλιψη.
Σε άλλες περιπτώσεις, η κατάθλιψη μπορεί να επιμείνει, ακόμη κι
όταν βελτιώνεται η σωματική υγεία.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ;

Η ψυχική υγεία περιλαμβάνει την συναισθηματική
ψυχολογική και κοινωνική ευεξία μας. Επηρεάζει το
πώς σκεπτόμαστε, αισθανόμαστε και ενεργούμε.
Βοηθά επίσης στον προσδιορισμό του τρόπου με τον
οποίο χειριζόμαστε το άγχος, σχετιζόμαστε με τους
άλλους και κάνουμε επιλογές.
Σχεδόν οι μισοί από τους Αυστραλούς ηλικίας 16
έως 85 ετών — 7,3 εκατομμύρια άνθρωποι — θα
βιώσουν ψυχική ασθένεια κάποια στιγμή στη ζωή
τους.
Οι πιο συνηθισμένες καταστάσεις είναι:
Άγχος
Συναισθηματικές διαταραχές, ιδιαίτερα κατάθλιψη
Διαταραχές χρήσης ουσιών, ιδιαίτερα χρήση αλκοόλ

ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Η διαταραχή άγχους ασθένειας, που μερικές φορές ονομάζεται
υποχονδρίαση ή άγχος υγείας, είναι η υπερβολική ανησυχία ότι
είστε σοβαρά άρρωστος ή μπορεί να αρρωστήσετε σοβαρά, ακόμη
κι αν δεν υπάρχουν σωματικά συμπτώματα.
Μπορεί να αισθανθείτε ακραίο άγχος ότι  αισθήματα του σώματος,
όπως σύσπαση μυών ή κόπωση, σχετίζονται με μια συγκεκριμένη,
σοβαρή ασθένεια. Αυτό το υπερβολικό άγχος — και όχι το ίδιο το
σωματικό σύμπτωμα — έχει ως αποτέλεσμα σοβαρή αγωνία που
μπορεί να διαταράξει τη ζωή σας.

 

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ
ΑΓΧΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ανησυχείτε ότι μικρά συμπτώματα ή σωματικά αισθήματα
σημαίνουν πως έχετε μια σοβαρή ασθένεια.
Αναστατώνεστε εύκολα για την κατάσταση της υγείας σας.
Οι επισκέψεις σε γιατρό ή τα αρνητικά αποτελέσματα εξετάσεων
σας καθησυχάζουν λίγο ή καθόλου.
Ανησυχείτε υπερβολικά για τη Δρεπανοκυτταρική Νόσο (SCD).
Έχει τόση αγωνία για πιθανές ασθένειες, που δυσκολεύεστε να
λειτουργήσετε.

ΠΟΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΓΙΑΤΡΟ

Επειδή τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με προβλήματα υγείας,
είναι σημαντικό να αξιολογηθούν από τον πάροχο πρωτοβάθμιας
περίθαλψής σας, αν αυτό δεν έχει γίνει ήδη.
Αν ο πάροχός σας πιστεύει ότι μπορεί να έχετε διαταραχή άγχους
ασθένειας, ενδεχομένως να σας παραπέμψει σε επαγγελματία
ψυχικής υγείας.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ MEDICARE

Μέσω του Γενικού Γιατρού σας, το Medicare προσφέρει δωρεάν
συνεδρίες για συμβουλευτική, έως και 10 συνεδρίες στις
περισσότερες Πολιτείες και με πιθανότητα για περισσότερες. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟ/
ΓΕΝΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ

Ελέγχετε τακτικά τους ασθενείς/φροντιστές.
Υπενθυμίζετέ τους τις δωρεάν συνεδρίες συμβουλευτικής από το
Medicare.
Συνδέστε τους με μέλη της ASCA / άλλους ασθενείς / φροντιστές.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ASCA

Γίνετε μέλος μιας ομάδας υποστήριξης στην περιοχή σας
Γίνετε μέλος της εκτελεστικής ομάδας της ASCA για να
συμβάλλετε στην αλλαγή
Επικοινωνήστε με την ASCA για να βοηθήσετε κάποιον που
αντιμετωπίζει κατάθλιψη ή άγχος

 

https://www.nimh.nih.gov/health/publications/chronic-illness-mental-health/index.shtmlIf  
https://www.mentalhealth.gov/basics/what-is-mental-health
https://www.health.gov.au/health-topics/mental-health
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/illness-anxiety-disorder/symptoms-
causes/syc-20373782

Βιβλιογραφικές  αναφορές:


