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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η σχιζοφρένεια είναι μια σοβαρή ψυχική διαταραχή που επηρεάζει 1
στους 100 ανθρώπους. Η κατάθλιψη ειναι και αυτή άλλη μια ψυχική διαταραχή που
επηρεάζουν και οι δυο σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής.
ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να διερευνήσει πως μεταβάλλεται και
κατά πόσο επηρεάζεται η ποιότητα ζωής ατόμων με συννοσηρότηρα σχιζοφρένειας και
κατάθλιψης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελέτη συστηματικής ανασκόπησης. Η αναζήτηση των
δεδομένων έγινε στη βάση δεδομένων Pubmed για τους χρόνους δημοσίευσης 2000 –
2011 χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά: schizophrenia, depression, anxiety and quality of
life.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με σχιζοφρένεια που παρουσιάζουν καταθλιπτικά
στυμπτώματα επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ατόμων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Η

θεραπευτική

αντιμετώπιση

της

καταθλιπτικής

συμπτωματολογίας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θα μπορέσει
να αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη σχεδιασμένη ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική
αγωγή.

4

ABSTRACT
INTRODUCTION: Schizophrenia is a severe mental disorder that affects 1 in 100
people. Depression is also another mental disorder, where both of them affect the quality
of life of the patient.

AIM OF THE STUDY: The purpose of this study is to investigate whether
schizophrenia and depression, affect the quality of life.

MATERIAL-METHOD:

Study systematic review. The search data held on the

electronic database PubMed. Schizophrenia, depression, anxiety and quality of life where
the keywords used.

RESULTS: Patients with schizophrenia who exhibit depressive symptoms have an
impact on their quality of life.

CONCLUSION: The treatment of depressive symptoms in patients with schizophrenia is
difficult and needs careful consideration. It can be dealt with properly designed
psychotherapy and medication.
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