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ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΤΕ  
ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ 

"Η ποσότητα ύπνου  
που απαιτείται από  
τον μέσο άνθρωπο  
είναι ακόμα πέντε  
λεπτά"                  
- Wilson Mizner

Η αϋπνία αντιµετωπίζεται δύσκολα, αλλά µπορεί να είναι ιδιαίτερα εξαντλητική όταν υποφέρετε από άγχος, µείζονα 
καταθλιπτική διαταραχή (ΜΚ∆) ή/και χρόνιο πόνο. Για να απαλλαγείτε από το επιπλέον άγχος που αντιµετωπίζετε 
καθηµερινά, είναι πολύ σηµαντικό να µάθετε πώς να αντιµετωπίζετε και, καλώς εχόντων των πραγµάτων, να ξεπεράσετε 
την αϋπνία σας.

ΨΥΧΊΚΕΣ 
∆ΊΑΤΑΡΑΧΕΣ

∆ΊΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ 
ΚΑΡ∆ΊΑΣ ΚΑΊ ΤΩΝ 

ΑΓΓΕΊΩΝ 

∆ΊΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ 
ΟΥΡΟΠΟΊΗΤΊΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Αν υποφέρατε ποτέ από αϋπνία, το ξέρετε πολύ καλά ότι µπορεί να επηρεάσει κάθε πλευρά της ζωής σας. Η αϋπνία 
σπάνια εµφανίζεται µόνης της και συχνά σχετίζεται µε διαταραχές της ψυχικής υγείας και άλλες παθήσεις. Αν έχετε 
αϋπνία, µιλήστε µε τον γιατρό σας και µην παραβλέπετε άλλα πιθανά ζητήµατα υγείας.1,2

∆ΊΑΤΑΡΑΧΕΣ 
ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ 
ΚΑΊ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ

∆ΊΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ  
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, ΤΟΥ ΝΩΤΊΑΊΟΥ 
ΜΥΕΛΟΥ ΚΑΊ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝ 

ΣΥΧΝΑ Η ΑΫΠΝΙΑ:
• ΥΠΟΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΤΑΊ ΚΑΊ ΥΠΟΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΊ3

• ΚΑΝΕΊ ΚΑΚΟ ΣΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΣΑΣ1 

•  ΣΥΝ∆ΕΕΤΑΊ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΊΝ∆ΥΝΟ 
ΚΑΤΑΘΛΊΨΗΣ ΚΑΊ ΑΓΧΟΥΣ2,5

Τα καλά νέα είναι ότι η αϋπνία 
αντιµετωπίζεται ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ, οπότε 
ας δούµε πώς µπορείτε να αρχίσετε να 
απολαµβάνετε τον ύπνο σας!

ΣΠΑΝΊΑ  
Η ΑΫΠΝΊΑ  
ΕΜΦΆΝΙΖΕΤΆΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ

και αφήστε την αϋπνία σας να ξεκουραστεί



——

Κοιµάστε µε τον εχθρό;
Τάµπλετ, κινητά, υπολογιστές, τηλεοράσεις...

κανένα από αυτά δεν σας βοηθά να κοιµηθείτε, 
το αντίθετο µάλιστα! Περιορίστε τον χρόνο που 
περνάτε µπροστά σε οθόνες πριν τον ύπνο και 
αφήστε τα τηλέφωνα εκτός κρεβατοκάµαρας!4

——

∆ΊΩΞΤΕ ΤΊΣ ΚΑΚΕΣ 
ΣΥΝΗΘΕΊΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ ΣΑΣ!

και αρχίστε να χαλαρώνετε

"Η αϋπνία πεινάει 
πολύ και τρέφεται 
με οποιοδήποτε 
είδος σκέψης, 
συμπεριλαμβανομένης  
της σκέψης να μην 
σκέφτεσαι                
            - Clifton Fadiman

Οι περισσότεροι από εµάς διδασκόµαστε από µικρή ηλικία πώς να τηρούµε τους κανόνες καλής προσωπικής υγιεινής,  
τι γίνεται όµως µε την καλή υγιεινή του ύπνου; Η καλή υγιεινή ύπνου είναι κάποιες συνήθειες που µπορούν να σας 
βοηθήσουν να αποκοιµηθείτε πιο εύκολα και να συνεχίσετε να κοιµάστε βαθιά.

Ακολουθούν ορισµένες συστάσεις που θα σας βοηθήσουν να κοιµηθείτε καλύτερα τη νύχτα:4

• Επιλέξτε χαλαρωτικές δραστηριότητες πριν τον ύπνο και κάντε τες µε χαµηλό φωτισµό.
• Να θυµάστε - το κρεβάτι σας είναι µόνο για να κοιµάστε και να κάνετε σεξ.
• Προσπαθήστε να αποφύγετε τον ύπνο στη διάρκεια της ηµέρας.
• Σηκωθείτε και πηγαίνετε σε ένα άλλο δωµάτιο αν δεν µπορείτε να κοιµηθείτε.
• Επιστρέψτε στο κρεβάτι σας µόνο όταν νυστάξετε.
• Μην κοιτάτε το ρολόι.
• Μην αποκοιµηθείτε οπουδήποτε αλλού εκτός από το κρεβάτι σας.
• Άποφύγετε την καφεΐνη µετά τις 12:00 µ.µ.

Καθώς αρχίζετε να εφαρµόζετε αυτές τις αλλαγές, µην ανησυχείτε αν κάτι δεν πάει όπως το έχετε σχεδιάσει. Απαιτείται 
χρόνος για να γίνει µια αλλαγή µέρος της καθηµερινότητάς σας. Κάντε υποµονή και συνεχίστε να εφαρµόζετε τις καλές 
συνήθειες ύπνου.



ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ ΟΊ ΣΚΕΨΕΊΣ 
ΚΑΊ ΟΊ ΣΥΜΠΕΡΊΦΟΡΕΣ 
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΝΟ

"Ένα καλό γέλιο  
και ένας καλός 
ύπνος είναι η 
καλύτερη θεραπεία 
που μπορεί να  
σας συστήσει  
ένας γιατρός"           
       - Iρλανδική 

παροιµία

Αν η τήρηση καλών συνηθειών ύπνου δεν σας βοηθά να 
κοιµηθείτε εύκολα, ο γιατρός σας µπορεί να σας συστήσει 
γνωσιακή συµπεριφορική θεραπεία (ΓΣΘ) για την αϋπνία.5

Πρόκειται για ένα δοµηµένο πρόγραµµα που σας βοηθά 
να αναγνωρίζετε και να αντικαθιστάτε τις σκέψεις και τις 
συµπεριφοράς που µπορεί να σας προκαλούν αϋπνία. Αν 
θέλετε, ζητήστε από τον γιατρό σας να σας συστήσει έναν 
ψυχοθεραπευτή που είναι εξειδικευµένος στη ΓΣΘ για την 
αϋπνία.

Η ΓΣΘ για την αϋπνία µπορεί να σας βοηθήσει να αποκαλύψετε την πηγή των προβληµάτων ύπνου που αντιµετωπίζετε 
έτσι ώστε να αρχίσετε και πάλι να κοιµάστε εύκολα, ιδιαίτερα όταν τη συνδυάζετε µε καλές συνήθειες ύπνου.

Μερικές ακόµα χρήσιµες τεχνικές:

•  Περιορισµός του ύπνου:  ξοδέψτε λιγότερο χρόνο 
χωρίς να κοιµάστε στο κρεβάτι για να εκπαιδεύσετε  
τον εαυτό σας να κοιµάται πιο εύκολα5

•   Γνωσιακή θεραπεία: θεραπεία οµιλίας που σας βοηθά 
να µειώσετε το άγχος ή το στρες όταν σκέφτεστε τον 
ύπνο5

•  Εκπαίδευση στην υγιεινή του ύπνου: αποκτήστε νέες 
συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να κοιµηθείτε και να 
αλλάξετε τις κακές συνήθειες ύπνου5

Να θυµάστε ότι είστε το σηµαντικότερο 
µέλος της "dream team" του ύπνου σας!

ΑΓΑΠΗΤΌ ΗΜΕΡΌΛΌΓΙΌ
Άλλος ένας πολύ καλός τρόπος που θα σας 
βοηθήσει να καταλάβετε πού οφείλεται η αϋπνία 
σας είναι να κρατήσετε λεπτοµερές ηµερολόγιο 
ύπνου. Μην ξεχάσετε να ρίξετε µια µατιά στο 
ηµερολόγιο ύπνου που υπάρχει στο οπισθόφυλλο 
αυτού του φυλλαδίου, καθώς και στα υπόλοιπα 
χρήσιµα εργαλεία ύπνου!

˜°˛˝˙ˆˇ˘
Συμπεριφορική 

Θεραπεία

ΓΣΘ

ΟΤΙ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ
επηρεάζει τον τρόπο που ενεργούμε και νιώθουμε

επηρεάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και νιώθουμε

επηρεάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε
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Υπάρχουν πολλά και διάφορα είδη φαρµάκων για την αϋπνία καθένα 
από τα οποία έχει τους δικούς του κινδύνους και οφέλη. Τα υπνωτικά 
φάρµακα µπορεί να αποδειχθούν χρήσιµα για την αϋπνία σας αλλά 
µπορεί να µην είναι πάντα η καλύτερη πρώτη επιλογή. Αν αποφασίσετε 
να τα πάρετε, να θυµάστε ότι οι µη φαρµακευτικές στρατηγικές που 
περιγράφονται σε αυτό το φυλλάδιο θα πρέπει να επίσης εφαρµόζονται 
σε καθηµερινή βάση. 

Εάν παίρνετε κάποιο φάρµακο για να σας βοηθήσει να κοιµηθείτε, να θυµάστε:6

•  ΠΑΝΤΑ να ενηµερώνετε τον γιατρό σας για οποιοδήποτε φάρµακο παίρνετε ή σκοπεύετε να πάρετε.

• Αν είναι δυνατό, δοκιµάστε πρώτα µία µη φαρµακευτική παρέµβαση για τη βελτίωση του ύπνου.

• Χρησιµοποιήστε τη µικρότερη δόση για όσο το δυνατόν συντοµότερο διάστηµα.

• Αποφύγετε ή ελαχιστοποιήστε την κατανάλωση αλκοόλ για όσο διάστηµα παίρνετε υπνωτικά φάρµακα.

•  Όταν εσείς και ο γιατρός σας αποφασίστε να διακόψετε τα υπνωτικά, εξετάστε το ενδεχόµενο να µειώσετε  
τη δόση αργά και σταδιακά.

•  Αποφύγετε να συνδυάσετε υπνωτικά µεταξύ τους και ΠΌΤΕ iµην αυξάνετε τη δόση των φαρµάκων χωρίς  
να συµβουλευτείτε τον γιατρό σας.

•  ΠΑΝΤΑ να εφαρµόζετε τεχνικές καλής υγιεινής ύπνου, είτε παίρνετε υπνωτικά, είτε όχι. Είναι απολύτως  
αναγκαία η εφαρµογή καλής υγιεινής ύπνου.

Μόλις αρχίστε να καταλαβαίνετε και να αναγνωρίζετε ότι έχετε προβλήµατα στον ύπνο, θα µπορέσετε να κάνετε κάποιες 
µεγάλες αλλαγές για να πείτε "καληνύχτα" στην αϋπνία µια και για πάντα!

ΥΠΌΤΡΌΠΗ ΑΫΠΝΙΑΣ
Μερικά συνταγογραφούµενα υπνωτικά 
χάπια µπορεί να προκαλέσουν 
υποτροπή της αϋπνίας, που σηµαίνει 
ότι µπορεί να δυσκολευτείτε ακόµη 
περισσότερο να κοιµηθείτε χωρίς αυτά.6

ΚΑΛΕΣ ΣΥΝΗΘΕΊΕΣ 
ΓΊΑ ΚΑΛΟ ΥΠΝΟ

"Είμαι τόσο καλός στον 
ύπνο, που μπορώ να το 
κάνω με τα μάτια κλειστά"                  
                                 - 

Εξετάστε το ενδεχόµενο µη φαρµακευτικής θεραπείας 
ως την πρώτη σας άµυνα απέναντι στις άυπνες νύχτες
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ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α1+2
Το να κρατήσετε ένα ηµερολόγιο ύπνου για 2 εβδοµάδες είναι 
ένας πολύ καλός τρόπος για να µάθετε τις συνήθειες του ύπνου σας 
και µπορεί να σας βοηθήσει να καταγράψετε οτιδήποτε το οποίο θα 
θέλατε να συζητήσετε µε τον γιατρό σας. Συµπληρώστε το ηµερολόγιό 
σας καθηµερινά και µετά φέρτε το µαζί σας στο επόµενο ραντεβού.

Υπάρχουν επίσης εφαρµογές για έξυπνα κινητά οι οποίες 
βοηθούν στην παρακολούθηση των συνηθειών του ύπνου σας.

∆ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

EΒ∆ΟΜΆ∆Ά 1

Τι ώρα πήγατε για ύπνο εχθές 
βράδυ;  

Τι ώρα ξυπνήσατε σήµερα το πρωί; 

Πόσες ώρες κοιµηθήκατε εχθές 
βράδυ;

Πόσες φορές ξυπνήσατε εχθές 
βράδυ;

Πόσο ξεκούραστος/η νιώθατε 
όταν ξυπνήσατε σήµερα το 
πρωί; (0=καθόλου, 10=πολύ 
ξεκούραστος/η)

Αξιολογήστε το επίπεδο 
κούρασης κατά τη διάρκεια της 
χθεσινής ηµέρας (0=πάρα πολύ 
κουρασµένος/η, 10=καθόλου 
κουρασµένος/η)

Τι ώρα ήπιατε το τελευταίο 
καφεΐνούχο ρόφηµα/ αναψυκτικό/
ποτό εχθές;

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

EΒ∆ΟΜΆ∆Ά 2

Τι ώρα πήγατε για ύπνο εχθές 
βράδυ;  

Τι ώρα ξυπνήσατε σήµερα το πρωί;  

Πόσες ώρες κοιµηθήκατε εχθές 
βράδυ;

Πόσες φορές ξυπνήσατε εχθές 
βράδυ;

Πόσο ξεκούραστος/η νιώθατε 
όταν ξυπνήσατε σήµερα το 
πρωί; (0=καθόλου, 10=πολύ 
ξεκούραστος/η)

Αξιολογήστε το επίπεδο 
κούρασης κατά τη διάρκεια της 
χθεσινής ηµέρας (0=πάρα πολύ 
κουρασµένος/η, 10=καθόλου 
κουρασµένος/η)

Τι ώρα ήπιατε το τελευταίο 
καφεΐνούχο ρόφηµα/ αναψυκτικό/
ποτό εχθές;

ημερολ
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ΤΟ ΣΧΕ∆ΊΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΟΥ
Συµπληρώστε το σχέδιο δράσης σας  και πάρτε το µαζί σας στο επόµενό σας ραντεβού για να σχεδιάσετε  
µαζί τον γιατρό σας ένα πλάνο που θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε την αϋπνία σας.

1. ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΥΠΝΟΥ ΜΟΥ:

2. ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΏ ΝΆ ΆΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΏ ΤΆ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΆ ΥΠΝΟΥ ΜΟΥ:

3. ΕΜΠΟ∆ΙΆ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΆ ΚΟΙΜΗΘΏ ΚΆΛΆ:

4. ΛΙΣΤΆ ΣΥΝΤΆΓΟΓΡΆΦΟΥΜΕΝΏΝ Η/ΚΆΙ ΜΗ ΣΥΝΤΆΓΟΓΡΆΦΟΥΜΕΝΏΝ ΦΆΡΜΆΚΏΝ ΠΟΥ ΠΆΙΡΝΏ ΓΙΆ ΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ):

5. ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΆΣΗΣ ΜΟΥ ΓΙΆ ΤΗ ΒΕΛΤΙΏΣΗ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΜΟΥ:
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Το παρόν υλικό έχει καθαρά ενηµερωτικό χαρακτήρα και δε σκοπεύει να υποκαταστήσει τη συζήτηση  
µε έναν ιατρό ή άλλο εκπαιδευµένο επαγγελµατία υγείας. Συµβουλευτείτε τον ιατρό σας.
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