
ΓΣΘ στο χώρο της χρόνιας

σωµατικής ασθένειας



� Αν και η δυσφορία στην σωµατική ασθένεια

«αναµενόµενη» και «φυσιολογική», υπάρχει
µεγάλος χώρος για εφαρµογή ΓΣ

προγραµµάτων, καθώς:
� 25-33% ασθενών εµφανίζουν συµπτώµατα
κλινικών διαταραχών (συχνά αδιάγνωστα)

� Είναι αναγκαίο ούτως ή άλλως να αναπτύξουν

καλύτερες ικανότητες coping
� Έχουν ανάγκη βοηθείας και οι επαγγελµατίες

υγείας



Η προσαρµογή σε µια χρόνια ασθένεια, κατά τους Stewart, Rossκαι
Hartley (2004), αφορά τέσσερις περιοχές:

� τη βιολογική (σε θέµατα όπως: κόπωση, πόνος και άλλα συµπτώµατα, 
παρενέργειες της αγωγής, λειτουργικότητα, προσαρµογή στην εξέλιξη
της ασθένειας),

� την κοινωνική (σε θέµατα όπως: αποµόνωση, στίγµα, σχέσεις µε την
οικογένεια, τους φίλους και το προσωπικό υγείας),

� τη συναισθηµατική (αυτο-εικόνα, οικονοµικά ζητήµατα, 
επαναπροσδιορισµός στόχων και προσδοκιών, επαναξιολόγηση των
αξιών, θέµατα πνευµατικότητας, εύρεση νοήµατος στην όλη εµπειρία) 
και

� τη συµπεριφορά (έλεγχοι υγείας, τήρηση των ιατρικών οδηγιών, 
διαχείριση της εξέλιξης της ασθένειας).

� Επιπρόσθετα, οι χρόνια ασθενείς αντιµετωπίζουν προβλήµατα και
ζητήµατα επαγγελµατικής υφής, προβάλλουν θέµατα που αφορούν τις
αλλαγές στην εικόνα του σώµατος και στις υπάρχουσες δυνατότητες.



Οι πιθανές φάσεις του µοντέλου του Doca:

� η προδιαγνωστική,

� η οξεία, που περιλαµβάνει και τη διάγνωση,

� η χρόνια και

� η τελική φάση



Φάση  Προκλήσεις 

Οξεία 

1. Κατανόηση της ασθένειας 

2. Αλλαγή τρόπου ζωής και συµπεριφορών 

που σχετίζονται µε την υγεία 

3. Αντιµετώπιση της ασθένειας και των 

συνεπειών της 

4. Έκφραση συναισθηµάτων 

5. Αναγνώριση της νέας κατάστασης και των 
επιπτώσεών της στον εαυτό, τη ζωή και στις 
σχέσεις µε τους άλλους 

 



Φάση  Προκλήσεις 

Χρόνια 

1. Εξασφάλιση της ποιότητας ζωής σε επίπεδο 
ψυχολογικό, κοινωνικό, εργασιακό και βιολογικό – 
σωµατικό 

2. Τήρηση των ιατρικών οδηγιών 

3. Κινητοποίηση του υποστηρικτικού δικτύου 

4. Κατανόηση της κατάστασης της υγείας και της 
θεραπείας 

1.  Έκφραση συναισθηµάτων 

5. Αναγνώριση των επιπτώσεων της κατάστασης στον 
εαυτό, τη ζωή και στις σχέσεις µε τους άλλους 

 



Οι συνήθεις γενικοί στόχοι παρέµβασης είναι:

� µείωση της δυσφορίας και των άλλων

αρνητικών συναισθηµάτων,
� βελτίωση της ποιότητας ζωής και

� ενίσχυση της χρήσης λειτουργικότερων

στρατηγικών αντιµετώπισης του στρες.



Απαιτείται κατά τους Remien και Rabkin (2002):

� α) ευελιξία στην εφαρµογή του προγράµµατος σε
συνδυασµό µε διατήρηση των ορίων

� β) η ανάπτυξη ρεαλιστικών προσδοκιών σε
συνδυασµό µε την ανάγκη να µάθουν να

διαχειρίζονται την απώλεια

� γ) Ενηµέρωση για θέµατα ιατρικά και νοµικά
� δ) µεγάλα αποθέµατα δυνάµεων και αντοχής



Συνηθέστεροι τρόποι παρέµβασης για την ψυχολογική
στήριξη των χρόνια ασθενών: 

� πληροφόρηση,
� αξιοποίηση της κοινωνικής υποστήριξης,
� εκµάθηση τεχνικών διαχείρισης του στρες,
� χρήση ειδικών παρεµβατικών και θεραπευτικών
στρατηγικών και τεχνικών,

� οικογενειακή θεραπεία,
� παρέµβαση στο προσωπικό υγείας και το ευρύτερο
κοινωνικό πλαίσιο. 

� ειδικά ζητήµατα όπως η διαχείριση του πόνου και η
αντιµετώπιση προβληµάτων ύπνου.



� ΓΣ παρέµβαση δεν είναι:
� Θετική σκέψη και µόνο

� Έµφαση στα ‘καλά’ και αγνόηση των ‘δύσκολων’
� Προσποίηση ότι τα πράγµατα καλύτερα από όσο

πράγµατι

� Προσποίηση ότι όλα θα πάνε καλά

� Προσποίηση ότι έχουµε µια πρόκληση και όχι µια

απειλή

� Τίποτα από αυτά δεν βοηθά σε µια

δραµατική κατάσταση προκειµένου να

προσαρµοστεί ο ασθενής.



HOT CROSS

Σωµατικές

αισθήσεις

Συναίσθηµα

Σκέψεις

Γεγονός

Συµπερι-
φορά

Νόηµα

Λήψη

αποφάσεων



Στόχος ΓΣ παρεµβάσεων

� Αλλαγή από µη βοηθητικές αντιδράσεις σε
άλλες που έχουν δυνατότητα να βοηθήσουν

� Αλλάζοντας το ένα, αλλάζει και το άλλο
� Κάποια στοιχεία του ‘σταυρού’ (π.χ., σωµατικές
αισθήσεις) είναι ευκολότερα να αλλάξουν από
άλλα σε αρκετές περιπτώσεις

Για να εκκινήσει µια ΓΣ παρέµβαση προ-
απαιτούνται:
� Αξιολόγηση

� Σχηµατισµός περίπτωσης (Case Formulation)
� Επιλογή στόχων



Αξιολόγηση
της αλληλε̟ίδρασης ̟εριβάλλοντος, σκέψης, συµ̟εριφοράς, 

συναισθήµατος, σωµατικών αισθήσεων

� Ερωτήσεις:
1. Ποιο το πρόβληµα για το οποίο ζητά βοήθεια;
2. Ποια τα: καταστάσεις, σκέψεις, συναισθήµατα, 

συµπεριφορές, σωµατικές αισθήσεις που
σχετίζονται;

3. Ποιες οι βραχυ- και µακρο-χρόνιες συνέπειες του
προβλήµατος;



� Ερωτηµατολόγια
� IPQ-brief
� HADS
� CES-D
� BDI
� STAI
� ‘Distress Thermometer’ (0 – 100)

� Συνέντευξη

� Ηµερολόγια

� Παρατήρηση



IPQ-Brief

1. Πόσο πολύ επηρεάζει η ασθένειά σας τη ζωή σας; 

2. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα διαρκέσει η ασθένειά σας; 

3. Πόσο πολύ έλεγχο αισθάνεστε ότι έχετε στην ασθένειά σας; 

4. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι η θεραπεία που ακολουθείτε µπορεί να βοηθήσει στην ασθένειά 
σας; 

5. Πόσο πολύ αισθάνεστε συµπτώµατα της ασθένειάς σας; 

6. Πόσο ανησυχείτε σχετικά µε την ασθένειά σας; 

7. Πόσο καλά αισθάνεστε ότι κατανοείτε την ασθένειά σας; 

8. Πόσο πολύ σας επηρεάζει η ασθένειά σας συναισθηµατικά; (π.χ., σας θυµώνει, φοβίζει, ή 
στεναχωρεί;) 



Σχηµατισµός περίπτωσης (formulation)

� Κατανόηση ή ερµηνεία του προβλήµατος και
των παραγόντων που συµβάλλουν (ή
συνέβαλαν) στην ανάπτυξη και διατήρησή
του.

� Προσπάθεια για περιγραφή της
συγκεκριµένης ακολουθίας σκέψεων, 
συναισθηµάτων κλπ που ακολουθούν το
γεγονός – ερέθισµα και οδηγούν σε
συγκεκριµένο αποτέλεσµα.

� ∆ύο συνήθως είδη: «κυκλικά» και «κάθετου
σπιράλ (domino effect)».



� Κύκλος

Γεγονός: ξυπνά τη νύκτα µε πόνο στο στήθος

Σκέψη: παθαίνω έµφραγµα

Αντίδραση: Πανικός

Σωµατικά: έξαρση παλµών, επίταση πόνου στο στήθος

Συµπεριφορά: Ξαγρυπνά, µετρά συνεχώς σφυγµό, 
σκέφτεται να πάει στο γιατρό.



� Σπιράλ
(καρδιοπαθής) Ακούει ασθενοφόρο

«Κάποιος έπαθε κάτι σοβαρό, µε την καρδιά του ίσως»

Νιώθει πόνο στο στήθος, ξηροστοµία

Φόβος

Μετρά σφυγµό. Τηλεφωνεί στο γιατρό, αλλά το ‘κλείνει’.

«Μάλλον δεν είναι τίποτα. Απλά ανησυχώ. Θα θυµώσει και ο γιατρός.. 
Πόσο θα ζω µε το άγχος αυτό;» [2η σκέψη]

Θυµός, θλίψη

Ένταση παλµών, ένταση στο στοµάχι, εντονότερος πόνος στο στήθος

Μετρά πίεση που είναι υψηλή [2ο γεγονός]

«Θα αντέξω; Τελικά έχω πρόβληµα» [3η σκέψη]

Επίσκεψη στο νοσοκοµείο [συµπεριφορά-πρόβληµα]



� Ο ‘σχηµατισµός περίπτωσης’ συζητείται (και
συµφωνείται) µε ασθενή.

� Προκύπτουν 2 ερωτήµατα:
� Κατάλληλη η ΓΣ παρέµβαση για το πρόβληµα;
� Το έργο που απαιτείται ταιριάζει στο ρόλο του

ειδικού και στο σύστηµα υγείας που εργάζεται;



Ε̟ιλογή Στόχων

Πρέπει να γνωρίζουµε: 

� Στόχο

� Εναρκτήριο σηµείο

� Πορεία (action plan)
� Επιµέρους βήµατα

� Πιθανά εµπόδια



Οι στόχοι θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από:

� Πάντα σε σχέση µε το πρόβληµα για το οποίο έχει

ζητηθεί βοήθεια

� Πάντα σε σχέση µε τον επαγγελµατικό ρόλο και

δυνατότητες ειδικού

� Το πρόβληµα να δίνει ευκαιρίες για αντιµετώπιση (όχι
πολύ σπάνια)

� Ο στόχος να βρίσκεται στο εύρος ελέγχου ασθενή (π.χ., 
όχι να αφορά άλλους)

� Η επίτευξη στόχου θα επιφέρει ευεργετήµατα που ο

ασθενής εκτιµά (αρκετά)
� Ο στόχος µπορεί να επιτευχθεί µε αποδεκτό κόστος

� Ο στόχος να είναι «quick win» (όσο είναι εφικτό)



� Ο στόχος θα πρέπει να είναι ‘SMART’:
� Specific (όσο περισσότερο γίνεται)
� Measurable
� Achievable
� Relevant (να έχει σηµασία)
� Timely

� Ο ασθενής θα πρέπει να πιστεύει ότι τα πράγµατα

µπορούν να αλλάξουν.

� Τα επιµέρους βήµατα µπορούν να ξαναγραφούν πολλές

φορές.

� Τα ‘σύνθετα’ µπορούν να επιµεριστούν σε απλούστερα.



Ένα ̟αράδειγµα:

ΣΤΟΧΟΣ: έκφραση φόβου και
συναισθηµάτων στη σύζυγο

καθηµερινά και όπως συµβαίνουν

(άµεσα)

Ενθάρρυνση συζύγων να

εκφράσουν συναισθήµατα

Ευχερέστερη

συζήτηση

Σύντοµη συζήτηση καθώς

συµβαίνουν

Συζήτηση όταν η σύζυγος

νιώθει καλά

Σύντοµη συζήτηση για συναισθήµατα

όταν νιώθει καλά

Πειραµατισµός µε αλλαγές στην

καθηµερινή δραστηριότητα

Έλεγχος περιστατικών

καβγάδων µε σύζυγο

Εναρκτήριο σηµείο: συχνοί καβγάδες
µε σύζυγο, ειδικά όταν υπάρχει στρες

∆υσάρεστες

εξετάσεις

∆εν τα καταφέρνει*

•Λύση: κατάτµηση: π.χ., συζήτηση
αρχικά για φόβο, µετά άγχος, θλίψη κλπ.



Ερωτήσεις για τη διευκόλυνση δηµιουργίας στόχων:

� Τι θα θέλατε να επιτύχετε;

� Τι θα θέλατε να είναι διαφορετικό αφού τελειώσουµε;

� Τι θα θέλατε να συµβεί που δεν συµβαίνει τώρα;

� Τι θα θέλατε να µην συµβαίνει, από όσα τώρα συµβαίνουν;

� Τι θα είναι πραγµατικά σηµαντικό για σας;



Ερωτήσεις για τον ‘έλεγχο ̟ραγµατικότητας’ στόχων:

� Τι αλλαγές έχετε δοκιµάσει ως τώρα;

� Τι συνέβη κατά τις προσπάθειες αυτές;

� Ποιες συνθήκες επικρατούσαν τότε;

� Τι διαφορετικό θα γινόταν αν κάνατε αυτή την αλλαγή;

� Τι πιθανά εµπόδια θα πρέπει να υπολογίζουµε;

� Ποιος άλλος θα επηρεαστεί αν γίνει η αλλαγή; Πώς θα
αντιδράσουν;

� Ποιες συνέπειες (θετικές ή αρνητικές) θα προκύψουν;



Ερωτήσεις για τη διερεύνηση των ̟ιθανών εναλλακτικών κατά το

σχεδιασµό των βηµάτων:

� Τι θα κάνατε για να αλλάξετε την κατάσταση;

� Τι εναλλακτικές υπάρχουν;

� Τι προσπαθήσατε να κάνετε σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο

παρελθόν; 

� Τι έχετε δει άλλους να κάνουν;

� Τι θα µπορούσε να σας βοηθήσει;

� Ποιος θα µπορούσε να σας βοηθήσει ή να τον συµβουλευτείτε;

� Θα θέλατε προτάσεις από µένα;

� Ποιες εναλλακτικές προτιµάτε περισσότερο;

� Ποια τα υπέρ και τα κατά των εναλλακτικών αυτών;



� Αξιολογείστε 1 – 10 το επίπεδο ενδιαφέροντος και το επίπεδο
εφαρµοσιµότητας των εναλλακτικών.

� Θέλετε να επιλέξουµε µια εναλλακτική για να δράσουµε;

� Πόσο δύσκολο θα ήταν για σας να το κάνετε;

� Ποιο θα ήταν το πιο εύκολο βήµα να ξεκινήσουµε;

� Είναι αρκετά εύκολο, ή θα πρέπει να το κάνουµε πιο εύκολο
για να βεβαιωθούµε;



Ερωτήσεις ελέγχου δέσµευσης

� Θα κάνει τη διαφορά η επίτευξη του στόχου αυτού;

� Θα βοηθήσει το βήµα αυτό στην επίτευξη του τελικού στόχου;

� Ποιο από τα επόµενα βήµατα σας φοβίζουν ή φαίνονται

δύσκολα;

� Σας κάνει η σκέψη αυτή να αναβάλλετε την έναρξη;

� Τι αλλαγή χρειάζεται για να γίνουν εφαρµόσιµα;

� Πότε θα εφαρµόσετε το επόµενο βήµα;

� Τι µπορεί να παρεµβληθεί;

� Τι υποστήριξη θα θέλατε;

� Θα αναζητήσετε υποστήριξη;



Αντιµετώπιση εµποδίων:

� Ασχοληθείτε µε αυτό. Αφιερώστε χρόνο.Τι, 
πώς, γιατί.

� Περιµένετε εξελίξεις (π.χ., επίτευξη άλλου
στόχου).

� «Βραχυκυκλώστε» το: αφήστε το στην
‘ησυχία’ του και προχωρήστε στην
αντιµετώπιση του προβλήµατος παρά την

παρουσία του (π.χ., φορέστε ακουστικά µε
µουσική σε ένα δωµάτιο µε φασαρία).



Έλλειψη ‘κινήτρων’

� ∆ιαπίστωση

� Άµεση (το λέει ο ίδιος)

� Έµµεση: αλλάζει θέµα επανειληµµένα, ‘ξεχνά’ να κάνει κάτι, ‘ξεχνά’ ραντεβού

� ∆ιερεύνηση

1. Πολυπλοκότητα στόχου, προβλήµατος

2. Απουσία ελπίδας και σκοπού

Συζήτηση για το τι ενθαρρύνει, Μετατροπή φαντασίας

βοηθά ή εµπνέει ασθενή σε πραγµατικότητα

(και ως άσκηση για ασθενή: παρατήρηση & καταγραφή)



Μέθοδοι Αλλαγής



Μέθοδοι αλλαγής συµ̟εριφοράς

� Επιθυµία για αλλαγή (π.χ., µέσω ψυχοεκπαίδευσης, λίστα
υπέρ και κατά κλπ)

� Τερµατισµός παλαιών συνηθειών (αν και δύσκολα.. 
πεθαίνουν: παρατήρηση, ενίσχυση, ενθάρρυνση, αυτοέλεγχος)

� Ανάπτυξη νέων συνηθειών – δέσµευση (αυτο-οµιλία, 
παρατήρηση, αυτο-έλεγχος, ενίσχυση, βήµα-προς-βήµα
προσέγγιση κλπ.)

� Εκµάθηση νέων δεξιοτήτων (από χαλάρωση ως
διεκδικητικότητα)

� Αλλαγή των συνθηκών

� ∆οκιµή και βελτίωση (π.χ., µέσω επαναλήψεων)



� Συµπεριφορικά πειράµατα

� Σταδιακή έκθεση (κτίσιµο εµπιστοσύνης)

� Αντιµετώπιση αποφυγής και φόβου



Παρακολούθηση δραστηριότητας

∆ιαδικασία

1. Στόχος αλλαγής. Συµφωνία επ’ αυτού.

2. Baseline συµπεριφοράς

3. Εβδοµαδιαίοι στόχοι

4. Ηµερήσιοι στόχοι (βοήθεια από άλλους, ανατροφοδότηση από
άλλους ή ειδικό)

5. Μεταβολή στόχων εάν τα πράγµατα πάνε καλύτερα ή χειρότερα

(µετά από κατάλληλη αξιολόγηση)

� Πάντα παροχή (προγραµµατισµένων) ενισχύσεων

� Όπου δυνατόν, να γίνεται µε ‘ευχαρίστηση’ (όχι µε πίεση)



Μέθοδοι γνωστικής αλλαγής

Ανάλυση κατάστασης, έλεγχος προσοχής, λήψη απόφασης

� Τεχνικές εστίασης προσοχής (διάσπαση, εστίαση στο εδώ
και τώρα, έλεγχος των ερεθισµάτων που δέχεται κλπ)

� Τεχνικές για αλλαγές στην ανάλυση και ερµηνεία

(αποκαταστροφοποίηση, αναδόµηση, αυτόµατες σκέψεις, 
γνωστικά λάθη, πρόκληση κλπ)

� Τεχνικές για αλλαγές στη διαδικασία λήψης απόφασης

(π.χ., επίλυση προβλήµατος, υπέρ & κατά, βήµα-βήµα, 
διεκδικητικότητα, επανεξέταση κανόνων, ανοχή της
αβεβαιότητας – σχέση µεταξύ πιθανοτήτων και βεβαιότητας
κλπ).



Μέθοδοι διαχείρισης συναισθηµάτων και

δυσάρεστων σωµατικών αισθήσεων

� ∆ιαχείριση συναισθηµάτων

� Είναι ΟΚ να νιώθουµε άσχηµα

� Επίγνωση συναισθηµάτων

� Έκφραση, όχι αγνόηση, άρνηση ή απόκρυψη (σηµαντικότατο)
� Πηγή πληροφοριών (σηµαντική)
� Κάποτε βοηθητικά, κάποτε όχι
� Ενσωµάτωση στην ανάλυση κατάστασης, λήψη αποφάσεων, coping
κλπ

� Προβλήµατα:  α) έκφραση θυµού

β) διαχείριση άρνησης

γ) καταιγιστικά συναισθήµατα

(όλα στόχος ΓΣ παρέµβασης)



Έκφραση συναισθηµάτων
Έκφραση, αναγνώριση, κατανόηση και µείωση έντασης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής θέλει να αλλάξει την συναισθηµατική

του εµπειρία (µην το θεωρείτε δεδοµένο).

2. ‘Εξέταση’ της φύσης, έντασης και έκφρασης του συναισθήµατος.

3. Παροχή ερµηνείας του πως γεννάται το συναίσθηµα (γεγονότα-
σκέψεις-αντιδράσεις)

4. Τρόποι µείωσης (χαλάρωση, άσκηση, µουσική, ‘φωνή’ κλπ)

5. «∆ώστε χρόνο για ελεύθερη έκφραση συναισθηµάτων κάθε ηµέρα, 
αλλά βάλτε όριο (STOP)».

6. Χρήση στρατηγικών διαχείρισης των προβληµάτων που

σχετίζονται µε τα αρνητικά συναισθήµατα.



� ∆ιαχείριση δυσάρεστων σωµατικών αισθήσεων

[σε 3 στάδια]

A. Ο ασθενής ενθαρρύνεται να στρέψει την προσοχή του προς τα

συµπτώµατα: τι ακριβώς, πότε καλύτερα, πότε χειρότερα

B. Ο ασθενής ενθαρρύνεται να αναθεωρήσει προσωπικές αξίες ζωής

(αποδοχή κατάστασης) και στόχους – φιλοδοξίες

C. ∆ηµιουργία πλάνου δράσης (αποδοχή και δράση)
A. Απόσπαση προσοχής

B. Σχεδιασµός δραστηριοτήτων (π.χ., αλλαγή συνηθειών)

C. Πρόκληση και έλεγχος δυσάρεστων σκέψεων

D. Εκµάθηση τεχνικών (π.χ., χαλάρωση)

E. ‘Βηµατοδότηση’ υποχρεώσεων για µείωση πόνου και κούρασης



Προβλήµατα



Εικόνα σώµατος

Αλλαγές από την εξωτερική µορφή ως τις ικανότητες και αντοχές

Τεχνικές

1. Σταδιακή έκθεση σε στρεσογόνες καταστάσεις / ακολούθως
debriefing

2. Έκφραση συναισθηµάτων / πένθους

3. Συµπεριφορική πρόβα (π.χ., για ερωτήσεις άλλων, χαλάρωση για
τα ‘δύσκολα’)

4. ∆ιεκδικητικότητα

5. Πρόκληση δυσάρεστων σκέψεων (π.χ., ‘φαίνοµαι άσχηµη’, ‘ είµαι
σαν βαρέλι’, ‘ δεν είµαι ο άνθρωπος που ήµουν’, ‘ οι άλλοι µε
αποφεύγουν’.



Άρνηση και αποφυγή

Τεχνικές

1. Αξιολόγηση και απόφαση για δράση: υπέρ & κατά δράσης, υπάρχουν
βήµατα ή θέµατα που θέλουν χρόνο και προσοχή;

2. Εστίαση στην αναγνωρισµένη πηγή δυσφορίας: τι ανησυχεί τον
ασθενή, εξηγήσεις, κατανόηση, υπέρ – κατά άρνησης.

3. Αύξηση επίγνωσης και ικανότητας διαχείρισης: τι ξέρει και τι κάνει το
άτοµο µε τα προβλήµατά του, προτάσεις για αποτελεσµατική
διαχείριση.

4. Αύξηση αποδοχής και εµπιστοσύνης στους άλλους: διερεύνηση
στάσεων για θεραπεία και τήρηση οδηγιών, ενθάρρυνση αποδοχής
όταν η αξία της θεραπείας αµφισβητείται, διερεύνηση σχέσεων µε
οικείους και φίλους, ενθάρρυνση αποδοχής όταν τα προβλήµατα
σχέσεων αναγνωρίζονται ως οφειλόµενα στην άρνηση.



� Προϋποθέσεις

� Εµπιστοσύνη

� Η άρνηση όχι πάντα ‘..αρνητική’, αλλά σίγουρα αναµενόµενη.

� Ενθάρρυνση αποδοχής όταν ο ασθενής αρνείται ότι κάτι δεν

πάει καλά:
1. Εξέταση από κοινού των γεγονότων (‘τι άλλο θα µπορούσε να

συµβαίνει; µια ασθένεια, υποθετικά; υπάρχουν στοιχεία να το
στηρίζουν, υποθετικά πάντα; αν ίσχυε, ποιες οι σκέψεις και τα
συναισθήµατα;)

2. Καταγραφή αυτών των σκέψεων και συναισθηµάτων και εύρεση

στοιχείων που τα στηρίζουν ή όχι.

3. Αν ισχύει µια (άσχηµη) εναλλακτική, τι θα έκανε ο ασθενής; 
(προβλήµατα και λύσεις)



4. Επαναξιολόγηση τρεχουσών πεποιθήσεων και πλάνου: 
εξακολουθεί ο ασθενής να πιστεύει ότι ουδέν κακό; θα υπήρχαν
ευεργετήµατα αν έκανε ο ασθενής αλλαγές στον τρόπο που βλέπει

πράγµατα;

� Γενικά: Χρόνος & Υποµονή

� Βοηθά στη µείωση δυσάρεστων σκέψεων: έκφραση
συναισθηµάτων, απο-ευαισθητοποίηση στις δυσάρεστες σκέψεις, 
πρόκληση αρνητικών σκέψεων (ειδικά καταστροφοποίησης και
υπεργενίκευσης).

� Και αν ρωτάτε πως φαίνεται η άρνηση;

Με ερωτήσεις για το τι ξέρει (για ασθένεια), έχει ακούσει, του
έχουν πει, φοβάται, θυµάται κλπ.



Κόπωση
Τεχνικές

1. ‘Βηµατοδότηση’: 
� Όλα αργά, χωρίς βιασύνη

� Ένα πράγµα τη φορά

� Ξεκούραση µεταξύ υποχρεώσεων

� Καθιέρωση ‘ελάχιστης δράσης’ για τις ‘κακές’ ηµέρες

� Αύξηση έργου όσο αυξάνει η φυσική αντοχή

� Μειώστε έργο αν χρειαστεί

2. Σχεδιασµός δράσης:
� Σαφείς & ρεαλιστικοί στόχοι κατ’ ηµέρα (ξεκινώντας από τα βασικά) µε

πρότερο σχεδιασµό

� Ισορροπία επιτευγµάτων / ευχαρίστησης

� Σχεδιασµός νέων δραστηριοτήτων

3. Πρόκληση αρνητικών σκέψεων:
� ‘είµαι πολύ κουρασµένος να προσπαθήσω’, ‘ δεν πρέπει να είµαι αδύναµος

και να ενδώσω’, ‘ ποτέ δεν θα τα ξανακαταφέρω’. 



Έλλειψη κινήτρων
Τεχνικές

1. Σχεδιασµός δράσης

2. Σταδιακή δράση:
� Ξεκινάµε από όσα απλά, γνωστά, ενδιαφέροντα, σύντοµα

� Κατάτµηση σε απλά

� Σταδιακή αύξηση δυσκολίας και δαπανώµενου χρόνου

3. Πρόκληση αρνητικών σκέψεων:
� ‘νιώθω ότι δεν µπορώ, άρα δεν µπορώ’, 

� ‘θα το κάνω πάντα λάθος’, 

� ‘κάποτε ήµουν καλύτερος’, 

� ‘αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε’.



Πόνος
Τεχνικές

1. Σχεδιασµός δράσης

2. ‘Βηµατοδότηση’

3. Χαλάρωση

4. Απόσπαση προσοχής

5. ∆ιεκδικητικότητα (να ζητά βοήθεια χωρίς ντροπή ή επιθετικότητα)

6. Εργονοµικές διευκολύνσεις (π.χ., βοηθήµατα στο σπίτι, αλλαγές)

7. Πρόκληση αρνητικών σκέψεων:
� ‘αν πονάω τόσο τώρα, πόσο σε λίγο καιρό;’

� ‘είµαι αξιολύπητος, αδύναµος, ανίκανος…’

� ‘φαντάσου τι λένε οι άλλοι για µένα’

� ‘είµαι βάρος στους άλλους’

� ‘δεν πρέπει να υποκύψω στον πόνο’



Υπαναχωρήσεις
Τεχνικές

1. Ψυχοεκπαίδευση

2. Επίλυση προβλήµατος:
� Επαναξιολόγηση προβλήµατος: αναθεώρηση στόχων, προσθήκες, αφαιρέσεις
� Κατόπιν, κατά τα γνωστά

3. Έκφραση συναισθηµάτων (+ αποδοχή νέας πραγµατικότητας)

4. Χρήση τεχνικών από ‘βηµατοδότηση’ ως απόσπαση προσοχής

5. Πρόκληση αρνητικών σκέψεων:
� Αυτοκριτική

� Υπεργενικεύσεις

� Προγνώσεις

� Αποκαρδιωτικές σκέψεις κλπ



Οι αντιδράσεις των άλλων
Οι άλλοι αντιδρούν µε ποικίλους τρόπους απέναντι στην ασθένεια και

συχνά δεν ξέρουν τι να κάνουν ή να πουν.

� Βοηθά να βοηθήσουµε τους άλλους µε τα «3Α»:
� Αναγνώριση προβλήµατος (µην προσποιείστε ότι δεν υπάρχει)

� Αξιολόγηση της δυσκολίας που έχουν οι άλλοι: την αποφυγή που κάνουν, τον
εστιασµό τους ή την εκλογίκευση στην οποία προβαίνουν:

� Κατανόηση του γιατί. 

� ∆ιαπίστωση βαθµού ενόχλησης.

� Ευθεία ή έµµεση αντιµετώπιση, παροχή διευκόλυνσης

� Αντιµετωπίστε τον εαυτό σας µε σεβασµό (συµπεριλαµβανοµένου του
δικαιώµατος για ιδιωτικότητα)



Παραδείγµατα οργανωµένων παρεµβάσεων:

Fawzy, Cousins, Fawzy, Kemeny, Elashoff, & Morton, 1990. Fawzy & 
Fawzy, 1994. Bower, Kemeny, & Fawzy, 2002:

Τέσσερις τοµείς παρέµβασης:
� α) εκπαίδευση των ασθενών σε θέµατα υγείας και ασθένειας, γενικά και ειδικά

για το πρόβληµα υγείας που αντιµετωπίζουν,
� β) διαχείριση του στρες (τι είναι στρες, πως αξιολογούνται οι πηγές του στρες

και οι ατοµικές αντιδράσεις σε αυτό, εκµάθηση απλών τεχνικών χαλάρωσης),
� γ) εκπαίδευση στις στρατηγικές αντιµετώπισης του στρες (π.χ., επίλυση

προβληµάτων, συνειδητοποίηση των παραγόντων που σχετίζονται µε το στρες, 
όπως η αισιοδοξία, η πρακτικότητα, η ευελιξία και η ευρηµατικότητα) και,

� δ) ψυχολογική στήριξη και κοινωνική υποστήριξη.
� Οµαδικό πρόγραµµα, 10 περίπου εβδοµαδιαίων συναντήσεων, διάρκειας 2 

περίπου ωρών.



Miami GET SMART Program (Group Experienced Therapy – Stress 
Management and Relaxation Training)
(Ironson, Antoni, Schneiderman, Chesney, et al. (2002)

� Στόχοι:

� α) αύξηση της κατανόησης από την πλευρά των συµµετεχόντων των
πηγών στρες που αντιµετωπίζουν και των αντιδράσεών τους,

� β) ανάπτυξη λειτουργικών στρατηγικών αντιµετώπισης τους στρες,
� γ) εκµάθηση τεχνικών διαχείρισης του στρες,
� δ) αναγνώριση δυσλειτουργικών σκέψεων,
� ε) τροποποίηση δυσλειτουργικών γνωστικών διεργασιών και

σκέψεων,
� στ) ενίσχυση των ικανοτήτων επίλυσης διαπροσωπικών συγκρούσεων

και διαχείρισης του θυµού και,
� ζ) παροχή ενός υποστηρικτικού πλαισίου. 
� ∆έκα εβδοµαδιαίες οµαδικές συναντήσεις, έξι έως οκτώ συνήθως
ασθενών µε δύο συντονιστές.



Περιεχόµενο συναντήσεων:

� 1-2η: πληροφόρηση – συζήτηση για το στρες
� 3η : διαδικασία της γνωστικής αξιολόγησης.
� 4η: αυτόµατες σκέψεις, αρνητικές σκέψεις και γνωστικά
λάθη.

� 5η: θέµατα γνωσιακής αναδόµησης. 
� 6-7η:  θέµατα αντιµετώπισης του στρες. 
� 8-9η: έκφραση συναισθηµάτων, διαχείριση του θυµού,  
διεκδικητικότητα.

� 10η: κοινωνική υποστήριξη



Ποιος ο στόχος της παρέµβασης;;;

Η ανακούφιση;
Η θεραπεία;
Η διαχείριση της ασθένειας;
Η εξασφάλιση ποιότητας ζωής;



Υπάρχει πάντα η ανάγκη

για ισορροπία µεταξύ

Ελπίδας – θετικών προσδοκιών
και

Πραγµατικότητας.


