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ΓΝΩΣΙΑΚΑ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΟΣ :
“THE BIPOLAR WORKBOOK : TOOLS FOR CONTROLLING YOUR
MOOD SWINGS” της Monica Ramirez Basco (2006)
Κάπαρης, Ν. & Ευθυμίου, Κ.
Ιούνιος 2011

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ;
Η Διπολική Διαταραχή (Bipolar Disorder) ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των
Διαταραχών της Διάθεσης, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Διαγνωστικού και
Στατιστικού Εγχειριδίου για τις Ψυχικές Διαταραχές της Αμερικανικής Ψυχιατρικής
Εταιρίας (Diagnostic and Statistical Μannual of Mental Disorders, DSM-IV-TR, American
Psychiatric Association, 2000).
Για να διαγνωστεί ένα άτομο με ΔΔ, το DSM-IV-TR αναφέρει ότι πρέπει να έχει
εκδηλώσει τουλάχιστον ένα μανιακό επεισόδιο, το οποίο δεν οφείλεται σε
κατάχρηση αλκοόλ ή τοξικών ουσιών, φάρμακα ή κάποιον ιατρικό παράγοντα.
Οι περισσότεροι ασθενείς με ΔΔ έχουν βιώσει και επεισόδια κατάθλιψης εκτός
από επεισόδια μανίας. Υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες κατάθλιψης, αλλά με τους
ασθενείς με ΔΔ συνδέεται η Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή και ειδικότερα το
Μείζον Καταθλιπτικό Επεισόδιο. Πολλοί ασθενείς με ΔΔ έχουν βιώσει Μείζον
Καταθλιπτικό Επεισόδιο.
Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ
Η ΔΔ μπορεί να έχει βιολογική αιτιολογία, αλλά προκαλεί και σωματικά (physical)
και ψυχολογικά συμπτώματα. Τα σωματικά συμπτώματα περιλαμβάνουν
δυσλειτουργίες στον ύπνο, στην ενέργεια, στην όρεξη και στη συγκέντρωση. Τα
ψυχολογικά συμπτώματα περιλαμβάνουν αλλαγές στη σκέψη, στα συναισθήματα και
στην επιλογή των πράξεων.
Ο σημαντικότερος στόχος είναι να μάθει ο ασθενής με ΔΔ να προλαμβάνει τις
υποτροπές της κατάθλιψης και της μανίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο
θεραπευτής πρέπει να φροντίσει ώστε ο ασθενής να μάθει δυο σημαντικά πράγματα :
1. Πώς να αναγνωρίζει τα πρώτα προειδοποιητικά σήματα (early warning
signs) που δείχνουν ότι επανέρχονται τα συμπτώματα της ΔΔ
2. Πώς να αντιδρά γρήγορα και να σταματήσει τα συμπτώματα πριν
καταστούν σοβαρά (πριν κλιμακωθούν).
ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ : ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
Μια κατάλληλη μέθοδος που βοηθά να γίνουν κατανοητά τα σημαντικά γεγονότα
της ζωής του ασθενούς είναι το Διάγραμμα Ζωής (Life Chart). Στο Διάγραμμα Ζωής, ο
ασθενής διευθετεί τα γεγονότα της ζωής του που συνδέονται με την ασθένειά του σε
χρονική σειρά και καταγράφει τις περιόδους έξαρσης των συμπτωμάτων και τις
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περιόδους ύφεσής τους, τις νοσηλείες του, τις μεθόδους θεραπείας (φαρμακευτική
αγωγή-ψυχοθεραπεία), τα ορόσημα ζωής και τις περιόδους όπου σημειώθηκε
κατάχρηση αλκοόλ ή τοξικών ουσιών. Η κύρια αξία του Διαγράμματος Ζωής συνίσταται
στο ότι ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τα συνήθη πρότυπα
συμπεριφοράς (common patterns) και να προβλέπει πότε είναι πιο πιθανό να
εκδηλωθεί το επόμενο επεισόδιο (καταθλιπτικό ή μανιακό), ώστε να μπορεί να το
εμποδίσει παίρνοντας τια κατάλληλες προφυλάξεις :
Διάγραμμα ζωής ασθενή

15 ετών θάνατος συντρόφου
__________________________________________________________________________________________

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
Τα βήματα που ακολουθούνται για την κατάρτιση του Διαγράμματος Ζωής είναι
τα παρακάτω :
· Βήμα 1ο - Καταγραφή των μανιακών και καταθλιπτικών επεισοδίων
· Βήμα 2ο – Καταγραφή χρονικών περιόδων που ο ασθενής έκανε κατάχρηση
αλκοόλ ή λάμβανε τοξικές ουσίες
· Βήμα 3ο – Σημείωση στη «γραμμή ζωής» των ορόσημων ζωής (major life events)
(πχ έναρξη ή διακοπή του σχολείου, απώλειες συγγενών ή προσφιλών
προσώπων, αλλαγές εργασίας, γάμος, γεννήσεις παιδιών, αλλαγές κατοικιών και
ατυχήματα ή ιατρικά προβλήματα).
· Βήμα 4ο - Καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τα χρονικά διαστήματα
θεραπείας (πχ χρονικές περιόδους νοσηλείας του)
· Βήμα 5ο – Άλλα ψυχολογικά προβλήματα
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΖΩΗΣ
Συνοπτικά, ο ειδικός ψυχικής υγείας και ο ασθενής καλούνται-μέσω του
Διαγράμματος Ζωής- να δώσουν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα :
1. Πρότυπα συμπεριφοράς (patterns) των καταθλιπτικών και των μανιακών
επεισοδίων στο Διάγραμμα Ζωής ;(όπως πχ εποχικά σύνδρομα)
2. Συσχέτιση μεταξύ της ύπαρξης στρεσσογόνων γεγονότων και της έναρξης
κατάθλιψης ή μανίας (πχ διαζύγιο)
3. Σύνδεση μεταξύ των θεραπειών και των επεισοδίων (πχ είδος φαρμακευτικής
αγωγής)
4. Περίοδοι κατάχρησης αλκοόλ ή χρήσης τοξικών ουσιών συνδέονται με
καταθλιπτικά ή μανιακά επεισόδια (πχ χρήση αλκοόλ για ανακούφιση
συμπτωμάτων ΔΔ).
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
Για να μπορεί ο ασθενής να θυμάται ό,τι σχετίζεται με τη φαρμακευτική του
αγωγή, μπορεί να εκπαιδευτεί από τον ειδικό στη συμπλήρωση φύλλων για το
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προσωπικό του Θεραπευτικό Ιστορικό (Treatment History). Κάθε φύλλο
Θεραπευτικού Ιστορικού αποτελείται από γραμμές και στήλες, στις οποίες ο ασθενής
καταγράφει εν συντομία πληροφορίες σχετικά με την εκάστοτε φαρμακευτική του
αγωγή, όπως : ημερομηνία συνταγογράφησης αγωγής, είδος αγωγής, δόση και
συχνότητα λήψης, παρενέργειες, αν βοήθησε η αγωγή, αιτίες διακοπής αγωγής και ο
ειδικός που συνταγογράφησε την αγωγή.
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΡΩΙΜΟ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»
Πολλές φορές ασθενείς με ΔΔ, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει πολλαπλά επεισόδια
μανίας και κατάθλιψης, δυσκολεύονται να διακρίνουν μεταξύ των συμπτωμάτων των
δυο καταστάσεων. Ο λόγος είναι η ομοιότητα κάποιων προειδοποιητικών «σημάτων»,
που είναι κοινά σε μανία και κατάθλιψη, όπως η δυσκολία στον ύπνο και η
νευρικότητα-ευερεθιστότητα. Όμως, η σημασία διάκρισης έναρξης μανίας ή
κατάθλιψης είναι βαρύνουσα καθώς ανάλογα με το είδος του επερχόμενου
επεισοδίου θα διαφοροποιηθούν οι παρεμβάσεις αντιμετώπισής του.
Ένας τρόπος, με τον οποίο ο ασθενής μπορεί να βοηθηθεί στην προσπάθειά του
να ξεχωρίζει μεταξύ των πρώιμων «σημάτων» μανίας και κατάθλιψης είναι το
Φυλλάδιο Συμπτωμάτων της Διάθεσης (Mood Symptoms Worksheet). Ένα
παράδειγμα συμπλήρωσης τέτοιου φυλλαδίου δίνεται παρακάτω :
Τί είναι για μένα φυσιολογικό ;
Διάθεση :
Ενεργητικότητα :
Συμπεριφορά :
Δραστηριότητες :
Κατηγορία
Διάθεση
Εικόνα εαυτού

Κοινωνική
δραστηριότητα
Συνήθειες ύπνου
Ταχύτητα σκέψης
Σεξουαλική ορμή

Μανία

Κατάθλιψη

Χωρίς
συμπτώματα
Νευρικότητα
Στενοχώρια
Σταθερότητα
Είμαι ο εξυπνότερος Μισώ τον εαυτό Είμαι ΟΚ, όλα καλά
άνθρωπος
στον μου
κόσμο
Δεν
μπορώ
να Δε θέλω να με δει Επισκέπτομαι τους
σταματήσω να είμαι κανένας
φίλους μου και την
ανάμεσα σε κόσμο
οικογένειά μου
Τέσσερις ώρες κάθε Κοιμάμαι όλη την Επτά-οκτώ ώρες
βράδυ
ημέρα
ύπνου καθημερινά
Γρήγορη
και Το μυαλό μου το Συνήθως
τα
αποδιοργανωμένη
νιώθω «αργό»
«πιάνω εύκολα»
Δεν
μπορώ
να Δεν έχω κανένα Σπάνια
με
σταματήσω
να ενδιαφέρον
ενδιαφέρει το σεξ
σκέφτομαι το σεξ
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Όταν ο ασθενής συμπληρώσει το Φυλλάδιο, μπορεί να το δώσει στα μέλη της
οικογένειάς του ή στους φίλους του, στον θεραπευτή του, ώστε να μοιραστούν μαζί του
τις παρατηρήσεις τους σχετικά με όσα έχει καταγράψει, ώστε να τον γνωρίσουν
καλύτερα και να αναγνωρίζουν πιο έγκαιρα τις πρώιμες αλλαγές στη διάθεσή του, να
αναγνωρίζει ποιο πιθανό επεισόδιο-μανιακό ή καταθλιπτικό-μπορεί να εκδηλωθεί και
να λάβουν χώρα στον ασθενή οι κατάλληλες παρεμβάσεις στη ζωή του προς αποφυγή
της κλιμάκωσης των συμπτωμάτων του.

ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ
Ο ασθενής με ΔΔ για να μπορέσει να ελέγξει την ασθένειά του, πρέπει να θέσει
τους παρακάτω στόχους σχετικά με τα συμπτώματά του :
1. Πώς θα εμποδίσει την επιδείνωση των συμπτωμάτων του
2. Πώς να αυξήσει τα θετικά στοιχεία στη ζωή του
3. Πώς θα μειώσει και θα ελέγξει τα αρνητικά στοιχεία στη ζωή του
Η εναλλαγή συμπτωμάτων ορίζεται ως Πορεία/Κύκλος της Διπολικής
Διαταραχής (Course of Bipolar Disorder) και δείχνει πώς ένα επεισόδιο μανίας ή
κατάθλιψης προκαλεί αλλαγές στις σκέψεις και στη διάθεση των ασθενών. Παρακάτω
δίνεται ένα διάγραμμα που αποτυπώνει τον Κύκλο της Διπολικής Διαταραχής :

Ο Κύκλος της Διπολικής Διαταραχής :

Ο παραπάνω Κύκλος δείχνει ότι η καταθλιπτική διάθεση συνήθως συνοδεύεται
από αρνητικές σκέψεις σχετικά με τον εαυτό, τον κόσμο και το μέλλον (καταθλιπτική
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τριάδα). Αντίθετα, η ευφορική διάθεση παράγει αισιόδοξες σκέψεις, μια θετικότερη
αυτοεικόνα και ιδέες για νέες δραστηριότητες ή περιπέτειες. Η νευρική/ευερέθιστη
διάθεση διεγείρει αρνητικές σκέψεις για τους άλλους και φέρνει αίσθηση καχυποψίας.
Οι αλλαγές στις σκέψεις και στα συναισθήματα των ασθενών, επιφέρουν αλλαγές και
στη συμπεριφορά τους. Όταν οι ασθενείς νιώθουν θλίψη και σκέφτονται υποτιμητικά
για τον εαυτό τους επιβραδύνουν τους ρυθμούς ζωής τους και δραστηριοποιούνται
λιγότερο. Όσο περισσότερο επιδεινώνονται η διάθεση και οι αρνητικές στάσεις των
ασθενών, τόσο λιγότερο δραστηριοποιούνται στους τομείς της ζωής τους, όπως στην
εργασία τους, στις δουλειές του σπιτιού, στην κοινωνική συναναστροφή με άλλους
ανθρώπους.
Από την άλλη πλευρά, κατά την έναρξη ενός μανιακού επεισοδίου, οι αλλαγές που
λαμβάνουν χώρα στη συμπεριφορά των ασθενών μπορεί να μην είναι αντιληπτές στους
ίδιους αλλά συνήθως παρατηρούνται από τους γύρω τους, ιδιαίτερα από εκείνους που
τους γνωρίζουν καλά (οικογένεια, φίλοι). Η διάθεσή τους μπορεί να έχει γίνει πιο
ευφορική ή να δείχνουν πιο ανήσυχοι. Παρατηρείται αύξηση στην ενεργητικότητα των
ασθενών, όπως ανησυχία, να πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο πιο συχνά χωρίς να
παραμένουν κάπου ήρεμοι, διαδοχική αλλαγή δραστηριοτήτων από τη μια στην άλλη,
ανάληψη μεγαλύτερων ρίσκων. Όταν η μανιακή διάθεση είναι ήπια, πολλοί ασθενείς με
ΔΔ νιώθουν μια επιθυμία να ξεκινήσουν νέες δραστηριότητες ή να κάνουν περισσότερες
αλλαγές στην καθημερινή τους ζωή, αλλά μπορεί να συγκρατήσουν την ορμή τους και
να πειθαρχήσουν τον εαυτό τους, ώστε να ολοκληρώσουν εργασίες που έχουν ήδη
ξεκινήσει.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
Και στην κατάθλιψη και στη μανία υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που τις
χειροτερεύουν. Παρακάτω αναφέρονται ποιοι χειροτερεύουν την καταθλιπτική
διάθεση :
· Αίσθηση κορεσμού (Feeling Overwhelmed):
· Απομόνωση από τους άλλους (Isolation from Others): Η τάση των ασθενών με
ΔΔ όταν βιώνουν καταθλιπτικά συναισθήματα, να παραμένουν μακριά από
κοινωνικές συναναστροφές με άλλους ανθρώπους.
· Θυμός (Anger): Πολλές φορές οι ασθενείς που έχουν περάσει καταθλιπτικά
επεισόδια στο παρελθόν βιώνουν θυμό όταν επανεμφανίζονται τα
καταθλιπτικά συμπτώματα.
· Αρνητικά εισερχόμενα (Negative Input): Υπάρχουν διάφορα ερεθίσματα ή
θέματα που μπορούν να επιδεινώσουν τα καταθλιπτικά συμπτώματα των
ασθενών, όπως η παρακολούθηση ταινιών με δραματικό σενάριο, τα
μελαγχολικά τραγούδια, τα προβλήματα άλλων ανθρώπων, οι σκέψεις σχετικά
με το παρελθόν.
Οι ασθενείς με ΔΔ μπορούν να καταγράφουν τους παράγοντες, οι οποίοι στη δική
τους ζωή μπορούν να προκαλέσουν καταθλιπτικά συμπτώματα καθώς και τί μπορούν
οι ίδιοι να κάνουν για να τα αντιμετωπίσουν. Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα
καταγραφής :
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Πράγματα που χειροτερεύουν
κατάθλιψή μου
Σκέψεις σχετικά με το παρελθόν

την Τί σχεδιάζω να κάνω γι’ αυτά

Μαγειρεύω ένα γεύμα για να μου τραβήξει
την προσοχή
Κάνω κατάλογο των σφαλμάτων μου ή Σκέψεις σχετικά με τα παιδιά μου,
των ατυχιών μου
τον/την σύζυγό μου
Παρακολούθηση δραματικών έργων στην Σηκώνομαι απ’ το κρεβάτι, κλείνω την
τηλεόραση
τηλεόραση και κάνω κάτι άλλο σε
διαφορετικό δωμάτιο
Παίρνω «συμβουλές» από τη μητέρα μου
Παρακολουθώ τις κλήσεις μου και
τηλεφωνώ στη μητέρα μου όταν νιώθω
καλύτερα
Πίνω κρασί
Πηγαίνω σε έκτακτη συνεδρία των
Ανώνυμων Αλκοολικών αν το χρειάζομαι
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΝΙΑΣ
Παρακάτω αναφέρονται ποιοι παράγοντες χειροτερεύουν τη μανία :
· Παραμονή σε κατάσταση υπερδιέγερσης (Staying High): Οι ασθενείς με ΔΔ
ελπίζουν ότι μπορούν να παραμείνουν σε κατάσταση υπομανίας ή
υπερδιέγερσης χωρίς να εξελιχθεί σε πλήρες μανιακό επεισόδιο, κάτι πουδυστυχώς-σπάνια συμβαίνει.
· Απώλεια ύπνου (Losing Sleep): Η απώλεια της ικανότητας για ύπνο αποτελεί
σύμπτωμα μανίας ύ υπομανίας αλλά επίσης αποτελεί αιτία που επιδεινώνει τα
προβλήματα των ασθενών με ΔΔ.
· Παράλειψη φαρμακευτικής αγωγής (Skipping Medication): Το να μη
συμμορφώνεται κάποιος ασθενής με ΔΔ με τη φαρμακευτική του αγωγή
σίγουρα θα επιδεινώσει την κατάστασή του.
· Αισθητηριακός κορεσμός (Overstimulation): Καταστάσεις όπως ο υπερβολικός
θόρυβος, η σύγχυση, το έντονο φως, η άσκηση, μπορούν να προκαλέσουν
κορεσμό στα ερεθίσματα, στα οποία εκτίθενται οι ασθενείς με ΔΔ.
Παρόμοια με τα συμπτώματα κατάθλιψης, οι ασθενείς με ΔΔ μπορούν να
καταγράφουν και τις καταστάσεις που τους προκαλούν συμπτώματα μανίας και τους
τρόπους αντιμετώπισής τους. Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα καταγραφής :
Πράγματα που χειροτερεύουν τη μανία Τί σχεδιάζω να κάνω γι’ αυτά
μου
Ψωνίζω σε μεγάλα εμπορικά κέντρα κατά Τα αποφεύγω όταν έχω συμπτώματα
τη διάρκεια των περιόδων εκπτώσεων
μανίας ή περιορίζω τα ψώνια μου μόνο
στα απαραίτητα
«Σερφάρω» στο διαδίκτυο αργά το βράδυ
Βλέπω τα e-mails μου το πρωί ή μπαίνω
στο διαδίκτυο μόνο αμέσως μετά το
δείπνο
Οικογενειακές
συγκεντρώσεις-πολύς Όταν
νιώθω
ότι
«γεμίζω»
από
κόσμος και πολύς θόρυβος
ερεθίσματα, πηγαίνω για λίγο σε ένα
ήσυχο μέρος του σπιτιού ή φεύγω νωρίς
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ΑΥΞΆΝΟΝΤΑΣ ΤΑ «ΔΥΝΑΤΑ» ΣΗΜΕΙΑ
Όταν οι ασθενείς με ΔΔ προσπαθούν να προβούν σε αλλαγές στη ζωή τους και να
ελέγξουν τις εναλλαγές της διάθεσής τους, είναι πολύ πιο εύκολο να αυξήσουν τα θετικά
στοιχεία παρά να μειώσουν τα αρνητικά. Παρακάτω γίνεται αναφορά σε κάποια θετικά
στοιχεία που βελτιώνουν τη ζωή των ασθενών.
Αύξηση κοινωνικών συναναστροφών (Adding people)
Η απομόνωση και η μοναξιά τροφοδοτεί την κατάθλιψη και ακολούθως η
κατάθλιψη ωθεί τους ασθενείς να απομονώνονται ακόμα περισσότερο, δημιουργώντας
έναν φαύλο κύκλο. Η αντιμετώπιση της καταθλιπτικής κατάστασης είναι οι ασθενείς να
πράττουν το αντίθετο απ’ ότι αισθάνονται. Αντί να απομακρύνονται από τους άλλους,
να επιδιώκουν την επαφή μαζί τους, να τους αφήνουν να καταλάβουν ότι αισθάνονται
στενοχωρημένοι, να μην κρύβονται. Να επικοινωνούν με φίλους, μέλη οικογένειας,
συναδέρφους, μέλη συλλόγων, γνωστούς από θρησκευτικές συγκεντρώσεις, έναν
γιατρό ή έναν γείτονα. Να αφήνουν τους άλλους να τους προσφέρουν τη βοήθεια και
την υποστήριξή τους και να την αποδέχονται.
Υιοθέτηση υγιών συνηθειών (Adding healthy habits)
Είναι σημαντικό να βοηθηθούν οι ασθενείς με ΔΔ να προσθέσουν ή να ενισχύσουν
υγιείς συνήθειες στην καθημερινότητά τους. Ένας τρόπος είναι να κάνουν έναν
κατάλογο με συνήθεις της ζωής τους που επιθυμούν να ενισχύσουν ή κάποιες που θα
ήθελαν να αναπτύξουν, όπως στο παρακάτω παράδειγμα :
Όταν συναναστρέφομαι με άλλους ανθρώπους,
έχω τα παρακάτω θετικά :
1.
1.
2.
3.

Προσωρινά ξεχνώ τα προβλήματά μου
Με κάνουν να γελώ και να διασκεδάζω
«Ξεχνιέμαι» για λίγο χρονικό διάστημα
Αφού τους βλέπω, πάντα είμαι χαρούμενος
που το έκανα

Έλεγχος του βάρους (Weight control)
Η αύξηση του βάρους αποτελεί ένα από τα πιο συχνά παράπονα των ασθενών
που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για τη ΔΔ. Όμως δεν ευθύνονται μόνο τα
φάρμακα για την αύξηση του βάρους. Είναι εύκολο για τους ασθενείς να σταματήσουν
την προγραμματισμένη τους γυμναστική ή και να ακολουθήσουν ανθυγιεινές
διατροφικές συνήθειες.
Στην πράξη, είναι πιο εύκολο να προστεθούν υγιείς συνήθειες από το να γίνονται
προσπάθειες να μειωθούν αρνητικές συνήθειες. Οι ασθενείς μπορούν να επιλέξουν στην
αρχή μια νέα υγιεινή συνήθεια, να την εφαρμόσουν επιτυχημένα στην καθημερινότητά
τους και, στη συνέχεια, να προσθέσουν και άλλες, όταν νιώσουν περισσότερη
αυτοπεποίθηση ή μπορούν να καταγράψουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην
υιοθέτηση νέων συνηθειών, όπως παρακάτω :
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Εμπόδια που αντιμετωπίζω στην προσπάθεια
απώλειας βάρους :
· Δεν ξέρω πώς να κάνω δίαιτα
· Δε μ’ αρέσει καθόλου να γυμνάζομαι
· Η προσπάθεια για δίαιτα θα με αγχώσει
· Δε θα ‘πρεπε να με νοιάζει που είμαι παχύς
· Λατρεύω τα γλυκά
Ακολούθως, οι ασθενείς μπορούν να κάνουν έναν κατάλογο υγιών συνηθειών που
θα ήθελαν να υιοθετήσουν, όπως στο παρακάτω παράδειγμα :

Υγιεινές συνήθεις που θα ήθελα να εφαρμόσω :
· Να διαβάσω ένα βιβλίο σχετικά με δίαιτες
· Να πάω σε ένα ινστιτούτο αδυνατίσματος
· Να αρχίσω να τρώω φρούτα και λαχανικά που
μου αρέσουν
· Να πηγαίνω τον σκύλο μου πιο συχνά βόλτα
Μια «παγίδα» στην εφαρμογή νέων διατροφικών συνηθειών αποτελεί η άποψη
του «όλα ή τίποτα» όπως πχ στην περίπτωση μιας δίαιτας που πρέπει ή να ακολουθηθεί
πιστά ή καθόλου. Εναλλακτικά, οι ασθενείς μπορούν να επιλέξουν από έναν κατάλογο
προτάσεων σχετικά με τη βελτίωση των διατροφικών τους συνηθειών ποιες τους είναι
εύκολο να εφαρμόσουν, όπως παρακάτω :

Επέλεξε με √ όποιες από τις παρακάτω ιδέες
πιστεύεις ότι σου ταιριάζουν :
· Μην κρατάς φαγητό από fast food στο σπίτι, αλλά
πήγαινε σε εστιατόριο όπου σε σερβίρουν
· Προσπάθησε για λίγες ημέρες να μη φας γλυκά,
μέχρι η όρεξή σου γι’ αυτά να υποχωρήσει
· Προσπάθησε στα γεύματά σου να μην τρως ψωμί
· Προτίμησε φαγητά κατσαρόλας αντί τηγανητών
Προγραμματισμός νυχτερινού ύπνου (Getting a good night’s sleep)
. Παρακάτω δίνονται προτάσεις για το τί πρέπει να κάνουν οι ασθενείς και τί να
αποφεύγουν ώστε ο καθημερινός τους ύπνος να είναι επαρκής και ικανοποιητικός :
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Συμβουλές για έναν καλό νυχτερινό ύπνο :
ü Σταθερότητα : Να κοιμάσαι και να ξυπνάς περίπου την ίδια ώρα κάθε ημέρα,
ακόμα και τα Σαβ/κα
ü Ο ύπνος είναι νυχτερινή συνήθεια : Απόφευγε να κοιμάσαι κατά τη διάρκεια
της ημέρας και να μένεις ξύπνιος μέχρι αργά το βράδυ. Αν ο κύκλος του
ύπνου σου έχει αλλάξει, μίλησε με τον γιατρό σου, ώστε να σχεδιάσετε μαζί
την επαναφορά της κανονικότητάς του
ü Χρησιμοποίησε το κρεβάτι σου μόνο για τον ύπνο : Συνήθισε να βλέπεις
τηλεόραση, να τρως, να διαβάζεις ή να κανονίζεις τις πληρωμές
λογαριασμών σε άλλα δωμάτια, σε ένα τραπέζι ή σε καναπέ. Μάθε να
πηγαίνεις στο κρεβάτι μόνο όταν νυστάζεις
ü Δημιουργία άνετου χώρου : Κάνε άνετο τον χώρο που κοιμάσαι
τοποθετώντας μαξιλάρια, παπλώματα ή ο,τιδήποτε άλλο σε κάνει να νιώθεις
καλά
ü Προσπάθησε να ηρεμείς το βράδυ : Ξεκίνα την προετοιμασία για τον ύπνο
σου τουλάχιστον μια ώρα πριν, ησυχάζοντας το γύρω σου περιβάλλον αλλά
και τον νου σου
ü Απόφευγε διεγερτικά ερεθίσματα : Πράγματα όπως μια ζεστή κούπα καφέ ή
κακάο, το κάπνισμα ή η κατανάλωση γλυκών επιδορπίων μπορεί να σε
κρατήσουν ξύπνιο, ειδικά αν είσαι ευάλωτος στη νικοτίνη, στην καφεΐνη ή
στη ζάχαρη. Αν έχεις στομαχικά προβλήματα, απόφευγε να τρως δείπνο
αργά το βράδυ καθώς και τα καυτερά φαγητά.

Πράγματα που πρέπει να αποφεύγονται όταν υπάρχει πρόβλημα με τον
ύπνο:
ü Κατανάλωση καφεΐνης : Απόφευγε να καταναλώνεις καφέ το βράδυ. Αν αυτό
σου είναι δύσκολο, δοκίμασε καφέ χωρίς καφεΐνη
ü Διαδίκτυο : Απόφευγε το «σερφάρισμα» πριν τον ύπνο. Αντί να νυστάξεις,
είναι πιθανόν να διεγερθεί το νευρικό σου σύστημα και να μην μπορείς να
κοιμηθείς
ü Τηλεόραση και βιβλία : Αν επιλέξεις να δεις τηλεόραση ή να διαβάσεις κάποιο
βιβλίο, επέλεξε πρόγραμμα ή βιβλίο που δε θα σε κρατήσει ξύπνιο. Επέλεξε
προγράμματα σε επανάληψη ή ένα βαρετό βιβλίο και απόφευγε θεάματα με
δράση και πυροβολισμούς ή βιβλία με δραματική πλοκή
ü Δουλειές του σπιτιού : Μην αρχίζεις να καθαρίζεις το σπίτι, ακόμα κι’ αν
έχουν μείνει ανολοκλήρωτες δουλειές. Αν το κάνεις, θα προκαλέσεις ένταση
στον εαυτό σου αντί να χαλαρώσεις πριν τον ύπνο.
ü Φυσική άσκηση : Η γυμναστική – όπως και κάθε άλλη έντονη σωματική
δραστηριότητα πριν τον ύπνο – θα διεγείρει το σώμα σου και τον νου σου
και δε θα μπορείς να κοιμηθείς. Προγραμμάτισε τη γυμναστική σου για
κάποια άλλη ώρα της ημέρας.
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ΜΕΙΩΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι ασθενείς με ΔΔ, είναι εξίσου σημαντικό να προσπαθήσουν να περιορίσουν
αρνητικά στοιχεία στην καθημερινότητά τους. Παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα
από αυτά τα αρνητικά στοιχεία και περιγράφονται τρόποι διαχείρισής τους.
Βραδινή ανησυχία και μηρυκασμός σκέψεων (Nighttime Worry and Rumination)
Παρακάτω προτείνονται πέντε βήματα που μπορούν να εφαρμόσουν οι ασθενείς
για να αποφύγουν τον νυχτερινό μηρυκασμό των σκέψεών τους και να μειώσουν τις
ανησυχίες τους :
1. Πρόβλεψη χρόνου για την επανεξέταση της ημέρας : Οι ασθενείς με ΔΔ μπορούν
να αφιερώσουν κάποιο χρονικό διάστημα να ξανασκεφτούν θέματα της ημέρας
που πέρασε αρκετά πριν την ώρα του βραδινού τους ύπνου. Το συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα μπορεί να οριστεί με βάση καθημερινές δραστηριότητες ή
συνήθειες όπως πχ μετά το βραδινό πλύσιμο των πιάτων.
2. Κατάρτιση καταλόγου θεμάτων ημέρας : Είναι καλύτερο για τους ασθενείς να
καταγράφουν τα θέματα που τους απασχολούν, καθώς θα τα βλέπουν
γραμμένα και δε θα τα αναδεύουν διαρκώς στο νου τους.
3. Ιεράρχηση θεμάτων : Αφού οι ασθενείς έχουν καταγράψει τα θέματα που τους
απασχόλησαν στη διάρκεια της ημέρας, είναι βοηθητικό να τα ιεραρχήσουν με
κριτήριο τη σημασία τους για τους ίδιους.
4. Σχεδιασμός δράσης : Για κάθε ένα από τα σημαντικά ζητήματα του καταλόγου,
οι ασθενείς καλό είναι να σκεφτούν τί θα έκαναν την επομένη για να το
αντιμετωπίσουν, ακόμα κι’ αν η αντιμετώπιση δε θα είναι πλήρης και θα
χρειαστούν να γίνουν πολλά βήματα. Για ζητήματα περίπλοκα, που απαιτούν
μια σειρά ενεργειών, οι ασθενείς μπορούν να τα προσεγγίζουν
προγραμματισμένα βήμα-βήμα κάθε μέρα ξεχωριστά.
5. Διακοπή των σκέψεων : Αν οι ασθενείς αναδεύουν στις σκέψεις τους ζητήματα,
τα οποία είτε είναι ασήμαντα, είτε είναι πέρα από τον έλεγχό τους, μπορούν να
αποφασίσουν απλά να σταματήσουν να τα σκέπτονται άλλο. Μπορούν να πουν
«στοπ», «σταμάτα» ή να βρουν άλλους τρόπους, ώστε με δυναμισμό να
αναγκάσουν εαυτούς να διακόψουν τις σκέψεις τους. Ας υπενθυμίζουν στον
εαυτό τους ότι ο μηρυκασμός είναι χάσιμο χρόνου και δεν οδηγεί πουθενά.
6. Αισθητηριακός κορεσμός (Overstimulation) : Έχουν εντοπιστεί δυο κατηγορίες
ερεθισμάτων που επιδεινώνουν τη μανία και την υπομανία. Η πρώτη κατηγορία
περιλαμβάνει ερεθίσματα από το εξωτερικό περιβάλλον των ασθενών με ΔΔ,
όπως ο θόρυβος, ενώ η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα ιδιοσυστατικά
ερεθίσματα, δηλαδή τις εσωτερικές σκέψεις, ιδέες ή απόψεις των ασθενών. Στον
πίνακα δίνονται ορισμένα από τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα που συχνά
οδηγούν σε υπερδιέγερση :
Πηγές Αισθητηριακού Κορεσμού
ασθενών με ΔΔ
· Θόρυβοι
· Δυνατά γέλια
· Σύγχυση ήχων
· Πολυκοσμία
· Κυκλοφοριακό κομφούζιο
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στο
·
·
·
·

περιβάλλον

των

Δυνατή μουσική
Ήχος τηλεφώνων
Παιχνίδια παιδιών
Ακαταστασία

Για να επιτύχουν τη μείωση του περιβαλλοντικού αισθητηριακού κορεσμού,
προτείνονται στους ασθενείς με ΔΔ τα ακόλουθα :
1. Αναγνώριση της έκθεσης σε υπερβολικά ερεθίσματα : Οι ασθενείς με ΔΔ μπορεί
αρχικά να αντιληφθούν ότι αισθάνονται ανήσυχοι, αναστατωμένοι ή ότι «δεν
ταιριάζουν» με ό,τι συμβαίνει γύρω τους.
2. Εντόπιση πηγής ερεθισμάτων : Στη συνέχεια, οι ασθενείς με ΔΔ πρέπει να
προσπαθήσουν να εντοπίσουν την πηγή που τους προκαλεί αναστάτωση (όπως
κάποιες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα).
3. Ανάληψη δράσης : Τέλος, οι ασθενείς με ΔΔ συστήνεται να προσπαθήσουν να
περιορίσουν την πηγή ενόχλησης, όπως πχ να χαμηλώσουν την ένταση του ήχου
στο ραδιόφωνο. Αν δεν μπορούν να επηρεάσουν την πηγή ενόχλησης, μπορούν
να απομακρυνθούν από αυτή για λίγο σε ένα πιο ήσυχο μέρος και να ηρεμήσουν.
Όσον αφορά τα ιδιοσυστατικά ερεθίσματα, για τους ασθενείς με ΔΔ συστήνονται
τα ακόλουθα :
1. Επιδίωξη ηρεμίας : Το πρώτο βήμα των ασθενών με ΔΔ είναι να απομακρυνθούν
από χώρους με ενοχλητικά περιβαλλοντικά ερεθίσματα και να μεταβούν κάπου
ήσυχα.
2. Επιδίωξη προσωπικής ηρεμίας : Οι ασθενείς με ΔΔ προτείνεται να εφαρμόσουν
ασκήσεις χαλάρωσης για να εκτονώσουν την ένταση από το σώμα τους, να
αποσπάσουν τον νου τους ακούγοντας ήρεμη μουσική ή να ξεκουραστούν, έστω
για λίγο.
3. Προηγούμενη προετοιμασία : Μερικές φορές οι ασθενείς με ΔΔ βιώνουν
διογκωμένο κίνητρο να ασχοληθούν με ζητήματα που έχουν παραμελήσει, όπως
μια δημιουργική δραστηριότητα ή να ξεκινήσουν μια αλλαγή σε μια πλευρά της
ζωής τους. Αυτή η συναισθηματική κατάσταση μπορεί να κάνει τους ασθενείς με
ΔΔ να νιώθουν καλύτερα, αλλά αν δε θέσουν όρια στα εσωτερικά τους
ερεθίσματα, γρήγορα θα εμφανίσουν κορεσμό σκέψεων με κίνδυνο να
αποδιοργανωθούν. Στην ενότητα που ακολουθεί προτείνονται τρόποι ελέγχου
της έντονης ορμής των ασθενών να πραγματοποιήσουν κάθε ιδέα που τους
περνά απ’ το μυαλό.
Καθορισμός στόχων (Goal Setting)
Ένας τρόπος για να οργανώσουν οι ασθενείς τις σκέψεις τους είναι το Φύλλο
Καθορισμού Στόχων (Goal-Setting Worksheet), στο οποίο καταγράφουν εργασίες που
πρέπει να κάνουν, εργασίες που θέλουν να κάνουν και εργασίες που έχουν αναβάλλει
για κάποιο χρονικό διάστημα.
Αφού γίνει η καταγραφή, οι ασθενείς θέτουν προτεραιότητες, υψηλές, μεσαίες ή
χαμηλές για κάθε εργασία. Υψηλή προτεραιότητα σημαίνει ότι μια εργασία είναι πολύ
σημαντική ή έχει μια καθορισμένη προθεσμία, όπως για παράδειγμα η πληρωμή του
ενοικίου. Χαμηλή προτεραιότητα σημαίνει ότι μια εργασία μπορεί να περιμένει και δε
θα υπάρξει κάποια συνέπεια να δεν πραγματοποιηθεί ή κάποια εργασία με ελάχιστη
συνέπεια, όπως για παράδειγμα, να μην προλάβει ο ασθενής να αγοράσει φρούτα από
το παντοπωλείο που έχει κλείσει. Η Μεσαία προτεραιότητα περιλαμβάνει εργασίες
μεταξύ υψηλής και χαμηλής προτεραιότητας. Ένα παράδειγμα Φύλλου Καθορισμού
Στόχων δίνεται παρακάτω :
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Φύλλο Καθορισμού Στόχων
Προτεραιότητα
Τρέχουσες
Υψηλή
Μεσαία
δραστηριότητες
Διάβασμα βιβλίου Υ
Μ
Πληρωμή ενοικίου
Υ √
Μ
Λάδια
Υ
Μ √
αυτοκινήτου
Επισκευή Η/Υ
Υ √
Μ
Αγγελία
για Υ
Μ √
δουλειά

Χαμηλή

Σειρά πραγματοποίησης

Χ √
Χ
Χ

1

Χ
Χ

2

Αφού γίνει η τελική επιλογή των εργασιών με υψηλή προτεραιότητα, οι ασθενείς
καλούνται να αποφασίσουν να τις βάλουν σε μια σειρά, για το ποια θα
πραγματοποιηθεί πρώτη, ποια δεύτερη κ.ε. Έτσι οι ασθενείς με ΔΔ έχουν τη
δυνατότητα και να εστιάσουν σε ζητήματα πραγματικά αναγκαία και επείγοντα αλλά
και να προγραμματίσουν τη διευθέτησή τους με λειτουργικό τρόπο.
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ (The Lethargy Cycle)
Όταν οι ασθενείς με ΔΔ αισθάνονται καταθλιπτικά, είναι εύκολο να παγιδευτούν
σε μια δυσάρεστη κατάσταση που είναι γνωστή ως κύκλος της αδράνειας (The
Lethargy Cycle). Η κατάθλιψη συνήθως είναι η αιτία που οι ασθενείς με ΔΔ εμφανίζουν
χαμηλή ενεργητικότητα, απογοητεύονται πιο εύκολα και να χάνουν το ενδιαφέρον τους
σε συνήθεις δραστηριότητες. Όμως, όταν οι ασθενείς πράττουν λιγότερα, αισθάνονται
χειρότερα. Αυτή η κατάσταση τροφοδοτεί την καταθλιπτική τους διάθεση :

Για να ξεπεράσουν την κατάσταση αδράνειας, οι ασθενείς πρέπει να βρουν
τρόπους να «σπάσουν» τον κύκλο της. Παρακάτω περιγράφονται μέθοδοι που βοηθούν
«να σπάσει» ο κύκλος, με το να προσπαθήσουν να αναλάβουν δράση.
Προγραμματισμός δραστηριοτήτων (Activity Scheduling)
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Μια επιτυχημένη πρόταση για τους ασθενείς με ΔΔ σχετικά με τον
προγραμματισμό των καθημερινών δραστηριοτήτων είναι να καταρτίζουν Πρόγραμμα
Δραστηριοτήτων (Activity Schedule) είτε για ολόκληρη την επόμενη εβδομάδα, είτε
κάθε μέρα για την επόμενη ημέρα. Ένα Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων μπορεί να
καταρτιστεί όπως παρακάτω :
Σημείωσε ένα √ δίπλα σε κάθε δραστηριότητα που ολοκλήρωσες :
Ώρα
Δευτέρα
Τρίτη
09.00 πμ
Να ετοιμάσω πρωινό στα Να ετοιμάσω πρωινό στα
παιδιά
παιδιά
10.00 πμ
Έναρξη εργασίας
Εξωτερική εργασία στο
κέντρο
11.00 πμ
Τηλέφωνο
για
θέματα Συνάντηση με προμηθευτές
εργασίας
12.00 μεσημέρι
Συνάντηση με συναδέρφους Πληρωμή γυμναστηρίου
Μια άλλη μέθοδος για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων αποτελεί η
καταγραφή σε ένα κατάλογο των πραγμάτων που πρέπει οπωσδήποτε και να τον
ονομάσουν «Λίστα 1». Ταυτόχρονα, οι ασθενείς προτείνεται να συντάξουν και ένα
δεύτερο κατάλογο και να τον ονομάσουν «Λίστα 2» όπου θα καταγράφονται
πράγματα που οι ασθενείς θα ήθελαν να κάνουν, αν είχαν τον χρόνο, αλλά δεν είναι
απολύτως αναγκαία, όπως το να ξεκινήσουν ένα χόμπι, να επισκεφτούν φίλους, να
διαβάσουν ένα βιβλίο που τους αρέσει. Η μέθοδος αυτή έχει γίνει γνωστή ως «Λίστα 1
και Λίστα 2» (“A” List and “B” List). Ο στόχος που εξυπηρετείται από την παραπάνω
μέθοδο είναι οι ασθενείς με ΔΔ να ολοκληρώσουν πρώτα τις δραστηριότητες από τη
«Λίστα 1» και έπειτα να ασχοληθούν με τις καταγραφές της «Λίστας 2», όπως στο
παράδειγμα :

«Λίστα 1»
Πράγματα που πρέπει να κάνω σήμερα
· Πληρωμή ενοικίου
· Να πάρω το τηλέφωνο του συντηρητή από
τον Τάσο
· Να κανονίσω τη συνάντηση με τον δικηγόρο
για Πέμπτη
«Λίστα 2»
Πράγματα που θα ήθελα να κάνω αφού
τελειώσω τη «Λίστα 1»
· Να βάλω ένα μεγάλο πλυντήριο
· Να κανονίσω service για το
αυτοκίνητο
· Να ολοκληρώσω μια ερευνητική
εργασία
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Η επιθυμία για αλλαγή
Για να αντιμετωπιστεί η παρόρμηση των ασθενών για πραγματοποίηση αλλαγών,
έχουν εκπονηθεί στρατηγικές, ώστε να βοηθηθούν. Μια από αυτές αφορά την
καταγραφή μιας επιθυμητής αλλαγής και παράλληλα τί ενέργειες πρέπει να γίνουν για
την πραγματοποίησή της. Κάποια ερωτήματα που βοηθούν δίνονται παρακάτω :
· Θέλω πραγματικά να πραγματοποιήσω αυτή την αλλαγή ;
· Αξίζει τον χρόνο μου και την ενέργειά μου ;
· Πόση προσπάθεια μπορώ πραγματικά να καταβάλλω ;
· Πιστεύει και κάποιος άλλος από τους γύρω μου (οικογένεια, φίλοι) ότι η αλλαγή
είναι καλή ιδέα ;
· Μήπως έχω μια ορμή για να κάνω αλλαγές ή πραγματικά είμαι δυσαρεστημένος
από τα πράγματα στη ζωή μου ;
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Οι ασθενείς με ΔΔ ακολουθούν υποχρεωτικά φαρμακευτική αγωγή για την
αντιμετώπιση και αποφυγή επιστροφής των συμπτωμάτων τους. Όμως η λήψη
φαρμάκων για τη ΔΔ δε μοιάζει με τη λήψη φαρμάκων πχ για ένα κρύωμα. Παρακάτω
αναφέρονται κάποια βασικά στοιχεία σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή των
ασθενών με ΔΔ :
1. Η φαρμακευτική αγωγή κρίνεται αναγκαία για να υπάρξει
ολοκληρωτικός έλεγχος των συμπτωμάτων της ΔΔ και για να εμποδιστεί
η επιστροφή τους
2. Οι περισσότεροι ασθενείς με ΔΔ δεν επιθυμούν να λάβουν φαρμακευτική
αγωγή και πολλές φορές υπάρχουν χρονικές περίοδοι που είτε τη
διακόπτουν εντελώς, είτε τη λαμβάνουν μειωμένη, είτε αλλάζουν οι ίδιοι
τη δοσολογία της
3. Τα περισσότερα από τα φάρμακα που συνταγογραφούνται για τη ΔΔ δε
φέρουν αποτέλεσμα παρά μόνο όταν λαμβάνονται τακτικά και σε
δοσολογία που επιτρέπει να λάβουν χώρα θετικές επιδράσεις
4. Η λήψη της φαρμακευτικής αγωγής για τη ΔΔ δε σχετίζεται μόνο με τα
«χάπια» αλλά σχετίζεται και με ένα «πεπρωμένο» που οι ασθενείς με ΔΔ
ίσως να μην είναι έτοιμοι να το αποδεχτούν
5. Οι περισσότεροι ασθενείς με ΔΔ δεν έχουν «ανοιχτό μυαλό» σχετικά με
τις ψυχικές ασθένειες ή να αποδεχτούν όσους πάσχουν από αυτές
6. Τα περισσότερα φάρμακα δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικά για όλους
τους ασθενείς με ΔΔ και δεν είναι βέβαιο ότι μια φαρμακευτική αγωγή σε
βάθος χρόνου σίγουρα θα βοηθήσουν τους ασθενείς που τη λαμβάνουν
7. Αν οι ασθενείς με ΔΔ διακόψουν τη φαρμακευτική αγωγή, αυξάνεται ο
κίνδυνος υποτροπής σε επεισόδια με συνέπεια να υποφέρουν και πάλι
από τη μανία ή την κατάθλιψή τους
8. Αν μετά τη διακοπή της φαρμακευτικής τους αγωγής οι ασθενείς με ΔΔ
την ξεκινούν πάλι μόλις επανέλθουν τα συμπτώματα της διαταραχής,
ίσως η δράση τους δεν είναι αποτελεσματική : Οι έρευνες δείχνουν ότι αν τα
φάρμακα διακοπούν και έπειτα επαναχορηγηθούν σε μια άλλη χρονική στιγμή,
είναι λιγότερο αποτελεσματικά ή ακόμα και καθόλου αποτελεσματικά στον
έλεγχο των συμπτωμάτων της ΔΔ. Επίσης είναι γνωστό ότι όσο αυξάνεται η
ηλικία των ασθενών με ΔΔ τόσο πιο σύντομα θα είναι τα διαστήματα μεταξύ
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των επεισοδίων μανίας και κατάθλιψης, ενώ η χρονική διάρκεια των επεισοδίων
θα είναι μεγαλύτερη.
9. Ακόμα και όταν οι ασθενείς με ΔΔ συμφιλιωθούν με την ασθένειά τους
και συμφωνούν με τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, εξακολουθούν
να υπάρχει ένας αριθμός αιτιών που τους εμποδίζουν να ακολουθούν την
αγωγή όπως τους έχει συνταγογραφηθεί από τον γιατρό τους (πχ «Μου
τελείωσαν τα φάρμακα», «Η μητέρα μου ανησυχεί επειδή παίρνω φάρμακα»,
«Δε θέλω να εξαρτώμαι από τα φάρμακα», «Ο γιατρός βιαζόταν στο ραντεβού
μας και δε με άκουγε»)
Προγραμματίζοντας για το μέλλον με Θεραπευτικά Συμβόλαια (Planning ahead with
Behavioral Contracts)
Εναλλακτικά, μπορεί να δοθεί στον ασθενή ένα θεραπευτικό συμβόλαιο, όπως
παρακάτω :

ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
Πρώτο μέρος : Οι στόχοι μου για τη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής
Τύπος φαρμάκου
Δοσολογία
Πότε θα τα λαμβάνω

Άλλοι στόχοι : Ψυχοθεραπεία
Τύπος θεραπείας
Συχνότητα

Δεύτερο μέρος : Τα εμπόδια
· 1ο :
· 2ο :
· 3ο :
Τρίτο μέρος : Το πλάνο
Θέμα
Πλάνο αντιμετώπισης

ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ (Overcoming the Big “D”)
Είναι πολύ δύσκολο για τους ασθενείς να συνηθίσουν στην ιδέα της ψυχικής τους
ασθένειας και στο γεγονός ότι χρειάζεται να λαμβάνουν καθημερινά φαρμακευτική
αγωγή. Για μερικούς ασθενείς μάλιστα περνούν χρόνια έως ότου να νιώθουν πιο άνετα
να σκεφτούν τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής. Το εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσουν οι
ασθενείς με ΔΔ, ώστε να αποδεχτούν την ασθένειά τους και να αναλάβουν δράση για
την αντιμετώπισή της είναι η άρνηση (denial) της ύπαρξής της. Παρακάτω δίνεται ένας
πίνακας με τα στάδια προσαρμογής στη ΔΔ :
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Στάδιο
Άρνηση

Αυτόματες Σκέψεις
Πράξεις
ü Αναζήτηση δεύτερης γνώμης
· Δεν έχω ΔΔ, ο γιατρός έκανε λάθος
ü Διερεύνηση για άλλες εξηγήσεις ή
· Μάλλον μου συμβαίνει επειδή πίνω
για άλλα συμπτώματα
συχνά
ü
Αγνόηση
τις προτάσεις για θεραπεία
· Η διάγνωση είναι λάθος
ü Άρνηση συμβουλών
Θυμός
· Δεν είναι δίκαιο που έχω αυτή την
ü
Άρνηση συζήτησης για την ασθένεια
αρρώστια
ü Έλλειψη ψυχραιμίας στην επαφή με
· Δεν μπορώ ν’ ασχοληθώ μ’ αυτό
άτομα που παρέχουν υπηρεσίες
τώρα
ψυχικής υγείας
· Γιατί σε μένα ; Τί έκανα για να το
αξίζω αυτό ;
ü Προσαρμογή των φαρμάκων κατά
Διαπραγμάτευση
· Θα κανονίσω εγώ τί θα κάνω
το δοκούν
· Θα κόψω το ποτό, θ’ αρχίσω ν’
ü Αλλαγή συχνότητας των δόσεων
αθλούμαι κ.ά.
ü Λήψη τοξικών ουσιών αντί της
· Θα
δοκιμάσω
«φυσικές»
κατάλληλης αγωγής
θεραπείες, δε χρειάζομαι φάρμακα
ü Κατανάλωση
αλκοόλ για να
καταπραϋνθεί η ανησυχία
ü Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά
Κατάθλιψη
· Δε θα έχω ποτέ μια φυσιολογική
ü Αποφυγή γιατρών, περιοδικών,
ζωή
άρθρων και ο,τιδήποτε θυμίζει την
· Κανένας δε θα με θέλει
ασθένεια
· Μισώ τον εαυτό μου
ü Απόσυρση από τους άλλους
ü Συμμόρφωση με τη θεραπεία
Αποδοχή
· Μπορώ να δουλέψω πάνω σ’ αυτό
ü Ανοιχτή συζήτηση για τις επιλογές
· Δεν είναι το τέλος του κόσμου
της θεραπείας με τους γιατρούς
· Δε χρειάζεται να σταματήσω τα
πριν τη διακοπή των φαρμάκων
πάντα μόνο επειδή πρέπει να
πάρω κάποιες προφυλάξεις
Πολλοί ασθενείς με ΔΔ σχολιάζουν ότι δεν έχουν ποτέ προσαρμοστεί πλήρως την
ιδέα ότι υποφέρουν από χρόνια ψυχική ασθένεια. Η αποδοχή δεν είναι ποτέ απόλυτη,
αλλά είναι δυνατό να φτάσει σε ένα σημείο που οι ασθενείς να μπορούν να ζουν καλά
στην καθημερινότητά τους παρά τη διαταραχή τους. Η προσαρμογή στην ασθένεια
αποτελεί μια συνεχή διαδικασία. Σε κάθε παλινδρόμηση, σε κάθε είδους δυσκολίες, οι
ασθενείς έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα σχετικά με το πώς να προβλέπουν
την επόμενη πιθανή «πτώση» τους και τί χρειάζεται να κάνουν για να παραμείνουν
υγιείς.
ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ : ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
Η ΔΔ προκαλεί έντονα συναισθήματα όπως στενοχώρια, νευρικότητα, άγχος,
ενθουσιασμό και θυμό κατά τη διάρκεια των επεισοδίων κατάθλιψης ή μανίας. Τα
έντονα συναισθήματα και οι εναλλαγές της διάθεσης καθιστούν ευάλωτους τους

19

ασθενείς στο να υπεραντιδρούν σε καταστάσεις που προκαλούν αναστάτωση, όπως
παρακάτω :
Γεγονός
Σκέψεις
Τρόπος χειρισμού
Ο γιος μου, μου είπε την Είναι ανεύθυνος, αυτό που Φώναξα στον γιο μου και
τελευταία στιγμή ότι είχε έκανε ήταν απαράδεκτο, τον έκανα να νιώσει
μια σχολική εργασία
δεν εκτιμά πόσο έχω άσχημα. Μετά ένιωσα κι’
κοπιάσει γι’ αυτόν
εγώ άσχημα και τον
βοήθησα στην εργασία του
Με τη χρήση της παραπάνω μεθόδου καταγραφής είναι εύκολο για τους ασθενείς
να καταλάβουν πώς τα εξωτερικά ερεθίσματα τους προκαλούν συναισθηματικές
αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις τους βασίζονται στην εκτίμηση των καταστάσεων που
συμμετέχουν. Οι σκέψεις που επηρεάζονται από τη μανία ή την κατάθλιψη μπορούν να
διαστρεβλωθούν εξαιτίας των συναισθημάτων τους. Για παράδειγμα, στην κατάσταση
της μανίας, οι σκέψεις των ασθενών κάνουν τα πράγματα να φαίνονται πιο
«επείγοντα» απ’ ότι είναι, με αποτέλεσμα να παρασύρονται από τη συναισθηματική
τους κατάσταση και δεν εκτιμούν με αξιοπιστία τις καταστάσεις, οπότε δεν τις
διαχειρίζονται με τον κατάλληλο τρόπο.
Η μέθοδος των “3 – C” για τον έλεγχο των σκέψεων
Ένας τρόπος για την έγκαιρη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ΔΔ αποτελεί η
μέθοδος “3-C” (Catch-Control-Correct : Εντόπισε-Έλεγξε-Διόρθωσε). Αν οι ασθενείς
εντοπίσουν πότε η σκέψη τους επηρεάζεται από τα συναισθήματά τους, έχουν τη
δυνατότητα να ελέγξουν την κατάσταση. Ακολούθως, ο έλεγχος της σκέψης των
ασθενών μπορεί να γίνει με τη διόρθωσή τους, ώστε να είναι λογικές και να
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Είναι γνωστό ότι η κατάθλιψη και η μανία επηρεάζουν τη σκέψη των ασθενών με
ΔΔ, δημιουργώντας διάφορες γνωστικές διαστρεβλώσεις (thinking errors). Οι πιο
συχνές διαστρεβλώσεις περιλαμβάνουν τέσσερις κατηγορίες :
1. Λάθη αντίληψης, τα οποία περιλαμβάνουν τη Μεγέθυνση και τη Σμίκρυνση.
2. Αυθαίρετα συμπεράσματα, που περιλαμβάνουν λάθη όπως το Διάβασμα της
Σκέψης, την Πρόβλεψη του Μέλλοντος, την Καταστροφοποίηση και την
Προσωποποίηση.
3. Επιλεκτική προσοχή, που περιλαμβάνει το λάθος του Φίλτρου της Σκέψης.
4. Απόλυτη σκέψη, που περιλαμβάνει λάθη όπως η σκέψη Άσπρο-Μαύρο
(Διχοτομημένη Σκέψη), την Ταμπέλα και τα Πρέπει.
Ο ειδικά εκπαιδευμένος θεραπευτής στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία,
μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς με ΔΔ να εντοπίσουν τις γνωστικές τους
διαστρεβλώσεις και να τις αλλάξουν, βελτιώνοντας τη διάθεσή τους και τη
λειτουργικότητά τους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η ύπαρξη αυτοκτονικού ιδεασμού,
ο οποίος χρήζει ιδιαίτερου χειρισμού :
· Οι φαντασιώσεις σχετικά με την αυτοκτονία μπορεί να γίνουν σαγηνευτικές
και να παρασύρουν τους ασθενείς στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος είναι
καλύτερος από τη ζωή.
· Οι φαντασιώσεις αυτές δίνουν ψεύτικη ανακούφιση εξαπατώντας τους
ασθενείς ότι ο θάνατος είναι η λογικότερη λύση στα προβλήματά τους.
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·

·

Οι φαντασιώσεις μπορεί να υποβάλλουν στους ασθενείς ότι κανείς δε
νοιάζεται και να τους οδηγήσουν να δημιουργούν νοερές εικόνες όπου όλοι
είναι καλύτερα χωρίς τους ίδιους. Δεν τους αφήνουν να δουν το πένθος και τη
θλίψη που αφήνουν πίσω τους και τις ενοχές που θα νιώθουν η οικογένεια και
οι φίλοι τους.
Οι φαντασιώσεις δεν είναι επικίνδυνες μόνο για τους ίδιους τους ασθενείς αλλά
δημιουργούν ένα επικίνδυνο πλαίσιο για τους άλλους. Για παράδειγμα, τα
παιδιά των γονέων που έχουν διαπράξει απόπειρα αυτοκτονίας έχουν
μεγαλύτερη πιθανότητα να προχωρήσουν σε απόπειρα αυτοκτονίας.

ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ (Reversing Mental Meltdown)
Ένα από τα πιο συνήθη παράπονα των ασθενών με ΔΔ αφορά το ότι νιώθουν πως
η σκέψη τους είναι πιο «αργή» και χαρακτηρίζεται από σύγχυση, αποδιοργάνωση και
έλλειψη συγκέντρωσης. Δυσκολεύονται να λάβουν αποφάσεις, να διαβάσουν ένα
βιβλίο, να συναναστραφούν με τους άλλους και, γενικά, δεν έχουν «καθαρό» μυαλό.
Όλα τα παραπάνω ορίζονται ως προβλήματα γνωστικής επεξεργασίας (cognitive
processing problems).
Η γενική στρατηγική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων γνωστικής
επεξεργασίας βασίζεται σε τρία βήματα :
1. Επιβράδυνση της γνωστικής επεξεργασίας και της λήψης αποφάσεων, ώστε οι
ασθενείς να αναλάβουν τον έλεγχο της κατάστασης.
2. Εστίαση της προσοχής σε μια ιδέα κάθε φορά,
3. Χρήση μιας συστηματικής μεθόδου για λήψη αποφάσεων και εξαγωγή
συμπερασμάτων.
Παρακάτω αναλύονται περαιτέρω τα τρία βήματα.
Επιβράδυνση της γνωστικής επεξεργασίας
Το «να ηρεμήσει» κάποιος το μυαλό του είναι δύσκολο να κατορθωθεί. Εκτός από
τη φαρμακευτική αγωγή, οι ασθενείς με ΔΔ μπορούν να δοκιμάσουν και άλλες τεχνικές,
όπως το να απομακρύνονται από περιβάλλοντα με πολλά ερεθίσματα. Αυτό μπορεί να
γίνει αν, για παράδειγμα, κλείσουν το ραδιόφωνο ή χαμηλώσουν την ένταση του ήχου
της τηλεόρασης.
Μια διαφορετική στρατηγική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι ο «κανόνας των
24 ωρών» (24-Hour Rule), δηλαδή η αναστολή λήψης μιας απόφασης για 24 ώρες, όταν
οι ασθενείς σχεδιάζουν να κάνουν κάτι που δεν πράττουν συχνά, που οι άλλοι γύρω
τους έχουν σοβαρές ενστάσεις ή που είναι πολύ διακινδυνευμένο. Ο κανόνας αυτός
βασίζεται στην υπόθεση ότι αν μια ιδέα είναι καλή σήμερα, σίγουρα θα είναι καλή και
αύριο. Εν τω μεταξύ, οι ασθενείς έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές
ηρεμίας που προαναφέρθηκαν για να καταλαγιάσουν τις σκέψεις τους.
Εστίαση της προσοχής σε μία σκέψη
Η εστίαση της προσοχής είναι δύσκολη για τους ασθενείς με ΔΔ, ειδικά όταν
υπάρχουν καλπάζουσες σκέψεις. Αφού πρώτα οι επιλέξουν το πρόβλημα που θέλουν να
ασχοληθούν, προτείνεται να το γράψουν σε ένα φύλλο χαρτί και να το τοποθετήσουν
μπροστά τους. Για παράδειγμα, ένας ασθενής μπορεί να γράψει τις δουλειές του σπιτιού
και να τις ιεραρχήσει, ασχολούμενος με όσα μόνο έχουν προτεραιότητα και να μην
περιπλανιέται σε διάφορες σκέψεις
Χρήση μεθόδου επίλυσης προβλημάτων
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Παρακάτω δίνεται μια μέθοδος επίλυσης προβλημάτων, η οποία είναι βοηθητική.
Ορισμός προβλήματος
1. Ποιο είναι το πρόβλημα ;
2. Υπάρχει κάτι που έγινε στο παρελθόν που ακόμα πρέπει να επιλυθεί ;
3. Είναι το πρόβλημα του ασθενή ή κάποιου άλλου ;
4. Υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει τώρα ;
5. Τί είναι το πιο πιθανό να συμβεί ;
6. Πόσο συχνά συμβαίνει αυτό το πρόβλημα ;
7. Αν το πρόβλημα δε λυθεί, τί θα συμβεί ;
8. Αν το πρόβλημα λυνόταν, πώς θα ήταν διαφορετική η ζωή του ασθενή ;
9. Ποιο μέρος του προβλήματος πρέπει να επιλυθεί πρώτα ;
Εύρεση λύσεων
Το επόμενο βήμα είναι η κατάρτιση μιας σειρά λύσεων. Προτείνεται οι ασθενείς
να βρουν τουλάχιστον πέντε ιδέες. Ένα παράδειγμα καταγραφής λύσεων δίνεται
παρακάτω :
ΠΡΟΒΛΗΜΑ : «Λάθος στην εργασία μου»
Σειρά
Λύση
«Να ζητήσω συγνώμη από το αφεντικό μου για το λάθος μου»
«Να κλείσω το στόμα μου μέχρι να δω τί θα γίνει»
«Να αρχίσω να ψάχνω για νέα δουλειά, μια που θα με απολύσει»
«Να ρωτήσω το αφεντικό μου αν θα με απολύσει»
«Να ρωτήσω τη γραμματέα του αφεντικού αν σκοπεύει να με απολύσει»
Αφού συμπληρωθούν τουλάχιστον πέντε λύσεις, οι ασθενείς καλούνται να
διαγράψουν τις λιγότερο επιθυμητές λύσεις και τις λύσεις που δεν είναι πρακτικές,
δεδομένων των καταστάσεων και να ιεραρχήσουν τις λύσεις, σκεπτόμενοι τα «υπέρ»
και τα «κατά» κάθε λύσης.
Επανέλεγχος σχεδίου δράσης
Πριν οι ασθενείς εφαρμόσουν τη λύση που κρίνουν ως καλύτερη, προτείνεται να
σκεφτούν κάποιες λεπτομέρειες όπως :
Ø Πότε θα εφαρμόσουν τη λύση
Ø Ποιος/Ποιοι θα τους βοηθήσουν
Ø Πώς θα γνωρίζουν ότι η λύση έφερε αποτελέσματα
Εφαρμογή του σχεδίου λύσης
Το επόμενο βήμα είναι οι ασθενείς να εφαρμόσουν τη λύση τους και να δουν τί θα
γίνει. Αν η λύση δε φαίνεται να λειτουργεί και να επιλύει το πρόβλημα για το οποίο
εφαρμόζεται, μπορούν είτε να ξαναπροσπαθήσουν πάλι με την ίδια λύση ή να επιλέξουν
τη δεύτερη λύση επιλογής τους.
Λήψη αποφάσεων
Όταν κάποιος καλείται να λάβει μια απόφαση τα πράγματα περιπλέκονται όταν
υπάρχουν περισσότερες από δυο εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες έχουν η καθεμία τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Η λήψη αποφάσεων μπορεί να γίνει με το να
συμπληρώσουν οι ασθενείς το Φυλλάδιο Λήψης Αποφάσεων (Decision-Making
Worksheet) όπως στο παρακάτω παράδειγμα :
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ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ
Πιθανή
Πλεονεκτήματα
Μειονεκτήματα
επιλογή
1η επιλογή :
ü Θα την έχω για
· Είμαι πολύ νέος
Να παντρευτώ
πάντα
· Δε θα έχω την οικονομική
ü Θα είναι ευτυχισμένη
υποστήριξη των γονέων μου
και δε θα μ’ αφήσει
· Ο γάμος σημαίνει χρέη
ü Θα αρχίσουμε να
ζούμε τη ζωή που
θέλουμε
η
ü Θα τελειώσω τις
2 επιλογή :
· Θα μου λείψει τρομερά
Να χωρίσω
σπουδές μου, χωρίς
· Δε θα ξαναβρώ άλλη σαν εκείνη
να ανησυχώ για τα
· Καμιά άλλη δε θα ανεχτεί τις
οικονομικά μου
αλλαγές στη διάθεσή μου
ü Θα μπορώ να βγαίνω
· Θα πάθω σοβαρή κατάθλιψη
και μ’ άλλες κοπέλες
· Θα εγκαταλείψω τα όνειρά μου
ü Δε θα επιβαρύνω την
για παιδιά και οικογένεια
κοπέλα μου με τις
εναλλαγές
της
διάθεσής μου
η
3 επιλογή :
ü Μπορώ να κρατήσω
· Η κοπέλα μου λέει ότι δε θέλει
Να αναβάλλω
την κοπέλα μου
να περιμένει
τον γάμο
ü Μπορώ
να
έχω
· Αν τον αναβάλλω για καιρό, θα
χρόνο να τελειώσω
με αφήσει
το σχολείο και να
· Θα αρχίσει να με μισεί επειδή
αποταμιεύσω
της χαλάω τα σχέδια
χρήματα
ü Θα είμαι πιο έτοιμος
να γίνω σύζυγος
Θέματα
Σειρά
Καλύτερες
προτεραιότητας επιλογές
Να χάσω την κοπέλα μου
1
1
Γάμος
2
2,3
Να έχω κάποιον μαζί μου
3
1,3
Να είμαι προετοιμασμένος συναισθηματικά
4
2,3
Με την παραπάνω μεθοδολογία οι ασθενείς με ΔΔ έχουν τη δυνατότητα να δουν
πιο καθαρά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αλλά και όλες τις συνιστώσες του. Η
τελική αξιολόγηση των αποφάσεων θα βοηθήσει πολύ τους ασθενείς να λάβουν και να
εφαρμόσουν την απόφαση (ή τις αποφάσεις) που τους ταιριάζει καλύτερα και θα
βελτιώσει ουσιαστικά τη ζωή τους.

ΒΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
Ο στόχος του τέταρτου βήματος παρέμβασης για την αντιμετώπιση της ΔΔ
αφορά την πρόταση ενός μοντέλου διαχείρισης της ασθένειας.
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ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ
Ελέγχοντας την πρόοδο των ασθενών
Οι παρεμβάσεις που περιγράφηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια συντελούν στην
αποσαφήνιση των στόχων και των σχεδίων των ασθενών με ΔΔ. Οι στόχοι, στους
οποίους δίνονται έμφαση, συνοψίζονται παρακάτω :
Ø Να γνωρίσουν οι ασθενείς με ΔΔ τον εαυτό τους
Ø Να εξασκηθούν οι ασθενείς στην εφαρμογή των δεξιοτήτων
Ø Να μάθουν οι ασθενείς για κάθε επεισόδιο που έχουν βιώσει
Ø Να εργαστούν οι ασθενείς στην αποδοχή της ασθένειάς τους
Ø Να αποφύγουν κίνδυνο υποτροπής
Ø Να βρουν οι ασθενείς την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή
Παρακολουθώντας τη διάθεση
Οι μέθοδοι που έχουν ήδη αναφερθεί παραπάνω για την παρακολούθηση των
εναλλαγών της διάθεσης, μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς με ΔΔ να ελέγχουν την
πρόοδό τους. Ένας λειτουργικός τρόπος καταγραφής και παρακολούθησης της
διάθεσης αποτελεί το Διάγραμμα Διάθεσης (Mood Graph). Παράδειγμα Διαγράμματος
Διάθεσης δίνεται παρακάτω :
Εβδομάδα : Από :

Έως :
Πλάνο αντίδρασης
Πηγαίνω στο νοσοκομείο

Μανία
+5 Άυπνος, Με Ψυχωτικά
στοιχεία
+4 Μανιακός, Φτωχή κρίση
+3 Υπομανιακός
Καλώ τον γιατρό
+2 Υπερδραστήριος
Αναλαμβάνω δράση
+1 Νευρικός
Αυξάνω την προσοχή μου
0 Κανονικός
-1 Λυπημένος
Αυξάνω την προσοχή μου
-2 Στενοχωρημένος
Αναλαμβάνω δράση
-3 Καταθλιπτικός
Καλώ τον γιατρό
-4 Βραδυψυχικός, Άτονος
-5 Αυτοκτονικός
Πηγαίνω στο νοσοκομείο
Κατάθλιψη
Τί προκάλεσε τις αλλαγές στη διάθεση ;

ΔΕΥ
•

ΤΡΙ
•

ΤΕΤ
•

ΠΕΜ
•

ΠΑΡ
•

ΣΑΒ
•

ΚΥΡ
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Με τη συμπλήρωση του Διαγράμματος Διάθεσης οι ασθενείς με ΔΔ μπορούν να
παρατηρούν τις αλλαγές στη συναισθηματική τους κατάσταση αλλά και να
αναλαμβάνουν δράση, αν χρειαστεί, ώστε να μη λάβει χώρα υποτροπή. Οι ασθενείς αν
δεν αισθάνονται άνετα να χρησιμοποιούν το Διάγραμμα Διάθεσης καθημερινά, μπορούν
να το συμπληρώνουν κατά περιόδους, ώστε να αξιολογούν τακτικά σε τί κατάσταση
βρίσκονται.
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΔ
Εμπόδια στην επίτευξη των θεραπευτικών στόχων
Η αλλαγή της πορείας της ασθένειας αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο των
ασθενών με ΔΔ. Η «μάχη» με τη ΔΔ διεξάγεται «δια βίου» και είναι εύκολο για τους
ασθενείς σε κάποιες φάσεις της ζωής τους να απογοητευτούν και να θελήσουν να
παραιτηθούν από την προσπάθεια αντιμετώπισης της ασθένειας. Παραδείγματα
συνηθισμένων σκέψεων σχετικά με τον έλεγχο των συμπτωμάτων της ΔΔ δίνονται
παρακάτω :
«Δε θέλω να λαμβάνω προφυλάξεις»
Καλό είναι οι ασθενείς να αποφεύγουν να λαμβάνουν προφυλάξεις του τύπου
«όλα ή τίποτα». Η ανάληψη προφυλάξεων δεν εγείρει θέματα απόλυτου περιορισμού ή
απόλυτης ελευθερίας. Προτείνεται να προχωρήσουν σε κάποιες καθημερινές αλλαγές,
οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αισθάνονται πιο άνετα σχετικά με την ασθένειά τους.
Μπορεί οι ασθενείς να μην μπορούν αμέσως να κάνουν τις αλλαγές που αναφέρονται
στο παρόν βιβλίο, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δε θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε
αυτές το επόμενο διάστημα : την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα, το επόμενο
εξάμηνο. Η πορεία της ζωής είναι ρευστή, τα πράγματα αλλάζουν εύκολα και
δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για τους ασθενείς να ελέγξουν τα συμπτώματά τους.
«Δεν πρόκειται να βοηθήσει»
Η παραπάνω ιδέα που συναντάται συχνά σε ασθενείς με ΔΔ διευκολύνει την
εξαγωγή εύκολων συμπερασμάτων. Αν οι ασθενείς θεωρήσουν ότι μια τεχνική ή μια
άσκηση δε θα έχει αποτέλεσμα, θα την παραλείψουν. Όμως η αποφυγή ενασχόλησης με
τις τεχνικές διαχείρισης των συμπτωμάτων δε θα κάνει τους ασθενείς να νιώσουν
καλύτερα. Αντί λοιπόν να «εμπιστεύονται» τα συναισθήματά τους, αξίζει να δοκιμάσουν
τη θεωρία τους για τις «ανεπιτυχείς» τεχνικές και να προχωρήσουν στην υιοθέτησή
τους. Μπορεί να αποδειχτεί ότι έχουν δίκιο και να επιλέξουν διαφορετική στρατηγική ή
να αποδειχτεί ότι οι τεχνικές λειτουργούν και να τις εφαρμόζουν τακτικότερα.
«Δεν μπορώ να το κάνω»
Οι ασθενείς με ΔΔ αν υιοθετούν τον τρόπο σκέψης «άσπρου-μαύρου» είναι
περισσότερο πιθανό να εγκαταλείψουν τις προσπάθειές τους στην εφαρμογή τεχνικών
διαχείρισης των συμπτωμάτων της ΔΔ. Χρειάζεται χρόνος για να προκύψουν καλύτερα
αποτελέσματα, οπότε η υιοθέτηση απόλυτης σκέψης δε βοηθά. Οι ασθενείς πρέπει να
ενθαρρύνονται να επιμένουν στην εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών και στρατηγικών,
στην αξιολόγησή τους και στη διόρθωσή τους, ώστε να επιφέρουν τα κατάλληλα
αποτελέσματα στη ζωή τους. Με επίμονη άσκηση, οι αλλαγές θα γίνουν μόνιμες.
«Τα φάρμακα δε φέρνουν αποτελέσματα πλέον, οπότε δε χρειάζεται να τα παίρνω»
Ακόμα και όταν η φαρμακευτική αγωγή είναι αποτελεσματική υπάρχουν
παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν υποτροπή των συμπτωμάτων κατάθλιψης ή
μανίας. Για παράδειγμα, τα συμπτώματα μπορούν να πυροδοτηθούν μετά από χρήση
τοξικών ουσιών, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ή μετά από συνεχείς ημέρες με
ελάχιστο ύπνο ή μετά από αγχογόνα γεγονότα όπως για παράδειγμα ένα
αυτοκινητιστικό ατύχημα ή μια σοβαρή ασθένεια. Οι ασθενείς με ΔΔ πρέπει να
θυμούνται πάντα ότι η φαρμακευτική αγωγή είναι απαραίτητη, αλλά η
αποτελεσματικότητά της εξαρτάται και από τη διαχείριση του δικού του τρόπου ζωής.
«Τα συμπτώματα επανέρχονται έτσι κι’ αλλιώς»
Πρέπει να επισημανθεί ότι η ΔΔ είναι μια ασθένεια με υποτροπές, οπότε οι
ασθενείς να αναμένουν ότι θα υπάρχουν περίοδοι που τα συμπτώματα θα
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επανέρχονται. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό «τυχερών» ασθενών με ΔΔ που δεν έχουν
άλλα επεισόδια εκτός του αρχικού, όμως η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών
εμφανίζουν περισσότερα του ενός επεισόδια. Με την υιοθέτηση των τεχνικών του
συγγράμματος και την ανάληψη της διαχείρισης των συμπτωμάτων, οι ασθενείς με ΔΔ
έχουν τη δυνατότητα να περάσουν περισσότερο χρόνο νιώθοντας καλά, γνωρίζοντας
πώς να ελέγξουν την ασθένειά τους.
«Δεν αξίζει, θα τα παρατήσω»
Η παραπάνω δήλωση σημαίνει ότι οι ασθενείς έχουν αξιολογήσει την προσπάθεια
για την ανάληψη ελέγχου των συμπτωμάτων της ασθένειάς τους και νιώθουν ότι
τελικά επιβαρύνεται περισσότερο η καθημερινή τους ζωή. Παρ’ όλ’ αυτά η αντίληψη
του «δεν αξίζει» μάλλον φανερώνει την επίδραση των διεργασιακών λαθών της
Μεγέθυνσης των αρνητικών και της Σμίκρυνσης των θετικών. Οι άνθρωποι αλλάζουν
κατά τη διάρκεια της ζωής τους και μαζί αλλάζουν φάρμακα, γιατρούς και θεραπευτές,
έως ότου βρουν τους ιδανικούς συνδυασμούς που ταιριάζουν στο δικό τους τρόπο ζωής
και τους βοηθούν να παραμένουν υγιείς για μεγάλο διάστημα.
«Κουράστηκα να προσπαθώ»
Η επιθυμία της διακοπής είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα των ασθενών με ΔΔ.
Οι ασθενείς με ΔΔ νιώθουν κουρασμένοι στην εργασία τους, στις οικογενειακές τους
υποχρεώσεις, στις οικονομικές τους συναλλαγές, στα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα. Για
να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, οι ασθενείς με ΔΔ καλό είναι να προσθέσουν
θετικά στοιχεία στη ζωή τους, όπως ευχάριστες δραστηριότητες και ανθρώπους που
μαζί τους περνούν όμορφα και είναι χαρούμενοι παρά να εστιάζουν μόνο στα
συμπτώματα της ΔΔ.
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Περίληψη
Παρά τις σημαντικές προόδους της φαρμακευτικής αντιμετώπισης της διπολικής
διαταραχής, πλέον είναι ερευνητικά ενδεδειγμένη η συμπληρωματική χρήση και άλλων
παρεμβάσεων, προκειμένου να επιτευχθούν μεγαλύτερα οφέλη από τη θεραπεία της
συγκεκριμένης διαταραχής. Μία σειρά από ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, οι οποίες
υπογραμμίζουν τους βιοψυχοκοινωνικούς παράγοντες που σχετίζονται με την
ασθένεια, μελετώνται από τους ερευνητές για τη συνολική διαχείριση της ασθένειας.
Μία από αυτές είναι η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία, της οποίας η αξία στην
αντιμετώπιση της διπολικής διαταραχής ως συμπληρωματική της φαρμακοθεραπείας
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έχει αναδειχθεί μέσα από εκτενή έρευνα. Η παρούσα εργασία έχει στόχο την περιγραφή
της ομαδικής γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας της διπολικής διαταραχής.
Περιγράφεται ο σχεδιασμός της ομαδικής θεραπείας, η θεραπευτική διαδικασία και οι
γνωσιακές- συμπεριφοριστικές διαταραχές που χρησιμοποιούνται. Επίσης, ερευνάται η
αποτελεσματικότητά της στη διπολική διαταραχή και παρουσιάζονται συγκρίσεις
έναντι της ατομικής γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας .

Εισαγωγή
Η διπολική διαταραχή αποτελεί μια πολύπλοκη και σοβαρή ψυχική νόσο για τη
θεραπεία της οποίας η φαρμακοθεραπεία είναι η κύρια και πρωταρχική προσέγγιση.
Παρολαυτά, όπως υποστηρίζουν οι Beck & Newman (2005), υπάρχουν ασθενείς οι
οποίοι δεν κατακτούν τα βέλτιστα επίπεδα λειτουργικότητας, όταν η φαρμακευτική
αγωγή είναι η μοναδική μέθοδος θεραπείας. Επίσης, υπάρχουν ασθενείς που δε
συμμορφώνονται με τη φαρμακοθεραπεία εξαιτίας των παρενεργειών ή σταματούν τη
λήψη της αγωγής με τη βελτίωση των συμπτωμάτων. Τέλος, η φαρμακοθεραπεία δε
δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με διπολική διαταραχή να διαμορφώσουν μια σαφή
εικόνα για τη διαταραχή και να εκπαιδευτούν σε μεθόδους αντιμετώπισης των
ψυχοκοινωνικών παραγόντων που επιβαρύνουν την πορεία της νόσου. Για τους λόγους
αυτούς έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που παρέχονται
σε συνδυασμό και συμπληρωματικά με τη φαρμακοθεραπεία, με τελικό σκοπό τη
συνολική διαχείριση της ασθένειας.
Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία διπολικής διαταραχής είναι μία από αυτές τις
ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα θεωρείται
αποτελεσματική και προτείνεται ανάμεσα σε άλλες, όπως η ψυχοεκπαίδευση, η
οικογενειακή

θεραπεία

και

η

διαπροσωπική-κοινωνικού

ρυθμού

θεραπεία

(interpersonal social-rhythm therapy), ως θεραπεία εκλογής από διεθνείς οργανισμούς
ψυχικής υγείας (NIMH, 2007; SIGN, 2005; Hirschfeld et al., 2005).
Στα κεφάλαια που ακολουθούν περιγράφονται τα διαγνωστικά κριτήρια της
νόσου, όπως επίσης και οι προαναφερθείσες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ωστόσο,
στόχος της εργασίας και αντικείμενο, στο οποίο εστιάζει είναι η ομαδική γνωσιακή
συμπεριφοριστική θεραπεία της διπολικής διαταραχής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Διπολικές διαταραχές
1.

Διπολική διαταραχή Ι. Ο ασθενής έχει εμφανίσει τουλάχιστον ένα πλήρες

μανιακό ή μικτό επεισόδιο, συνήθως αρκετά βαρύ, ώστε να απαιτεί νοσηλεία. Μπορεί
να υπάρχουν και μείζονα καταθλιπτικά ή υπομανιακά επεισόδια.
2.

Διπολική διαταραχή ΙΙ. Ο ασθενής έχει εμφανίσει τουλάχιστον ένα μείζον

καταθλιπτικό επεισόδιο και τουλάχιστον ένα υπομανιακό επεισόδιο, αλλά δεν έχει
εμφανίσει κανένα μανιακό επεισόδιο,
3.

Διπολική διαταραχή με ταχεία εναλλαγή φάσεων. Τέσσερα (ή περισσότερα)

καταθλιπτικά, μανιακά ή μικτά επεισόδια μέσα σε διάστημα ενός έτους. Η διπολική
διαταραχή με μικτά επεισόδια ή με ταχεία εναλλαγή φάσεων τείνει να είναι χρονιότερη
από τη διπολική διαταραχή χωρίς ταχεία εναλλαγή φάσεων.
4.

Μανία στους εφήβους. Τα σημεία της μανίας μπορεί να καλύπτονται από

κατάχρηση ουσιών, αλκοολισμό και αντικοινωνική συμπεριφορά.
Τα διαγνωστικά κριτήρια του μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου, του μανιακού και
υπομανιακού επεισοδίου περιλαμβάνονται στους πίνακες του παραρτήματος Β (Kaplan
& Sadock’s, 2004).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ
2.1. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η βιολογική βάση της διπολικής διαταραχής στηρίζεται σε μια σειρά ερευνητικών
δεδομένων που δείχνουν πως σχεδόν το 10% των συγγενών πρώτου βαθμού ατόμων με
διπολική διαταραχή έχουν πιθανότητα να νοσήσουν από την ίδια ασθένεια (Plomin et
al., 1997 in Johnson, 2003). Επίσης, έρευνες σε δίδυμα έχουν δείξει πως η διπολική
διαταραχή εμφανίζεται στο 60-70% των μονοζυγωτικών διδύμων σε αντίθεση με το
20% των διζυγωτικών (Sanders et al., 1999 in Gelder et al., 2001). Παρόλα τα στοιχεία
που στηρίζουν τη γενετική προδιάθεση της συγκεκριμένης διαταραχής, η ανακάλυψη
των γονιδίων που ευθύνονται για τη νόσο είναι πολύπλοκη διαδικασία, καθώς
θεωρείται πως η διπολική διαταραχή είναι αποτέλεσμα συνδυασμού πολλών γονιδίων.
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Επίσης, η γενετική προδιάθεση πιθανόν να σχετίζεται και με δυσκολίες στη ρύθμιση
ορισμένων νευροδιαβιβαστών, όπως η ντοπαμίνη, η σεροτονίνη και νορεπινεφρίνη.
Δεδομένων των παραπάνω, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως η φαρμακοθεραπεία
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στη θεραπεία της διπολικής διαταραχής (Johnson, 2003). Οι
τρεις πιο σημαντικοί τύποι φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση των
συμπτωμάτων της διπολικής διαταραχής είναι οι σταθεροποιητές διάθεσης, τα
αντικαταθλιπτικά και τα αντιψυχωτικά φάρμακα (Kahn et al., 2000).
Στους σταθεροποιητές διάθεσης περιλαμβάνεται το λίθιο, το πρώτο σκεύασμα αυτού
του είδους που κυκλοφόρησε και είναι αποτελεσματικό στον έλεγχο των μανιακών
συμπτωμάτων, αλλά και στην πρόληψη τόσο των μανιακών όσο και των
καταθλιπτικών επεισοδίων (NIMH, 2007). Η θεραπεία λιθίου είναι εκείνη με τη
μεγαλύτερη υποστήριξη από ερευνητικά δεδομένα και προτείνεται από την
Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση, ως θεραπεία πρώτης επιλογής (Hirschfeld et al.,
2002). Ωστόσο, φαίνεται να μην είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στα μικτά μανιακά
επεισόδια και στην ταχυφασική διπολική διαταραχή (Kahn et al., 2000).
Τα αντιεπιληπτικά φάρμακα, όπως η καρβαμαζεπίνη (π.χ. Tegretol) και το βαλπροϊκό
νάτριο (π.χ. Depakine), αντιμετωπίζουν δύσκολα διπολικά επεισόδια και έχουν
παράλληλα σταθεροποιητικές ιδιότητες με σκοπό την πρόληψη νέων επεισοδίων
μανίας ή κατάθλιψης. Συνήθως χορηγούνται μαζί με σταθεροποιητές διάθεσης (NIMH,
2007).
Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα στη διπολική διαταραχή χρησιμοποιούνται για τη
θεραπεία

των

καταθλιπτικών

συμπτωμάτων,

συνήθως

μαζί

με

κάποιο

σταθεροποιητικό διάθεσης για να αποφευχθεί η βίωση μανιακού επεισοδίου (NIMH,
2007).
Αντιψυχωτικά φάρμακα, όπως η κλοζαπίνη, ολανζαπίνη, αλοπεριδόλη και ρισπεριδόνη
χρησιμοποιούνται σε οξέα μανιακά επεισόδια ή σε περιπτώσεις που ο ασθενής δεν
ανταποκρίνεται σε αγωγή με λίθιο ή αντιεπιληπτικά (NIMH, 2007). Χορηγούνται επίσης
σε ασθενείς με διπολική διαταραχή που βιώνουν ψευδαισθήσεις (Kahn et al., 2000).
Γενικότερα όμως και παρά τα σημαντικά οφέλη της φαρμακοθεραπείας στη διπολική
διαταραχή, τόσο στα οξέα επεισόδια όσο και στην πρόληψη της υποτροπής, υπάρχουν
ακόμα υψηλά ποσοστά υποτροπών. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με ερευνητικά
δεδομένα που αναφέρει ο Miklowitz (2004), το 60% των ασθενών με διπολική
διαταραχή που ακολουθεί μόνο φαρμακοθεραπεία θα υποτροπιάσει μέσα σε διάστημα
2 ετών. Αυτό υποδεικνύει την ανάγκη για την ανάπτυξη συμπληρωματικών
θεραπευτικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση της (Watkins, 2003). Τέτοιου
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είδους προσεγγίσεις αποτελούν οι ψυχοκοινωνικές θεραπείες της διπολικής διαταραχής
που παρουσιάζονται αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια.
2.2.

ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
Τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις,
όπως η γνωσιακή θεραπεία, η ψυχοεκπαίδευση, η θεραπεία οικογένειας και η θεραπεία
«κοινωνικών ρυθμών», μπορεί να ωφελήσουν σημαντικά, συμπληρωματικά με τη
φαρμακοθεραπεία.
2.2.1. ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η ψυχοεκπαίδευση είναι η παροχή πληροφοριών στον ασθενή και τα κοντινά του
πρόσωπα, σχετικά με τη φύση της διαταραχής, δηλ. τα αίτιά της, το μοντέλο
ευαλωτότητας-στρες, τη συμπτωματολογία και την πορεία της διαταραχής, καθώς και
τους σωστούς τρόπους αντιμετώπισής της. Η ψυχοεκπαίδευση, στο άτομο με διπολική
διαταραχή, θεωρείται απαραίτητη για την ορθή λήψη και την τήρηση της
φαρμακοθεραπείας, καθώς και για τη μείωση των υποτροπών και των νοσηλειών
(Perry, et. al., 1993). Είναι όμως σημαντικό να παρέχεται ψυχοεκπαίδευση και στην
οικογένεια του ατόμου, καθώς πολλές φορές τα μέλη της οικογένειας δεν είναι αρκετά
υποστηρικτικά ή είναι εχθρικά προς τον ασθενή, λόγω έλλειψης σωστής πληροφόρησης
και κατανόησης της διαταραχής. Εlgie & Morselli, 2007). Έτσι, με την ψυχοεκπαίδευση
αυξάνεται και η πιθανότητα υποστήριξης του ατόμου από την οικογένειά του.
2.2.2. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Family-Focused Therapy)
Η παρέμβαση αυτή βασίστηκε σε ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν τα οφέλη της
οικογενειακής ψυχοεκπαίδευσης και της εκμάθησης δεξιοτήτων σε οικογένειες με μέλος
διαγνωσμένο με σχιζοφρένεια. Όσον αφορά τη διπολική διαταραχή, η παρέμβαση
περιλαμβάνει

πέντε

στάδια.

Αυτά

είναι

η

αξιολόγηση

της

οικογένειας,

η

ψυχοεκπαίδευση της οικογένειας σχετικά με τη διαταραχή, η εκπαίδευση σε δεξιότητες
επικοινωνίας μεταξύ των μελών και σε επίλυση προβλημάτων και ο τερματισμός (Beck
& Newman, 2005). Κεντρικός στόχος της οικογενειακής θεραπείας για τη διπολική
διαταραχή είναι η μείωση του εκφρασμένου συναισθήματος στις οικογένειες των
ασθενών. Αυτό γιατί όπως φαίνεται να συμβαίνει και σε ασθενείς με σχιζοφρένεια, τα
υψηλά επίπεδα του εκφρασμένου συναισθήματος στο οικογενειακό περιβάλλον, π.χ. η
υπερπροστασία, η αρνητική κριτική, η εχθρικότητα και η αρνητική ερμηνεία της
συμπεριφοράς των μελών συμβάλλουν στην εμφάνιση υποτροπών. Επομένως, η
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παρέμβαση στοχεύει ειδικότερα στη βελτίωση της επικοινωνίας, στη μείωση της
εχθρικότητας, στην έκφραση μεγαλύτερης αποδοχής και ανεκτικότητας μεταξύ των
μελών.
Επιπλέον, κάθε μέλος έχει κάποιες αρμοδιότητες, όπως π.χ. την αυτοπαρατήρηση και
την καταγραφή της διάθεσής του, ενώ οι γονείς/σύζυγος του ασθενούς καταγράφουν
και τις προσπάθειές τους να τον στηρίξουν (Beck & Newman, 2005).
2.2.3. ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ (Interpersonal Social
Rhythm Therapy)
Η παρέμβαση αυτή προέρχεται κυρίως από τη διαπροσωπική θεραπεία για την
κατάθλιψη, αλλά εστιάζει και στις καθημερινές συνήθειες των ασθενών σε σχέση με
τους κιρκαδιανούς τους ρυθμούς. Βασίζεται στο ότι η αστάθεια στην προσωπική ζωή
και στον ύπνο των ασθενών μπορεί να συμβάλλει στην έναρξη επεισοδίων. Επομένως,
στοχεύει στο να σταθεροποιήσει τις καθημερινές συνήθειες και να βελτιώσει τη
διαπροσωπική ζωή των ατόμων με διπολική διαταραχή.
Στην παρέμβαση αυτή χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι, όπως η αυτοπαρατήρηση
και η χρήση του εργαλείου μέτρησης κοινωνικού ρυθμού (social rhythm metric). Μέσω
της αυτοπαρατήρησης, ο ασθενής μαθαίνει να εξετάζει περιόδους επεισοδίων και τη
σχέση τους με γεγονότα και αλλαγές στη ζωή του. Στόχος είναι ο εντοπισμός μη
λειτουργικών μοτίβων και η βελτίωση και σταθεροποίηση των διαπροσωπικών
σχέσεων (Beck & Newman, 2005).

2.2.4. ΓΝΩΣΙΑΚΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Η κλασική κλινική θεωρία του συναισθήματος του Beck υιοθετεί ένα ατομικοκεντρικό,
και ως επί το πλείστον γνωστικό μοντέλο των ψυχικών διαταραχών. Ο Aaron Beck
παρατήρησε ότι τα όνειρα και οι σκέψεις των καταθλιπτικών ασθενών του
επικεντρώνονταν σε μη ρεαλιστικές αρνητικές σκέψεις. Το 1963 και 1964 εξέδωσε δύο
πρωτότυπα δοκίμια για τη σχέση μεταξύ σκέψης και κατάθλιψης.
Ανέλυσε τα όνειρα και τις ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες 50 ασθενών του και βρήκε
στοιχεία αρνητικών προκαταλήψεων στη σκέψη τους (Feltham & Horton, 2000).
Βασίστηκε στην παρατήρηση ότι οι καταθλιπτικοί ασθενείς προβαίνουν σε αρνητικές
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δυσλειτουργικές σκέψεις (γνωσίες) σχετικά με τον εαυτό τους, το μέλλον τους και το
περιβάλλον/κόσμο («αρνητική γνωσιακή τριάδα») (Scott, 2001).
Το 1976 και έχοντας διευρύνει τις απόψεις του και σε άλλες ψυχολογικές διαταραχές
(π.χ. άγχος, ανορεξία, σύνδρομο χρόνιας κόπωσης), δημοσίευσε το «Γνωστική θεραπεία
και συναισθηματικές διαταραχές», που περιγράφει το μοντέλο του για τη γνωστική
επεξεργασία. Αφορά την εκπαίδευση των πελατών του προκειμένου να μάθουν να
αναγνωρίζουν και να αλλάζουν τα δυσλειτουργικά πρότυπα σκέψης τους. Στο μοντέλο
του Beck οι αρνητικές σκέψεις ευθύνονται για τα αρνητικά συναισθήματα (Feltham &
Horton, 2000). Το γνωσιακό μοντέλο προτείνει ότι οι παραποιημένες σκέψεις
επηρεάζουν τη διάθεση ή το συναίσθημα του ατόμου, καθώς επίσης και τη
συμπεριφορά του. Η ρεαλιστική αξιολόγηση και τροποποίηση της σκέψης οδηγεί στη
βελτίωση της διάθεσης και της συμπεριφοράς
Ο Beck τονίζει ιδιαίτερα το ρόλο της σκέψης, ιδίως στην παθολογική συμπεριφορά
(Παπακώστας, 1994). Εφαλτήριο αποτελεί το γεγονός ότι οι σκέψεις του ανθρώπου
πηγάζουν από το βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου είδους, τη νόηση, που
αποτελεί τον τρόπο αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το περιβάλλον (ερμηνεία,
εξαγωγή συμπερασμάτων, αξιολόγηση) μέσα από διεργασίες σκέψης, επεξεργασίας της
πληροφορίας και πρόσληψης ερεθισμάτων μέσω των πέντε αισθήσεων (Feltham &
Horton, 2000).
Για τον Beck οι διαταραχές των γνωσιακών διεργασιών αποκαλούνται γνωσιακές
παρεκκλίσεις ή γνωσιακά «λάθη» (Παπακώστας, 1994). Όσον αφορά τη νόηση, ο Beck
περιέγραψε τρία είδη νόησης που επηρεάζουν έντονα τα συναισθήματα και τη
συμπεριφορά ενός ατόμου: την επεξεργασία των πληροφοριών, τις αυτόματες σκέψεις
και το σχήμα.
Το πρώτο είδος συνίσταται στην επεξεργασία πληροφοριών που λαμβάνονται από το
εξωτερικό περιβάλλον και κατανοούνται ύστερα από επεξεργασία. Το δεύτερο είδος
περιλαμβάνει αυτές τις σκέψεις που έρχονται «ξαφνικά» και αποτελούν μέρος του
εσωτερικού διαλόγου του ατόμου. Στο τρίτο είδος ανήκουν οι άγραφοι κανόνες ή οι
πεποιθήσεις που αποκτά το άτομο για τον εαυτό του, τους άλλους και τον κόσμο και
λειτουργούν ως πρότυπα επεξεργασίας των εισερχόμενων πληροφοριών. Αυτό οδηγεί
το άτομο στην αποπομπή κάποιων ασήμαντων πληροφοριών, κάτι που βέβαια
προϋποθέτει καλά ανεπτυγμένα σχήματα (Feltham & Horton, 2000).
Στη γνωσιακή προσέγγιση το άτομο εκπαιδεύεται να καταγράψει και να παρουσιάσει
εκείνο το είδος των σκέψεών του, το οποίο δε θεωρεί άξιο προσοχής, που εκλύεται
χωρίς προσπάθεια (αυτόματα), που θεωρείται αυταπόδεικτο, αυτονόητο και κινείται
στις «παρυφές» της συνειδητότητας ή της ενημερότητας. Τυπικό δείγμα τέτοιου είδους
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γνωσιών αποτελούν αυτές που ο Beck αποκαλεί «αρνητικές αυτόματες σκέψεις»
(Παπακώστας, 1994). Τα

«λογικά σφάλματα», τα οποία αποτελούν λανθασμένη

επεξεργασία πληροφοριών, συμβαίνουν όταν οι άνθρωποι είναι ταραγμένοι, με
αποτέλεσμα να κάνουν λάθη σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι υπάρχει αυθαίρετη εξαγωγή
συμπερασμάτων, διχοτομημένη σκέψη και μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση της
σημαντικότητας των γεγονότων. Κατά την ενεργοποίηση δυσλειτουργικών σχημάτων,
το άτομο τείνει να κάνει αρνητικές αυτόματες σκέψεις που μπορεί να αποβούν
καταστρεπτικές για τους ανθρώπους με συναισθηματικά προβλήματα (Feltham &
Horton, 2000).
Σύμφωνα με το μοντέλο του Beck, η διαστρεβλωμένη ή δυσλειτουργική σκέψη
βρίσκεται στη βάση όλων των ψυχολογικών διαταραχών. Δεν είναι οι εμπειρίες των
ανθρώπων ή οι καταστάσεις που τους προκαλούν θυμό, κατάθλιψη ή άγχος, αλλά ο
τρόπος που τις ερμηνεύουν. Τα σχήματα μπορεί να είναι ευέλικτα και λειτουργικά ή
ακατάλληλα και δυσλειτουργικά. Τα δυσλειτουργικά σχήματα τείνουν να είναι
αρνητικά, άκαμπτα και απόλυτα. Όταν ενεργοποιούνται, επηρεάζουν όλα τα στάδια της
επεξεργασίας πληροφοριών.
Ο Beck προτείνει μία πολυπαραγοντική θεωρία, προκειμένου να εξηγήσει πώς
αποκτώνται αυτά τα ακατάλληλα γνωστικά σχήματα, οι αυτόματες σκέψεις και οι
γνωστικές διαστρεβλώσεις που οδηγούν στις συναισθηματικές διαταραχές. Σύμφωνα
με το μοντέλο του, οι άνθρωποι γίνονται ευάλωτοι στα ψυχολογικά προβλήματα, ως
αποτέλεσμα της γενετικής προδιάθεσης, των παιδικών εμπειριών και της κοινωνικής
μάθησης (Feltham & Horton, 2000).
Έτσι, έχει αποδειχτεί ότι ορισμένες μορφές κατάθλιψης τείνουν να παρατηρούνται σε
οικογένειες. Παράλληλα πιστεύεται ότι ορισμένα τραύματα και η κακομεταχείριση στην
παιδική ηλικία συμβάλλουν στην ευαισθησία στα ψυχολογικά προβλήματα στη
διάρκεια της ζωής, καθώς δημιουργούνται δυσλειτουργικά σχήματα, τα οποία μπορούν
αργότερα να ενεργοποιηθούν. Ενώ τέλος τα παιδιά μαθαίνουν μέσω της παρατήρησης
των σημαντικών ατόμων στη ζωή τους, να μιμούνται τη συμπεριφορά των γονιών τους
και να δέχονται αμοιβή για αυτή (Feltham & Horton, 2000).
Καταλυτικοί παράγοντες ενεργοποίησης των δυσλειτουργικών γνωστικών διαδικασιών
είναι κάποια σωματική ασθένεια, αλλά και το έντονο και απρόσμενο ή χρόνιο άγχος
(Feltham & Horton, 2000).
Από τη στιγμή δε της ενεργοποίησης των δυσλειτουργικών σχημάτων το άτομο
συνήθως σκέφτεται και συμπεριφέρεται με τρόπους που ευνοούν και διατηρούν την
προκατειλημμένη επεξεργασία πληροφοριών, επηρεάζοντας επίσης τις αυτόματες
σκέψεις. Το αποτέλεσμα της ενεργοποίησης και διατήρησης των δυσλειτουργικών

34

σκέψεων οδηγεί στη διαιώνιση των συναισθηματικών δυσκολιών (Feltham & Horton,
2000).
Η γνωσιακή θεραπεία βασίζεται στο γνωστικό μοντέλο, το οποίο είδαμε ότι συνδέει τον
τρόπο σκέψης με τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά. Οι γνωσιακοί θεραπευτές
πιστεύουν ότι όσο πιο σαφής είναι αυτή η διατύπωση, τόσο πιο εύκολη γίνεται η
εύρεση τρόπων λύσης των προβλημάτων (Feltham & Horton, 2000).
Ο Scott (2001), ύστερα από μελέτη των ασθενών με διπολική διαταραχή, κατέδειξε ότι
μεταξύ των επεισοδίων της ασθένειας, οι ασθενείς παρουσιάζουν σχήματα γνωσιακής
ευπάθειας παρόμοια με εκείνα των ατόμων με καταθλιπτική διαταραχή. Σε σύγκριση με
τα υγιή υποκείμενα ελέγχου, οι ασθενείς με τη διπολική αναταραχή είναι πιο
ευαίσθητοι,

έχουν

ασταθές

επίπεδο

αυτοσεβασμού,

υψηλότερα

επίπεδα

δυσλειτουργικών συμπεριφορών (ιδιαίτερα σχετικών με την ανάγκη για κοινωνική
αποδοχή και τελειομανία), κάνουν υπεργενικεύσεις και διαθέτουν και ελλιπείς
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
Ο Scott (2001) υποστήριξε ότι ακόμα κι αν δεν ήταν δυνατό να καθοριστούν εάν αυτές
οι γνωσιακές διαστρεβλώσεις είναι αιτία ή συνέπεια της διπολικής διαταραχής, ήταν
αξιοσημείωτο ότι οι δυσκολίες επέμεναν μεταξύ των επεισοδίων στους ασθενείς που
ακολουθούσαν φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή.
Σύμφωνα με τον Basco και Rush (1999) είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν αντιμετωπίζονται
άτομα με διπολική αναταραχή να ακολουθείται το μοντέλο του σχήματος 1. Αυτό
επιτρέπει στους θεραπευτές να δίνουν έμφαση στο μοντέλο στρες-ευαλωτότητας, που
μπορεί

επίσης

να

περιλαμβάνει

βιολογικούς

παράγοντες.

Προκειμένου

να

χρησιμοποιηθεί αυτή η προσέγγιση, ο θεραπευτής πρέπει πρώτα να ρωτήσει τις
απόψεις του ασθενή σχετικά με τις αιτίες της διαταραχής και των σχετικών
προβλημάτων. Η προσωπική θεωρία του ασθενούς ενσωματώνεται έπειτα στα πλαίσια
του γνωσιακού μοντέλου. Δίνεται ιδιαίτερα έμφαση σε συνδέσεις μεταξύ των γνωσιών
του ατόμου, της συμπεριφοράς, της διάθεσης και άλλων συμπτωμάτων (ιδιαίτερα
διαταραχές ύπνου) και της αλληλεπίδρασης αυτών και του περιβάλλοντος (αγχογόνα
γεγονότα ή εμπειρίες). Αυτή η λογική χρησιμοποιείται για να συμμετέχει ο ασθενής στη
γνωσιακή θεραπεία μέσω της σύνδεσης των αλλαγών στις σκέψεις, των συμπεριφορών
και των συναισθημάτων με τα συμπτώματα της διπολικής διαταραχής.
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Σχήμα 1: Απεικόνιση της διπολικής διαταραχής (προσαρμογή από Basco & Rush, 1995)

Το μοντέλο επίσης αναγνωρίζει ότι οι διαταραχές ύπνου μπορούν να είναι πρώιμο
σημάδι για μετάβαση από την ευθυμία στην εκδήλωση συμπτωμάτων μανίας. Όταν οι
ασθενείς κατανοήσουν τη σύνδεση μεταξύ βιολογικών παραγόντων και συμπεριφοράς,
τότε θα είναι σε θέση να καταλάβουν τη χρησιμότητα της γνωσιακής θεραπείας σε
συνδυασμό με τη φαρμακοθεραπεία.
Γενικά, οι στόχοι της γνωσιακής θεραπείας στους ασθενείς με διπολική διαταραχή είναι
να διευκολυνθεί η αποδοχή της διαταραχής και η ανάγκη για θεραπεία.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Στόχοι της γνωσιακής- συμπεριφοριστικής θεραπείας διπολικής διαταραχής είναι να
διευκολύνει την αποδοχή της νόσου από τον ασθενή και την ανάγκη για θεραπεία,
καθώς και να βοηθήσει να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τους παράγοντες και τις
καταστάσεις που επιδεινώνουν το πρόβλημα. Να εκπαιδεύσει τον ασθενή να
αναγνωρίζει έγκαιρα τα πρώιμα σημάδια της νόσου, ώστε να προλαμβάνει την
υποτροπή και να μειώνει τη σοβαρότητα και τη διάρκεια των συμπτωμάτων. Να
βελτιώσει τη συμμόρφωση του ασθενούς με τη φαρμακοθεραπεία, καθώς και να τον
βοηθήσει να προσδιορίσει και να τροποποιήσει δυσλειτουργικές σκέψεις και
πεποιθήσεις. Τέλος, να του μεταδώσει ένα αίσθημα προσωπικής ενδυνάμωσης
αντιμετωπίζοντας την απομόνωση και το στίγμα και μεταφέροντας την ελπίδα για
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καλύτερη ποιότητα ζωής που θα μειώσει τις νοσηλείες και τον κίνδυνο των
αυτοκτονιών (Beck, 2005; Scott, 2001; Neto, 2004).
Οι στόχοι της θεραπείας επιτυγχάνονται με τη βοήθεια συγκεκριμένων γνωσιακών και
συμπεριφοριστικών τεχνικών, οι οποίες είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται μέσα
στο πλαίσιο μιας καλής θεραπευτικής σχέσης.
Η θεραπεία ξεκινά με τη λήψη του ιστορικού και την αξιολόγηση του προβλήματος του
ασθενούς. Πιο συγκεκριμένα, ο θεραπευτής προσπαθεί να διερευνήσει τον τρόπο με τον
οποίο ο ασθενής κατανοεί τη διπολική διαταραχή και εστιάζει στην περιγραφή
προηγούμενων επεισοδίων, σε πρώιμα σημάδια της νόσου, σε γεγονότα και
καταστάσεις που σχετίζονται με τα επεισόδια και στην λειτουργικότητα του. Στη
συνέχεια ο θεραπευτής χρησιμοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες αναπτύσσει μια
εξατομικευμένη γνωσιακή διατύπωση του προβλήματος και την παρουσιάζει στο
θεραπευόμενο με σκοπό να κατανοήσει πως δημιουργείται και διατηρείται το
πρόβλημα (Beck & Newman, 2005). Στις πρώτες συνεδρίες περιλαμβάνεται και η
εκπαίδευση σχετικά με τη νόσο.
Οι

επόμενες

συνεδρίες

αφιερώνονται

στην

εκπαίδευση

του

ασθενή

στην

αυτοπαρατήρηση και αυτορρύθμιση, ώστε να αναπτυχθεί η ικανότητα του να
διαχειρίζεται τα καταθλιπτικά και υπομανιακά συμπτώματα. Αυτό περιλαμβάνει την
εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, συγκεκριμένων
ωραρίων ύπνου, την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης του χρόνου, τη χρήση
υποστήριξης και την αμφισβήτηση δυσλειτουργικών αυτόματων σκέψεων σχετικά με
τον εαυτό, τον κόσμο και το μέλλον (Scott, 2001).
Όπως υποστηρίζουν οι Beck & Newman (2005), κεντρικό σημείο της γνωσιακής
συμπεριφοριστικής θεραπείας διπολικής διαταραχής είναι η έμφαση στην καταγραφή,
αξιολόγηση και τροποποίηση των δυσλειτουργικών τρόπων σκέψης. Ο θεραπευτής
εκπαιδεύει τον ασθενή να αναγνωρίζει πότε η σκέψη του είναι μη ρεαλιστική με σκοπό
να καθοδηγεί τον εαυτό του σε πιο ρεαλιστικούς και λειτουργικούς τρόπους σκέψης και
κατ’επέκταση συμπεριφοράς. Αυτό αφορά περιπτώσεις όπου ο ασθενής βιώνει
συναισθήματα που σχετίζονται με κατάθλιψη (π.χ. απόγνωση, ενοχή, αναξιότητα),
υπομανία ή μανία (π.χ. επαυξημένη αυτοεκτίμηση, ανεβασμένη διαχυτική ή ευερέθιστη
διάθεση) ή συνδυασμό των δύο.
Οι Beck & Newman (2005) δίνουν δύο παραδείγματα εφαρμογής αυτών των τεχνικών,
το ένα στην περίπτωση υπομανιακού ασθενούς και το άλλο στην περίπτωση
καταθλιπτικού. Ο ασθενής με υπομανιακά συμπτώματα μπορεί να εκπαιδευθεί πριν
αποφασίσει να εμπλακεί σε μια δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα να ανοίξει μια
νέα επιχείρηση, να περιμένει 48 ώρες και να συμβουλευθεί τη σύζυγο ή τα αδέρφια του
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ή έναν οικονομικό σύμβουλο πριν περάσει στην πράξη. Ο θεραπευτής θα πρέπει να
εξηγήσει τη λογική αυτής της διαδικασίας και όλη η προσπάθεια να γίνει στη βάση
συνεργασίας και συμφωνίας με το θεραπευόμενο.
Ο ασθενής με την καταθλιπτική συμπτωματολογία ενθαρρύνεται να προγραμματίσει
δραστηριότητες για την επερχόμενη εβδομάδα που θα τον ευχαριστούν όσο το δυνατόν
περισσότερο, όπως για παράδειγμα να δει μια ταινία ή να επισκεφθεί φίλους. Ο
θεραπευτής πρέπει να γνωρίζει ότι ο θεραπευόμενος αρχικά δεν πιστεύει πως έχει τη
δύναμη να εμπλακεί στη δραστηριότητα, γι’ αυτό χρειάζεται να τον ενθαρρύνει να
ελέγξει εμπειρικά αυτή την ιδέα και να τον βοηθήσει να εμείνει στο στόχο,
εκπαιδεύοντας τον στην επίλυση τυχόν προβλημάτων και ενισχύοντας κάθε πρόοδο.
Η θεραπεία περιλαμβάνει επίσης την αναγνώριση των πρόδρομων σημείων της νόσου.
Η εκπαίδευση στη συγκεκριμένη δεξιότητα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της θεραπείας,
καθώς βοηθά το θεραπευόμενο να αντιμετωπίζει έγκαιρα ένα πιθανό επεισόδιο της
ασθένειας (Beck & Newman, 2005). Η αναγνώριση των πρόδρομων σημείων της
διπολικής διαταραχής διευκολύνεται με τη χρήση ημερολογίων καταγραφής της
διάθεσης και των γεγονότων που σχετίζονται με αυτή. Αφού ο ασθενής εκπαιδευθεί
στην αναγνώριση των πρόδρομων σημείων της ασθένειας, η θεραπεία στόχο έχει να τον
βοηθήσει να αναπτύξει μια σειρά από στρατηγικές αντιμετώπισης και διαχείρισης τους.
Έρευνες έχουν δείξει πως αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, όσον
αφορά τη μείωση των υποτροπών (Watkins, 2003).
Ο επόμενος βασικός στόχος που διαπραγματεύεται η γνωσιακή-συμπεριφοριστική
θεραπεία διπολικής διαταραχής είναι η συμμόρφωση με τη φαρμακοθεραπεία. Οι Beck
& Newman (2005) αναφέρουν πως η συμμόρφωση με τη φαρμακοθεραπεία αποτελεί
σημαντικό πρόβλημα στη διπολική διαταραχή, καθώς έρευνες έχουν δείξει πως η μη
συμμόρφωση κυμαίνεται μεταξύ του 30% και 54%, γεγονός που οδηγεί σε υποτροπές
και νοσηλείες. Υπάρχουν διάφορες παράμετροι που εξηγούν αυτό το φαινόμενο. Από
μελέτες έχει φανεί πως πιο επιρρεπείς στη μη συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή
είναι όσοι ασθενείς είχαν παρόμοια προβλήματα συμμόρφωσης στο παρελθόν. Οι
ασθενείς αυτοί διαθέτουν αρνητικές αντιλήψεις σχετικά με τα φάρμακα και τις
ιδιότητες τους και συνήθως φοβούνται τις παρενέργειες ή αρνούνται την ύπαρξη της
ασθένειας τους (Scott & Pope, 2002 in Beck & Newman, 2005).
Οι Beck & Newman (2005) παρουσιάζουν μια περίληψη των βασικών γνωσιακών και
συμπεριφοριστικών τεχνικών που έχουν αναπτυχθεί από διάφορους ερευνητές. Μια
πρώτη σημαντική τεχνική αποτελεί η ψυχοεκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο
θεραπευτής συζητά με το θεραπευόμενο και ορισμένες φορές με την οικογένεια του το
λόγο χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής, δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες με
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προφορικό, αλλά και γραπτό τρόπο. Προκειμένου όλη αυτή η διαδικασία να έχει
αποτελέσματα απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η καλή θεραπευτική σχέση. Ο
θεραπευτής είναι σημαντικό να δίνει όλες τις πληροφορίες με τρόπο που να δείχνει ότι
αισθάνεται και κατανοεί πραγματικά τις ανησυχίες του ασθενούς.
Προκειμένου να κατανοήσει τις πραγματικές ανάγκες και δυσκολίες σχετικά με τη
συμμόρφωση του ασθενούς με τη φαρμακοθεραπεία, ο θεραπευτής θα πρέπει να λάβει
υπόψη του δύο παραμέτρους. Τα πρακτικά προβλήματα της λήψης της αγωγής και τις
αντιλήψεις του θεραπευόμενου σχετικά με αυτή.
Μερικά πρακτικά ζητήματα που είναι αναγκαίο να αξιολογηθούν είναι για παράδειγμα
αν ο θεραπευόμενος έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει τα φάρμακα ή αν
ξεχνάει να λάβει την αγωγή του ή επαφίεται σε τρίτους που δεν είναι συνεπείς. Στις
περιπτώσεις αυτές ο θεραπευτής πρέπει να βοηθήσει τον ασθενή να επιλύσει αυτές τις
δυσκολίες προτείνοντας του τρόπους αντιμετώπισης. Κάποια παραδείγματα επίλυσης
αυτών των πρακτικών ζητημάτων είναι η καταγραφή ημερολογίων λήψης της αγωγής,
η χρήση υπενθυμίσεων, όπως ξυπνητήρια, σημειώματα σε εμφανή μέρη του σπιτιού ή
σε μια ατζέντα.
Άλλα ζητήματα που διαπραγματεύεται η θεραπεία είναι η προσωπική ενδυνάμωση του
ασθενή προκειμένου να αντιμετωπίσει την απομόνωση και το στίγμα που ακολουθεί
συνήθως τη διάγνωση της διπολικής διαταραχής και η μείωση του κινδύνου
αυτοκτονιών. Ο θεραπευτής βοηθά το θεραπευόμενο να διερευνήσει και να
τροποποιήσει τις αντιλήψεις που έχει για τον εαυτό του και τον στιγματίζουν. Τέτοιες
σκέψεις μπορεί να είναι «είμαι ελαττωματικός», «δεν αξίζω», κτλ. Στη θεραπεία οι
ασθενείς μαθαίνουν να βλέπουν τον εαυτό τους ως πολύπλοκες οντότητες που έχουν
τις αδυναμίες αλλά και τις προσωπικές τους δυνατότητες. Αυτή η αντίληψη ενισχύεται
μέσα από την εκπαίδευση στις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες δίνουν τη
δυνατότητα στο θεραπευόμενο να επιλύει αποτελεσματικά τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζει.
Όσον αφορά τον κίνδυνο αυτοκτονιών στη διπολική διαταραχή έχει βρεθεί πως
αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην θεραπευτική ατζέντα, καθώς έρευνες έχουν δείξει
πως 15% περίπου των ασθενών με διπολική διαταραχή θα καταλήξουν μετά από
αυτοκτονία (Simpson & Jamison, 1999 in Beck & Newman, 2005). Επομένως, ο
θεραπευτής αξιολογεί τι σκέφτεται ο ασθενής σχετικά με την ποιότητα της ζωής του
και την προοπτική του για το μέλλον και προσπαθεί σε συνεργασία με το θεραπευόμενο
να αντιμετωπίσει αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό, τη ζωή και το μέλλον. Η αξιολόγηση
μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση σύντομων ερωτηματολογίων πριν από
κάθε συνεδρία, τα οποία δίνουν πληροφορίες για την επιδείνωση κάποιων
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συμπτωμάτων που μπορεί να προκαλέσουν αυτοκτονικούς ιδεασμούς. Προκειμένου να
μειωθεί αυτό το ρίσκο η θεραπεία εστιάζει στην τροποποίηση δυσλειτουργικών
σκέψεων όπως «ο μόνος τρόπος για να γλιτώσω είναι να πεθάνω» και παράλληλα
βοηθά το θεραπευόμενο να επιδιώκει την επίτευξη σημαντικών στόχων που τον
αφορούν προσωπικά. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ο θεραπευόμενος να μάθει να
αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτύχει κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αναφορικά
με τη συμμόρφωση στη φαρμακοθεραπεία, τη βελτίωση των συμπτωμάτων και τη
μείωση πιθανών αυτοκτονικών ιδεασμών ή νοσηλειών. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται
ώστε να συνεχίσει την προσπάθεια και να ακολουθεί τη θεραπεία.

2.2.5. ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ
ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ.
Λόγω της σημαντικής ετερογένειας της διπολικής διαταραχής και της φύσης του
φάσματος των διαταραχών αυτών, θεωρείται απαραίτητη μια λεπτομερής και εις
βάθος διαγνωστική αξιολόγηση, πριν τοποθετηθεί ένας ασθενής σε μια ομάδα. Ακόμη
και μέσω μιας πολύ δομημένης διαγνωστικής διαδικασίας, είναι δύσκολο κάποιες φορές
να γίνει η διάκριση ανάμεσα στη διπολική διαταραχή και σε παρόμοιες εκφάνσεις της
διάθεσης σε άλλες διαταραχές. Ίσως, πιο σημαντική είναι η διαφοροδιάγνωση μεταξύ
διπολικής διαταραχής και οριακής διαταραχής προσωπικότητας, η οποία μπορεί και να
συνυπάρχει

(Bieling

&

MacQueen,

2004).

Συγκεκριμένα,

σημαντικές

και

δυσλειτουργικές διακυμάνσεις στη διάθεση μπορεί να αποτελούν μέρος και των δύο
διαταραχών, αλλά οι δύο αυτές διαταραχές παρουσιάζουν πολύ διαφορετικές
επιπτώσεις σε διαπροσωπικό και ψυχολογικό επίπεδο. Επομένως, αν τοποθετηθούν
άτομα με διαταραχή οριακής προσωπικότητας που εμφανίζουν και συνοσηρότητα με
διπολική διαταραχή, σε μια ομάδα με άτομα που εμφανίζουν μόνο διπολική διαταραχή,
θα παρουσιαστούν απρόβλεπτα και μη εποικοδομητικά δυναμικά στην ομάδα. Είναι
πολύ βασικό να αρχίζει η θεραπεία των ατόμων με διπολική διαταραχή με μια
σχεδιασμένη φαρμακευτική αγωγή, με στόχο την επίτευξη μερικής σταθερότητας στη
διάθεση. Στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι άλλες ψυχοκοινωνικές ανάγκες
του

ασθενούς

και

οποιαδήποτε

ανάγκη

σχετίζεται

με

τη

βελτίωση

της

λειτουργικότητας και την ποιότητα ζωής του. Σε αυτό το σημείο, όταν η αξιολόγηση
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είναι σαφής και ξεκάθαρη, θα μπορεί να θεωρείται ως πιθανή η τοποθέτηση του ατόμου
σε ομάδα γνωσιακού συμπεριφοριστικού τύπου.
Υπάρχουν, επίσης, άλλα σημαντικά στοιχεία που καθιστούν ξεχωριστή τη διαδικασία
επιλογής μελών για την τοποθέτηση τους σε ομάδα θεραπείας ατόμων με διπολική
διαταραχή. Πρώτον, ένας βασικός στόχος της γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας
είναι η ενημέρωση και πληροφόρηση του ατόμου σχετικά με την φύση της ασθένειας
του. Άτομα με διπολική διαταραχή τείνουν να έχουν διαστρεβλωμένες αντιλήψεις για τη
διαταραχή, ακόμη και να αρνούνται την ύπαρξή της, παρόλο που υπάρχουν απτές
αποδείξεις. (Basco & Rush, 1996). Δεν είναι ασυνήθιστο πολλοί ασθενείς να μην
ανακαλούν με ακρίβεια τα συμπτώματά τους και το βαθμό δυσλειτουργίας που τους
προκάλεσαν, κυρίως σε περιόδους μανίας. Αυτή η έλλειψη εναισθησίας δημιουργεί
δυσκολίες στη θεραπεία της διπολικής διαταραχής και θα πρέπει να λαμβάνεται
σοβαρά υπόψη (Schwannauer, 2004).
Μια άλλη κρίσιμη παράμετρος στη διαδικασία επιλογής μελών είναι οτι οι ασθενείς με
διπολική διαταραχή είναι απίθανο να έχουν διαμορφώσει μια βιοψυχοκοινωνική άποψη
σχετικά με την ασθένεια τους. Συνήθως, υιοθετούν μια δυναμική βιολογική άποψη και
δεν αναγνωρίζουν το ρόλο που οι ίδιοι μπορούν να διαδραματίσουν στη διαχείριση της
διαταραχής τους. Επομένως, είναι απαραίτητο στη συνέντευξη για την καταλληλότητα
των μελών να διερευνηθεί ο βαθμός που αποδέχονται ένα θεραπευτικό μοντέλο, το
οποίο προσφέρει τη δυνατότητα στους θεραπευόμενους να αναλάβουν σε μερικό
βαθμό την ευθύνη και τον έλεγχο της διαταραχής και της ζωής τους.
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που θα πρέπει να απασχολήσει τους θεραπευτές στην
επιλογή ασθενών για ομάδα διπολικής διαταραχής είναι η κατάσταση και η φάση της
διαταραχής. Ασθενείς που βρίσκονται στα δυο άκρα του φάσματος της ασθένειας δεν
είναι καλό να επιλέγονται. Σύμφωνα με τους Lam και συνεργάτες (2003), επιλέγοντας
άτομα που βρίσκονται σε ένα σταθερό σχετικά επίπεδο, είναι πιο πιθανό να αυξηθούν
οι πιθανότητες πρόληψης υποτροπής, γεγονός που θεωρείται εξίσου σημαντικό με τη
μείωση των συμπτωμάτων σε μια τέτοια χρόνια ασθένεια. Πάντως, επειδή οι
περισσότεροι πάσχοντες από διπολική διαταραχή περνούν μακρές περιόδους με
συμπτώματα κατάθλιψης, προτείνεται να περιλαμβάνονται στην ομάδα ασθενείς με
ήπια προς μέτρια συμπτώματα κατάθλιψης, όπως και ασθενείς με σημάδια ευφορίας,
αλλά, συγχρόνως, με κίνητρο να εμποδίσουν πιθανή υποτροπή.
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Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Αριθμός συμμετεχόντων
Όπως και στην περίπτωση της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής, δεν υπάρχουν
συμπεράσματα, βασισμένα σε ερευνητικά δεδομένα, σχετικά με τον ιδανικό αριθμό των
συμμετεχόντων σε μια ομάδα για διπολική διαταραχή. Δεδομένου του πολύπλοκου
χαρακτήρα αυτής της ασθένειας, ο αριθμός των συμμετεχόντων θα πρέπει να είναι
μικρότερος από αυτόν της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής, μεταξύ 7 και 10
ατόμων. Λόγω της έμφυτης ετερογένειας της, σε συνδυασμό με τη φάση της ασθένειας,
τη συνοσηρότητα και την αστάθεια της διάθεσης, οι θεραπευτές θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να ασχολούνται με κάθε μέλος σε κάθε συνάντηση. Αυτό δε θα ήταν εφικτό
για δυο θεραπευτές, αν το μέγεθος της ομάδας ήταν μεγαλύτερο.
Δομή ομαδικών συνεδριών
Ο συντονισμός της ομάδας είναι καλό να πραγματοποιείται από 2 θεραπευτές και η
προτεινόμενη διάρκεια της ομαδικής συνεδρίας να είναι περίπου 2 ώρες. Αρχικά,
πραγματοποιούνται δυο επίσημες συναντήσεις ψυχοεκπαίδευσης. Οι οικογένειες των
θεραπευομένων καλούνται να συμμετάσχουν στην ομάδα, ώστε να ενημερωθούν και να
διατυπώσουν απορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διπολική διαταραχή. Αυτές οι
συνεδρίες δεν προσλαμβάνουν τη μορφή οικογενειακής θεραπείας, αλλά στοχεύουν
στην παροχή βασικών πληροφοριών για μια διαταραχή που θεωρείται πολύπλοκη για
αυτούς που ζουν με τον πάσχοντα. Αυτές οι δυο συναντήσεις, επειδή παρέχουν
πληθώρα πληροφοριών και

αποτελούνται από μεγαλύτερο αριθμό ατόμων,

ακολουθούν πολύ διαφορετική διαδικασία και έχουν άλλη μορφή από τις επόμενες
συναντήσεις. Εκτός από ερωτήσεις και αφήγηση γεγονότων, δίνεται μικρή έμφαση σε
προσωπικές αποκαλύψεις ή στην ομαδική διαδικασία αυτή καθαυτή.
Θεραπευτές
Θεωρείται γενικά αποδεκτή η άποψη οτι απαιτείται μεγαλύτερος βαθμός εμπειρίας του
θεραπευτή για το συντονισμό μιας γνωσιακού συμπεριφοριστικού τύπου ομάδας
ατόμων με διπολική διαταραχή, απ’ ό,τι μιας ομάδας μείζονος καταθλιπτικής
διαταραχής (Scott et al., 2001). Προτείνεται οι θεραπευτές να εξοικειωθούν πρώτα με
το συντονισμό ομάδων μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής και να αποκτήσουν, επίσης,
σημαντική κλινική εμπειρία στη διαχείριση της διπολικής διαταραχής, προτού
συντονίσουν μια ομάδα γνωσιακού συμπεριφοριστικού τύπου με ασθενείς που
πάσχουν από αυτήν.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Η ομαδική θεραπεία 20 συνεδριών γνωσιακού συμπεριφοριστικού τύπου για τη
διπολική διαταταχή (βλ. Παράρτημα 1) που θα περιγραφεί στη συνέχεια, αποτελεί έναν
συνδυασμό πρωτοκόλλων, συμπεριλαμβανομένων των Basco και Rush (1996),
Newmann και συνεργατών (2002) και των Patelis-Siotis και συνεργατών (2001). Οι
πρώτες 17 συνεδρίες πραγματοποιούνται εβδομαδιαίως. Ακολουθούν τρεις μηνιαίες,
ενισχυτικές συναντήσεις για επαναξιολόγηση (follow-up). Οι εβδομαδιαίες συνεδρίες
σχεδιάζονται

προσεκτικά,

ώστε

να

καλύψουν

βασικούς

τομείς,

όπως

την

ψυχοεκπαίδευση, συμπεριφοριστικές – γνωσιακές τεχνικές για την κατάθλιψη και τα
μανιακά/υπομανιακά επεισόδια, στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, και διερεύνηση
πυρηνικών πεποιθήσεων που σχετίζονται με τη διπολική διαταραχή. Οι ενισχυτικές
συνεδρίες είναι λιγότερο δομημένες και μπορεί να αφιερώνονται για τις ανάγκες της
ομάδας σχετικά με συγκεκριμένες στρατηγικές ή ιδιαίτερους τομείς.
Ψυχοεκπαίδευση
Οι πρώτες δυο συνεδρίες προσλαμβάνουν χαρακτήρα διδακτικό, αλλά είναι σημαντικό
να αφιερωθεί χρόνος και για συζήτηση και ερωτήσεις. Δεδομένου του γεγονότος ότι οι
πάσχοντες και τα μέλη των οικογενειών τους μπορεί να έχουν διαφορετικές και
ποικίλες απόψεις για τη διαταραχή, ενδέχεται να προκύψουν πολλές ερωτήσεις. Ένα
πολύ σημαντικό μέρος αυτών των συνεδριών σχετίζεται με την ενημέρωση και την
αποδοχή της ασθένειας από τους πάσχοντες. Δεν αναγνωρίζουν όλοι οι ασθενείς τη
διπολική διαταραχή ως μια υπαρκτή ασθένεια. Συνήθως, δεν αποδέχονται οτι
αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα γενικά. Επομένως, είναι βασικό να δοθεί έμφαση στο
γεγονός οτι η διαταραχή αυτή είναι υπαρκτή, έχει διαγνωστικά χαρακτηριστικά και
σημαντικές φαρμακευτικές ενδείξεις.
Η εμπλοκή της οικογένειας στις συνεδρίες αυτές αποτελεί έναν άλλο τρόπο μετάδοσης
πληροφοριών σχετικά με τη φύση και τη σοβαρότητα του προβλήματος και των
συνεπειών του. Επιπλέον, τα μέλη των οικογενειών εμπλέκονται εν μέρει στη
θεραπευτική διαδικασία της ομάδας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν
καλύτερα και να βοηθούν στη διαχείριση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης ή των
μανιακών/υπομανιακών επεισοδίων.
Συγχρόνως, οι θεραπευτές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να συζητήσουν θέματα που
αφορούν τον κεντρικό ρόλο και τους περιορισμούς της φαρμακοθεραπείας στη
διπολική διαταραχή. Πολλοί ασθενείς μπορεί να έχουν βιώσει ποικίλες εμπειρίες
σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή, τις παρενέργειες, δυσκολίες στην πρόσβαση της
κατάλληλης θεραπείας ή να έχουν αντιμετωπίσει δυσάρεστα γεγονότα κατά τη
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νοσηλεία τους στην κλινική. Τέτοια θέματα γίνονται αντικείμενο συζήτησης
λεπτομερέστερα σε επόμενες συνεδρίες.
Κατά τη διάρκεια των ψυχοεκπαιδευτικών συνεδριών, είναι πολύ σημαντικό οι
θεραπευτές να δείξουν ενσυναίσθηση και κατανόηση. Όμως, πρέπει να κάνουν και μια
επαναπλαισίωση των αρνητικών εμπειριών σχετικά με τη φαρμακοθεραπεία,
τονίζοντας τα οφέλη μιας ενεργούς διαχείρισης της διαταραχής μέσα από την
κατάλληλη φαρμακευτική και ψυχοκοινωνική θεραπεία. Επίσης, αυτές οι δύσκολες
ερωτήσεις μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη θεώρηση της διαταραχής μέσα
από μια πιο ευρεία ψυχοκοινωνική οπτική. Με αυτό τον τρόπο, ο θεραπευόμενος
αρχίζει να νιώθει οτι μπορεί να αποκτήσει κάποιο βαθμό ελέγχου αυτής της δύσκολης
ασθένειας. Σχετικά με το θέμα της φαρμακευτικής αγωγής, οι θεραπευτές θα πρέπει να
αντιμετωπίσουν το γνωσιακό λάθος «όλα ή τίποτα» τόσο των πασχόντων, όσο και των
μελών της οικογενειάς τους. Πρέπει να τους γίνει σαφές οτι οι παρενέργειες και οι
περιορισμοί των φαρμάκων ισχύουν, αλλά η επιλογή να μην ακολουθούν καθόλου τη
φαρμακευτική αγωγή θα επιδεινώσει αναμφίβολα την κατάσταση του θεραπευόμενου.
Στην ψυχοεκπαίδευση, οι θεραπευτές καλό είναι να χρησιμοποιήσουν οπτικοακουστικό
υλικό πληροφόρησης για την ασθένεια, να μοιράσουν ενημερωτικά φυλλάδια ή να
δώσουν μια λίστα με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις και απορίες που διατυπώνουν οι
πάσχοντες από διπολική διαταραχή.
Συμπεριφοριστικές τεχνικές
Οι συνεδρίες 4 και 5 ξεκινούν με συμπεριφοριστικές τεχνικές, που έχουν ως στόχο την
εκπαίδευση των θεραπευομένων στην κινητοποίηση και δραστηριοποίηση τους κατά
τη διάρκεια των καταθλιπτικών επεισοδίων. Αρχικά, οι θεραπευτές εξηγούν τον τρόπο
που βαθμολογείται η διάθεση/συναίσθημα σε μια δραστηριότητα. Επιπλέον,
υπογραμμίζεται η σχέση ανάμεσα στη διάθεση και τη συμπεριφορά. Στη συνέχεια,
παρουσιάζεται η σχέση ανάμεσα στη διάθεση και τις δραστηριότητες (ποιές
δραστηριότητες βελτιώνουν τη διάθεση, ποιές δραστηριότητες την επιδεινώνουν κ.α.).
Τέλος, δίνεται ως εργασία για το σπίτι ένα ημερολόγιο δραστηριοτήτων, όπου
συμπληρώνουν διάφορες δραστηριότητες και βαθμολογούν το συναίσθημά τους, βάσει
του πόσο καλά ένιωσαν, όταν τις πραγματοποίησαν.
Τα μέλη της ομάδας ενθαρρύνονται να συζητούν μεταξύ τους με βάση τα ημερολόγια
δραστηριοτήτων. Το κάθε μέλος μπορεί να προτείνει κάποια ευχάριστη δραστηριότητα
σε κάποιον άλλο, να εντοπίσει πιθανές δυσκολίες ή απογοητεύσεις ή να διηγηθεί το δικό
του προσωπικό βίωμα από την εφαρμογή μιας δραστηριότητας (π.χ. αν βελτιώθηκε η
διάθεση του και αυξήθηκαν τα επίπεδα ενέργειας του). Με αυτό τον τρόπο
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δημιουργείται στην ομάδα ένα κλίμα συνεργασίας, υπάρχει αλληλοτροφοδότηση και
ενισχύεται το κινήτρο.
Στη συνεδρία 6, οι θεραπευτές κάνουν μια ανασκόπηση των ενδεικτικών στοιχείων της
συμπεριφοράς, που μαρτυρούν ότι επίκειται μανιακό/υπομανιακό επεισόδιο, όπως
αίσθηση μεγαλύτερης ενεργητικότητας και δημιουργικότητας, λιγότερη ανάγκη για
ύπνο, έντονη επιθυμία να βρεθούν σε περιβάλλοντα που τους διεγείρουν και τους
προκαλούν έντονο ενθουσιασμό. Προτού αυτές οι αλλαγές εξελιχθούν σε κλινικά
επεισόδια, οι ασθενείς μπορούν να εκπαιδευτούν σε μια σειρά από στρατηγικές μείωσης
των διεγερτικών ερεθισμάτων και στην εφαρμογή ενός προγράμματος σωστής υγιεινής
για τον ύπνο. Οι ασθενείς καλούνται να μην καταναλώνουν διεγερτικές ουσίες, όπως
καφεϊνη ή ζάχαρη. Επίσης, συζητούνται πρακτικοί τρόποι για να αποφευχθεί η
σωματική υπερδιέγερση (π.χ. αποφυγή υπερβολικής σωματικής άσκησης). Επιπλέον,
σχεδιάζονται τρόποι μείωσης της διέγερσης από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η
αποφυγή πολλών κοινωνικών περιστάσεων και ερεθισμάτων που μπορούν να
προλειάνουν το έδαφος ή να πυροδοτήσουν ένα μανιακό επεισόδιο. Αφού
παρουσιαστεί στα μέλη της ομάδας ο κλιμακωτός αυτός τρόπος εκδήλωσης ενός
μανιακού επεισοδίου, κάθε μέλος χωριστά καλείται να μοιραστεί τη δική του εμπειρία
και να αναφέρει παραδείγματα. Στο σημείο αυτό οι θεραπευτές δίνουν έμφαση στον
τρόπο με τον οποίο διαφορετικές αποφάσεις μπορούν να συμβάλλουν στην αποτροπή
αυτοκαταστροφικών αποτελέσματων, εφόσον οι πάσχοντες επεξεργάζονται και
εφαρμόζουν προσεκτικά τα σχέδια τους.
Γνωσιακές τεχνικές
Στην συνεδρία 8, οι θεραπευτές παρουσιάζουν στα μέλη της ομάδας τη σχέση μεταξύ
των «θετικών» σκέψεων και της πιθανής εμφάνισης ενός μανιακού ή υπομανιακού
επεισοδίου. Οι θεραπευόμενοι εξοικειώνονται με τη διαδικασία εύρεσης δεδομένων που
ενισχύουν και καταρρίπτουν τις σκέψεις αυτές, με στόχο τη μείωση της επιρροής τους
στη συμπεριφορά και το συναίσθημα.. Επίσης, δίνεται έμφαση στο θέμα της
συμμόρφωσης του ασθενούς στη θεραπεία. Αλλαγές στις σκέψεις προς μια θετική
κατεύθυνση θα πρέπει να κινητοποιήσουν τους θεραπευόμενους να ζητήσουν βοήθεια
από την ομάδα τους και να ενημερώσουν τα κοντινά τους πρόσωπα, ώστε να γίνει πιο
προσεκτικός έλεγχος.
Οι περισσότεροι θεραπευόμενοι είναι πιθανόν να μπορούν να εντοπίσουν πιο εύκολα
αρνητικές αυτόματες σκέψεις, γιατί έχουν αφιερώσει συνήθως πιο πολύ χρόνο στα
συμπτώματα της κατάθλιψης, σε σύγκριση με αυτά του μανιακού επεισοδίου. Οι
θετικές σκέψεις του μανιακού επεισοδίου είναι ετερογενείς, δεδομένης της πολύπλοκης
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φαινομενολογίας της μανίας. Μερικοί ασθενείς μπορεί να έχουν βιώσει τα πρόδρομα
σημάδια του μανιακού επεισοδίου με τη μορφή μιας εκτεταμένης περιόδου ευφορίας
και θετικών αξιολογήσεων προς τον εαυτό τους και τις ικανότητές τους. Άλλοι μπορεί
να έχουν βιώσει μια αίσθηση ευερεθιστότητας και παρόρμησης προς την επίτευξη
κάποιου στόχου, σε συνδυασμό με αντίστοιχες σκέψεις. Επομένως, κάθε μέλος καλείται
να κάνει μια αναδρομή στο πιο πρόσφατο μανιακό/υπομανιακό επεισόδιο και να
προσπαθήσει να εντοπίσει τέτοιες θετικές σκέψεις. Αυτή η διαδικασία συμβάλλει στο
να αποκαλυφθούν και να γίνουν γνωστές στα μέλη οι ποικίλες μορφές που μπορεί να
λάβει ένα μανιακό επεισόδιο.
Οι Basco και Rush (1996) έχουν καταγράψει 9 τύπους θετικών σκέψεων που
σχετίζονται με τα μανιακά επεισόδια. Τα παραδείγματα αυτά μπορούν να πλαισιώσουν
τις εμπειρίες και τα προσωπικά παραδείγματα της ομάδας, κυρίως σε περιπτώσεις που
οι ασθενείς έχουν ξεχάσει , ή δεν είχαν ποτέ αντιληφθεί τις σκέψεις αυτές στο
παρελθόν, ως πρόδρομα σημάδια επεισοδίων.
Είναι εύκολο να αξιολογήσει κανείς πώς κάθε τέτοιος τύπος σκέψης μπορεί να οδηγήσει
σε μεγαλύτερη δυσλειτουργικότητα, ενισχύοντας αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές,
όπως για παράδειγμα επιδιώκοντας τη σύναψη μιας ακατάλληλης σχέσης ή ενεργώντας
με έναν τέτοιο παρορμητικό τρόπο σε άλλους τομείς. Κατά τη συνεδρία 8, οι
θεραπευτές μπορούν να γράψουν κάθε τύπο σκέψης σε έναν πίνακα και τα μέλη της
ομάδας να συζητήσουν τη σχέση της κάθε σκέψης με τα συμπτώματα της διπολικής
διαταραχής, όπως επίσης και τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια
σκέψη. Στο σημείο αυτό τα μέλη μπορούν να εκπαιδευτούν στην εφαρμογή των
στρατηγικών εύρεσης δεδομένων που στηρίζουν ή όχι τις σκέψεις αυτές, με στόχο να
τις υποβάλλουν σε έλεγχο της πραγματικότητας.
Εξίσου σημαντικό είναι να δοθεί έμφαση στο γεγονός οτι οι σκέψεις αυτές επηρεάζουν
το κομμάτι της πρόληψης, και οι γνωσιακές στρατηγικές μπορούν να συνδυαστούν με
συμπεριφοριστικές τεχνικές χαλάρωσης. Για να είναι εφικτή η πρόληψη, οι
θεραπευόμενοι πρέπει πρώτα να εκπαιδευτούν στην αναγνώριση και τον εντοπισμό
αυτών των σκέψεων, και να έχουν επίγνωση οτι αυτές είναι υπαρκτές. Το δεύτερο βήμα
είναι να τις υποβάλλουν σε έλεγχο της πραγματικότητας, και τρίτον να ενημερώσουν
τους δικούς τους ανθρώπους και τη θεραπευτική ομάδα οτι οι σκέψεις αυτές
εμφανίστηκαν. Αν οι σκέψεις αυτές δεν εντοπιστούν έγκαιρα, μπορεί να φτάσουν σε
ένα επίπεδο έντασης που θα είναι αδύνατον να ελεγχθούν μέσω των γνωσιακών
τεχνικών. Οι ασθενείς πρέπει να καταλάβουν οτι οι γνωσιακές τεχνικές έχουν
αποτέλεσμα, αλλά δε μπορούν πάντα να εμποδίσουν την εκδήλωση ενός μανιακού
επεισοδίου.
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Στη συνεδρία 10, η ομάδα συζητάει τις καταγραφές των σκέψεων τους, τόσο των
αρνητικών όσο και των θετικών. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών 7 έως 11, όλα τα
μέλη εξοικειώνονται με τον εντοπισμό και τον έλεγχο θετικών και αρνητικών σκέψεων,
καθώς οι δεξιότητες για τον έλεγχο και των δυο ειδών σκέψεων είναι απαραίτητες για
τις τωρινές ανάγκες τους και τις μελλοντικές προσπάθειες πρόληψης.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Η συνεδρία 13 περιλαμβάνει τα σχέδια δράσης για τις σκέψεις που έχουν καταγράψει
τα μέλη της ομάδας, και η συνεδρία 14 περιλαμβάνει τεχνικές διαχείρισης καταστάσεων
και στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων. Ο κύριος λόγος, που περιλαμβάνονται αυτά τα
θέματα στις συνεδρίες, αφορά την επίλυση και πρόληψη προβλημάτων και
στρεσσογόνων παραγόντων που μπορεί να προλειάνουν το έδαφος για ένα μανιακό ή
καταθλιπτικό επεισόδιο. Συχνά, υπάρχει λανθάνουσα σχέση μεταξύ των προβλημάτων
που σχετίζονται με τη διπολική διαταραχή και τη διαμόρφωση πυρηνικών
πεποιθήσεων σχετικά με τον εαυτό, ως ελαττωματικό. Επομένως, οι στρατηγικές
επίλυσης προβλημάτων θα βοηθήσουν τους θεραπευόμενους να επιλύσουν μεγάλα ή
μικρότερα προβλήματα, και οι τεχνικές διαχείρισης θα τους βοηθήσουν να
διαχειριστούν ήδη εδραιωμένα προβλήματα που ίσως είναι πολύ δύσκολο να
εξαλειφθούν εντελώς.
Στις συνεδρίες 13 και 14, τα μέλη της ομάδας και οι θεραπευτές είναι πιθανό να έχουν
αρκετές ευκαιρίες για να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα της τωρινής ζωής του κάθε
μέλους, των παλαιότερων επεισοδίων της διαταραχής, και των στόχων του. Επίσης, οι
θεραπευτές μπορούν να αναφέρουν κάποια θέματα που θεωρούν χρήσιμα για κάθε
μέλος της ομάδας και τα οποία μπορούν να εγείρουν νέα θέματα μέσω του σωκρατικού
διαλόγου, ώστε αυτά να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, μέσω των
στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων. Τα ζητήματα αυτά μπορεί να ποικίλουν και να
περιλαμβάνουν διαπροσωπικές σχέσεις, εργασία, ή σημαντικούς στόχους ζωής, όπως
οικονομική ασφάλεια. Αυτοί οι στόχοι είναι αδύνατον να επιτευχθούν σε μια
θεραπευτική ομάδα. Βασική επιδίωξη των ομάδων είναι να δρομολογηθεί η διαδικασία
του τρόπου επεξεργασίας των μακροπρόθεσμων στόχων και της αντιμετώπισης των
προβλημάτων.
Στη συνεδρία 13, οι θεραπευόμενοι εξοικειώνονται με τα σχέδια δράσης για να
επεξεργαστούν σκέψεις που υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός προβλήματος. Τα μέλη της
ομάδας επιλέγουν ευρύτερες περιοχές προβλημάτων που θα ήθελαν να επεξεργαστούν
μέσω των τεχνικών επίλυσης προβλημάτων. Στη συνέχεια, οι ασθενείς εκπαιδεύονται
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σε μια σειρά βημάτων προς την επίλυση ενός προβλήματος που θέλουν να δουλέψουν
μέσα στην ομάδα (D’Zurilla & Goldfired, 1971; Hawton & Kirk, 1989; Mueser, 1998).
Τα βήματα που περιγράφονται στην ομάδα περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό του
προβλήματος, καταιγισμό ιδεών – λύσεων, αξιολόγηση των υπέρ και κατά των πιθανών
λύσεων, και εφαρμογή και αξιολόγηση της επιλεχθείσας λύσης. Είναι πιθανό να
δαπανηθεί πολύς χρόνος για να επεξεργαστεί η ομάδα ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα.
Γι’ αυτό, οι θεραπευτές θα πρέπει να επιλέξουν ένα θέμα που να αφορά τα περισσότερα
μέλη.
Το δεύτερο μέρος της συνεδρίας 14 αφορά την παρουσίαση των στρατηγικών
διαχείρισης καταστάσεων (coping strategies), που παρουσιάζονται ως ένας άλλος
τρόπος αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων. Οι θεραπευτές εισάγουν τα μέλη σε
τρεις διαφορετικές κατηγορίες τέτοιων τεχνικών: προσανατολισμένες στο συναίσθημα
(emotion- focused), απόσπαση

προσοχής-αποφυγή

(distraction-avoidance)

και

προσανατολισμένες στη δράση (action-oriented). Οι θεραπευτές θα πρέπει να τονίσουν
στα μέλη της ομάδας την ανάγκη να επιλέγουν κάθε φορά την κατάλληλη τεχνική
ανάλογα με το πρόβλημα., γιατί αλλιώς οι στρατηγικές αυτές ενδέχεται να αποτύχουν.
Για παράδειγμα, η τεχνική «απόσπαση προσοχής-αποφυγή» μπορεί να αποδειχθεί
χρήσιμη σε περιπτώσεις, που αντιμετωπίζει κάποιος μια παροδική δυσκολία, την οποία
δεν μπορεί να επεξεργαστεί ή να αποτρέψει. Στην περίπτωση, όμως, μιας οικονομικής
δυσκολίας, η συγκεκριμένη τεχνική θα δημιουργούσε ακόμη περισσότερα προβλήματα,
αν την επέλεγε κάποιος για να διαχειριστεί την κρίση. Είναι χρήσιμο για τα μέλη να
συζητήσουν έναν αριθμό διαφορετικών προβλημάτων και χρόνιων στρεσογόνων
παραγόντων, και τον τρόπο που μπορούν να προσαρμόζουν τις διαφορετικές τεχνικές
στις εκάστοτε συνθήκες.
Επεξεργασία πεποιθήσεων στη διπολική διαταραχή
Στις συνεδρίες 15,16,17, μερικές από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον
εντοπισμό και την επεξεργασία των πεποιθήσεων είναι τα πρωτοτυπικά θέματα
σκέψεων για την αναγνώριση των υπολανθανόντων γνωσιακών «κανόνων», ή το
κάθετο τόξο για την αποκάλυψη πυρηνικών πεποιθήσεων. Σε αυτές τις συνεδρίες,
εκφράζονται συνήθως πολύ έντονα συναισθήματα, και οι θεραπευτές θα πρέπει να
είναι προετοιμασμένοι να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνικές με έναν λιγότερο
δομημένο, αλλά, ταυτόχρονα, κατευθυντικό τρόπο για να βοηθήσουν τα μέλη της
ομάδας να έρθουν αντιμέτωπα με τις πεποιθήσεις και τα σχήματά τους.
Συχνά, οι πάσχοντες από διπολική διαταραχή έρχονται αντιμέτωποι με θέματα που
αφορούν τον εαυτό και την ταυτότητά τους (Patelis-Siotis et al., 2001). Πράγματι, η
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φύση της ασθένειας – τεράστιες αλλαγές στα επίπεδα ενέργειας και το συναίσθημα, και
μεγάλες διακυμάνσεις στα επίπεδα της παραγωγικότητας και της λειτουργικότηταςοδηγούν συχνά σε μια σύγχυση για την ταυτότητα τους, ως άτομα. Επιπλέον, ασθενείς
με πρώιμη έναρξη της διαταραχής (παιδική-εφηβική ηλικία) μπορεί να έχουν
καθυστερήσει στην επίτευξη βασικών αναπτυξιακών στόχων. Η διαταραχή μπορεί να
έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις οικογενειακές σχέσεις, στη σύναψη και
διατήρηση προσωπικών σχέσεων, και στην επίτευξη στόχων, όπως η αποφοίτηση από
το σχολείο ή το πανεπιστήμιο. Ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται πρώιμη
έναρξη, τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια που οδηγούν σε εισαγωγές σε κλινικές, σε
απώλεια εργασίας, ή σε άλλες απώλειες, συχνά προκαλούν στους ασθενείς
συναισθήματα ενοχής και ντροπής. Λόγω αυτών των ζητημάτων, η επεξεργασία των
πυρηνικών πεποιθήσεων στη διπολική διαταραχή εστιάζει σε αυτή τη βαθύτερη
αίσθηση ανεπάρκειας, που νιώθουν οι πάσχοντες. Οι ασθενείς μπορεί να νιώθουν μια
σύγχυση μεταξύ του εαυτού τους και της ασθένειας, και να μην είναι σίγουροι για το τι
ελέγχουν οι ίδιοι με δική τους θέληση και τι προκαλείται από τα συμπτώματα της
διαταραχής. Στην περίπτωση των μανιακών/υπομανιακών επεισοδίων, που οδηγούν σε
κάποιο βαθμό σε αυξημένη λειτουργικότητα, όπως για παράδειγμα σε ακαδημαϊκά ή
επαγγελματικά πλαίσια, οι ασθενείς βιώνουν ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση, γιατί δεν
είναι σίγουροι, αν αξίζουν την επιβράβευση για τα επιτεύγματά τους ή αν η διαταραχή
είναι υπεύθυνη για αυτά.
Κατά τη διάρκεια αυτών των συνεδριών, οι θεραπευτές θα πρέπει να εστιάσουν στις
πεποιθήσεις ανεπάρκειας των μελών της ομάδας. Πρώτα, οι θεραπευόμενοι θα πρέπει
να καταλάβουν ότι οι πεποιθήσεις αυτές είναι υπαρκτές και κατευθύνουν τα
συναισθήματά τους. Επίσης, πρέπει να κατανοήσουν από πού πηγάζουν αυτές οι
πεποιθήσεις και τι συνέπειες προκαλούν. Σε αυτές τις συνεδρίες, τα μέλη θα πρέπει να
ξεκαθαρίσουν για ποια πράγματα είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι στη ζωή τους και τι δεν
μπορούν να ελέγξουν λόγω της διαταραχής. Καλό είναι να αφιερωθεί αρκετός χρόνος
στη συναισθηματική ενδυνάμωση των μελών, με το να κάνουν τις δικές τους επιλογές,
ως προς την ταυτότητα, τις αξίες τους και τους στόχους τους. Μόλις εδραιωθούν οι
κατάλληλες ισορροπίες, και τα μέλη αποκτήσουν μια καλύτερη αίσθηση του εαυτού
τους σε σχέση με τα συμπτώματα, τότε υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να
αποδεχθούν το γεγονός ότι πάσχουν από μια διαταραχή που χρειάζεται να
αντιμετωπιστεί φαρμακευτικά και ότι συγχρόνως πρέπει να εμπλακούν σε ψυχολογικές
στρατηγικές, ώστε να αντιμετωπίσουν και να μειώσουν τον αντίκτυπο της ασθένειας
στη ζωή τους.
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Αυτές οι πεποιθήσεις ανεπάρκειας και ντροπής είναι απίθανο να αλλάξουν εντελώς σε
αυτές τις τρεις συνεδρίες, και συχνά αυτά τα θέματα γίνονται αντικείμενο συζήτησης
στις ενισχυτικές συνεδρίες. Είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι η αλλαγή
των πεποιθήσεων αυτών απαιτεί περισσότερο χρόνο και προσοχή το οποίο αντανακλά
μια διαδικασία ανάκτησης και αποδοχής, περιλαμβάνοντας ίσως και περιστασιακές
υποτροπές. Στις τελικές συνεδρίες της ομάδας μετατίθενται η προσοχή από τη
διαχείριση των συμπτωμάτων σε ευρύτερες ερωτήσεις, που αφορούν αλλαγές για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής και της μακροπρόθεσμης προσαρμογής τους σε μια
ασθένεια, που για τους περισσότερους είναι πιθανόν χρόνια.
Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς
ερμηνεύουν τη λήψη φαρμάκων. Ο θεραπευτής προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσο
υπάρχουν αρνητικές αντιλήψεις σχετικά με τα φάρμακα μπορεί να χρησιμοποιήσει μια
σειρά από τεχνικές. Καταρχάς, με τη βοήθεια του σωκρατικού διαλόγου μπορεί να
εκτιμήσει ποιους παράγοντες ακριβώς αφορούν οι δυσλειτουργικές σκέψεις. Οι
δυσλειτουργικές σκέψεις μπορεί να αφορούν τα ίδια τα φάρμακα (δεν βοηθούν), τους
θεραπευτές (δεν ξέρουν τι κάνουν), την ασθένεια (θα την αντιμετωπίσω μόνος μου),
τον εαυτό (αν παίρνω φάρμακα σημαίνει ότι είμαι αδύναμος), τους άλλους (αν μάθουν
ότι παίρνω φάρμακα, θα με κατακρίνουν).
Αφού διερευνηθούν αυτού του είδους οι σκέψεις χρησιμοποιούνται μια σειρά από
στρατηγικές προκειμένου να τροποποιηθούν σε πιο λειτουργικές, ρεαλιστικές
αντιλήψεις. Ένας τρόπος είναι η διερεύνηση των πλεονεκτημάτων και των
μειονεκτημάτων της λήψης της αγωγής. Άλλη μέθοδος είναι η διόρθωση τυχόν
παραπληροφόρησης που έχει λάβει ο ασθενής ή η οικογένεια του σχετικά με τα
φάρμακα. Σημαντική πληροφορία αποτελεί τι ακριβώς σκέφτεται ο ασθενής πριν τη
λήψη κάποιου φαρμάκου (αυτό δείχνει ότι είμαι τρελός). Ο θεραπευτής σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να εκπαιδεύσει το θεραπευόμενο να ενισχύει τον εαυτό του με
εναλλακτικές σκέψεις (δείχνει ότι αναλαμβάνω την ευθύνη και τον έλεγχο της ζωής
μου). Τέλος, βοηθητική τεχνική είναι η καταγραφή όλων των σημαντικών
εναλλακτικών σκέψεων που έχουν διερευνηθεί κατά τη διάρκεια των συνεδριών και η
τακτική ανασκόπηση τους από το θεραπευόμενο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία είναι πολύ αποτελεσματική στη
θεραπεία της διπολικής διαταραχής, καθώς σχετίζεται με τη μείωση των υποτροπών
και των εισαγωγών σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με την έρευνα των Lam et al( 2003) σε
ασθενείς με Διπολική διαταραχή Ι με ιστορικό συχνών υποτροπών στους οποίους
εφαρμόσθηκε

γνωσιακή

–συμπεριφορική

θεραπεία,

παρατηρήθηκαν

λιγότερα

επεισόδια (44% έναντι 75% υποτροπές σε ένα χρόνο), λιγότερες εισαγωγές, υψηλότερη
κοινωνική λειτουργικότητα και καλύτερη φαρμακευτική προσαρμογή. Ο σχεδιασμός
περιλάμβανε 20 συνεδρίες γνωσιακής –συμπεριφορικής θεραπείας σε συνδυασμό με
φαρμακοθεραπεία για παραπάνω από 6 μήνες ενεργούς θεραπείας. Η ομάδα ελέγχου
βασίστηκε σε φάρμακα σταθεροποίησης της διάθεσης τα οποία διδονταν σε
συγκεκριμένα επίπεδα . Εφαρμόστηκε επανέλεγχος μετά από 6 μήνες.
Επίσης, σε αντίστοιχη έρευνα των Lam et al (2005) σε 103 ασθενείς με Διπολική
διαταραχή Ι με ιστορικό συχνών υποτροπών, με παρόμοιο σχεδιασμό και επανέλεγχο
μέσα σε 24 μήνες, οι μελετητές αναφέρουν ιδιαίτερα ωφέλιμα αποτελέσματα της
γνωσιακής –συμπεριφορικής θεραπείας αναφορικά με τη μείωση των υποτροπών για
παραπάνω από 1 χρόνο. Επιπλέον, βρέθηκε μείωση των καταθλιπτικών επεισοδίων
αλλά όχι των επεισοδίων μανίας ή υπομανίας.
Σε μελέτη των Ball et al(2006) συμπεριλήφθησαν 52 ασθενείς με διπολική διαταραχή Ι
και ΙΙ. Ο σχεδιασμός περιλάμβανε αύξηση της γνωσιακής –συμπεριφορικής θεραπείας
με τεχνικές ενίσχυσης για 6 μήνες παράλληλα με διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής. Η
ομάδα ελέγχου βασίστηκε σε φαρμακοθεραπεία. Το θεραπευτικό πρωτόκολλο
διαφοροποιήθηκε ως προς το ότι προστέθηκαν τεχνικές ενίσχυσης. Τα αποτελέσματα
αναφέρουν

λιγότερο

σοβαρά

καταθλιπτικά

επεισόδια

και

δυσλειτουργικές

συμπεριφορές σε 6 μήνες εφαρμογής γνωσιακής –συμπεριφορικής θεραπείας.
Στον επανέλεγχο των 12 μηνών, η ομάδα της γνωσιακής –συμπεριφορικής θεραπείας
σημείωσε βελτιωμένο έλεγχο της συμπεριφοράς και ευνοϊκές τάσεις αναφορικά με την
πρόληψη της υποτροπής. Στον επανέλεγχο των 18 μηνών δεν υπήρχαν ενδεικτικά
ευρήματα.
Οι Scott et al (2006) πραγματοποίησαν έρευνα με υπό μελέτη πληθυσμό αποτελούμενο
από 253 ασθενείς με διπολική διαταραχή με πρόσφατο επεισόδιο από τους οποίους σε
ποσοστό 40% υπήρχε συνοσηρότητα, 47% είχαν ιστορικό ή τρέχουσας χρήσης ουσιών
και 32% βρίσκονταν σε ενεργά επεισόδια. Οι συμμετέχοντες ορίστηκε να λάβουν
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συνηθισμένη φροντίδα (φαρμακοθεραπεία) με επιπλέον 20 συνεδρίες γνωσιακής –
συμπεριφορικής θεραπείας (εβδομαδιαίως για 15 εβδομάδες και στη συνέχεια
μειώθηκε στις 11 εβδομάδες) ή μόνο συνηθισμένη φροντίδα.Το 16% του δείγματος δε
δεχόταν φαρμακοθεραπεία με σταθεροποιητές της διάθεσης.
Στην επανεξέταση μετά από 18 μήνες, οι ερευνητές παρατήρησαν υποτροπή σε
ποσοστό 50% των ασθενών που δέχθηκαν φαρμακοθεραπεία έναντι 53% των ασθενών
που ακολούθησαν γνωσιακή –συμπεριφορική θεραπεία. Η ανάλυση έδειξε ότι οι
ασθενείς με διπολική διαταραχή με λιγότερα από 12 προηγούμενα επεισόδια είχαν
καλύτερο αποτέλεσμα με τη γνωσιακή –συμπεριφορική θεραπεία από ότι με τη
φαρμακοθεραπεία και ότι η γνωσιακή –συμπεριφορική θεραπεία ήταν λιγότερο
αποτελεσματική σε ασθενείς με περισσότερα επεισόδια.
Οι Zaretsky et al (2006) σε έρευνά τους αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της
γνωσιακής –συμπεριφορικής θεραπείας έναντι της ψυχοεκπαίδευσης στη θεραπεία της
διπολικής διαταραχής, συμπεριέλαβαν τυχαίο δείγμα 79 ασθενών ( 52 με διπολική
διαταραχή Ι και 27 με διπολική διαταραχή ΙΙ ) το οποίο είχε τη δυνατότητα να
παρακολουθήσει είτε 6 ατομικές συνεδρίες ψυχοεκπαίδευσης είτε 6 συνεδρίες
ψυχοεκπαίδευσης ακολουθούμενες από 14 ατομικές συνεδρίες γνωσιακής –
συμπεριφορικής θεραπείας.Παρόλο που στον πρώτο χρόνο επανεξέτασης από την
έναρξη της μελέτης δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στο ρυθμό υποτροπών, τα
υποκείμενα που δέχθηκαν γνωσιακή –συμπεριφορική θεραπεία συμπληρωματικά με
ψυχοεκπαίδευση, πέρασαν 50% λιγότερες ημέρες σε καταθλιπτική διάθεση και
σημείωσαν λιγότερη αύξηση αντικαταθλιπτικής αγωγής.
Η πιο πρόσφατη έρευνα της γνωσιακής –συμπεριφορικής θεραπείας διεξήχθη από τους
ερευνητές του STEP-BD, το οποίο είναι ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο
εποπτεύεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας (NIMH) των Η.Π.Α. O Miklowitz
et al (2007) εξέτασαν την αποτελεσματικότητα 3 τύπων εντατικής ψυχοθεραπείας, της
γνωσιακής –συμπεριφορικής θεραπείας, της οικογενειακής θεραπείας και της
διαπροσωπικής, κοινωνικού ρυθμού θεραπείας συγκρινόμενες με τη φαρμακοθεραπεία
στη θεραπεία της διπολικής κατάθλιψης.
Στην έρευνα που διήρκεσε 1 χρόνο συμμετείχαν 293 ασθενείς με ένα οξύ επεισόδιο
διπολικής κατάθλιψης (τύπου Ι ή ΙΙ) η θεραπεία των οποίων βασίστηκε σε
φαρμακοθεραπεία

και

σε

μια

ελάχιστη

παρέμβαση

3

συνεδριών

ενός

ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος (ομάδα ελέγχου)-συνεργατική θεραπεία- ή μια
εντατική ψυχοθεραπευτική παρέμβαση 9 μηνών.Τον πρώτο χρόνο, το 64% των
συμμετεχόντων που δέχθηκαν εντατική ψυχοθεραπεία παρουσίασαν ανάρρωση,
συγκρινόμενοι με ποσοστό 52% από εκείνους που δέχθηκαν συνεργατική θεραπεία και
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έγιναν καλά κατά μέσο όρο 110 ημέρες γρηγορότερα. Επίσης, όσοι δέχθηκαν εντατική
θεραπεία, εμφανίστηκαν 1 ½ φορές περισσότερο κλινικά καλά κατά τη διάρκεια κάθε
μηνιαίας εξέτασης από όσους δέχθηκαν συνεργατική θεραπεία.
Καμία από τις τρεις ψυχοθεραπείες δε παρουσιάστηκε να είναι στατιστικά περισσότερο
αποτελεσματική από τις υπόλοιπες, ωστόσο οι δείκτες ανάρρωσης ήταν υψηλότεροι
στην οικογενειακή θεραπεία. Συμπερασματικά, η εντατική ψυχοθεραπεία όταν
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη φαρμακοθεραπεία, αυξάνει τις πιθανότητες να
αναρρώσει ένα άτομο από την κατάθλιψη και να μείνει υγιές για περισσότερο χρονικό
διάστημα (Miklowitz, 2007).
Οι Palmer et al (1995) πραγματοποίησαν έρευνα αναφορικά με την εφαρμογή της
ομαδικής γνωσιακής –συμπεριφορικής θεραπείας σε ασθενείς με διπολική κατάθλιψη.
Οι ασθενείς συμμετείχαν ε 17 ομαδικές συνεδρίες με 6 επανεξετάσεις σε μηνιαία βάση.
Η θεραπεία είχε ως στόχο την αύξηση της συνειδητότητας των συμπτωμάτων (για
υψηλή και χαμηλή διάθεση), αύξηση των δεξιοτήτων και των στρατηγικών διαχείρισης
της διάθεσής τους και τη μείωση της συμπτωματολογίας. Οι συνεδρίες αποτελούνταν
από ανασκόπηση των γνωσιακών μοντέλων της κατάθλιψης και της μανίας,
αναγνώριση και πρόκληση αρνητικών αυτόματων σκέψεων και δυσλειτουργικών
πεποιθήσεων και παράγοντες ευαλωτότητας. Μόνο 4 ασθενείς ολοκλήρωσαν τη
θεραπεία και τα αποτελέσματα που τους αφορούν δε βοηθούν στη συναγωγή
συμπερασμάτων. Ωστόσο, παρουσιάστηκαν θετικές επιδράσεις στους ασθενείς από τη
διάδραση μέσα στην ομάδα.
Οι Hirschfeld et al. (1998) πραγματοποίησαν μελέτη σε ασθενείς οι οποίοι συμμετείχαν
σε πρόγραμμα ομαδικής γνωσιακής –συμπεριφορικής θεραπείας και το οποίο
αποτελούνταν από 11 συνεδρίες. Οι ασθενείς στην ομάδα ελέγχου ακολουθούσαν
αποκλειστικά φαρμακοθεραπεία.Οι μελετητές συμπέραναν ότι οι ασθενείς που
ακολούθησαν το πρόγραμμα ομαδικής γνωσιακής –συμπεριφορικής θεραπείας
παρουσίασαν σημαντικά περισσότερα διαστήματα ευθυμίας και λιγότερα νέα
επεισόδια σε σύγκριση με τους ασθενείς στην ομάδα ελέγχου .
Οι Patelis-Siotis και συνεργάτες (2001) μελέτησαν τη θετική επίδραση της ομαδικής
θεραπείας, η οποία βασίζεται στις αρχές της γνωσιακής –συμπεριφορικής θεραπείας
στους ασθενείς με διπολική διαταραχή. Χρησιμοποίησαν προσέγγιση ανοιχτού
πειράματος, χωρίς συνθήκη ελέγχου. Το δείγμα αποτελούνταν από 49 υποκείμενα, τα
οποία ήδη λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή βασισμένη σε σταθεροποιητές της διάθεσης
και ακολούθησαν 14 εβδομαδιαίες συνεδρίες ομαδικής γνωσιακής –συμπεριφορικής
θεραπείας ,διάρκειας 2 ωρών η κάθε μια. Στην αρχή εφαρμόστηκαν συγκεκριμένες
μετρήσεις με Κλίμακες. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 7 έως 12 άτομα. Στην
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πρώτη φάση οι ασθενείς της ομάδας συμμετείχαν με την οικογένειά τους σε δυο
συνεδρίες ψυχοεκπαίδευσης και στη δεύτερη φάση, παρακολούθησαν 12 συνεδρίες
εκμάθησης

δεξιοτήτων

βασισμένες

σε

πολλές

παρεμβάσεις

γνωσιακής

–

συμπεριφορικής θεραπείας. Στο τέλος της θεραπείας έγινε επανεκτίμηση με Κλίμακες.
Από τους 49 ασθενείς, ποσοστό 11% δεν ολοκλήρωσε τη θεραπεία. Όσοι ολοκλήρωσαν
τις 14 συνεδρίες γνωσιακής –συμπεριφορικής θεραπείας παρουσίασαν σημαντική
βελτίωση στην Κλίμακα Συνολικής Λειτουργικότητας και θετικές αλλαγές στην
αυτοελεγχόμενη ενεργητικότητα. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η
ομαδική γνωσιακή –συμπεριφορική θεραπεία μπορεί να βελτιώσει τη συνολική
ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα ακόμα και όταν τα συμπτώματα της διάθεσης είναι
ανεπηρέαστα.
Ωστόσο, υπάρχουν μεθοδολογικοί περιορισμοί σε αυτή τη μελέτη, όπως η μέθοδος που
χρησιμοποίησαν, η οποία δε μπορεί να αποκλείσει την ύπαρξη παραγόντων που δε
σχετίζονται με τη γνωσιακή –συμπεριφορική θεραπεία, η διαδικασία, η εκπαίδευση στις
μετρήσεις των Κλιμάκων και η έλλειψη επανεξέτασης μετά τη θεραπεία. Επίσης, λόγω
της εμπλοκής των οικογενειών, αναδεικνύεται το ερώτημα της γενίκευσης της ομαδικής
γνωσιακής –συμπεριφορικής θεραπείας σε ασθενείς με διπολική διαταραχή χωρίς τη
συμμετοχή της οικογένειας.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Για πολλές δεκαετίες, η διπολική διαταραχή αντιμετωπιζόταν αποκλειστικά μέσα από
μια βιολογική σκοπιά. Πράγματι, δεδομένων της κληρονομικότητας και της ανάγκης για
χορήγηση σταθεροποιητών διάθεσης, με στόχο έστω και μια μικρή ανάκτηση, οι
ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις είχαν παραμεριστεί ή έστω είχαν λιγότερο ερευνηθεί.
Παρόλα αυτά, την τελευταία δεκαετία έχουν σημειωθεί εξελίξεις στις ψυχοκοινωνικές
θεραπείες για τη διπολική διαταραχή, συμπεριλαμβανομένης της γνωσιακής
συμπεριφοριστικής θεραπείας, που θεωρείται σημαντική και αποτελεσματική,
συνδυαζόμενη με τη φαρμακοθεραπεία (Basco & Rush, 1996; Newman, Leahy, Beck,
Reilly-Harrington, & Gyulai, 2002).
Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία παίζει σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση με
τη φαρμακοθεραπεία και επιπλέον, όταν συνδυάζεται μ’αυτή, συμβάλλει σημαντικά
στην πρόληψη των υποτροπών και των νοσηλειών. Μάλιστα μειώνει σημαντικά τον
αριθμό των επεισοδίων σε περίοδο ενός έτους (Lam et al, 2005).
Όμως, φαίνεται ότι είναι περισσότερο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των
καταθλιπτικών επεισοδίων παρά στην αντιμετώπιση της μανίας (Lam et al, 2005).
Eπίσης, έχει παρατηρηθεί ότι η γνωσιακή θεραπεία σε ασθενείς που βρίσκονται σε
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μανιακό επεισόδιο δεν είναι αποτελεσματική και πρέπει να εφαρμόζεται σε περιόδους
ύφεσης των συμπτωμάτων (Watkins, 2003).
Σύμφωνα με τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα η γνωσιακή συμπεριφοριστική
θεραπεία ομάδων δίνει τη δυνατότητα στους πάσχοντες από διπολική διαταραχή να
αντιμετωπίσουν όχι μόνο τα συμπτώματα της ασθένειας, αλλά και να βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής τους και τη λειτουργικότητά τους και να ενισχύσουν το κίνητρο για
ανάκτηση. Με τον τρόπο αυτό, οι ασθενείς αποκτούν ένα πιο ενεργό ρόλο στην
αντιμετώπιση της διαταραχής.
Η γνωσιακή συμπεριφοριστική ομαδική θεραπεία βοηθάει στην αντιμετώπιση του
αισθήματος απελπισίας και αποξένωσης, διαψεύδει τη γνωσιακή διαστρέβλωση «είμαι
μόνος» και προσφέρει στους ασθενείς τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε μια σειρά
στρατηγικών, που θα τους βοηθήσουν να επανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους.
Τα ερευνητικά δεδομένα για αυτή την προσέγγιση βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και θα
ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να αξιολογηθούν πιο άμεσα τα θεραπευτικά αποτελέσματα της
ομαδικής έναντι της ατομικής γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας για τη διπολική
διαταραχή.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
Θεραπευτικό Πρωτόκολλο της ομαδικής γνωσιακής- συμπεριφοριστικής θεραπείας για
Διπολική Διαταραχή ( Προσαρμογή από Bieling et al., 2006).
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1η
·
Ψυχοεκπαίδευση Ι. Οικογένεια παρούσα.
· Εισαγωγή από τους θεραπευτές.
· Ανασκόπηση
του
πρωτοκόλλου,
συμπεριλαμβανομένου
του
πλάνου
ψυχοεκπαίδευσης και σύντομης περιγραφής των συνεδριών.
· Περιγραφή της διπολικής διαταραχής.
1. Σημάδια και συμπτώματα, παραδείγματα.
2. Το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, συμπεριλαμβάνοντας τις υπάρχουσες πληροφορίες
για γενετικούς, στρεσογόνους, ψυχολογικούς παράγοντες.
3. Η πορεία της διαταραχής.
· Θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακοθεραπείας και της ψυχοθεραπείας.
· Επίδραση της διπολικής διαταραχής.
1. Επίδραση στο άτομο.
2. Επίδραση στην οικογένεια και σε αγαπημένα πρόσωπα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2η
· Ψυχοεκπαίδευση ΙΙ: Οικογένεια παρούσα.
· Ανασκόπηση της φαρμακευτικής αγωγής για τη διπολική διαταραχή.
1. Ρυθμιστές διάθεσης: είδη, θεραπευτικά αποτελέσματα, παρενέργειες.
2. Αντικαταθλιπτικά: είδη, θεραπευτικά αποτελέσματα, παρενέργειες.
· Ψυχολογικές θεραπείες.

55

1. Συμμόρφωση με τη φαρμακοθεραπεία.
2. Έγκαιρη παρέμβαση στη μεταβολή της διάθεσης.
3. Συμπεριφορικές και γνωσιακές στρατηγικές.
· Περίοδος ερωτήσεων και απαντήσεων.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3η
· Κανόνες για την ομαδική γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία.
1. Εχεμύθεια.
2. Συμμετοχή και κλίμακες αξιολόγησης.
3. Δουλειά για το σπίτι.
4. Χάσιμο ραντεβού.
· Αφηγήσεις μελών του γκρουπ για την ασθένειά τους.
· Στοχοθέτηση.
1. Εκμαίευση στόχων για τη συμμόρφωση προς τη θεραπεία.
2. Εκμαίευση στόχων για την έγκαιρη πρόληψη των επεισοδίων.
3. Εκμαίευση στόχων για επίλυση προβλημάτων/μείωση του στρες.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4η
· Βασικά σημεία της σχέσης μεταξύ της κατάστασης της διάθεσης και της
συμπεριφοράς, στην κατάθλιψη.
· Εισαγωγή στην κλίμακα αξιολόγησης διάθεσης/συναισθήματος.
· Παρουσίαση σχέσης μεταξύ δραστηριότητας και διάθεσης (π.χ. ποιες
δραστηριότητες βελτιώνουν και ποιες επιβαρύνουν τη διάθεση)
· Δουλειά για το σπίτι: Συμπλήρωση προγράμματος δραστηριοτήτων με αξιολόγηση
δραστηριοτήτων και διάθεσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5η
·
Συμπεριφορικές παρεμβάσεις: Τροποποίηση δραστηριοτήτων με στόχο τη
βελτίωση της διάθεσης στην κατάθλιψη.
· Εισαγωγή στις έννοιες της κατάκτησης (“mastery”, αίσθηση επιτυχίας) και της
ευχαρίστησης, χρησιμοποιώντας παραδείγματα από το παρελθόν για την παρουσίαση
αυτών των ειδών των δραστηριοτήτων.
· Εστιασμός στον εμπλουτισμό δραστηριοτήτων κατάκτησης και ευχαρίστησης για
την εξισορρόπηση της ενίσχυσης.
· Δουλειά για το σπίτι: Συμπλήρωση προγράμμματος δραστηριοτήτων,
συμπεριλαμβανομένων των νέων δραστηριοτήτων και αξιολόγηση της διάθεσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 6η
· Αξιολόγηση αποτελέσματος των συμπεριφορικών τροποποιήσεων για την
κατάθλιψη.
· Συμπεριφορικά σημεία μανίας/υπομανίας.
1. Επίπεδα δραστηριότητας.
2. Αύξηση παραγωγικότητας.
3. Σωματικά συμπτώματα μανίας/υπομανίας.
· Συμπεριφορικές τεχνικές για μείωση μανίας/υπομανίας.
1. Αναπαράσταση ελέγχου (simulation control)
2. Τεχνικές για την εξισορρόπηση του ύπνου.
3. Τεχνικές χαλάρωσης.
4.Επαφή με την ομάδα θεραπείας.
· Δουλειά για το σπίτι: Ο ασθενής εξετάζει τα δικά του πρώιμα συμπεριφορικά
σημάδια μανίας/υπομανίας και καταγράφει εναλλακτικές στρατηγικές.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 7η.
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· Αναγνώριση αρνητικών μεταβολών διάθεσης για παρέμβαση με γνωσιακές
τεχνικές.
· Ονομασία και αξιολόγηση συναισθημάτων, που βιώθηκαν σε δύσκολες
καταστάσεις, μέσα από παραδείγματα.
· Παρουσίαση της ερμηνείας και της «συνομιλίας με τον εαυτό» ως το σύνδεσμο
μεταξύ κατάστασης και συναισθήματος, μέσα από παραδείγματα των ασθενών.
· Αυτόματες και κύριες δυσλειτουργικές σκέψεις (hot thoughts): εστίαση στη σκέψη
την πιο σχετική με το συναίσθημα.
· Δουλειά για το σπίτι: Nα συμπληρωθούν οι τρεις πρώτες στήλες του ημερολογίου
καταγραφής δυσλειτουργικών σκέψεων (κατάσταση και συναίσθημα).
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 8η
· Ανασκόπηση παραδειγμάτων καταγραφών σκέψεων.
· Περιγραφή σχέσης μεταξύ θετικών σκέψεων και πρώιμα σημάδια
μανίας/υπομανίας.
· Ιστορική ανασκόπηση «φορτισμένων» καταστάσεων (activating situations) και
θετικών αυτόματων σκέψεων.
· Πρώτες τρεις στήλες ημερολογίου καταγραφής δυσλειτουργικών σκέψεων,
χρησιμοποιώντας αυτόματες θετικές σκέψεις.
· Δουλειά για το σπίτι: Πρώτες τρεις στήλες ημερολογίου καταγραφής
δυσλειτουργικών σκέψεων και αναγνώριση των κύριων δυσλειτουργικών σκέψεων
(“hot thoughts”).
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 9η
· Ανασκόπηση παραδειγμάτων από τις καταγραφές των σκέψεων: Kατάσταση,
συναίσθημα, σκέψεις.
· Αναγνώριση των κύριων δυσλειτουργικών σκέψεων (“hot thoughts”) στα
παραδείγματα.
· Εισαγωγή στην τεχνική των αποδείξεων, βρίσκοντας στοιχεία υπέρ και κατά των
κεντρικών δυσλειτουργικών σκέψεων.
· Αξιολόγηση στοιχείων και διαστρεβλώσεις για τα παραδείγματα των
καταθλιπτικών σκέψεων.
· Δουλειά για το σπίτι: Kαταγραφή δυσλειτουργικών σκέψεων και συλλογή
αποδείξεων.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 10η
· Ανασκόπηση παραδειγμάτων από καταγραφές σκέψεων: Kατάσταση, συναίσθημα,
σκέψεις, στοιχεία, διαστρεβλώσεις.
· Εισαγωγή στη συλλογή στοιχείων και στις διαστρεβλώσεις σχετικά με αυτόματες
θετικές σκέψεις σε πρώιμα σημεία μανίας/υπομανίας.
· Ανασκόπηση παραδειγμάτων για την παρουσίαση του τρόπου εκμαίευσης
στοιχείων υπέρ και κατά των θετικών αυτόματων σκέψεων.
· Δουλειά για το σπίτι: Ολοκλήρωση δείγματος ημερολογίου καταγραφής
δυσλειτουργικών σκέψεων για αυτόματες θετικές σκέψεις.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 11η
· Εισαγωγή στις «εναλλακτικές σκέψεις» για τη μανία/υπομανία.
· Αλλαγή δυσλειτουργικών καταγεγραμμένων σκέψεων με εναλλακτικές σκέψεις,
βρίσκοντας την αγνόηση στοιχείων, την έλλειψη διευκρίνησης της δυσλειτουργικής
σκέψης και την ενεργοποίηση βαθύτερων πεποιθήσεων.
· Δουλειά για το σπίτι: Συμπλήρωση ημερολογίου καταγραφής δυσλειτουργικών
σκέψεων, όπως χρειάζεται.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ 12η
· Ανασκόπηση παραδειγμάτων από καταγραφές σκέψεων, όπου υπάρχουν ελλιπή
στοιχεία για να βγει ένα συμπέρασμα.
· Εισαγωγή στα πειράματα: Όταν υπάρχουν ελλιπή στοιχεία για να βγει ένα
συμπέρασμα, και χρειάζονται παραπάνω πληροφορίες, δημιουργούμε ένα τρόπο
συλλογής πληροφοριών.
· Δημιουργία ενός πειράματος που ταιριάζει με ένα παράδειγμα ενός ασθενούς.
· Δουλειά για το σπίτι: Πραγματοποίηση ενός πειράματος και παρακολούθηση του
αποτελέσματος.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 13η
· Ανασκόπηση καταγραφών σκέψεων που παρουσίασαν ένα πρόβλημα προς
επίλυση.
· Ανασκόπηση δυσκολιών της στοχοθέτησης όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τη
φαρμακοθεραπεία και του στρες της στοχοθέτησης.
· Εξέταση σύνδεσης μεταξύ καταστάσεων που προκαλούν στρες και έναρξης των
επεισοδίων.
· Διαπροσωπικό στρες.
· Ενδοατομικό στρες.
· Δουλειά για το σπίτι: δημιουργία λίστας στρεσογόνων καταστάσεων προς επίλυση.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 14η
· Εισαγωγή στις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων.
1. Αναγνώριση προβλήματος.
2. Καταιγισμός ιδεών για λύσεις.
3. Αξιολόγηση εναλλακτικών.
4. Εφαρμογή και ανατροφοδότηση.
· Εισαγωγή στις στρατηγικές διαχείρισης στρες/προβλημάτων.
1. Στρατηγικές που βασίζονται στο συναίσθημα.
2..Στρατηγικές που βασίζονται στην απόσπαση της προσοχής.
3. Στρατηγικές που βασίζονται στη δράση.
· Εξισορρόπηση διαχείρισης στρες και τεχνικών επίλυσης προβλημάτων.
· Δουλειά για το σπίτι: Συμπλήρωση άσκησης επίλυσης προβλημάτων.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 15η
· Εισαγωγή στις «βαθιές γνωσίες»: έννοιες των εξαρτώμενων υποθέσεων
(conditional assumptions) και των κεντρικών πεποιθήσεων.
· Παρουσίαση βαθιών γνωσιών με την τεχνική του «κάθετου τόξου».
· Περιγραφή των βαθιών γνωσιών όπως χρησιμοποιούνται για εξαρτώμενες
υποθέσεις για τον εαυτό, τους άλλους και τον κόσμο.
· Δουλειά για το σπίτι: Συμπλήρωση μιας άσκησης κάθετου τόξου.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 16η
· Εξήγηση της σύνδεσης μεταξύ εξαρτώμενων υποθέσεων και κεντρικών
πεποιθήσεων.
· Παρουσίαση του μοντέλου του «συνεχούς» των κεντρικών πιστεύω και εστίαση σε
τεχνικές για την αλλαγή τους.
· Περιγραφή τεχνικών συλλογής στοιχείων, πειραματισμού και επίλυσης
προβλημάτων για την αλλαγή των συνηθισμένων τρόπων διαχείρισης προβλημάτων
και συλλογή πληροφοριών υπέρ των εναλλακτικών πεποιθήσεων.
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· Δουλειά για το σπίτι: Δημιουργία ενός συνεχούς κεντρικών πεποιθήσεων και
εντοπισμός στοιχείων σχετικά με εναλλακτικές αντιλήψεις.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 17η
· Κεντρικές πεποιθήσεις που συνδέονται με τη διπολική διαταραχή.
· Αντιλήψεις αναποτελεσματικότητας και ντροπής.
· Παρεμβάσεις για τη διαχείριση των αντιλήψεων σχετικά με την ασθένεια.
· Υπευθυνότητα και βιολογικός «ντετερμινισμός» της ασθένειας.
· Δουλειά για το σπίτι: χρήση γνωσιακών-συμπεριφοριστικών τεχνικών, όπως
χρειάζεται.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 18η
· Μηνιαία ενισχυτική συνεδρία για την ενσωμάτωση και εφαρμογή των στρατηγικών
που έχουν διδαχθεί, υπό την κατεύθυνση των ασθενών.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 19η
· Μηνιαία ενισχυτική συνεδρία για την ενσωμάτωση και εφαρμογή των στρατηγικών
που έχουν διδαχθεί, υπό την κατεύθυνση των ασθενών.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 20η
· Μηνιαία ενισχυτική συνεδρία για την ενσωμάτωση και εφαρμογή των στρατηγικών
που έχουν διδαχθεί, υπό την κατεύθυνση των ασθενών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ1
Ευρυδίκη Περδικάρη & Κων/νος Ευθυμίου
Ιούλιος 2011

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Γενικές πληροφορίες και αίτημα
Ο Α. είναι 26 ετών, άγαμος, φοιτητής σε Ιδιωτική Σχολή, στο τμήμα Ηλεκτρονικών,
κατάγεται από την Αλεξανδρούπολη και κατοικεί με την αδερφή του στην Αθήνα.
Προσήλθε στο Τμήμα Θεραπειών Ενηλίκων (ΤΘΕ) του Ινστιτούτου Έρευνας και
Θεραπεία της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ) την 12η Νοεμβρίου 2007 με κύριο αίτημα την
κατανόηση

της

ασθένειάς

του

(Διπολική

Συναισθηματική

Διαταραχή),

την

αντιμετώπιση του αισθήματος στιγματοποίησης καθώς επίσης και των διαπροσωπικών
του δυσκολιών. Ενημερώθηκε και συμφώνησε για την τηλεφωνική επικοινωνία που θα
είχε η θεραπεύτρια με τον θεράποντα ιατρό του προκειμένου να υπάρξει θεραπευτικός
συντονισμός, ενώ δεν υπήρξε διευκρίνιση για το αν είχε λάβει γνώση ο ιατρός του για
το εν λόγω αίτημά του.
Ενημερώθηκε για τις υπηρεσίες του ΙΕΘΣ από οικογενειακό φίλο (μέλος ΔΕΠ
ψυχολογίας στο Η.Β.).
Ιστορικό Ασθένειας
Η έναρξη της διαταραχής του προσδιορίζεται χρονικά το 2000, περίοδο κατά την οποία
ο Α. φοιτούσε στο πρώτο έτος της ΣΙΡ (Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων) όπου βίωνε
πίεση και στρες. Παρουσίασε καταθλιπτική συμπτωματολογία (υπερκόπωση,
αδυναμία, απόσυρση), γεγονός που αρχικά απέκρυψε από την Ιατρό της Μονάδος, ενώ
του χορηγήθηκε αντικαταθλιπτική αγωγή από τον ψυχίατρο που παρακολουθούσε την
μητέρα του. Λίγους μήνες μετά εμφάνισε κλινικό επεισόδιο με απαίτηση νοσηλείας στο
Αιγινήτειο Νοσοκομείο για περίπου 2 εβδομάδες (θεράπων ιατρός κος καθ. ΧΨ).
Δόθηκε διάγνωση από το Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (ψυχολογικά προβλήματα)
και αναγκάστηκε να διακόψει την φοίτηση στην ΣΙΡ. Η διάγνωση του επέτρεψε να
επιλέξει οποιοδήποτε τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος χωρίς εισαγωγικές
εξετάσεις και προτίμησε το Οικονομικό τμήμα της ΑΣΟΕΕ.
1

Τα στοιχεία του ασθενούς έχουν τροποποιηθεί σε σημαντικό βαθμό, ώστε να προστατευτεί η
ανωνυμία του
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Το 2004 ο Α. εκδήλωσε δεύτερη σοβαρή υποτροπή και νοσηλεύθηκε στο Αιγινήτειο
Νοσοκομείο για 3 μήνες. Χαρακτηρίζει την εμπειρία της νοσηλείας τραυματική ενώ
σύμφωνα

με

τον

αιτιοπροσδιορισμό

του

ιδίου

αφορμή

ήταν

το

γεγονός

συναισθηματικής απογοήτευσης.
Το Μάιο και Δεκέμβριο 2007 εμφάνισε υποτροπή η οποία αντιμετωπίστηκε με ρύθμιση
της φαρμακευτικής αγωγής από τον θεράποντα ιατρό.
Η χαμηλή ακαδημαϊκή απόδοση και η αδυναμία ολοκλήρωσης του κύκλου σπουδών τον
οδήγησαν το Φεβρουάριο του 2008 σε εναλλακτική ακαδημαϊκή επιλογή (εγγράφεται
σε τμήμα Ιδιωτικής Σχολής).
Στο τέλος του καλοκαιριού του 2008, ενώ βρίσκεται στο πατρικό του σπίτι, εμφάνισε
υποτροπή (άγχος, ανησυχία, υπερδιέγερση και αϋπνία) την οποία αυτοδιαχειρίστηκε
και υπήρξε ύφεση των συμπτωμάτων. Μετά από ένα μήνα περίπου, ακολούθησε
εκδήλωση κλινικού επεισοδίου στην Αθήνα (αϋπνία, μυθοπλασία, υπερδιέγερση, έντονη
ανησυχία, φόβος) το οποίο αντιμετωπίστηκε με κατάλληλη ψυχοφαρμακευτική
παρέμβαση από τον θεράποντα ιατρό.
Η τακτική φαρμακευτική αγωγή του θεραπευόμενου αποτελείται από λίθιο (Lithiofor)
και βαλπροϊκό νάτριο (Depakine). Στην εμφάνιση κλινικού επεισοδίου υπάρχει
φαρμακευτική ενίσχυση με ολανζαπίνη (Zyprexa) και / ή στην εμφάνισης αϋπνίας
χορηγούνται βενζοδιαζεπίνες (Tavor)

Ψυχιατρικό Ιστορικό
Α) Ατομικό Ιστορικό
Από την παιδική του ηλικία δεν αναφέρει δυσάρεστα η τραυματικά γεγονότα, τη
χαρακτηρίζει καλή και ξέγνοιαστη. Περιγράφει καλή την σχολική του επίδοση στο
Δημοτικό καθώς και τις σχέσεις του με δασκάλους και συμμαθητές. Τον εαυτό του ως
παιδί τον περιγράφει ήσυχο, ήπιο και εσωστρεφή.
Θυμάται την παρουσία του παππού και της γιαγιάς στην ανατροφή του, με τους
οποίους είχε πολύ καλή σχέση.
Σαν τραυματική εμπειρία στην εφηβεία αναφέρει τον θάνατο της γιαγιάς του (88
ετών).
Σαν ορόσημο ζωής αναφέρει την οικογενειακή μετακόμιση σε χώρα της Βόρειας
Ευρώπης στην ηλικία των 12, όπου οι γονείς του εργάστηκαν σαν εκπαιδευτικοί και
διέμειναν για 5 έτη. Αναφέρει ότι στην αρχή η προσαρμογή ήταν δύσκολη, μέχρι να
εξοικειωθεί με την γλώσσα (διάρκεια 1 έτος). Στη συνέχεια προσαρμόστηκε στο νέο
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τρόπο ζωής, φοίτησε σε σχολείο της χώρας με ενισχυτική διδασκαλία από
φροντιστήρια.
Η σχολική του επίδοση στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο ήταν μέτρια. Σαν έφηβος στην
χώρα διαμονής του αναφέρει ικανοποιητική κοινωνική ζωή (πάρτυ, σινεμά,
συναντήσεις με φίλους). Επιστρέφοντας στην Ελλάδα (17 ετών) αντιμετώπισε πάλι
δυσκολία προσαρμογής, κυρίως με την διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων, καθώς
δεν είχε προετοιμαστεί κατάλληλα. Συχνά, αναπολεί τον τρόπο ζωής στο εξωτερικό.
Κατά την διάρκεια προετοιμασίας των εισαγωγικών εξετάσεων στην Γ’ Λυκείου
εμφάνισε αγχώδη συμπτωματολογία (δύσπνοια, σφίξιμο στον θώρακα) καθώς αφενός
δεχόταν πίεση από την πλευρά της μητέρας του αφετέρου ο ίδιος θεωρούσε την
επιτυχία στις εξετάσεις επιβεβλημένη. Έλαβε ψυχολογική υποστήριξη για 4-5 συνεδρίες
και τα συμπτώματα αποδρόμησαν. Ενδεχόμενη αποτυχία στις εξετάσεις σήμαινε «δεν
θα είμαι ικανός , δεν θα είμαι αποδεκτός».
Τελικώς δεν πέτυχε στις εξετάσεις και αναγκάστηκε

να παραμείνει στην

Αλεξανδρούπολη προκειμένου να επιχειρήσει εκ νέου την εισαγωγή του μέσω των
Πανελλαδικών, περίοδο την οποία χαρακτηρίζει πολύ δύσκολη καθώς έμεινε χωρίς τους
φίλους του οι οποίοι είχαν εισαχθεί σε διάφορες σχολές.
Τελικώς τη δεύτερη φορά (έτος 2000) πέτυχε την εισαγωγή του στη ΣΙΡ, η οποία ήταν η
δεύτερη επιλογή του, μετά τη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας. Το συναίσθημα για
την επιτυχία του ήταν ουδέτερο αλλά την αποδέχθηκε λόγω επαγγελματικής
εξασφάλισης.
Μετά την εμφάνιση καταθλιπτικής συμπτωματολογίας διεκόπη η φοίτησή του στη ΣΙΡ
και ενεγράφη στην ΑΣΟΕΕ (έτος 2001) όπου παρέμεινε για έξι χρόνια. Αδυνατώντας να
αποδώσει στις εξετάσεις (πέτυχε σε 5 μαθήματα από τα 38), συνέχισε από το
Φεβρουάριο του 2008 σε Ιδιωτική Σχολή, την οποία και παρακολουθεί μέχρι σήμερα.
Αγαπημένη του εξωσχολική δραστηριότητα είναι η καλαθοσφαίριση και από την ηλικία
των 9 συμμετείχε στην ομάδα του σχολείου και σε τοπικούς ομίλους στην
Αλεξανδρούπολη και στο εξωτερικό όπου διέμενε. Φιλοδοξία του ήταν να γίνει
καλαθοσφαιριστής αλλά λόγω της δύσκολης επαγγελματικής αποκατάστασης δεν το
επεδίωξε .
Στην έφηβος δεν είχε ερωτική σχέση και σύμφωνα με τον ίδιο απέφευγε να συνάψει
κάποια, παρά την επιθυμία και την δυνατότητα που είχε, λόγω ανησυχίας ενδεχόμενης
παραμέλησης των μαθημάτων του. Μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωμένη σεξουαλική
σχέση, κάτι που του προκαλεί άγχος και απογοήτευση. Κατηγορεί τον εαυτό του που
δεν άδραξε τις ευκαιρίες στο παρελθόν.
Τον ενδιαφέρει να αποκτήσει σταθερή συναισθηματική και ερωτική σχέση.
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Όσον αφορά την κοινωνική του ζωή, διατηρεί ακόμα και σήμερα φίλους από το Λύκειο,
με τους οποίους διατηρεί τηλεφωνική επικοινωνία ενώ συναντά κατά τη διάρκεια
διακοπών στην Αλεξανδρούπολη, ενώ από την φοίτησή του στην ΑΣΟΕΕ αναφέρει ότι
απέκτησε τρεις νέους φίλους.
Θεωρεί ότι η ασθένειά του έχει αντίκτυπο όχι μόνο στον ίδιο αλλά και στον περίγυρό
του, είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει εφ’ όρου ζωής φαρμακευτική αγωγή, πράγμα που
τον ενοχλεί και αποδίδει το πρόβλημά του στις απαιτήσεις της κοινωνίας, την ανεργία
και στην ανάγκη του ίδιου να ανταπεξέλθει σε αυτές.

B) Οικογενειακό Ιστορικό
Ο Α. είναι δεύτερο παιδί πενταμελούς οικογένειας. Ο πατέρας του, ετών 56, είναι
καθηγητής Φυσικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η μητέρα του, ετών 49, δασκάλα,
ζουν στην Αλεξανδρούπολη. Έχει μια αδερφή μικρότερη (25 ετών), τελειόφοιτη
Αρχαιολογίας (ζουν μαζί στην Αθήνα) και έναν μεγαλύτερο αδερφό (31 ετών) φοιτητής
Φαρμακευτικής.
Χαρακτηρίζει τον πατέρα του πολύ καλό, εργατικό, ήρεμο, υπομονετικό και θεωρεί ότι
του μοιάζει πιο πολύ στον χαρακτήρα και στην εξωτερική εμφάνιση. Τη μητέρα του την
χαρακτηρίζει αυστηρή, εργατική και τελειομανή. Αναφέρει καλές σχέσεις με όλα τα
μέλη της οικογένειας, νιώθει αγαπητός, αποδεκτός από τους γονείς του και τους έχει
εμπιστοσύνη. Όσον αφορά τα αδέρφια του, αναφέρει συνηθισμένες συγκρούσεις που
έχουν όλα τα αδέρφια, ενώ έχει ιδιαίτερη αδυναμία στον αδερφό του.
Η μητέρα του παρακολουθείται από ψυχίατρο στην Αλεξανδρούπολη και λαμβάνει
φαρμακευτική αγωγή λόγω συναισθηματικής διαταραχής. Είναι κάτι που δεν
συζητιέται στο σπίτι και ο ίδιος το ανακάλυψε από τις οδηγίες χορηγήσεως του
φαρμάκου που λαμβάνει η μητέρα του.
Ο μητρικός παππούς του (76 ετών) είχε νοσηλευθεί παλαιότερα σε κλινική «γιατί
πέρασε πολύ δύσκολα χρόνια», λαμβάνει Φ/Α χωρίς να αναφέρει περισσότερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τον πατέρα, ο μητρικός παππούς νοσεί επίσης από
Διπολική Διαταραχή, γεγονός που έχουν αποφασίσει οικογενειακώς να αποκρύψουν
από τον Α. για να μην στεναχωρηθεί.

68

2. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
2.1 Ανάλυση
Εκλυτικό αίτιο για την εκδήλωση της ασθενείας του θεραπευμένου φαίνεται να
αποτέλεσε το αυστηρό και απαιτητικό περιβάλλον στην στρατιωτική σχολή (ΣΙΡ) όπου
λειτούργησε

ψυχοπιεστικά

και

εμφανίστηκε

καταθλιπτική

συμπτωματολογία.

Εκτιμάται ότι η παραμονή στο στρατιωτικό περιβάλλον συντέλεσε ώστε στη συνέχεια
να εκδηλωθεί κλινικό επεισόδιο και ο θεραπευόμενος να νοσηλευθεί σε Νοσοκομείο.
Εξετάζοντας την χρονική στιγμή και το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζονται τα επόμενα
κλινικά επεισόδια και οι υποτροπές, συμπεραίνουμε το συντελεστικό ρόλο του υψηλού
άγχους και των αρνητικών σκέψεων που συνόδευαν τα γεγονότα της ζωής του τις
συγκεκριμένες περιόδους, παράλληλα με τους νευροβιολογικούς παράγοντες.
Συγκεκριμένα, στην ηλικία των 22 όπου εμφάνισε το δεύτερο σημαντικό κλινικό
επεισόδιο με ανάγκη νοσηλείας, είχε προηγηθεί συναισθηματική απογοήτευση που τον
είχε επιφορτίσει συναισθηματικά και είχε πυροδοτήσει το αίσθημα απόρριψης.
Στην συνέχεια, οι επόμενες υποτροπές εμφανίστηκαν τον Ιούνιο και Δεκέμβρη 2007,
περίοδοι κατά τις οποίες ο θεραπευόμενος προετοιμαζόταν για την εξεταστική
εξαμήνου στην ΑΣΟΕΕ. Συνοδεύονταν από ιδιαίτερα υψηλό άγχος και αρνητικές
σκέψεις αποτυχίας, τα οποία αποδιοργάνωναν τον θεραπευόμενο νοητικά και
συναισθηματικά, δυσχεραίνοντας την διαδικασία της μελέτης. Ο θεραπευόμενος παρά
την προσπάθεια που κατέβαλε, στα έξι χρόνια φοίτησης στην σχολή είχε κατοχυρώσει
μόνο πέντε από τα τριάντα οκτώ μαθήματα. Η απαίτηση για μελέτη αποτελούσε την
αφετηρία για σκέψεις ανικανότητας και του φαύλου κύκλου αποτυχίας. Συνέπεια
αυτού ήταν η αδυναμία συγκέντρωσης, αύξηση των επιπέδων άγχους, έντονος
μηρυκασμός αρνητικών σκέψεων, τα οποία με την σειρά τους οδηγούσαν σε
κατεύθυνση που ευνοούσε την υποτροπή.
Η απόφαση του ίδιου για εναλλακτική επιλογή σπουδών λειτούργησε ευνοϊκά στο να
υπάρξει συναισθηματική σταθερότητα, απουσία άγχους και αίσθημα επιτυχίας, καθώς
ήταν σε θέση να ανταπεξέλθει στις απατήσεις της νέας σχολής. Τον Ιούνιο 2008 ο
θεραπευόμενος συμμετέχει για πρώτη φορά σε εξεταστική με αυτοπεποίθηση, θετική
σκέψη για το αποτέλεσμα και πολύ χαμηλά επίπεδα άγχους, όπου και για πρώτη φορά
επιτυγχάνει σε εξεταστική.
Τον Αύγουστο 2008 ενώ βρίσκεται στην πόλη καταγωγής του, εμφανίζονται σημάδια
υποτροπής (άγχος, ανησυχία, υπερδραστηριότητα, κακή διάθεση). Την συγκεκριμένη
περίοδο

ο

θεραπευόμενος

βίωνε

αίσθημα

ανίας

καθώς

υπήρχε

απουσία

δραστηριοποίησης και αίσθημα μελαγχολίας λόγω της λήξης των καλοκαιρινών
διακοπών. Υπήρξε αυτοδιαχείριση των συμπτωμάτων εφαρμόζοντας τεχνικές
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γνωσιακής αναδόμησης. Νιώθοντας ικανοποίηση για την μερική ικανότητα αυτόελέγχου επιστρέφει στην Αθήνα. Συνεχίζει να υπάρχει απουσία δραστηριοποίησης και
αίσθημα ανίας, ενώ εμφανίζονται επίμονες αρνητικές σκέψεις για την επαγγελματική
του αποκατάσταση και την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, καθώς συντηρείται
οικονομικά αποκλειστικά από τους γονείς του. Ακολουθεί επεισόδιο υποτροπής,
φαρμακευτική ρύθμιση από τον θεράποντα ιατρό και περίοδος ανάρρωσης.

2.2 Ανάλυση δυσλειτουργικής συμπεριφοράς βάσει οριζόντιας και κάθετης
ανάλυσης της παρούσας κατάστασης
Οι κυρίαρχες αυτόματες σκέψεις του θεραπευμένου αφορούν το αίσθημα αποτυχίας
στον ακαδημαϊκό και συναισθηματικό τομέα και την ευαισθησία στην κριτική και τα
σχόλια των άλλων. Τα συνήθη συναισθήματα είναι θυμός, λύπη, αμηχανία, τα οποία
κυρίως υπομένει και οδηγείται σε νοητική αποδιοργάνωση και συναισθηματική
αναστάτωση. Συχνά τα βράδια διακατέχεται από αρνητικές σκέψεις, δυσχεραίνοντας
την έλευση του ύπνου, με συνέπεια την διατάραξη του κύκλου του ύπνου, αυξάνοντας
τις πιθανότητες για ενδεχόμενη υποτροπή. Οι αντισταθμιστικές στρατηγικές που
υιοθετεί επιβεβαιώνουν την

αδυναμία διαχείρισης

αγχογόνων

καταστάσεων,

επιδεινώνοντας την συναισθηματική φόρτιση και τον μηρυκασμό αρνητικών σκέψεων.
Οι πυρηνικές του πεποιθήσεις σχετίζονται με ανικανότητα στον ακαδημαϊκό τομέα,
κακοτυχία στον συναισθηματικό τομέα και κατωτερότητα στον κοινωνικό τομέα.
Οι εν λόγω πεποιθήσεις συντηρούν μία ιδιαιτέρως μακρόχρονη ευαλωτότητα προς την
διαταραχή του θεραπευμένου, καθιστώντας τον έντονα επιρρεπή στην εμφάνιση
κλινικού επεισοδίου οποτεδήποτε ενεργοποιούνται.
Οι υποθετικές παραδοχές και κανόνες που φέρει ο θεραπευόμενος επιβεβαιώνουν την
ανάγκη του για μία άτρωτη εικόνα και για «επιτυχημένο φαίνεσθε» προς τους άλλους,
προκειμένου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ζωής. Η ασθένειά του από την άλλη
καταρρίπτει τον κανόνα αυτό και εικάζουμε ότι αποτελεί την αιτία δυσκολίας αποδοχής
και άρνησης της ασθένειας.
Επίσης, υπάρχουν απρόσφοροι κανόνες («Μετά την αποτυχία θα έρθει και η επιτυχία»)
που διέπουν τον συναισθηματικό τομέα και δυσχεραίνουν την λειτουργικότητά του
στις διαπροσωπικές σχέσεις.
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Εν κατακλείδι, ο θεραπευόμενος εμφανίζει μία μορφή καταθλιπτικής τριάδας (Beck)
όπου χαρακτηρίζεται από:
·

Αρνητική θεώρηση εαυτού (Είμαι κακότυχος, ανίκανος, κατώτερος)

·

Αρνητική θεώρηση κόσμου (Ο κόσμος είναι σκληρός, οι ανθρώπινες σχέσεις
δύσκολες) και

·

Αρνητική

θεώρηση

μέλλοντος

όσον

αφορά

την

επαγγελματική

του

αποκατάσταση.
Οι εν λόγω καταθλιπτικογόνες πεποιθήσεις εξασφαλίζουν πρόσφορο έδαφος για
υποτροπή στην κατάθλιψη και συνεπώς επιπρόσθετη ευαλωτότητα προς την ασθένειά
του.
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Αυτόματες Σκέψεις (Οριζόντια Διερεύνηση)
«Όλο δίνω, δίνω και δεν παίρνω τίποτα πίσω…» Τομείς 1) Πανελλήνιες 2) ΣΙΡ 3) ΑΣΟΕΕ
4) Συναισθηματικός τομέας
«Τα σχόλια των άλλων μετράνε. Επιβεβαιώνουν κάποια πράγματα. Όταν είναι θετικά με
ανεβάζουν, όταν είναι αρνητικά με μειώνουν, με θίγουν»
«Φοβάμαι την κριτική των άλλων γιατί νιώθω κατώτερος (κοινωνικά)»
Πυρηνικές Πεποιθήσεις (Κάθετη Διερεύνηση)
Είμαι κακότυχος (στις διαπροσωπικές σχέσεις)
Είμαι χαζός, ανίκανος (στον ακαδημαϊκό τομέα)
Νιώθω κοινωνικά κατώτερος (σχόλια άλλων)
Υποθετικές παραδοχές/πεποιθήσεις/κανόνες
«Πρέπει να είσαι δυνατός για να τα καταφέρεις αυτή την εποχή»
«Αν δεν έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση τότε δεν μπορώ να τα καταφέρω»
(σε κοινωνικό, επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο)
«Ο κόσμος είναι σκληρός»
«Οι ανθρώπινες σχέσεις δύσκολες. Οι άνθρωποι φοβούνται και δεν ανοίγονται»
«Το αρνητικό κουτσομπολιό μου χαλάει την εικόνα του εαυτού μου. Δίνω αρνητική
εικόνα, ότι είμαι αποτυχημένος»
«Θέλω να δείχνω πάντα θετική, επιτυχημένη εικόνα» (κοινωνικά, ακαδημαϊκά,
προσωπικά)
«Δεν είναι καλό συναίσθημα ο θυμός. Δεν πρέπει να θυμώνω γιατί δεν μπορώ να το
ελέγξω σωστά»
«Οι χαμηλών τόνων άνθρωποι, όπως εγώ, δεν νευριάζουν»
«Οι γυναίκες επιλέγουν λιγότερο εμφανίσιμους άντρες για να νιώθουν ασφάλεια»
«Μετά την αποτυχία θα έρθει και η επιτυχία (φλερτ)»
Αντισταθμιστικές Στρατηγικές
Μηρυκασμός Σκέψεων
Ανοχή αρνητικών συναισθημάτων
Άτρωτη εικόνα
Εσωστρέφεια
Καταπίεση σκέψης
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Διάγραμμα Συμπεριφοριστικής Ανάλυσης Θεραπευμένου
Κατάσταση 1

Κατάσταση 2

Κατάσταση 3

Κατάσταση 4

Η κοπέλα με τη οποία
βγαίνω για μία
εβδομάδα μου
ανακοινώνει ότι θέλει
να είμαστε μόνο φίλοι.

Συμφοιτήτρια από την
ΑΣΟΕΕ:
«Καλά, εγκατέλειψες την
σχολή;;;;»

Βρίσκομαι σε party
και ζητάω από
κοπέλα που μου
αρέσει να βγούμε
για καφέ.
Με απορρίπτει
επιδεικτικά.

Βρίσκομαι με παρέα
σε νυχτερινό
κέντρο. Οι απέναντι
μας κοιτούσαν ,
κοιτούσαν το κινητό
και γελούσαν.

Αυτόματη Σκέψη

Αυτόματη Σκέψη

Αυτόματη Σκέψη

Αυτόματη Σκέψη

«Γιατί σε μένα;»

«Δεν μου αρέσει το
εγκατέλειψα;»

«Ο άλλος θα είναι
καλύτερος;»
«Πώς θα μπορέσω να
κάνω σχέση;»

«Δεν μου αρέσει να με
σχολιάζουν;»

«Απόρριψη»
«Είναι χαζό»

«Βλέπουν το video
και μας
κοροϊδεύουν»

(αυτό που είπε)

«Α, το βλάκα τόσα χρόνια
δεν κατάφερε τίποτα;»

Νοηματοδότηση
Είμαι ανίκανος

Νοηματοδότηση
Είμαι χαζός

Νοηματοδότηση
Είμαι κακότυχος

Νοηματοδότηση
Νιώθω κοινωνικά
κατώτερος

Συναίσθημα

Συναίσθημα

Συναίσθημα

Συναίσθημα

Νεύρα

Εκνευρισμός

Αμηχανία

Θυμός

Θυμός
Στεναχώρια

Θυμός

Συμπεριφορά

Συμπεριφορά

Συμπεριφορά

Συμπεριφορά

Προς νέα αναζήτηση…

Δίνω εξηγήσεις στην
συμφοιτήτρια μου.
Παραπονιέμαι στον φίλο
μου που το ανακοίνωσε.

Σκέφτηκα να
απαντήσω «δεν σε
φοβάμαι»
Δεν έκανα τίποτα.

Αναστάτωση

Συνέπειες
Αίσθημα Αποτυχίας

Συνέπειες
Μηρυκασμός σκέψεων
Δυσφορία
Αναστάτωση
Θυμός

Συνέπειες
Ενόχληση

Συνέπειες
Κακή διάθεση
Μηρυκασμός
σκέψεων

Νεύρα
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3. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Στην σύγχρονη βιβλιογραφία αρκετές αναφορές υποστηρίζουν τον επικουρικό αλλά
εμπεριστατωμένα σημαντικό ρόλο των ψυχολογικών παρεμβάσεων στην θεραπεία της
Διπολικής Διαταραχής, όταν συνυπάρχουν με την φαρμακοθεραπεία.
Η συμβολή των ψυχολογικών, κοινωνικών και οικογενειακών παραγόντων στην πορεία
και εξέλιξη της Διπολικής Διαταραχής λαμβάνει αυξανόμενη αναγνώριση στους
ερευνητικούς κόλπους ενώ αποτελεσματικές αποδείχτηκαν και οι παρεμβάσεις που
βασίζονται στο θεωρητικό μοντέλο του άγχους-ευαλωτότητας (stress-vulnerability
model) 1 .
Τα πορίσματα δύο πρόσφατων ανασκοπήσεων, με στόχο την διερεύνηση της
αποτελεσματικότητας

διάφορων

μορφών

ψυχοκοινωνικών

παρεμβάσεων

σε

συνδυασμό με την φαρμακοθεραπεία, υποστηρίζουν, σε γενικές γραμμές, ότι οι
ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις συμβάλλουν στην μείωση της συχνότητας των
υποτροπών, στην ύφεση της σοβαρότητας της συμπτωματολογίας και στην ενίσχυση
της πειθαρχίας του ασθενούς όσον αφορά την φαρμακευτική αγωγή 2,3.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η Γνωσιακή/Συμπεριφοριστική Θεραπεία, εστιάζοντας
στην αναδόμηση των δυσλειτουργικών γνωσιών και συμπεριφορών του ασθενούς,
δύναται να αναστείλει την τροφοδότηση του κύκλου της Διπολικής Διαταραχής.
Ενθαρρυντικά ήταν και τα αποτελέσματα για την θεραπεία που εστιάζει στην
οικογένεια του ασθενούς (Family-focused therapy) όπως και για την ομαδική
ψυχοεκπαίδευση. Η πρώτη στοχεύει στην μείωση /εξάλειψη του ενδο-οικογενειακού
άγχους και αντιπαράθεσης

και στην συν-θεραπευτική εμπλοκή των μελών της

οικογένειας αποσκοπώντας στην βελτίωση της πορείας του ασθενούς. Η δεύτερη
στοχεύει

στην

πληροφόρηση

της

διαταραχής

και

στην

διαχείριση

της

συμπτωματολογίας, αποσκοπώντας στην έγκαιρη αναγνώριση των πρόδρομων
συμπτωμάτων και στην πρόληψη υποτροπής.
Καναδική

ανασκόπηση

επιβεβαιώνει

την

εύρωστη

αποτελεσματικότητα των

προαναφερθεισών ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων στην πρόληψη της υποτροπής,
τονίζοντας παράλληλα και την αποτελεσματικότητα της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής
προσέγγισης στη θεραπεία των εναπομεινάντων καταθλιπτικών συμπτωμάτων 4.
Σε πολύ πρόσφατο άρθρο του Zaretsky και των συνεργατών του, όπου διατυπώνεται
το ερευνητικό ερώτημα αν η Γ/Σ Θεραπεία είναι αποτελεσματικότερη της βραχύχρονης
ψυχοεκπαίδευσης, αποδεικνύεται ότι ένα μακρόχρονο πρόγραμμα

Γ/Σ θεραπείας

δύναται να προσφέρει επιπρόσθετα οφέλη στην θεραπεία της Διπολικής Διαταραχής
έναντι της βραχύχρονης ψυχοεκπαίδευσης 5 .
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Στον εν λόγω θεραπευόμενο εφαρμόστηκε ένα δομημένο πρόγραμμα Γνωσιακής
Συμπεριφοριστικής προσέγγισης για την Διπολική Διαταραχή, με δύο βασικούς άξονες.
Α) Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία
Β) Ψυχοεκπαίδευση

3.1 Θεραπευτικοί Στόχοι
Οι στόχοι της Γ/Σ Ψυχοθεραπείας περιλαμβάνουν
i. Γνωσιακή Αναδόμηση των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων
ii. Αποδοχή της ασθένειας
iii. Εκπαίδευση στις τεχνικές επικοινωνίας και στις κοινωνικές δεξιότητες
iv. Διαχείριση θυμού
Οι στόχοι της Ψυχοεκπαίδευσης περιλαμβάνουν
i.

Αιτιολογία της Διπολικής Διαταραχής

ii. Θεραπεία
iii. Αυτοδιαχείριση
iv. Προσαρμογή μετά από υποτροπή
Λαμβάνοντας υπόψη την πολύπλοκη φύση της συγκεκριμένης διαταραχής και την
αποτελεσματικότητα της ψυχοεκπαίδευσης, σύμφωνα με τα σχετικά ερευνητικά
πορίσματα, δόθηκε έμφαση στην κατανόηση της ασθένειας από τον θεραπευόμενο,
πέραν της βιολογικής θεώρησης, μέσα από την Γνωσιακή Συμπεριφοριστική
προσέγγιση (βλ. Παράρτημα 1).
Ο θεραπευόμενος πληροφορήθηκε για την αλληλεπίδραση

άγχους και κλινικού

επεισοδίου βάσει του μοντέλου άγχος-ευαλωτότητα (βλ. Παράρτημα 2) και για τον
προληπτικό ρόλο της Γ/Σ ψυχοθεραπείας, σε πρώτο επίπεδο μέσω της εκμάθησης
διαχείρισης του άγχους και σε δεύτερο επίπεδο μέσω της πρώιμης αναγνώρισης των
πρόδρομων συμπτωμάτων .
Επιπρόσθετα, τονίστηκε η θεραπευτική σημαντικότητα της «σταθερότητας» σε τρεις
βασικούς τομείς α) στην λήψη της φαρμακευτικής αγωγής β) στο καθημερινό
πρόγραμμα δραστηριοτήτων γ) στον κύκλο του ύπνου-αφύπνισης. Εφαρμόστηκε η
τεχνική επίλυσης προβλήματος όταν η απαίτηση για σταθερότητα συγκρουόταν με τις
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επιθυμίες του θεραπευμένου (π.χ. νυχτερινή διασκέδαση, χρήση αλκοόλ ενόψει
διακοπών, παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, φόβος για σχόλια από φίλους).
Στην δεύτερη φάση της ψυχοεκπαίδευσης ο θεραπευόμενος ενημερώθηκε για την
θεραπευτική αξία της αυτό-παρατήρησης της διάθεσης και εκπαιδεύτηκε στον
εντοπισμό της διακύμανσης της διάθεσης και των πρόδρομων συμπτωμάτων της
μανίας/κατάθλιψης. Εντοπίστηκε η ομάδα των πρόδρομων συμπτωμάτων που
αφορούν την δική του περίπτωση και ενθαρρύνθηκε στο να λάβει ενεργό ρόλο στην
θεραπεία του, με την έγκαιρη αναγνώριση των προειδοποιητικών μηνυμάτων
δυνητικού επεισοδίου.
Στην τρίτη φάση της ψυχοεκπαίδευσης, ο θεραπευόμενος εκπαιδεύτηκε σε γνωσιακές
και συμπεριφοριστικές στρατηγικές έγκαιρης πρόληψης επεισοδίου. Το πρώτο βήμα,
στον εντοπισμό μικρής αλλαγής της διάθεσης, ισοδυναμεί με στενή αυτόπαρακολούθηση και εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης από τον θεραπευόμενο. Το
δεύτερο βήμα, στον εντοπισμό πρόδρομων συμπτωμάτων, ισοδυναμεί με άμεση
επικοινωνία με τον γιατρό/οικογενειακό μέλος. Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός
«άμεσου σχεδίου κινδύνου» είναι ιδιαίτερα σημαντικός στόχος, καθώς αφού
αναπτυχθεί ικανότητα αυτό-διαχείρισης της συμπτωματολογίας και πρόληψης
κλινικού επεισοδίου, αποδυναμώνεται η ισχύ της πεποίθησης για αβοηθητότητα και
αδυναμία αυτό-ελέγχου στην ασθένεια και ο θεραπευόμενος αποκτά μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση και αίσθηση ελέγχου.
Όσον αφορά το αμιγώς ψυχοθεραπευτικό κομμάτι, ο θεραπευόμενος εξοικειώθηκε με
την συλλογιστική της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής προσέγγισης και εκπαιδεύτηκε
στην διαδικασία της αυτορρύθμισης. Μέσω της οριζόντιας διερεύνησης εντοπίστηκαν
οι αυτόματες αρνητικές σκέψεις και μέσω της κάθετης διερεύνησης εντοπίστηκαν οι
δυσπροσαρμοστικές γνωσίες/πεποιθήσεις του θεραπευμένου.
Ο θεραπευόμενος χαρακτηρίζεται από αρνητική θεώρηση του εαυτού, του κόσμου και
του μέλλοντος (καταθλιπτική τριάδα) και από αρκετά διεργασικά λάθη στην σκέψη
που συντηρούν την μακρόχρονη ευαλωτότητα στην διαταραχή του, αυξάνοντας την
επικινδυνότητα για υποτροπή στην εμφάνιση ψυχοπιεστικών και αγχογόνων
καταστάσεων στην ζωή του.
Ο θεραπευόμενος εκπαιδεύτηκε στην αναγνώριση, ονομασία, αμφισβήτηση και τέλος
αντικατάσταση των γνωσιακών λαθών με πιο λειτουργικές σκέψεις, καθιστώντας τον
περισσότερο ικανό στην διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων, όπου μέχρι τώρα
του προκαλούσαν έντονη νοητική και συναισθηματική αποδιοργάνωση.
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Επόμενο βήμα είναι η γνωσιακή αναδόμηση, με στόχο την τροποποίηση των βαθύτερων
δυσλειτουργικών

πεποιθήσεων

(κακοτυχία,

ανικανότητα,

κατωτερότητα)

του

θεραπευμένου όπου τον καθιστούν ιδιαιτέρως ευεπίφορο σε εμφάνιση κλινικού
επεισοδίου.
Το γεγονός ότι ο θεραπευόμενος κατά την διάρκεια της προκριματικής συνέντευξης
(Intake), στα ερωτηματολόγια και τα ψυχομετρικά τεστ που του χορηγήθηκαν,
εμφανίζει ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα άγχους, απουσία κλινικής κατάθλιψης και άρνηση
συμπτωματολογίας, δείχνει μία αντιφατική εικόνα σε σχέση με την διάγνωσή του και
συνεπάγεται δυσκολία αποδοχής της ασθένειας του. Η δυσκολία αυτή επιβεβαιώθηκε
και κατά την διάρκεια της θεραπείας και σχετίζεται

με την πεποίθηση του

θεραπευμένου για θετική, επιτυχημένη και άτρωτη εικόνα προς τους άλλους.
Σε ένα πρώτο επίπεδο, ο θεραπευόμενος αποδέχεται πλέον την ασθένεια του και
εκφράζει τις αδυναμίες και τις πραγματικές του σκέψεις όσο βρίσκεται μέσα στο
θεραπευτικό πλαίσιο, ενώ επόμενος στόχος είναι η κοινοποίηση της ασθένειας του,
αρχικά σε πολύ στενό φίλο και εφόσον απαιτηθεί σε άλλο πλαίσιο (π.χ. εργασιακό).
Ο θεραπευόμενος εμφανίζει επίσης αναποτελεσματική διαπροσωπική επικοινωνία με
δυσκολία κυρίως στην προσέγγιση του άλλου φύλου, στην ερμηνεία της εξω-λεκτικής
συμπεριφοράς των ανθρώπων, στην συναισθηματική κατανόηση, στην διερευνητική
ικανότητα και στην έκφραση των προσωπικών συναισθημάτων. Αυτό οφείλεται
κυρίως στην ελλιπή εμπειρία που είχε σαν έφηβος με το άλλο φύλο και την
αποθάρρυνση και συστολή του στην μετεφηβική ηλικία λόγω της ασθένειάς του.
Η έλλειψη εκπομπής των εν λόγω ικανοτήτων αποτελεί αιτία απόρριψης του
θεραπευμένου από τους άλλους (κυρίως από το άλλο φύλο), η οποία με την σειρά της
προκαλεί μείωση της αυτοεκτίμησης του, συναισθηματική φόρτιση και επίταση του
κύκλου υποτροπής και για αυτό κρίθηκε απαραίτητη η εκπαίδευση για την απόκτηση
κοινωνικών δεξιοτήτων.
Τέλος, στους στόχους εμπεριέχεται και η διαχείριση θυμού καθώς η αδυναμία
διαχείρισης θυμού οδηγεί τον θεραπευόμενο σε έντονο μηρυκασμό αρνητικών
σκέψεων, συναισθηματική επιφόρτιση και νοητική αποδιοργάνωση, μεγάλης χρονικής
διάρκειας, προκαλώντας αστάθεια της διάθεσης και υψηλό άγχος.
Λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο της οικογένειας στην πορεία και εξέλιξη της
ασθένειας, πραγματοποιήθηκαν 3 συνεδρίες με τους γονείς, κατόπιν αιτήματος των
ιδίων. Στόχος των συνεδριών ήταν η βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια και
της κατανόησης του θεραπευμένου και της ασθένειάς του.
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Υπήρξε ψυχοεκπαιδευτική ενημέρωση και συμβουλευτική όσον αφορά την στάση της
οικογένειας απέναντι στον θεραπευόμενο, στην ασθένεια του και στις δυσκολίες που
εμφανίζει. Επισημάνθηκε η παρεμβατική και υπερπροστατευτική τάση της μητέρας και
η αρνητική επίδραση στην αυτονομία του θεραπευμένου. Τονίστηκε η ανάγκη και η
σημαντικότητα υποστηρικτικού δικτύου με λιγότερο κατευθυντικό ρόλο.

3.2 Θεραπευτικές παρεμβάσεις/Τεχνικές
Βάσει του θεραπευτικού πλάνου οι θεραπευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν έως
τώρα

ήταν

οι

εξής:

ψυχοεκπαίδευση

πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων

στην

στην

τήρηση

Διπολική
της

Διαταραχή,

φαρμακευτικής

τόξο

αγωγής,

πεντάστηλο ημερολόγιο καταγραφής αυτόματων σκέψεων, οριζόντια και κάθετη
διερεύνηση των γνωσιών, έλεγχος εγκυρότητας (ορθολογιστική, νοοκατασκευαστική,
πραγματιστική), αναπλαισίωση αιτιοπροσδιορισμού, role plays στην εκπαίδευση των
κοινωνικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων, τεχνικές επίλυσης προβλήματος, πρόβα
προσαρμοσμένου ρόλου στην προσέγγιση του άλλου φύλου.

3.3 Πορεία της θεραπείας
Πλεονεκτήματα-Δυσκολίες-Θεραπευτική Σχέση
Βασικό προτέρημα της θεραπείας αποτελεί το γεγονός ότι ο θεραπευμένος είναι
συνεπής στις συνεδρίες και εμφανίζει κίνητρο.
Παράγοντες που δυσχέραναν

την θεραπευτική σχέση, κυρίως στην αρχή ήταν η

λακωνικότητα και απροθυμία του θεραπευμένου στον λόγο, η δυσκολία στην έκφραση
συναισθημάτων και ανατροφοδότησης.
Επίσης, η αντίσταση που έφερε στο θέμα των ασκήσεων στο σπίτι («δεν χρειάζεται να
γράφω, τα θυμάμαι»).
Υπήρξε δυσκολία στην συμπλήρωση του 5στηλου ημερολογίου (δυσκολία στην
διάκριση μεταξύ συναισθήματος και σκέψης), στην εναλλακτική σκέψη, ενώ υφίσταται
απουσία ανεπτυγμένης ψυχολογικής σκέψης. Στην κάθετη διερεύνηση συνήθως
επιλέγει στερεότυπες εκφράσεις (τύπου «κλισέ»), παρουσίαση θετικής εικόνας και
υπεραισιόδοξης στάσης, με δυσκολία παραδοχής των αρνητικών συναισθημάτων ή
σκέψεων.
Λόγω των προαναφερθέντων δυσκολιών υπήρξε καθυστέρηση στην θεραπευτική
παρέμβαση. Επιπρόσθετος ανασταλτικός παράγοντας είναι και η χρονοβόρος
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ανάρρωση μετά από υποτροπή, όπου ο θεραπευόμενος εμφανίζει γρήγορη κόπωση,
δυσκολία συγκέντρωσης και συχνά τάση υπνηλίας λόγω των δεδομένων παρενεργειών
της φαρμακευτικής αγωγής, με συνέπεια την ύπαρξη λιγότερο παραγωγικών
συνεδριών.
Μολοταύτα, η θεραπευτική σχέση εξελίχθηκε θετικά, καθώς ο θεραπευόμενος εμφάνιζε
σταδιακά θετικότερη διάθεση να εμπιστευθεί την θεραπεύτρια και να μοιραστεί τις
σκέψεις του.

4. ΕΚΒΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Συνεδρίες 1-2: Λήψη Ιστορικού
Συνεδρίες 3-4: Θεραπευτική σχέση-Στοχοθέτηση- Εξοικείωση στην Γ/Σ προσέγγιση
Δίμηνη διακοπή λόγω κλινικού επεισοδίου τον Ιανουάριο 2008 - Ανάρρωση
Συνεδρία 5-6: Ψυχοεκπαίδευση - Αυτορρύθμιση
Συνεδρίες 7-8: Ψυχοεκπαίδευση
Συνεδρίες 9-11: Ανάλυση συμπεριφοράς στις διαπροσωπικές σχέσεις.
Ενός μηνός διακοπή λόγω πασχαλινών διακοπών και απουσίας του θεραπευμένου .
Συνεδρίες 12-13: Εκπαίδευση στα γνωσιακά λάθη (εντοπισμός, αναγνώριση,
ονομασία).
Συνεδρίες 14-16: Γνωσιακή αναδόμηση-Διαχείριση θυμού
Συνεδρία 17: Συμμετοχή σε εξετάσεις χωρίς άγχος.
Εκπαίδευση στην απόκτηση διαπροσωπικών δεξιοτήτων
Συνεδρία 18: Απολογισμός της θεραπείας έως τώρα- Ανατροφοδότηση.
Δίμηνη διακοπή λόγω καλοκαιρινών διακοπών και απουσίας του θεραπευμένου
Συνεδρία 19: Εφαρμογή γνωσιακών στρατηγικών σε υποτροπή του Αυγούστου.
Ικανοποίηση από τον αυτό-έλεγχο. Γνωσιακή και Συναισθηματική Διερεύνηση
Ενός μηνός διακοπή λόγω απουσίας του θεραπευμένου
Συνεδρία 20-21: Εμφάνιση πρόδρομων συμπτωμάτων. Φαρμακευτική ενίσχυση από
θεράποντα ιατρό. Αρνητικότητα προς την Φ/Α λόγω παρενεργειών (αύξηση βάρους).
Ψυχοεκπαίδευση - σημαντικότητα της Φ/Α μέσω του τόξου πλεονεκτημάτων
/μειονεκτημάτων
Συνεδρία 22-23: Βελτίωση της σχέσης με την αδερφή του-Συζήτηση επ’ αυτού και
τεχνικές επικοινωνίας για διατήρηση και περεταίρω βελτίωση.
Συν-θεραπευτική συμμετοχή της αδερφής (επισήμανση της αλλαγής της διάθεσης του
θεραπευμένου)
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Συνεδρία 24-28: Σταθερά καλή διάθεση-Συνέπεια στις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις.
Συνεδρία 28-32: Εμφάνιση φοβίας με παραληρητικό περιεχόμενο «Μήπως η ΕΥΠ
ανακαλύψει το mail μου;»- Απόκρυψη από ψυχίατρο από φόβο αύξησης δοσολογίας
Zyprexa (παρενέργεια: αύξηση βάρους) - Ψυχοεκπαίδευση για συμμόρφωση στην φ/α.
Συνεδρία 33: Συνέπεια με φ/α –Επιβράβευση-Ενίσχυση
Συνεδρία 34: Επιτυχία στις εξετάσεις-μειωμένος φόβος-διακοπές
Συνεδρία 35-36: Αναστάτωση με την εμφάνιση αϋπνίας με αφορμή εξωτερικούς
θορύβους (προσωποποίηση: «είναι για μένα, με ψάχνουν γιατί νομίζουν ότι δουλεύω
στην ΕΥΠ και ότι παρακολουθώ τις παράνομες συναλλαγές τους…» - Καλή διαχείριση
αϋπνίας (χρήση ½ Tavor σύμφωνα με οδηγίες γιατρού).
Συνεδρία 37-39: Γνωσιακή αναδόμηση στις αρνητικές σκέψεις ως προς τους θορύβους
της γειτονιάς-αίσθημα ελέγχου, σταδιακή μείωση φόβου.
Συνεδρία 40-41: Προσβλητική και περιπαικτική συμπεριφορά του καθηγητή ενώπιων
όλων για την ύπαρξη ασύνδετης παραγράφου στην εργασία-Ενόχληση, κακή διάθεσηδιαχείριση αυτών με εναλλακτικές σκέψεις
Συνεδρία 43: Συνεδρία με τον πατέρα «Έχει μεγαλύτερο αυτό-έλεγχο, δεν μας καλεί
ανεξέλεγκτα μέσα στην νύχτα όταν φοβάται».
Συνεδρία 44: Επιτυχημένη ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής χρονιάς - Έναρξη θερινών
διακοπών –Καλή διάθεση, προγραμματισμός διακοπών, αισιοδοξία.
Τρίμηνη διακοπή λόγω καλοκαιρινών διακοπών και απουσίας του θεραπευμένου
Συνεδρία 44-46: Έναρξη πρακτικής άσκησης στο αντικείμενο σπουδών- Συνέπεια,
Ικανοποίηση-Απογοήτευση για την μη οικονομική ενίσχυση. Πιο αισιόδοξη στάση για
την επαγγελματική του αποκατάσταση
Συνεδρία 47-49: Επιθυμία για διεύρυνση του κοινωνικού δικτύου – Επανάληψη των
κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω

παιχνίδι

ρόλων-Προγραμματισμός

«κοινωνικού»

πειράματος, εφαρμογή των δεξιοτήτων.

Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί 49 συνεδρίες, με εβδομαδιαία συχνότητα
διάστημα

κατά το

Δεκέμβριος 2007 έως τον Δεκέμβριο 2009 (χρόνος αποφοίτησης της

θεραπεύτριας). Παρόλο που στο διάστημα αυτό υπήρξαν ελάχιστες ακυρώσεις κατόπιν
έγκαιρης ειδοποίησης, υπήρχαν μεγάλα διαστήματα απουσίας του θεραπευόμενου
κυρίως λόγω μακροσκελών διακοπών (φοιτητής). Ο Α. εμφάνισε το τελευταίο κλινικό
επεισόδιο

τον Δεκέμβριο 2007, όπου υπήρξε φαρμακευτική ρύθμιση από τον
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θεράποντα ιατρό. Έκτοτε δεν έχει εκδηλωθεί άλλο κλινικό επεισόδιο, εκτός από
περιστασιακές υποτροπές, οι οποίες ρυθμίζονται με μικρή αύξηση της φ/α.
Μετά την ολοκλήρωση της ψυχοεκπαίδευσης ο θεραπευόμενος επέδειξε ικανότητα
αναγνώρισης των πρόδρομων συμπτωμάτων και απευθύνθηκε αρκετές φορές
αυτοβούλως στον γιατρό του, όπου του δόθηκαν φαρμακευτικές οδηγίες (κυρίως σε
περιπτώσεις αϋπνίας), δείχνοντας δυνατότητα να λειτουργήσει προληπτικά ως προς
την πιθανότητα υποτροπής, με την αναγνώριση των συμπτωμάτων του αρχόμενου
επεισοδίου.
Η αίσθηση αυτο-ελέγχου φαίνεται ότι συντέλεσε στην αποδυνάμωση του αυτόστιγματισμού, καθώς αναφέρεται με το όνομα της διαταραχής του, μιλάει και ρωτάει
ανοιχτά για αυτή. Επίσης, έχει μειωθεί η συναισθηματική αντίσταση προς την
θεραπεύτρια, είναι πιο ομιλητικός, διευκολύνοντας την θεραπευτική διαδικασία.
Αναφέρεται στις δυσκολίες του χωρίς προσπάθεια να παρουσιάζει πλέον μια άτρωτη
εικόνα και είναι ξεκάθαρος ως προς το αίτημα της ημερήσιας ατζέντας. Η αρχική
δυσκολία στην εναλλακτική σκέψη έχει μειωθεί και υπάρχει εφαρμογή των γνωσιακών
τεχνικών, όταν νιώθει αναστατωμένος ή αγχωμένος, το οποίο βοηθά στην τροποποίηση
των δυσλειτουργικών ή αρνητικών δομών σκέψης και συμπεριφοράς σε σχέση με τη
νόσο, μειώνοντας κατ’επέκταση τους στρεσσογόνους παράγοντες που δύναται να
πυροδοτήσουν ένα επεισόδιο.
Ο Α. στην παρούσα φάση έχει σταθερά καλή διάθεση, έχει ξεκινήσει την πρακτική του
άσκηση, είναι επί πτυχίω, αναμένει να αποκατασταθεί επαγγελματικά, και εμφανίζει
αποτελεσματικότερες κοινωνικές δεξιότητες. Είναι τομείς που τον απασχολούσαν
σημαντικά καθώς η έλλειψη ή μη υλοποίηση αυτών τον έκαναν να αισθάνεται
ανεπαρκής συγκριτικά με τους συνομήλικους του και δεν του επέτρεπαν να νιώθει
«φυσιολογικός» .
Θεραπεύτρια

Επόπτης

Ευρυδίκη Περδικάρη

Κωνσταντίνος Ευθυμίου

Ψυχολόγος-Εκπαιδευόμενη

Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας

Ψυχοθεραπεύτρια

Υπεύθυνος Τμήματος Θεραπειών Ενηλίκων
Ινστιτούτου Έρευνας & Θεραπείας Συμπεριφοράς
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Παραρτήματα
1.

Το Γ/Σ Μοντέλο της Διπολικής Διαταραχής
(Από το The Bipolar Workbook της Monica R. Basco (2006)

Κατάθλιψη και Μανία

Αϋπνία, Στρες
και λοιπά προβλήματα

Αλλαγή στη σκέψη και
το συναίσθημα

Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες

Αλλαγή στην συμπεριφορά

Μειωμένη Λειτουργικότητα

2. Stress- Vulnerability model (Lam et.al., 1999)

Stress (επιπτώσεις στον
ύπνο/κοινωνική ζωή)

Βιολογική ευαλωτότητα
(διατάραξη καρδιακής
λειτουργίας- ύπνου)

Δυσκολίες (Στίγμα,
Διαπροσωπικές σχέσεις)

Επεισόδιο

Ελλιπείς στρατηγικές
αντιμετώπισης

Πρόδρομο στάδιο
(αλλαγή της διάθεσης)

Ο εντοπισμός αποτελεί
την πιο αποτελεσματική
στρατηγική
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5. Παρουσία ση video σχετικά με την διπολική διαταραχή Stephen Fry's The Secret
Life Of The Manic Depressive [DVD] [2008]…

Stephen Fry's The Secret Life Of The Manic Depressive [DVD]
Stephen Fry: The Secret Life of the Manic Depressive is a 2006 two-part television documentary
directed by Ross Wilson and featuring British actor and comedian Stephen Fry. It explores the effects
of living with bipolar disorder, based on the experiences of Fry, other celebrities and members of the
public with, or affected by, the disorder.[1] It won an Emmy Award for Best Documentary at the 35th
International Emmys in 2007.

Stephen Fry presents this documentary exploring the disease of manic depression; a little understood
but potentially devastating condition affecting an estimated two percent of the population. Stephen
embarks on an emotional journey to meet fellow sufferers, and discuss the literal highs and lows of
being bi-polar. Celebrities such as Carrie Fisher and Richard Dreyfuss invite the comedian into their
home to relate their stories. Plus Stephen looks into the lives of ordinary people trying to deal with the
illness at work and home, and of course to the people studying manic depression in an effort to better
control it. A fascinating, moving and ultimately very entertaining Emmy Award-winning programme.
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