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Περισσότερο άγχος και κατάθλιψη

Των
Φώφης Κωνσταντινίδου* 
και Ιουλίας Σολωμού**

Τ
ην καταγραφή και την κωδικο
ποίηση της ψυχολογικής επίδρα
σης λόγω της πανδημίας και των 
μέτρων περιορισμού και πρόλη
ψης για την αντιμετώπιση του C0VID-19 

στον γενικό πληθυσμό της Κύπρου κατα
γράφει μέσω έρευνας το Κέντρο Εφαρμο
σμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστη
μίου Κύπρου. Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 
της 11ης και 17ης μέρας μετά την εφαρμο
γή των αυστηρών μέτρων από την κυ
πριακή κυβέρνηση και κατά τη διάρκεια 
της κορύφωσης της πανδημίας στη χώρα 
μας. Η μελέτη αποσκοπεί στην εκτίμη
ση της συχνότητας συμπτωμάτων άγχους 
και κατάθλιψης στην έξαρση της παν
δημίας και στον εντοπισμό παραμέτρων 
που συμβάλλουν στην εμφάνιση ψυχο
λογικών προβλημάτων. Την έρευνα συ
μπλήρωσαν συνολικά 1.642 εθελοντές 
από τις 3 Απριλίου μέχρι και τις 9 Απρι
λίου. Το ερωτηματολόγιο λόγω του ότι 
χρησιμοποίησε τη διαδικτυακή μεθοδο
λογία προσέλκυσε κυρίως άτομα κάτω 
των 60, τα οποία και αποτελούν και την 
πλειονότητα του ενεργού εργατικού δυ
ναμικού της χώρας αλλά και τις ηλικια- 
κές ομάδες με τις περισσότερες διαγνώ
σεις της C0VID-19 στην Κύπρο.

Επηρεάστηκαν
Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγμα

τος (66,7%) αναφέρει πως η ποιότητα ζω
ής τους λόγω της πανδημίας έχει επηρε
αστεί από αρκετό έως υπερβολικό βαθμό. 
Όσον αφορά τα συμπτώματα άγχους, σύμ
φωνα με τα αποτελέσματα (Γράφημα αρι
στερά) το 35,9% των συμμετεχόντων δεν 
δήλωσε αυξημένα συμπτώματα άγχους. 
Ένα μεγάλο ποσοστό όμως (41%) δήλωσε 
συμπτώματα που κατατάσσονται σιην ήπια 
κατηγορία συμπτωματολογίας. Υπήρχαν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύ-
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■ θήλυ I Άρρεν

λων, με τις γυναίκες να δηλώνουν σημα
ντικά υψηλότερα επίπεδα άγχους (ρ<0.001). 
Συγκεκριμένα, το 43,2% των γυναικών πα
ρουσίαζε ήπια συμπτώματα σε αντίθεση 
με τους άντρες που η πλειοψηφία (50,8%) 
δεν παρουσίαζε αυξημένα συμπτώματα. 
Αξιοσημείωτο αποτελεί επίσης πως τα 
άτομα που ζουν μόνα δήλωσαν αυξημέ
να συμπτώματα άγχους (ρ < 0.05) συγκρι
τικά με άτομα που ζούσαν με τουλάχιστον 
ακόμη ένα άτομο. Τα συχνότερα συμπτώ
ματα άγχους που δήλωσαν οι συμμετέχο- 
ντες είναι ευερεθιστότητα, αίσθημα εκνευ
ρισμού ή έντασης και έντονη ανησυχία 
για διάφορα πράγματα.

Συμπτώματα κατάθλιψης
Όσον αφορά τα συμπτώματα κατάθλι

ψης (Γράφημα δεξιά), σύμφωνα με τα απο
τελέσματα το 42,6% των συμμετεχόντων 
δεν δήλωσε αυξημένα συμπτώματα. Η 
πλειοψηφία του δείγματος (48,1%) δήλω
σε αυξημένα συμπτώματα που κατατάσ
σονται στην κατηγορία της ήπιας συ
μπτωματολογίας. Όπως και στην κλίμα
κα μέιρησης συμπτωμάτων άγχους, υπήρ
χαν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, με 
τους άντρες να δηλώνουν σημαντικά λι
γότερο συμπτώματα κατάθλιψης (ρΌ.ΟΟΙ). 
Η πλειοψηφία των γυναικών (50,4%) δή
λωσε τουλάχιστον ήπια συμπτώματα κα
τάθλιψης σε αντίθεση με το μεγαλύτερο 
ποσοστό των αντρών (51,1%) που δεν δή
λωσε αυξημένα συμπτώματα. Τα συχνό
τερα συμπτώματα που καταγράφηκαν εί
ναι μειωμένο ενδιαφέρον ή ευχαρίστηση

για δραστηριότητες, αίσθημα απελπισίας, 
θλίψης και κούρασης.

Η συμμόρφωση
Για να εκτιμήσουμε τη συμμόρφωση σε 

προληπτικά μέτρα κατά της νόσου COV1D- 
19 δημιουργήσαμε 12 ερωτήσεις που με
τρούν βασικές πτυχές των κατευθυντήριων 
γραμμών πρόληψης που εφαρμόστηκαν 
από διάφορους οργανισμούς και την Κυ
πριακή Δημοκρατία. Παραδείγματα περι
λαμβάνουν πλύσιμο χεριών, αποφυγή επα
φής χεριών με το πρόσωπο, φυσική από
σταση κ.λπ. Η συντριπτική πλειοψηφία 
των γυναικών (57,4%) παρουσιάζει υψηλή 
συμμόρφωση με τα μέτρα πρόληψης σε 
αντίθεση με την πλειοψηφία των αντρών 
που παρουσιάζει χαμηλή συμμόρφωση, 
διαφορά η οποία θεωρείται στατιστικά 
σημαντική (ρΌ.ΟΟΙ). Επίσης, οι ηλικίες 
18 μέχρι και 29 παρουσιάζουν χαμηλή συμ
μόρφωση σε μέτρα πρόληψης σε αντίθε
ση με συμμετέχοντες 30 χρονών και άνω 
(Γράφημα 5). Τα τρία συχνότερα μέτρα 
συμμόρφωσης που δηλώθηκαν είναι ο πε
ριορισμός στο σπίτι, η αποφυγή συμπε
ριφορών (π.χ. χειραψίες) που προϋποθέ
τουν φυσική επαφή με άτομα εκτός του 
σπιτιού και η διακίνηση εκτός του σπιτι
ού μόνο όπου κρίνεται απαραίτητο.

Αυξημένα ποσοστά
Η παρούσα ανάλυση των δεδομένων 

δείχνει πως η ποιότητα ζωής των Κύπριων 
πολιτών επηρεάστηκε σημαντικά κατά τη 
διάρκεια των αυστηρών μέτρων. Εντού-
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■ Θήλυ ΐΆρρεν

χοις, ένα μεγάλο ποσοστό συμμετεχόντων 
μπόρεσε να προσαρμοστεί και να διατη
ρήσει καλή ποιότητα ζωής. Όπως ανα- 
μενόταν από τη διεθνή βιβλιογραφία, 
περισσότερες γυναίκες δήλωναν συ
μπτώματα άγχους και κατάθλιψης 
(McLean, Asnaani, Litz, δ Hofmann, 2011; 
Nolen-Hoeksema, 2001; Piccinelli, Μ., δ 
Wilkinson, 2000). Στην παρούσα μελέτη 
16,8% δήλωσαν ιστορικό καταθλιπτικής 
ή αγχώδους διαταραχής πριν από την 
πανδημία, ποσοστό που συνόδει και με 
τη διεθνή βιβλιογραφία και που προ- 
διόθεσε για αυξημένα συμπτώματα και 
στην παρούσα έρευνα. Ένα μεγάλο πο
σοστό όμως του δείγματος, χωρίς ψυ
χιατρικό ιστορικό, δήλωσε ήπια συ
μπτώματα άγχους (41%) και κατάθλιψης 
(48,1%) κατά τη διάρκεια της μελέτης, ενώ 
μεγάλη μερίδα του πληθυσμού δήλωσε 
μέτρια έως σοβαρή συμπτωματολογία 
άγχους (23%) και κατάθλιψης (9,3%), δε
δομένο που ξεπερνά τα αναμενόμενα πο
σοστό του γενικού πληθυσμού σε συμ
βατικές συνθήκες διαβίωσης. Επιβαρυ- 
ντικοί παράγοντες ήταν το φύλο, οι ανη
συχίες για τα οικονομικό προβλήματα 
και η μοναχική διαβίωση. Σύμφωνα με 
τη διεθνή βιβλιογραφία, τα άτομα με αυ
ξημένα συμπτώματα άγχους και κατά
θλιψης, των οποίων τα συμπτώματα δεν 
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά στην 
παρούσα φάση, βρίσκονται σε μεγαλύ
τερο κίνδυνο να αναπτύξουν μόνιμες δια
ταραχές οι οποίες δυνητικά θα παρεμ
βαίνουν στην καθημερινότητα και στην

παραγωγική ζωή (ΠΟΥ, 2008).
Τα αποτελέσματα μπορούν να καθο

δηγήσουν το Υπουργείο Υγείας και το 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων για τη δημιουρ
γία προγραμμάτων στην ευρύτερη κοι
νότητα με στόχο τη σωστή διαχείριση 
των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που 
προκύπτουν από την πανδημία, για να 
διασφαλιστούν η έγκαιρη αντιμετώπισή 
τους και η πρόληψη μελλοντικών προ
βλημάτων ψυχικής υγείας. Επιπρόσθε
τα, μπορούν να καθοδηγήσουν εργοδότες 
για πιθανές δυσκολίες που μπορεί να αντι
μετωπίσουν συνεργάτες και εργοδοτού- 
μενοί τους και για ανάπτυξη μηχανισμών 
αποτελεσματικής στήριξής τους. Κλείνο
ντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους 
συμμετέχοντες στην έρευνα και να τονί
σουμε πως το ζητούμενο είναι η τήρηση 
φυσικών αποστάσεων και όχι η κοινωνι
κή απομόνωση. Η παρούσα κατάσταση 
εξαναγκάζει τη χρήση άλλων μεθόδων 
επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης που 
να διασφαλίζουν την κοινωνική αλληλο- 
ϋποσιήριξη και την κοινωνική συνοχή.
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