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AYTOKTONIA

1.Mία πράξη, που είτε διαπράττεται είτε οφείλεται σε κάποια
παράλειψη, και γίνεται από το ίδιο το άτοµο, µέσω της
οποίας αυτόνοµα επιθυµεί και σκοπεύει στο θάνατό του
(Fairbairn, 1995).
2.Ο Π.Ο.Υ. (1995), ορίζει την αυτοκτονία ως :
•Μία πράξη που έχει θανατηφόρο αποτέλεσµα.
•Οργανώνεται και εκτελείται σκόπιµα και αυτοβούλως από το
ίδιο το άτοµο.
•Το άτοµο έχει τη γνώση, ή την προσδοκία, ότι το
αποτέλεσµα µπορεί να είναι θανατηφόρο.
Οι ̟ράξεις αυτοκτονίας ̟ου δεν οδηγούν σε θανατηφόρο
α̟οτέλεσµα ονοµάζονται είτε α̟ό̟ειρες αυτοκτονίας, είτε
̟ράξεις σκό̟ιµου αυτοτραυµατισµού

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
• Μία µη θανατηφόρα, αυτο-προκαλούµενη συµπεριφορά,
ενδεχοµένως επικίνδυνη για τη σωµατική ακεραιότητα του
ατόµου, µε την πρόθεση να οδηγήσει στο θάνατο ως
συνέπεια. Μια απόπειρα αυτοκτονίας µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα κάποια σωµατική βλάβη ή όχι.

Προσχεδιασµένες

Παρορµητικές

Andriessen, 2006; Crosby, 2007

Παρ’ ότι οι συζητήσεις για την αυτοκτονική συµπεριφορά
συχνά συνδέουν τον ιδεασµό, την απόπειρα και την αυτοκτονία,
η αυτοκτονικότητα είναι πολύπλοκη και δεν υπάρχουν ισχυρές
αποδείξεις ότι κινείται σε ένα συνεχές που µπορεί να
προβλεφθεί και να ελεγχθεί (Chiles & Strosahl, 2004).

Πράξεις αυτοτραυµατισµού

•Μία αυτο-επιβαλλόµενη επιβλαβή
συµπεριφορά, χωρίς όµως να υφίσταται η
πρόθεση να επέλθει ο θάνατος (Jacobs et al., 2003).
Αυτοκτονική vs. αυτοκαταστροφική συµ̟εριφορά
η διαφορετικού βαθµού αυτοκτονική πρόθεση και η επίγνωση
του κινδύνου για ενδεχόµενο θάνατο

Ένα άτοµο είτε αποπειράται είτε διαπράττει αυτοκτονία µε
κάποια πρόθεση να πεθάνει, τότε λέµε ότι το άτοµο έχει
εµπλακεί σε µια πράξη αυτοκτονίας (Beck, Beck, & Kovacs, 1975;
Brown, Henriques, Sosdjan, & Beck, 2004).

Ιδεασµός

•Σκέψεις, εικόνες, φωνές και πεποιθήσεις, τα
οποία αναφέρονται από το άτοµο σχετικά µε
τον τερµατισµό της ζωής του).

Ψυχολογικές ̟αράµετροι
• Παράγοντες επικινδυνότητας στους νεαρούς
ενήλικες :
– ο γνωσιακός µηρυκασµός, η απελπισία, και η
αδυναµία επίλυσης προβληµάτων, η γνωστική
ακαµψία, παρορµητικότητα κτλ.
– Κυρίως συγχρονικές µελέτες, και ελάχιστες
διαχρονικές έρευνες οι οποίες µελετούν τους
παραπάνω παράγοντες κατά την περίοδο της
αναδυόµενης ενηλικίωσης.

• Αδυναµία ε̟ίλυσης ̟ροβληµάτων
– Περιορισµένες δυνατότητες να βρίσκουν λύσεις σε διαπροσωπικά
ζητήµατα, εµφανίζουν δυσκολία στην παραγωγή νέων ιδεών, στον
εντοπισµό λύσεων και στην παραγωγή εναλλακτικών.
– Γνωστική ακαµψία (∆ιχότοµος τρό̟ος σκέψης), δηλαδή την αδυναµία
του ατόµου να αλλάξει την απόφαση του ως απάντηση στην
ανατροφοδότηση που έχει λάβει από το περιβάλλον του.
– Γνωστικός Μηρυκασµός : ορίζεται ως η τάση που έχει το άτοµο να
εστιάζει στα αισθήµατα κατάθλιψης, τις αιτίες και τις συνέπειες της
κατάθλιψης. Έχει αναγνωριστεί ως ένας προβλεπτικός παράγοντας
του αυτοκτονικού ιδεασµού εκείνη τη στιγµή και µε την πάροδο
του χρόνου και ως µηχανισµός σχετίζεται επίσης και µε τις
απόπειρες αυτοκτονίας .

Τα άτοµα που έχουν γνωστική ακαµψία µπορεί να µηρυκάζουν λόγω
µίας αδυναµίας να εστιάσουν σε κάτι διαφορετικό πέρα από τα δικά
τους αρνητικά συναισθήµατα, και τελικά έτσι αποτρέπουν την
παραγωγή εναλλακτικών στρατηγικών αντιµετώπισης

Οι περιστάσεις δεν µπορούν να αλλάξουν, άρα τελικά είναι
µάταιο να προσπαθήσουν
ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ

• Αµφιθυµία
Οι περισσότεροι άνθρωποι διακατέχονται από συγκεχυµένα
συναισθήµατα σχετικά µε τη διάπραξη αυτοκτονίας. Ανάγκη να
ξεφύγουν από τον πόνο της ζωής τους και µία υπολανθάνουσα
επιθυµία να ζήσουν. Πολλοί αυτοκτονικοί ασθενείς δε θέλουν
πραγµατικά να πεθάνουν. Αυτό που συµβαίνει είναι ότι νιώθουν
µεγάλη δυστυχία στη ζωή τους. Αν δοθεί υποστήριξη και ενισχυθεί
η επιθυµία για ζωή, µειώνεται και ο κίνδυνος αυτοκτονίας.
• Παρορµητικότητα
Έµφαση στο παρόν, ταχεία λήψη αποφάσεων, η αποτυχία να εξέτασης
των συνεπειών µία πράξης, αποδιοργάνωση του ατόµου, ή / και η
αποτυχία για προγραµµατισµό του µέλλοντος.
– Αυξάνει τον κίνδυνο µε έµµεσο τρόπο, όπως δηµιουργώντας το
πλαίσιο για να προκύψουν πιο κεντρικοί παράγοντες
επικινδυνότητας (π.χ., το αλκοόλ και τα ναρκωτικά)

• Α̟ελ̟ισία
Πρωταρχικό παράγοντα που συντελεί στην ανάπτυξη της
αυτοκτονικής σκέψης και συµπεριφοράς και διαφοροποιεί
τους καταθλιπτικούς αυτοκτονικούς ασθενείς από τους
καταθλιπτικούς
ασθενείς
που
δεν
εµφανίζουν
αυτοκτονικότητα.
Ελλείµµατα στη διαδικασία επίλυσης προβληµάτων,
ενεργοποίηση των πεποιθήσεων που σχετίζονται µε αρνητικές
προσδοκίες και αντιλήψεις : «∆εν θα µ̟ορέσω να είµαι ̟οτέ

ευτυχισµένος», «Είµαι βάρος για την οικογένεια µου και
θα είναι καλύτερα χωρίς εµένα».

ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ

• Απελπισία εµφανίζει υψηλότερη συσχέτιση
µε την αυτοκτονική πρόθεση, σε σύγκριση
µε την κατάθλιψη ή τη σοβαρότητα των
συµπτωµάτων

Ελλείµµατα στην εστίαση της ̟ροσοχής
• Μερολη̟τική εστίαση της ̟ροσοχής = επιλέγουν
πληροφορίες που σχετίζονται µε την αυτοκτονία,
περιορίζοντας την οπτική τους, χωρίς να λαµβάνουν
υπόψη τους άλλες ενέργειες πέρα από αυτές που οδηγούν
στην αυτοκτονία.
• Ταραχή/ανησυχία, οι σκέψεις κινούνται µε ταχύτητα και
εναλλάσσονται γρήγορα
• Απώλεια της περιφερικής όρασης, ενώ διατηρείται η
κεντρική όραση, µε αποτέλεσµα το πεδίο της όρασης να
µοιάζει σχηµατικά µε «σήραγγα» («Tunnel Vision»).
• Καθήλωση της ̟ροσοχής (attentional fixation), δηλαδή
δυσκολία στη λογική επεξεργασία των πληροφοριών και
δυσκολία στην αποδέσµευση του ατόµου από τις
πληροφορίες που είναι σχετικές µε την αυτοκτονία,
αυξάνοντας το συναίσθηµα απελπισίας.

Γνωσιακά – Συµ̟εριφοριστικά Μοντέλα για
την Αυτοκτονικότητα
• Γνωσιακή Θεωρία για τις Αυτοκτονικές
Πράξεις σύµφωνα µε τον Beck
• Γνωσιακό – Συµπεριφοριστικό Μοντέλο
σύµφωνα µε τον Matthews (2012)
• Μοντέλο στρες-διάθεση-απελπισία (Schotte
& Clum, 1982, 1987)
• Ο ρόλος της Ήττας και της Παγίδευσης
στην Αυτοκτονία : Θεωρητικά Μοντέλα

Γνωσιακή Θεωρία για τις Αυτοκτονικές Πράξεις
σύµφωνα µε τον Beck
Προδιαθεσιακοί παράγοντες ευαλωτότητας
Στρες

Γνωστικές διαδικασίες
αναφορικά µε ψυχιατρική
διαταραχή

Στρες

Γνωστικές διαδικασίες αναφορικά
µε αυτοκτονικές πράξεις

Αυτοκτονική πράξη

Γνωσιακό – Συµ̟εριφοριστικό Μοντέλο
σύµφωνα µε τον Matthews (2012)
• Έρευνες σχετικά µε τους γνωστικούς
προβλεπτικούς παράγοντες επικινδυνότητας
και το ρόλο που παίζουν.
• Έµφαση στο ότι ένα άτοµο σκέφτεται την
απόπειρα αυτοκτονίας, όταν δεν µπορεί να
εντοπίσει λύσεις στα προβλήµατα του που
προκαλούν έντονο ψυχικό πόνο και
βιώνονται ως ανυπόφορα, αµετάκλητα και
χωρίς το άτοµο να έχει τη δυνατότητα
διαφυγής από αυτά.

Άρα η ΓΣΘ θα εστιάσει ..
• Αναγνώριση των προβληµάτων που το άτοµο θεωρεί
ανεπίλυτα
• Μείωση των γνωσιακών διαστρεβλώσεων και των λαθών
στη λογική που σχετίζονται µε την γνωσιακή τριάδα
(εαυτός-κόσµος-µέλλον)
• Βελτίωση των δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων
• Αύξηση του κινήτρου προκειµένου το άτοµο να επιλύσει
τα προβλήµατα του
• Μείωση του συναισθηµατικού πόνου που το άτοµο
βιώνει
• Ενθάρρυνση του ατόµου να αποδεχτεί το
συναισθηµατικό πόνο σαν µέρος της καθηµερινής του
ζωής.

Μοντέλο Στρες-∆ιάθεση-Α̟ελ̟ισία
(diathesis–stress–hopelessness model;
Schotte & Clum, 1982/1987 )
• Απελπισία : ένας µηχανισµός µέσα από τον οποίο η γνωστική
ακαµψία θα οδηγήσει στον αυτοκτονικό ιδεασµό.
• Γνωστική ακαµψία : δυσκολία δέσµευσης σε λειτουργικές
στρατηγικές για την αποτελεσµατική επίλυση ενός προβλήµατος
όταν το άτοµο αισθάνεται στρες και άγχος → µεγαλύτερα
επίπεδα άγχους και απελπισίας → αυτοκτονικός ιδεασµός
• Επιπλέον, δυσκολία στην επίλυση κοινωνικών προβληµάτων
• Ελλείµµατα στις δεξιότητες & η αντιλαµβανόµενη αίσθηση
αναποτελεσµατικότητας σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων
οδηγούν
– σε αυξηµένα επίπεδα απελπισίας και αυτοκτονικού
ιδεασµού.

Ο ρόλος της Ήττας και της Παγίδευσης στην
Αυτοκτονία : Θεωρητικά Μοντέλα
• Shneidman (1996) : «ο µόνος σκοπός της αυτοκτονίας
είναι η αναζήτηση µίας οριστικής λύσης, µε µόνη πράξη
την διαφυγή του ατόµου από τον έντονο ψυχολογικό
πόνο που βιώνει»
• Άλλοι θεωρητικοί (Baumeister, 1990; Hayes et al.,
1996; Williams, 1997) : έµφαση στην σηµασία της
διαφυγής → θετική πλευρά της αυτοκτονίας ως δρόµος
διαφυγής όταν οι περιστάσεις είναι ανυπόφορες.

«Η θεωρία της αυτοκτονίας ως διαφυγής»
(suicide as escape from the self theory;
Baumeister ,1990)
• Αρχικό θεωρητικό µοντέλο για την αυτοκτονία &
επηρέασε αρκετά την µελέτη των παραγόντων που
παίζουν ρόλο στην αυτοκτονία
• Κεντρική έννοια στην αυτοκτονία : η επιθυµία της
διαφυγής
• Πλεονέκτηµα : επεξήγηση της επιρροής κοινών
ψυχολογικών διαδικασιών στην ερµηνεία που δίνει το
άτοµο στα γεγονότα ζωής του, στην αυτοκτονική σκέψη
και συµπεριφορά.
• Μειονέκτηµα : δε µπόρεσε να περιγράψει µε σαφήνεια
πώς οι ψυχολογικές πιέσεις οδηγούν πράγµατι στον
αυτοκτονικό ιδεασµό.

«Κραυγή Πόνου» (Cry of Pain model)

Williams, 1997/2005
• Ενοποίηση ιδεών και εννοιών από την κοινωνική, γνωστική &
εξελικτική ψυχολογική θεωρία (Έννοιες «ήττα και ̟αγίδευση»)
• Αυτοκτονικός ιδεασµός :
– Οι εµπειρίες ζωής ερµηνεύονται ως ήττες, και λαµβάνουν µία
έννοια «αποτυχηµένου αγώνα» ή απώλειας κοινωνικής θέσης και
αποθεµάτων
– Το άτοµο δεν µπορεί να διακρίνει κάποιο τρόπο διαφυγής από
την κατάσταση ή να βρει λύση και, έτσι, βιώνει ένα αίσθηµα
παγίδευσης.
• Απελπισία : το τρίτο σηµαντικό στοιχείο του µοντέλου →
απαισιόδοξη στάση για το µέλλον
• Εστίαση στις υποκειµενικές εκτιµήσεις, αποδόσεις και αντιλήψεις
σχετικά µε την ήττα και την παγίδευση

«Μοντέλο των Γνωστικών Αξιολογήσεων»
(Schematic Appraisals Model of Suicide ; Johnson et al. 2008)
• Αναθεώρηση προηγούµενου µοντέλου και ενσωµάτωση των
στοιχείων που πρότεινε σε ένα πλαίσιο γνωσιακών –
συµπεριφοριστικών διαδικασιών.
• Έµφαση : ρόλος των γνωσιακών αποδόσεων στην αυτοκτονία οι
οποίες επηρεάζονται από πληροφορίες που αξιοποιεί το άτοµο
µέσω της µεροληπτικής εστίασης της προσοχής και µέσω των ήδη
υπαρχόντων γνωσιακών σχηµάτων.
– Η ήττα και η παγίδευση µέρος του υπάρχοντος συστήµατος
αποδόσεων του ατόµου.
– Προκύπτει µέσα από το σύστηµα των αποδόσεων που κάνει το
άτοµο για τον εαυτό του (π.χ., για τις ικανότητες του ή τα
ψυχικά του αποθέµατα να αντιµετωπίζει δυσκολίες) και του
συστήµατος αποδόσεων που σχετίζονται µε το περιβάλλον του,
τις προβολές του µέλλοντος και τις παρελθούσες εµπειρίες.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΩΝ
ΚΡΙΣΕΩΝ
(Management of Suicidal Crises)

Βασικές Αρχές
1.

2.
3.

Η αυτοκτονική συµπεριφορά στοχεύει στην επίλυση
προβληµατικών καταστάσεων, που βιώνονται ως
αδιέξοδες, ατελείωτες και ανυπόφορες. Άρα, εφαρµογή
βραχυπρόθεσµων στρατηγικών επίλυσης προβληµάτων
Ψύχραιµη, εστιασµένη στα γεγονότα, ειλικρινής, άµεση
στάση του θεραπευτή.
Οι περισσότερες κρίσεις αυτοκτονικότητας δεν οδηγούν
στο θάνατο. Ο ασθενής πρέπει να µάθει από αυτή την
κρίση και από αυτή την εµπειρία πώς θα είναι λιγότερο
ευάλωτος σε επόµενες κρίσεις.

4. Οι αυτοκτονικές κρίσεις είναι περιορισµένης διάρκειας.
Λίγα άτοµα µπορούν να διατηρήσουν µία οξεία κρίση
για περισσότερο από 24-48 ώρες χωρίς να εισέλθουν σε
µια περίοδο συναισθηµατικής εξάντλησης. Η παρέµβαση
θα πρέπει να επικεντρώνεται στο να τα βγάλει πέρα ο
ασθενής τις επόµενες 1 ή 2 ηµέρες, ενώ προσδοκούµε
ότι το επεισόδιο παρέλθει και θα έρθουν στην επιφάνεια
τα βασικά προβλήµατα που προκάλεσαν την κρίση

5.Τελικός στόχος: η επίλυση προβληµάτων µε µη
αυτοκτονικούς τρόπους. Οι τεχνικές παρέµβασης δεν
πρέπει ποτέ να ενισχύσουν την αυτοκτονική
συµπεριφορά. Ο στόχος σας δεν είναι ούτε να
τιµωρήσετε
ούτε
να
ενισχύσετε
αυτοκτονική
συµπεριφορά, αλλά να το καταστήσετε ένα γεγονός µε
ουδέτερο σθένος.

Στρατηγικές στην οξεία φάση
Α. Αµεσότητα στη διερεύνηση της αυτοκτονικής
συµπεριφοράς
Β. Ηρεµία και µεθοδικότητα-λειτουργική ανάλυση.
Γ. Επανεξέταση της ψυχικής κατάστασης (ψυχωσικά
συµπτώµατα, συµπτώµατα διάθεσης, χρήση ναρκωτικών και
αλκοόλ)
∆. Προγραµµατισµός επιπλέον επαφών, εάν είναι απαραίτητο.
*Προσοχή στην ενίσχυση της αυτοκτονικής συµπεριφοράς.
*Έµφαση την επίλυση προβληµάτων, όχι στο να νιώσει
καλύτερα.
Ε. Από κοινού διαµόρφωση βραχυπρόθεσµων στόχων.
ΣΤ. Αυθόρµητες κλήσεις υποστήριξης.
Ζ. ∆ιαπραγµάτευση ενός θετικού σχεδίου δράσης.
Η. Ανασκόπηση του πρωτοκόλλου κρίσης.

Πλάνο δράσης θετικής συµ̟εριφοράς
Συνεργατική διαµόρφωση ενός εφικτού, σαφούς,
λεπτοµερούς πλάνου επίλυσης προβληµάτων,
που προηγήθηκαν της αυτοκτονικής
συµπεριφοράς.
∆ύο ερωτήσεις-κλειδιά:
1. Αν µπορούσες να κάνεις το X τις επόµενες
ηµέρες, θα το έβλεπες ως ένδειξη προόδου;
2. Πιστεύεις ότι το X είναι κάτι που µπορείς
πραγµατικά να κάνεις στις επόµενες ηµέρες,
δεδοµένου του τρόπου που αισθάνεσαι;

Χειρισµός τηλεφωνηµάτων µε ̟ρωτοβουλία του
ασθενούς 1
Προσδιορίστε πολύ νωρίς στη θεραπεία πότε και µε ποιους όρους
θα λαµβάνετε µη προγραµµατισµένες κλήσεις
Συζητήστε τι θα κάνει ο ασθενής σε περίπτωση µη διαθεσιµότητάς
σας
Σκέψεις για α̟ό̟ειρα αυτοκτονίας
1. ∆ιερεύνηση της ̟ροσβασιµότητας σε ̟ιθανά µέσα
2. ∆ιερεύνηση του µέρους ό̟ου βρίσκεται και αν είναι µόνος/η
3. Παρότρυνση να ̟ετάξει τα µέσα.
4. Παρα̟έµ̟ουµε στην κάρτα αντιµετώ̟ισης
Αν αρνηθεί : «Θα είναι δύσκολο για εµάς να µιλήσουµε αν
σκέφτεσαι να σκοτώσεις τον εαυτό σου ταυτόχρονα. Ας βάλουµε τα
̟ράγµατα αυτά στην άκρη, ώστε να µ̟ορέσουµε να συνεργαστούµε
για να ξεδιαλύνουµε την κατάσταση και να βρούµε λύσεις».

Χειρισµός τηλεφωνηµάτων µε ̟ρωτοβουλία του
ασθενούς 2

5. Σύντοµη συζήτηση επίλυσης προβλήµατος,
όχι αδόµητες, µακροσκελείς συζητήσεις
6. Παροτρύνουµε τον ασθενή να κρατήσει
σηµειώσεις και να τις φέρει στην επόµενη
συνεδρία
7. Ενισχύουµε τον ασθενή που επέλεξε να µας
καλέσει αντί να προβεί σε απόπειρα
8. Μετατρέπουµε το τηλεφώνηµα σε εργασία
για το σπίτι

Ψυχοκοινωνικές θερα̟ευτικές ̟αρεµβάσεις

Μεγάλος εύρος θεραπευτικών παρεµβάσεων – 4 βασικές
κατηγορίες :
(a) Βραχείες ψυχολογικές θεραπείες
(b) Αυξηµένη εντατική φροντίδα συνδυασµένη µε ψυχοκοινωνικές
δραστηριότητες
(c) Εντατικές και µακροχρόνιες θεραπευτικές παρεµβάσεις
(d) Χρήση καρτών επείγουσας & έκτακτης ανάγκης

Περαιτέρω στοιχεία α̟οτελεσµατικότητας : National Institute for
Clinical Excellence 2004

Γνωσιακές – Συµ̟εριφοριστικές
Παρεµβάσεις
• Γνωσιακό – Συµπεριφοριστικό Μοντέλο παρέµβασης (Wenzel,
Brown, & Beck, 2009)
Σηµαντικά άρθρα :
• A Cognitive Therapy Intervention for Suicide Attempters: An
Overview of the Treatment and Case Examples(Berk et al.,
2004)
• Cognitive Therapy for Suicidal Patients: Current Status
(Wenzel & Jager-Hyman, 2012)
• Cognitive Behavioral Therapy Approach for Suicidal Thinking
and Behaviors in Depression (Matthews , 2012)
• A cognitive-behavioral strategy for preventing suicide
(Μοντέλο ΓΣΘ Τριών φάσεων για τη Πρόληψη της Αυτοκτονίας
Ghahramanlou-Holloway, Neely, & Tucker, 2014)

Επισκόπηση της θεραπείας
(Wenzel και συν., 2009)
Απόπειρα
αυτοκτονίας

Εκτίµηση της
επικινδυνότητας
& των
προστατευτικών
παραγόντων

Γνωσιακή
διατύπωση &
θεραπευτικό
πλάνο

Γνωσιακές &
συµπεριφοριστ
ικές
στρατηγικές

Πρόληψη
υποτροπής

Γνωσιακό – Συµ̟εριφοριστικό Μοντέλο
̟αρέµβασης
•

Wenzel και συν. (2009) :
– Γενικές αρχές της Γνωσιακής θεραπείας
– Εξειδικευµένες γνωσιακές και συµπεριφορικές τεχνικές,
– Στοχεύουν στη µείωση των αυτοκτονικών σκέψεων και συµπεριφορών.
– Σκοπός : η πρόληψη µελλοντικών αποπειρών αυτοκτονίας.
– Η µοναδικότητα της θεραπείας : πρωταρχικός στόχος είναι η αυτοκτονική
συµπεριφορά αυτή καθαυτή, και δεν προσεγγίζεται ως δευτερογενές πρόβληµα
που υφίσταται στα πλαίσια µίας ψυχιατρικής διαταραχής.

•

Βασικός στόχος της θερα̟είας :
– Ανάπτυξη ενός εναλλακτικού τρόπου σκέψης και συµπεριφοράς κατά τη
διάρκεια των περιόδων που βιώνει έντονη συναισθηµατική δυσφορία, και να µην
βρίσκει διέξοδο στην αυτοκτονία.
– ∆ηµιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος µέσα από τη χρήση επιπλέον
υπηρεσιών ψυχικής υγείας και να αυξήσει τις επαφές τους µε το συγγενικό αλλά
και φιλικό περιβάλλον προκειµένου να έχει ένα κοινωνικό δίκτυο στήριξης.

∆οµή συνεδριών της ̟αρέµβασης
•

•

Οι συνεδρίες ̟εριλαµβάνουν δοµηµένες γνωσιακές ̟ρακτικές :
– καθορισµός της ατζέντας της συνεδρίας,
– λίστα µε στόχους
– κάρτες υπενθύµισης
– ανάθεση τακτικών ασκήσεων για το σπίτι κτλ.
Κάθε θερα̟ευτική συνεδρία, ε̟ίσης, ̟εριλαµβάνει :
– αξιολόγηση και παρακολούθηση του αυτοκτονικού ιδεασµού
– της πρόθεσης, και του σχεδίου
– της πρόσβασης του ατόµου σε θανατηφόρα µέσα
– του επιπέδου της απελπισίας, των ψυχιατρικών συµπτωµάτων, της
χρήσης ουσιών ή αλκοόλ, και της χρήσης ψυχιατρικής αγωγής.
Το πρωτόκολλο της παρέµβασης περιλαµβάνει 10 συνεδρίες και
παρακάτω περιγράφονται οι τυπικές στρατηγικές που χρησιµοποιούνται
στην πρώιµη, ενδιάµεση και τελική φάση της θεραπείας.

Πρώιµη φάση της θερα̟είας
(Συνεδρίες 1-3)
• Αρχικές συνεδρίες :
– Εστίαση στην εµπλοκή & δέσµευση του ασθενή στη
θεραπεία
– ∆ηµιουργία ή να αύξηση κινήτρου
– Εκπαίδευση στο γνωσιακό-συµπεριφοριστικό µοντέλο
– ∆ηµιουργία από κοινού µίας λίστας µε προβλήµατα προς
επίλυση και στόχους για τη θεραπεία.
Η συµµόρφωση στην θεραπεία είναι συχνά χαµηλή.
Χρήσιµο να ορίζεται στη θεραπεία και ένα δεύτερο άτοµο
ως συνθεραπευτής, το οποίο θα θυµίζει τα ραντεβού στον
ασθενή και θα διατηρεί επαφή µαζί του. Με τον τρόπο αυτό,
η συµµόρφωση στη θεραπεία είναι µεγαλύτερη.

Πιο αναλυτικά ..
• Ψυχοεκ̟αίδευση σχετικά µε το γνωσιακό-συµπεριφοριστικό µοντέλο
– Εκπαίδευση στη σύνδεση µεταξύ των σκέψεων, των συµπεριφορών
και των συναισθηµάτων που σχετίζονται µε την ενεργοποίηση των
σχηµάτων που σχετίζονται µε την αυτοκτονία.
• Βελτίωση της δεξιότητας ε̟ίλυσης ̟ροβληµάτων
– ∆ηµιουργία µίας λίστας προβληµάτων και µίας λίστας στόχων.
– Ο θεραπευτής εργάζεται µαζί µε τον ασθενή προκειµένου να τον
βοηθήσει να κατανοήσει πως τα προβλήµατά του συνετέλεσαν
στην απόπειρα αυτοκτονίας.
– Εκµάθηση της δεξιότητας επίλυσης προβληµάτων θα ενισχύσει
τον ασθενή προς την επίλυση των δυσκολιών του στο µέλλον.
– Εποπτεία του θεραπευτή εβδοµαδιαίως.
• ∆ύο σηµαντικές παρεµβάσεις εισάγονται στη πρώιµη φάση της
θεραπείας
– Γνωσιακή διατύ̟ωση ̟ερί̟τωσης της απόπειρας αυτοκτονίας.
– Ανάπτυξη ενός ̟λάνου ̟αρέµβασης στη κρίση, αν συµβεί κάτι
επείγον.

Θερα̟ευτική δέσµευση
(Brown, 2007)
Γενικές δεξιότητες γνωσιακής θεραπείας :
• Κατανόηση της «εσωτερικής πραγµατικότητας» του ασθενή και
χρήση ενσυναίσθησης στις εµπειρίες του
• Συνεργασία µε τον ασθενή και επεξήγηση του πόσο σηµαντική
είναι η συµµαχία (θεραπευτής & ασθενής ως οµάδα)
• Εκµαίευση και ανταπόκριση στην ανατροφοδότηση
• Ζεστασιά, γνησιότητα, ενδιαφέρον, εµπιστοσύνη,
επαγγελµατισµός

Στοχοθεσία
• ∆ηµιουργία συγκεκριµένων και µετρήσιµων θεραπευτικών στόχων
• Συχνά «αποθαρρυντική» η δηµιουργία στόχων : σύνθετες κλινικές
εικόνες και πολλαπλά προβλήµατα ζωής
• Γενικός στόχος στην οξεία φάση : µείωση της πιθανότητας για
µελλοντικές αυτοκτονικές συµπεριφορές
• Χρήση της γνωσιακής διατύπωσης : δηµιουργία συγκεκριµένων
εξατοµικευµένων στόχων για να επιτευχθεί ο γενικός στόχος
• Στόχοι που σχετίζονται µε ψυχιατρικές διαταραχές και άλλα
προβλήµατα ζωής : στη φάση συνέχισης της θεραπείας (όχι στην
οξεία φάση)

Γνωσιακή διατύ̟ωση ̟ερί̟τωσης
• Βασικό συστατικό : η αναγνώριση των αυτόµατων σκέψεων και των
πυρηνικών πεποιθήσεων του ατόµου που προηγούνται της απόπειρας
και την προκαλούν.
• Εξιστόρηση της ιστορίας της απόπειρας µε λεπτοµέρειες.
• Συνολική γνωσιακή διατύ̟ωση :
–
–
–
–
–

Οι αυτόµατες σκέψεις που εντοπίζονται
Προηγούµενες σχετικές εµπειρίες
Ενδιάµεσες πεποιθήσεις, στάσεις και κανόνες
Στρατηγικές
Εκλυτικά γεγονότα που προκάλεσαν την αυτοκτονική κρίση.

• Η γνωσιακή διατύπωση συζητείται µε τον ασθενή
• Καθορίζει τον θεραπευτικό σχεδιασµό
• Εργαλείο εκπαίδευσης του ασθενή σχετικά µε την ενεργοποίηση του
σχήµατος αυτοκτονίας.

Πλάνο ̟αρέµβασης στη κρίση
• Α̟ό την αρχή της θερα̟είας : σχεδιασµός ενός πλάνου δράσης και
παρέµβασης σε ενδεχόµενη µελλοντική κρίση.
• Τα πλάνο δράσης εµπλουτίζεται στη διάρκεια της θεραπείας :
– Νέες δεξιότητες που µαθαίνει ο ασθενής
– Λίστα µε στρατηγικές αντιµετώπισης (π.χ., εφαρµογή δεξιοτήτων, ή επικοινωνία µε
τις υπηρεσίες για τα επείγοντα περιστατικά).

• Στρατηγικές αντιµετώ̟ισης :
– Συµπεριφορικές ασκήσεις, όπως το περπάτηµα, το τηλεφώνηµα σε ένα φίλο, ή η
παρακολούθηση µίας αστείας ταινίας κτλ.
– Στρατηγικές αντιµετώπισης που συζητούνται στην ενδιάµεση φάση της θεραπείας,
όπως οι κάρτες υπενθύµισης, ή τεχνικές χαλάρωσης, επίσης περιλαµβάνονται στο
πλάνο δράσης.

• Περιλαµβάνει ε̟ίσης : τα τηλέφωνα του α) θεραπευτή, β) των
«επειγόντων» σε ψυχιατρική υπηρεσία, γ) του υποστηρικτικού
κοινωνικού δικτύου του ατόµου, δ) και άλλων τηλεφωνικών υπηρεσιών
που ο ασθενής µπορεί να απευθυνθεί όταν είναι σε κρίση.

Ενδιάµεση φάση της θερα̟είας
(Συνεδρίες 4-7)
• Στόχος η αυτοκτονική συµπεριφορά µέσα από την
γνωσιακή αναδόµηση και τα συµπεριφορικά πειράµατα.
– Κάρτες αντιµετώπισης
– Κατασκευή µία «εργαλειοθήκης που ενισχύει την
ελπίδα»
– Συµπεριφορικές δεξιότητες αντιµετώπισης
Στις ̟αρακάτω διαφάνειες ̟αρατίθενται ενδεικτικά κά̟οιες σηµαντικές
τεχνικές

1. Κάρτα αντιµετώ̟ισης
• Αναγνώριση και εντοπισµός των πυρηνικών πεποιθήσεων
• Τεχνικές : ηµερολόγια δυσλειτουργικών σκέψεων, παίξιµο
ρόλων, συµπεριφορικά πειράµατα → δηµιουργία εναλλακτικού
συστήµατος πεποιθήσεων.
• Κάθε πυρηνική πεποίθηση σχετικά µε την αυτοκτονία, και η
αντίστοιχη εναλλακτική της, καταγράφονται σε µία κάρτα
αντιµετώπισης
• Σε µικρό µέγεθος (π.χ., να χωράει στο πορτοφόλι), έτσι ώστε ο
ασθενής να έχει άµεσα και εύκολα πρόσβαση σε αυτή, όταν την
χρειάζεται.
• Σύσταση του θεραπευτή : να διαβάζει τακτικά την κάρτα για να
εξασκείται σε ένα πιο λειτουργικό τρόπο σκέψης.
• Τηλέφωνα για επείγουσες καταστάσεις επίσης καταγράφονται
στη κάρτα.

2. «Κουτί ̟ρώτων βοηθειών»
• Σε µία κρίση : είναι συχνά
δύσκολο ο ασθενής να µπορεί να
αναγνωρίσει τους λόγους για να
ζήσει
• ∆ηµιουργία µίας εργαλειοθήκης,
«ένα κουτί ̟ρώτων βοηθειών»
στο οποίο θα τοποθετήσει
αντικείµενα, φωτογραφίες κλπ.,
που θα λειτουργήσουν ως
υπενθύµιση των λόγων που αξίζει
να ζει.
• Οι ασθενείς προτρέπονται να
γίνουν δηµιουργικοί, έτσι ώστε το
κουτί αυτό να τους συνδέει µε τη
ζωή, όταν αισθάνονται άσχηµα.

3. Συµ̟εριφορικές δεξιότητες
αντιµετώ̟ισης
• Τεχνικές α̟όσ̟ασης ̟ροσοχής, µπορούν να είναι πολύ βοηθητικές
για τον ασθενή, καθώς τον βοηθούν να αντέξει την δυσφορία και την
ένταση της στιγµής, χωρίς να τραυµατίσει τον εαυτό του.
– To διάβασµα, η παρακολούθηση τηλεόρασης ή ταινίας, η
συζήτηση µε ένα φίλο, η µέτρηση µέχρι το 100 ανάποδα, ή οι
σωµατικές ασκήσεις.
– Η δηµιουργία έντονων σωµατικών αισθήσεων (π.χ., ένα καυτό ή
κρύο µπάνιο) µπορεί επίσης να βοηθήσει πολύ.
– Τεχνικές χαλάρωσης µπορούν να ενσωµατωθούν στη θεραπεία,
προκειµένου το άτοµο να µειώσει την σωµατική διέγερση που
σχετίζεται µε επίπονα συναισθήµατα και τελικά να προλάβει την
εµφάνιση παρορµητικών πράξεων.
– ∆ραστηριότητες αυτό-καταπράϋνσης (π.χ., ένα ζεστό µπάνιο, ένα
ωραίο φαγητό, ο σχεδιασµός µίας εξόδου για το βράδυ κλπ.)
µπορούν, επίσης, να µειώσουν την αρνητική συναισθηµατική
κατάσταση που βιώνει το άτοµο.

4. Εκ̟αίδευση δεξιοτήτων

• Ενίσχυση των δεξιοτήτων επίλυσης
προβληµάτων
• Εκµάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας
• Εκπαίδευση στη διεκδικητικότητα, στην
επίλυση συγκρούσεων
• Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες

Τελική φάση της θερα̟είας
(Συνεδρίες 8-10)
•

Βασική ̟αρέµβαση : πρόληψη υποτροπής.
–

Τεχνική καθοδηγούµενης νοερής απεικόνισης : αναγνώριση τυχόν δυσκολιών ή εικόνα
επιτυχούς διαχείρισης µία υποθετικής κρίσης

•

Λήξη θερα̟είας : όταν ο θεραπευτής κρίνει ότι ο ασθενής έχει πλέον τη
δυνατότητα να διαχειριστεί επιτυχώς µία µελλοντική κρίση
χρησιµοποιώντας τις νέες δεξιότητές του.

•

Εναλλακτικά : νοερή απεικόνιση → αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο
να σταθεροποιήσει τις σχετικές παρεµβάσεις προτού τερµατίσει τη
θεραπεία.
–
–

•

Επεξήγηση της συλλογιστικής της άσκησης
Προφορική συγκατάθεση της διεξαγωγής

Αν ο ασθενής δε συµφωνήσει, τότε συζητιούνται οι νέες δεξιότητες και τι
έµαθε ο ασθενής µέσα από τη θεραπεία, χωρίς την εφαρµογή της νοερής
απεικόνισης και την πρόκληση του συναισθήµατος .

Τερµατισµός της θερα̟είας
• Από την αρχή της θεραπείας : προετοιµασία του ασθενή για τη λήξη
της θεραπείας.
• Ενίσχυση στην αναζήτηση επιπλέον βοήθειας σε άλλες υπηρεσίες
ψυχικής υγείας.
• Συζήτηση & επικύρωση όλων των συναισθηµάτων του ασθενή σχετικά
µε τον τερµατισµό της θεραπείας.
• Προγραµµατισµός αναµνηστικής συνεδρίας αν αυτό χρειαστεί.
• ∆υνατότητα επιπλέον συνεδριών ενίσχυσης του νέου τρόπου
λειτουργίας του ατόµου.
• Πρόληψη υποτροπής.

Γνωσιακή Θερα̟εία για εφήβους
(Brown, 2007)
Παρόµοιος τρόπος παρέµβασης εκτός από τα εξής :
1. Περισσότερη έµφαση στη διαµόρφωση καλής θεραπευτικής
συµµαχίας & υποστήριξης
2. Περισσότερη έµφαση στη κατανόηση του κινήτρου της
απόπειρας
3. Περισσότερη έµφαση σε συµπεριφοριστικές τεχνικές
4. Προσαρµογή ειδικών παρεµβάσεων :
– Συναισθηµατικές δεξιότητες αντιµετώπισης (Θερµόµετρο διάθεσης)
– Πλάνο ασφαλείας για µέλη της οικογένειας
– Γράµµατα επίλυσης προβληµάτων
– Κουτί «πρώτων βοηθειών»

• Η εµπλοκή της οικογένειας είναι µεγαλύτερη όταν η
δυσλειτουργία της οικογένειας είναι πρόδροµος
απόπειρας
• Ενδυνάµωση της επικοινωνίας της οικογένειας
εκµάθηση δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων
• ∆ιαχείριση θυµού για την οικογένεια
• Βελτίωση µέσω της διαχείρισης των συνεπειών
• Τροποποίηση µη ρεαλιστικών προσδοκιών και
αύξηση της θετικής ενίσχυσης

Μοντέλο ΓΣΘ Τριών φάσεων για τη Πρόληψη της
Αυτοκτονίας
(Ghahramanlou-Holloway, Neely, & Tucker, 2014)

• Εφαρµογή σε ενδονοσοκοµειακούς και εξωνοσοκοµειακούς
ασθενείς : 9 ώρες ατοµικής ΓΣΘ φαίνεται να µειώνει τη
πιθανότητα επανάληψης της απόπειρας στο 50% των ασθενών
• Τρεις φάσεις θεραπείας βασιζόµενες στη ΓΣΘ – εµπλουτισµός
του προηγούµενου µοντέλου
• Στόχος είναι η προσαρµογή των γνωσιακών –
συµπεριφοριστικών στρατηγικών σε κάθε θεραπευτικό πλαίσιο
που ασχολείται µε τέτοιο πληθυσµό.
• Μία συνολική αξιολόγηση του ψυχιατρικού ιστορικού του
ατόµου, της διάγνωσης που έχει λάβει, των παρόντων
προβληµάτων, των παραγόντων επικινδυνότητας ή των
προστατευτικών παραγόντων πρέπει να διεξαχθεί πριν ξεκινήσει
η θεραπεία.

Ψυχοθερα̟ευτικές Παρεµβάσεις :
Κριτική θεώρηση
• Comtois & Linehan (2006) : αποτελεσµατικές → η διαλεκτικήσυµπεριφορική θεραπεία, η γνωσιακή – συµπεριφοριστική παρέµβαση
& η θεραπεία επίλυσης προβληµάτων.
• Έλλειψη ερευνών που να καταδεικνύει ότι η ενδονοσοκοµειακή
νοσηλεία είναι αποτελεσµατική στη µείωση της αυτοπροκαλούµενης
βλάβης.
• Έρευνες σχετικά µε τις θεραπείες που στοχεύουν την
αυτοπροκαλούµενη βλάβη, δηλαδή τον εκούσιο αυτοτραυµατισµό και
τις απόπειρες αυτοκτονίας :
– Η γνωσιακή-συµπεριφοριστική θεραπεία
– Η γνωσιακή θεραπεία
– Η θεραπεία επίλυσης προβληµάτων
– Η διαλεκτική - συµπεριφορική θεραπεία

Α̟οτελέσµατα ερευνών :
• Γνωσιακή-συµπεριφοριστική θεραπεία (CBT) : 12 τυχαιοποιηµένες
κλινικές δοκιµές
• Τρεις διαφορετικές παρεµβάσεις έδειξαν σηµαντικά αποτελέσµατα :
– θεραπεία επίλυσης προβληµάτων (PST; D’Zurilla & Goldfried, 1971 ; Salkovskis,
Atha & Storer, 1990)
– εστιάζει στην εκπαίδευση σε στάσεις και δεξιότητες που αφορούν την
εποικοδοµητική επίλυση προβληµάτων
– Στόχοι : µείωση της ψυχοπαθολογίας & ενίσχυση της ψυχολογικής και
συµπεριφορικής λειτουργικότητας του ατόµου για την πρόληψη υποτροπών και νέων
κλινικών προβληµάτων, καθώς και για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής.

• Linehan και συν. (1991) : γυναίκες µε Ο∆Π
• Brown και συν. (2005) : γνωσιακή θεραπεία 10 συνεδριών → περίπου
50% λιγότερο πιθανό να διαπράξουν µια απόπειρα αυτοκτονίας κατά
την περίοδο παρακολούθησης & λιγότερα συµπτώµατα κατάθλιψης και
απελπισίας.

Συµ̟ερασµατικά …
•

•

Α̟οτελέσµατα ελεγχόµενων µελετών :
– Γνωσιακή - συµπεριφορική θεραπεία : στρατηγικές για τη µείωση του
κινδύνου µελλοντικών συµπεριφορών αυτοπροκαλούµενης βλάβης.
– Μαθαίνουν πιο προσαρµοστικούς τρόπους για να διαχειριστούν την
έντονη δυσφορία και είναι καλύτερα εφοδιασµένοι για να αποτρέψουν µια
µελλοντική κρίση αυτοκτονίας.
Άλλα εξίσου σηµαντικά συστατικά :
– Συµπεριφορικές στρατηγικές µε έµφαση στη βελτίωση του κοινωνικού
δικτύου υποστήριξης των ασθενών και στην ενίσχυση της επαφής τους µε
τις υπηρεσίες υγείας.
– Γνωσιακές
στρατηγικές
εστιάζουν
στην
τροποποίηση
δυσπροσαρµοστικών σκέψεων και πεποιθήσεων που αναδύονται σε
κρίσεις αυτοκτονίας, και στην υπενθύµιση των λόγων που υπάρχουν για
να παραµείνουν στη ζωή.
Ανάγκη για ̟εραιτέρω έρευνες !!!!

Σύνοψη – Κριτική θεώρηση
• Η Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική θεωρία : αποτέλεσµα ερευνών εδώ και
40 έτη, µε πρωτεργάτη τον Aaron, T. Beck.
• Η ανάγκη ενσωµάτωσης της και η οργανωµένη διεξαγωγή της σε κλινικά
πλαίσια και στη κοινότητα, είναι αναγκαία.
• Το πρωτόκολλο της ΓΣΘ περιλαµβάνει την γνωσιακή αναδόµηση, την
εκµάθηση δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων, την ενίσχυση
συµµόρφωσης προς την θεραπεία, και τον εντοπισµό κοινωνικών
υποστηρικτικών οµάδων.
• ∆εν είναι όµως ξεκάθαρο ποια θεραπευτικά στοιχεία είναι απαραίτητα
για ένα θετικό θεραπευτικό αποτέλεσµα.
• Σηµαντικό : να εµπλουτιστεί η ΓΣΘ παρέµβαση µε νέες µεθόδους και
τεχνικές όπου θα αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα της.
• Η διάρκεια, η συχνότητα, και η ένταση της θεραπείας ΓΣΘ, πρέπει να
καθοριστεί µε ακρίβεια, έτσι ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο
θεραπευτικό αποτέλεσµα.
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