
Κρίσεις
 Πανικού

Πηνελόπη Μελίδου
MSc  Ψυχολόγος Υγείας

Πηνελόπη Μελίδου MSc
Ψυχολόγος Υγέιας

pinelopimelidou.gr

www.pinelopimelidou.gr

Βασ. Σοφίας 30, 
Πτολεμαίδα

2463400494

Το μεγαλύτερο όπλο

για να αντιμετωπίσεις

την κρίση πανικού

είναι να δεις τι θέλει

να σου πει με την

εμφάνισή της

Εκτιμάται ότι 264 εκατ. άνθρωποι
παγκοσμίως υποφέρουν απο
διαταραχές άγχους

179 εκατ. είναι γυναίκες (63%)
105 εκατ. είναι άνδρες (37%)

1 στους 75 θα βιώσει κάποια
στιγμή διαταραχή πανικού

"Οι κρίσεις πανικού
μπορεί να είναι η

φωνή του σώματος
σου για να σου πει

ότι κάτι σε
απασχολεί και

χρειάζεται να του
δώσεις χώρο και

χρόνο"



Η κρίση πανικού
αντιμετωπίζεται

Τι είναι 
η κρίση πανικού;

Ποια είναι τα συμπτώματα;
Αυξημένος καρδιακός παλμός
Δυσκολία στην αναπνοή - αίσθηση
ότι ο αέρας δεν είναι αρκετός
Φόβος παράλυσης
Ζάλη, λιποθυμία, ναυτία
Τρέμουλο, εφίδρωση, μούδιασμα
Αίσθηση πνιγμού, πόνος στο στήθος
Ξαφνικό ρίγος, Εναλλαγή ζεστού-
κρύου
Αίσθηση ότι πεθαίνεις ή τρελαίνεσαι

 Που μπορεί να οφείλονται;
Πριν την εμφάνιση των κρίσεων πανικού, το σώμα συνήθως προειδοποιεί. Το
συσσωρευμένο άγχος και η συνεχής καταπίεση συναισθημάτων μπορεί να οδηγήσουν
στην εκδήλωση τους. Επίσης, φαίνεται να υπάρχει σύνδεση με σημαντικές για τη ζωή
αλλαγές (αποφοίτηση, γάμος, απώλεια εργασίας, αποτυχία κ.α.). Ακόμη, το έντονο στρες  
που κρύβεται πίσω απο γεγονότα (διαζύγιο, θάνατος, γέννηση παιδιού κ.α.) επηρεάζει
σημαντικά. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχει εντοπιστεί σύνδεση και με ιατρικά ζητήματα
όπως υποθυρεοειδισμός, υπογλυκαιμία, ενδοκρινολογικές, καρδιαγγειακές,
αναπνευστικές διαταραχές. 

Το πιο βοηθητικό είδος
ψυχοθεραπείας για την κρίση
πανικού θεωρείται η Γνωσιακή-
Συμπεριφορική Θεραπεία. Μέσα απο
την ψυχοθεραπεία μπορείς να
μάθεις τρόπους και τεχνικές ώστε
να ξεπεράσεις τις κρίσεις πανικού
αλλά και να ανακαλύψεις τι είναι
αυτό που τις πυροδοτεί. 

Η κρίση πανικού είναι μια έντονη
έκρηξη φόβου, που εμφανίζεται
απρόσμενα χωρίς κάποια
προειδοποίηση ή εμφανή λόγο.
Είναι πολύ πιο έντονη απο την
αίσθηση "άγχους" που όλοι μας
μπορεί να βιώσουμε κάποια στιγμή. 

Η κρίση πανικού δεν είναι επικύνδυνη αλλά
είναι πολύ τρομακτική γιατί συνοδεύεται απο

την αίσθηση απώλειας ελέγχου 

Ρώτα τον/ην ειδικό να σου εξηγήσει τη σύνδεση μεταξύ σώματος &
εγκεφάλου στην κρίση πανικού 


