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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ορισμός
Η κατάθλιψη αποτελείται από ένα σύνολο σημείων και συμπτωμάτων, τα οποία
περιγράφονται στα διαγνωστικά συστήματα (ICD-10 και DSM-IV). Η φαινομενολογική
προσέγγιση της κατάθλιψης περιλαμβάνει αυτά τα σημεία και τα συμπτώματα, τα οποία
οφείλονται σε διαταραχή του συναισθήματος, της ψυχοκινητικής δραστηριότητας, των
γνωσιακών λειτουργιών, αλλά και των λειτουργιών του ΚΝΣ.
Ο Bunge (1967) περιγράφει την κατάθλιψη με ένα παράδειγμα. «Φαντάσου ότι έχεις ένα
κομμάτι βαμβάκι στο χέρι σου, το οποίο το βρέχεις βουτώντας το σε ένα διάλυμα. Ανάλογα
με το χρώμα του διαλύματος το βαμβάκι θα χρωματιστεί ανάλογα. Πάντα όμως θα είναι
βρεγμένο».
Στις δύο πρόσφατες αναθεωρήσεις των ταξινομικών συστημάτων περιλαμβάνονται με
μικρές διαφοροποιήσεις, οι κλινικές μορφές της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας.
Επιδημιολογία
Η επικράτηση (prevalence) σε 4 μεγάλες επιτόπιες έρευνες εμφανίζει ποσοστά μεταξύ 8,7%
και 20,1% (Boyd, 1981). Για τους μισούς των ασθενών κρίνεται φαρμακοθεραπεία ή
ψυχοθεραπεία απαραίτητη (Elbert, 1990). 10-15% των ανθρώπων που κάποια στιγμή στην
ζωή τους εμφανίζουν ένα καταθλιπτικό επεισόδιο, παίρνει χρόνια μορφή (Heinmann &
Limmer, 1987).Το 10% των ασθενών γενικών ιατρών πάσχουν από κατάθλιψη.
Στο παρόν κείμενο δεν δίδεται έμφαση στην διαγνωστική και φαρμακευτική αντιμετώπιση
της κατάθλιψης αλλά στην κατανόηση της αρρώστιας από την πλευρά του
συμπεριφοριστικού / γνωσιακού μοντέλου και την περιγραφή των τεχνικών που αυτό
χρησιμοποιεί.
Για την βιολογική αντιμετώπιση της κατάθλιψης παραπέμπουμε στο Χριστοδούλου, Γ.Ν.
(1998). Κατάθλιψη. Αθήνα, Βήτα.
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1.

ΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ1

1.1.

Γενικά

Το γνωσιακό μοντέλο αποτελεί συνέχεια και εν μέρει αντικατάσταση του
συμπεριφοριστικού και εξέλιξή του, δίνοντας έμφαση στις γνωσίες οι οποίες μεσολαβούν
μεταξύ ερεθίσματος και συμπεριφοράς (συμπεριλαμβάνεται εδώ και η ψυχοπαθολογία).
Με τον όρο γνωσίες αντιπροσωπεύονται οι ερμηνείες, οι προσδοκίες, αντιλήψεις,
πεποιθήσεις, αιτιώδεις αποδόσεις, αναμνήσεις για τον εαυτό μας και για τους άλλους, κάθε
κοσμοθεωρία, μ’ άλλα λόγια οποιαδήποτε νοητική απεικόνιση. Μια τέτοια προσέγγιση
αναγνωρίζει τη σημασία των γνωσιακών διεργασιών όπως οι διαδικασίες της σκέψης, οι
δηλώσεις του ατόμου για τον ίδιο του τον εαυτό, τα πιστεύω του, οι προσδοκίες για το πώς
τα γεγονότα επηρεάζουν τη συμπεριφορά και πάνω σ’ αυτόν τον τομέα εστιάζεται τόσο η
κλινική έρευνα όσο και η θεραπευτική παρέμβαση. (Mahoney & Arnkoff, 1978Meichenbaum, 1977- O’ Leary & Wilson, 1987). Πολλοί ερευνητές όπως οι Bandura,
Meichenbaum, Ellis, Mahoney, Kanfer και Philips έδωσαν έμφαση στο ρόλο του
συλλογισμού στη μάθηση, δηλαδή στο ρόλο των συμβολικών διαδικασιών που επιδρούν
στη συμπεριφορά. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές συμπεριφοριστικές θεωρίες, οι
υποκειμενικές ερμηνείες των εμπειριών αποτελούν στόχο προς τροποποίηση.

1.2.

Βασικές αρχές του γνωσιακού μοντέλου

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια ενιαία θεωρία ή θεραπεία, υπάρχουν κάποιες
κοινές βασικές υποθέσεις που τις μοιράζονται όλες οι προσεγγίσεις στο γνωσιακό μοντέλο:
1. Οι γνωσίες θεωρούνται αποφασιστικές για τον καθορισμό των συναισθημάτων και των
συμπεριφορών. Έτσι εκδηλώνεται ένα ενδιαφέρον γι’ αυτά που λένε, σκέφτονται ή
αισθάνονται οι άνθρωποι κάτω από συγκεκριμένες καταστάσεις.
2. Οι γνωσίες που εξετάζονται είναι συγκεκριμένες για και ειδικές για κάθε περίσταση ή
κατηγορία περιστάσεων, αν και αναγνωρίζεται πάντα η σημασία μερικών γενικευμένων
προσδοκιών και πεποιθήσεων.
3. Η ψυχοπαθολογία θεωρείται ότι προκύπτει από διαστρεβλωμένες, λανθασμένες
δυσπροσαρμοστικές γνωσίες οι οποίες αφορούν τον εαυτό μας, τους άλλους και τα
γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας. Οι διαφορετικές μορφές παθολογίας πιστεύεται ότι
απορρέουν από διαφορετικές γνωσίες ή τρόπους επεξεργασίας πληροφοριών.
1

Για το κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιήθηκαν και κείμενα από εργασίες των σπουδαστών του Ι.Ε.Θ.Σ.
εκπ. Ψυχιάτρων κου Μάριου Ζίττη και κας Ευαγγελίας Λιάπατα, τους οποίους ευχαριστώ.
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4. Οι ελαττωματικές, δυσπροσαρμοστικές γνωσίες οδηγούν σε προβληματικά
συναισθήματα και συμπεριφορές που με τη σειρά τους οδηγούν σε άλλες προβληματικές
γνωσίες. Με αυτή τη λογική, δύναται να δημιουργηθεί ένας κύκλος αυτοεκπλήρωσης όπου
τα άτομα λειτουργούν με στόχο να διατηρούν και να επιβεβαιώνουν τις διαστρεβλωμένες
τους πεποιθήσεις.
5. Η γνωσιακή θεραπεία περιλαμβάνει μια συνεργατική προσπάθεια θεραπευτή και
ασθενούς, ώστε να καθορίσουν μαζί ποιες διαστρεβλωμένες, δυσπροσαρμοστικές γνωσίες
δημιουργούν τη δυσκολία- δυσλειτουργία και στη συνέχεια να τις αντικαταστήσουν με
άλλες πιο ρεαλιστικές, προσαρμοστικές, λειτουργικές. Η θεραπευτική προσέγγιση είναι
ενεργητική, δομημένη και επικεντρωμένη στο παρόν.
6. Σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις, οι γνωσιακές προσεγγίσεις δεν θεωρούν σημαντικό
το ασυνείδητο, παρά μόνο στο βαθμό εκείνο που οι ασθενείς μπορεί να μην έχουν
επίγνωση των επαναλαμβανόμενων συνηθισμένων τρόπων σκέψης για τον εαυτό τους και
τη ζωή. Επιπλέον δίδεται έμφαση στην αλλαγή συγκεκριμένων προβληματικών
πεποιθήσεων αντί για τη γενική αλλαγή της προσωπικότητας.
7. Η λέξη «πρόβλημα» στο γνωσιακό μοντέλο δεν αντιπροσωπεύει σε καμιά περίπτωση το
σύμπτωμα, αλλά το συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο το άτομο έχει μάθει να λειτουργεί σε
κάποιες περιστάσεις.
8. Ο όρος « ρεαλιστική σκέψη» αφορά στην επεξεργασία του συμβάντος χωρίς αυτή να
αποτελεί δυσλειτουργική γνωσία. Έτσι, η ρεαλιστική σκέψη δεν έχει πάντα σχέση με την
αντικειμενικότητα.
9. Οι στόχοι όλων των γνωσιακών προσεγγίσεων είναι οι εξής: Να ενημερωθούν οι
ασθενείς για τη φύση της ασθένειάς τους- να διδαχθούν τεχνικές για ανάκτηση
αυτοπεποίθησης- να μάθουν οι ασθενείς να αναγνωρίζουν τις αρνητικές αυτόματες
σκέψεις τους- συνδυασμός θεραπευτικών τεχνικών, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος.
Στο γνωσιακό μοντέλο δίνεται μεγάλη έμφαση στις αυτόματες σκέψεις: πολλές
φορές μη συνειδητές σκέψεις που έχουν αμφίδρομη σχέση τόσο με τα συναισθήματα όσο
και τη συμπεριφορά του ατόμου, τις βαθύτερες αντιλήψεις: τις πεποιθήσεις που έχει το
άτομο για τη ζωή του, τον εαυτό του, τους άλλους και τα γνωσιακά σχήματα : τον πυρήνα
των βαθύτερων αντιλήψεων, ορίζονται σαν λειτουργικές κατασκευές των σχετικά μόνιμων
αναπαραστάσεων προηγούμενων πληροφοριών και εμπειριών. Ο Beck χρησιμοποίησε τον
όρο αυτό κλινικά στην προσπάθειά του να εξηγήσει τα επαναλαμβανόμενα πρότυπα
(Pattern)

συμπεριφορών

ενός

ατόμου.

Αυτά

τα

επαναλαμβανόμενα

πρότυπα

συμπεριφορών δημιουργούν την υπόνοια ότι το «σενάριό» τους έχει «εσωτερική»
προέλευση, αφού: ένα άτομο μπορεί να εμφανίζει την ίδια συμπεριφορά σε μια ποικιλία
καταστάσεων ή γεγονότων, ενώ σ’ αυτά τα ίδια τα γεγονότα ή τις καταστάσεις, διαφορετικά
άτομα αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο. Ακόμη τα σχήματα επινοήθηκαν για να
ερμηνεύσουν την επαναληψιμότητα τέτοιων ψυχολογικών καταστάσεων όπως των
ελεύθερων συνειρμών, των ονειροπολήσεων, των μηρυκαστικών σκέψεων και των ονείρων
(Beck, 1967).
Ένα σχήμα σαν νοητική δόμηση, μπορεί να περιγραφεί με βάση τα ειδικά
χαρακτηριστικά του, όπως: την ευκαμψία ή ακαμψία του, την απολυτότητα ή τη

8

σχετικότητά του, τη στεγανότητα ή τη διαπεραστικότητά του, το βαθμό που γενικεύει ή
ειδικεύει, το βαθμό που είναι αφηρημένο ή συγκεκριμένο, κ.λ.π
Είναι πάντως γεγονός πως οι διάφορες περιγραφές των σχημάτων είναι πολύ
γενικές, με αποτέλεσμα ο όρος αυτός να χρησιμοποιείται για να δηλώσει διαφορετικά
πράγματα. Για το λόγο αυτό, οι Williams κσ (1988) πρότειναν τις ακόλουθες προτάσειςκριτήρια για να διευκολυνθεί η επικοινωνία, αλλά και η έρευνα αναφορικά με τα σχήματα:
1. Σχήμα είναι ένα αποταμιευμένο σώμα γνώσης, που επηρεάζει την απόκτηση και τη
χρήση πληροφοριών, επεμβαίνοντας σε τέτοιους μηχανισμούς όπως την προσοχή, τις
προσδοκίες, τις διερμηνείες και τη μνημονική αναζήτηση.
2. Τα σχήματα χαρακτηρίζονται από μια συνεπή εσωτερική δόμηση, που επιβάλλεται
πάνω στην επεξεργασία των πληροφοριών.
3. Η γνώση που εμπεριέχεται σ’ ένα σχήμα είναι αυτόχθονη, αυτογενής ή αυτόνομη
(Generic) και αποτελείται από τυποποιημένες αναπαραστάσεις επαναλαμβανόμενων
γεγονότων ή φαινομένων.
4. Η περιεχόμενη μέσα σ’ ένα σχήμα γνώση είναι «πακετοειδής» με την έννοια πως η
ενεργοποίηση ενός μέρους ή συστατικού της, θα ενεργοποιήσει αναπόφευκτα και το
υπόλοιπο μέρος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω ορίστηκαν τα σχήματα εαυτού: γνωσιακές γενικεύσεις για τον
εαυτό, προερχόμενες απ’ την παρελθούσα εμπειρία, οι οποίες οργανώνουν και
καθοδηγούν την επεξεργασία πληροφοριών, των σχετικών με τον εαυτό.
Αντί για ένα μεμονωμένο εαυτό, έχουμε μια οικογένεια εαυτών η οποία
συνίσταται από το πώς το άτομο είναι σε διάφορες περιστάσεις και από τους πιθανούς του
εαυτούς, ή αλλιώς από αυτό που νομίζει πως θα μπορούσε να γίνει, θα’ θελε να γίνει και
φοβάται να γίνει.
Κλειδί στη επεξεργασία των πληροφοριών των σχετικών με τα γεγονότα είναι
οι αιτιώδεις εξηγήσεις τους. Σύμφωνα με τον Weiner, υπάρχουν τρεις διαστάσεις στις
αιτιώδεις εξηγήσεις των ανθρώπων: η εστία αιτιολογίας (εσωτερική - εξωτερική), η
σταθερότητα (σταθερή - ασταθής) και η ελεξιμότητα. Για παράδειγμα μπορεί να θεωρηθεί
ότι τα γεγονότα οφείλονται στην ικανότητα, την προσπάθεια, τη δυσκολία της εργασίας ή
στην τύχη. Οι αιτιώδεις αποδόσεις επηρεάζουν ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών διεργασιών,
συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων και του συναισθήματος.

1.3.

Οι γνωστικές διεργασίες και οι γνωσιακές παραποιήσεις

Επίσης το μοντέλο δίνει έμφαση στις γνωσιακές διεργασίες. Με τον όρο αυτό
αναφερόμαστε στους κανόνες οργάνωσης, ανάκλησης και χρήσης των πληροφοριών. Με
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άλλα λόγια η μελέτη των γνωσιακών διεργασιών μας αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο
το υλικό της παρελθούσης εμπειρίας (σχήματα) με την ευκαιρία εξωτερικών και
εσωτερικών ερεθισμάτων «μετατρέπεται» σε γνωσιακή δραστηριότητα άμεσης εμπειρίας
(σκέψεις, εικόνες), συναισθήματα, συμπεριφορές. Μελετώντας τη συμπεριφορά του
ατόμου, λαμβάνουμε αυτόματα πολλές πληροφορίες για το είδος των χρησιμοποιούμενων
γνωσιακών διεργασιών. Με τη μελέτη αυτή μπορούμε να εξαγάγουμε τους γενικούς
κανόνες που διέπουν συγκεκριμένες συμπεριφορικές - νοητικές δραστηριότητες. Όπως
ακριβώς μιλάμε για δυσλειτουργικές ή δυσπροσαρμοστικές σκέψεις, εικόνες και σχήματα,
έτσι μπορούμε να μιλήσουμε και για δυσπροσαρμοστικές- δυσλειτουργικές γνωσιακές
διεργασίες.
Με βάση τις γνωσιακές διεργασίες ορίζονται οι γνωσιακές παραποιήσεις ή
διεργαστικά λάθη. Δεν είναι τίποτ’ άλλο απ’ τις δυσλειτουργικές γνωσίες που προέρχονται
από λανθασμένη μάθηση και λανθασμένα συμπεράσματα, που μπορεί να έχουν τις ρίζες
τους σε εμπειρίες απ’ την οικογένεια, το ευρύτερο συγγενικό και κοινωνικό περιβάλλον και
τις προσωπικές εμπειρίες που έχει αποκτήσει το άτομο. Εάν για παράδειγμα το άτομο έχει
νιώσει να απορρίπτουν τη δουλειά του στον εργασιακό χώρο και έχει διαμορφώσει το
λανθασμένο συμπέρασμα – σχήμα «δεν αξίζω τίποτα» , τότε θα αναλύει όλες τις
πληροφορίες που παίρνει για τον εαυτό του μέσα απ’ αυτό το σχήμα. Θα ερμηνεύει ό,τι
ακούει για τον εαυτό του ως αρνητικό, ακόμα κι όταν είναι θετικό.
Ο Beck το1967 μίλησε για εξι γνωσιακές διαστρεβλώσεις, ενώ ο Berns το 1980 τις
προσδιορίζει στις ακόλουθες 10:
1. Διπολική Σκέψη
(“Όλα ή τίποτα” ή “άσπρο-μαύρο”)
Σκέφτεστε απόλυτα, σα να υπάρχει μόνο το άσπρο και το μαύρο. Εάν κάτι δεν είναι τέλειο
το θεωρείτε σαν πλήρη αποτυχία. Π.χ., όταν μια γυναίκα που έκανε δίαιτα έφαγε ένα
κουταλάκι παγωτό, σκέφτηκε “Κατάστρεψα την δίαιτά μου τελείως”. Η σκέψη αυτή την
τάραξε τόσο πολύ που έφαγε ολόκληρο το μπολ!
2. Υπεργενίκευση
Ένα μεμονωμένο αρνητικό γεγονός, όπως η απόρριψη από τον ερωτικό σύντροφο ή μια
δυσκολία στη δουλειά, ερμηνεύεται σαν μια ατέλειωτη αλυσίδα πολλών αρνητικών
γεγονότων, χρησιμοποιώντας λέξεις όπως “πάντοτε” ή “ποτέ” όταν σκέφτεστε γι’ αυτό.
Ένας καταθλιπτικός πωλητής ενοχλήθηκε τρομερά όταν είδε μια κουτσουλιά πάνω στο
παρμπρίζ του αυτοκινήτου του. Σκέφτηκε, “Τι άτυχος που είμαι! Τα πουλιά λερώνουν πάντα
το δικό μου αυτοκίνητο!”.
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3. Νοητικό Φίλτρο
Ξεχωρίζετε μια μοναδική αρνητική λεπτομέρεια και επικεντρώνεστε σ’αυτή αποκλειστικά,
έτσι ώστε η άποψή σας για την πραγματικότητα να “χρωματίζεται” ανάλογα, όπως
χρωματίζει ένα ποτήρι με νερό μια σταγόνα μελάνης. Παράδειγμα : Κάνετε μια παρουσίαση
σε συναδέλφους σας στη δουλειά και δέχεστε πολλά θετικά σχόλια απ’ αυτούς για την
δουλειά σας. Ένας όμως από αυτούς λέει κάτι που είναι σχετικά επικριτικό, και εσείς
απασχολείστε συνεχώς με την αντίδρασή του για μέρες, αγνοώντας όλα τα θετικά σχόλια
που εισπράξατε.
4. Παραγνώριση Θετικών
Αγνοείτε τις θετικές εμπειρίες επιμένοντας ότι αυτές “δεν μετράνε.” Όταν κάνετε μια καλή
δουλειά μπορεί να σκέφτεστε ότι δεν ήταν και τόσο καλή ή ότι ο οποιοσδήποτε θα
μπορούσε να την είχε κάνει. Η παραγνώριση (υποτίμηση) των θετικών σας “κλέβει” την
χαρά της ζωής και σας κάνει να νιώθετε ότι είστε ανεπαρκής και ότι δεν έχετε τις
ανταμοιβές που θα έπρεπε.
5. Αυθαίρετα Συμπεράσματα
Βγάζετε συμπεράσματα αρνητικά, χωρίς όμως να υπάρχουν ενδείξεις που να υποστηρίζουν
αυτό το συμπέρασμα. Διακρίνονται δύο είδη τέτοιας σκέψης :
α) “Διάβασμα” της σκέψης των άλλων : Χωρίς να ελέγξετε αν είναι έτσι, συμπεραίνετε
αυθαίρετα ότι κάποιος αντιδρά αρνητικά σε σας.
β) Πρόβλεψη του μέλλοντος : Προβλέπετε ότι τα πράγματα θα πάρουν αρνητική τροπή για
σας στο μέλλον. Π.χ., πριν από τις εξετάσεις μπορεί να λέτε, “Να πάρει η οργή! Όπως πάω
σίγουρα θα αποτύχω.” Ένας καταθλιπτικός μπορεί να λέει, “Ποτέ δεν θα γίνω καλά.”
6. Μεγαλοποίηση ή Ελαχιστοποίηση
Μεγεθύνετε τη σπουδαιότητα των προβλημάτων σας, ή ελαχιστοποιείτε τη σημασία των
θετικών εμπειριών σας. Π.χ., δεν προλαβαίνετε το χρονικό όριο για την παράδοση μιας
εργασίας σας και λέτε, “Αυτή είναι η καταστροφή μου.”.
7. Συναισθηματική Συλλογιστική
Δέχεστε ότι τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθετε αντανακλούν την πραγματικότητα αφού νιώθετε έτσι, άρα έτσι θα είναι. Π.χ., “Νιώθω αποτυχημένος. Πράγματι πρέπει να
είμαι πολύ αποτυχημένος” ή “Νιώθω φοβερά ανήσυχος που θα πετάξω. Οι πτήσεις με
αεροπλάνο πρέπει να είναι πολύ επικίνδυνες” ή “Νιώθω πολύ θυμωμένος. Πρέπει
πράγματι να μου φέρθηκε πολύ άσχημα” ή “Νιώθω πολύ κατώτερος. Τελικά, μάλλον είμαι
δεύτερης κατηγορίας άνθρωπος.”.
8. Πρέπει
Λέτε στον εαυτό σας ότι τα πράγματα θα έπρεπε να συμβούν όπως τα περιμένατε ή τα
ελπίζατε. Ένας ταλαντούχος πιανίστας, αφού έπαιξε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι σκέφτηκε,
“Δεν θα ’πρεπε να είχα κάνει τόσα πολλά λάθη”. Αυτό τον έκανε να απογοητευτεί τόσο
πολύ που εγκατέλειψε την εξάσκησή του για πολλές ημέρες. Οι φράσεις “πρέπει”,
“οφείλω” “έτσι είναι το σωστό” κ.λ.π. έχουν όλες το ίδιο αρνητικό αποτέλεσμα. Οι φράσεις
αυτές όταν κατευθύνονται προς εσάς τον ίδιο οδηγούν συναισθήματα ενοχής και
απογοήτευσης. Όταν κατευθύνονται προς τους άλλους ή τον κόσμο γενικά, συνήθως
οδηγούν σε αισθήματα θυμού και απογοήτευσης : “Δεν θα έπρεπε να ήταν τόσο
πεισματάρης και εχθρικός.”.
Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να κινητοποιήσουν τους εαυτούς τους με φράσεις τύπου
“πρέπει” - “δεν πρέπει”, σα να είναι κάποιοι παράνομοι που πρέπει πρώτα να τιμωρηθούν

11

πριν κάνουν κάτι. “Δεν έπρεπε να φάω αυτό το γλυκό.” Αυτό συνήθως δεν λειτουργεί διότι
όλα αυτά τα πρέπει σας κάνουν να επαναστατείτε και σας προκαλούν την τάση να κάνετε
ακριβώς το αντίθετο.
9. Εσφαλμένη Τιτλοφόρηση
Αυτή αποτελεί μια ακραία μορφή της διπολικής σκέψης. Αντί να πείτε “Έκανα ένα λάθος”,
χαρακτηρίζετε αρνητικά ολόκληρο τον εαυτό σας λέγοντας, “Είμαι αποτυχημένος”. Μπορεί
επίσης να χαρακτηρίσετε τον εαυτό σας “ανόητο”, “ηλίθιο” ή “μια σκέτη αποτυχία”. Ο
χαρακτηρισμός είναι εντελώς παράλογος, διότι ο εαυτός σας δεν ταυτίζεται με τα
πράγματα που κάνετε. Ανθρώπινες υπάρξεις υπάρχουν, αλλά “ανόητοι”, “αποτυχημένοι” ή
“ηλίθιοι” δεν υπάρχουν. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι άχρηστες αφαιρέσεις που οδηγούν
σε θυμό, άγχος, απογοήτευση και χαμηλή αυτοεκτίμηση.
Μπορεί επίσης να χαρακτηρίζετε άλλους ανθρώπους. Όταν κάποιος κάνει κάτι με το οποίο
δεν συμφωνείτε μπορεί να σκέφτεστε, “Αυτός είναι βλάκας”. Μ’ αυτόν τον τρόπο νιώθετε
ότι το πρόβλημα με τον άλλον είναι στον “χαρακτήρα” του αντί να θεωρείτε ότι είναι στον
τρόπο που σκέφτεται ή συμπεριφέρεται. Τον βλέπετε σαν ολοκληρωτικά κακό. Αυτό σας
κάνει να αισθάνεστε εχθρότητα και να πιστεύετε ότι είναι αδύνατο να βρείτε τρόπους
επικοινωνίας και να βελτιώσετε την κατάσταση.
10. Προσωποποίηση ή Εκτόξευση κατηγοριών
Η προσωποποίηση συμβαίνει όταν θεωρείτε τον εαυτό σας αποκλειστικά υπεύθυνο για την
έκβαση ενός -αρνητικού συνήθως- γεγονότος, το οποίο όμως δεν εξαρτάται αποκλειστικά
από εσάς. Όταν μια μητέρα πήρε τον κακό έλεγχο του παιδιού της από το σχολείο είπε:
“Αυτό αποδεικνύει πόσο κακή μητέρα είμαι” αντί να καθίσει να σκεφτεί τις αιτίες του
προβλήματος και να βοηθήσει έτσι πραγματικά το παιδί της. Μία άλλη γυναίκα όταν την
χτύπησε ο σύζυγός της είπε : “Δεν θα με χτύπαγε αν ήμουν καλύτερη στο κρεβάτι”. Η
προσωποποίηση οδηγεί σε αισθήματα ενοχής, ντροπής, και ανεπάρκειας. Κάποιοι
άνθρωποι κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Κατηγορούν τους άλλους ή τις καταστάσεις για τα
προβλήματά τους, και παραβλέπουν αιτίες που μπορεί να συνεισφέρουν σ’ αυτά. Π.χ., “Ο
λόγος που ο γάμος μου δεν πάει καλά οφείλεται στο ότι ο σύζυγός μου είναι τόσο
παράλογος”. Οι κατηγορίες αυτές ποτέ δεν αποδίδουν διότι συνήθως οι άλλοι θα
απορρίψουν τις κατηγορίες και θα αμυνθούν με τον ίδιο τρόπο.
Το κείμενο περιέχεται στο βιβλίο του David Burns: «The Feeling Good Handbook», (1989
εκδ. Penguin), ελληνική μετάφραση «Αισθανθείτε καλά» (1998, Πατάκης).
Για την αναζήτηση των παραπάνω χρησιμοποιούνται τόσο η οριζόντια όσο και η κάθετη
διερεύνηση. Η οριζόντια διερεύνηση χαρακτηρίζεται από συλλογή των αυτόματων
σκέψεων υπό μορφών ημερολογίου το οποίο κρατά ο ασθενής και καταγράφει συμβάντα,
σκέψεις και συναισθήματα. Σε δεύτερο επίπεδο διενεργείται η κάθετη διερεύνηση η οποία
αποσκοπεί στην αποκάλυψη των σχημάτων:
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Συμπεριφορά

Συναισθήματα

Αυτόματες Σκέψεις

Βαθύτερες Αντιλήψεις

Σχήμα
Ο σκοπός της θεραπείας είναι η αναδόμηση των παραμορφωμένων στάσεων και των
παράλογων πεποιθήσεων. Η βασική τεχνική που χρησιμοποιείται είναι η γνωσιακή
αναδόμηση σύμφωνα με την οποία το άτομο καθοδηγείται προκειμένου να αντιληφθεί και
να αντικαταστήσει τις δυσλειτουργικές γνωσίες για τον εαυτό του.
Χρησιμοποιούνται τρεις βασικές μέθοδοι γνωσιακής προσέγγισης:
1. Η ορθολογιστική (βασίζεται σε δεδομένα). Στην ορθολογιστική προσέγγιση ο
ασθενής καλείται να στηρίξει με δεδομένα την αντίληψη που έχει για τη
πραγματικότητα.
2. Η νοοκατασκευαστική (εύρεση-διερεύνηση εναλλακτικών ερμηνειών). Στην
νοοκατασκευαστική προσέγγιση διερευνούνται εναλλακτικές ερμηνείες των
δηλώσεων του ασθενούς.
3. Η πραγματιστική (αναζήτηση πραγματικών συνεπειών των γεγονότων). Στην
πραγματιστική προσέγγιση γίνεται αναζήτηση των πραγματικών συνεπειών των
γεγονότων (αποκαταστροφική).

1.4.

Γνωσιακή θεωρία της κατάθλιψης κατά Aaron Beck
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Ίσως η πιο δημοφιλής από τις γνωσιακές-συμπεριφορικές προσεγγίσεις για τη κατάθλιψη
είναι αυτή του Aaron Beck (Beck, Rush, Shaw, Emery, 1979), η οποία επεκτάθηκε ώστε να
καλύψει και τη θεραπεία για τις διαταραχές προσωπικότητας και τις αγχώδεις διαταραχές.
Η κατάθλιψη από μόνη της, ως παθολογική οντότητα, διαταράσσει τη σκέψη, τη
συμπεριφοράς αλλά και τις φυσιολογικές λειτουργίες του ατόμου. Το άτομο δηλαδή
εμφανίζεται απαισιόδοξο, αρνητικό με έντονες ιδέες ενοχής και αναξιότητας, ενώ
συγχρόνως παραμελεί τη προσωπική του εμφάνιση αλλά και τις δραστηριότητες του,
επαγγελματικές και κοινωνικές. Εμφανίζει ακόμα διαταραχές στον ύπνο, τη πρόσληψη
τροφής και του σεξουαλικού ενδιαφέροντος ενώ πολλές φορές αιτιάται και σωματικά
ενοχλήματα.
Σύμφωνα με τη θεωρία του Beck στο καταθλιπτικό ασθενή διαταράσσεται η σκέψη τόσο
στο περιεχόμενο της (καταθλιπτική τριάδα) όσο και στη λειτουργία μέσω των διεργαστικών
λαθών αλλά και στη δομή της μέσω της ενεργοποίησης των καταθλιπτογόνων σχημάτων.
Η σκέψη στο περιεχόμενο της εμφανίζει τη καταθλιπτική τριάδα μέσα από την οποία ο
ασθενής αντιλαμβάνεται και θεωρεί αρνητικά τον εαυτό του, το κόσμο γύρω του και το
μέλλον. Τον εαυτό του τον βλέπει σαν ένα ανεπαρκές άτομο, ανάξιο, ανεπιθύμητο και
ελαττωματικό σε όλους τους τομείς, κοινωνικό, διανοητικό, ψυχολογικό και ηθικό. Τον
κόσμο γύρω του τον αντιμετωπίζει ως ιδιαίτερα απαιτητικό και απορριπτικό προς αυτόν
κάτι που τον απογοητεύει και του αποστερεί τη πηγή άντλησης ευχαρίστησης από το κόσμο
γύρω του. Αυτό επιπρόσθετα λειτουργεί ως φαύλος κύκλος αφού η κοινωνική του
απόσυρση εκλαμβάνεται πολλές φορές και από τους γύρω του ως απόρριψη με
αποτέλεσμα να απομακρύνονται και να διευρύνεται το χάσμα μεταξύ αυτών και του
ασθενούς.
Τέλος, ο ασθενής έχοντας και τα προηγούμενα δεδομένα δεν μπορεί παρά να βλέπει το
μέλλον του ζοφερό, χωρίς εναλλακτικές λύσεις και μάταιη η προσπάθεια για ανατροπή των
δεδομένων αλλά και την δικιά του επιβίωση.
Η διαταραχή της λειτουργίας της σκέψης εμφανίζεται μέσω των διεργασικών λαθών και
προκύπτει μέσα από την αρνητική προκατάληψη και επεξεργασία των εμπειριών.
Ο Beck περιγράφει ως διεργασικά λάθη την επιλεκτική μνήμη και προσοχή στις αρνητικές
πλευρές των εμπειριών, την Υπεργενίκευση των αρνητικών συνεπειών μετά από αρνητικά
γεγονότα τη διπολική σκέψη, μέσα από την οποία ο ασθενής τα βλέπει όλα «μαύρα» χωρίς
την ύπαρξη ενδιάμεσων καταστάσεων. Μέσα από το νοητικό φίλτρο το γνωσιακό όργανο
επικεντρώνεται σε μια αρνητική λεπτομέρεια που χρωματίζει και προδιαθέτει το
περιεχόμενο του σε αρνητικές σκέψεις.
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Υποτιμά και παραγνωρίζει τα θετικά και επιμένει πως είναι ασήμαντα. Εύκολα προβαίνει
σε αυθαίρετα συμπεράσματα τα οποία δεν στοιχειοθετούνται και προοιωνίζουν
μελλοντικά αρνητικά γεγονότα ή διαιώνιση των παρόντων.
Με τη μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση ο ασθενής υπερτιμά αρνητικά γεγονότα και
υποτιμά θετικά αλλά μπορεί και να μεγιστοποιεί σωματικά ενοχλήματα με αποτέλεσμα
υποχονδριακές αιτιάσεις.
Με τη συναισθηματική συλλογιστική ο ασθενής θεωρεί ότι τα συναισθήματα του
απεικονίζουν και αντανακλούν τη πραγματικότητα.
Τα πρέπει στα οποία υποβάλλει τον εαυτό του τον οδηγούν σε ενοχές για τον εαυτό του και
οργή για τους άλλους.
Με την εσφαλμένη πληροφόρηση ο ασθενής προσκολλάται σε αρνητικές θεωρήσεις για τη
πραγματικότητα χωρίς να μπορεί να διαπραγματευθεί βάση γεγονότων.
Τέλος, με τη προσωποποίηση η έκβαση ενός – αρνητικού συνήθως – γεγονότος αποδίδεται
ολοκληρωτικά στον ίδιο ενώ παραγνωρίζει τυχόν τη συνεισφορά άλλων σ΄ αυτό.
Χαρακτηριστικά αρνητικά γνωστικά σχήματα των καταθλιπτικών ατόμων
1. Πρέπει πάντα να είμαι ένα καλό άτομο.
2. Πρέπει να με αγαπούν και να αρέσω σε όλους.
3. Η αξία μου ως ατόμου εξαρτάται από το τι οι άλλοι σκέπτονται για μένα.
4. Είτε είμαι απόλυτα (100%) πετυχημένος είτε είμαι μια ολοκληρωτική αποτυχία.
5. Αν οι άλλοι διαφωνούν μαζί μου, σημαίνει ότι δεν είμαι καλός.
6. Θα πρέπει πάντα να έχω την καλύτερη δυνατή απόδοση και επίδοση που
μπορώ.
7. Θα πρέπει να είμαι ικανός να κάνω τα πάντα από μόνος μου.
8. Το να ζητάς βοήθεια είναι αδυναμία.
Παραδείγματα ερμηνειών μιας συγκεκριμένης κατάστασης με βάση τα πέντε πιο
συνηθισμένα λάθη λογικής
Πλαίσιο: Λύκειο – Αίθουσα διδασκαλίας
Κατάσταση: Ο καθηγητής γέλασε με δύο ορθογραφικά λάθη που έκανε ένας μαθητής
στην εργασία του
Λάθος Λογικής

Ερμηνεία
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1. Αυθαίρετο συμπέρασμα

Νομίζει ότι είμαι κακός μαθητής.

2. Επιλεκτική αφαίρεση

Απέρριψε με χλευασμό ένα ολόκληρο
απόγευμα σκληρής δουλειάς.

3. Υπεργενίκευση

Κανείς δεν με υπολογίζει και δεν με
εκτιμά.

4. Μεγέθυνση /Ελαχιστοποίηση

Τι στο καλό μου συμβαίνει και δεν κάνω
τίποτα άλλο παρά λάθη;

5. Προσωποποίηση

Τώρα πια είναι ξεκάθαρο γιατί δείχνει
συνέχεια τόσο ενοχλημένος και
στενοχωρημένος: τον απογοήτευσα, δεν
μπορεί πια να στηριχθεί σ΄ εμένα.

Τα

καταθλιπτογόνα

σχήματα

είναι

αναποτελεσματικά,

δυσπροσαρμοστικά

και

διερμηνεύουν την εμπειρία με ένα ζημιογόνο για το άτομο τρόπο. Το περιεχόμενο τους
σχετίζεται συχνά με την έννοια της απώλειας είτε φυσικής (απώλεια αγαπημένου
προσώπου), είτε συμβολικής (απώλεια αυτοεκτίμησης) ή αθροιστικής (επαναλαμβανόμενες
μικρές απώλειες). Σύμφωνα με τη θεωρία τα σχήματα αυτά καθιστούν το άτομο «ευάλωτο»
στη κατάθλιψη, ενώ ο Beck θεωρεί ότι αυτά βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση και
ενεργοποιούνται στα πλαίσια ενός καταθλιπτογόνου γεγονότος. Το είδος βέβαια του
γεγονότος για να είναι σε θέση να ενεργοποιήσει το καταθλιπτογόνο σχήμα πρέπει να είναι
συμβατό με αυτό στο περιεχόμενο του.
Κατά τον Beck δύο από τα κυρίαρχα σχήματα είναι αυτό της κοινωνιοτροπίας (π.χ. απώλεια
ενός αγαπημένου προσώπου) και αυτό της αυτονομίας (π.χ. απώλεια της εργασίας). Για την
αναζήτηση των παραπάνω σχημάτων χρησιμοποιείται τόσο η οριζόντια όσο και η κάθετη
διερεύνηση.
Η οριζόντια διερεύνηση χαρακτηρίζεται από τη συλλογή αυτόματων σκέψεων με τη μορφή
ημερολογίου το οποίο κρατά ο ασθενής και καταγράφει συμβάντα, σκέψεις και
συναισθήματα.
Η κάθετη διερεύνηση στοχεύει στην αποκάλυψη των σχημάτων (μια αναλυτική
παρουσίαση της μεθόδου γίνεται στο βιβλίο των Westbrook, Kirk, & Kennerley (2010).

Εισαγωγή στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία.
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1.5.

Θεραπεία της κατάθλιψης με το μοντέλο του Beck

Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία της κατάθλιψης είναι μια σύντομη και σαφώς περιγεγραμένη
θεραπεία που διαρκεί 15 με 25 συνεδρίες οι οποίες γίνονται μια φορά την εβδομάδα.
Συχνά βέβαια στις αρχές της θεραπείας και ανάλογα με τη περίπτωση η συχνότητα μπορεί
να είναι μεγαλύτερη (2-3 φορές την εβδομάδα).
Στις αρχικές φάσεις και ιδίως όταν επικρατούν τα βιολογικά, βουλητικά και συναισθηματικά
στοιχεία οι θεραπευτικές επεμβάσεις αποσκοπούν στην άμεση δραστηριοποίηση και
ανακούφιση του ασθενούς. Αντικειμενικός στόχος είναι η κατά το δυνατό επάνοδος του
ασθενούς στα προ κατάθλιψης επίπεδα λειτουργικότητας.Ο ασθενής με βιωματικό τρόπο
μαθαίνει να αναγνωρίζει τις αυτόματες αρνητικές του σκέψεις και να κατανοεί το τρόπο με
τον οποίο οδηγούν σε προβληματικές συμπεριφορές. Μαθαίνει ότι η παρερμηνεία των
γεγονότων προκαλεί τα συναισθήματα της κατάθλιψης.
Σε δεύτερο χρόνο η θεραπεία παίρνει ένα όλο και μεγαλύτερο «γνωσιακό» χαρακτήρα. Από
την απλή καταγραφή και τροποποίηση πολυπλοκότερων νοητικών δραστηριοτήτων όπως
των διεργαστικών λαθών και σχημάτων. Η διεργασία αυτή καλείται γνωσιακή αναδόμηση
και αποδίδεται σχηματικά ως εξής:

Α

Β

Γεγονός Σκέψεις

Γ

Αποτελέσματα

Δ

Ε

Αμφισβήτηση Νέα Αποτελέσματα

Εδώ χρησιμοποιούνται τρεις βασικές μέθοδοι (δες Κεφ. 1.3.) γνωσιακής προσέγγισης
(μέθοδοι αμφισβήτησης)
Στη τελική φάση το άτομο προετοιμάζεται ώστε να λειτουργήσει χωρίς τη βοήθεια του
θεραπευτή για την αντιμετώπιση αντίξοων μελλοντικών συνθηκών ή υποτροπών.
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1.6. Δομή μιας ολοκληρωμένης και τυπικής γνωσιακής επέμβασης στην
κατάθλιψη
Α.

Β.
·
·
·
·
Γ.

Δ.
·
·
·
·
·
·
Ε.

·
·
·
·
ΣΤ.
·
·

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Αξιολόγηση: Κλινική
Συμπεριφορική
Γνωσιακή
Εξοικείωση:
Γενική, στη γνωσιακή ψυχοθεραπεία
Ειδική, στο γνωσιακό μοντέλο κατάθλιψης
ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ
Βιογραφικό σημείωμα
Αυτοσκιαγράφηση του χαρακτήρα κατά Kelly
Δραστηριότητες (είδος, βαθμός) πριν από την κατάθλιψη
Καταγραφή ημερήσιων δραστηριοτήτων του ασθενούς σε ωριαία βάση για μια
εβδομάδα
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ
Στόχος: Δραστηριοποίηση του ασθενούς
Τεχνικές:
Προγραμματισμός δραστηριοτήτων
Τεχνικές ευχαρίστησης – ικανοποίησης
Κατάτμηση δραστηριοτήτων
Συμπληρωματικές Τεχνικές:
Παίξιμο ρόλου
Μίμηση προτύπου
Γνωσιακή πρόβα
Τεχνική «TIC-TOC»
ΓΝΩΣΙΑΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ
Τεχνική τριπλής στήλης «ABC»
Συστηματική καταγραφή αυτόματων, αρνητικών γνωσιών
Συστηματική αμφισβήτηση, τροποποίηση, και αντικατάσταση γνωσιών (ιδίως
αυτομομφής, αυτο-υποτίμησης, αυτο-καταστροφής) με τη βοήθεια της:
Ορθολογιστικής φύσης: (λογικός και εμπειρικός έλεγχος)
Νοοκατασκευαστικής φύσης (Πενταπλή στήλη «ABCDE», τεχνικές
αποστασιοποίησης, κ.λ.π.) και
Πραγματιστικής προσέγγισης: (Τεχνική κάθετου τόξου, τεχνική πλεονεκτημάτων –
μειονεκτημάτων)
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ
Αξιόπιστη καταγραφή, αμφισβήτηση, τροποποίηση και αντικατάσταση βαθύτερων
γνωσιών (σχημάτων και ιδίως εκείνων που αναφέρονται στην αντίληψη της
απώλειας και την αίσθηση της μειονεκτικότητας) με τεχνικές:
- Συναισθηματικές
- Διαπροσωπικές
- Συμπεριφορικές
- Γνωσιακές
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
- Τι έμαθες ως τώρα; Πώς τα κατάφερες;
- Πως θα αντιμετωπίσεις πιθανές μελλοντικές αντιξοότητες;

Πηγή: Παπακώστας, I.(1994): Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία: Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Ι.Ε.Θ.Σ.
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2.

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

2.1

Συμπεριφοριστική θεωρία της κατάθλιψης κατά Seligman (1975)

Ο Seligman παρατήρησε σε ένα πείραμα του ότι τα σκυλιά που είχαν υποστεί μη
ελεγχόμενα σοκ σε μια κατάσταση, μετέφεραν το αίσθημα αβοήθητου στις επόμενες
πειραματικές δοκιμασίες. Σε μια δεύτερη φάση τα ίδια σκυλιά τοποθετούταν σε ένα
πειραματικό περιβάλλον που έδινε δυνατότητες αποφυγής. Ο Seligman παρατήρησε ότι τα
σκυλιά δεν κατέβαλαν προσπάθεια να αποφύγουν την επανάληψη του σοκ. Η αντίδραση
αυτή εξηγήθηκε ως αποτέλεσμα της μάθησης που επήλθε μετά από τις αποτυχημένες
αρχικές προσπάθειες των σκύλων (στην πρώτη φάση) να αποφύγουν την τιμωρία (σοκ). Η
προσπάθεια αποφυγής αποδείχθηκε μάταιη καθώς οι επανειλημμένες και διαφορετικές
συμπεριφορές τους δεν συσχετιζόταν με το αναμενόμενο αποτέλεσμα καθότι το σοκ ήταν
αναπόφευκτο. Έτσι τα σκυλιά περιέπεσαν σε μια κατάσταση «μαθημένης αβοηθητότητας».
Η κατάσταση αυτή εξηγήθηκε ως αποτέλεσμα της αποτυχημένης προσπάθειας αποφυγής
του σοκ. Ο Seligman υπέθεσε ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Οι
άνθρωποι μαθαίνουν ότι η έκβαση μιας προσπάθειας είναι άσχετη με την συμπεριφορά
τους και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα αυτής της μάθησης είναι οι άνθρωποι
αυτού να περιπέσουν σε αδράνεια και παθητικότητα καθότι «γνωρίζουν» ότι ότι και να
κάνουν δεν θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η κατάσταση «αβοηθητότητας» θεωρήθηκε
από τον Seligman ως πρόδρομος της κλινικής κατάθλιψης.
Η υπόθεση αυτή απασχόλησε τον συμπεριφορισμό αρκετά χρόνια και αποτέλεσε
αντικείμενο μελέτης. Ο Abramson, κσ. 1978) προσπάθησε να αναθεωρήσει αυτή την
υπόθεση. Η μεταφορά του παραδείγματος στον άνθρωπο θεωρήθηκε δυσχερής και
σίγουρα από μόνη της ανεπαρκής να θεμελιώσει ένα αιτιοπαθογεννετικό μοντέλο της
κατάθλιψης.

2.2.

Συμπεριφοριστική θεωρία της κατάθλιψης κατά Lewinsohn (1974, 1979)

Η θεωρία του Lewinsohn περιγράφεται στην Διαφάνεια 8. Συνοπτικά βασίζεται σε 4
βασικές αρχές:
1.

Ένα χαμηλό επίπεδο θετικής ενίσχυσης δρα προκαλώντας καταθλιπτική
συμπεριφορά

2.

Η κατάθλιψη διατηρείται μέσω αυτού του χαμηλού επιπέδου
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3.

Η θετική ενίσχυση εξαρτάται από τα γεγονότα και τις δραστηριότητες,
την μαθησιακή προϊστορία, την ηλικία, το φύλο κ.α. Επίσης εξαρτάται
από την διαθεσιμότητα των ενισχυτών, την κατάσταση και τις δεξιότητες
του ανθρώπου

4.

Η ενίσχυση τρίτων (συμπάθεια, λύπηση κ.α.) ιδίως του άμεσου
κοινωνικού περιβάλλοντος είναι υπεύθυνη για την διατήρηση της
κατάθλιψης καθότι αναστέλλει τον καταθλιπτικό να προσπαθήσει να
αποκαταστήσει την μειωμένη ροή θετικής ενίσχυσης επηρεάζοντας τους
παράγοντες που έδρασαν πάνω του για την ανάπτυξή της

Η Θεραπεία της κατάθλιψης (για περισσότερες λεπτομέρειες δες Το επισυναπτόμενο
κείμενο Ευθυμίου (1997): Δομή μιας ολοκληρωμένης και τυπικής συμπεριφοριστικής
επέμβασης στην κατάθλιψη. Παράδειγμα: Ένα ψυχοθεραπευτικό-εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας κατά P.M. LEWINSOHN: Δομή και περιεχόμενο των
συνεδριών) σύμφωνα με αυτό το μοντέλο περνά μέσα από ένα πρόγραμμα αύξησης
των δραστηριοτήτων γιατί:
1.

Προσδοκούμε μια αύξηση θετικών ενισχυτών

2.

ο καταθλιπτικός περνά πολύ χρόνο με παθητικές ενασχολήσεις που
αποκλείουν θετική ενίσχυση

Παράλληλα η θεραπεία πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη κοινωνικών
δραστηριοτήτων γιατί:
1.

Στους καταθλιπτικούς λείπει η ικανότητα να συμπεριφερθούν με τέτοιο
τρόπο που θα κάνουν τον συνομιλητή τους να αισθανθεί άνετα
(χαμηλωμένο βλέμμα, σιγανή φωνή, έλλειψη ανατροφοδότησης στην
συζήτηση, έλλειψη ενδιαφέροντος για το περιεχόμενο της συζήτησης και
για τους άλλους)

2.

δεν ξέρουν να δείχνουν ανοιχτά τα αρνητικά τους συναισθήματα αλλά
γκρινιάζουν και είναι εχθρικοί

3.

πρέπει να βελτιώσουν τον τρόπο επικοινωνίας τους (παράπονο, έλλειψη
ικανότητας να καταλάβουν τα μηνύματα των άλλων κ.α.)
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2.3.

Συμπεριφοριστικές Τεχνικές στη Θεραπεία της Κατάθλιψης2

2.3.1. Στόχοι των συμπεριφοριστικών τεχνικών
Στα αρχικά στάδια της θεραπείας της κατάθλιψης χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν
συμπεριφοριστικές τεχνικές, με σκοπό να βοηθήσουν τον ασθενή να βρεθεί σε μια
κατάσταση (συμπεριφοράς, σκέψεων και συναισθημάτων) πιο πρόσφορη σε γνωσιακού
τύπου θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Οι στόχοι αυτών των τεχνικών είναι επιγραμματικά οι εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Επαναφορά της λειτουργικότητας του ασθενή στο προνοσηρό επίπεδο.
Δέσμευση της προσοχής και του ενδιαφέροντος του ασθενή στην προσπάθεια
εξουδετέρωσης της απόσυρσης.
Εμπλοκή του σε πιο εποικοδομητικές δραστηριότητες.
Επίτευξη ικανοποίησης και αυτοεκτίμησης με σκοπό την ρήξη των φαύλων κύκλων
αδράνειας – μειωμένης αυτοεκτίμησης.
Εύρεση επιχειρημάτων για αμφισβήτηση υπεργενικευμένων αρνητικών
συμπερασμάτων.
Ανίχνευση διαφορών μεταξύ έλλειψης ικανοτήτων και έλλειψης επιθυμίας.
Προβολή κινήτρων για βελτίωση.
Περιγραφή – συλλογή από τον ασθενή σκέψεων, συμπεριφορών, συναισθημάτων,
πεποιθήσεων, στάσεων (γενικά γνωσιών).
Πειραματική επιβεβαίωση υποθέσεων θεραπευτή –θεραπευομένου.

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι η εμπλοκή σε δραστηριότητες συμπεριφοριστικής αρχής,
ακόμη και η ολοκλήρωση αυτών των δραστηριοτήτων, δεν συνεπάγεται αυτόματα
γνωσιακή αλλαγή. Πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο, ο ασθενής, όχι μόνο να μην
αμφισβητήσει τις αρνητικές του γνωσίες, αλλά να ερμηνεύσει και τα αποτελέσματα των
συμπεριφοριστικών τεχνικών με τον ίδιο αρχικό «αρνητικό» τρόπο.
36-χρονη καταθλιπτική γυναίκα σταμάτησε να παίζει τένις, το οποίο παλαιότερα
απολάμβανε. Επέμενε να μένει στο σπίτι, να κοιμάται, να ασχολείται με οικιακές
δραστηριότητες και να αποφεύγει δραστηριότητες επίπονες, όπως το τένις. Ο σύζυγος της,
κανόνισε για ιδιαίτερα μαθήματα τένις. Παρά την ικανοποιητική απόδοση της ασθενούς, η
ίδια θεώρησε ότι οι ικανότητες της έχουν μειωθεί σε βαθμό που τα μαθήματα δεν μπορούν
να βοηθήσουν. Τη θετική στάση του συζύγου, την εξέλαβε σαν απόδειξη της άσχημης
επίδοσης της. Από τη δική της οπτική (καταθλιπτική ) γωνία θεώρησε ότι, ο σύζυγος
πιστεύει ότι είναι τόσο απελπιστική η κατάσταση της, που μπορεί να χτυπήσει το μπαλάκι
2
(Η Μετάφραση- απόδοση των αποσπασμάτων από το βιβλίο
Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F. & Emery, G.: Cognitive Therapy of Depression. New York: The Guilford Press,
1979. έγινε από τον Κ υ ρ ι α κ ά κ η Ε λ ε υ θ έ ρ ι ο , Ψ υ χ ί α τ ρ ο , σ π ο υ δ α σ τ ή τ ο υ Ι Ε Θ Σ )
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μόνο σε μάθημα. Απέρριψε τον προφανή λόγο για τον ενθουσιασμό του συζύγου,
επιλέγοντας εξήγηση που ήταν σύντονη με τη δική της αρνητική εικόνα εαυτού. Επίσης
ανέφερε ότι δεν «ευχαριστήθηκε» το μάθημα τένις, γιατί δεν της «αξίζει» χρόνος
αναψυχής.
Οι Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F. & Emery, G. (1979 στο βιβλίο ¨Γνωσιακή θεραπεία της
κατάθλιψης¨, προτείνουν τις ακόλουθες συμπεριφοριστικές τεχνικές:
1. Προγραμματισμός (καταγραφή) δραστηριοτήτων (scheduling activities)
2. Τεχνικές ικανοποίησης (mastery) και ευχαρίστησης
3. Διαβάθμιση δραστηριοτήτων (σταδιακή ανάθεση στόχων)
4. Γνωσιακή πρόβα
5. Εκπαίδευση διεκδικητικότητας και παίξιμο ρόλο

2.3.2. Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων
Πολλοί καταθλιπτικοί ασθενείς αναφέρουν μεγάλο αριθμό από αυτοϋποτιμητικές και
απαισιόδοξες γνωσίες, όταν είναι αδρανείς. Κατηγορούν τον εαυτό τους επειδή έχουν γίνει
¨φυτά¨ και επειδή έχουν αποσυρθεί από τους άλλους ανθρώπους. Με παράδοξο τρόπο
κρίνουν την αποφυγή και την απόσυρση τους, στη βάση ότι οι κοινωνικές σχέσεις και οι
δραστηριότητες είναι ανούσιες και οι ίδιοι γίνονται βάρος στους άλλους. Έτσι βυθίζονται
στην παθητικότητα και στην κοινωνική απομόνωση. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι καταθλιπτικοί
ασθενείς θεωρούν την αδράνεια τους και την απόσυρση, απόδειξη προσωπικής
ανεπάρκειας και αβοηθητότητας. Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνεται ένας φαύλος κύκλος.
Η οδηγία για ειδικά σχέδια βασίζεται στην παρατήρηση ότι οι καταθλιπτικοί δυσκολεύονται
να ξεκινήσουν ή να ολοκληρώσουν εργασίες που ήταν σχετικά εύκολες για αυτούς πριν το
καταθλιπτικό επεισόδιο. Είναι επιρρεπείς στην αποφυγή σύνθετων έργων, ή αν κάνουν
προσπάθεια, πιθανότατα αντιμετωπίζουν αξιοσημείωτες δυσκολίες. Τυπικά αποφεύγουν
τέτοια σχέδια ή τα εγκαταλείπουν νωρίς, μόλις αντιμετωπίσουν κάποια δυσκολία.
Αρνητικές πεποιθήσεις και συμπεριφορές υπογραμμίζουν την τάση για εγκατάλειψη της
προσπάθειας. Συχνά οι ασθενείς λένε «είναι ανώφελο να προσπαθώ», γιατί είναι
πεπεισμένοι

ότι

θα

αποτύχουν.

Όταν

εμπλέκονται

σε

στοχοκατευθυνόμενες

δραστηριότητες τείνουν να διογκώνουν τις δυσκολίες και να ελαχιστοποιούν την ικανότητα
τους για ξεπέρασμα τους.
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Η χρήση του προγραμματισμού δραστηριοτήτων έχει σκοπό να αντιμετωπίσει την
έλλειψη κινήτρων του ασθενή, την αδράνειά του και την προκατάληψη του. Η ειδική
τεχνική προγραμματισμού του χρόνου του ασθενούς σε ωριαία βάση, σκοπεύει να δώσει
ώθηση στον ασθενή και να τον προστατέψει από την επιστροφή στην ακινησία. Επιπλέον,
επικεντρώνοντας σε συγκεκριμένες στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες, ο ασθενής και ο
θεραπευτής αποκομίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες, βασισμένες σε ρεαλιστικές
εκτιμήσεις, για την λειτουργικότητα του ασθενούς.
Η αιτιολόγηση της συγκεκριμένης τεχνικής, βασίζεται στη επίγνωση του ασθενή ότι η
έλλειψη δραστηριότητας επιτείνει τα επώδυνα συναισθήματα. Επίσης ο ασθενής μπορεί να
δεχθεί την ιδέα ότι η αδράνεια αυξάνει τον αρνητικό ιδεομηρυκασμό και τη δυσφορία. Ο
θεραπευτής προτείνει στον ασθενή να δεσμευθεί σε ένα «πείραμα ελέγχου» αν η
δραστηριότητα μειώνει τις προκαταλήψεις και βελτιώνει την διάθεση. Σχεδιάζουν από
κοινού συγκεκριμένες δραστηριότητες και ο ασθενής συμφωνεί να καταγράψει τις σκέψεις
και τα συναισθήματα του σε κάθε κατάσταση. Σε κάθε δύσκολη περίπτωση ο θεραπευτής
ρωτάει τον ασθενή με σοβαρότητα «τι έχει να χάσει αν προσπαθήσει».
Ο θεραπευτής μπορεί να επιλέξει την παροχή στον ασθενή ενός πίνακα στον οποίο θα
προγραμματισθούν δραστηριότητες, παρά να καταγράψει ο ασθενής τις καθημερινές
δραστηριότητες. Ιεράρχηση σταδιακών στόχων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται.
Σχεδιάζοντας συγκεκριμένες δραστηριότητες με τον ασθενή, μπορεί να είναι σημαντικό
βήμα να προβληθεί η ικανότητα να ρυθμίζει το χρόνο του. Μερικοί έντονα καταθλιπτικοί
ασθενείς, αναφέρουν την αίσθηση, ότι οι πράξεις τους είναι άσκοπες. Προγραμματίζοντας
την ημέρα τους, μαζί με το θεραπευτή, συχνά είναι ικανοί να θέσουν στόχους με νόημα. Οι
πραγματικές δραστηριότητες που καταγράφονται, συγκρινόμενες με αυτές του
προγραμματισμού, παρέχουν αντικειμενική ανατροφοδότηση γύρω από την επίτευξη των
στόχων. Η καταγραφή αυτή επίσης παρέχει μια αναφορά στην αυτοβαθμολόγηση της
ικανοποίησης/ απόλαυσης για επιτυχίες στόχων.
Πέρα από τις αντιρρήσεις που μπορεί να έχει ο ασθενής, ο θεραπευτής πρέπει να είναι
έτοιμος να τις προβλέψει και να τις αναστείλει. Πρέπει όμως να εξηγήσει, ότι ο άμεσος
αντικειμενικός στόχος είναι η προσπάθεια να ακολουθήσει το πρόγραμμα, παρά να νιώσει
συμπτωματική

βελτίωση.

Η

βελτίωση

της

λειτουργικότητας

προηγείται

της

συναισθηματικής ανακούφισης.
Είναι πολύ σημαντικό ο θεραπευτής να τονίσει στον ασθενή τις ακόλουθες αρχές σχετικές
με τον προγραμματισμό καθημερινών δραστηριοτήτων:
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Κανένας δεν ολοκληρώνει όλα όσα προγραμματίζει, γι’αυτό μη νιώσεις άσχημα αν δεν
πραγματοποιήσεις όλα σου τα σχέδια.
Στη φάση σχεδιασμού, επέλεξε είδος δραστηριότητας και όχι ποσοστό επιτυχίας γιατί η
επιτυχία ενός στόχου συχνά εξαρτάται και από εξωτερικούς και μη προβλέψιμους
παράγοντες, όπως επίσης και από υποκειμενικούς παράγοντες, όπως το αίσθημα κόπωσης,
η συγκέντρωση και η ύπαρξη κινήτρων. Για παράδειγμα, αν επιθυμείς να είναι το σπίτι
καθαρότερο, προγραμμάτισε καθαριότητα για μία συγκεκριμένη ώρα ημερησίως. Ο
πραγματικός αριθμός ωρών που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί το καθάρισμα μπορεί να
προβλεφθεί μετά από μερικές ημέρες που ακολουθείς το πρόγραμμα.
Ακόμη και αν δεν επιτύχεις, πρέπει να υπενθυμίζεις στον εαυτό σου ότι το σημαντικότερο
βήμα είναι η προσπάθεια να φέρεις εις πέρας το πρόγραμμα. Αυτό το βήμα παρέχει
χρήσιμες πληροφορίες για το επόμενο στόχο.
Όρισε συγκεκριμένο χρόνο κάθε βράδυ για το σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Γράψε τα
σχέδια για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας στο κατάλογο/ πρόγραμμα.
Αυτές οι αρχές είναι σημαντικές γιατί έχουν σχεδιασθεί να περιορίσουν τις αρνητικές ιδέες
σχετικά με την προσπάθεια του προγραμματισμένου στόχου. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι
στόχος του προγράμματος είναι η παρατήρηση και όχι η εκτίμηση πόσο καλά ή πόσα πολλά
κάνει ο ασθενής την ημέρα.
Ο ακόλουθος πίνακας προέρχεται από το ημερολόγιο 40-χρονου καταθλιπτικού. Ο ασθενής
βαθμολόγησε από 0 ως 5 την ικανοποίηση και ευχαρίστηση που συνδέονται με κάθε
ξεχωριστή δραστηριότητα.
Δευτέρα
6-7
7-8
8-8.30
8.30-10
10-12
12-13
15
15-16
16-17
17-18
18-19

Ξύπνησε, έμεινε στο κρεβάτι
Ντύθηκε, πλύθηκε
Διάβασε εφημερίδα, ήπιε καφέ
Επέστρεψε στο κρεβάτι-δε
μπορούσε να κοιμηθεί
παρακολούθησε τηλεόραση
Πλήρωσε λογαριασμούς
Επισκέφθηκε φίλους
Παρακολούθησε τηλεόραση
Προσπάθησε να πλύνει το
αυτοκίνητο
Δείπνησε με την οικογένεια
Έπλυνε τα πιάτα με τη σύζυγο

Ικανοποίηση
0
0
0
0

Ευχαρίστηση
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
0
3
0
0

0
0

1
0
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Με την καθημερινή καταγραφή, παρέχεται το υλικό για τον έλεγχο της επαναλαμβανόμενης
ιδέας που εκφράζει ο ασθενής ότι δεν κάνει τίποτα. Επίσης δίνει στον ασθενή τη
δυνατότητα να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες που του παρέχουν έστω και ελαφριά
ανακούφιση από τα αισθήματα της κατάθλιψης. Αντιλαμβάνεται (με τη βοήθεια του
θεραπευτή) ότι η καταθλιπτική του διάθεση αυξομειώνεται ανάλογα με τη συμπεριφορά
του και τα εξωτερικά ερεθίσματα. Έτσι ιδέες όπως ‘όλα είναι ίδια’ ή ‘νιώθω το ίδιο απαίσια
όλη την ημέρα’ μπορούν να αντικατασταθούν από πιο λογικές ιδέες όπως ‘μερικές φορές
μπορώ να κάνω κάτι που μπορεί να με κάνει να νιώσω καλύτερα’. Οι πιο καταθλιπτικοί
ασθενείς μπορεί να νιώσουν καλύτερα και μόνο λόγω της απόσπασης της προσοχής.
Αν ο ασθενής είναι ανίκανος να αποφασίσει τι να προγραμματίσει, ο θεραπευτής προτείνει
διάφορα πιθανά σχέδια από τα οποία θα διαλέξει ο άρρωστος, τα οποία θα σχεδιασθούν
βήμα βήμα, ανά ώρα. Ο ασθενής πρέπει να ενθαρρύνεται να καταγράφει τις αρνητικές
ιδέες που προκύπτουν κατά την προσπάθεια του να ακολουθήσει το πλάνο.
Το επόμενο παράδειγμα παρουσιάζει πως ο θεραπευτής εκμαίευσε το αίσθημα
αβοηθητότητας γύρω από ένα συγκεκριμένο στόχο (τις αγορές). Στη συνέχεια, καθένα από
τα προβλήματα που ανέκυψαν γύρω από το συγκεκριμένο στόχο εξειδικεύθηκε, εκτιμήθηκε
και απαντήθηκε. Τέλος, ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος σχεδίασαν ένα πρόγραμμα για
να φέρουν εις πέρας το στόχο, αναγνωρίζοντας ότι δε μπορούν να επιτευχθούν όλα σε μια
δοκιμή.
48-χρονη έντονα καταθλιπτική μητέρα 5 παιδιών ανέφερε, «δε μπορώ να κάνω τα ψώνια
μου, ούτε να προγραμματίσω τα διαδοχικά γεύματα». Οι αναφερόμενες αιτίες για την
¨ανικανότητα¨ για ψώνια συμπεριλαμβάνουν τις εξής: (1)¨Τα πέντε παιδιά μου είναι όλα σε
περίεργες δίαιτες, τις οποίες δε μπορώ να θυμάμαι¨, (2) ¨Δε γνωρίζω πότε επιστρέφει ο
άντρας μου στο σπίτι και έτσι δε ξέρω τι να αγοράσω¨, (3) ¨Ξεχνώ τι ήθελα να αγοράσω
όταν φτάνω στο μαγαζί¨.
Θεραπευτής: Αν αγόραζες ότι χρειαζόταν για το φαγητό της επόμενης ημέρας, θα το
έβρισκες χρήσιμο;
Ασθενής: Ναι, αλλά συνήθιζα να ψωνίζω κάθε φορά για ολόκληρο μήνα.
Θ: Ψωνίζοντας για μια ημέρα δεν είναι τόσο αποδοτικό όπως παλαιότερα-το καταλαβαίνω.
Συγκρίνοντας τον εαυτό σου με την καλύτερη απόδοση, παραβλέπεις την αξία των αγορών
για μια τουλάχιστον μέρα.
Α: Αυτό είναι αλήθεια. Το καταλαβαίνω.
Θ: Ας σχεδιάσουμε μια ώρα την ημέρα για ψώνια. Ποια ώρα είναι η καλύτερη;
Α: Έντεκα με δώδεκα.
Θ: Ωραία. Ας σημειώσουμε ψώνια μεταξύ 11-12 για τα τρία προβλήματα που ανέφερες στις
αγορές: (1) δυσκολία μνήμης, (2) πολλά διαφορετικά μενού, (3) απρόβλεπτος αριθμός
ατόμων στο δείπνο. Αρχικά, πως θα έλυνες το πρόβλημα μνήμης;
Α: Θα προσπαθούσα να φτιάξω μια λίστα με ψώνια.
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Θ: Άρα θα χρειαστείς καθημερινά να φτιάχνεις μια λίστα για την περίοδο 11-12.
Α: Σωστά.
Θ: Πάμε στο επόμενο πρόβλημα. Υπάρχουν κοινές τροφές στις διαφορετικές δίαιτες;
Α: Ναι, μπιφτέκια, τυρί και σαλάτες. Όμως έχω κουραστεί να φτιάχνω και να τρώγω αυτά τα
φαγητά.
Θ: Η αλλαγή της δίαιτας είναι ένα διαφορετικό θέμα. Ας ασχοληθούμε προς το παρόν με τη
δυσκολία στα ψώνια. Με τις δίαιτες θα ασχοληθούμε όταν θα είμαστε έτοιμοι3.
Α: Εντάξει. Θα μπορούσα να σχεδιάζω αγορές με μπιφτέκια και σαλάτες κάθε μέρα.
Θ: Για το τελευταίο από τα τρία προβλήματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αφού αγοράζεις
τα ίδια υλικά για κάθε γεύμα, δεν έχει σημασία πόσοι θα είναι στο δείπνο. Ότι μείνει το
κρατάς για την επόμενη ημέρα.
Α: (χαμογελάει): Αυτό είναι αλήθεια.
Θ: Έχεις λοιπόν αρκετές ιδέες για να σχεδιάσεις τα ψώνια για αυτή τη μία ώρα; Βεβαιώσου
ότι θα καταγράψεις ότι συμβεί αυτή τη μια ώρα, καθώς και όλες τις αρνητικές σκέψεις που
θα έχεις όταν προσπαθήσεις να πας για ψώνια.
2.3.3. Τεχνικές Ικανοποίησης (Mastery) και Ευχαρίστησης
Μερικοί καταθλιπτικοί ασθενείς εμπλέκονται σε δραστηριότητες χωρίς να νιώθουν κάποια
ευχαρίστηση. Αυτή η αποτυχία να αντλήσουν ικανοποίηση μπορεί να οφείλεται στους εξής
λόγους:
Α) Εμπλέκονται σε δραστηριότητες που δεν ήταν ευχάριστες, ούτε πριν το καταθλιπτικό
επεισόδιο.
Β) Η κυριαρχία των αρνητικών γνωσιών υπερνικά όποια δυνητική αίσθηση ευχαρίστησης.
Γ) Επιλεκτικά αποφεύγουν να εστιάσουν την προσοχή τους σε αισθήματα ευχαρίστησης.
Συχνά οι ασθενείς ασχολούνται με δραστηριότητες όχι και τόσο ευχάριστες, όπως οι
δουλειές του σπιτιού, ενώ αποφεύγουν να παίρνουν μέρος σε άλλες, δυνητικά πιο
ευχάριστες. Ο θεραπευτής οφείλει να διερευνήσει τα αίτια. Ο ασθενής μπορεί να αποδώσει
την αποφυγή ευχάριστων ασχολιών σε αισθήματα αναξιότητας. Σε απάντηση ο θεραπευτής
μπορεί να περιγράψει έναν στόχο της επιλογής ευχάριστων δραστηριοτήτων, τουτέστιν η
βελτίωση της διάθεσης, ακόμη και πρόσκαιρα.
Ο θεραπευτής μπορεί να αναθέσει συγκεκριμένη ευχάριστη δραστηριότητα για σταθερή
διάρκεια (σε λεπτά) κάθε ημέρα και να ζητήσει από τον ασθενή να καταγράφει αλλαγές στο
συναίσθημα ή μείωση του καταθλιπτικού ιδεασμού σε σχέση με τη δραστηριότητα. Όταν ο
ασθενής εμπλακεί σε διάφορες δραστηριότητες πρέπει να καταγράφει το βαθμό
ικανοποίησης και ευχαρίστησης σε κάθε δραστηριότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
κλίμακα από το 0 έως το 5, με το 0 να σημαίνει καθόλου (π.χ. ευχαρίστηση) και το 5 να
3

Παρατήρηση: Ο θεραπευτής δεν έφερε στην επιφάνεια την προφανή υπόθεση της ασθενούς ότι πρέπει
να ικανοποιεί καθένα αν θέλει να είναι καλή μητέρα. Όταν βελτιώθηκε η διάθεση η ιδέα αυτή
συζητήθηκε.
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σημαίνει μέγιστη. Χρησιμοποιώντας αυτή την κλίμακα ο ασθενής εισάγεται στην
αναγνώριση μερικής επιτυχίας και μικρού βαθμού ευχαρίστησης. Αυτή η τεχνική σκοπεύει
να εξουδετερώσει τη σκέψη τύπου όλα ή τίποτα (δες Κεφ.: 1.3.Οι γνωστικές διεργασίες και
οι γνωσιακές παραποιήσεις).
Είναι χρήσιμο να εξηγεί κανείς τις έννοιες ικανοποίηση και ευχαρίστηση στον ασθενή. Η
ικανοποίηση δεν σχετίζεται άμεσα με την ολοκλήρωση ή το μέγεθος του έργου. Οι ασθενείς
τείνουν να συγκρίνουν την απόδοση τους με εκείνη πριν την διαταραχή. Πρέπει λοιπόν να
εξηγηθεί ότι η κρίση για την τωρινή επίδοση έχει να κάνει με την παρούσα φάση και όχι την
ιδανική κατάσταση. Στην παρούσα φάση και μικρός στόχος μπορεί να αποτελεί μεγάλο
επίτευγμα. Η ευχαρίστηση αναφέρεται σε αισθήματα απόλαυσης, χαράς ή κεφιού που
προέρχονται από μια δραστηριότητα. Μερικές φόρες και ήπια αίσθηση ικανοποίησης που
προέρχεται από τις ίδιες του τις πράξεις μπορεί να το βοηθήσει να νιώσει καλύτερα και πιο
αισιόδοξα.
Οι δύο υποκλίμακες μπορεί να είναι τελείως ανεξάρτητες. Ο ασθενής πρέπει να
ενθαρρύνεται να εκτιμά οποιαδήποτε ικανοποίηση σαν αρχικό βήμα ακόμα και αν δε
νιώθει ευχαρίστηση. Αποτυχία να σκοράρει και στις δύο υποκλίμακες μετά από επιτυχή
εμπλοκή σε προσχεδιασμένη δραστηριότητα πιθανότατα συνδέεται με αρνητική εξήγηση
του γεγονότος. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή ο ασθενής εστιάζει σ’ αυτά που δεν
καταφέρνει και όχι σ’ αυτά που επιτυγχάνει. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εξηγείται
στον ασθενή ότι ο τρόπος σκέψης ‘όλον ή τίποτα’ τον αποτρέπει από το να έχει άποψη για
την παρούσα λειτουργικότητα και επιτεύγματα.
Μέσα από την καταγραφή των δραστηριοτήτων στα πλαίσια προγράμματος και τη
βαθμολόγηση τους σε βαθμούς ικανοποίησης και ευχαρίστησης μπορούμε να αντλήσουμε
πληροφορίες ώστε να αναγνωρίσουμε και να διορθώσουμε δυσλειτουργικά σχήματα.
Επίσης δραστηριότητες που δεν είναι πια πηγές ευχαρίστησης, μπορούμε να τις
απομονώσουμε και μέσα από πειραματισμό, να τις αντικαταστήσουμε.
Ένας 38-χρονος έντονα καταθλιπτικός ασθενής έφερε το ακόλουθο πρόγραμμα
δραστηριοτήτων με βαθμολόγηση από το 1-5 στις κλίμακες ικανοποίηση –ευχαρίστηση.
Σάββατο
8-9 π.μ.
9-12 μεσημέρι
12-1 μ.μ.
1-3 μ.μ.

Ξύπνησα, ντύθηκα, έφαγα
πρωινό
Ταπετσαρία κουζίνας
Γεύμα
Παρακολούθησα τηλεόραση

Ικανοποίηση
1

Ευχαρίστηση
1

0
0
0

0
0
0
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Φαίνεται ότι, ενώ το πρωινό παρείχε κάποια ευχαρίστηση και η έγερση περιγράφτηκε σαν
δραστηριότητα, η υπόλοιπη ημέρα δεν παρείχε αίσθηση ικανοποίησης ή ευχαρίστησης.
Ωστόσο, ο ασθενής έβαλε ταπετσαρία στην κουζίνα, ενώ είναι σοβαρά καταθλιπτικός. Πως
βαθμολόγησε λάθος αυτήν τη δραστηριότητα;
Θεραπευτής: Γιατί δε βαθμολογήσατε την τοποθέτηση ταπετσαρίας σαν ικανοποιητική
εμπειρία;
Ασθενής: Γιατί τα λουλούδια δεν ήταν σε ευθεία γραμμή.
Θ: Ολοκληρώσατε αυτήν την ασχολία σας;
Α: Ναι.
Θ: Στην κουζίνα σας;
Α: Όχι. Βοήθησα ένα γείτονα στη δική του κουζίνα.
Θ: Ο γείτονας έκανε την περισσότερη δουλειά4;
Α: Όχι. Εγώ έκανα σχεδόν ολόκληρη την εργασία. Αυτός δεν είχε ξανατοποθετήσει
ταπετσαρία.
Θ: Πήγε τίποτα άλλο στραβά; Λερώσατε με κόλλα «όλο» το κόσμο; Καταστρέψατε πολύ
ταπετσαρία; Τα κάνατε όλα χάλια;
Α: Όχι, όχι. Το μοναδικό πρόβλημα ήταν ότι τα λουλούδια δεν ευθυγραμμίστηκαν.
Θ: Άρα, αφού δεν έγινε τέλεια, δεν είχατε καμία ικανοποίηση, δεν πήρατε κανένα πόντο.
Α: Εεε...ναι5.
Θ: Πόσο ξέφυγαν τα λουλούδια της ταπετσαρίας από την ευθεία;
Α: Περίπου τόσο. ( δείχνει ¼ της ίντσας)
Θ: Σε κάθε σειρά;
Α: Όχι ,σε δύο ή τρεις.
Θ: Σε σύνολο;
Α: Γύρω στις 20-25.
Θ: Το πρόσεξε αυτό κανείς άλλος;
Α: Όχι. Στην πραγματικότητα ο γείτονας σκέφτηκε ότι ήταν υπέροχο.
Θ: Η σύζυγος σας το είδε την εργασία σας;
Α: Ναι, τη θαύμασε.
Θ: Εσείς θα μπορούσατε να παρατηρήσετε το ελάττωμα αν κοιτούσατε από πιο μακριά;
Α: Στην πραγματικότητα, όχι.
Θ: Άρα, επιλεκτικά παρατηρήσατε μία πραγματική αλλά πολύ μικρή κακοτεχνία. Είναι
λογικό ένα τόσο μικρό ελάττωμα να ακυρώνει όλη την ανταμοιβή που σας αναλογεί;
Α: Δεν ήταν τόσο καλή δουλειά, όσο θα έπρεπε.
Θ: Αν αυτήν την εργασία την έκανε ο γείτονας στη δική σας κουζίνα, πως θα τη
χαρακτηρίζατε;
Α: Πολύ καλή δουλειά.
2.3.4. Διαβάθμιση Δραστηριοτήτων (Σταδιακή Ανάθεση Στόχων)

4

Σημ.: Ο θεραπευτής προσπαθεί ερευνήσει όλες τις πιθανές αιτίες για την αίσθηση αποτυχίας που δεν
αναφέρει αυθόρμητα ο ασθενής.
5
Σημ.: Από αυτό το παράδειγμα εξυπακούεται η δυσλειτουργική πεποίθηση «αν δεν τα κάνω όλα
τέλεια, είμαι άχρηστος, ανεπαρκής και αποτυχημένος». Ωστόσο η διόρθωση αυτού του σχήματος θα
αφεθεί για αργότερα που ο ασθενής θα είναι λιγότερο καταθλιπτικός. Προς το παρόν στόχος είναι η
διόρθωση της γνωστικής δυσλειτουργίας.
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Μετά από επιτυχή ολοκλήρωση μιας σειράς από στόχων, οι καταθλιπτικοί ασθενείς
νιώθουν βελτίωση της διάθεσης τους, ακόμη και παροδικά. Έχουν περισσότερα κίνητρα να
αναλάβουν πιο σύνθετους στόχους, εφόσον ο θεραπευτής επαγρυπνεί ώστε να
αποκαλύψει και να αντικρούσει την ροπή των ασθενών να «διασύρουν» τις επιτυχίες τους.
Τα σημεία κλειδί σχετικά με την σταδιακή ανάθεση στόχων είναι:
1
2
3
4
5
6
7

Προσδιορισμός του προβλήματος.
Μορφοποίηση ενός σχεδίου (η ανάθεση έργου ή δραστηριοτήτων γίνεται από την
απλούστερη στην πιο σύνθετη.
Άμεση και ευθεία παρατήρηση από τον ασθενή της επιτυχίας στην ολοκλήρωση
εξειδικευμένου αντικειμένου. Η συμπαγής και συνεχής ανατροφοδότηση παρέχει
στον ασθενή νέα διορθωτική πληροφόρηση σχετικά με τη λειτουργικότητα του.
Συζήτηση των αμφιβολιών του ασθενούς, των κυνικών του αντιδράσεων, καθώς της
διάθεσης του για υποτίμηση του επιτεύγματος.
Ενθάρρυνση για ρεαλιστική εκτίμηση από τον ασθενή της πραγματικής απόδοσής
του.
Έμφαση στο γεγονός ότι ο ασθενής έφτασε στο στόχο του σαν αποτέλεσμα της δικής
του προσπάθειας και ικανότητας.
Επινόηση νέων πιο σύνθετων αναθέσεων σε συνεργασία με τον ασθενή.

Ο θεραπευτής πρέπει να αντιληφθεί τις αντιδράσεις του κάθε ασθενή στην ανάληψη ενός
απλού έργου. Οι ιδέες του συνήθως περιστρέφονται γύρω από την πεποίθηση ότι δεν
μπορεί να κάνει τίποτα ή δε μπορεί να καταφέρει το συγκεκριμένο έργο. Είναι σημαντικό ο
θεραπευτής να διαιρέσει ένα μεγάλο έργο σε μικρότερα κομμάτια ή βήματα και μετά να
ξεκινήσει με ένα σχετικά εύκολο πρώτο βήμα το οποίο είναι λογικά σίγουρο ότι ο ασθενής
θα ολοκληρώσει. Καθώς ο ασθενής ολοκληρώνει κάθε βήμα, πάει στο επόμενο βήμα. Μετά
από επιτυχή ολοκλήρωση μερικών έργων κατά τη διάρκεια των συνεδριών, ο θεραπευτής
προτείνει ανάθεση έργου στο σπίτι.
Ο θεραπευτής πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ώστε να αναθέσει μέτριας δυσκολίας
στόχους, ώστε ο ασθενής να μην εγκαταλείψει την προσπάθεια λόγω της αυτόματης
σκέψης ότι δε θα τα καταφέρει. Μετά από μια επιτυχή προσπάθεια συζητάει με τον ασθενή
το «κατόρθωμα» και προσπαθεί να του δώσει την ευκαιρία να αφομοιώσει την επιτυχία.
Μετά από μια επιτυχή προσπάθεια ο θεραπευόμενος είναι περισσότερο κινητοποιημένος
για το επόμενο βήμα, ωστόσο ακόμη χρειάζεται προσπάθεια να ξεπεράσει την αντίσταση
που προκαλείται από τις αμφιβολίες. Οι επαναλαμβανόμενες επιτυχίες υποβαθμίζουν το
αίσθημα ανικανότητας του ασθενή, καθώς και την έλλειψη ουσίας που μπορεί να νιώθει.
Αν η συγκεκριμένη άσκηση είναι ελλιπώς σχεδιασμένη τότε πολύ πιθανά να καταλήξει σε
αποτυχία και να ενισχυθεί η πεποίθηση του θεραπευόμενου ότι δε μπορεί να καταφέρει
τίποτα. Αυτή η εκδοχή πρέπει να αποκλεισθεί, γι’ αυτό και πρέπει να γίνεται αρχικά
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εξάσκηση στις συνεδρίες, ενώ αν ο θεραπευτής υποψιάζεται πιθανή αποτυχία πρέπει να
διαιρεί τη δοκιμασία σε πιο εύκολα μέρη.
Σημαντικό λάθος είναι η αποτυχία του θεραπευτή να ελέγξει μαζί με τον πελάτη τις
εκτιμήσεις του, πόσο καλά τα πήγε. Οι καταθλιπτικοί ασθενείς συνήθως τα πάνε καλύτερα
από ότι προβλέπουν, ωστόσο υποτιμούν την επιτυχία τους εκ των υστέρων είτε γιατί
θεωρούν ότι χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο από ότι παλαιότερα, είτε γιατί νιώθουν
ακόμη κατάθλιψη. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο θεραπευτής πρέπει να εξηγήσει ότι στόχος
ήταν η ολοκλήρωση του έργου και όχι η μέτρηση του χρόνου ή της απόδοσης, ούτε η
εξάλειψη της κατάθλιψης. Ύφεση της καταθλιπτικής διάθεσης περιμένει κανείς μετά από
ολοκλήρωση αρκετών στόχων και βελτίωση της ικανότητας για αντικειμενική κρίση της
επιτυχούς έκβασης ενός στόχου.

2.3.5. Γνωσιακή Πρόβα
Οι καταθλιπτικοί ασθενείς αντιμετωπίζουν μερικές φορές δυσκολίες στην ολοκλήρωση
ακόμη και καλά μαθημένων καθημερινών στόχων. Η δυσκολία στη συγκέντρωση μπορεί να
εμποδίσει την οργάνωση ή ολοκλήρωση αυτόματων συνηθισμένων συμπεριφορών. Η
αποτυχία εστίασης στους στόχους, συχνά οφείλεται στον καταθλιπτικό ιδεομηρυκασμό,
εκλαμβάνεται όμως από τον παθόντα σαν δυσάρεστη εμπειρία η οποία ενισχύει την
πεποίθηση σοβαρής ανικανότητας.
Η «Γνωσιακή πρόβα» είναι η τεχνική στην οποία ζητάει ο θεραπευτής από τον πελάτη να
φανταστεί κάθε ξεχωριστό βήμα σε μια σειρά αλληλουχιών που οδηγούν στην ολοκλήρωση
ενός στόχου. Αυτή η διαδικασία πιέζει τον ασθενή να εστιάζει την προσοχή του στις
αναγκαίες λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων. Έτσι αντιμετωπίζεται η τάση της σκέψης να
περιπλανιέται. Επίσης, κάνοντας πρόβα την αλληλουχία των βημάτων, ο ασθενής έχει ένα
προγραμματισμένο εκ των προτέρων σχέδιο να φέρει εις πέρας τον στόχο του.
Ένας άλλος στόχος της «Γνωσιακής πρόβας» είναι η πρόβλεψη- αναγνώριση πιθανών
εμποδίων (στις γνωσίες, στη συμπεριφορά ή στο περιβάλλον), τα οποία μπορεί να
εμποδίσουν την ολοκλήρωση των στόχων. Το κεντρικό σχέδιο του θεραπευτή είναι να
αναγνωρίσει και να βρει λύσεις για κάθε πιθανό πρόβλημα πριν προκληθεί κάποια
ανεπιθύμητη αποτυχία. Επίσης ενδιαφέρον έχει ότι ορισμένοι ασθενείς αναφέρουν ότι
νιώθουν καλύτερα απλά σαν αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του στόχου στη φαντασία του.
Η ασθενής ήταν 24 ετών, άνεργη και μετά από συζήτηση δέχθηκε να παρακολουθήσει
μαθήματα γυμναστικής που είχε παραμελήσει.
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Θεραπευτής: Ώστε συμφώνησες ότι θα ήταν καλή ιδέα να πας ξανά στα μαθήματα.
Ασθενής: Ναι, πάντα νιώθω καλύτερα μετά.
Θ: Ωραία, θα ήθελα να χρησιμοποιήσεις τη φαντασία σου και να σκεφτείς κάθε βήμα που
έχει σχέση με την άφιξή σου στην τάξη.
Α: Θα πρέπει να πάω με τον τρόπο που πήγαινα πάντα.
Θ: Νομίζω ότι πρέπει να γίνουμε πιο ειδικοί. Ξέρουμε ότι και στο παρελθόν αποφάσισες να
πας στην τάξη αλλά έβρισκες μερικά εμπόδια. Ας δούμε το κάθε βήμα ξεχωριστά, για να
βρούμε τι μπορεί να παρεμβαίνει. Φαντάσου κάθε βήμα και πες μου ποια είναι αυτά.
Α: Εντάξει. Κατάλαβα τι εννοείς.
Θ: Η τάξη ξεκινάει στις 9 π.μ. Από ποια ώρα θέλεις να αρχίσουμε;
Α: Γύρω στις 7.30. Θα ξυπνήσω με το ξυπνητήρι και θα νιώθω άσχημα. Πάντα νιώθω
άσχημα ‘να ξεκινάω την ημέρα’.
Θ: Πως μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα;
Α: Δίνω στον εαυτό μου παραπάνω χρόνο. Θα ξεκινήσω με το ντύσιμο και το πρωινό. Μετά,
θα πάρω τον εξοπλισμό μου....(παύση)...Ξέχασα, δεν έχω σορτς να φορέσω. Αυτό είναι ένα
εμπόδιο.
Θ: Πως μπορείς να λύσεις αυτό το πρόβλημα;
Α: Μπορώ να βγω να αγοράσω.
Θ: Μπορείς να το φανταστείς αυτό; Τι ακολουθεί;
Α: Φαντάζομαι τον εαυτό μου έτοιμη να φύγω και το αυτοκίνητο δεν είναι εκεί.
Θ: Τι μπορείς να κάνεις για αυτό;
Α: Θα ζητήσω από το σύζυγό μου να το φέρει εγκαίρως.
Θ: Τι φαντάζεσαι μετά;
Α: Θα οδηγώ προς τη τάξη και θα αποφασίσω να επιστρέψω πίσω.
Θ: Γιατί;
Α: Γιατί νομίζω ότι θα δείχνω ηλίθια.
Θ: Ποια είναι η απάντηση σ΄ αυτό;
Α: Στην πραγματικότητα οι άλλοι νοιάζονται για την άσκηση και όχι για το πως κανείς
δείχνει.
Η ασθενής τελικά πήγε στην τάξη γυμναστικής και της δόθηκε η οδηγία, αν αντιμετωπίσει
προβλήματα να προσπαθήσει να τα ξεπεράσει και να τα καταγράψει για να συζητηθούν
στην επόμενη συνεδρία.

2.3.6. Εκπαίδευση Διεκδικητικότητας και Παίξιμο Ρόλου
Η εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά εστιάζει στην απόκτηση συγκεκριμένων
δεξιοτήτων με τεχνικές όπως η μίμηση προτύπου (modeling), η καθοδήγηση (coaching) και
η πρόβα (συμπεριφοράς).
Το παίξιμο ρόλου έχει να κάνει με την ανάληψη ενός ρόλου από τον ασθενή, το θεραπευτή
ή και τους δυο και την παρεπόμενη κοινωνική αλληλεπίδραση που βασίζεται στους
συγκεκριμένους ρόλους. Η εκπαίδευση στη διεκδικητικότητα και το παίξιμο ρόλου έχουν
δοκιμαστεί αποτελεσματικά στη θεραπεία της κατάθλιψης. Όπως και στις υπόλοιπες
(συμπεριφοριστικής) κατεύθυνσης τεχνικές, ο θεραπευτής προσπαθεί να αναγνωρίσει
σχήματα αναξιότητας. Το παίξιμο ρόλου χρησιμοποιείται για επίδειξη εναλλακτικής οπτικής
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γωνίας ή για περαιτέρω διευκρίνιση των παραγόντων που εμπλέκονται στην ακατάλληλη
συναισθηματική έκφραση.
20-χρονη ασθενής ανέφερε ταπεινωτική εμπειρία σε κατάστημα ρούχων κατά την οποία
κοκκίνισε. Ήταν προκατειλημμένη με σκέψεις ότι οι αγορές της δεν θα ήταν σωστές και ότι
θα έδινε στον υπάλληλο του ταμείου λιγότερα χρήματα από ότι θα έπρεπε. Όταν ο
υπάλληλος της ζήτησε περισσότερα χρήματα, έβγαλε το συμπέρασμα «θα νομίζει ότι είμαι
χαζή. Είμαι τόσο αδέξια και έχω τόσο ανάρμοστη συμπεριφορά.» Ο θεραπευτής ζήτησε από
την ασθενή να παίξει το ρόλο του υπαλλήλου και να βγάλει συμπεράσματα από τις
παρατηρήσεις της.
Ασθενής: (στο ρόλο του υπαλλήλου) Λοιπόν βλέπω μια γυναίκα που προφανώς έχει
αναψοκοκκινίσει και ντρέπεται που έδωσε λάθος χρήματα. Θα προσπαθούσα να την
παρηγορήσω λέγοντας «Όλοι κάνουν λάθη.»
Θεραπευτής: Πιστεύεις ότι ο υπάλληλος έβγαλε το ίδιο συμπέρασμα, με τη διαφορά ότι δε
σε παρηγόρησε;
Α: Αν προσπαθούσε να με παρηγορήσει θα πάθαινα shock. Δε θα μπορούσε να δείξει τόση
κατανόηση. Εγώ ξέρω τι θα πει να είσαι αδέξιος, γι΄ αυτό μπορώ να ‘μπω στη θέση του
άλλου’.
Θ: Και τι απόδειξη έχεις ότι ο υπάλληλος δεν κατάλαβε το λάθος σου; Έκανε κανένα σχόλιο;
Έδειξε ενοχλημένος;
Α: Όχι, στην πραγματικότητα ήταν υπομονετικός. Μου χαμογέλασε αλλά αυτό με έκανε να
νιώσω περισσότερο ηλίθια.
Θ: Χωρίς λοιπόν πολλές πληροφορίες, δε μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα
για τις αντιδράσεις του. Ας δουλέψουμε με τη δική σου ευαισθησία ώστε να βλέπεις τον
εαυτό σου σαν ηλίθια όποτε κάνεις λάθη. Αργότερα μπορούμε να προβάρουμε πως θα
έπρεπε να αντιδράσεις αν ο υπάλληλος είχε κριτική στάση απέναντι σου.
Το παίξιμο ρόλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελεγχθεί η αυτοκριτική στάση που
έχουν οι ασθενείς. Σε αυτή την περίπτωση ο θεραπευτής παίρνει το ρόλο του
θεραπευόμενου και προσπαθεί να αλλάξει τα σχήματα του ασθενούς, από σχήματα
αυτοκριτικής σε σχήματα συμπάθειας. Είναι γνωστό ότι οι καταθλιπτικοί ασθενείς είναι πιο
απαιτητικοί και κριτικοί απέναντι στον εαυτό τους παρά σε άλλους. Η αρνητική εικόνα του
εαυτού που βασίζεται σε αρνητικές σκέψεις και αντίστοιχα σχήματα οδηγεί σε αισθήματα
αναξιότητας και ανικανότητας. Αυτά με τη σειρά τους, μπορεί να παρεμβαίνουν στις
απαιτήσεις του ασθενούς από τους άλλους και γενικά στην έλλειψη διεκδικητικής
συμπεριφοράς.

2.3.7. Συμπεριφοριστικες Τεχνικες: Αιτιολογηση και Timing
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Είναι πολύ σημαντικό για τον ασθενή να καταλάβει το λόγο που χρησιμοποιούνται οι
συγκεκριμένες τεχνικές. Οι καταθλιπτικοί ασθενείς εμφανίζουν εξ αρχής προκατάληψη για
τους στόχους των τεχνικών. Υπεύθυνος της ενημέρωσης τους (για τους αντικειμενικούς
στόχους) είναι ο θεραπευτής, ο οποίος πρέπει να τους ενημερώσει εκ των προτέρων.
Βοηθητική στρατηγική ώστε να γίνει σωστή αξιολόγηση των πεποιθήσεων του ασθενούς
είναι η αναστροφή ρόλων. Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής ανακεφαλαιώνει τους λόγους
της ανάθεσης π.χ. στόχων και ο θεραπευτής διορθώνει τα λάθος συμπεράσματα.
Κατά την περιγραφή κάποιας καινούριας συγκεκριμένης δραστηριότητας, ο θεραπευτής
πρέπει να αποφεύγει τα γενικά σχόλια που μπορούν να οδηγήσουν τον ασθενή στο λάθος
συμπέρασμα ότι θα νιώσει καλύτερα αν ολοκληρώσει την «εργασία του». Φυσικά είναι
προτιμότερη η θετική προσδοκία, αλλά καλό είναι να αποφεύγεται η απόλυτη (όλον ή
τίποτα) εκτίμηση των συμπερασμάτων. Μπορεί απλά ο θεραπευτής να επισημαίνει ότι «ο
ασθενής κινείται στη σωστή κατεύθυνση».
Η χρήση του «σημαντικού άλλου» για κάθε ασθενή (συγγενής ή φίλος), συχνά είναι πολύ
βοηθητική στην οργάνωση και ολοκλήρωση ενός στόχου. Ο τρίτος αυτός άνθρωπος, όχι
μόνο μπορεί να εμψυχώνει τον θεραπευόμενο, αλλά μπορεί και να ανατροφοδοτεί (θετικά)
και τον ασθενή και τον θεραπευτή.
Μερικοί ασθενείς απαντούν στην επιτυχημένη ολοκλήρωση στόχων αυξάνοντας δραματικά
τη δραστηριότητα τους, με αποτέλεσμα να σπρώχνουν τον εαυτό τους στα όρια της
αποτυχίας των στόχων ή να αγχώνονται πάρα πολύ αναλαμβάνοντας δύσκολες
«υποχρεώσεις» χωρίς να είναι ακόμα έτοιμοι. Ο θεραπευτής πρέπει να θυμάται ότι στόχος
είναι η αμφισβήτηση αρνητικών σκέψεων και η σταδιακή αύξηση της δραστηριότητας και
όχι η ολοκλήρωση πολύ δύσκολων έργων. Επίσης, θεραπευτικοί στόχοι είναι η
αντιμετώπιση της δυσκολίας έκφρασης συναισθημάτων όπως του θυμού και της λύπης,
καθώς και της έλλειψης αισθήματος ικανοποίησης. Οι μπιχεβιοριστικές τεχνικές είναι
αποτελεσματικές στο «σπάσιμο» φαύλων κύκλων αποθάρρυνσης, παθητικότητας και
αποφυγής.
Η εργασία στο σπίτι πρέπει να ακολουθεί το επίπεδο κατανόησης του ασθενούς και του
ανατίθεται μόνο αφού ολοκληρώσει πρώτα μια εργασία στο ιατρείο. Για τα πιθανά
προβλήματα που μπορεί να συναντήσει στο σπίτι, εκτός από την πρόβα, συστήνεται και η
τηλεφωνική συνομιλία όταν ο ασθενής κολλήσει σε ένα βήμα. Επίσης η τηλεφωνική
αναφορά στο θεραπευτή της ολοκλήρωσης ενός στόχου, παρέχει κίνητρο στον ασθενή.
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Τελειώνοντας, μετά την κατανόηση από τον ασθενή της σημασίας των συμπεριφοριστικών
τεχνικών, η θεραπεία μπορεί να κινηθεί σε πιο γνωσιακές τεχνικές. Οι αρχικές τεχνικές, αν
χρειασθεί, ξαναχρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε σημείο της θεραπείας.
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2.4.

Δομή μιας ολοκληρωμένης και τυπικής συμπεριφοριστικής επέμβασης στην
κατάθλιψη.

Παράδειγμα: Ένα ψυχοθεραπευτικό-εκπαιδευτικό πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας κατά
P.M. LEWINSOHN: Δομή και περιεχόμενο των συνεδριών
2.4.1. Προγραμματισμός συνεδριών, θεματικές ενότητες (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ - βασικός σκελετός)

Το
σεμινάριο
«Γνωσιακή
–
Συμπεριφοριστική
Θεραπεία
της
Κατάθλιψης» διοργανώνεται ετησίως τον
Μάρτιο από το Ινστιτούτο Έρευνας και
Θεραπείας της Συμπεριφοράς με
εισηγητή τον Κλινικό Ψυχολόγο –
Ψυχοθεραπευτή κο. Κων/νο Ευθυμίου. Το
Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες
του χώρου της ψυχικής υγείας, οι οποίοι
προσφέρουν
ή
θα
ήθελαν
να
προσφέρουν ομαδική θεραπεία σε
καταθλιπτικούς.
Το μεγαλύτερο μέρος του σεμιναρίου θα
αφιερωθεί στην περιγραφή και εκμάθηση
του ομαδικού προγράμματος, ενώ
εισαγωγικά θα συζητηθεί το θεωρητικό
μοντέλο της κατάθλιψης κατά Lewinsohn
σε σύγκριση με αυτό του Beck και του
Seligman.
Βιβλιογραφία:
Γενική και ειδική βιβλιογραφία μπορείτε
να
βρείτε
στην
σελίδα:
www.ibrt.gr/depression_sem.htm
Για
περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του
ΙΕΘΣ,
καθημερινά 16:00 - 20:00 στο τηλ. :
72.52.227 ή με τον εισηγητή του
σεμιναρίου (6136075)
ΓΝΩΣΙΑΚΗ
–
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
Ένα
ψυχοθεραπευτικό-εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας κατά
P.M. LEWINSOHN

® Ευθυμίου, 1997
1. Συνεδρία
Κατάθλιψη και κοινωνική μάθηση
· Βασικά στοιχεία του προγράμματος
· Προσανατολισμός στην άσκηση
· Ευθύνη των μελών της ομάδας
· Σημαντικότητα των ασκήσεων
· Ο ρόλος του θεραπευτή
Κανόνες της λειτουργίας της ομάδας
· Αποφυγή
‘καταθλιπτικών’
συζητήσεων
· Αλληλοϋποστήριξη
· ‘ίδιος χρόνος για όλους’
· Εμπιστοσύνη, εχεμύθεια
Άσκηση γνωριμίας (ζεύγη)
Κατάθλιψη και κοινωνική μάθηση:
· Ιατρικό μοντέλο και κοινωνική
μάθηση
· Τρία επίπεδα: συμπεριφορά, σκέψεις
και συναισθήματα
· Το σπιράλ της κατάθλιψης
· Δεξιότητες για τα τρία επίπεδα
2.

Συνεδρία

Πως να φτιάξω ένα πλάνο
αυτορρύθμισης
Τα βήματα ενός πλάνου αυτορρύθμισης
· Οριοθέτηση
· Συλλογή
αρχικών
στοιχείων
αναφοράς
(base
line)
μέσω
αυτοπαρατήρησης
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· Προϋποθέσεις
· Αποτελέσματα
· Προσδιορισμός στόχων
· Υπογραφή συμβολαίου
· Επιλογή ενισχυτών
Επίδειξη με παραδείγματα
3.

Συνεδρία

Πως μπορώ να μάθω να χαλαρώνω,
Βασικοί κανόνες:
· Η ένταση παρεμποδίζει την θεραπεία
της κατάθλιψής μου
· Η χαλάρωση μαθαίνεται
Επίδειξη της χαλάρωσης κατά Jacobson
Επίδειξη της χαλάρωσης κατά Benson
4.

Συνεδρία

Χαλάρωση σε καθημερινές συνθήκες
Χρησιμοποίηση διδακτικού υλικού σε
καθημερινές καταστάσεις
· ’καταπολέμηση΄ επιβαρυντικών –
στρεσογόνων καταστάσεων
· λέξεις-κλειδιά
5.

Συνεδρία

Ευχάριστες δραστηριότητες και
κατάθλιψη
Βασικοί κανόνες
· Σχέση ευχάριστων δραστηριοτήτων
και κατάθλιψης
Ευχάριστες δραστηριότητες
· Διαπροσωπικές διαφορές
· Διάθεση
· Προσδιορισμός συχνότητας μέσω
λίστας
· Δυσκολίες και προτάσεις αλλαγής
· Προσωπική αντίληψη σχέσης μεταξύ
δραστηριότητας και διάθεσης
6.

Συνεδρία

Δημιουργία ενός πλάνου
δραστηριοτήτων
Βασικοί κανόνες
· Η ευχάριστη δραστηριότητα ως μέσο
επηρεασμού της διάθεσης

·

Αυτορρύθμιση
και
αύξηση
ευχάριστων δραστηριοτήτων
Πλάνο δραστηριοτήτων
· Γενικά στοιχεία
· Ισόβαρες Α και Β Δραστηριότητες
· Σχεδιασμός
· Συγκεκριμενοποίηση των στόχων
· Αυτοεπιβράβευση
και
έλεγχος
επιτυχίας
7.

Συνεδρία

Δύο θεωρίες για μια πιο εποικοδομητική
σκέψη
Βασικοί κανόνες:
· Σκέψεις και διάθεση
· 2 θεωρίες:
· μέθοδος ΑΒC
· Μείωση αρνητικών/ αύξηση θετικών
σκέψεων
Κατάλογος αρνητικών σκέψεων
· Τεχνική stop
Αύξηση θετικών σκέψεων
· Προβολή στο μέλλον
· Καταγραφή επιτυχιών
Εντοπισμός παράλογων αξιολογήσεων
8.

Συνεδρία

Δημιουργία ενός πλάνου
εποικοδομητικής σκέψης
Έλεγχος σκέψεων και εποικοδομητική
σκέψη
Τεχνικές αυτοκαθοδήγησης
9.

Συνεδρία

Κοινωνικές δεξιότητες (αυτοπεποίθηση)
Βασικοί κανόνες:
Η σημασία της κοινωνικότητας
Προσδιορισμός κοινωνικών δεξιοτήτων
Αυτοπεποίθηση
· Λίστα προβλημάτων
· Έλεγχος των δεξιοτήτων
· Άσκηση στην φαντασία
· Πραγματικότητα
· Έλεγχος των επιτυχιών

36

10.

Συνεδρία

Η χρησιμοποίηση κοινωνικών
δεξιοτήτων
Βασικοί κανόνες:
Προβλήματα στην κοινωνικότητα ως
συνέπεια της έλλειψης κοινωνικών
δεξιοτήτων
Προβλήματα στην χρησιμοποίηση
Γενικοί κανόνες
· Χρησιμοποίηση
του
πλάνου
αυτορύθμισης
11.

Συνεδρία

Σιγουρεύω τις επιτυχίες μου
Βασικοί κανόνες:
Νέες δεξιότητες και η χρησιμοποίηση
τους
Επανάληψη
· Κατάθλιψη
και
καθημερινά
προβλήματα
· 3 επίπεδα των δεξιοτήτων
Γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν
κατάθλιψη (πρόληψη υποτροπής)
“σχέδια κινδύνου”
12.

Συνεδρία

Δημιουργία ενός πλάνου για την ζωή
μου
Φόβος από τις αλλαγές
Δημιουργία ενός “σχεδίου ζωής”
· Προσωπικές αντιλήψεις
· Προσωπικοί στόχοι
· Εύρεση
πιθανών
επικίνδυνων
καταστάσεων
· Μεσο- και μακροπρόθεσμα σχέδια
· Σχέδιο κινδύνου
Follow up
__________________________________
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Iινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας
της Συμπεριφοράς
www.ibrt.gr, ibrt@ibrt.gr, ® Ευθυμίου,
1997
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2.4.2. Δομή των συνεδριών του συμπεριφοριστικού ομαδικού προγράμματος για την
θεραπεία της κατάθλιψης
Ο θεραπευτής ξεκινά κάθε συνεδρία γράφοντας στον πίνακα το ημερήσιο πρόγραμμα. Συνήθως
η δομή είναι η ακόλουθη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Συνεδρία
2. Συνεδρία
3. Συνεδρία
4. Συνεδρία
5. Συνεδρία
6. Συνεδρία
7. Συνεδρία
8. Συνεδρία
9. Συνεδρία
10. Συνεδρία
11. Συνεδρία
12. Συνεδρία

Οργανωτικά ζητήματα
Εισαγωγή
Περίληψη προηγούμενης συνεδρίας και συζήτηση πάνω στις
ασκήσεις που δόθηκαν την προηγούμενη συνεδρία.
Πληροφορίες, θεωρία επί του θέματος της συνεδρίας
Ασκήσεις πάνω στον συγκεκριμένο στόχο
Πληροφόρηση σχετικά με την επόμενη συνεδρία. Ασκήσεις
επόμενης συνεδρίας (Homework).

Κατάθλιψη και κοινωνική μάθηση
Πως να φτιάξω ένα πλάνο αυτορρύθμισης
Πως μπορώ να μάθω να χαλαρώνω
Χαλάρωση σε καθημερινές συνθήκες
Ευχάριστες δραστηριότητες και κατάθλιψη
Δημιουργία ενός πλάνου δραστηριοτήτων
2 θεωρίες για μια εποικοδομητική σκέψη
Δημιουργία ενός πλάνου εποικοδομητικής σκέψης
Κοινωνικές δεξιότητες (αυτοπεποίθηση)
Η χρησιμοποίηση κοινωνικών δεξιοτήτων
Σιγουρεύω τις επιτυχίες μου
Δημιουργία ενός πλάνου για την ζωή μου

® Ευθυμίου, 1997
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1. Συνεδρία

Κατάθλιψη και κοινωνική μάθηση

Ι. ΣΚΟΠΟΙ
Σε αυτήν την συνεδρία θα παρουσιαστεί η θεωρία της κοινωνικής μάθησης, με την οποία θα
εξηγήσουμε την κατάθλιψη. Σύμφωνα με αυτήν την θεωρία η κατάθλιψη είναι αποτέλεσμα
μάθησης. Εάν λοιπόν «μάθατε» να είσαστε καταθλιπτικοί, μπορείτε να μάθετε πως να μην
είσαστε καταθλιπτικοί. Το ζητούμενο σε αυτήν την ομάδα είναι να σας βοηθήσει να αποκτήσετε
αυτές τις δεξιότητες που η έλλειψη τους αφενός σας οδήγησε στην κατάθλιψη και αφετέρου
συντηρεί την παρούσα κατάσταση. Για την πρώτη συνεδρία βάλαμε σκοπό:
Α.
Να κατανοήσουμε την θεωρία της κοινωνικής μάθησης,
Β.
Να καταλάβουμε, την σημασία της κοινωνικής θεωρίας για την κατάθλιψη και πως
μπορούμε με την βοήθεια αυτής της γνώσης να καταπολεμήσουμε την κατάθλιψη
ΙΙ. ΑΣΚΗΣΗ
Α.
Εάν έχετε ήδη λάβει κατά την διάρκεια της πρώτης συνάντησης γνωριμίας ένα
ερωτηματολόγιο, συμπληρώστε το και φέρτε το μαζί στην επόμενη συνεδρία.
Β.
Αρχίστε με τις καθημερινές καταγραφές της διάθεσής σας με την βοήθεια του
φυλλαδίου Μ1 (καθημερινό πρωτόκολλο καταγραφής διάθεσης)
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κάθε αρχή και δύσκολη. Όταν είμαστε καταθλιπτικοί μας λείπει η διάθεση να ξεκινήσουμε κάτι,
το οποίο πιθανώς θα βελτιώσει και την διάθεσή μας. Το γεγονός ότι αποφασίσατε να δηλώσετε
συμμετοχή σ΄ αυτήν την ομάδα είναι μια πολύ καλή αρχή.
Είναι σημαντικό για εσάς να κάνετε μια καλή αρχή και να συνηθίσετε να συμπληρώνετε τα
ερωτηματολόγια που σας δίδονται. Προσπαθήστε να δείτε το ερωτηματολόγια που θα πάρετε
μαζί σας σήμερα, καθώς και τις ασκήσεις που θα δοθούν στις επόμενες συνεδρίες, σαν μια
καλή δυνατότητα να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας και πώς μπορείτε δημιουργικά να
αλλάξετε την ζωή σας. Έχετε να κερδίσετε πολλά και τίποτα να χάσετε, εκτός φυσικά από την
κατάθλιψή σας.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία !
® Ευθυμίου, 1997
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2. Συνεδρία

Πως να φτιάξω ένα πλάνο αυτορρύθμισης

Ι. ΣΚΟΠΟΙ
Σε αυτήν την συνεδρία θα μάθουμε πως μπορεί ο καθένας μας να φτιάξει ένα πλάνο
αυτορρύθμισης, δηλαδή ένα σχέδιο σχετικά με τις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε στην ζωή
μας και στον εαυτό μας. Οι μαθησιακοί στόχοι για σήμερα είναι:
Α.
Να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο αυτορύθμισης,
Β.
Να μάθουμε να χρησιμοποιούμε βασικές μεθόδους αυτορύθμισης, για να
περιορίσουμε ή ακόμα και να λύσουμε συγκεκριμένα προσωπικά προβλήματα.
ΙΙ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α.
Συνεχίστε με τις καθημερινές καταγραφές της διάθεσής σας με την βοήθεια του
φυλλαδίου Μ1 (καθημερινό πρωτόκολλο καταγραφής διάθεσης).
Β.
Προσπαθήστε να βρείτε μερικά από τα προβλήματα, τα οποία πιθανώς να
συσχετίζονται με την κατάθλιψή σας. Σημειώστε αυτά τα προβλήματα στο φυλλάδιο Μ2 που
σας δόθηκε σήμερα. Βάλτε τα σε μια σειρά, δίνοντας στο σημαντικότερο τον βαθμό 1, στο
δεύτερο πιο σημαντικό πρόβλημά σας (πάντα κατά την δική σας εκτίμηση) τον βαθμό 2 κ.ο.κ.
Αυτή η λίστα είναι πολύ σημαντική για να δημιουργήσετε το δικό σας σχέδιο αυτορύθμισης.
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συχνά άνθρωποι, οι οποίοι βιώνουν δυσάρεστες καταστάσεις και η καθημερινότητά τους δεν
τους προσφέρει ευχάριστες εμπειρίες, βιώνουν ένα έντονο αίσθημα δυσφορίας, το οποίο
μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις και να οδηγήσει στην κατάθλιψη. Μια πηγή ευχάριστων
εμπειριών είναι ο έπαινος, είτε αυτός προέρχεται από τους άλλους είτε τον δίδουμε εμείς στον
εαυτό μας, όταν είμαστε ευχαριστημένοι μαζί του. Ιδίως οι δεύτεροι έπαινοι είναι πολύ
σημαντικοί. Κατά την διάρκεια των επόμενων συνεδριών θα αναφερόμαστε συχνά στο θέμα
των επαίνων.
Τι είδους έπαινο ή ανταμοιβή σκέφτεστε να δώσετε στον εαυτό σας έχοντας κάνει τις σημερινές
ασκήσεις ; Μην ξεχνάτε: Μια ανταμοιβή αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας του στόχου σας.
® Ευθυμίου, 1997

40

3. Συνεδρία

Πως μπορώ να μάθω να χαλαρώνω

Ι. ΣΚΟΠΟΙ
Σε αυτήν την συνεδρία θα μάθουμε με την βοήθεια ορισμένων βασικών αρχών πως μπορεί ο
καθένας μας να χαλαρώνει. Οι μαθησιακοί στόχοι για σήμερα είναι:
Α.
Να προσδιορίσετε το σημερινό επίπεδο χαλάρωσής σας. Αυτό θα σας δώσει την
δυνατότητα να ελέγχετε και να αξιολογείτε την πρόοδό σας μαθαίνοντας να χαλαρώνετε όλο
και πιο βαθιά και αποτελεσματικά.
Β.
Να βρείτε κάτω από ποιες καταστάσεις και πότε κατά την διάρκεια της ημέρας είστε
περισσότερο σε ένταση.
ΙΙ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α.
Συνεχίστε με τις καθημερινές καταγραφές της διάθεσής σας με την βοήθεια του
φυλλαδίου Μ1 (καθημερινό πρωτόκολλο καταγραφής διάθεσης).
Β.
Συμπληρώστε κάθε μέρα το φυλλάδιο Μ3 «καθημερινός έλεγχος χαλάρωσης» που σας
δόθηκε σήμερα.
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Καθημερινά βιώνουμε στρες και ένταση. Αποτελούν ένα ανασταλτικό παράγοντα στις
προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε την κατάθλιψη. Η χαλάρωση είναι μια σημαντική
δεξιότητα για την καταπολέμηση του άγχους και της έντασης. Όπως μάθαμε στην τελευταία
συνεδρία, πρέπει να συλλέξουμε στοιχεία που να προσδιορίζουν την «αρχική» κατάστασή μας.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταγράψουμε το καθημερινό επίπεδο έντασης που νιώθουμε, για
να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε πόσο μας βοηθάει η εξάσκηση σ’ αυτήν τη δεξιότητα που
μαθαίνουμε τώρα για να νιώσουμε καλύτερα.
Αν θα έχετε εκτελέσει αυτήν την άσκηση, θα είσαστε καλά προετοιμασμένοι για την επόμενη
συνεδρία.
® Ευθυμίου, 1997
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4. Συνεδρία

Χαλάρωση σε καθημερινές συνθήκες

Ι. ΣΚΟΠΟΙ
Σε αυτήν την συνεδρία θα εξασκήσουμε την χαλάρωση και θα μάθουμε πως να την
χρησιμοποιούμε σε καθημερινές καταστάσεις, στις οποίες βιώνεται στρες και ένταση. Οι
μαθησιακοί στόχοι για σήμερα είναι:
Α.
Να χαλαρώνετε μέσω της άσκησης. Αυτό θα σας βοηθήσει όχι μόνο να αντιμετωπίζετε
καλύτερα γενικές αλλά και ειδικές καταστάσεις, τις οποίες βιώνετε με έντονο στρες και ένταση.
Β.
Να βρείτε κάτω από ποιες καταστάσεις και πότε κατά την διάρκεια της ημέρας είστε
περισσότερο σε ένταση.
ΙΙ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α.
Συνεχίστε με τις καθημερινές καταγραφές της διάθεσής σας με την βοήθεια του
φυλλαδίου Μ1 (καθημερινό πρωτόκολλο καταγραφής διάθεσης).
Β.
Εξασκηθείτε κάθε μέρα στην άσκηση Jacobson ή στην Benson.
Γ.
Αξιολογήστε την πρόοδό σας συμπληρώνοντας κάθε μέρα το φυλλάδιο Μ3
«καθημερινός έλεγχος χαλάρωσης» που σας δόθηκε σήμερα.
Δ.
Συμπληρώστε κάθε μέρα το φυλλάδιο Μ4 «καθημερινός έλεγχος χαλάρωσης για
προβληματικές καταστάσεις» που σας δόθηκε σήμερα.
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Θυμηθείτε ότι η χαλάρωση είναι μια δεξιότητα που μαθαίνετε, όπως και κάθε δεξιότητα, μέσω
της συνεπούς εξάσκησης. Μέσω της καθημερινής εξάσκησης θα μάθετε να ελέγχετε το στρες
και την ένταση.
Είναι μια καλή ιδέα να ανταμείψετε τον εαυτό σας για την συνέπεια που θα δείξετε εκτελώντας
ακριβώς το πρόγραμμα εξάσκησης που θέσατε στον εαυτό σας. Τι είδους ανταμοιβή
καθορίσατε ;
Μην ξεχνάτε: Μια ανταμοιβή αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας του στόχου σας.
® Ευθυμίου, 1997
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5. Συνεδρία

Ευχάριστες δραστηριότητες και κατάθλιψη

Ι. ΣΚΟΠΟΙ
Σε αυτήν την συνεδρία θα εξασκήσουμε την χαλάρωση και θα μάθουμε πως να την
χρησιμοποιούμε σε καθημερινές καταστάσεις, στις οποίες βιώνεται στρες και ένταση. Οι
μαθησιακοί στόχοι για σήμερα είναι:
Α.
Να χαλαρώνετε μέσω της άσκησης. Αυτό θα σας βοηθήσει όχι μόνο να αντιμετωπίζετε
καλύτερα γενικές αλλά και ειδικές καταστάσεις, τις οποίες βιώνεται με έντονο στρες και
ένταση.
Β.
Να βρείτε κάτω από ποιες καταστάσεις και πότε κατά την διάρκεια της ημέρας είστε
περισσότερο σε ένταση.
ΙΙ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α.
Συνεχίστε με τις καθημερινές καταγραφές της διάθεσής σας με την βοήθεια του
φυλλαδίου Μ1 (καθημερινό πρωτόκολλο καταγραφής διάθεσης).
Β.
Εξασκηθείτε κάθε μέρα στην άσκηση Jacobson ή στην Benson.
Γ.
Αξιολογείστε την πρόοδό σας συμπληρώνοντας κάθε μέρα το φυλλάδιο Μ3
«καθημερινός έλεγχος χαλάρωσης» που σας δόθηκε σήμερα.
Δ.
Συμπληρώστε κάθε μέρα το φυλλάδιο Μ4 «καθημερινός έλεγχος χαλάρωσης για
προβληματικές καταστάσεις» που σας δόθηκε σήμερα.
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Θυμηθείτε ότι η χαλάρωση είναι μια δεξιότητα που μαθαίνετε, όπως και κάθε δεξιότητα, μέσω
της συνεπούς εξάσκησης. Μέσω της καθημερινής εξάσκησης θα μάθετε να ελέγχετε το στρες
και την ένταση.
Είναι μια καλή ιδέα να ανταμείψετε τον εαυτό σας για την συνέπεια που θα δείξετε εκτελώντας
ακριβώς το πρόγραμμα εξάσκησης που θέσατε στον εαυτό σας. Τι είδους ανταμοιβή
καθορίσατε ;
Μην ξεχνάτε: Μια ανταμοιβή αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας του στόχου σας.

43

6. Συνεδρία

Δημιουργία ενός πλάνου δραστηριοτήτων

Ι. ΣΚΟΠΟΙ
Η σημερινή συνεδρία έχει ως σκοπό να σας βοηθήσει να αυξήσετε το αριθμό των ευχάριστων
δραστηριοτήτων. Οι μαθησιακοί στόχοι που έχουμε θέσει είναι:
Α.
Η σημασία συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την
καθημερινή σας διάθεση.
Β.
Η δημιουργία και η πραγματοποίηση ενός προσωπικού πλάνου αυτο-ρύθμισης που θα
έχει ως στόχο να αυξήσει τον ποσότητα των θετικών δραστηριοτήτων. Θα ορίσουμε κάποιες
συγκεκριμένες δραστηριότητες, θα τις διαβαθμίσουμε ανάλογα με το πόσο επηρεάζουν την
διάθεση μας και θα θέσουμε ως στόχο να τις εμπλουτίσουμε με νέες.
ΙΙ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α.
Συνεχίστε με τις καθημερινές καταγραφές της διάθεσής σας με την βοήθεια του
φυλλαδίου Μ1 (καθημερινό πρωτόκολλο καταγραφής διάθεσης).
Β.
Αυξήστε τις καθημερινές ευχάριστες δραστηριότητές σας καταγράφοντας καθημερινά
στο έντυπο Μ7 «Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός δραστηριοτήτων και καταγραφή» τις
προόδους σας.
Γ.
Συνεχίστε τις καταγραφές σας στο Έντυπο Μηνιαίου Προγραμματισμού
δραστηριοτήτων (Μ5). Μην ξεχνάτε να τις περνάτε στην συνέχεια -τον αριθμό των
καθημερινών ευχάριστων δραστηριοτήτων και ημερήσιας συναισθηματικής διάθεσής σας- στο
έντυπο Μ6 «Σύνθετο διάγραμμα απεικόνισης»
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στην τέταρτη συνεδρία αναφερθήκαμε στον ρόλο της ανταμοιβής για κάθε επιτυχημένο στόχο.
Είναι μια καλή ιδέα να ανταμείψετε τον εαυτό σας για την συνέπεια που θα δείξετε εκτελώντας
ακριβώς το πρόγραμμα εξάσκησης που θέσατε στον εαυτό σας.
Ίσως η εικόνα ότι τα καταφέρνετε να είναι η καλύτερη ανταμοιβή, προσπαθήστε όμως να
συμφωνήσετε με τον εαυτό σας κάτι πιο συγκεκριμένο.
Ίσως δεν είστε συνηθισμένος στο να ανταμείβετε τον εαυτό σας για την επιτυχημένη
προσπάθεια που κάνατε. Ίσως κάτι τέτοιο να σας χαρακτήριζε στο παρελθόν. Όπως όμως θα
δούμε και αργότερα αντιλήψεις του είδους «είναι αυτονόητο …» είναι πιθανόν να είναι
συνυπεύθυνες για την διαταραχή σας.
Μην τρομάζετε αν βάζετε τον πήχη λίγο πιο ψηλά στον προκαθορισμό των στόχων. Συζητείστε
το στην ομάδα σας σε περίπτωση που κάτι τέτοιο σας αγχώνει.
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7. Συνεδρία

Δύο θεωρίες για μια πιο εποικοδομητική σκέψη

Ι. ΣΚΟΠΟΙ
Η σημερινή συνεδρία έχει ως σκοπό να σας μάθει τρόπους για επηρεάζετε στις σκέψεις και
να τις αντικαθιστάτε με πιο λειτουργικές Οι μαθησιακοί στόχοι που βάζουμε για σήμερα
είναι:
Α.
Να πάρετε πληροφορίες σχετικά με δυο θεωρίες για την ανάπτυξη μιας
εποικοδομητικής σκέψης. Πρόκειται από την μια για μια διαδικασία μείωσης των
αρνητικών σκέψεων και αύξησης των θετικών (ονομάζεται «Έλεγχος της σκέψης») και από
την άλλη για την μέθοδο ABC.
Β.
Να μάθετε ποια από τις δύο μεθόδους θα επιλέγετε για να αλλάξετε τον τρόπο με
τον οποίο σκέφτεστε.
ΙΙ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α.
Συνεχίστε με τις καθημερινές καταγραφές της διάθεσής σας με την βοήθεια του
φυλλαδίου Μ1 (καθημερινό πρωτόκολλο καταγραφής διάθεσης).
Β.
Συνεχίστε να αυξάνετε τις καθημερινές ευχάριστες δραστηριότητές σας
καταγράφοντας καθημερινά στο έντυπο Μ7 «Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός
δραστηριοτήτων και καταγραφή» τις προόδους σας και παράλληλα συνεχίστε τις
καταγραφές σας στο Έντυπο Μηνιαίου Προγραμματισμού δραστηριοτήτων (Μ5).
Γ.
Μην ξεχνάτε να καταγράφετε στην συνέχεια τον αριθμό των καθημερινών
ευχάριστων δραστηριοτήτων και ημερήσιας συναισθηματικής διάθεσής σας στο έντυπο Μ6
«Σύνθετο διάγραμμα απεικόνισης»
Δ.
Αποφασίστε ποια από τις δύο μεθόδους σας ταιριάζει καλύτερα και θέλετε να
δουλέψετε με αυτήν. Στην συνέχεια πραγματοποιείστε τα ανάλογα βήματα για κάθε
μέθοδο όπως περιγράφονται στην συνέχεια.
Η μέθοδος «έλεγχος της σκέψης»:
1.
Συμπληρώστε το έντυπο 8 (Καταγραφή σκέψεων)
2.
Στη συνέχεια συμπληρώστε το έντυπο 9 (Καταγραφή αρνητικών και θετικών
σκέψεων)
3.
Αποφασίστε ποια τεχνική σας ταιριάζει καλύτερα και ποια θα χρησιμοποιήσετε
για να αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε.
Η μέθοδος ABC:
1.
Χρησιμοποιείστε ένα δυσάρεστο γεγονός ή συναίσθημα που σας συνέβηκε μέσα
στην μέρα για να συμπληρώστε τα πεδία Α, Β και C στο έντυπο 9 «φύλλο καταγραφής και
αξιολόγησης των εσωτερικών διαλόγων». Χρησιμοποιείστε τις οδηγίες που υπάρχουν πάνω
στο έντυπο. Φέρτε το στην ομάδα για να το συζητήσουμε. Μην συμπληρώσετε ακόμη το
πεδίο D.
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αν μάθετε να επηρεάζετε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε, θα σας βοηθήσει σημαντικά
να νοιώθετε λιγότερο καταθλιπτικά. Αν ασχοληθείτε με τις προτεινόμενες ασκήσεις θα
είστε καλά προετοιμασμένοι για την έβδομη συνεδρία.
Πάρτε λίγο χρόνο για να ανταμείψετε τον εαυτό σας. Δεν υπάρχει καλύτερη ανταμοιβή από
μια σειρά θετικές σκέψεις για την μέχρι τώρα πορεία σας στο πρόγραμμα και τις επιτυχίες
που καταφέρατε μέσα σε αυτό.
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8. Συνεδρία

Δημιουργία ενός σχεδίου για μια πιο εποικοδομητική σκέψη
(αυτορύθμιση)

Ι. ΣΚΟΠΟΙ
Η σημερινή συνεδρία έχει ως σκοπό να σας βοηθήσει να αναπτύξετε ένα σχέδιο για να
σκέφτεστε πιο εποικοδομητικά. Οι μαθησιακοί στόχοι που βάζουμε για σήμερα είναι:
Α.
Να εμβαθύνετε σε κάποια από τις δύο τεχνικές που μάθατε κατά την προηγούμενη
συνεδρία («Έλεγχος της σκέψης» και μέθοδος ABC).
Β.
Να μάθετε κάποιες τεχνικές αυτό-καθοδήγησης που θα σας οδηγήσουνε να ορίζετε
καλύτερα την συμπεριφορά σας με απώτερο σκοπό να γίνετε «οι θεραπευτές του εαυτού
σας».
ΙΙ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α.
Συνεχίστε με τις καθημερινές καταγραφές της διάθεσής σας με την βοήθεια του
φυλλαδίου Μ1 (καθημερινό πρωτόκολλο καταγραφής διάθεσης).
Β.
Ανάλογα με τον τύπο τεχνικής που έχετε επιλέξει οι ασκήσεις σας για αυτήν την
εβδομάδα είναι:
Η μέθοδος «έλεγχος της σκέψης»:
1. Συνεχίστε να συμπληρώνετε το έντυπο 9 (Καταγραφή και μέτρηση αρνητικών
και θετικών σκέψεων)
2. Αποφασίστε ποια τεχνική σας ταιριάζει καλύτερα και ποια θα χρησιμοποιήσετε
για να αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε.
Η μέθοδος ABC:
1.
Χρησιμοποιείστε ένα δυσάρεστο γεγονός ή συναίσθημα που σας συνέβηκε
μέσα στην μέρα για να συμπληρώστε τα πεδία Α, Β και C στο έντυπο 9 «φύλλο
καταγραφής και αξιολόγησης των εσωτερικών διαλόγων». Χρησιμοποιείστε τις
οδηγίες που υπάρχουν πάνω στο έντυπο.
2.
Έχοντας μάθει στην προηγούμενη συνεδρία πώς να συμπληρώνετε ακόμη το
πεδίο D (Συζήτηση), μπορείτε να το επεξεργαστείτε μόνοι σας. Φέρτε τα φύλλα
που επεξεργαστήκατε στην ομάδα για να το συζητήσουμε.
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η ανάπτυξη νέων τρόπων εποικοδομητικής σκέψης είναι μια πρόκληση. Μαθαίνοντας
κανείς να αντιλαμβάνεται και να επηρεάζει τις σκέψεις του, μπορεί να αλλάξει και το πώς
αισθάνεται και πως συμπεριφέρεται. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για σας που
αντιμετωπίζετε προβλήματα που πηγάζουν από την διάθεσή σας και την διαφορετική σε
σχέση με το παρελθόν συμπεριφορά σας. Οι σκέψεις για έναν άνθρωπο που δεν έχει
εκπαιδευτεί να τις παρακολουθεί, μοιάζει να τρέχουν πολύ γρήγορα και να γίνονται
αυτόματα.
Η αρχή θα είναι δύσκολη, αλλά όπως κάθε πράγμα, όσο περισσότερο το εξασκούμε, τόσο
πιο εύκολο στην εφαρμογή του μας φαίνεται. Ίσως δυσκολευτείτε να αναγνωρίσετε αυτές
τις κρίσιμες σκέψεις που επηρεάζουν άμεσα την διάθεσή σας. Μέσα από τις συζητήσεις
στην ομάδα, θα βοηθηθείτε ακόμη περισσότερο βλέποντας πως οι σκέψεις που κάνετε
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είναι κοινές με αυτές που κάνουν τα άλλα μέλη της ομάδας. Ίσως η ομάδα σας βοηθήσει να
καταλάβετε πόσο μικρό είναι το επόμενο βήμα, δηλαδή έχοντας αναγνωρίσει αυτές τις
καταθλιπτικογόνες σκέψεις να τις αντικαθιστάτε με περισσότερο λογικές και
εποικοδομητικές. Αλλά τώρα αφοσιωθείτε στο πρώτο βήμα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα
αναζήτηση. Καλή τύχη !
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9. Συνεδρία

Κοινωνικές δεξιότητες (αυτοπεποίθηση)

Ι. ΣΚΟΠΟΙ
Στη σημερινή μας συνεδρία θα αναφερθούμε στις κοινωνικές δεξιότητες και πως αυτές
επηρεάζουν την ικανότητά σας να συνδιαλέγεστε με άλλους ανθρώπους. Οι στόχοι για την
που θέτουμε για σήμερα είναι:
Α.
Να βρείτε και να καταγράψετε προβλήματα στον τομέα των κοινωνικών σας
δεξιοτήτων.
Β.
Να παρατηρήσετε την συμπεριφορά σας στις προβληματικές καταστάσεις που
έχετε καταγράψει.
ΙΙ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α.
Συνεχίστε με τις καθημερινές καταγραφές της διάθεσής σας με την βοήθεια του
εντύπου Μ1 (καθημερινό πρωτόκολλο καταγραφής διάθεσης).
Β.
Δημιουργήστε την προσωπική σας λίστα με τις προβληματικές καταστάσεις στις
οποίες θα θέλατε να έχετε περισσότερο αυτοπεποίθηση.
Γ.
Συμπληρώνετε καθημερινά το έντυπο Μ11 (Έλεγχος της ικανότητας διεκδίκησης).
Δ.
Επιλέξτε δύο θέματα από την προσωπική σας λίστα προβληματικών καταστάσεων.
Ορίστε ένα χρονικό σημείο μέσα στην ημέρα, κατά προτίμηση όταν δεν είστε πολύ
κουρασμένοι και αφήστε την φαντασία σας να παίξει την κατάσταση που έχετε επιλέξει.
Αυτή η νέα καθημερινή άσκηση θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 15 λεπτά. Φανταστείτε
τον εαυτό σας να συμπεριφέρεται διαφορετικά απ΄ότι γνωρίσετε. Διεκδικητικά, όπως θα
μάθετε στην ομάδα σας.

ΙΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η διεκδικητική συμπεριφορά δεν είναι επιθετική. Διεκδικητικός είναι αυτός που εκφράζει
τα συναισθήματά του και τις σκέψεις του (ανεξάρτητα αν είναι θετικά ή αρνητικά) με τρόπο
ευθύ και ξεκάθαρο. Όπως και άλλα ζητήματα που έχουμε δει κατά την διάρκεια του
προγράμματός μας, έτσι και η διεκδικητική συμπεριφορά μαθαίνεται μέσω εξάσκησης και
της επανάληψης. Αυτό είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο. Αποκτώντας αυτή την
δεξιότητα θα δείτε ότι μια σειρά από επιπτώσεις που έφερνε η έλλειψή της θα σας κάνουν
την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και τις σχέσεις σας με τους άλλους ανθρώπους πιο
καλές.
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10. Συνεδρία

Η χρησιμοποίηση των κοινωνικών δεξιοτήτων

Ι. ΣΚΟΠΟΙ
Στη σημερινή μας συνεδρία θα δούμε πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις κοινωνικές
δεξιότητες που προσπαθήσατε να εξασκήσετε στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μετά
την τελευταία μας συνεδρία. Για την σημερινή συνεδρία θέτουμε τους επόμενους στόχους:
Α.
Να βρείτε, να καταγράψετε και να αξιολογείστε κοινωνικές δραστηριότητες στις
οποίες βρίσκετε ευχαρίστηση.
Β.
Να δημιουργήσετε ένα πλάνο αύξησης των κοινωνικών δραστηριοτήτων που
αναμένετε να σας δώσουν ευχαρίστηση.
ΙΙ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α.
Συνεχίστε με τις καθημερινές καταγραφές της διάθεσής σας με την βοήθεια του
εντύπου Μ1 (καθημερινό πρωτόκολλο καταγραφής διάθεσης).
Β.
Ασκείστε καθημερινά δραστηριότητες, στις οποίες εκδηλώνετε διεκδικητική
συμπεριφορά και αξιολογείστε την αποτελεσματικότητά σας με την βοήθεια του εντύπου
Μ11 (Έλεγχος της ικανότητας διεκδίκησης).
Γ.
Συμπληρώστε το έντυπο Μ12 (Ερωτηματολόγιο κοινωνικών δραστηριοτήτων).
Δ.
Συμπληρώστε το έντυπο Μ13 (Κοινωνικές δραστηριότητες που πρέπει να ασκώ
συχνότερα)
Ε.
Συμπληρώστε το έντυπο Μ14 (Δραστηριότητες που πρέπει να περιορίσω)
ΣΤ.
Δημιουργήσετε ένα πλάνο αύξησης των κοινωνικών δραστηριοτήτων που
αναμένετε να σας δώσουν ευχαρίστηση και αξιολογείστε την πρόοδο σας με την βοήθεια
των εντύπων Μ13 και Μ14.
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα που έχουν τάση να αναπτύξουν κατάθλιψη ή
βρίσκονται ήδη σε καταθλιπτική φάση, να διατηρήσουν τις υπάρχουσες κοινωνικές τους
δραστηριότητες ή σε περίπτωση που ήδη έχουν αποσυρθεί να τις αναπτύξουν. Οι ασκήσεις
αυτής της συνεδρίας έχουν ιδιαίτερη σημασία. Θα διαπιστώστε ότι θα χρειαστείτε για την
εκτέλεση αυτών των ασκήσεων περισσότερο χρόνο απ΄ ότι χρειαστήκατε για τις ασκήσεις
προηγούμενων συνεδριών. Μην απελπιστείτε ! Θα δείτε ότι εκτελώντας αυτές τις ασκήσεις
η διάθεση σας θα βελτιωθεί και θα έχετε βάλει μια σταθερή βάση για την πορεία της
θεραπείας σας.
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12. Συνεδρία

Δημιουργία ενός πλάνου για την ζωή μου

Ι. ΣΚΟΠΟΙ
Αυτή η τελευταία συνεδρία προβλέπεται προκειμένου να συζητήσουμε το πώς καταρτίζει
κανείς ένα σχέδιο (πλάνο) ζωής. Σκοπός του σχεδίου είναι να σταθεροποιήσετε τις επιτυχίες
που είχατε μέσα στην διάρκεια αυτού του προγράμματος και να αποτρέψετε την
πιθανότητα να ξαναπαρουσιάσετε καταθλιπτικά επεισόδια.
Οι στόχοι που βάζουμε για σήμερα είναι:
Α.
Να βοηθήσει το ένα μέλλος της ομάδας το άλλο να φτιάξει το δικό του πλάνο ζωής,
λαμβάνοντας υπόψιν τις ατομικές του ανάγκες.
Β.
Να ορίσετε ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης – βοήθεια μνήμης για να σας βοηθήσει σε
προβλεπόμενες ή απρόσμενες κρίσεις.
ΙΙ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α.
Συνεχίστε με τις καθημερινές καταγραφές της διάθεσής σας με την βοήθεια του
φυλλαδίου Μ1 (καθημερινό πρωτόκολλο καταγραφής διάθεσης).
Β.
Συμπληρώστε το φυλλάδιο Μ 16 (Πλάνο ζωής)
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Είναι πολύ πιθανόν σήμερα, τελειώνοντας το πρόγραμμα να αισθάνεστε πολύ καλύτερα
απ΄ ότι όταν ξεκινούσατε. Καταφέρατε να σταθεροποιήσετε την διαθεσή σας και αυτό
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι ακολουθήσατε πιστά το πρόγραμμα. Η σημερινή μέρα
δεν σηματοδοτεί το τέλος της προσπάθειάς σας. Αντίθετα θα πρέπει να συνεχίσετε να
χρησιμοποιείτε καθημερινά και όσο πιο συχνά μπορείτε όσα μάθατε στο πρόγραμμα για να
αποτρέψετε την πιθανότητα εμφάνισης μελλοντικών επεισοδίων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι
να χρησιμοποιήσετε όσα μάθατε, αν νιώσετε ότι η διάθεσή σας χειροτερεύει και πάλι.
Η καλύτερη συμβουλή που μπορούμε να σας δώσουμε είναι: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ
καθότι η πρόληψη είναι καλύτερη από την θεραπεία.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για την προσπάθεια που κάνατε!
Δείχνει πόσα πολλά μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τον εαυτό σας.
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1. Γνωσιακά μοντέλα
Όταν αναφερόμαστε σε γνωσιακά μοντέλα, αναφερόμαστε στο μοντέλο του Beck και το
μοντέλο της μαθημένης αβοηθητότητας (theory of learned helplessness) του Martin
Seligman. Το πρώτο προήλθε από την παρατήρηση των ασθενών και χρησιμοποίησε
συλλήψεις του πεδίου του information processing κυρίως την έννοια του σχήματος
(schema). Η δεύτερη, όταν συνάντησε δυσκολίες, αναδομήθηκε λαμβάνοντας υπόψη μια
μεταβλητή, τις αιτιοπροσδιοριστικές γνωσίες (attributions), που ήταν παρόμοιες με τις
δυσλειτουργικές στάσεις (dysfunctional attitudes) του Beck. Η attributional theory
σχηματίστηκε μέσα από το πλαίσιο της αβοηθητότητας.

1.1. Το γνωσιακό μοντέλο για την κατάθλιψη του A.T. Beck

Οι A.T. Beck, A.J. Rush, B.F. Shaw και G. Emery (1979) παρουσίασαν ένα γνωσιακό
ερμηνευτικό μοντέλο για την κατάθλιψη και ένα πρότυπο θεραπευτικής παρέμβασης
βασισμένο στο έργο του Beck για την κατάθλιψη (1967, 1976). Το μοντέλο περιλαμβάνει
τρεις βασικές έννοιες με τις οποίες εξηγείται το ψυχολογικό υπόστρωμα της κατάθλιψης. Οι
έννοιες αυτές είναι: α) η γνωσιακή τριάδα, β) τα σχήματα και γ) οι γνωσιακές παραποιήσεις.

1.1.1. Η γνωσιακή τριάδα

Η γνωσιακή τριάδα περιλαμβάνει τρία πρότυπα που αναφέρονται στον
ιδιοσυγκρασιακό τρόπο θεώρησης του ατόμου για τον εαυτό του, το μέλλον και τις
εμπειρίες του.
Το πρώτο στοιχείο της γνωσιακής τριάδας αναφέρεται στον αρνητικό τρόπο με τον
οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του. Το άτομο που υποφέρει από κατάθλιψη
θεωρεί τον εαυτό του ανεπαρκή και άρρωστο. Τείνει να αποδίδει τις δυσάρεστες εμπειρίες
και γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή του σε μια ψυχολογική, ηθική ή σωματική
ανεπάρκεια που πιστεύει ότι υπάρχει στο ίδιο. Λόγω των υποτιθέμενων ανεπαρκειών του
θεωρεί ότι είναι ανάξιος και μη αρεστός από άλλα άτομα και επίσης τείνει να υποτιμά και
να κριτικάρει τον εαυτό του. Τέλος, πιστεύει ότι υπολείπεται των χαρακτηριστικών εκείνων
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που για το ίδιο εκτιμώνται ως απαραίτητα για την κατάκτηση ικανοποίησης και ευτυχίας
στη ζωή.
Το δεύτερο στοιχείο της γνωσιακής τριάδας αναφέρεται στην τάση ερμηνείας των
εμπειριών με αρνητικό τρόπο. Το άτομο με κατάθλιψη πιστεύει ότι ο κόσμος θέτει
υπερβολικές απαιτήσεις στο ίδιο και / ή δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια στην επίτευξη
των στόχων του. Ακόμα κι αν υπάρχουν δυνατές εναλλακτικές ερμηνείες, τείνει να
αντιλαμβάνεται τα γεγονότα με τρόπο που να ανταποκρίνονται στις προϋπάρχουσες
αρνητικές πεποιθήσεις του. Τελικά, παρερμηνεύει τις αλληλεπιδράσεις του με το
περιβάλλον ως εμπειρίες που χαρακτηρίζονται από ματαίωση ή το στοιχείο της απώλειας.
Το τρίτο στοιχείο, αναφέρεται στην αρνητική θεώρηση του μέλλοντος. Το άτομο με
κατάθλιψη αναμένει ότι οι παρούσες δυσκολίες του θα συνεχίζονται επ’ αόριστον. Οι
αρνητικές προσδοκίες επηρεάζουν τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους
του ατόμου. Όταν σκέφτεται να υλοποιήσει κάποιο συγκεκριμένο στόχο στο εγγύς μέλλον,
προσδοκά ότι θα αποτύχει. Αντίστοιχα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, αναμένει ότι το μέλλον
του επιφυλάσσει διαρκείς δυσκολίες, ματαιώσεις και απώλειες.
Το μοντέλο υποστηρίζει ότι η ενεργοποίηση των αρνητικών γνωστικών προτύπων
που αποτελούν τη γνωσιακή τριάδα, μπορεί να ερμηνεύσει τα συμπτώματα του
καταθλιπτικού συνδρόμου. Συγκεκριμένα, το άτομο που παρερμηνεύει τις αλληλεπιδράσεις
του με άλλους ανθρώπους ως ενδεικτικές απόρριψης θα αντιδράσει με το ίδιο συναίσθημα
που αναμένεται να εμφανιστεί στην περίπτωση μιας πραγματικής εμπειρίας απόρριψης
(π.χ. θλίψη, θυμός). Η ομάδα συμπτωμάτων που αναφέρεται στη μείωση των κινήτρων
(ελάττωση της βούλησης, επιθυμία του ατόμου να διαφύγει ή να αποφύγει καταστάσεις)
μπορεί επίσης να ερμηνευτεί ως συνέπεια της ενεργοποίησης αρνητικών γνωσιών. Η
προσδοκία της αποτυχίας, οδηγεί το άτομο να αποφεύγει τη δέσμευση που απαιτείται για
την υλοποίηση ενός στόχου. Κατά συνέπεια η βούληση ελαττώνεται λόγω της έλλειψης
ελπίδας και της απαισιοδοξίας. Ο αυτοκτονικός ιδεασμός μπορεί να γίνει κατανοητός ως
μια ακραία έκφραση της επιθυμίας διαφυγής από μια κατάσταση που γίνεται αντιληπτή ως
ανυπόφορη ή από ένα πρόβλημα που θεωρείται ανεπίλυτο. Το άτομο με κατάθλιψη θεωρεί
τον εαυτό του ως βάρος για τους άλλους ανθρώπους και κατά συνέπεια πιστεύει ότι τα
πράγματα θα ήταν καλύτερα για όλους, ακόμα και για εκείνον, αν πέθαινε.
Με γνωσιακούς όρους μπορεί επίσης να εξηγηθεί η αυξημένη εξάρτηση από άλλα
πρόσωπα. Το άτομο με κατάθλιψη θεωρεί τον εαυτό του ανεπαρκή και αβοήθητο. Επίσης
μεγεθύνει μη ρεαλιστικά τη δυσκολία υλοποίησης σχετικά απλών στόχων και προσδοκά ότι
θα αποτύχει ανεξάρτητα από την προσπάθεια που καταβάλλει. Ως αποτέλεσμα αναζητά
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βοήθεια και καθησύχαση από ανθρώπους που θεωρεί περισσότερο επαρκείς και ικανούς.
Τέλος, υποστηρίζεται ότι το γνωσιακό μοντέλο μπορεί να ερμηνεύσει και τα σωματικά
συμπτώματα της κατάθλιψης. Η απάθεια και η μείωση της ενεργητικότητας μπορεί να
οφείλονται στην πεποίθηση του ατόμου ότι όλες οι προσπάθειες του είναι καταδικασμένες
στην αποτυχία. Η αναστολή της ψυχοκινητικής δραστηριότητας αποδίδεται στην αρνητική
θεώρηση του μέλλοντος λόγω της οποίας το άτομο βιώνει ένα αίσθημα ματαιότητας.

1.1.2. Δομή οργάνωσης της σκέψης – Σχήματα

Η έννοια του σχήματος είναι η δεύτερη βασική έννοια από την οποία απαρτίζεται
το γνωσιακό μοντέλο για την κατάθλιψη. Το σχήμα μπορεί να ερμηνεύσει τη διατήρηση των
δυσλειτουργικών στάσεων παρά το γεγονός ότι στη ζωή του ατόμου υπάρχουν
αντικειμενικά θετικά γεγονότα και παράγοντες.
Το σχήμα αναφέρεται σε μια γνωστική κατασκευή η οποία αποτελείται από
σταθερά πρότυπα ερμηνείας ενός ορισμένου συνόλου ερεθισμάτων. Συγκεκριμένα
υποστηρίζεται ότι τα άτομα προσέχουν επιλεκτικά συγκεκριμένα ερεθίσματα από την
πληθώρα εκείνων που απαρτίζουν μια κατάσταση. Οι διαφορετικοί συνδυασμοί
επιλεγμένων ερεθισμάτων σε ένα πρότυπο οδηγεί τα άτομα να αντιλαμβάνονται την ίδια
κατάσταση με διαφορετικό τρόπο. Ταυτόχρονα λόγω του προτύπου το ίδιο άτομο είναι
σχετικά σταθερό και συνεπές στον τρόπο που αντιλαμβάνεται και αντιδρά σε παρόμοιους
τύπους ερεθισμάτων. Τα σχετικά

σταθερά γνωστικά

πρότυπα ερμηνείας

ενός

συγκεκριμένου συνόλου καταστάσεων συνιστούν το σχήμα. Όταν το άτομο έρχεται
αντιμέτωπο με μια κατάσταση, ενεργοποιείται το σχήμα που συνδέεται με αυτή. Βάσει του
σχήματος, τα δεδομένα που αφορούν τη συγκεκριμένη κατάσταση μετατρέπονται σε
γνωσίες

καθώς

μέσω

αυτής

της

γνωστικής

κατασκευής

κωδικοποιούνται,

κατηγοριοποιούνται και ερμηνεύονται οι εμπειρίες.
Το είδος των σχημάτων που ενεργοποιούνται κάθε φορά, καθορίζει τον τρόπο που
το άτομο δομεί τις εμπειρίες του και χρωματίζει τις αντιδράσεις του. Κάποια σχήματα
γίνονται προεξάρχοντα, ενεργοποιούνται συχνότερα και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την
αντίληψη και συμπεριφορά του ατόμου. Σε περιπτώσεις ψυχοπαθολογίας, όπως στην
κατάθλιψη, το άτομο τείνει σταθερά να παρερμηνεύει συγκεκριμένες καταστάσεις με
τρόπο που να ανταποκρίνονται στα κυρίαρχα δυσλειτουργικά του σχήματα. Τα σχήματα
αυτά είναι εξαιρετικά ιδιοσυγκρασιακά με την έννοια ότι πυροδοτούνται όλο και συχνότερα
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από ερεθίσματα που λογικά συνδέονται ελάχιστα μαζί τους. Κατά συνέπεια το άτομο χάνει
σε μεγάλο βαθμό τον εκούσιο έλεγχο της σκέψης του.
Ιδιαιτέρα στην περίπτωση της κατάθλιψης τα κυρίαρχα δυσλειτουργικά σχήματα
οδηγούν σε συστηματική παραμόρφωση της πραγματικότητας. Η σκέψη του ατόμου
κυριαρχείται από αρνητικές αντιλήψεις παρά το γεγονός ότι μπορεί να απουσιάζει
οποιαδήποτε λογική σύνδεση μεταξύ αυτών και της πραγματικότητας. Ταυτόχρονα το
άτομο γίνεται όλο και λιγότερο ικανό να αντιληφθεί τα συστηματικά σφάλματα που
χαρακτηρίζουν τις αρνητικές σκέψεις του. Σε περιπτώσεις σοβαρής κατάθλιψης, το άτομο
μπορεί να απορροφηθεί σε τέτοιο βαθμό από τις επαναλαμβανόμενες και επίμονες
αρνητικές σκέψεις του ώστε να μη μπορεί πλέον να συγκεντρωθεί σε εξωτερικά ερεθίσματα
(π.χ. να διαβάσει ένα κείμενο ή να απαντήσει σε ερωτήσεις) ή να αντεπεξέλθει σε
διανοητικές δραστηριότητες (π.χ. επίλυση προβλημάτων, μνημονική ανάκληση).

1.1.3. Γνωσιακές παραποιήσεις

Η τρίτη βασική έννοια του μοντέλου αναφέρεται στις γνωσιακές παραποιήσεις οι
οποίες συνιστούν συστηματικά λάθη κατά την επεξεργασία πληροφοριών, χαρακτηρίζουν
τη σκέψη του ατόμου με κατάθλιψη και συντηρούν την πίστη του στην ορθότητα και
εγκυρότητα των αρνητικών πεποιθήσεων παρά την ύπαρξη στοιχείων για το αντίθετο.
Συνήθη είδη γνωσιακών παραποιήσεων που παρατηρούνται στην κατάθλιψη είναι: α)
Αυθαίρετο συμπέρασμα, β) Επιλεκτική αφαίρεση, γ) Υπεργενίκευση, δ) Μεγιστοποίηση και
ελαχιστοποίηση, ε) Προσωποποίηση και στ) Διπολική σκέψη.
Ένας ακόμα τρόπος κατανόησης των διαταραχών σκέψης που παρατηρούνται στην
κατάθλιψη είναι η θεώρηση τους με όρους «πρωτόγονων» έναντι «ώριμων» αρχών
οργάνωσης της πραγματικότητας. Το μοντέλο υποστηρίζει ότι τα άτομα με κατάθλιψη
έχουν την τάση να δομούν τις εμπειρίες τους βάσει σχετικά πρωτόγονων αρχών. Κατά
συνέπεια η καταθλιπτική σκέψη διακρίνεται από χαρακτηριστικά που μοιάζουν με τα
χαρακτηριστικά της σκέψης των μικρών παιδιών όπως αυτά περιγράφηκαν από τον Piaget
(1932, 1960).
Σύμφωνα με τους Beck et al., (1979) και Beck (1976), η τυπική καταθλιπτική σκέψη
είναι μονοδιάστατη, γενική και αδιαφοροποίητη. Το άτομο τείνει να διατυπώνει γενικές
κρίσεις ενώ κατηγοριοποιεί την εμπειρία και συμπεριφορά του σε λίγες χονδροειδείς
κατηγορίες. Επίσης η καταθλιπτική σκέψη είναι απόλυτη και κριτική, αμετάκλητη και
εστιασμένη σε ατομικά χαρακτηριστικά. Το άτομο διακρίνεται από απόλυτα standards
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βάσει των οποίων αυτο – αξιολογείται ως «χαμένος» και «ηττημένος» και κατά συνέπεια η
αυτοεκτίμηση του είναι εξαιρετικά χαμηλή. Θεωρεί ότι οι δυσκολίες του θα συνεχίζονται
επ’ αόριστον και είναι καταδικασμένος καθώς υπάρχουν αμετάβλητες ανεπάρκειες και
μειονεξίες στην προσωπικότητα του.

1.2. Η σημασία της προδιάθεσης και της αμοιβαίας αλληλεπίδρασης

Το γνωσιακό μοντέλο διατυπώνει ορισμένες υποθέσεις σχετικά με την προδιάθεση
για κατάθλιψη. Συγκεκριμένα όπως υποστηρίζεται από τους Beck et al., (1979) και Beck
(1976), εστία των αρνητικών πεποιθήσεων για τον εαυτό, το μέλλον και τον εξωτερικό
κόσμο είναι οι πρώιμες εμπειρίες στη ζωή του ατόμου που καθιστούν ευάλωτη τη γνωστική
οργάνωση σε καταστάσεις που μοιάζουν με τις εμπειρίες αυτές. Συνεπώς δύσκολες, ακόμα
και ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, δεν οδηγούν απαραίτητα σε κατάθλιψη, αν δεν
προϋπάρχει ευαλωτότητα του ατόμου στις συνθήκες αυτές (π.χ. μια σωματική ασθένεια
μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, αν προϋπάρχει η λανθάνουσα πεποίθηση του ατόμου
ότι είναι καταδικασμένο να υποφέρει στη ζωή του. Η σωματική ασθένεια λειτουργεί ως
εκλυτικός παράγοντας που πυροδοτεί και ενεργοποιεί τη λανθάνουσα πεποίθηση η οποία
και είναι υπεύθυνη για την εκδήλωση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας). Όπως
υποστηρίζει ο Beck (1976), σημαντικός εκλυτικός παράγοντας που ανευρίσκεται στην
έναρξη της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας είναι η εμπειρία της απώλειας. Το
περιεχόμενο της σκέψης του ατόμου περιστρέφεται γύρω από μια σημαντική απώλεια,
καθώς πιστεύει ότι έχει χάσει κάτι εξαιρετικά απαραίτητο για την ευτυχία και ικανοποίηση
του. Το βίωμα της απώλειας είναι υποκειμενικό και νοηματοδοτείται από τις βαθύτερες
πεποιθήσεις του ατόμου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν βάσει των πρώιμων εμπειριών του.
Επίσης το μοντέλο αναφέρεται στη σημασία της αμοιβαίας αλληλεπίδρασης στη
διαμόρφωση

ενός

φαύλου

κύκλου

διατήρησης

της

κατάθλιψης.

Συγκεκριμένα

υποστηρίζεται ότι το άτομο που αρχίζει να αναπτύσσει καταθλιπτική συμπτωματολογία,
ταυτόχρονα αποσύρεται και απομακρύνεται από τα σημαντικά πρόσωπα της ζωής του. Με
τη σειρά τους, τα πρόσωπα αυτά μπορεί να αντιδράσουν κριτικά ή απορριπτικά προς το
άτομο. Η αντίδραση αυτή ενεργοποιεί ή επιδεινώνει την κριτική ή απορριπτική στάση του
ατόμου προς τον εαυτό του, οδηγώντας σε μεγαλύτερου βαθμού απομόνωση και
απόσυρση. Ο φαύλος κύκλος μπορεί να εξακολουθεί έως ότου το άτομο, που βρίσκεται
πλέον σε κλινική κατάθλιψη, είναι αρνητικό σε οποιαδήποτε απόπειρα προσέγγισης για
βοήθεια και υποστήριξη από άλλους ανθρώπους. Αντίθετα ένα ισχυρό κοινωνικό
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υποστηρικτικό σύστημα μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά στην ανάπτυξη μείζονος
κατάθλιψης. Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις δρουν ως αποδεικτικά στοιχεία της αποδοχής
και σεβασμού του ατόμου από άλλους ανθρώπους και κατά συνέπεια ελαττώνουν την τάση
του να υποτιμά και να κατακρίνει τον εαυτό του. Ωστόσο, το μοντέλο υποστηρίζει ότι τα
άτομα διαφέρουν στο βαθμό που η κατάθλιψή τους ενεργοποιείται ή επιδεινώνεται από το
ρόλο άλλων ανθρώπων. Κάποια άτομα εκδηλώνουν κατάθλιψη ανεξάρτητα από την ύπαρξη
αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων και ευνοϊκών παραγόντων στη ζωή τους.

1.3. Κριτική στη θεωρία του Beck

Σύμφωνα με τη θεωρία του Beck (1967) οι απαισιόδοξες σκέψεις αποτελούν το βασικό
σύμπτωμα της διαταραχής ενός καταθλιπτικού. Αν, όμως, οι σκέψεις ή οι γνωσίες είναι ο
αιτιώδης παράγοντας, πώς προκαλούν τα άλλα συμπτώματα της κατάθλιψης; Ωστόσο, ο
ίδιος ο Beck (1984), σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, υποβίβασε τη σημασία των
απαισιόδοξων σκέψεων αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα της βιολογικής προσέγγισης για
την κατάθλιψη.
Μια ακόμα ανεπάρκεια στη θεωρία του Beck συνδέεται με την ασάφεια στην
εμπειρική σχέση ανάμεσα στη γνωστική τριάδα και τις γνωσιακές παραποιήσεις. Η
προσωποποίηση προκαλεί αρνητική εικόνα για τον εαυτό ή το αντίστροφο;
Επίσης, δεν είναι διασαφηνισμένος ο τρόπος με τον οποίο σχετίζονται οι
μεταβλητές στη θεωρία του Beck. Με ποιον τρόπο διαφέρει η μια γνωσιακή παραποίηση
από την άλλη;
2. Μαθημένη αβοηθητότητα (Learned helplessness)
Η μαθημένη αβοηθητότητα αποτελεί ένα φαινόμενο που αποτελείται από τρία στοιχεία: το
δυσάρεστο ενδεχόμενο ή απρόοπτο, την ερμηνεία ή επίγνωση και τη συμπεριφορά.
Το απρόοπτο (contingency) αναφέρεται στην αντικειμενική σχέση ανάμεσα στις
πράξεις του ατόμου και τα αποτελέσματα που κατ΄ επέκταση βιώνει. Το πιο σημαντικό
απρόοπτο είναι η έλλειψη ελέγχου (uncontrollability): μια τυχαία δηλαδή σχέση μεταξύ των
πράξεων του ατόμου και των αποτελεσμάτων. Το αντίθετο απρόοπτο, η ελεγξιμότητα,
συμβαίνει όταν οι πράξεις του ατόμου παράγουν αξιόπιστα αποτελέσματα.
Η ερμηνεία (cognition) συνδέεται με τον τρόπο αντίληψης, εξήγησης και
υπολογισμού του απρόοπτου. Αυτή η διαδικασία αποτελείται από τα εξής βήματα: αρχικά,
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το άτομο πρέπει να κατανοήσει το απρόοπτο. Η αντίληψή του μπορεί να είναι ορθή ή
εσφαλμένη. Συνεπώς, ένα ελέγξιμο γεγονός μπορεί να γίνει αντιληπτό ως μη ελέγξιμο και
αντιστρόφως. Εν συνεχεία, το άτομο εξηγεί τι έχει αντιληφθεί. Μια αποτυχία ίσως εξηγηθεί
ως αποτέλεσμα ατυχίας ή ανοησίας. Τέλος, το άτομο μέσω της αντίληψης και της εξήγησης
δημιουργεί προσδοκίες για το μέλλον. Αν, για παράδειγμα, βιώσει μια αποτυχία, την οποία
θεωρεί απόρροια της ανοησίας του, τότε θα περιμένει ότι θα αποτύχει για άλλη μια φορά,
όταν βρεθεί σε καταστάσεις που απαιτούν ευφυΐα.
Η συμπεριφορά (behaviour) αναφέρεται στις παρατηρούμενες επιπτώσεις του
απρόοπτου και τις ερμηνείες του ατόμου για αυτό. Οι έρευνες για την αβοηθητότητα
μετρούν την παθητικότητα ενός ατόμου ή την ενεργητικότητα σε μια κατάσταση
διαφορετική από εκείνη, όπου η έλλειψη ελέγχου κυριαρχούσε. Το άτομο παραιτείται ή
σταματά να ενεργεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι σε θέση να ασκεί έλεγχο σε μια
κατάσταση; Επιπροσθέτως, η αβοηθητότητα σε συνδυασμό με τις αρνητικές μελλοντικές
προσδοκίες είναι δυνατό να συντελέσουν στα ακόλουθα αποτελέσματα: γνωστική σύγχυση,
χαμηλή αυτοεκτίμηση, θλίψη, απουσία επιθετικότητας και σωματική ασθένεια (Seligman,
Peterson & Maier, 1993).

2.1. Η εισαγωγή των αιτιοπροσδιοριστικών γνωσιών στο μοντέλο του Seligman

Σε άρθρο του ο Seligman το 1981 παρουσιάζει την αναθεωρημένη πρόταση του μοντέλου
της αβοηθητότητας περιγράφοντας τέσσερα γνωσιακά χαρακτηριστικά που όταν
συνυπάρχουν σε ένα άτομο αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης της κατάθλιψης:

·
·
·

·

Το άτομο αναμένει ότι highly aversive state of affairs είναι πιθανόν να συμβούν ή
μια έντονα επιθυμητή κατάσταση είναι απίθανο να συμβεί.
Το άτομο αναμένει να είναι αδύναμο να κάνει κάτι για ν’ αποτρέψει αυτή τη
πιθανότητα.
Το άτομο υιοθετεί μια δυσπροσαρμοστική αιτιοπροσδιοριστική στάση, έτσι ώστε τα
αρνητικά συμβάντα να τα αποδίδει σε εσωτερικά (internal), σταθερά (stable) και
σφαιρικά (global) αίτια ενώ τα θετικά συμβάντα τα αποδίδει σε εξωτερικά
(external), ασταθή (unstable) και ειδικά (specific) αίτια.
Όσο μεγαλύτερη η βεβαιότητα για επερχόμενα αρνητικά συμβάντα και
ανικανότητα διαχείρισης αυτών τόσο μεγαλύτερα είναι τα ελλείμματα σε γνωσιακό
επίπεδο και επίπεδο κινητοποίησης. Όσο μεγαλύτερης σημασίας είναι για το άτομο
το επερχόμενο μη ελεγχόμενο συμβάν, τόσο περισσότερο αρνητικά επηρεάζεται το
συναίσθημα του και η αυτο-εκτίμησή του.
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Σταδιακά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάστηκε στη τρίτη πρόταση, ότι οι
δυσπροσαρμοστικές αιτιοπροσδιοριστικές γνωσίες προδιαθέτουν το άτομο να αντιδρά με
καταθλιπτικό τρόπο σε αρνητικά συμβάντα ή στη μη ύπαρξη θετικών. Δηλαδή ο γνωσιακός
τρόπος με τον οποίο το άτομο αποδίδει την αιτία για ένα μη ελεγχόμενο συμβάν καθορίζει
και την απάντηση του σε αυτό το συμβάν. Για παράδειγμα, αν ένα άτομο αποτύχει στις
εξετάσεις μπορεί να δικαιολογήσει την αποτυχία του είτε γιατί δεν ήταν ικανός είτε γιατί
δεν προσπάθησε αρκετά. Και οι δύο είναι εσωτερικές αιτιοπροσδιοριστικές γνωσίες. Η
πεποίθηση της ανικανότητας βέβαια είναι πιο σταθερή γνωσία σε σχέση με την
προσπάθεια. Ή μπορεί να θεωρήσει ότι η αποτυχία του οφείλεται στο βαθμό δυσκολίας
που παρουσιάζουν τέτοιου είδους εξετάσεις (σταθερή αλλά εξωτερική αιτιοπροσδιοριστική
γνωσία) ή απλώς ότι ήταν μια κακή στιγμή και την επόμενη φορά όλα θα πάνε καλύτερα
(ασταθής και εξωτερική αιτιοπροσδιοριστική γνωσία). Οι παραπάνω αιτιοπροσδιοριστικές
γνωσίες μπορεί να είναι είτε σφαιρικές ή ειδικές. Για παράδειγμα, το άτομο θα μπορούσε
να αποδώσει την αποτυχία του στο γεγονός ότι ήταν πολύ εξειδικευμένο το περιεχόμενο
των εξετάσεων (ειδικές), είτε γιατί ποτέ δεν μπορεί να αποδώσει σε τέτοιου τύπου
εξετάσεις αφού έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν κατάλαβε τίποτα όλη τη διάρκεια ης χρονιάς
(σφαιρικές).

2.2. Αναθεώρηση στο μοντέλο της μαθημένης αβοηθητότητας για την κατάθλιψη

Το βασικό πρόβλημα με το μοντέλο είναι η έλλειψη πληρότητας. Μερικές φορές, η
εργαστηριακή αβοηθητότητα είναι γενική (Hiroto & Seligman, 1975) και άλλες φορές είναι
περιστασιακή (Cole & Coyne, 1977). Εγείρεται, λοιπόν, το ερώτημα τι είναι αυτό που
καθορίζει τη χρονιότητα και γενικότητα της αβοηθητότητας και της κατάθλιψης.
Ταυτόχρονα, το μοντέλο δεν εξηγεί την απώλεια αυτοεκτίμησης των καταθλιπτικών. Γιατί
δηλαδή τα άτομα κατηγορούν τον εαυτό τους για γεγονότα, στα οποία θεωρούν ότι δεν
έχουν τον έλεγχο (Abramson & Sackeim, 1977);
Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια κατάσταση που χαρακτηρίζουν ως μη ελέγξιμη
αναρωτιούνται το λόγο για τον οποίο περιήλθαν ή συνέβη αυτό το γεγονός σε αυτούς. Η
απάντησή τους επιδρά στην αντίδρασή τους. Για τους καταθλιπτικούς υπάρχει ένα
συγκεκριμένο πρότυπο εξήγησης: εσωτερικό, σταθερό και γενικό για αρνητικά γεγονότα
(«Είναι δικό μου φταίξιμο», «Θα διαρκέσει για πάντα» και «Θα υπονομεύσει ό,τι κάνω»)
και εξωτερικό, ασταθές και συγκεκριμένο για θετικά γεγονότα («Απλώς συνέβη», «Θα
τελειώσει γρήγορα» και «Είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό»).
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Μια βασική έννοια στο αναθεωρημένο μοντέλο για τη μαθημένη αβοηθητότητα
είναι ο τρόπος εξήγησης των καταστάσεων. Τα άτομα που είναι περισσότερα ευάλωτα ή
έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη τείνουν να ερμηνεύουν αρνητικά
γεγονότα με εσωτερικό, σταθερό και γενικό τρόπο.
Σύμφωνα με έρευνες, το «ερμηνευτικό μοντέλο» των καταθλιπτικών παρατηρείται
και σε άλλες διαταραχές, όπως διαταραχές διατροφής, αγχώδεις διαταραχές, τζόγος και
κατάχρηση ουσιών.
Στο σημείο αυτό ανακύπτει το ερώτημα εάν αυτό το ερμηνευτικό μοντέλο αποτελεί
αιτιώδη παράγοντα για την εμφάνιση της κατάθλιψης. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη
θεωρία, ο τρόπος εξήγησης των καταστάσεων ή το ερμηνευτικό μοντέλο είναι παράγοντας
κινδύνου για την κατάθλιψη. Ίσως η κατάθλιψη ευθύνεται για το απαισιόδοξο ερμηνευτικό
μοντέλο. Ίσως η έλλειψη κατεχολαμίνης ή η εσωτερίκευση του θυμού έχουν ως
αποτέλεσμα την εμφάνιση της κατάθλιψης και του απαισιόδοξου ερμηνευτικού μοντέλου.
Ή ίσως η σχέση αποτελεί μια απλή ταυτολογία: γνωρίζουμε ότι κάποιος είναι καταθλιπτικός
από τον τρόπο με τον οποίο αναφέρει απαισιόδοξες σκέψεις για τον εαυτό του. Συνεπώς, ο
τρόπος με τον οποίο καθορίζουμε ότι ένα άτομο είναι καταθλιπτικό και ότι έχει
απαισιόδοξο ερμηνευτικό μοντέλο έγκειται στην παρατήρηση του ίδιου φαινομένου, ακόμα
κι αν το αποκαλούμε κατάθλιψη στη μια περίπτωση και απαισιοδοξία στην άλλη (Seligman,
Peterson & Maier, 1993).
Είναι δυνατό να γίνουν τρεις προβλέψεις σύμφωνα με την αναθεωρημένη θεωρία
για τη μαθημένη αβοηθητότητα:

1.
2.
3.

Τα άτομα που δεν είναι καταθλιπτικά τώρα, αλλά έχουν ένα καταθλιπτικό
ερμηνευτικό μοντέλο, έχουν αυξημένες πιθανότητες να παρουσιάσουν κατάθλιψη
στο μέλλον.
Τα άτομα που είναι καταθλιπτικά τώρα, αλλά δεν έχουν ένα καταθλιπτικό
ερμηνευτικό μοντέλο, τείνουν να είναι λιγότερο καταθλιπτικά στο μέλλον.
Τα άτομα που υφίστανται αλλαγές στο ερμηνευτικό μοντέλο (όπως κατά τη
διάρκεια θεραπείας ή πρόληψης) θα σημειώσουν αντίστοιχες αλλαγές στη
διαταραχή τους.
Εντοπίζονται και άλλοι παράγοντες που είναι δυνατό να ενοχοποιούνται για την

εμφάνιση της κατάθλιψης, όπως το μοντέλο προσδοκιών. Με τον ίδιο τρόπο που ένα άτομο
έχει ένα χαρακτηριστικό τρόπο εξήγησης των αρνητικών γεγονότων, έχει και ένα
χαρακτηριστικό τρόπο προσδοκίας των αρνητικών γεγονότων. Συνήθως, αυτοί οι δύο
μηχανισμοί συνδέονται: αν κάποιος πιστεύει ότι απέτυχε σε μια εξέταση, επειδή είναι
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ανόητος, οι προσδοκίες του για μελλοντικές ακαδημαϊκές αποτυχίες θα είναι σταθερές και
γενικές. Ωστόσο, οι αιτίες και τα αποτελέσματα δεν έχουν πάντα τα ίδια χαρακτηριστικά.
Η αναθεωρημένη υπόθεση προτείνει ότι αρνητικά συμβάντα που αποδίδονται σε
εσωτερικές-προσωπικές (internal-personal), σταθερές-αμετάβλητες (stable-unchanging), και
σφαιρικές (global-wide-ranging), αιτιοπροσδιοριστικές γνωσίες επιδρούν δυσμενώς στο
συναίσθημα. Ειδικότερα, όταν το άτομο χρησιμοποιεί εσωτερικές α.π. γνωσίες, για την
αποτυχία και εξωτερικές για την επιτυχία μειώνεται η αυτοεκτίμηση του. Σταθερές α.π.
στην αποτυχία τείνουν να προκαλέσουν μακράς διάρκειας ελλείμματα. Ενώ συνολικές α.π
στην αποτυχία παράγουν καταθλιπτικά ελλείμματα που γενικεύονται σε πολλές
καταστάσεις.
Έρευνες που ακολούθησαν οδήγησαν σε αντικρουόμενα αποτελέσματα σχετικά με την ισχύ
του μοντέλου. Παρόλα αυτά, ο Seligman και οι συνεργάτες του τόνισαν ότι οι προτάσεις
που στηρίζουν το μοντέλο είναι αρκετές για την εμφάνιση της κατάθλιψης αλλά όχι και
απαραίτητες. Χωρίς να θέλουν να αποκλείσουν άλλους τρόπους εμφάνισης της κατάθλιψης
(π.χ. βιολογικούς), έδωσαν έμφαση και τόνισαν την αξία του μοντέλου όταν της εμφάνισης
της κατάθλιψης προϋπάρχει ένα τραυματικό γεγονός, θέση που έχει πολλά ερευνητικά
υποστηρικτικά δεδομένα.
Ο Brewin το 1985 μετά από μελέτες διατύπωσε την άποψη ότι άμεση σχέση με την
εμφάνιση της κατάθλιψης έχουν κυρίως οι αιτιοπροσδιοριστικές γνωσίες για αρνητικά
γεγονότα και όχι τόσο για τα θετικά. Η θέση αυτή οδήγησε τον Alloy και τους συνεργάτες
του το 1988 στην τροποποίηση της ήδη αναθεωρημένης υπόθεσης, η οποία ονομάστηκε
θεωρία της απελπισίας (hopelessness theory) και εστιάζει σε τρία κυρίως σημεία: (α) το
κριτικό ρόλο των αιτιοπροσδιοριστικών γνωσιών για τα αρνητικά γεγονότα, (β) την
εμφάνιση αυτών των γνωσιών σε καταστάσεις stress και (γ) την καλύτερη εκτίμηση των
γνωσιών αυτών σε καταστάσεις stress.
Οι Abramson, Metalsky και Alloy (1989) ερεύνησαν την πιθανότητα εμφάνισης
κατάθλιψης λόγω προσδοκιών για μελλοντικά αρνητικά γεγονότα. Προτείνουν αναθεώρηση
του αναθεωρημένου μοντέλου της μαθημένης αβοηθητότητας για την κατάθλιψη.
Θεωρούν ότι η απελπισία αποτελεί το άμεσο αίτιο της κατάθλιψης. Η απελπισία
συνεπάγεται την προσδοκία αβοηθητότητας σε συνδυασμό με την πεποίθηση ότι αρνητικά
γεγονότα θα συμβούν συχνά στο μέλλον. Μία και μόνη πεποίθηση σχετικά με την
αβοηθητότητα δεν οδηγεί στην κατάθλιψη, αν το άτομο δεν περιμένει ότι θα συμβούν
άσχημα γεγονότα. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι δεν μπορεί να ελέγξει
τις συνέπειες ενός πυρηνικού πολέμου ή ενός τρομοκρατικού χτυπήματος, αλλά δε θεωρεί

64

αυτή την έλλειψη ελέγξου ανησυχητική, εφόσον δεν περιμένει να συμβούν αυτά τα
γεγονότα.
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του μοντέλου δημιουργήθηκαν ερωτήματα όσον
αφορά τις αιτιοπροσδιοριστικές γνωσίες, όπως πόσο σημαντικές είναι οι διαστάσεις που
τους αποδόθηκαν. Μήπως κάποιες απ’ αυτές για παράδειγμα είναι περιττές; Ή πόσο
ολοκληρωμένο είναι το μοντέλο όσον αφορά τις αιτιοπροσδιοριστικές γνωσίες; Στην πρώτη
ερώτηση ο Brewin τόνισε την αντιφατικότητα που χαρακτηρίζει την εσωτερική διάσταση
των αιτιοπροσδιοριστικών γνωσιών (μπορεί να εμπεριέχεται τόσο η διάσταση της
υπευθυνότητας όσο και της αυτοκατηγορίας) και την ακόλουθη αδυναμία τους συσχέτιση
με την κατάθλιψη. Στη δεύτερη ερώτηση οι Brown και Siegal το 1988 πρότειναν ότι μόνο
όταν ένα γεγονός γίνεται αντιληπτό ως μη ελεγχόμενο μπορεί η ύπαρξη εσωτερικών,
σφαιρικών και σταθερών αιτιοπροσδιοριστικών γνωσιών να οδηγήσει σε κατάθλιψη. Χωρίς
η παραπάνω πρόταση να δηλώνει ανεπάρκεια της τρίτης πρότασης αλλά περισσότερο
δίνοντας έμφαση και στη δεύτερη τονίζει την αξία του μη ελεγχόμενου συμβάντος στην
εμφάνιση της κατάθλιψης.

2.3. Παραποιήσεις και κατάθλιψη σύμφωνα με τις έρευνες των Abramson και Alloy
(1979)

Έχουν παρατηρηθεί πέντε πεδία στα οποία η παραποίηση κρίνεται ως μηχανισμός της
κατάθλιψης:

1. Κρίσεις ελέγχου. Οι Abramson και Alloy (1979) μετά από πειράματα κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι οι καταθλιπτικοί είναι περισσότεροι θλιμμένοι, αλλά και πιο
«σοφοί», δηλαδή πιο ακριβείς στις μετρήσεις τους, σε σύγκριση με τους μη
καταθλιπτικούς, οι οποίοι παραποιούσαν την πραγματικότητα για ωφελιμιστικούς
λόγους.
2. Προσδοκίες για επιτυχία. Οι μη καταθλιπτικοί επιδεικνύουν αισιοδοξία ή, όπως
αλλιώς είναι διαδεδομένο, «θετικές ψευδαισθήσεις» (Taylor, 1989). Αυτό που έχει
ενδιαφέρον είναι ότι το αντίστοιχο φαινόμενο στους καταθλιπτικούς δεν είναι
απαραίτητα καταθλιπτική απαισιοδοξία, αλλά καταθλιπτικός ρεαλισμός.
3. Κρίσεις δεξιοτήτων. Οι καταθλιπτικοί παρουσιάζουν λιγότερες κοινωνικές
δεξιότητες από τους μη καταθλιπτικούς. Επίσης, οι καταθλιπτικοί αξιολογούν τις
δεξιότητές τους με περισσότερη ακρίβεια, ενώ οι μη καταθλιπτικοί υπερβάλλουν
στην αξιολόγησή τους.
4. Αναμνήσεις. Οι καταθλιπτικοί ανακαλούν στη μνήμη τους περισσότερα άσχημα
γεγονότα και λιγότερα καλά σε σύγκριση με τους μη καταθλιπτικούς.
5. Επεξηγηματικό μοντέλο. Το επεξηγηματικό ή ερμηνευτικό μοντέλο ενός
καταθλιπτικού είναι το ίδιο για καλά και άσχημα γεγονότα. Δηλαδή ο τρόπος που
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εξηγεί τα γεγονότα και στις δύο περιπτώσεις είναι εσωτερικός, σταθερός και
γενικός. Ωστόσο, οι μη καταθλιπτικοί δίνουν διαφορετικές ερμηνείες: τα άσχημα
γεγονότα είναι εξωτερικά, ασταθή και συγκεκριμένα, ενώ τα καλά είναι εσωτερικά,
σταθερά και γενικά. Με άλλα λόγια, ο μη καταθλιπτικός θεωρεί ότι η επιτυχία
οφείλεται στον ίδιο, είναι προϊόν κόπων και ενισχύει ό,τι άλλο κάνει, ενώ η
αποτυχία αποδίδεται σε λάθος άλλου, είναι παροδική και συγκεκριμένη με ένα
γεγονός. Σε αντίθεση, ο καταθλιπτικός θεωρεί ότι οι επιτυχίες και οι αποτυχίες του
προκαλούνται με τον ίδιο τρόπο.

2.4. Η θεωρία της απελπισίας

Σύμφωνα με τη θεωρία της απελπισίας (hopelessness theory) (Abramson,Metalsky and Alloy
1989, τροποποιημένη θεωρία της αβοηθητότητας (Abramson, Seligman, Teasdale, 1978)
τονίσθηκε η σημασία των αρνητικών αιτιοπροσδιοριστικών γνωσιών που λειτουργούν ως
προδιαθεσικός παράγοντας για την εμφάνιση της κατάθλιψης. Τα άτομα που σε κατάσταση
stress έχουν την τάση να χρησιμοποιούν σφαιρικές και σταθερές αιτιοπροσδιοριστικές
γνωσίες για αρνητικά συμβάντα έχουν θεωρητικά μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης
κατάθλιψης, παρουσιάζοντας ένα «καταθλιπτικογόνο τρόπο σκέψης (depressogenic
inferential style)». Η παραπάνω πρόταση οδήγησε τις τελευταίες δεκαετίες σε μεγάλο
αριθμό ερευνών ιδιαίτερα στο παράγοντα του stress (diathesis-stress component), στον
οποίο απέδωσαν σημαντικό βαθμό εγκυρότητας. Ωστόσο υπήρχε σημαντική διαφωνία για
το αν οι αρνητικές αιτιοπροσδιοριστικές γνωσίες προηγούνταν της κατάθλιψης ή απλά
αποτελούσαν σύμπτωμα της καθώς και για το αν οι γνωσίες αυτές οδηγούσαν σε αυξημένη
έκθεση σε στρεσσογόνους παράγοντες. Σε δύο προοπτικές μελέτες (Alloy & Clements, 1998;
Kwon

&

Laurenceau,

2002)

επιβεβαιώθηκε

ότι

η

παρουσία

αρνητικών

αιτιοπροσδιοριστικών γνωσιών προέβλεπε την εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε
καταστάσεις stress ενώ η δεύτερη μελέτη δεν συσχέτισε τις γνωσίες αυτές με αυξημένη
έκθεση σε στρεσσογόνους παράγοντες.
3. Η θεωρία των αρνητικών αυτοσυγκρίσεων (negative self-comparisons)

Η αρνητική αυτοσύγκριση αποτελεί τον τελευταίο κρίκο της αιτιώδους αλυσίδας που
οδηγεί στη θλίψη και την κατάθλιψη. Κάποιος αισθάνεται θλιμμένος όταν (α) συγκρίνει την
πραγματική του κατάσταση με μια υποθετική κατάσταση ως σημείο αναφοράς και η
σύγκριση αποδεικνύεται αρνητική και (β) νομίζει ότι είναι αβοήθητος στο να κάνει κάτι για
αυτό (Pashute, 1990).
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Η πραγματική κατάσταση σε μια αυτοσύγκριση είναι ό,τι καθένας αντιλαμβάνεται
ως πραγματική κατάσταση και όχι ό,τι «πραγματικά» είναι. Οι αντιλήψεις ενός ατόμου
μπορεί να είναι συστηματικά προκατειλημμένες, με αποτέλεσμα να κάνει αρνητικές
συγκρίσεις.
Η κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως σημείο αναφοράς μπορεί να έχει ως εξής:

1.

2.
3.
4.
5.

Μπορεί να αποτελεί μια κατάσταση στην οποία ένα άτομο είναι συνηθισμένο ή
του αρέσει, αλλά δεν υπάρχει πλέον. Μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να είναι
ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου: εδώ είναι δυνατό να γίνει σύγκριση της
απώλειας και της κατάστασης κατά την οποία το πρόσωπο αυτό ήταν ζωντανό.
Μπορεί να είναι μια κατάσταση που κάποιος προσδοκά να συμβεί, αλλά δεν
πραγματοποιείται. Μια εγκυμοσύνη που δεν είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση ενός
παιδιού ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
Μπορεί να είναι ένα γεγονός για το οποίο ένα άτομο ελπίζει, όπως η γέννηση ενός
αγοριού μετά τη γέννηση τριών κοριτσιών.
Μπορεί να είναι κάτι που ένα άτομο αισθάνεται ότι είναι υποχρεωμένο να κάνει,
αλλά δεν κάνει, όπως το να στηρίξει τους ηλικιωμένους γονείς του.
Μπορεί να είναι η επίτευξη ενός στόχου που κάποιος φιλοδοξεί και αγωνίζεται να
πραγματώσει, αλλά δεν τα καταφέρνει, όπως η διακοπή του καπνίσματος.
Οι προσδοκίες ή οι απαιτήσεις των άλλων μπορούν να θεωρηθούν επίσης ως

καταστάσεις σημείου αναφοράς.
Η έννοια της απώλειας, που συνδέεται με την εκδήλωση της κατάθλιψης, μπορεί να
θεωρηθεί αρνητική αυτοσύγκριση, δηλαδή μια σύγκριση ανάμεσα στην κατάσταση πριν
από την απώλεια και την κατάσταση μετά την απώλεια.
Η αυτοσύγκριση αποτελεί το σύνδεσμο ανάμεσα στο γνωστικό και το
συναισθηματικό μηχανισμό των ανθρώπων, δηλαδή ανάμεσα στις σκέψεις και τα
συναισθήματα. Επιπλέον, η σύγκριση ανάμεσα στην πραγματική και την υποθετική
κατάσταση μπορεί να οδηγήσει κάποιον σε δυσάρεστα συναισθήματα, αν η κατάσταση
στην οποία βρίσκεται είναι λιγότερο θετική από τη συγκρινόμενη κατάσταση. Το άσχημο
συναίσθημα θα εξελιχθεί σε συναίσθημα θλίψης, αν το ίδιο άτομο νιώθει αβοήθητο ή
ανήμπορο να βελτιώσει την κατάστασή του ή να αλλάξει το σημείο αναφοράς του.
Συνεπώς, η θεωρία των αρνητικών αυτοσυγκρίσεων ενσωματώνει τη θεωρία του Beck, του
Ellis και του Seligman (Pashute, 1990).
4. Συμπεριφοριστικά μοντέλα
Στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 και αρχές δεκαετίας του ‘70 το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της
συμπεριφοριστικής σχολής είχε εστιαστεί στη θεραπεία των αγχωδών διαταραχών ή άλλων
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διαταραχών που είχαν ως αιτιολογική βάση το άγχος (τικ, σεξουαλικές δυσλειτουργίες). Οι
συναισθηματικές διαταραχές δεν αποτελούσαν πεδίο ανάλογων παρεμβάσεων, καθώς οι
τότε κυρίαρχες ερμηνευτικές απόψεις ήταν η βιολογική

(αφορούσε την έλλειψη των

ενδογενών αμυνών και η οποία ενισχύθηκε με την είσοδο των αντικαταθλιπτικών στη
θεραπευτική κλινική πρακτική) και η ψυχοδυναμική θεώρηση (για τις περιπτώσεις όπου η
κατάθλιψη δεν θεωρούταν ως αντίδραση σε τραυματικό γεγονός).
Οι αρχικές συμπεριφοριστικές υποθέσεις προσπάθησαν να κατανοήσουν τα
καταθλιπτικά συμπτώματα ως περιορισμένη συμπεριφορική απόκριση λόγω ανεπαρκούς
ενίσχυσης σε σχέση με την καταβαλλόμενη προσπάθεια (κόστος απάντησης-response cost).
Επρόκειτο για μια αρχική προσπάθεια κατανόησης των συναισθηματικών διαταραχών που
δεν είχε ωστόσο εφαρμογή σε περιπτώσεις μη μειωμένης συμπεριφορικής απόκρισης.

4.1. Πρώτες συμπεριφορικές υποθέσεις
4.1.1. Μειωμένη συχνότητα κοινωνικής ενίσχυσης
Οι πρώτες υποθέσεις απέδωσαν την κατάθλιψη σε μη επαρκή ενίσχυση (Lazarus, 1968),
χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν η ανεπάρκεια της ενίσχυσης ήταν ποσοτική ή ποιοτική. Κάποιες
από τις παραπάνω

θεωρίες ωστόσο εστίασαν στη μειωμένη συχνότητα κοινωνικής

ενίσχυσης, με κύριο εκφραστή τον Lewinshon (1970), σύμφωνα με τον οποίο, η χαμηλή
συχνότητα ενίσχυσης της συμπεριφορικής απόκρισης του ατόμου έχει επιπτώσεις στην καθ’
αυτή συμπεριφορική του απόκριση, αποτελώντας επαρκή εξήγηση για την επιβράδυνση και
τη μειωμένη λειτουργικότητα που παρατηρούνται στην κατάθλιψη. Στα αρχικά στάδια της
κατάθλιψης τα συμπτώματα μπορεί να παραμένουν λόγω της ενίσχυσης από το περιβάλλον
(δευτερογενές όφελος), αλλά στη συνέχεια η απομάκρυνση των άμεσα εμπλεκομένων
μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των διαθέσιμων ανταμοιβών-ενισχυτών.
Η παραπάνω θεωρία, αν και σημαντική, δεν περιλαμβάνει την έννοια του διακριτού
ερεθίσματος “discriminative stimulus”. Πρόκειται για το περιβαλλοντικό ερέθισμα που
σηματοδοτεί την ύπαρξη ενισχυτών. Ανάλογο πειραματικό παράδειγμα είναι το φως που
σηματοδοτεί για το ζώο τη διαθεσιμότητα τροφής εφόσον πατήσει το μοχλό. Έτσι αν ένα
άτομο είναι λιγότερο ευαίσθητο σε ερεθίσματα που «ανακοινώνουν» τη διαθεσιμότητα των
ενισχυτών, δηλαδή παρουσιάζει μειωμένη ικανότητα αναγνώρισης και χρήσης των
ενισχυτών (έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων), τότε το αποτέλεσμα στη συμπεριφορά του θα
είναι το ίδιο όπως και στη πραγματική έλλειψη ενισχυτών. Επιπλέον ο όρος «μειωμένη
ενίσχυση» είναι πολύ περιορισμένος αν δεν εμπεριέχει παραμέτρους όπως εμβέλεια,
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συχνότητα και διάρκεια του ενισχυτή αλλά και της απαιτούμενης συμπεριφοράς
προκειμένου να αποκτηθεί ο ενισχυτής (κόστος απάντησης).

4.1.2. Μείωση της δυνητικά ενισχυόμενης συμπεριφοράς

Η θεωρία αυτή περιγράφηκε από τον Ferster (1966,1973) και αναφέρεται στη μείωση των
συμπεριφορικών αποκρίσεων που αναμένεται να ενισχυθούν, δηλαδή αν η συμπεριφορά
δεν είναι εκεί για να ανταμειφθεί, δεν θα ανταμειφθεί. Τέτοιες συμπεριφοριστικές αλλαγές
εμφανίζονται χαρακτηριστικά σε μεγάλες ή ξαφνικές περιβαλλοντικές αλλαγές, που
μεταβάλλουν τα ερεθίσματα που κανονικά ελέγχουν τη συμπεριφορά του ατόμου.
Ανάλογες μεταβολές μπορεί να οφείλονται στην προσπάθεια του ατόμου να αποφύγει το
stress ή εξαιτίας αυξημένης εχθρικότητας που μειώνει τη προθυμία για κοινωνική ενίσχυση.
Η παρούσα θεώρηση παρουσιάζει κοινά στοιχεία με τη θεωρία της μη επαρκούς κοινωνικής
ενίσχυσης, που προαναφέρθηκε.

4.1.3. Aversive control
Σύμφωνα μ’ αυτή τη θεωρία η μειωμένη απαντητική συμπεριφορά του ατόμου οφείλεται
στο γεγονός ότι φοβάται πως ό,τι κι αν κάνει θα τιμωρηθεί. Η σημασία της «τιμωρίας» ή
των «ερεθισμάτων που σηματοδοτούν τιμωρία» γίνεται πιο ξεκάθαρη αν τα σκεφτούμε κατ’
αναλογία με τη «ματαιωτική μη-ανταμοιβή» που παρατηρείται σε περιστάσεις απώλειας
αγαπημένων προσώπων. Στις περιστάσεις αυτές ο πενθών κατακλύζεται από ερεθίσματα
που στο παρελθόν σηματοδοτούσαν τη παρουσία του αγαπημένου αλλά στο παρόν
λειτουργούν ματαιωτικά–χωρίς ανταμοιβή. Πολλά λοιπόν από αυτά τα ερεθίσματα
σηματοδοτούν τη μη-ανταμοιβή και οδηγούν σε μείωση της συμπεριφοράς ως εάν αυτή
ετιμωρείτο. Αν η θεωρία αυτή επεκταθεί και περιλάβει την «εξαρτημένη αναστολή» (τη
μείωση της συμπεριφορικής απόκρισης λόγω παρουσίας ερεθίσματος που σηματοδοτεί τη
μη διαθεσιμότητα ανταμοιβής) μπορεί να εξηγήσει ένα μεγάλο φάσμα φαινομένων.

4.1.4. Απώλεια της αποτελεσματικότητας των ενισχυτών

Σύμφωνα μ’ αυτή τη θεωρία που διατύπωσε ο Costello το 1972, επαρκείς ενισχυτές μπορεί
να είναι διαθέσιμοι στο περιβάλλον και το άτομο μπορεί να είναι ακόμη ικανό να τους
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χρησιμοποιήσει αλλά για κάποιο λόγο αυτοί έχουν χάσει την ισχύ τους ως ενισχυτές. Αυτή η
θεωρία έρχεται σε αντίθεση με άλλες τεχνικές που εστιάζουν αποκλειστικά στην ενίσχυση
των ανταμειβόμενων συμπεριφορών ή στην εκμάθηση κατάλληλων δεξιοτήτων για την
απόκτηση τέτοιων ανταμοιβών, για τη θεραπεία της κατάθλιψης. Η υπόθεση αυτή φαίνεται
ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις κατάθλιψης που δεν φαίνεται να ακολουθούν κάποια
απώλεια, ή σε περιπτώσεις ατόμων που η δυσφορία τους φαίνεται να αυξάνεται όταν
κάνουν πράγματα που πριν τους ευχαριστούσαν (ματαιωτική μη-ανταμοιβή).
Αλλά πώς οι ενισχυτές χάνουν την ισχύ τους; Μπορεί να είναι αποτέλεσμα
ενδογενών αλλαγών σε βιοχημικούς μηχανισμούς του εγκεφάλου που σχετίζονται με τα
κίνητρα, ή αποτέλεσμα της διακοπής μιας συμπεριφορικής αλυσίδας από την απώλεια
ενός και μόνο ενισχυτή της αλυσίδας. Σύμφωνα με τον Costello τα ερεθίσματα, οι
απαντήσεις και οι ενισχυτές στη συμπεριφορά ενός ατόμου είναι αμοιβαία εξαρτώμενα και
η ροπή για κατάθλιψη μπορεί να δηλώνει την παθολογικά ισχυρή αλληλεξάρτηση τους. Ένα
άτομο που το δίκτυο των ανταμοιβών του εξαρτάται άμεσα από δύο ή τρία βασικά
συστατικά, είναι ευάλωτο στη διάσπαση της αλυσίδας και έτσι στην γενικευμένη απώλεια
της ισχύς των ενισχυτών.

4.2. Αξιολόγηση των πρώτων συμπεριφοριστικών μοντέλων της κατάθλιψης

Τα πρώτα αυτά μοντέλα δεν διατυπώθηκαν με επαρκή ακρίβεια, ώστε να παραχθούν
πειραματικές ή κλινικές αποδείξεις. Ακόμη και οι πιο ακριβείς θεωρήσεις, για τις οποίες
υπήρχαν και οι περισσότερες ενδείξεις ισχύος, είχαν σοβαρά προβλήματα γύρω από τις
ενδεικνυόμενες συσχετίσεις.
Για παράδειγμα, όσον αφορά τη θεωρία της μειωμένης συχνότητας κοινωνικής
ενίσχυσης του Lewinsohn, δεν κατέστη δυνατό να αποδειχθεί από τις κλινικές καταγραφές
αν η μειωμένη συμπεριφορική απόκριση προηγούνταν του καταθλιπτικού συναισθήματος ή
αντίστροφα.
Ακολούθησαν έρευνες που βασίστηκαν στα πρώτα μοντέλα, συλλέγοντας
αποδείξεις υπέρ και κατά και τροποποίησαν τις προϋπάρχουσες θεωρήσεις. Παρόλο που
είχαν ως βασικό θέμα την «επαρκή ενίσχυση» για την διατήρηση της συμπεριφοράς, κάθε
μια απ’ αυτές εστίασε σε διαφορετική πλευρά του θέματος. Οι σημαντικότερες από αυτές
είναι η θεωρία των κοινωνικών δεξιοτήτων, η θεωρία του αυτοελέγχου και η θεωρία της
μαθημένης αβοηθητότητας.
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4.2.1. Ελλείμματα κοινωνικών δεξιοτήτων στην κατάθλιψη

Αφορμή για τη μελέτη κοινωνικών δεξιοτήτων στην κατάθλιψη αποτέλεσαν οι έρευνες του
Lewinsohn και των συνεργατών του, που έδειξαν ότι οι καταθλιπτικοί διαφέρουν από τους
μη καταθλιπτικούς σε τουλάχιστον πέντε πεδία: στο σύνολο της λεκτικής συμπεριφοράς,
στη συχνότητα που το άτομο παίρνει πρωτοβουλία για κοινωνική διαντίδραση, στο βαθμό
που το άτομο διαντιδρά ισότιμα με όλα τα μέλη μιας ομάδας, στο λανθάνον χρόνο
απόκρισης προς τους άλλους, και στη συχνότητα εμφάνισης δυνητικά ενισχυόμενων
συμπεριφορών. Ωστόσο το πλαίσιο που έγιναν οι παραπάνω παρατηρήσεις ήταν μη
ελεγχόμενο (μεμονωμένα άτομα που παρατηρήθηκαν στα σπίτια τους) και κατά συνέπεια
τα αποτελέσματα μη αξιόπιστα.
Ένα γενικότερο ζήτημα που αφορά τη μελέτη κοινωνικών δεξιοτήτων αφορά αυτό
καθεαυτό τον ορισμό των κοινωνικών δεξιοτήτων. Διαφορετικοί ορισμοί και διαφορετικοί
μέθοδοι καθορισμού προσδίδουν διαφορετικά αποτελέσματα. Άλλες μελέτες διερεύνησαν
στοιχειώδεις συμπεριφορές όπως η βλεμματική επαφή και το γνέψιμο της κεφαλής ενώ
άλλες χρησιμοποίησαν δομημένες συνεντεύξεις της διαπροσωπικής προσαρμογής ή
αυτοσυμπληρούμενες κλίμακες διαπροσωπικών δυσκολιών. Ακόμα όμως κι αν δε λάβουμε
υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς σε επίπεδο ορισμού και μεθοδολογίας, τα
αποτελέσματα ήταν αντικρουόμενα.
Ένα σημείο σύγκλισης των μελετών παρά τις διαφορές τους, ήταν ότι η απόρριψη
που δέχονται οι καταθλιπτικοί στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, δεν οφείλεται τόσο στην
έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, όσο στο τρόπο που προσεγγίζουν τους άλλους, ένα τρόπο
που γίνεται δύσκολα ανεκτός, (μιλούν πάρα πολύ για τον εαυτό τους με διάθεση
αυτομομφής και απελπισία). Αυτός ο τρόπος συναλλαγής των καταθλιπτικών, που εύκολα
τους αποξενώνει ιδιαίτερα από τα άτομα του αντίθετου φύλου, απαιτεί την επίδειξη
εξαιρετικών κοινωνικών δεξιοτήτων σε σχέση με τους μη καταθλιπτικούς. Φαίνεται λοιπόν,
ότι ένας από τους βασικούς στόχους της θεραπείας είναι ο αρνητικός τρόπος σκέψης με
διάθεση αυτομομφής και όχι τόσο η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων.

4.2.2. Θεωρία αυτοελέγχου

Αυτή η θεωρία εστιάζει στο πρόβλημα που έχουν οι καταθλιπτικοί να δώσουν επαρκή
αμοιβή στον εαυτό τους. To 1977 o Rehm ανέπτυξε το μοντέλο αυτορρύθμισης του Kanfer
σύμφωνα με το οποίο ο έλεγχος που το άτομο ασκεί στη συμπεριφορά του μπορεί να
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διαιρεθεί σε τρία επίπεδα: την αυτοπαρατήρηση, την αυτοαξιολόγηση και την
αυτοενίσχυση. Αυτή η διαδικασία ελέγχου μπορεί να αποτυπωθεί καλύτερα με ένα
πείραμα αυτοελέγχου, όπου το άτομο εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία. Του ζητείται για
παράδειγμα, αφού προηγουμένως δει μια λίστα 30 συλλαβών χωρίς νόημα και στη
συνέχεια 30 διαφάνειες με τρεις χωρίς νόημα συλλαβές η κάθε μια για ορισμένο χρόνο, να
αναγνωρίσει ποια από τις τρεις συλλαβές της κάθε διαφάνειας ανήκει στην αρχική λίστα.
Ζητείται από τα άτομα να καταγράψουν το ποσοστό επιτυχίας, να εκτιμήσουν το ποσοστό
επιτυχίας τους σε σχέση με τα υποκειμενικά κριτήρια ακρίβειας που θέτουν και να
ανταμείψουν το εαυτό τους με βάση το πόσο αυτοί πιστεύουν ότι το αξίζουν.
Χρησιμοποιώντας ανάλογες τεχνικές οι Bellack και Schwartz το 1976 διαπίστωσαν ότι η
αυτοεκτίμηση και η ανταμοιβή δεν σχετίζεται απαραίτητα με τις πραγματικές επιδόσεις.
Άτομα που έδωσαν μικρότερη ανταμοιβή στον εαυτό τους παρουσίασαν ανάλογες
επιδόσεις με άτομα που αντάμειψαν τον εαυτό τους σε μεγαλύτερο βαθμό.
Σύμφωνα με τον Rehm, λοιπόν, τέτοια πειράματα έδειξαν ότι η αυτοπαρατήρηση
δεν είναι μόνο μια παθητική καταγραφή των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος, αλλά μια
επιλεκτική πρόσληψη, καταγραφή και κωδικοποίηση αυτών στη μνήμη. Έτσι, ενώ οι μη
καταθλιπτικοί φαίνεται να επιτελούν αυτή τη λειτουργία με μια σχετική συμφωνία με την
πραγματικότητα, οι καταθλιπτικοί φαίνεται να προσέχουν επιλεκτικά τις αρνητικές πλευρές
του εαυτού τους και του κόσμου.
Η αυτοαξιολόγηση καθορίζεται με κριτήρια που είναι πολύ υψηλά για να
επιτευχθούν με αποτέλεσμα να αμείβουν τον εαυτό τους σπάνια. Δεδομένης της χαμηλής
αυτοενίσχυσης

και

ελλείψει

περιβαλλοντικής

ενίσχυσης

το

ρεπερτόριο

των

συμπεριφορικών αποκρίσεων του καταθλιπτικού μειώνεται σημαντικά.
Οι Κanfer και Hagerman το 1981, διεύρυναν κι άλλο τη θεωρία αυτοελέγχου
δίνοντας έμφαση στη διάκριση μεταξύ της αυτοκαταγραφής της συμπεριφοράς του ατόμου
και της αξιολόγησης αυτής με βάση τρέχοντα κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια μπορεί να είναι
βραχυπρόθεσμα

ή

μακροπρόθεσμα.

Τα

βραχυπρόθεσμα

κριτήρια

αφορούν

(χρησιμοποιούνται από το άτομο) για την αξιολόγηση της απόδοσης ή της συμπεριφοράς
σε άμεσες τρέχουσες καταστάσεις ή στόχους, ενώ τα μακροπρόθεσμα κριτήρια σχετίζονται
με διαρκής προσωπικούς στόχους. Το ίδιο συμβάν μπορεί να αξιολογείται με διαφορετικά
κριτήρια ανάλογα με τους στόχους του ατόμου. Έχει μεγάλη σημασία ποια κριτήρια
χρησιμοποιεί το άτομο σε δύσκολες καταστάσεις. Χρησιμοποιώντας λάθος κριτήρια για την
αυτοαξιολόγησή του οδηγείται σε φτωχή ή απούσα αυτοενίσχυση και αύξηση της
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αυτοτιμωρίας του. Η παραπάνω θεωρία οδήγησε και σε χρήσιμες θεραπευτικές τεχνικές,
που χρησιμοποιούνται κυρίως σε επίπεδο ομαδικής θεραπείας.

4.2.3. Θεωρία μαθημένης αβοηθητότητας

Οι παραπάνω θεωρίες εστίασαν στην επάρκεια ή μη των ανταμοιβών από το περιβάλλον ή
το ίδιο το άτομο. Αντίθετα η θεωρία της μαθημένης αβοηθητότητας, όπως διατυπώθηκε
από τον Seligman και τους συνεργάτες του δεν εστιάζει στην επάρκεια της ενίσχυσης, αλλά
στη συσχέτιση μεταξύ πράξης και ενίσχυσης. Το 1967 οι Overmier και Seligman στην
προσπάθεια τους να μελετήσουν τα αποτελέσματα της κατάστασης εξαρτημένου φόβου,
όπως περιγράφηκε από τον Pavlov, παρατήρησαν ότι αν οι σκύλοι που έπαιρναν μέρος στη
μελέτη δεχόντουσαν επανειλημμένα ερεθίσματα-shocks που δεν υπήρχε τρόπος να
αποφύγουν και να διαφύγουν, σε μια δεύτερη φάση, που βρίσκονταν σε περιβάλλον που
πρόσφερε τρόπους αποφυγής των shocks, δεν έκαναν καμιά προσπάθεια να τα αποφύγουν.
Οι Maier και Seligman το 1976 περιέγραψαν τρεις δυνητικές αρνητικές εκβάσεις σε
περίπτωση έκθεσης σε μη ελεγχόμενα αρνητικά συμβάντα.

·
·

·

Ελλείμματα κινητοποίησης (motivational deficits). Ζώα που είχαν εκτεθεί σε
στρεσσογόνα κατάσταση απ’ την οποία δεν μπορούσαν να διαφύγουν, δεν
ανέπτυξαν στη συνέχεια απαντήσεις διαφυγής όταν εκτέθηκαν σε παρόμοιο άγχος.
Γνωσιακά ελλείμματα (cognitive deficits). Ζώα που είχαν εκτεθεί σε στρεσσογόνα
κατάσταση απ’ την οποία δεν μπορούσαν να διαφύγουν παρουσίαζαν βραδύτερους
ρυθμούς μάθησης όσον αφορά την επίδραση της συμπεριφοριστικής τους
απόκρισης σε μελλοντικές στρεσσογόνες καταστάσεις.
Συναισθηματικές αλλαγές (emotional changes). Τραυματική κατάσταση από την
οποία δεν μπορεί κανείς να διαφύγει προκαλεί συναισθηματικές αλλαγές. Η
παραπάνω πρόταση ενισχύεται και από πειράματα σε σκύλους που δείχνουν ότι το
αίσθημα της αβοηθητότητας παρέμενε για περισσότερο από 48 ώρες αλλά και από
φυσιολογικές καταγραφές σε ανθρώπους σε κατάσταση stress όπου παρατηρήθηκε
συνακόλουθη υψηλή αρτηριακή πίεση.
Η υπόθεση που προτάθηκε από τον Seligman το 1975 για να υποστηρίξει τα

παραπάνω ευρήματα ονομάστηκε «Μαθημένη αβοηθητότητα- Learned Helplessness».
Θεώρησε ότι οι οργανισμοί μπορούν να μάθουν όχι μόνο όσον φορά τη σχέση μεταξύ
συμπεριφορικής απάντησης και αποτελέσματος της απάντησης αλλά μπορούσαν επίσης να
αποτιμήσουν το πιθανό αποτέλεσμα μιας συμπεριφοράς. Όταν η πιθανότητα της
ενίσχυσης, μετά από μια συγκεκριμένη απάντηση, δεν διαφέρει από την πιθανότητα της
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ενίσχυσης στην απουσία αυτής της απάντησης, απάντηση και ενίσχυση είναι ανεξάρτητες.
Κατά συνέπεια, το άτομο δεν έχει κανένα έλεγχο των αποτελεσμάτων της απάντησης.
Η θεωρία της μαθημένης αβοηθητότητας αναφέρει ότι τα ελλείμματα σε επίπεδο
γνωσιών, συναισθημάτων και κινητοποίησης συμβαίνουν όταν το άτομο έχει μάθει ότι η
απάντηση του και το αποτέλεσμα δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Τα ελλείμματα
κινητοποίησης παρατηρούνται επειδή μέρος του κινήτρου για μια τέτοια απάντηση είναι η
προσδοκία ότι θα φέρει ανακούφιση. Τα γνωσιακά ελλείμματα παρατηρούνται επειδή
έχοντας αποκτήσει τη γνωσία ότι οι απαντήσεις είναι άσχετες με το αποτέλεσμα είναι πιο
δύσκολο να μάθει ότι οι απαντήσεις ελέγχουν το αποτέλεσμα όταν πραγματικά συμβαίνει
αυτό.
Το μοντέλο αυτό, που όπως προαναφέρθηκε, αρχικά αναπτύχθηκε σε μελέτες ζώων
θεωρήθηκε ότι μπορεί να μεταφερθεί στην κλινική πρακτική και να δώσει μια
ικανοποιητική εξήγηση της αντιδραστικής κατάθλιψης. Δηλαδή θεωρεί την κατάθλιψη ως
αποτέλεσμα στεσσογόνων καταστάσεων που έγιναν αντιληπτές ως μη ελεγχόμενες από το
άτομο, έτσι ώστε πιθανές μελλοντικές ενισχύσεις να μην εξαρτώνται πια από τη
συμπεριφορά του ατόμου και να οδηγούν στη παθητικότητα, στις αρνητικές προσδοκίες και
στη διαταραχή του συναισθήματος.
Μετά τη δημοσίευση της παραπάνω θεωρίας ακολούθησε ποικιλία μελετών από
διάφορους ερευνητές που στη πλειοψηφία τους πρότειναν επιπλέον γνωσιακές
παραμέτρους για την επεξήγηση συμπεριφορικών ελλειμμάτων που παρατηρούνται σε
καταστάσεις αβοηθητότητας. Ο ίδιος ο Seligman τροποποίησε τη θεωρία του σε
συνεργασία με τους Abramson και Teasdale, στη πολύ σημαντική εργασία τους το 1978,
όπου εισήγαγαν την έννοια των αιτιοπροσδιοριστικών γνωσιών (attributional theory).
5. Η καταγωγή της γνωσιακής ευαλωτότητας στην κατάθλιψη
Η έννοια της ευαλωτότητας (vulnerability) αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα σημαντικό
πεδίο έρευνας στο χώρο της ψυχοπαθολογίας. Ειδικότερα για τη νόσο της κατάθλιψης
πραγματοποιούνται μελέτες με σκοπό την εύρεση εκείνων των παραμέτρων που
προδιαθέτουν ένα άτομο να εμφανίσει κατάθλιψη.
Μια ενδιαφέρουσα μελέτη έχει πραγματοποιήσει ο Rick E. Ingram, που μελετά τη
καταγωγή της ευαλωτότητας με βάση τα γνωσιακά σχήματα του Beck, τη θεωρία της
απελπισίας και τη θεωρία δεσμού του Bowlby. Θεωρώντας τις διεργασίες πρόσδεσης που
συμβαίνουν στην αρχή της ζωής, ως καθοριστικές για το μετέπειτα τρόπο σχετίζεσθαι του
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ατόμου, συνδέει πρώιμες αρνητικές εμπειρίες που είναι επαναλαμβανόμενες, τραυματικές
και αφορούν τους γονείς με την ανάπτυξη αρνητικών γνωσιακών σχημάτων. Δηλαδή στη
φάση που το παιδί αναπτύσσει τα δικά του σχήματα, έλλειψη φροντίδας ή απόρριψη από
σημαντικές φιγούρες πρόσδεσης (όπως σε κακοποίηση ή κατάθλιψη της μητέρας) είναι
πιθανόν να ανακινήσει θέματα υποτίμησης και αναξιότητας που αποτυπώνονται βαθιά στα
αναπτυσσόμενα σχήματα. Αυτές οι αρνητικές αναπαραστάσεις εαυτού αναμένεται να
επηρεάσουν και το συναίσθημα οδηγώντας σε συναισθήματα θλίψης. Το άτομο που φέρνει
τα αρνητικά αυτά σχήματα, όταν θα βιώσει στρεσσογόνα γεγονότα, θα αντιδράσει με
αρνητικά συναισθήματα, που είναι αναμενόμενο για όλους, αλλά και θα ενεργοποιήσει μια
σειρά από δυσπροσαρμοστικές γνωσίες. Δηλαδή τα γεγονότα ζωής που γνωσιακά
ερμηνεύονται ως προσωπικά ανεπάρκεια και κατωτερότητα μετατρέπουν μια αναμενόμενη
αρνητική συναισθηματική αντίδραση σε κατάθλιψη. Να θυμηθούμε αυτό που ο Freud
περιγράφει ως διαφορά του πένθους από τη μελαγχολία είναι ότι η αντίδραση στο
αρνητικό γεγονός, στο πένθος είναι «αυτό είναι τρομερό», ενώ στη μελαγχολία «εγώ είμαι
τρομερός».
Η παιδική ηλικία είναι μία περίοδος μάθησης πάρα πολλών πραγμάτων. Αν σε αυτή
τη διάρκεια συμβούν αρνητικά γεγονότα τότε η ανάπτυξη των γνωστικών και
συναισθηματικών νευρικών δομών του παιδιού και οι συνδέσεις μεταξύ αυτών θα
επηρεαστούν σημαντικά (Ingram, 1998). Τα αρνητικά γεγονότα που συμβαίνουν περιοδικά
είναι συνηθισμένα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, ωστόσο όταν αυτά περιέχουν
σημαντικά

χαρακτηριστικά

προσκόλλησης

επηρεάζουν

ουσιαστικά

τη

γνωστική

ευαλωτότητα. Επιπρόσθετα, όταν τα γεγονότα αυτά (α) είναι συχνά, (β) συμβαίνουν σε ένα
πολύπλοκο και αλληλεπιδρόν πεδίο (διαζύγιο, υψηλό επίπεδο φτώχειας, προβληματικές
σχέσεις με συνομηλίκους), (γ) είναι υπερβολικά τραυματικά και (δ) αποστερούν σημαντικά
τις συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού, τότε η γνωστική και η συναισθηματική ανάπτυξη
θα επηρεαστούν ανάλογα.
Όταν τα αρνητικά αισθήματα που δημιουργούν γεγονότα τα οποία σχετίζονται με
τον εαυτό είναι πολλά και ιδιαιτέρως τραυματικά, έχουν σημαντικές συνέπειες στην
ανάπτυξη και τη σύνδεση των αναπαραστάσεων του εαυτού και των άλλων. Επίσης, έχουν
έντονα αποτελέσματα στο βίωμα των αρνητικών συναισθηματικών καταστάσεων. Το
ευάλωτο άτομο λοιπόν αναπτύσσει ένα σχήμα του εαυτού μη αρεστό και μη αγαπητό, το
οποίο είναι στενά συνδεδεμένο με την εμπειρία του αρνητικού συναισθήματος και μπορεί
ουσιαστικά να επηρεάσει το πως βλέπει τους άλλους.

75

Όλα τα άτομα βιώνουν αρνητικά αισθήματα ως αποτέλεσμα στρεσογόνων
γεγονότων, αλλά οι περισσότεροι δεν παθαίνουν κατάθλιψη. Από την άλλη πλευρά, όταν
άνθρωποι που διατηρούν αρνητικές γνωστικές δομές (οι οποίες είναι και καλά
ενσωματωμένες με αρνητικές συναισθηματικές δομές) βιώνουν τέτοιες εμπειρίες, όχι μόνο
αισθάνονται αρνητικά αλλά επίσης ενεργοποιείται μία ποικιλία μη προσαρμοσατικών
γνωσιών για τον εαυτό (Ingram,2003). Ως εκ τούτου, το στρες στη ζωή που ερμηνεύεται
γνωστικά στα όρια της ανεπάρκειας και κατωτερότητας κάποιου μετατρέπει μία
«φυσιολογική» αρνητική συναισθηματική κατάσταση σε κατάθλιψη.
Η γένεση της κατάθλιψης λοιπόν, όπως διαγράφεται με τους γνωστικούς
μηχανισμούς ορίζεται από τη μετατροπή φυσιολογικών αρνητικών συναισθηματικών
καταστάσεων σε καταθλιπτική ψυχοπαθολογική κατάσταση μέσω του συνδέσμου των
αρνητικών γνωστικών δομών του εαυτού και των αρνητικών συναισθηματικών δομών.
Σύμφωνα με τον Ingram (2000), η αποδιοργάνωση στη βασική πορεία δεσμού
ανάμεσα στο παιδί και αυτόν που το φροντίζει προκαλεί ευάλωτες δομές. Επίσης
υποστηρίζεται ότι η κατάθλιψη στην ενηλικίωση σχετίζεται με τη δημιουργία αυτών των
ασταθειών στην παιδική ηλικία, υπονοώντας ότι αυτές οι ευάλωτες δομές δημιουργούν τον
πυρήνα της κατάθλιψης.
Ένας τομέας στον οποίο η αλληλεπίδραση με αυτούς που φροντίζουν το παιδί μπορεί να
οδηγήσει στην αποδιοργάνωση και επομένως να δημιουργηθεί γνωστική ευαλωτότητα
είναι η σχέση ανάμεσα σε καταθλιπτικές μητέρες και στα παιδιά τους. Αυτά τα παιδιά
αποδεικνύεται να έχουν γνωστικά σχήματα που επανενεργοποιούνται σε γεγονότα τα
οποία προκαλούν αρνητικά συναισθήματα (Ingram, 2003). Φαίνεται καθαρά συνεπώς ότι η
αποδιοργάνωση των δεσμών μπορεί να συνεπάγεται τη γνωστική ευαλωτότητα.
Τα παραπάνω έχουν αποδειχθεί μέσω ειδικών ερευνών. Συγκεκριμένα, ο Ingram
διεξήγαγε το 2000 έρευνα στην οποία μελετούσε αυτό το φαινόμενο. Τα αποτελέσματα
δείχνουν πως η ελλιπής μητρική φροντίδα σχετίζεται με αυξημένη προσοχή σε αρνητικά
ερεθίσματα από τα ευάλωτα άτομα που βρίσκονταν σε καταθλιπτική διάθεση. Συνεπώς,
όσο περισσότερη απόρριψη έλαβαν τα ευάλωτα άτομα από τη μητέρα τους, τόσο
περισσότερες είναι οι πιθανότητες να παρουσιάσουν καταθλιπτικά στοιχεία όταν
αντιμετωπίζουν μια αρνητική κατάσταση.
Επιπλέον, η φροντίδα είναι μια σημαντική διαδικασία στην κατάθλιψη και η
έλλειψη ιδιαιτέρως της μητρικής φροντίδας παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη πολλών
καταθλιπτικών γνωσιών. Όταν βιώνεται απόρριψη από μια τόσο σημαντική μορφή
εξάρτησης όπως η μητέρα προκαλούνται όχι μόνο αρνητικές αυτο-εικόνες αλλά επίσης
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αυτές οι εικόνες συνδέονται γερά με την εμπειρία ενός αρνητικού συναισθήματος.
Επομένως, μέσω εκτεταμένων αλληλεπιδράσεων με μια μητέρα αντιλαμβανόμενη ως
αδιάφορη, το παιδί μπορεί να αρχίσει να εσωτερικοποιεί αυτή τη μητρική στάση και να
αναπτύσσει μια αυτοαντίληψη οργανωμένη γύρω από αντιλήψεις αναξιότητας της
προσοχής και της φροντίδας, η οποία συνδέεται με την εμπειρία των αρνητικών
συναισθημάτων. Μια απορριπτική μητέρα επομένως μπορεί να αναπαράγει μη επιθυμητές
αντιλήψεις του εαυτού και του κόσμου που περιπλέκονται με αρνητικά συναισθήματα στο
ευάλωτο άτομο. Όταν οι ευάλωτοι άνθρωποι βιώνουν θλίψη, δε θα νιώσουν μόνο ένα
καταθλιπτικό συναίσθημα αλλά θα ενεργοποιήσουν τις γνωσίες για τον εαυτό τους, οι
οποίες αντανακλούν προσωπικά θέματα αναξιότητας που έχουν εσωτερικοποιήσει σε
βαθιές δομές του εαυτού τους (Ingram, 2003).
Οι απόψεις αυτές του Ingram επιβεβαιώνονται και από άλλους ερευνητές.
Συγκεκριμένα, αν και διαφέρουν σε ορισμένα σημεία, κάθε μία από τις μεγάλες γνωστικές
θεωρίες για την κατάθλιψη προτείνει ότι οι αλληλεπιδράσεις στη νεαρή ηλικία με τις
γονεϊκές φιγούρες είναι πρωτεύουσα πηγή ανάπτυξης της γνωστικής ευαλωτότητας για την
κατάθλιψη.
Πρώτα απ’ όλους ο Beck (1967) πρότεινε ότι τα σχήματα αναπτύσσονται ως
απάντηση σε στρεσογόνα γεγονότα της παιδικής ηλικίας. Εφόσον αυτές οι καταστάσεις
εσωτερικοποιούνται γνωστικά, τα σχήματα οδηγούν τα άτομα να ανταποκρίνονται με ένα
δυσλειτουργικό τρόπο στις συνθήκες που μοιάζουν με αυτές της παιδικής ηλικίας.
Ακολούθως, οι Rose και Abramson (1992), σε μια αναφορά ως προς τις αιτίες της
ευαλωτότητας, πρότειναν διάφορους αναπτυξιακούς παράγοντες που μπορεί να αποτελούν
τη βάση της απελπισίας (hopelessness). Γενικά, συμφωνούν ότι τα παιδιά που
αντιμετωπίζουν αρνητικές καταστάσεις (π.χ. κακοποίηση) προσπαθούν να βρουν τις αιτίες
αυτών των γεγονότων ώστε να αποκτήσει κάποιο νόημα. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι τα
παιδιά έχουν την τάση να δίνουν εσωτερικές αποδόσεις για όλα τα γεγονότα, επομένως
τείνουν να θεωρούν τον εαυτό τους ως την αιτία της κακοποίησης. Αυτό το μοντέλο σκέψης
γίνεται χαρακτηριστικό του ατόμου και εξυπηρετεί την αρχή της απελπισίας όταν θα είναι
αντιμέτωπος με στρεσσογόνα γεγονότα στο μέλλον. Είναι μια διαδικασία που προκαλεί
κατάθλιψη της απελπισίας (hopelessness depression).
Επίσης, πέρα από τις καταθλιπτικές μητέρες που εξέτασε ο Ingram, άλλοι ερευνητές
εξέτασαν διαφορετικές αιτίες για τη δημιουργία γνωστικής ευαλωτότητας. Αρχικά, οι
Rudolph, Kurlakowsky και Conley (2001) έδειξαν μέσω μιας έρευνας ότι τόσο οι
οικογενειακές διαστάσεις όσο και το στρες συνδέονταν με την απελπισία και την έλλειψη
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αίσθησης ελέγχου. Στην έκταση που η αίσθηση απελπισίας και έλλειψης ελέγχου
συνδυάζονται με την ευαλωτότητα προς την κατάθλιψη, αυτά τα στοιχεία ενδυναμώνουν
την άποψη ότι οι γονείς παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη γνωστικής ευαλωτότητας
αλλά επίσης και ότι άλλοι παράγοντες, όπως το στρες μπορεί να παίζει σπουδαίο ρόλο.
Επιπλέον, υπονοούν ότι και άλλα άτομα πέρα από τους γονείς δύνανται να προκαλούν τη
δημιουργία της ευαλωτότητας. Πράγματι, οι Cole, Jacquez και Maschman (2001) όπως και
οι Williams, Connolly και Segal (2001) απέδειξαν ότι άτομα έξω από την οικογένεια (π.χ.
δάσκαλοι και σύντροφοι) μπορεί να συντελούν στη δημιουργία γνωστικής ευαλωτότητας
στα παιδιά και τους εφήβους.
Συμπερασματικά, όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία υποστηρίζουν ότι τα παιδιά
που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο μπορεί να διατηρούν αρνητικές γνωστικές δομές και ότι
οι καταθλιπτικοί γονείς μεταφέρουν αυτά τα αρνητικά γνωστικά χαρακτηριστικά στα παιδιά
τους. Ωστόσο, οι πληροφορίες καταδεικνύουν επίσης ότι παρόλη τη σημαντική θέση των
γονέων, άλλοι παράγοντες και άλλες διαπροσωπικές σχέσεις μπορεί να συμβάλλουν στη
δημιουργία της γνωστικής ευαλωτότητας. Ακόμη, από τα στοιχεία διαφαίνεται ότι τα παιδιά
που βρίσκονται σε κίνδυνο για κατάθλιψη έχουν αρνητικά σχήματα για τον εαυτό τους, τα
οποία όταν προσεγγίζονται, συνδέονται με την εμφάνιση της αυτοϋποτίμησης και των
απαισιόδοξων

σκέψεων,

καθώς

και

δυσλειτουργικής

διαδικασίας

πληροφοριών.

Συνεπάγεται, λοιπόν, ότι τα αρνητικά γεγονότα της παιδικής ηλικίας είναι σημαντικά
στοιχεία για τη δημιουργία των γνωστικών δομών που θέτουν ορισμένα άτομα σε κίνδυνο
και επηρεάζουν ακολούθως τους ενήλικες στην εμπειρία της κατάθλιψης.
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3. Το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα ομαδικής
θεραπείας του Lewinsohn: Αποτελεσματικότητα
του προγράμματος
Μαρίνα Ι. Ψωμά & Ευθυμίου Κωνσταντίνος
Ιανουάριος 2010

Η κατάθλιψη αποτελεί μια διαταραχή που επηρεάζει τη διάθεση του ατόμου και
συνοδεύεται συνήθως από μειωμένη ενεργητικότητα και αυξημένη κόπωση. Το άτομο
συνήθως βιώνει αλλαγές στις διατροφικές του συνήθειες, στον ύπνο, στον τρόπο όπου
βλέπει τον εαυτό του (μειωμένη αυτοεκτίμηση και εμπιστοσύνη), τις σχέσεις του με τους
άλλους αλλά και τις καταστάσεις. Το καταθλιπτικό συναίσθημα έχει μεγάλη ένταση, διαρκεί
μεγάλο χρονικό διάστημα και οδηγεί σε έκπτωση της λειτουργικότητας του ατόμου σε
πολλούς τομείς (APA, 2000. Στεφανής, Σολδάτος, & Μαυρέας, 1993).
Η θεωρία που αναπτύχθηκε από τον Lewinsohn (1975) για την κατάθλιψη (σχήμα 1)
βασίζεται στη σχέση κατάθλιψης-ενίσχυσης. Συγκεκριμένα, μείωση των θετικών
αλληλεπιδράσεων με το περιβάλλον συσχετίζεται με δυσφορία και μειωμένα επίπεδα
συμπεριφοράς. Οι αλλαγές σχετικά με τις θετικές αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον
συμβαίνουν εξαιτίας της έλλειψης ή μείωσης της θετικής ενίσχυσης ή την αύξηση
αρνητικών εμπειριών. Επομένως, όταν οι ενήλικες βιώνουν περισσότερες θετικές
αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον, η διάθεσή τους θα βελτιωθεί. Κατά συνέπεια, καθώς
ενισχύονται από την βελτίωση στη διάθεση, είναι πιο πιθανό να εμπλακούν σε θετικές
συμπεριφορές στο μέλλον. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η θεραπεία θα πρέπει να
εστιάζεται στην αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των θετικών δραστηριοτήτων και
τη μείωση των αρνητικών (Ευθυμίου, 2002).
Στη συνέχεια, οι Lewinsohn, Hoberman, Teri και Hautzinger (1985) κατασκεύασαν
ένα πιο ολοκληρωμένο θεωρητικό μοντέλο για την αιτιολογία και διατήρηση της
κατάθλιψης (σχήμα 2). Το μοντέλο αυτό υποθέτει ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός
προσωπικών και περιβαντολλογικών παραγόντων που σχετίζονται με την εμφάνιση της
κατάθλιψης. Επίσης, υποστηρίζει ότι η κατάθλιψη μπορεί να μειωθεί αλλάζοντας τις
συμπεριφορές, σκέψεις, συναισθήματα, περιβάλλον του ατόμου.
Σύμφωνα με αυτό, καταθλιπτικογόνες διαδικασίες ξεκινούν με την ύπαρξη
προγενόμενων ή γεγονότων που προκαλούν κατάθλιψη. Αυτοί οι στρεσογόνοι παράγοντες
εισάγουν το άτομο σε ένα καταθλιπτικό επεισόδιο σε τέτοιο βαθμό που εμποδίζει
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σημαντικά την εμφάνιση θετικών συμπεριφορών του ατόμου. Η παρεμπόδιση αυτών των
θετικών αλληλεπιδράσεων ατόμου-περιβάλλοντος επιφέρει μία αλλαγή στην ποιότητα των
αλληλεπιδράσεων και έχει ως αποτέλεσμα τη βίωση αρνητικών συναισθημάτων
(δυσφορία). Συνεπώς το άτομο αρχίζει να βιώνει όλο και περισσότερα αρνητικές
αλληλεπιδράσεις. Η συνεχόμενη αποτυχία του ατόμου για θετική ενίσχυση το οδηγεί σε
αυξημένη αυτοεπίγνωση που οδηγεί σε αυτοκριτική, μεγέθυνση των αρνητικών
επιδράσεων και απόσυρση. Αυτή η αυτοεπίγνωση οδηγεί το άτομο σε μεγέθυνση της
αντίληψης ότι αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις. Με τη σειρά του αυτό φέρνει
περισσότερη αρνητική κριτική και απόσυρση. Όλα αυτά οδηγούν σε μεγαλύτερη δυσφορία
και

κατάθλιψη.

Επομένως

το

άτομο

βιώνει

ακόμα

περισσότερες

αρνητικές

αλληλεπιδράσεις. Όλο αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο που συντηρεί την κατάθλιψη. Η
θεραπεία της κατάθλιψης σύμφωνα με αυτό το μοντέλο στοχεύει στην κατανόηση της
προσωπικής ευαλωτότητας για το στρεςμ, στην αύξηση των ευχάριστων δραστηριοτήτων
και την ανάπτυξη κοινωνικών δραστηριοτήτων (Lewinsohn, & Clarke, 1984).
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Ενισχυτικά γεγονότα
Ποσοτικές όψεις
Ποιοτικές όψεις
Μέγεθος
Ένταση
και
Ικανοποίησης
συχνότητα
Τύπος
Λειτουργικότητα
Κοινωνικές
Νοητικές
Σωματικές

Ανταγωνιστική
Καταναλωτική
Αναζήτηση
διέγερσης
Επίτευγμα

Διαθεσιμότητα της ενίσχυσης στο περιβάλλον
Χωρισμός από διαζύγιο, θάνατος κλπ
Φτώχεια-Κοινωνική απομόνωση

Ενεργητική συμπεριφορά του ατόμου
Κοινωνική
Επαγγελματική και
δεξιότητα
ακαδημαϊκή αναζήτηση

Κατάθλιψη

Λεκτικά
εκφράζεται
με:

Μειωμένος
ρυθμός
θετικής
ενίσχυσης

Σωματικά
εκφράζεται
με:

Δυσφορία
Αναξιότητα
Απόρριψη
Ενοχή
Κόπωση

Κοινωνική
ενίσχυση
(Συμπάθεια,
Ενδιαφέρον,
Φροντίδα)

Αϋπνία
Ανορεξία
Πονοκεφάλους
κλπ

Κοινωνική αποφυγή

Σχήμα 1. Σχηματική απεικόνιση της αιτιολογίας και της διατήρησης της καταθλιπτικής συμπεριφοράς (Μπουλουγούρης, 1992)

82

Γ
Μείωση θετικής
ενίσχυσης και/ή
αύξηση αρνητικών
εμπειριών

Β
Παρεμπόδιση των
εγγεγραμμένων ή
αυτόματων συμπερ.
Μοντέλων και
συναισθ. αντιδράσεων

Δ
Αυξημένη
αυτογνωσία

Ζ
Προδιαθεσιακά
χαρακτηριστικά:
Ευαλωτότητα
Ανοσία

Α
Προγενόμενα:
Γεγονότα που
προκαλούν την
Κατάθλιψη
Σχήμα 2. Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο για την κατάθλιψη

Ε
Αυξημένη
δυσφορία/
κατάθλιψη

ΣΤ
Συνέπειες:
Συμπεριφοριστικές
Συναισθηματικές
Γνωστικές
Σωματικές
Διαπροσωπικές
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Το «Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Κατάθλιψης» που πρώτος ανάπτυξε ο Lewinsohn
και οι συνεργάτες του είναι μια ομαδική γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία για την
κατάθλιψη. Αποτελεί μια αρκετά δομημένη ψυχοεκπαιδευτική θεραπεία που βασίζεται στη
θεωρία της κοινωνικής μάθησης (Bandura, 1977) σύμφωνα με την οποία η συμπεριφορά (η
κατάθλιψη) είναι αποτέλεσμα μάθησης που επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση του
ατόμου με το περιβάλλον. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με κατάθλιψη
θεωρούνται ότι είναι αποτέλεσμα μάθησης και πρέπει να ξεμάθουν ή να ξαναμάθουν
(Cuijpers, 1998).
Το πρόγραμμα αποτελείται από 12 συνεδρίες που η κάθε μία διαρκεί δύο ώρες και
2 αναμνηστικές μετά από ένα μήνα και έξι μήνες μετά το πέρας της θεραπείας. Όλο το
πρόγραμμα διαρκεί οχτώ βδομάδες. Τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες γίνονται δύο
συνεδρίες τη βδομάδα. Είναι σχεδιασμένο να διδάσκει δεξιότητες οι οποίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την ανακούφιση της κατάθλιψης. Στις δύο πρώτες συνεδρίες
αναφέρονται οι κανόνες της ομάδας, η λογική της θεραπείας και η άποψη της κοινωνικής
θεωρίας για την κατάθλιψη, καθώς και οδηγίες για την εκμάθηση δεξιοτήτων αλλαγής. Στις
επόμενες οχτώ συνεδρίες διδάσκονται συγκεκριμένες δεξιότητες όπως κοινωνικές
δεξιότητες,

έλεγχος

αρνητικών

ή

παράλογων

σκέψεων,

αύξηση

ευχάριστων

δραστηριοτήτων και χαλάρωση. Οι τελευταίες δύο συνεδρίες εστιάζουν σε θέματα που
αφορούν στην ολοκλήρωση, διατήρηση και πρόληψη. Όλες οι συνεδρίες περιλαμβάνουν
διάλεξη, ανασκόπηση των εργασιών στο σπίτι, συζήτηση, παιχνίδια ρόλων και δομημένες
δραστηριότητες. Κατά την διάρκεια του προγράμματος χρησιμοποιείται ένα βιβλίο, ένα
τετράδιο εργασιών για τους συμμετέχοντες και ένα εγχειρίδιο για τον συντονιστή. Η ομάδα
αποτελείται από 6-10 ενήλικες και ένα ή δύο θεραπευτές (Lewinsohn, & Clarke, 1984).
Αυτοί που πρόκειται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα περνάν από μία δίωρη
συνέντευξη, όπου συλλέγονται πληροφορίες ιστορικού και τους εξηγούν το πρόγραμμα
ώστε να αποφασίσουν αν θέλουν να συμμετάσχουν. Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται
τα άτομα που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι ελάχιστα. Αποκλείονται άτομα για τα
οποία υπάρχουν στοιχεία ότι έχουν νοητική υστέρηση, δυσλεξία, σοβαρές δυσκολίες στην
όραση ή την ακοή, διπολική διαταραχή, σχιζοφρένεια ή οξεία χρήση ουσιών (Lewinsohn, &
Clarke, 1984).
Ο ρόλος αυτού που συντονίζει την ομάδα είναι περισσότερο εκπαιδευτικός παρά
θεραπευτικός και οι συμμετέχοντες θεωρούνται ως μαθητές παρά ως ασθενείς. Δεν
υπάρχει η παραδοσιακή θεραπευτική σχέση μεταξύ συντονιστή και συμμετεχόντων. Ο
συντονιστής είναι αρκετά ενθουσιώδης, σαφής, ζεστός και ενδιαφέρεται για τη συνοχή της
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ομάδας. Η δημιουργία θεραπευτικής συμμαχίας δεν αποτελεί κεντρικό σημείο της
θεραπείας όπως συμβαίνει με άλλες θεραπείες (ψυχοδυναμικές, προσωποκεντρικές), αλλά
διευκολυντική των θεραπευτικών τεχνικών (Cuijpers, 1998).
Το πρόγραμμα είναι αρκετά ευέλικτο και προσαρμόζεται εύκολα έτσι ώστε να
εφαρμοστεί σε ειδικούς πληθυσμούς. Αν και αρχικά το πρόγραμμα αυτό είχε σχεδιαστεί για
να εφαρμόζεται σε ενήλικες, έχει χρησιμοποιηθεί, ύστερα από την κατάλληλη
τροποποίηση, και με άλλους ειδικούς πληθυσμούς. Ήδη έχει φτιαχτεί για εφήβους
(προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, πρόγραμμα για γονείς) (Clarke, Lewinsohn, & Hops,
1990), ηλικιωμένους (λιγότερες συνεδρίες και τεχνικές για να είναι πιο διαχειρίσιμο),
εξωνοσοκομειακούς ασθενείς, ομάδες μειονοτήτων και φροντιστές ηλικιωμένων. Ακόμα,
έχει χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με χρόνια κατάθλιψη που δεν ανταποκρίνονταν σε
αντικαταθλιπτική θεραπεία (Swan, Sorrell, Mac Vicar, Durham, & Matthews, 2004). Η
ψυχοεκπαιδευτική του δομή και τα κριτήρια σχετικά με τους ανθρώπους που μπορούν να
συμμετάσχουν σε αυτό κάνει πιο πιθανό να προσεγγίσει ανθρώπους οι οποίοι κάτω από
άλλες συνθήκες δεν θα επιζητούσαν θεραπεία. Επίσης, λόγω του αρκετά δομημένου του
προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα σε βιβλιοθεραπευτικές προσεγγίσεις.
Ακόμα έχει χρησιμοποιηθεί σαν μια μέθοδο για την πρόληψη της υποτροπής και για την
πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της κατάθλιψης.
Στην Ελλάδα το πρόγραμμα αυτό έχει προσαρμοστεί από τον Κ. Ευθυμίου (2007)
και έχει χρησιμοποιηθεί σε ομάδες στο Συμβουλευτικό κέντρο φοιτητών καθώς και στο
ΙΕΘΣ. Τη δεδομένη χρονική στιγμή γίνεται ομάδα για την διαχείριση των καταθλιπτικών
συμπτωμάτων στο ΙΕΘΣ από τις κ. Α. Κερασιώτη και Φ. Λέκκα.
Κατά το παρελθόν πολλές έρευνες έχουν δείξει την αποτελεσματικότητα της
ατομικής ψυχοθεραπείας στην θεραπεία της κατάθλιψης (Cuijpers, van Straten,
Warmerdam, & Andersson, 2008. Cuijpers, van Straten, Schuurmans, & Oppen, in press). Η
αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε μεθόδου θεραπείας της κατάθλιψης φαίνεται ότι
σχετίζεται με το βαθμό κατάθλιψης πριν την θεραπεία, τις προσδοκίες των συμμετεχόντων
από τη θεραπεία, την ικανοποίηση σε σημαντικούς τομείς της ζωής, τη μονοθεραπεία, την
υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον, τη σωματική υγεία, την έλλειψη
αυτοκτονικών προσπαθειών, τον βαθμό προσωπικού ελέγχου στη ζωή τους (Lewinsohn, &
Clarke, 1984).
Η ομαδική θεραπεία για την κατάθλιψη υπερτερεί της ατομικής στα παρακάτω.
Είναι πιο συμφέρουσα οικονομικά καθώς ένας θεραπευτής θεραπεύει ταυτόχρονα έναν
αριθμό ασθενών μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επίσης, επιτρέπει μέσω
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παιχνιδιών-ρόλων με τους συμμετέχοντες την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Ακόμα,
επειδή τα προβλήματα των συμμετεχόντων είναι διαφορετικά, το κάθε άτομο εκτίθεται σε
τεχνικές επίλυσης ποικιλίας προβλημάτων, κάτι που βοηθάει στη γενίκευση των γνώσεων
σε νέα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν στο μέλλον (Lewinsohn, & Clarke,
1984).
Συγκεκριμένα, ανασκοπήσεις έχουν δείξει ότι «το πρόγραμμα αντιμετώπισης της
κατάθλιψης» του Lewinsohn είναι αρκετά αποτελεσματικό για τη θεραπεία της κατάθλιψης
και η αποτελεσματικότητά του μπορεί να συγκριθεί με άλλες μορφές ψυχοθεραπείας για
την κατάθλιψη. Σε μια μεταανάλυση που έγινε από τον Cuijpers (1998) πήραν μέρος 20
έρευνες που επιλέχθηκαν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Οι έρευνες περιελάμβαναν
πειραματικό σχεδιασμό (χρήση ομάδας ελέγχου, τυχαία διανομή στις συνθήκες, στοιχεία
σχετικά με άτομα που εγκαταλείψαν και αξιολόγησης αποτελεσματικότητας μετά το πέρας
της θεραπείας), συλλογή στοιχείων πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος,
ικανοποιητική περιγραφή της διαδικασίας και χρήση των κατάλληλων στατιστικών
αναλύσεων (αξιοπιστία και εγκυρότητα των εργαλείων).
Σε τρεις από τις δέκα έρευνες όπου «το πρόγραμμα αντιμετώπισης της
κατάθλιψης» συγκρινόταν με μια ομάδα ελέγχου, βρέθηκε ότι το μέγεθος επίδρασης ήταν
0,65 που σημαίνει μεγάλη επίδραση.

Επίσης, υπολογίστηκε το μέγεθος επίδρασης

συγκρίνοντας την βελτίωση πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος. Το μέγεθος
επίδρασης ήταν 1,21 (μεγάλη επίδραση). Επιπλέον υπολογίστηκε το μέγεθος επίδρασης για
1 μήνα, 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια μετά το πέρας της θεραπείας. Η επίδραση παραμένει
σταθερή για ένα ως έξι μήνες. Μετά τον ένα χρόνο φαίνονται περισσότερα στοιχεία
βελτίωσης (Cuijpers, 1998).
Αν και η ποιότητα των περισσότερων μελετών είναι υψηλή, τα αποτελέσματα αυτά
πρέπει να εξεταστούν με μεγάλη προσοχή καθώς ο αριθμός των μελετών είναι μικρός και
δεν υπάρχει ομάδα ελέγχου στη σύγκριση μετά από 1-2 χρόνια. Επιπλέον, σε τέσσερις από
τις πέντε ομάδες που υπάρχουν δεδομένα για μετά από 1, 2 χρόνια οι συμμετέχοντες ήταν
έφηβοι. Συνεπώς δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να
γενικευτούν σε άλλες ομάδες. Επίσης, ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μικρός. Σε
κάποιες περιπτώσεις κάτω από 10. Ακόμα, στις περισσότερες έρευνες η ομάδα ελέγχου
ήταν από άτομα που περίμεναν στη λίστα αναμονής. Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχουν
διαφορές μεταξύ της ομάδας ελέγχου από άτομα που περιμένουν στη λίστα αναμονής, από
εικονική ομάδα και ομάδα χωρίς θεραπεία. Ακόμα, διαφέρουν τα κριτήρια με τα οποία
επιλέχθηκαν οι συμμετέχοντες (DSM, μη κλινικές συνεντεύξεις). Επιπλέον, μόνο δύο
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έρευνες συγκρίνουν «το πρόγραμμα αντιμετώπισης της κατάθλιψης» με κάποια άλλη
παρέμβαση. Παρ’ όλους αυτούς τους περιορισμούς μία μεταανάλυση κρίνεται απαραίτητη
καθώς προσφέρει μια γενική εικόνα για την αποτελεσματικότητα αυτού του προγράμματος.
Θέλοντας να συγκριθεί η αποτελεσματικότητα του «προγράμματος αντιμετώπισης
της κατάθλιψης» σε σχέση με άλλες παρεμβάσεις, συγκρίθηκε το μέγεθος επίδρασης αυτής
της έρευνας με άλλη μεταανάλυση (Robinson, Berman, & Neimeyer, 1990). Στη παλιότερη
μετάανάλυση για ψυχοθεραπείες το μέγεθος επίδρασης ήταν λίγο μεγαλύτερο (0,73). Η
διαφορά είναι μικρή και μπορεί να οφείλεται σε διαφορές στην μέθοδο που
χρησιμοποιήθηκε, στην επιλογή των μελετών (έρευνες με βιβλιοθεραπεία) και των
συμμετεχόντων (χρήστες ουσιών, φροντιστές ηλικιωμένων). Επομένως, αν εστιαστούμε στο
«πρόγραμμα αντιμετώπισης της κατάθλιψης» για ενήλικες, το μέγεθος επίδρασης είναι
0,84. Επιπλέον, συγκρίθηκαν τα στοιχεία στο BDI πριν και μετά την εφαρμογή κάπου
προγράμματος (σχεδ. 3). Βέβαια και εδώ εστιαζόμαστε σε ένα μόνο δεδομένο.
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Σχήμα 3. Η επίδραση της ψυχοθεραπείας και του προγράμματος αντιμετώπισης της κατάθλιψης,
όπως μετρήθηκε με το BDI (Cuijpers, 1998).
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Σε έρευνα με ασθενείς που έχουν χρόνια κατάθλιψη και δεν ανταποκρίνονταν σε
άλλη αντικαταθλιπτική θεραπεία που είχε χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν, βρέθηκε ότι
μειώθηκαν σημαντικά τα συμπτώματα της κατάθλιψης και βελτιώθηκε η ποιότητα της ζωής
μετά το πέρας της θεραπείας και τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν ακόμα και μετά από 26
εβδομάδες (Swan et al., 2004). Επίσης, σε έρευνα με ασθενείς που είχαν υποκλινικά
καταθλιπτικά συμπτώματα,

φάνηκε ότι είναι αποτελεσματικό στη μείωση των

καταθλιπτικών συμπτωμάτων και αύξηση των ευχάριστων δραστηριοτήτων (Allart-van
Dam, Hosman, Hoogduin, & Schaap, 2003). Μακροχρόνια επωφελήθηκαν κυρίως αυτοί που
είχαν αρχικά χαμηλά επίπεδα κατάθλιψης (Allart-van Dam, Hosman, Hoogduin, & Schaap,
2007). Επομένως φαίνεται ότι χρειάζεται κάποιες τροποποιήσεις ώστε να χρησιμοποιηθεί
ως μέθοδος πρόληψης της κατάθλιψης.
Συμπερασματικά, «το πρόγραμμα αντιμετώπισης της κατάθλιψης» κατορθώνει να
συνδυάσει τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης με την έρευνα ώστε να εδραιώσει καλύτερα
το θεωρητικό κομμάτι (Koldjeski, 1986). Φαίνεται ότι αποτελεί μια αποτελεσματική
θεραπεία της κατάθλιψης λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον σχετικά μικρό αριθμό μελετών
και τους περιορισμούς που υπάρχουν. Είναι αποτελεσματική ακόμα και με ασθενείς που
έχουν χρόνια κατάθλιψη και δεν ανταποκρίνονταν σε άλλη αντικαταθλιπτική θεραπεία που
είχε χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν (Swan et al., 2004). Ακόμα, το γεγονός ότι είναι ένα
δομημένο πρόγραμμα που διδάσκει δεξιότητες βοηθά τους ασθενείς να αισθάνονται ότι
έχουν τον έλεγχο της συμπεριφοράς τους και μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάθλιψη.
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι μπορεί να απευθυνθεί σε ανθρώπους που διαφορετικά δεν
θα παρακολουθούσαν θεραπεία μια και γνωρίζουμε ότι μεγάλο ποσοστό ανθρώπων με
κατάθλιψη δεν λαμβάνουν κάποια επαγγελματική βοήθεια. Επίσης, είναι ένα σύντομο και
αποτελεσματικό στο χρόνο πρόγραμμα που μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα και να
χρησιμοποιηθεί με αρκετούς πληθυσμούς και σε μια ποικιλία καταστάσεων.
Επιπλέον έρευνα χρειάζεται ώστε να συγκριθεί η αποτελεσματικότητά του με
άλλες ψυχοθεραπευτικές και φαρμακευτικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, είναι σημαντικό να
χρησιμοποιηθούν άλλες ομάδες ελέγχου και να αξιολογηθούν και αλλά στοιχεία
λειτουργικότητας

των

συμμετεχόντων

όπως

ο

κοινωνικός,

διαπροσωπικός

και

επαγγελματικός τομέας. Καλό είναι να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα του και σε άλλους
πληθυσμούς όπως δυσθυμικούς, διπολικούς και να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος πρόληψης
σε ασθενείς με μέτρια κατάθλιψη.
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4. Κατάθλιψη και Ομαδική Γνωσιακή-

Συμπεριφορική Θεραπεία

Γεωργία Μ. Βερβέρη & Κώστας Ευθυμίου
Μάιος 2010

Η κατάθλιψη αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες και οικονομικά επιζήμιες ασθένειες
παγκοσμίως. Η ανάγκη αντιμετώπισης του οικονομικού κυρίως κόστους της διαταραχής,
οδήγησε

στην

ανάπτυξη

ομαδικών

ψυχοθεραπευτικών

προγραμμάτων

με

πιο

αποτελεσματικά εκείνα που συγκαταλέγονται στο Γνωσιακό-Συμπεριφορικό μοντέλο, χωρίς
ωστόσο ακόμη να έχει αναγνωριστεί ο θεραπευτικός παράγοντας που συντελεί στην
επιτυχή θεραπευτική έκβαση. Ένα από τα βασικότερα ομαδικά προγράμματα της ΓΣΘ για
την αντιμετώπιση της κατάθλιψης είναι το CWD (Coping With Depression) του Lewinsohn.
Το μοντέλο συνδυάζει τα οικονομικά οφέλη ενός ομαδικού προγράμματος με την
απαντητικότητα σε περιπτώσεις μονοπολικής κατάθλιψης βραχείας ή χρόνιας, αλλά και
λανθάνουσας, σε ευρεία κατηγορία ανθρώπων, από εφήβους έως άτομα τρίτης ηλικίας,
αλλά και μειονότητες. Τα ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν πως τα ομαδικά
προγράμματα για την κατάθλιψη δύνανται να αποτελέσουν θεραπεία πρώτης επιλογής για
την κατάθλιψη, ωστόσο επειδή οι ως τώρα μελέτες υπόκεινται σε αρκετούς περιορισμούς,
η διεξαγωγή περεταίρω έρευνας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διεξαχθούν
ασφαλέστερα συμπεράσματα. Το παρόν άρθρο αφορά στο θεωρητικό πλαίσιο της ΓΣΘ για
την κατάθλιψη, την ομαδική εφαρμογή και τα συνεπαγόμενά της.

Εισαγωγή
Η κατάθλιψη αποτελεί για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας μια από τις πιο συχνά
εμφανιζόμενες ψυχικές διαταραχές (Young, Weinberger & Beck, 2001). Υπολογίζεται πως οι
πιθανότητες εμφάνισης κατάθλιψης στους άνδρες κυμαίνονται μεταξύ 8-11%, ενώ στις
γυναίκες ανάμεσα στο 18-23%. Από τα άτομα που θα αναζητήσουν θεραπεία, 6% είναι το
ποσοστό των γυναικών και 3% το αντίστοιχο των ανδρών που εμφανίζει σοβαρή
συμπτωματολογία ώστε να χρήζει νοσηλείας (Klerman & Weissman, 1992), ενώ από τα
σημαντικότερα συνοδά προβλήματα της συγκεκριμένης διαταραχής είναι η συχνότητα
επανεμφάνισής της. Τουλάχιστον το 50% των ατόμων που έχουν βιώσει μείζον
καταθλιπτικό επεισόδιο θα επαναβιώσουν ακόμα ένα εντός δεκαετίας. Για εκείνους που
έχουν εμφανίσει δύο καταθλιπτικά επεισόδια οι πιθανότητες να εμφανίσουν τρίτο
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ανέρχονται στο 90%, ενώ για την περίπτωση των ατόμων που ο αριθμός των καταθλιπτικών
επεισοδίων ξεπερνάει τα τρία, οι πιθανότητες υποτροπής αγγίζουν το 40% εντός δεκαπέντε
ημερών από την ανάληψη του τελευταίου επεισοδίου (Kupfer, Frank, & Wamhoff, 1996).
Το 1990 η κατάθλιψη αποτελούσε την τέταρτη κατά σειρά ασθένεια στη λίστα με τις
πλέον οικονομικά επιζήμιες παγκοσμίως, ενώ το 2020 αναμένεται να κατέχει τη δεύτερη
θέση. Αναφορικά με το ποσοστό των ενήλικων Αμερικανών που κάθε χρόνο νοσούν από
κάποιας μορφής κατάθλιψη, αυτό υπολογίζεται στα 19 εκατομμύρια (ΝΙΜΗ, 1999), με το
σχετικό οικονομικό κόστος να ανέρχεται στα 43,7 δισεκατομμύρια δολάρια ανά έτος
αντιστοίχως (Greenberg, Stiglin, Finkelstein & Berndt,1993). Το υψηλό οικονομικό κόστος
που συνεπάγεται η διαταραχή οφείλεται στην σχετική με την καθημερινή λειτουργικότητα
έκπτωση του ατόμου τόσο σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο φυσιολογίας
(Hammen, 1997), επιδρώντας αρνητικά στην ποιότητα ζωής και επιβαρύνοντας τις
υπηρεσίες ψυχικής υγείας (McDermut, Miller & Brown, 2001), παρόλο που ένα υψηλό
ποσοστό που νοσεί από τη διαταραχή είτε δεν αναζητά βοήθεια, είτε δεν διαγιγνώσκεται
σωστά με αποτέλεσμα να μην τυγχάνει ορθής θεραπευτικής αντιμετώπισης (Hirschfeld,
Keller, Panico & Arons, 1997). Ειδικότερα η εμφάνιση μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου
φαίνεται πως αυξάνει την πιθανότητα καρδιακών επεισοδίων, συγκαταλέγεται στους
σχετιζόμενους με επιπλοκές παράγοντές για τις περιπτώσεις εγκεφαλικών επεισοδίων,
σακχαρώδους διαβήτη και καρκίνου (ΝΙΜΗ, 1999), ενώ έχει επίσης συνδεθεί με τη μείωση
της παραγωγικότητας και την αυτοκτονικότητα (Hammen, 1997). Η χρόνια κατάθλιψη, που
με τη σειρά της αφορά στο 20% του πληθυσμού που εμφανίζει καταθλιπτική
συμπτωματολογία (Torpey & Klein, 2008), αφενός λόγω της πρώιμης έναρξης σε ένα
μεγάλο ποσοστό ατόμων,(Cassano, Akiskal, Perugi, Musetti & Savino, 1992) και αφετέρου
έχοντας μεγαλύτερη διάρκεια (Greenberg & Birnbaum, 2005), οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη
έκπτωση στην ποιότητα ζωής (Wells, Burnam, Rogers, Hays & Camp, 1992), υψηλότερο
αριθμό αποπειρών αυτοκτονίας και νοσηλείας (Torpey & Klein, 2008) και τελικά σε
υψηλότερο οικονομικό κόστος (Greenberg & Birnbaum, 2005).
Πέραν ωστόσο της κατηγορίας των ατόμων που εμφανίζουν σαφή καταθλιπτική
συμπτωματολογία, υπάρχει και η κατηγορία των ανθρώπων που μολονότι δεν πληροί τα
κριτήρια για ανάλογη διάγνωση, η ποιότητα των καταθλιπτικών συμπτωμάτων είναι τέτοιας
φύσεως, ώστε να δικαιολογεί χρήση υπηρεσιών ψυχικής και σωματικής υγείας αντίστοιχη
με εκείνη της κλινικής κατάθλιψης, δικαιολογώντας κατά αυτόν τον τρόπο ένα αντίστοιχο
οικονομικό κόστος (Johnson, Weissman & Klerman, 1992). Εκτιμάται πως τα άτομα που
εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης
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καταθλιπτικού επεισοδίου, παρουσιάζοντας σαφή δυσκολία σε προσωπικό, αλλά και
κοινωνικό επίπεδο (Judd, Paulus, Wells & Rapaport, 1996). Η αδυναμία ακριβούς
προσδιορισμού

αυτής

της

συμπτωματολογίας

εξαιτίας

των διακυμάνσεων

που

παρατηρούνται ως προς τη χρονική διάρκεια των συμπτωμάτων, αλλά και ως προς τον
εκάστοτε αριθμό τους, εξηγεί και τη μεγάλη διακύμανση της πιθανότητας εμφάνισης της
διαταραχής στο γενικό πληθυσμό από 10% - 23% (Kessler, Zhao, Blazer & Swartz, 1997.
Johnson, Weissman & Klerman, 1992).
Επομένως η ύπαρξη υψηλών ποσοστών καταθλιπτικής συμπτωματολογίας είτε πληροί
τα κριτήρια κλινικού συνδρόμου, είτε συνεπάγεται διαταραχή σε λανθάνουσα φάση, το
αυξημένο κόστος που επιφέρει, η αποτυχία της φαρμακοθεραπείας αφού το 30-40% των
ατόμων που εμφανίζει μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο απαντά μερικώς σε αυτήν, αλλά και
τα υψηλά ποσοστά υποτροπής που κυμαίνονται από 37%- 88% ένα χρόνο μετά την
ολοκλήρωση φαρμακευτικής αγωγής ή ψυχοθεραπείας (Thase, 2001. Εlkin, Gibbons, Shea &
Shaw, 1996), καθιστούν αναγκαία την άμεση ανεύρεση και εφαρμογή αποτελεσματικών
θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Εισαγωγή στο ΓΣΘ
Η πρώτη συστηματική διατύπωση των βασικών αρχών της γνωσιακής ψυχοθεραπείας
αφορούσε στην ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση της κατάθλιψης και πραγματοποιήθηκε το
1967 από τον Beck, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην συνέχεια και εξέλιξη του
επικρατούντος συμπεριφορικού μοντέλου. Η διατύπωση της «γνωσιακής αρχής» από το
Neisser σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος δεν απαντά άμεσα στα ερεθίσματα του
περιβάλλοντος, αλλά στην νοητική αναπαράσταση τους, αποτελεί το πέρασμα από το
αυστηρό σχήμα ερέθισμα-αντίδραση του συμπεριφορισμού, στην ανάδειξη των γνωσιών
ως διαμεσολαβούσα μεταβλητή, με βάση την οποία η συμπεριφορά αποτελεί προϊόν των
διεργασιών του νου και όχι το άμεσο αποτέλεσμα των ερεθισμάτων (Καλαντζή-Αζίζι, 2002).
Βασικές αρχές της γνωσιακής ψυχοθεραπείας
Οι γενικές παραδοχές πάνω στις οποίες βασίζεται η εφαρμογή κάθε γνωσιακού
ψυχοθεραπευτικού προγράμματος συνοψίζονται στα παρακάτω (Beck, Rush, Shaw &
Emery, 1979):
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α) Αντίληψη και εμπειρία αποτελούν διαδικασίες ενεργητικές, είτε αυτές αφορούν σε
εσωτερικά είτε σε εξωτερικά δεδομένα.
β) Οι γνωσίες είναι οι νοητικές διεργασίες που συμβαίνουν εντός της συνειδητότητας του
ατόμου και μπορούν να σχετίζονται τόσο με εικόνες όσο και με λεκτικές διατυπώσεις.
δ) Οι γνωσίες αφορούν στην αντίληψη για τον εαυτό, τον κόσμο, το παρελθόν και το
μέλλον.
γ) Η υποκειμενική εκτίμηση μιας κατάστασης δύναται να υποδηλωθεί μέσα από τις
γνωσίες.
ε) Αλλαγή στις γνωσίες συνεπάγεται αλλαγή στο συναίσθημα και τη συμπεριφορά.
στ) Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία δύναται να εντοπίσει τις γνωσιακές παραποιήσεις.
ζ) Διορθώνοντας τα διεργασιακά λάθη δύναται να βελτιωθεί η ψυχική υγεία του ατόμου.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Beck et al., (1979) οι ψυχικές διαταραχές
εξηγούνται μέσα από τρείς βασικές γνωσιακές δομές : α) τα σχήματα, β) τις βαθύτερες
πεποιθήσεις και γ) τις γνωσιακές παραποιήσεις.
Α) Σχήματα
Πρόκειται για δομικά στοιχεία της προσωπικότητας του ατόμου τα οποία καθοδηγούν
τόσο νοητικές όσο και συναισθηματικές διεργασίες, αλλά και συμπεριφορές (Beck &
Freeman, 1990). Ο ρόλος τους έγκειται σε ένα πρώτο επίπεδο στη νοηματοδότηση της
εμπειρίας και σε ένα δεύτερο στην καθοδήγηση της συμπεριφοράς. Υποστηρίζεται πως τα
σχήματα, λειτουργώντας ως εσωτερικό σενάριο, οδηγούν σε επαναλαμβανόμενα πρότυπα
συμπεριφοράς εσωτερικής ή εξωτερικής, αφού το ίδιο άτομο δύναται να εμφανίζει όμοιες
συμπεριφορές σε μια ποικιλία καταστάσεων, ενώ στις ίδιες καταστάσεις διαφορετικά
άτομα να δύνανται να λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο (Beck, 1967). Επειδή τα σχήματα
αποτελούν συνισταμένη της αλληλεπίδρασης γενετικής προδιάθεσης, επιρροής των
σημαντικών άλλων και γενικότερων εμπειριών, τα μη λειτουργικά σχήματα κατά αντίστοιχο
τρόπο αποτελούν συνεπαγόμενο γενετικής προδιάθεσης, αρνητικής επιρροής σημαντικών
άλλων και τραυματικών εμπειριών (Beck & Freeman, 1990). Τα σχήματα διακρίνονται με
βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά τους όπως είναι ο βαθμός ευρύτητας, πυκνότητας,
ευκαμψίας, ισχύος (Beck & Freeman, 1990) και αφαιρετικότητας (Παπακώστας, 1994), με
αποτέλεσμα οι περιγραφές που προκύπτουν για αυτά να είναι αρκετά γενικές. Η ανάγκη
καθορισμού σαφών κριτηρίων προκειμένου να διευκολυνθεί η σχετική επικοινωνία, αλλά
και η έρευνα, οδήγησε τους Williams το 1988 στην πρόταση τεσσάρων βασικών αρχών
(Παπακώστας, 1994, σελ. 97-98) :
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α) Σχήμα είναι ένα αποταμιευμένο σώμα γνώσης, που επηρεάζει την απόκτηση και τη χρήση
πληροφοριών, επεμβαίνοντας σε τέτοιους μηχανισμούς όπως την προσοχή, τις προσδοκίες,
τις διερμηνείες και τη μνημονική ανάκληση.
β) Τα σχήματα καθορίζονται από μια συνεπή εσωτερική δόμηση, που επιβάλλεται πάνω
στην επεξεργασία πληροφοριών.
γ) Η γνώση που εμπεριέχεται σε ένα σχήμα είναι αυτόχθονη, αυτογενής ή αυτόνομη και
αποτελείται

από τυποποιημένες αναπαραστάσεις επαναλαμβανόμενων γεγονότων ή

φαινομένων.
δ) Η περιεχόμενη μέσα σε ένα σχήμα γνώση είναι πακετοειδής με την έννοια πως η
ενεργοποίηση ενός μέρους ή συστατικού της, θα ενεργοποιήσει αναπόφευκτα και το
υπόλοιπο μέρος.
Β) Βαθύτερες πεποιθήσεις
Οι βαθύτερες πεποιθήσεις με τη σειρά τους, ή αλλιώς η «γνωσιακή τριάδα»,
σχετίζονται με τις βασικές γνωσίες που έχει ένα άτομο για τον εαυτό, τον κόσμο, και το
μέλλον. Κάθε κλινικό σύνδρομο συνδέεται με συγκεκριμένες δυσλειτουργικές σκέψεις των
παραπάνω τριών διαστάσεων (Καλαντζή-Αζίζι, 2002).

Γ) Γνωσιακές παραποιήσεις
Η κατανόηση των γνωσιακών παραποιήσεων προϋποθέτει την αναγνώριση και
κατανόηση των αυτόματων σκέψεων. Από τα βασικά χαρακτηριστικά των τελευταίων είναι
το ότι είναι συγκεκριμένες και σαφείς και ότι εμφανίζονται αντανακλαστικά και με
τηλεγραφικό τρόπο. Δεν προκαλούνται εκουσίως και για αυτό είναι δύσκολο να διακοπούν,
ενώ το περιεχόμενό τους γίνεται αντιληπτό ως πραγματικό και αναμφισβήτητο και
ακολουθείται από εκδήλωση συναισθήματος (Καλαντζή-Αζίζι, 2002). Ο εντοπισμός των
αυτόματων σκέψεων υποδηλώνει πως η κατασταλαγμένη γνώση (σχήματα), διαμέσου της
ενεργοποίησής της από εξωτερικά ή εσωτερικά ερεθίσματα, προκαλεί γνωσιακές
διεργασίες που οδηγούν στο αποτέλεσμα της άμεσης εμπειρίας δηλαδή στις σκέψεις –
εικόνες, συναισθήματα και συμπεριφορές. Ωστόσο όταν τα σχήματα είναι δυσλειτουργικά
πυροδοτούν κατά αντίστοιχο τρόπο σύντονες με αυτά, και για αυτό μεροληπτικές,
γνωσιακές διεργασίες, με αποτέλεσμα το άτομο να οδηγείται στις γνωσιακές παραποιήσεις,
σε αυτόματες σκέψεις δηλαδή οι οποίες ενισχύουν τη διατήρηση των δυσλειτουργικών
πεποιθήσεων και σχημάτων, καθώς επίσης και την πίστη σε αυτά παρά την ύπαρξη
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αντίθετων εμπειριών (Beck, et al., 1979). Υποστηρίζεται πως το περιεχόμενο των
αυτόματων σκέψεων όταν υποδηλώνει διεργασιακό λάθος, αν και δύναται να διαφέρει από
θεραπευόμενο σε θεραπευόμενο, εμφανίζει κοινά σημεία σε άτομα που εμπίπτουν στην
ίδια διαγνωστική κατηγορία, ενώ αποτελεί εκείνο το είδος γνωσίας που παραποιεί την
πραγματικότητα στο μεγαλύτερο βαθμό (Καλαντζή-Αζίζι, 2002).
Σύμφωνα με την Beck (1995) τα βασικά διεργασιακά λάθη είναι δέκα:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Διπολική σκέψη κατά την οποία οι εμπειρίες ταξινομούνται σε δύο αντίθετα άκρα.
Καταστροφοποίηση, όπου και προβλέπεται ελλείψει στοιχείων η αρνητική έκβαση
των πραγμάτων.
Απαξίωση θετικού, δηλαδή μείωση είτε θετικών εμπειριών είτε θετικών
χαρακτηριστικών.
Συναισθηματική λογική όπου τα συμπεράσματα εξάγονται με βάση τη
συναισθηματική κατάσταση.
Ετικέτα, χρησιμοποίηση δηλαδή πάγιων χαρακτηριστικών για την περιγραφή εαυτού,
καταστάσεων ή άλλων ατόμων.
Μεγέθυνση ή σμίκρυνση με βάση την οποία η αξιολόγηση ατόμων
συμπεριλαμβανομένου του εαυτού ή των καταστάσεων βασίζεται στη μεγέθυνση
των αρνητικών πτυχών και στην σμίκρυνση των θετικών.
Επιλεκτική αφαίρεση όταν η νοηματοδότηση επικεντρώνεται στην αρνητική
λεπτομέρεια, ενώ λοιπές σημαντικές πληροφορίες παραβλέπονται.
Διάβασμα σκέψης όταν μαντεύεται η σκέψη των άλλων χωρίς την ύπαρξη
αντίστοιχων δεδομένων.
Υπεργενίκευση, εξαγωγή δηλαδή γενικού κανόνα χωρίς τη στήριξη επαρκών
δεδομένων.
Προσωποποίηση, κατά την οποία οι αρνητικές αντιδράσεις των άλλων συνδέονται με
τον εαυτό χωρίς αυτή η σύνδεση να συνοδεύεται από αντίστοιχες ενδείξεις.
«Πρέπει», εφόσον τα πράγματα πρέπει να εκτυλίσσονται με συγκεκριμένους
κανόνες, η μη τήρηση των οποίων συνοδεύεται από αρνητικές αντιδράσεις και
Παρωπίδες, όταν η επικέντρωση γίνεται μόνο στις αρνητικές πλευρές μιας
κατάστασης

Γνωσιακά μοντέλα για την κατάθλιψη
Το μοντέλο του Beck
Το μοντέλο του Beck et al., (1979) για την κατάθλιψη υποστηρίζει πως όλα

τα

συμπτώματα της διαταραχής, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στη φυσιολογία
του οργανισμού, όπως είναι η διαταραχή στον ύπνο και την όρεξη, καθώς επίσης η απώλεια
της λίμπιντο, εξηγούνται μέσα από το τρίπτυχο: γνωσιακή τριάδα, σχήματα και γνωσιακές
παραποιήσεις.
α) H γνωσιακή τριάδα περιλαμβάνει τις αντιλήψεις που έχει κάποιος για τον εαυτό,
τον κόσμο/εμπειρίες και το μέλλον. Πιο συγκεκριμένα στο καταθλιπτικό άτομο η αρνητική
εικόνα

εαυτού

εκφράζεται

μέσα

από

πεποιθήσεις

ανεπάρκειας,

ανικανότητας,
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ελαττωματικότητας και υπολειμματικότητας. Η αρνητική θεώρηση του εαυτού συμβάλλει
με τη σειρά της στην καλλιέργεια αντιλήψεων αναξιότητας και μη αποδοχής τα οποία και
συνεπάγονται περαιτέρω υποτίμηση και αυτοκριτική. Όσον αφορά στη δεύτερη παράμετρο
της γνωσιακής τριάδας, την αντίληψη δηλαδή για τον κόσμο και τις γενικότερες εμπειρίες
κάποιου, στο καταθλιπτικό άτομο έχουν επίσης αρνητικό χαρακτήρα. Ο κόσμος γίνεται
αντιληπτός ως ιδιαίτερα απαιτητικός, αναχαιτιστικός έναντι των προσωπικών επιδιώξεων
και απορριπτικός. Τέλος η θεώρηση του μέλλοντος κατά αντίστοιχο τρόπο σχετίζεται με
προσδοκίες αποτυχίας, ματαίωσης και ατέρμονων δυσκολιών (Beck et al., 1979).
β) Τα καταθλιπτικογόνα σχήματα, αυτά δηλαδή που συνεπάγονται υπόβαθρο
ευαλωτότητας έναντι της ανάπτυξης καταθλιπτικής διαταραχής, δύνανται να βρίσκονται σε
κατάσταση λανθάνουσα και να ενεργοποιούνται άμα τη εμφανίσει ψυχοτραυματικών
γεγονότων. Η έννοια της απώλειας χαρακτηρίζει το περιεχόμενό τους, είτε αυτή είναι
φυσική, είτε συμβολική, είτε αθροιστική, όταν υπάρχει αντίστοιχα απώλεια φυσικού
προσώπου, αυτοεκτίμησης ή διαδοχικές μικρές απώλειες. Υπό αυτήν την έννοια στη θεωρία
του Beck δύο είναι τα βασικά σχήματα : το σχήμα της αυτονομίας (αφορά στη διατήρηση
ανεξαρτησίας και ελευθερίας) και το σχήμα της κοινωνιοτροπίας (αφορά στη διατήρηση της
διαπροσωπικής σχέσης). Αυτό σημαίνει πως η απώλεια αγαπημένου προσώπου
ενδεχομένως να ενεργοποιήσει το σχήμα της κοινωνιοτροπίας, ενώ η απώλεια της θέσης
εργασίας το σχήμα αυτονομίας (Παπακώστας, 1994 ).
γ) Οι γνωσιακές παραποιήσεις συνιστούν συστηματικά λάθη κατά την επεξεργασία των
πληροφοριών διότι συντηρούν την πίστη του ατόμου στην εγκυρότητα των αρνητικών
πεποιθήσεων, παρά την ύπαρξη στοιχείων για το αντίθετο. Στα πιο συνηθισμένα είδη
γνωσιακών παραποιήσεων που εντοπίζονται στην κατάθλιψη συγκαταλέγονται: α) το
αυθαίρετο συμπέρασμα, β) η επιλεκτική αφαίρεση, γ) η υπεργενίκευση, δ) η μεγέθυνση ή
σμίκρυνση, ε) η προσωποποίηση και στ) η διπολική σκέψη ( Beck et al., 1979)
To μοντέλο του Seligman (μαθημένη αβοηθητότητα)
Σύμφωνα με το μοντέλο του Seligman (1975) η μαθημένη αβοηθητότητα, όπως και η
κατάθλιψη, αποτελούν αντιδράσεις έναντι στρεσσογόνων καταστάσεων οι οποίες είτε
είναι, είτε φαίνονται αναπόφευκτες. Η παραμονή του ατόμου σε αυτές τις καταστάσεις
οδηγεί στη «μάθηση» πως το άτομο αδυνατεί να ασκήσει έλεγχο έναντι των εκάστοτε
συνθηκών, αποθαρρύνοντάς το από τη χρήση κατάλληλων αντιδράσεων προσαρμογής και
συντελώντας κατά αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη καταθλιπτικής συμπτωματολογίας.
Επειδή όμως η εμφάνιση κατάθλιψης ως αντίδρασης σε συνθήκες στρεσσογόνες όχι μόνο
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δεν είναι όμοιας έντασης ως προς τη συμπτωματολογία, αλλά ούτε και απαραίτητο
συνεπαγόμενο για κάθε άνθρωπο, ενώ παράλληλα η συγκεκριμένη διαταραχή ενδέχεται να
συνοδεύεται από αισθήματα ενοχής και αυτοκτονικού ιδεασμού και ταυτόχρονα να
συνδέεται με χαμηλή αυτοεκτίμηση, το θεωρητικό μοντέλο του Seligman αδυνατώντας να
ερμηνεύσει τα παραπάνω αποδείχθηκε ανεπαρκές (Κλεφτάρας, 1998).
Υπό αυτές τις συνθήκες δημιουργήθηκε η ανάγκη αναθεώρησης του αρχικού μοντέλου
η οποία επιτεύχθηκε εισάγοντας την έννοια της απόδοσης αιτιών, του τρόπου δηλαδή με
τον οποίο ένα άτομο εξηγεί τη συμπεριφορά του. Με βάση τη νέα θεωρία των Abramson,
Seigman και Teasdale (1978), η έλλειψη ελέγχου σε στρεσσογόνες συνθήκες αποτελεί
αναγκαία, αλλά όχι επαρκή, συνθήκη για την ανάπτυξη της μαθημένης αβοηθητότητας, ενώ
αντίθετα οι διαστάσεις με βάση τις οποίες θα αποδοθεί η συμπεριφορά, αποτελούν και τον
καθοριστικό παράγοντα. Οι διαστάσεις των αιτιών είναι τρεις: α) εσωτερικά ή εξωτερικά, β)
σταθερά ή ασταθή και γ) συγκεκριμένα ή σφαιρικά (Κλεφτάρας, 1998. Leahy & Holland,
2001). Στην κατάθλιψη επομένως τα αρνητικά συμβάντα θα αποδίδονται σε εσωτερικά
αίτια (εγώ), σταθερά (πάντα) και σφαιρικά (σε όλες τις συνθήκες). Καλλιεργείται δηλαδή
σταδιακά η αρνητική ερμηνεία της τρέχουσας εμπειρίας με αποτέλεσμα να προκαλείται
αίσθημα

αβοηθητότητας,

προσωπικής

υπευθυνότητας

και

μειονεκτικότητας

διαμορφώνοντας υπό αυτές τις συνθήκες το έδαφος για την ανάπτυξη κατάθλιψης
(Παπακώστας, 1994).
Μετεξέλιξη του μοντέλου αβοηθητότητας αποτέλεσε το μοντέλο μαθημένης
απελπισίας (Abramson, Metalsky & Alloy, 1989) το οποίο έδωσε έμφαση στην εξαγωγή
συμπερασμάτων αναφορικά με αρνητικά γεγονότα ζωής. Τρία είναι τα είδη των βασικών
συμπερασμάτων στα οποία κανείς διακρίνει: α) τα αρνητικά γεγονότα ζωής τα οποία
αποδίδονται σε σταθερά και σφαιρικά αίτια, β) τις αρνητικές συνέπειές τους οι οποίες
θεωρούνται μη αναστρέψιμες, σημαντικές, με επιρροή σε διάφορους τομείς της ζωής και γ)
τη σπουδαιότητα των επιδράσεων των αρνητικών γεγονότων στους συμπερασμούς του
ατόμου αναφορικά με τα προσωπικά του χαρακτηριστικά. Η αίσθηση απώλειας ελέγχου και
σε αυτό το μοντέλο θεωρείται κομβικής σημασίας με τη διαφορά ότι σε αυτή την
περίπτωση δίνεται εξέχουσα σημασία στα αρνητικά συμβάντα και στην απόδοσή τους σε
σταθερά και σφαιρικά αίτια. Επομένως βάσει αυτού του μοντέλου, για την εκδήλωση
καταθλιπτικού επεισοδίου κρίνεται απαραίτητο τόσο το καταθλιπτικό στιλ απόδοσης
αιτιών, όσο και η αντιμετώπιση αρνητικών επεισοδίων (Κλεφταράς, 1998).
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Συμπεριφορικά μοντέλα για την κατάθλιψη
Το μοντέλο των D’ Zurilla και συνεργατών
Στο συγκεκριμένο μοντέλο η καταθλιπτική συμπτωματολογία θεωρείται αποτέλεσμα
της έλλειψης δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και συνεπώς της έλλειψης επιτυχούς
αντιμετώπισης των δυσκολιών, η διατήρηση των οποίων οδηγεί τελικά σε αίσθημα
αβοηθητότητας (D’ Zurilla, 1988).
To μοντέλο του Rehm
Το θεωρητικό πλαίσιο του μοντέλου του Rehm (1977) ορίζει την κατάθλιψη ως το
συνεπακόλουθο της αδυναμίας των ατομικών μηχανισμών αυτοελέγχου, όπως είναι η
αυτοπαρατήρηση, η αυτορρύθμιση και η επιβεβαιωτική-ενισχυτική συμπεριφορά.
To μοντέλο του Lewinsohn
Με βάση τη θεωρία του Lewinsohn (1974) για την ανάπτυξη κατάθλιψης ευθύνεται το
χαμηλό ποσοστό ενίσχυσης. Πιο συγκεκριμένα, όταν η συμπεριφορά σε σημαντικούς τομείς
της ζωής παύει να συνοδεύεται από υψηλό ποσοστό θετικής ενίσχυσης, ή ,διαφορετικά,
όταν εμφανίζεται υψηλό ποσοστό απωθητικών εμπειριών συνοδευόμενο από δυσφορία,
τότε η κατάθλιψη αποτελεί σημαντικό ενδεχόμενο. Οι παράγοντες που δύνανται να
οδηγήσουν σε χαμηλό επίπεδο ενίσχυσης είναι τρείς και αφορούν πρώτον, στην έλλειψη
επαρκούς ρεπερτορίου συμπεριφορών αποτελεσματικών ως προς τη διαχείριση
απωθητικών εμπειριών, αλλά και ως προς την ανεύρεση και αξιοποίηση παλιών ή νέων
ενισχυτών. Δεύτερον, έχουν να κάνουν με την απουσία κατάλληλων ενισχυτών στο
περιβάλλον και τρίτον σχετίζονται με την μείωση της ικανότητας του ατόμου για άντληση
ευχαρίστησης από τα θετικά γεγονότα ή με την αύξηση της ευαισθησίας στα αρνητικά
γεγονότα αντίστοιχα (Κλεφτάρας, 1998).
Ειδικότερα, η κατάθλιψη μπορεί να ειδωθεί και ως το συνεπαγόμενο μειωμένης ροής
της κοινωνικής ενίσχυσης. Μολονότι, δηλαδή, σε ένα πρώτο στάδιο η κατάσταση του
καταθλιπτικού ατόμου ελκύει την προσοχή και το ενδιαφέρον του περιβάλλοντος
απαρτίζοντας θετικό ενισχυτή και συντελώντας κατά αυτόν τον τρόπο στην αποκόμιση
δευτερογενούς οφέλους, σε ένα δεύτερο επίπεδο η συντήρηση αυτής της κατάστασης με
την απαιτητικότητα του ατόμου για συνεχή στήριξη απωθεί το ίδιο περιβάλλον, το οποίο εν
συνεχεία αντιδρά απορριπτικά και επικριτικά, με απώτερη συνέπεια τη μείωση της
κοινωνικής ενίσχυσης, την επιβεβαίωση της αρνητικής εικόνας εαυτού και την περαιτέρω
διατήρηση της κατάθλιψης (Coyne, 1989). Έχει υποστηριχθεί δε, πως η μείωση της
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κοινωνικής ενίσχυσης είναι το αποτέλεσμα ελλειπών κοινωνικών δεξιοτήτων (Αlberti &
Emmons,1974), γεγονός που δεν επιβεβαιώθηκε σε αρκετές έρευνες, με αρκετά ευρήματα
να υποδεικνύουν πως αυτό που απωθεί τελικά το κοινωνικό περιβάλλον του καταθλιπτικού
ατόμου είναι κυρίως το χαρακτηριζόμενο από αυτομομφές και αυτοαποκαλύψεις
περιεχόμενο των θεμάτων που θίγει, αλλά και ο αρνητικός τρόπος, όπως είναι η
απαιτητικότητα, με την οποία αντιμετωπίζει τους άλλους (Κλεφτάρας, 1998)
Εφαρμογή των γνωσιακών-συμπεριφορικών ομαδικών προγραμμάτων στην κατάθλιψη
Από τους Lewinsohn, Weinstein και Alper (1970) πραγματοποιήθηκε η πρώτη απόπειρα
εφαρμογής ομαδικού συμπεριφορικού προγράμματος σε άτομα με κατάθλιψη. Βασικό
στόχο αυτών των ομάδων αποτελούσε η συγκέντρωση υλικού σχετικού με την κοινωνική
συμπεριφορά των μελών και των συνεπειών της. Στο ενδιάμεσο διάστημα των
συναντήσεων της ομάδας τα μέλη πραγματοποιούσαν ατομικές συνεδρίες όπου δέχονταν
σε πρώτη φάση ανατροφοδότηση αναφορικά με τη συμπεριφορά τους μέσα στην ομάδα
και τις συνέπειές της πάνω στους άλλους, ενώ σε δεύτερη φάση ακολουθούσε η
αναγνώριση των συμπεριφορικών δυσκολιών και ο καθορισμός των στόχων για αλλαγή.
Την ίδια περίπου περίοδο, ανάμεσα στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του
1980, η γνωσιακή ψυχοθεραπεία, η οποία, αν και είχε ξεκινήσει ως ατομική παρέμβαση,
άρχισε να εφαρμόζεται και σε ομαδικό πλαίσιο σε άτομα με κατάθλιψη και εν συνεχεία
επεκτάθηκε και σε άλλα κλινικά σύνδρομα, όπως η αγοραφοβία, το κοινωνικό άγχος και η
σχιζοφρένεια. Το γνωσιακό ομαδικό μοντέλο για την κατάθλιψη ακολούθησε τις ίδιες αρχές
με αυτές του αντίστοιχου ατομικού, καθώς επίσης τις ίδιες αρχές με αυτές άλλων
γνωσιακών ομαδικών προγραμμάτων για τα άλλα κλινικά σύνδρομα (Morrison, 2001).
Συνεπώς πρόκειται για ένα μοντέλο δομημένο, ενεργητικό, βραχυπρόθεσμο,
κατευθυνόμενο σε συγκεκριμένους στόχους, δίνοντας έμφαση στην ανακούφιση από τα
συμπτώματα, εστιασμένο στο εδώ και τώρα και διεκπεραιωμένο σε πλαίσιο συνεργατικού
εμπειρισμού (Καλαντζή-Αζίζι, 2002). Διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση, εντός δίωρων
συναντήσεων και σε χρονικό διάστημα 12-15 εβδομάδων (Chen, Lu, Chang, Chu & Chou,
2006). Ο αριθμός των ατόμων ποικίλει από 6 έως 12 και αποκλείονται από αυτόν άτομα
που βρίσκονται σε ψυχωσικό σύνδρομο ή μανία, άτομα με διαταραχές προσωπικότητας,
καθώς επίσης άτομα με εγκεφαλικά προβλήματα. Πρόκειται για περιπτώσεις ανθρώπων οι
οποίοι δεν δύνανται να ανταποκριθούν σε βραχείας μορφής θεραπεία, εμφανίζοντας
ταυτόχρονα αυξημένες πιθανότητες για αρνητικό αντίκτυπο στα υπόλοιπα μέλη. Πριν την
έναρξη της ομάδας τα πιθανά μέλη πραγματοποιούν μια έως δύο συνεδρίες με το
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θεραπευτή προκειμένου να εκτιμηθεί η ένταση της συμπτωματολογίας και να
πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση στο γνωσιακό μοντέλο. Αφού γίνει λόγος στην πρώτη
συνάντηση για τα όρια και τεθούν οι στόχοι του προγράμματος, οι συμμετέχοντες
εισάγονται στην πρώτη φάση κατά την οποία εκπαιδεύονται στην αναγνώριση των
διεργασιακών λαθών και τροποποίηση των δυσλειτουργικών αυτόματων σκέψεων και
πεποιθήσεων.

Εν

συνεχεία

ακολουθεί

η

εκπαίδευση

στον

προγραμματισμό

δραστηριοτήτων και στο σχεδιασμό συμπεριφορικών πειραμάτων, ενώ με το πέρας των
συνεδριών τα μέλη αποκτούν ολοένα και περισσότερο ενεργητικό χαρακτήρα αφού οι ίδιοι
εκτός συνεδριών πλέον πραγματοποιούν προγραμματισμό δραστηριοτήτων και διατηρούν
αρχείο με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες προκειμένου να συζητηθούν στην επόμενη
συνάντηση με την ομάδα. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μια αναμνηστική συνεδρία ένα
μήνα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος (Morrison, 2001)
Αποτελεσματικότητα γνωσιακών συμπεριφορικών προγραμμάτων
Επειδή ωστόσο δεν είναι σαφής η διάκριση ανάμεσα σε αμιγώς συμπεριφορικά και
αμιγώς

γνωσιακά

ψυχοθεραπευτικά

μοντέλα

δεδομένης

της

μεταξύ

τους

αλληλοεπικάλυψης (Emmelkamp, 1994), συχνά χρησιμοποιείται η κατηγορία γνωσιακοσυμπεριφορικό μοντέλο για να περιγράψει τόσο ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις που
εμπίπτουν στις δύο παραπάνω κατηγορίες, όσο και παρεμβάσεις όπως είναι η εκπαίδευση
στη διεκδικητικότητα, καθώς επίσης και παρεμβάσεις που εστιάζουν στην αυτοδιαχείριση.
Κατά ανάλογο τρόπο η μεταανάλυση των ΜcDermut, Miller και Brown (2001) η οποία
διερεύνησε την αποτελεσματικότητα ομαδικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της
κατάθλιψης, συμπεριέλαβε ομαδικά γνωσιακά-συμπεριφορικά μοντέλα όλων των
παραπάνω υποκατηγοριών. Ειδικότερα από τις 48 έρευνες που συμπεριελήφθησαν, οι 47
αφορούσαν σε ένα μοντέλο γνωσιακής συμπεριφορικής κατεύθυνσης και μόλις 8
σχετίζονταν με ομαδικά προγράμματα ψυχοδυναμικού ή διαπροσωπικού τύπου. Στις 45
από τις 48 μελέτες τα αποτελέσματα έδειξαν πως η ομαδική ψυχοθεραπεία ήταν
αποτελεσματική στη μείωση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. Με εξαίρεση την
περίπτωση δύο ερευνών για τις οποίες δεν υπήρξε στατιστική ανάλυση των
αποτελεσμάτων, τα ευρήματα έδειξαν πως μόνο σε 3 από τις 46 δεν υπήρξε στατιστικά
σημαντική μείωση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας στο τέλος της θεραπείας. Τα
προγράμματα γνωσιακής-συμπεριφορικής κατεύθυνσης υπήρξαν αποτελεσματικά στο
σύνολό τους χωρίς σημαντικές μεταξύ τους διαφοροποιήσεις, ενώ στις 12 συνθήκες
σύγκρισής τους με άλλου τύπου ομάδες, όπου 8 εξ αυτών ήταν είτε ψυχοδυναμικού είτε
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διαπροσωπικού τύπου, η υπεροχή τους επιβεβαιώθηκε σε όλες τις περιπτώσεις. Ακόμη και
στην περίπτωση της έρευνας των Peterson και Halstead (1998) όπου το πρόγραμμα που
εφαρμόστηκε ήταν μεν γνωσιακού συμπεριφορικού τύπου, αλλά α) περιελάμβανε άτομα
που ενέπιπταν σε πέντε διαφορετικές διαγνωστικές κατηγορίες αναφορικά με την
καταθλιπτική συμπτωματολογία, β) πραγματοποιήθηκε σε έξι συναντήσεις και γ) δεν
αποκλείστηκε κανένα άτομο λόγω συνύπαρξης άλλων ψυχικών ή οργανικών ασθενειών,
παρατηρήθηκε βελτίωση των συμπτωμάτων, μολονότι δεν ήταν της τάξης της
αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων που ήταν πιο αυστηρά στα κριτήρια επιλογής
των συμμετεχόντων και είχαν και μεγαλύτερη διάρκεια.
Παράγοντες που επιδρούν στο θεραπευτικό αποτέλεσμα
Ωστόσο, παρά την σαφήνεια που προκύπτει αναφορικά με την αποτελεσματικότητα
των ΓΣΘ προγραμμάτων στο συγκεκριμένο κλινικό σύνδρομο, δεν προκύπτει το ίδιο ως
προς τη διευκρίνηση του θεραπευτικού παράγοντα που συντελεί στην επιτυχή θεραπευτική
έκβαση. Ειδικότερα, από τα σημεία που έχει σταθεί περισσότερο η σχετική έρευνα είναι ο
ρόλος της γνωσιακής αναδόμησης στην μείωση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας,
αφού με βάση το γνωσιακό μοντέλο του Beck για την εν λόγω διαταραχή τα καταθλιπτικά
συμπτώματα συντηρούνται διαμέσου των διεργασιακών λαθών, υπόθεση ωστόσο που
επιβεβαιώνεται μερικώς. Με βάση τις νεότερες έρευνες (Oei, Bullbeck & Campbell, 2006) η
γνωσιακή αναδόμηση συντελεί μεν στη μείωση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας,
αλλά η τελευταία με τη σειρά της συμβάλει επίσης στη μείωση των αρνητικών σκέψεων και
των διεργασιακών λαθών. Η διαπίστωση αυτή αφαιρεί από τις γνωσίες τον πρωταρχικό
ρόλο ως προς τη μείωση των συμπτωμάτων, ενώ εξηγεί εν μέρει και την
αποτελεσματικότητα των συμπεριφορικών προγραμμάτων, τα οποία μολονότι έχουν
σημείο εκκίνησης την έκδηλη συμπεριφορά, μειώνουν επίσης την καταθλιπτική
συμπτωματολογία, και τελικά επιδρούν θετικά και στη γνωσιακή επεξεργασία. Ειδικότερα
όσον αφορά στα προγράμματα συμπεριφορικού τύπου, οι διαφορές που εμφανίζονται ως
προς την επικέντρωση κάθε θεραπευτικής παρέμβασης σε διαφορετικά στοιχεία της
θεραπείας (από τις τεχνικές χαλάρωσης και την εκμάθηση δεξιοτήτων διεκδικητικότητας
έως τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων), συνεπάγονται μια ευρεία γκάμα παρεμβάσεων
με βασικό κοινό σημείο το διδακτικό τους χαρακτήρα. Η ομοιότητα αυτή ωστόσο δεν
δύναται να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης του θεραπευτικού
αποτελέσματος αφού επίσης αποτελεσματικά μπορούν να υπάρξουν θεραπευτικά μοντέλα
μη εκπαιδευτικού χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα υποδηλώνει πως ούτε το είδος της τεχνικής
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που χρησιμοποιείται μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο αντίστοιχα (ΜcDermut,
Miller & Brown, 2001).
Η διαπίστωση πως το είδος της θεραπευτικής παρέμβασης δεν αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα στη διαμόρφωση του θεραπευτικού αποτελέσματος οδήγησε στην υπόθεση
πως ίσως τελικά να ήταν η ανάπτυξη του αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητας που
οδηγούσε στη θετική έκβαση των προγραμμάτων (Oei, Bullbeck & Campbell, 2006). Ωστόσο
και αυτή η υπόθεση αναιρέθηκε, αφού η έρευνα των ΜcDermut, Miller και Brown (2001)
έδειξε πως ακόμα και οι ομάδες απλής παρακολούθησης (attention control groups)
εμφάνισαν σημαντική μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, καθιστώντας την
παράμετρο αυτοαποτελεσματικότητα αναγκαία, αλλά όχι επαρκή συνθήκη για τo
θεραπευτικό αποτέλεσμα. Ο Yalom (1995) από την άλλη πλευρά πρότεινε 11 παράγοντες
βάσει των οποίων διαμορφώνεται το θεραπευτικό αποτέλεσμα, οι οποίοι ωστόσο δεν
έχουν ληφθεί υπόψιν στην παρούσα έρευνα και οι οποίοι σαφώς χρήζουν περεταίρω
διερεύνησης.
Μια ακόμα μεταβλητή στην οποία έχει σταθεί η βιβλιογραφία για την κατάθλιψη είναι
οι αντικειμενικές ελλείψεις που εμφανίζουν τα καταθλιπτικά άτομα σε ένα μεγάλο
ποσοστό, στις κοινωνικές δεξιότητες και στις συμπεριφορικές δεξιότητες, όπως είναι η
ενασχόληση με ευχάριστες δραστηριότητες. Η υπόθεση στην οποία βασίστηκε η σχετική
έρευνα ήταν ότι τα άτομα που υστερούσαν σε κοινωνικές δεξιότητες θα επωφελούνταν
ενός προγράμματος που θα έδινε έμφαση στην εκπαίδευση αναφορικά με τη
διεκδικητικότητα και όχι ενός προγράμματος γνωσιακού τύπου. Κατά ανάλογο τρόπο τα
άτομα με ελλιπείς γνωσιακές δεξιότητες θα επωφελούνταν αντίστοιχα ενός γνωσιακού
προγράμματος, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιωθεί καμία εκ των δύο υποθέσεων, με τα
αποτελέσματα της έρευνα του Rude (1986) να κάνουν λόγο για το ακριβώς αντίθετο.
Aνάλογα ήταν και τα ευρήματα της έρευνας των Rehm, Kaslow και Rabin (1987), αλλά και
των Martell, Dimidjian και Herman-Dunn (2010), αφού τα άτομα με αυξημένες
συμπεριφορικές δεξιότητες όπως η ενασχόληση με ευχάριστες δραστηριότητες
επωφελούνταν περισσότερο από συμπεριφορικού τύπου παρεμβάσεις σε σύγκριση με τα
άτομα που εμφάνιζαν ελλείψεις σε αυτόν το τομέα.
Παράμετροι όπως το φύλλο ή τα χαρακτηριστικά του θεραπευτή δεν αποδείχθηκαν
σημαντικά (ΜcDermut, Miller & Brown, 2001), ενώ αντίθετα όσο πιο ικανοί (με βάση τους
χαρακτηρισμούς των εκπαιδευτών τους) ήταν οι θεραπευτές τόσο πιο υψηλό ήταν το
επίπεδο βελτίωσης των μελών (Thomson, Gallagher, Nies & Epstein, 1983). Η βαρύτητα των
συμπτωμάτων με τη σειρά της δεν μείωσε τις πιθανότητες αποκόμισης οφέλους από τη
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θεραπεία (LaPointe & Rimm, 1980), ενώ αντίθετα υποστηρίχθηκε ερευνητικά πως οι
συμμετέχοντες που αντιμετώπιζαν λιγότερα στρεσσογόνα γεγονότα την τελευταία περίοδο
της ζωής τους ήταν πιο πιθανόν να βελτιωθούν (Teri & Lewinsohn, 1986). Ο
αιτιοπροσδιορισμός, με βάση την έρευνα των Neimeyer και Weiss (1990), φάνηκε πως
ασκεί επιρροή στο θεραπευτικό αποτέλεσμα, και, πιο συγκεκριμένα, το στιλ απόδοσης, που
εξηγεί τα αρνητικά γεγονότα ως αποτέλεσμα σφαιρικών αιτιών και τα θετικά ως το
αποτέλεσμα σταθερών και συγκεκριμένων, φαίνεται πως συνδέεται με φτωχή θεραπευτική
έκβαση. Τέλος, η περίπτωση συνοσηρότητας κατάθλιψης, ειδικά με διαταραχές
προσωπικότητας, μολονότι αποτελεί σημαντικό πεδίο έρευνας δεν έχει ελεγχθεί επαρκώς
ως προς την επιρροή της στο θεραπευτικό αποτέλεσμα ώστε να επιτρέπει την εξαγωγή
ασφαλών συμπερασμάτων (ΜcDermut, Miller, & Brown, 2001).
Διαφορές ομαδικού και ατομικού ΓΣΘ προγράμματος στην κατάθλιψη
Ένας ακόμη τρόπος να διερευνηθεί η παράμετρος αποτελεσματικότητα των γνωσιακώνσυμπεριφορικών προγραμμάτων είναι διαμέσου του οικονομικού κόστους που επιφέρουν.
Σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ατομικά προγράμματα, έχει αποδειχθεί πως τα ομαδικά
σχετίζονται με εξοικονόμηση τόσο χρήματος όσο και χρόνου, και για θεραπευτή αλλά και
για θεραπευόμενο, λαμβάνοντας βέβαια υπόψιν πως το οικονομικό κόστος εξαρτάται από
τον αριθμό των ατόμων της ομάδας, τη διάρκεια των συναντήσεων και την αμοιβή του
θεραπευτή. Ειδικότερα, έχει υπολογιστεί πως αν ο ίδιος αριθμός ατόμων ακολουθήσει
εβδομαδιαίο ομαδικό πρόγραμμα 15 ωρών (1,5 ώρα/συνάντηση) και αντίστοιχο ατομικό 10
ωρών (1 ώρα/συνεδρία), το οικονομικό κέρδος που θα προκύψει από τη σύγκριση των δύο
είναι 37.5%, και είναι υπέρ των ατόμων της πρώτης κατηγορίας (Shapiro, Sank, Shaffer &
Donovan, 1982). Κατά ανάλογο τρόπο, το κέρδος χρόνου αφορούσε ξανά τα άτομα που
ακολούθησαν το ομαδικό πρόγραμμα σε ποσοστό 66% (Ross & Scott, 1985). H
εξοικονόμηση χρόνου ωστόσο αφορά και στο θεραπευτή, αφού φάνηκε στην πειραματική
συνθήκη των Shapiro et al., (1982), πως το κέρδος χρόνου άγγιζε το 80% στην περίπτωση
του ομαδικού προγράμματος όταν ο θεραπευτής ήταν ένας και στο 62.5% όταν υπήρχε
συνθεραπευτής. Σύμφωνα με τους Scott και Stradling (1990) το κέρδος χρόνου για το
θεραπευτή εξαρτάται από τον αριθμό των μελών της ομάδας ενώ για τους Peterson

και

Ηalstead (1998) το κόστος της ομαδικής θεραπείας ανέρχεται στο 8-17% του κόστους της
ατομικής. Αξίζει δε αναφοράς το γεγονός πως το οικονομικό πλεονέκτημα των ομαδικών
προγραμμάτων έναντι των ατομικών συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα πλεονεκτήματα
της ομαδικής παρέμβασης δεδομένης της οικονομικής επιβάρυνσης που επιφέρει η
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κατάθλιψη στο σύστημα υγείας (Greenberg, Stiglin, Finkelstein & Berndt, 1993) και
δεδομένου ότι τα ομαδικά προγράμματα μεταξύ άλλων μπορούν να μειώσουν τη χρήση
των υπολοίπων υπηρεσιών υγείας (Henk, Katzelnick, Kobak, Griest & Jefferson, 1996), αλλά
και τις λίστες αναμονής (Lewinsohn & Clarke, 1994).
Τα πλεονεκτήματα ωστόσο των ομαδικών προγραμμάτων δεν περιορίζονται στα
οικονομικά οφέλη. Η ομαδική παρέμβαση διαμέσου του συλλογικού της χαρακτήρα
παρέχει τη δυνατότητα διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης, αμοιβαίας υποστήριξης,
αναγνώρισης κοινών εμπειριών, ανάδειξης μελών σε ρόλους συνθεραπευτών και
εκμάθησης μέσω παρατήρησης της συμπεριφοράς των άλλων (Lewinsohn & Clarke, 1994.
Μorrison, 2001). Υπό αυτές τις συνθήκες, μολονότι η γνωσιακή ψυχοθεραπεία αποτέλεσε
αρχικά παρέμβαση ιδιοσυγκρασιακού χαρακτήρα εστιάζοντας σε εξατομικευμένα
χαρακτηριστικά ως ατομική παρέμβαση, κατά την εφαρμογή της σε ομαδικά πλαίσια
φαίνεται πως τελικά ο περιορισμός της ανάλυσης εις βάθος κάθε περίπτωσης-μέλους δεν
αφαιρεί

από το θεραπευτικό αποτέλεσμα (Μorrison, 2001). Αυτό συμβαίνει διότι η

διαπροσωπική αλληλεπίδραση και στήριξη αποτελεί βασικό προγνωστικό παράγοντα στην
πορεία της κατάθλιψης. Επομένως οι ομαδικές παρεμβάσεις οι οποίες όχι μόνο εστιάζουν,
αλλά και αξιοποιούν τις παραπάνω παραμέτρους δύνανται να είναι αποτελεσματικές στην
θεραπεία της κατάθλιψης, μεταξύ άλλων και για αυτούς τους λόγους (Yalom, 1995).
Aπω την άλλη πλευρά ωστόσο γίνεται λόγος για τα μειονεκτήματα της ομαδικής
παρέμβασης στα οποία συγκαταλέγονται οι περιπτώσεις: μονοπώλησης του ενδιαφέροντος
της ομάδας από ένα άτομο, δημιουργίας υποομάδων, διαφορετικού χρόνου βελτίωσης ο
οποίος μπορεί να λειτουργήσει αποθαρρυντικά για εκείνους με αργότερο ρυθμό, αλλά και
διαμαχών μεταξύ των μελών. Η περίπτωση όπου το ομαδικό πλαίσιο θα λειτουργήσει
αποθαρρυντικά για κάποιους ως προς την έκφραση και συνεπώς διερεύνηση βαθύτερων
αντιλήψεων αποτελεί επίσης σημαντικό ενδεχόμενο. Είναι ακόμα πιθανόν να προκύψουν
προβλήματα πρακτικής φύσεως, όπως είναι η αναζήτηση κοινής μέρας συνάντησης και η
δυσκολία ανανέωσής της, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια
συναντήσεων, περισσότερη ατομική δουλειά εκτός ομάδας, αλλά και σε αύξηση του
κόστους (Morrison, 2001). Τέλος, δεν καθίσταται σαφές προς το παρόν σε τι ποσοστό τα
άτομα που ολοκληρώνουν ομαδικά προγράμματα για την κατάθλιψη εν συνεχεία κάνουν
χρήση άλλων ειδών ψυχοθεραπείας, οπότε πέραν του βραχυπρόθεσμου οφέλους δεν
δύναται να τεκμηριωθεί προς το παρόν και η μακροπρόθεσμη επάρκεια αυτών των
μοντέλων (ΜcDermut, Miller, & Brown, 2001).
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Όσον αφορά τα ατομικά προγράμματα για την κατάθλιψη, δύο θεωρούνται τα βασικά
πλεονεκτήματά τους. Το πρώτο είναι ότι η θεραπεία δομείται γύρω από τις προσωπικές
ανάγκες κάθε θεραπευόμενου και το δεύτερο ότι ο χρόνος του θεραπευτή επενδύεται
αποκλειστικά σε ένα άτομο (Τucker & Oei, 2007). Στα μειονεκτήματα αντίστοιχα
καταλογίζεται σαφώς το υψηλότερο οικονομικό κόστος, αλλά και η απουσία όλων των
οφελών που προσφέρει η ομαδική ψυχοθεραπεία (Lewinsohn & Clarke, 1994). Αν και με
εξαίρεση τις δύο παραπάνω παραμέτρους, κόστος χρόνου και χρήματος, τόσο το ατομικό
όσο και το ομαδικό θεραπευτικό μοντέλο για την κατάθλιψη αποδεικνύονται εξίσου
αποτελεσματικά (ΜcDermut, Miller, & Brown, 2001).

Coping with depression course
Πρόκειται για ένα ψυχοθεραπευτικό μοντέλο αρκετά δομημένο, ψυχοεκπαιδευτικού
χαρακτήρα το οποίο συγκαταλέγεται στην ευρύτερη κατηγορία των γνωσιακώνσυμπεριφορικών μοντέλων. Ο όρος course χρησιμοποιήθηκε για να καταδείξει το διδακτικό
χαρακτήρα του μοντέλου αφού κατά βάση εστιάζει στην εκμάθηση τεχνικών και
στρατηγικών χρήσιμων στην αντιμετώπιση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας
(Lewinsohn & Clarke, 1984). Υπό αυτήν την έννοια το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει
έμφαση στην καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων, στην άσκηση χαλάρωσης, στον
εναλλακτικό τρόπο σκέψης, και στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων, υποδηλώνοντας με
αυτόν τον τρόπο την θεώρηση των προβλημάτων με τα οποία συνδέεται η κατάθλιψη ως
συμπεριφορικών, ακολουθούμενων από γνωσιακά δυσλειτουργικά πρότυπα τα οποία
μπορούν να αποσβεστούν και να αναδομηθούν εκ νέου (Cuijpers, 1998). Ειδικότερα όσον
αφορά στο θεωρητικό πλαίσιο του μοντέλου φαίνεται πως έχει βασιστεί σε τρείς βασικές
αρχές:
α) Στη θεωρία της κοινωνικής μάθησης με βάση την οποία η καταθλιπτική
συμπτωματολογία συνδέεται με την μείωση των ευχάριστων και την αύξηση των
δυσάρεστων διαδράσεων ατόμου-περιβάλλοντος (Lewinsohn, Antonucci, Breckenridge &
Teri, 1984).
β) Στον εντοπισμό και την παρέμβαση σε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία αποτελούν μη
λειτουργικές περιοχές για τα καταθλιπτικά άτομα, όπως η ύπαρξη στρεσσογόνων
γεγονότων (Lewinsohn & Hoberman, 1983), η μειωμένη ροή θετικής ενίσχυσης (Lewinsohn,
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Antonucci, Breckenridge & Teri, 1984), τα διεργασιακά λάθη στην επεξεργασία των
πληροφοριών (Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979) και η δυσλειτουργική κοινωνική
αλληλεπίδραση (Lewinsohn, Antonucci, Breckenridge & Teri, 1984) και
γ) Στους βασικούς κανόνες της βραχυπρόθεσμης γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας
σύμφωνα με τους οποίους: πρώτον η θεραπεία διεκπεραιώνεται σε ένα καλά δομημένο
πλαίσιο όπου εξαρχής ο θεραπευόμενος εισάγεται σε μια θεραπευτική φιλοσοφία βάσει
της οποίας δύναται να ελέγξει τόσο τη ζωή του όσο και τη θεραπεία του. Δεύτερον, η
θεραπεία εκπαιδεύει τον θεραπευόμενο σε εκείνες τις δεξιότητες οι οποίες θα οδηγήσουν
το άτομο στο να νοιώσει πιο αποτελεσματικό στη διαχείριση της καθημερινότητάς του.
Αυτό σημαίνει πως η καλλιεργηθείσες δεξιότητες θα πρέπει αφενός να αξιολογούνται από
το ίδιο το άτομο ως σημαντικές και αφετέρου να ταιριάζουν στη λογική του προγράμματος.
Τρίτον η θεραπεία θα πρέπει να στοχεύει στην άσκηση των καλλιεργηθέντων δεξιοτήτων
πέραν του θεραπευτικού πλαισίου αφού βέβαια θα έχει εξασφαλιστεί για το
θεραπευόμενο η καλύτερη δυνατή προετοιμασία για μια επιτυχή έκβαση. Τέλος, ως
τέταρτος κανόνας ορίζεται η καλλιέργεια της πεποίθησης πως η βελτίωση του
θεραπευόμενου οφείλεται στη δική του προσπάθεια και αλλαγή και όχι στην βοήθεια και
τις δεξιότητες του θεραπευτή (Zeiss, Lewinsohn, Munoz, 1979).
Η επιλογή των εκπαιδευτών
Η ιδανική εκδοχή του προγράμματος συνιστά εκπαιδευτές διδακτορικού επιπέδου,
κλινικής ή συμβουλευτικής ψυχολογίας, οι οποίοι έχουν υπάρξει ατομικοί ψυχοθεραπευτές
υπό εποπτεία κατά την εκπαίδευσή τους. Προτιμάται σε ένα πρώτο επίπεδο οι εκπαιδευτές
να έχουν οι ίδιοι παρακολουθήσει το πρόγραμμα, σε ένα δεύτερο να έχουν υπάρξει συνεκπαιδευτές ενός πιο έμπειρου και εν συνεχεία να αναλαμβάνουν οι ίδιοι εξολοκλήρου τη
διεξαγωγή του προγράμματος (Lewinsohn & Clarke, 1984). Υποστηρίζεται πως η καλή
εκπαίδευση εξοβελίζει τις ατομικές διαφορές των εκπαιδευτών στην αποτελεσματικότητα
του προγράμματος (Antonuccio, Lewinsohn & Steinmertz, 1982), και ίσως για αυτό το λόγο
τελικά το πρόγραμμα να τείνει να εφαρμόζεται επιτυχώς κατόπιν επαρκούς εκπαίδευσης
και από άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως νοσηλευτές (Thompson, Gallager, Nies
& Epstein, 1983). Αξίζει αναφοράς πως, εν αντιθέσει με άλλες θεραπευτικές κατευθύνσεις
όπως είναι η πελατοκεντρική όπου η θεραπευτική σχέση τοποθετείται στο επίκεντρο της
παρέμβασης (Weinberger, 1995), στο συγκεκριμένο μοντέλο η θεραπευτική σχέση ορίζεται
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σαν σχέση δασκάλου-μαθητή η οποία υποβοηθά στην καλή άσκηση των τεχνικών (Cuijpers,
1998. Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979).
Η επιλογή των συμμετεχόντων
Πρόκειται ίσως για μια από τις βασικές ιδιαιτερότητες του μοντέλου. Η ενημέρωση των
ενδιαφερομένων γίνεται μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας παρέχοντας τη
δυνατότητα πρόσβασης σε ευρύτατη κατηγορία ανθρώπων, ενώ με την προβολή του
εκπαιδευτικού χαρακτήρα του προγράμματος αποφεύγεται ο στιγματισμός των
συμμετεχόντων και η τυχόν άρνηση ή αντίσταση των καταθλιπτικών ατόμων έναντι της
αναζήτησης βοήθειας (Lewinsohn & Clarke, 1984. Cuijpers, 1998).
H συλλογή των συμμετεχόντων θα γίνει αφού πραγματοποιηθεί δίωρη συνάντηση κατά
την οποία θα συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικές με το ιστορικό, αλλά και την
ενδεχόμενη διαγνωστική κατηγορία των ενδιαφερομένων, και θα δοθούν ερωτηματολόγια
προς συμπλήρωση, συνήθως το BDI (Beck, Ward, Mendelson, Mock & Erbaugh, 1961) και το
CES-D (Radloff, 1977). Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον διότι οι πληροφορίες
αναφορικά με το ψυχιατρικό ιστορικό και τη διάγνωση θα καθορίσουν και την
καταλληλότητα κάποιου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και δεύτερον διότι κατά τη
διάρκεια της συνέντευξης παρέχεται και η αντίστοιχη ενημέρωση στον εκάστοτε
ενδιαφερόμενο για τη φύση του προγράμματος ώστε να αποφασίσει για τη συμμετοχή του
(Lewinsohn & Clarke, 1984).
Μολονότι τα κριτήρια αποκλεισμού των ενδιαφερομένων περιορίζονται στο ελάχιστο
εξαιτίας του εκπαιδευτικού του χαρακτήρα, υπάρχουν ωστόσο ορισμένες κατηγορίες
ατόμων που αποκλείονται εξ αρχής. Πρόκειται για άτομα με νοητική υστέρηση, δυσλεξία,
διπολική διαταραχή, σχιζοφρένεια, ή χρήση ουσιών. H ταυτόχρονη παρακολούθηση άλλης
ψυχοθεραπευτικής

κατεύθυνσης,

συνεδριών

συμβουλευτικής

ή

η

υποβολή

σε

φαρμακοθεραπεία δεν αποτελούν λόγους αποκλεισμού από το πρόγραμμα. Υποστηρίζεται
πως το 30-40% των ατόμων που έχει παρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα
ακολουθούσε παράλληλα κάποιας άλλης μορφής θεραπεία. Επιπρόσθετα, παρόλο που δεν
θεωρείται απαραίτητη για την ένταξη στο πρόγραμμα η διάγνωση κατάθλιψης με βάση
οποιοδήποτε ταξινομικό σύστημα, το 80% των ατόμων που έχει συμμετάσχει πληρούσε τα
κριτήρια για διάγνωση μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου (Lewinsohn & Clarke, 1984).
Αφού γίνει η επιλογή των ατόμων και πριν την πρώτη συνάντηση με την ομάδα,
πραγματοποιείται μια συνάντηση ανάμεσα στον εκπαιδευτή και κάθε μέλος χωριστά. Σε
αυτή τη συνάντηση δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να μιλήσουν για τον εαυτό
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τους και την ιστορία τους, να ενημερωθούν πάνω σε όποιες απορίες έχουν, να αναπτύξουν
ρεαλιστικές προσδοκίες από την ομάδα, να αναπτύξουν μια καλή σχέση με τον εκπαιδευτή,
αλλά και να αναλάβουν την πρώτη εργασία για το σπίτι (Lewinsohn & Clarke, 1984).
H διεκπεραίωση του προγράμματος
Η διεξαγωγή του προγράμματος πραγματοποιείται εντός 12 δίωρων συνεδριών, σε
χρονικό πλαίσιο 8 εβδομάδων. Κατά τις τέσσερις πρώτες εβδομάδες οι συναντήσεις
πραγματοποιούνται ανά δύο την εβδομάδα, ενώ τις επόμενες εβδομάδες ανά μία. Κατά την
πρώτη και δεύτερη συνάντηση πραγματοποιείται παρουσίαση των κανόνων της ομάδας,
εκπαίδευση στη φιλοσοφία του προγράμματος, στην θεωρία της κοινωνικής μάθησης για
την κατάθλιψη και στην αυτοδιαχείριση. Στις επόμενες οκτώ συναντήσεις η επικέντρωση
γίνεται στην εκμάθηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Ανά δύο οι συναντήσεις αφιερώνονται
στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, στη διαχείριση διεργασιακών λαθών, στην
αύξηση ευχάριστων δραστηριοτήτων και στις ασκήσεις χαλάρωσης. Οι τελευταίες δύο
συναντήσεις στοχεύουν στη διατήρηση του αποτελέσματος και στην πρόληψη υποτροπής.
Γενικότερα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα για την κατάθλιψη είναι αρκετά εμπλουτισμένο
αφού στοχεύει σε αρκετά δυσλειτουργικά πεδία της ζωής ενός καταθλιπτικού ατόμου, ενώ
αξίζει να επισημανθεί ο αυστηρά δομημένος χαρακτήρας του σύμφωνα με τον οποίο κάθε
συνάντηση είναι καθορισμένη χρονικά ώστε να συμπεριλαμβάνει: επισκόπηση της
εργασίας για το σπίτι, ψυχοεκπαίδευση, συζήτηση, παιχνίδια ρόλων και άλλου είδους, αλλά
πάντα συγκεκριμένες για την ενότητα, ασκήσεις (Lewinsohn & Clarke, 1984). Η διεξαγωγή
του προγράμματος προϋποθέτει τη χρήση δύο εγχειριδίων. Το Control Υour Depression
(Lewinsohn, Munoz, Youngren & Zeiss, 1978) που αφορά στον εκπαιδευτή και από εκεί
επιλέγονται οι ανατεθείσες ασκήσεις και το Participant Workbook που δίνεται στους
συμμετέχοντες ως βοήθημα (Brown & Lewinsohn, 1979). Ένα μήνα μετά το πέρας των
συνεδριών και 6 μήνες αργότερα πραγματοποιούνται οι επαναληπτικές συναντήσεις κατά
τις οποίες ενθαρρύνεται η διατήρηση των αποτελεσμάτων και συγκεντρώνεται υλικό
σχετικό με τη βελτίωση ή την υποτροπή (Lewinsohn & Clarke, 1984).
Αποτελεσματικότητα του Coping with depression course
Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του CWD course για την κατάθλιψη από την
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε η μεταναλυτική μελέτη του Cuijpers (1998) Πίνακας 1. Σε αυτήν συμπεριλήφθησαν 20 έρευνες οι οποίες αφορούσαν σε κάποια μορφή
του συγκεκριμένου προγράμματος. Το βασικό μειονέκτημα της έρευνας ωστόσο ήταν πως
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μόνο ελάχιστες μελέτες περιελάμβαναν άμεση σύγκριση αποτελεσμάτων του CWD course
με εκείνα άλλων ψυχοθεραπευτικών ή φαρμακευτικών προσεγγίσεων. Τα ευρήματα
έδειξαν πως η παρέμβαση ήταν αποτελεσματική στις περιπτώσεις μονοπολικής κατάθλιψης
και μάλιστα

αναλόγου μεγέθους συγκριτικά με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Ανάλογων αποτελεσμάτων ήταν και η έρευνα του Dalgard (2006) με βάση την οποία το
CWD

course

είναι

αποτελεσματικό

στην

αντιμετώπιση

της

καταθλιπτικής

συμπτωματολογίας σε άτομα με σχετικά μακρόχρονη παρουσία συμπτωμάτων.
Ακόμα όμως και στην περίπτωση χρόνιας κατάθλιψης όπου τα καταθλιπτικά επεισόδια
τείνουν να διαρκούν για τουλάχιστον δύο χρόνια και μερικές φορές περισσότερο χωρίς
επιστροφή στην πρότερη κατάσταση (Αrnow & Constantino, 2003) τα αποτελέσματα του
μοντέλου δείχνουν ενθαρρυντικά. Ειδικότερα, αυτό που προέκυψε από την έρευνα των
Swan, Sorrell, MacVicar, Durham και Matthews, (2004) ήταν πως το μοντέλο προσέφερε
σημαντική βελτίωση ως προς την καταθλιπτική συμπτωματολογία αλλά και την ποιότητα
ζωής, ενώ για ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων τα οποία δεν είχαν ωφεληθεί από τη
φαρμακοθεραπεία το μοντέλο προσέφερε διατηρήσιμα και σημαντικά οφέλη.
Ανάλογων ευρημάτων ήταν και οι μελέτες των vanDam, Hosman, Hoogduin και Schaap
(2003, 2007) για την αποτελεσματικότητα του μοντέλου στις περιπτώσεις ατόμων με
αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης καταθλιπτικού συνδρόμου (sub clinically depressed
people). Προέκυψε μείωση συμπτωματολογίας χωρίς όμως να μειωθεί στο μέγιστο η
πιθανότητα ανάπτυξης καταθλιπτικού συνδρόμου, αφού το 27,3% των ατόμων που
ακολούθησε το πρόγραμμα ανέπτυξε καταθλιπτική διαταραχή εντός έτους, υποδεικνύοντας
πως το μοντέλο είναι κυρίως αποτελεσματικό για τα άτομα που εμφανίζουν ήπια
συμπτωματολογία.
Η ευελιξία του μοντέλου έχει επιτρέψει την απαραίτητη μετατροπή του και εν συνεχεία
την εφαρμογή του σε ένα σημαντικό αριθμό περιπτώσεων με επιτυχία. Μεταξύ άλλων στη
βιβλιογραφία ανευρέθη η εφαρμογή του σε άτομα εφηβικής (Clarke & Lewinsohn, 1989),
αλλά και τρίτης ηλικίας (Breckenridge, Zeiss & Thompson, 1987), σε μειονότητες (Organista,
Munoz & Gonzalez, 1994), αλλά και σαν μέθοδος πρόληψης υποτροπής της κατάθλιψης
(Kuhner, Angermayer & Veiel, 1994. Clarke, Hawkins, Murphy, Sheeber, Lewinsohn & Seeley,
1995).
Παρόλο που σε γενικές γραμμές το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που
παρακολουθεί το πρόγραμμα επωφελείται, υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 20% για το
οποίο δεν

παρατηρείται

σημαντική βελτίωση. Επομένως,

σε μια προσπάθεια

προσδιορισμού των ατομικών χαρακτηριστικών τα οποία φαίνεται πως συνδέονται με την
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πορεία της θεραπείας, η έρευνα υπέδειξε οκτώ σημαντικές παραμέτρους: α) την προσδοκία
του αποτελέσματος, αφού τα άτομα που θεωρούσαν πως στο τέλος της θεραπείας θα είχαν
εξάλειψη συμπτωμάτων εμφάνιζαν τη μεγαλύτερη βελτίωση, β) την ικανοποίηση από
βασικούς τομείς της ζωής, με τα άτομα που ανέφεραν ικανοποίηση από σημαντικούς τομείς
της ζωής να εμφανίζουν επίσης μεγαλύτερη βελτίωση, γ) την ταυτόχρονη παρακολούθηση
οποιουδήποτε άλλου είδους θεραπείας, καθώς στις περιπτώσεις ατόμων που ήταν
παρούσα υπήρχε μικρότερη βελτίωση, δ) την αντιλαμβανόμενη βοήθεια από το εκάστοτε
υποστηρικτικό περιβάλλον, με μεγαλύτερη βελτίωση για τα άτομα που ανέφεραν
μεγαλύτερη στήριξη, ε) την παρουσία ασθενειών ή αναπηριών, η οποία με τη σειρά της
συντελούσε σε μικρότερη βελτίωση, στ) τις απόπειρες αυτοκτονίας, η παρουσία των
οποίων συντελούσε επίσης σε μικρότερη βελτίωση, η) την αντίληψη ελέγχου με τα άτομα
που εμφάνιζαν αυξημένη αίσθηση ελέγχου να είναι και πιο βελτιωμένα και θ) τη
σοβαρότητα της συμπτωματολογίας, αφού τα άτομα με το υψηλότερο επίπεδο
συμπτωμάτων πριν τη θεραπευτική παρέμβαση ήταν τα ίδια μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος (Lewinsohn & Clarke, 1984).Ειδικότερα, με βάση τη μεταανάλυση των
Guijpers, van Straten, Schuurmans, van Oppen, Hollon, και Anderson (2009) η
ψυχοθεραπεία είναι μεν αποτελεσματική στις περιπτώσεις χρόνιας κατάθλιψης και
δυσθυμικής διαταραχής αλλά όχι στο βαθμό που παρατηρείται στις περιπτώσεις
καταθλιπτικής συμπτωματολογίας χωρίς χρονιότητα. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος όπου
στις περιπτώσεις που εμφανίζεται χρονιότητα, η θεραπευτική πρόταση αφορά σε
συνδυασμό ψυχοθεραπείας και φαρμακοθεραπείας.
Συμπερασματικά
Γενικότερα τα προγράμματα ομαδικής γνωσιακής-συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας
είναι αποτελεσματικά στη μείωση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας

με τα

αποκομισθέντα οφέλη να διατηρούνται για χρονικό διάστημα αρκετών μηνών έως ένα
χρόνο. Μολονότι ή έρευνα δεν απέδειξε την υπεροχή του ομαδικού προγράμματος έναντι
του ατομικού ή το αντίστροφο ως προς την αποτελεσματικότητα, το οικονομικό και χρονικό
όφελος των ομαδικών προγραμμάτων τα καθιστά ως πρώτη επιλογή στη θεραπεία της
διαταραχής, ακόμα και αν η ομαδική ψυχοθεραπεία δεν μπορεί να περιορίσει πλήρως την
ανάγκη ατομικής ψυχοθεραπείας ή φαρμακοθεραπείας. Υποστηρίζεται πως η χρήση της
ομαδικής γνωσιακής-συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας ως θεραπείας πρώτης επιλογής,
ευσταθεί ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν αποβαίνει αποτελεσματική. Αυτό συμβαίνει
διότι ακόμη και στην περίπτωση όπου ατομική θεραπεία χρειαστεί να ακολουθήσει την
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ομαδική λόγω μερικής αποτελεσματικότητας, η πρότερη εμπειρία του ατόμου στην ομάδα
είναι βοηθητική, καθώς έχει λειτουργήσει ως προετοιμασία, οπότε υπό αυτήν την έννοια
δύναται να οδηγήσει σε θεραπεία μικρότερης διάρκειας και μικρότερου κόστους (Peterson
& Halstead, 1998).
Η διεξαγωγή ωστόσο περαιτέρω έρευνας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να
απαντηθούν βασικά ζητήματα που προκύπτουν αναφορικά με την εφαρμογή αυτών των
προγραμμάτων, όπως είναι μεταξύ άλλων α) η ταυτότητα του θεραπευτικού παράγοντα
που κάνει τα ομαδικά προγράμματα αποτελεσματικά και πως αυτός διαφοροποιείται σε
σχέση με τα ατομικά, β) το είδος θεραπείας που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε περίπτωση, γ)
το μακροπρόθεσμο κόστος των ομαδικών προγραμμάτων αφού στις περισσότερες των
περιπτώσεων η τελευταία επαναληπτική μέτρηση ήταν στον ένα χρόνο, δ) τις διαφορές
ανάμεσα

στην

εφαρμογή

ομαδικών

ψυχοθεραπευτικών

προγραμμάτων

και

φαρμακοθεραπείας, δ) την αποτελεσματικότητα των ομαδικών προγραμμάτων σε
περιπτώσεις συνοσηρότητας ή σοβαρής συμπτωματολογίας και ε) την αποτελεσματικότητα
των ομαδικών προγραμμάτων, όπως του CWD, σε περιπτώσεις διπολικής κατάθλιψης.
Αναμένεται πως η διερεύνηση των παραπάνω ζητημάτων θα οδηγήσει σε καλύτερη
εφαρμογή, καλύτερα αποτελέσματα και πολύ πιθανόν σε νέες προκλήσεις για τους
ερευνητές.
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Μελέτη
Antonuccio et al., 1984
Breckenridge et al., 1987
Brown & Lewinsohn, 1984

Clarke, 1985
Cuijpers et al., 1995
Cuijpers, 1997b
Cuijpers, 1998
Gonzalez et al., 1993
Hoberman et al., 1988

Πίνακας 1
ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ COPING WITH DEPRESSION COURSE
Συμμετέχοντες
Συνθήκες
N
Μετρήσεις
Ενήλικες με κατάθλιψη
CWD-πρόγραμμα
9
Πρίν
σχετιζόμενη με τοξικές
Μετά
ουσίες
1 month
Ηλικιωμένοι, με ήπια ή με υφέσεις
CWD-πρόγραμμα
52
Πριν
κατάθλιψη
Μετά
Ενήλικες
CWD-πρόγραμμα
31
Πρίν
CWD-ατομικό
15
Μετά
CWD-βιβλ/ραπεία
12
1 μήνας
Λίστα αναμονής
13
6 μήνες
Έφηβοι
CWD-πρόγραμμα
5
Πρίν
(2 χωριστές ομάδες)
5
Μετά
Ενήλικες
CWD-πρόγραμμα
24
Πρίν
Μετά
Ενήλικες
CWD-βιβλ/ραπεία
11
Πρίν
Μετά
Ενήλικες με χρόνια
CWD-πρόγραμμα
9
Πρίν
σωματική ασθένεια
Λίστα αναμονής
7
Μετά
Χρήστες τοξικών ουσιών
CWD-πρόγραμμα
6
Πριν
καθόλου θεραπεία
5
Μετά
Χρήστες τοξικών ουσιών
CWD-πρόγραμμα
6
Πρίν
καθόλου θεραπεία
5
Μετά

Εργαλεία
BDI

Δελεγχ
-

Δβελτ
1.09

BDI

-

0.49

BDI
CES-D

0.84
0.54
0.39

1.66
1.83
1.27

BDI
BDI

-

1.42
1.84
1.47

BDI

-

1.48

BDI

1.63

1.52

CES-D

0.18

0.84

CES-D

0.18

0.84
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Μελέτη
Hoberman et al., 1988

Συμμετέχοντες
Ενήλικες

Συνθήκες
CWD-πρόγραμμα

N
40

Lewinsohn et al., 1990

Έφηβοι

CWD-πρόγραμμα
CWD- πρόγραμμα μαζί
με πρόγραμμα για
γονείς
Λίστα αναμονής
CWD-πρόγραμμα
CWD- πρόγραμμα μαζί
με πρόγραμα για
γονείς
Λίστα αναμονής
CWD-πρόγραμμα
Θεραπεία επίλυσης
προβλημάτων (όχιCWD)
Λίστα αναμονής
CWD-πρόγραμμα
Ομάδα ελέγχου

21
19

Lewinsohn et al., 1996

Lovett & Gallagher, 1988

Manson & Brenneman, 1995
Munoz et al., 1982
Organista et al., 1994

Έφηβοι

Φροντιστές ηλικιωμένων

Ηλικιωμένοι Ινδιάνοι, με χρόνια
ασθένεια και ήπια ή μέτρια
κατάθλιψη
Ενήλικες
Χαμηλού εισοδήματος εξωτερικοί
ασθενείς που ανήκαν σε
μειονότητες

Μετρήσεις
Πρίν
Μετά
1 μήνα
6 μήνες
Πρίν
Μετά
1 χρόνο

Εργαλεία
BDI

Δελεγχ
-

Δβελτ
2.08

BDI
CES-D

1.02

1.08

1.46

1.32

BDI
CES-D

0.51

1.58

19
37

2 χρόνια
Πρίν
Μετά

32
37
23
20

1 χρόνο
2 χρόνια
Πρίν
Μετά

HDRS

0.21

1.33

BDI

0.49

0.39

19
22
26

Πρίν
Μετά

CES-D

0.78

0.73

CWD στην t.v
Ομάδα ελέγχου

12
35

Πρίν
Μετά

CES-D

0.75

1.89

CWD- πρόγραμμα

74

Πρίν
Μετά

BDI

-

1.02
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Study
Scogin et al., 1989; 1990

Participants
Ηλικιωμενοι

Conditions
CWD-βιβλ/πεία
Γνωσιακή
Βιβλ/πεία
Λίστα αναμονής

N
21
19
21

Measurements
Πρίν
Μετά
3 μήνες
2 χρόνια

Measures
HRSD
GSD

dctr
0.35

dimpr
0.95

Steinmetz et al., 1983

Ενήλικες

CWD-πρόγραμμα

93

BDI

-

1.73

Teri & Lewinsohn, 1986

Ενήλικες

CWD-πρόγραμμα
CWD- ατομικό

56
26

BDI

-

1.77
1.86

Thompson et al., 1983

Ηλικιωμένοι

CWD-πρόγραμμα
(επαγγελματίες
εκπαιδευτές)
CWD-πρόγραμα (όχι
επαγγελματίες
εκπαιδευτές)
CWD-πρόγραμμα
Λίστα αναμονής

29

Πρίν
Μετά
1 μήνα
6 χρόνια
Πρίν
Μετά
1 μήνα
6 χρόνια
Πρίν
Μετά

BDI

-

0.29

Πρίν
Μετά

BDI

Van der Meeren, 1996

Ενήλικες

0.49

27
16
11

0.88

1.02

CWD-course= Coping with Depression course; BDI=Beck Depression Inventory; HRSD=Hamilton Rating Scale of Depression; GDS=Geriatric Depression Scale; CES-D= Center
for Epidemiological Studies Depression Scale. (Cuijpers, 1998, σελ 524-525).
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5.

Νέες τεχνολογίες και κατάθλιψη
Αγγελική Παπαδημάτου & Κώστας Ευθυμίου
Μάρτιος 2008

5.1 Εισαγωγή

Το διαδίκτυο αποτελεί σήμερα ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα
τεχνολογικά εργαλεία παγκοσμίως. Καθημερινά ένας πολύ μεγάλος αριθμός
χρηστών επισκέπτεται διάφορες ιστοσελίδες για ενημέρωση και πληροφόρηση,
αλλά και για πολλούς άλλους λόγους. Όπως αναφέρουν οι Christensen και Griffiths
(2003), ένας από τους πιο συνήθεις λόγους χρήσης του διαδικτύου είναι η
αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με την υγεία. Ο αριθμός των ιστοσελίδων που
σχετίζονται με θέματα ψυχικής υγείας είναι ιδιαίτερα μεγάλος και συνεχώς
αυξάνεται. Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης των ιστοσελίδων αυτών είναι η
παροχή πληροφοριών και η ενημέρωση για την ψυχική υγεία, αλλά και η παροχή
διαφόρων μορφών ψυχολογικών παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται μέσω του
διαδικτύου.
Οι όροι τηλεϋγεία, ηλεκτρονική θεραπεία, τηλεσυμβουλευτική αφορούν στη
χρήση των μέσων τηλεπικοινωνίας και της πληροφορικής για να υπάρχει πρόσβαση
στην αξιολόγηση, τη διάγνωση, την παρέμβαση, τη μόρφωση και την παροχή
πληροφοριών από απόσταση. Το διαδίκτυο υπερβαίνει το πρόβλημα του
γεωγραφικού περιορισμού και κάνει δυνατή την πρόσβαση των υπηρεσιών αυτών
σε άτομα και οργανισμούς που διαφορετικά δεν θα είχαν τη δυνατότητα αυτή. Οι
ηλεκτρονικές θεραπείες ποικίλλουν από τη χρήση ενός τηλεφώνου ή ενός
υπολογιστή συνδεδεμένου με το διαδίκτυο έως τη χρήση video για σύγχρονη
επικοινωνία (Kirby, Hardesty, & Nichelson, 1998).
Η έκρηξη στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εισήγαγε ένα νέο μέσο για
την παροχή προϊόντων αυτοβοήθειας. Διάφορες προσπάθειες γίνονται για την
προσφορά όλο και περισσότερων πληροφοριών για την ψυχική υγεία στο
διαδίκτυο. Η κατάθλιψη έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών τέτοιων
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προσπαθειών και έχουν δημιουργηθεί ιστοσελίδες που στοχεύουν στην ενημέρωση
και τη θεραπεία. Το ενδιαφέρον αυτό δεν φαντάζει περίεργο, καθώς σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι το 2020 η κατάθλιψη αναμένεται να είναι η
πιο σοβαρή ιατρική ασθένεια (McKendree-Smith, Floyd, & Scogin, 2003). Παρακάτω
θα γίνει ειδικότερη αναφορά στη χρήση των νέων αυτών τεχνολογιών στην
αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Η παρουσίαση ξεκινάει από τη συζήτηση για τη
βιβλιοθεραπεία, μία από τις πρώτες προσπάθειες να γίνουν προσιτές θεραπευτικές
τεχνικές σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.

5.2 Βιβλιοθεραπεία
Δεν είναι ασυνήθιστο το φαινόμενο, μερικοί ασθενείς να μην καταφεύγουν
στα αρχικά στάδια της ασθένειας τους στην αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας.
Οι ασθενείς που δεν ακολουθούν κάποια παραδοσιακή θεραπεία για την
αντιμετώπιση της κατάθλιψης, μπορεί να χρησιμοποιούν λιγότερο εντατικές
μεθόδους αντιμετώπισης της ασθένειας, όπως είναι υλικά αυτοβοήθειας, για
παράδειγμα βιβλία, φυλλάδια, βιντεοταινίες ή προγράμματα υπολογιστών, τα
οποία συνολικά ονομάζονται βιβλιοθεραπεία. Για τα άτομα που έχουν ελαφριάς
μορφής κατάθλιψη ή πληρούν μόνο ορισμένα συμπτώματα της κατάθλιψης, η
βιβλιοθεραπεία μπορεί να είναι μια ωφέλιμη και λιγότερο εντατική εναλλακτική
θεραπεία σε σχέση με τις παραδοσιακές θεραπείες. Για τα άτομα με πιο βαριά
καταθλιπτικά συμπτώματα, η βιβλιοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
συμπληρωματική των παραδοσιακών μορφών θεραπείας (Marrs, 1995).
Η βιβλιοθεραπεία πρέπει να διαφοροποιηθεί από τα βιβλία που είναι απλά
πληροφοριακά και δεν έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως αυτοεφαρμοζόμενες
θεραπείες. Η βιβλιοθεραπεία συνίσταται στη χρήση ειδικών συγγραμμάτων, τα
οποία έχουν δημιουργηθεί για να χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί αυτοβοήθειας. Τα
συγγράμματα αυτά είναι γνωσιακής – συμπεριφορικής κατεύθυνσης, καθώς οι
προσεγγίσεις που βασίζονται περισσότερο στη σχέση θεραπευτή – θεραπευομένου,
όπως είναι η ψυχοδυναμική και η υπαρξιακή, δεν είναι κατάλληλες ως
αυτοεφαρμοζόμενες. Στις δημοσιευμένες έρευνες χρησιμοποιούνται κυρίως τα
δημοσιευμένα βιβλία γνωσιακής κατεύθυνσης Feeling Good του Burns (1980) και
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συμπεριφορικής – γνωσιακής κατεύθυνσης Control your depression των Lewinsohn
και συν. (1986) (McKendree-Smith, Floyd, & Scogin, 2003).
Μετα-ανάλυση που πραγματοποίησε ο Marrs (1995) σε έρευνες που έχουν
γίνει για την αποτελεσματικότητα της βιβλιοθεραπείας, έδειξε ότι δεν υπήρχαν
σημαντικές διαφορές μεταξύ της βιβλιοθεραπείας και των παραδοσιακών
θεραπειών, κάτι που επιβεβαιώθηκε και στις επαναξιολογήσεις. Ειδικότερα, η
βιβλιοθεραπεία βρέθηκε να είναι πιο αποτελεσματική σε συγκεκριμένα
προβλήματα, όπως στο άγχος και στη σεξουαλική δυσλειτουργία, παρά σε άλλα,
όπως η απώλεια βάρους, ο έλεγχος των παρορμήσεων και τα μαθησιακά
προβλήματα. Συνολικά, ο αριθμός των επαφών του θεραπευτή με τον ασθενή κατά
την εφαρμογή της βιβλιοθεραπείας, δεν βρέθηκε να συσχετίζεται με την
αποτελεσματικότητα, αλλά συγκεκριμένα προβλήματα (απώλεια βάρους και
μείωση του άγχους) φάνηκε να ανταποκρίνονται καλύτερα στην αυξημένη επαφή
με το θεραπευτή.
Στις πρώτες δημοσιεύσεις, η βιβλιοθεραπεία χρησιμοποιείτο κυρίως ως
παρέμβαση στην ομάδα ελέγχου με την οποία συγκρίνονταν τα αποτελέσματα των
παραδοσιακών μορφών θεραπείας (Brown & Lewinsohn, 1984) ή ως ελάχιστη
μορφή παρέμβασης για την αποτελεσματική μείωση των καταθλιπτικών
συμπτωμάτων (Schmidt & Miller, 1983), όπως σημειώνει ο Cuijpers (1997). Στις
μελέτες αυτές, η βιβλιοθεραπεία φάνηκε να είναι τόσο αποτελεσματική όσο και η
παραδοσιακή θεραπεία. Σε κατοπινές μελέτες, η βιβλιοθεραπεία στη μονοπολική
κατάθλιψη έγινε το κύριο θέμα των ερευνών (Scogin, Hamblin, & Beutler, 1987·
Scogin, Jamison, & Davis, 1989, 1990· Wollersheim & Wilson, 1991· Mahalik &
Kivlighan, 1988), όπως αναφέρει ο ίδιος συγγραφέας (Cuijpers, 1997).
Η μετα-ανάλυση του Cuijpers (1997) υποδεικνύει ότι η βιβλιοθεραπεία στη
μονοπολική

κατάθλιψη

είναι

μια

αποτελεσματική

θεραπευτική

μέθοδος,

συγκρίσιμη με την ατομική ή την ομαδική θεραπεία, όπως φαίνεται σε τέσσερις από
τις μελέτες που χρησιμοποίησε. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται με κάποια
επιφύλαξη, καθώς στη μετα-ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκε ένας μικρός αριθμός
ερευνών, στις οποίες ο ορισμός της βιβλιοθεραπείας διέφερε από έρευνα σε
έρευνα. Επίσης, υπήρχαν διαφορές ως προς τους πληθυσμούς στόχους, αλλά και ως
προς τον αριθμό των επαφών με τους θεραπευτές. Γενικά, μπορεί να ειπωθεί ότι οι
121

έξι μελέτες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν, έδειξαν ότι η βιβλιοθεραπεία είναι
ανώτερη από τη μη εφαρμογή κάποιας θεραπείας.
Εκτός από
πραγματοποιηθεί

τις
και

δύο
άλλες

μετα-αναλύσεις που προαναφέρθηκαν, έχουν
μελέτες

για

την

αποτελεσματικότητα

της

βιβλιοθεραπείας. Συγκεκριμένα, ο Floyd (2003) παρουσίασε δύο περιπτώσεις όπου
η βιβλιοθεραπεία χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με ψυχοθεραπεία σε
ηλικιωμένους ασθενείς με καταθλιπτικά συμπτώματα. Και οι δύο ασθενείς
μπόρεσαν να κατανοήσουν γρήγορα τις οδηγίες μόνοι τους και να τις εφαρμόσουν,
ώστε όχι μόνο να ανακουφίσουν τα καταθλιπτικά συμπτώματα, αλλά και να
τροποποιήσουν

μακροχρόνιες

πεποιθήσεις

και

διαπροσωπικά

πρότυπα

συμπεριφοράς. Ο συγγραφέας τονίζει ότι ίσως να μην είναι σε θέση όλοι οι
ασθενείς να επωφεληθούν από την επιπρόσθετη εφαρμογή της βιβλιοθεραπείας.
Ωστόσο, αν χρησιμοποιείται με τον κατάλληλο τρόπο, η βιβλιοθεραπεία μπορεί να
διευκολύνει τη γρηγορότερη βελτίωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και να
ισοσταθμίζει

τους

όποιους

περιορισμούς

υπάρχουν

στον

αριθμό

των

ψυχοθεραπευτικών συνεδριών.
Οι έρευνες (Smith, Floyd, & Jamison, 1997· Ackerson, Scogin, McKendreeSmith, et al., 1998· Jamison & Scogin, 1995) υποδεικνύουν ότι η βιβλιοθεραπεία
είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Όμως,
αν και φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα στην κατάθλιψη, έχει και ορισμένα
μειονεκτήματα. Χαρακτηριστικά, η εφαρμογή της βιβλιοθεραπείας ίσως δημιουργεί
προβλήματα στην παρακολούθηση της προόδου του ασθενή. Επιπρόσθετα, το υλικό
αυτό είναι προκαθορισμένο και δεν είναι προσαρμοσμένο στο πρόβλημα του
συγκεκριμένου ασθενή. Ένας άλλος περιορισμός των γραπτών εγχειριδίων είναι ότι
δεν περιέχουν ηχογραφημένο ήχο ή εικόνα, χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να
είναι πιο βοηθητικά σε άτομα που δεν μπορούν να διαβάσουν, μπορεί να
εμπλέξουν όλους τους ασθενείς σε μεγαλύτερο βαθμό στη θεραπεία και να
αποδειχτούν πιο αποτελεσματικά στη μεταβίβαση των δεξιοτήτων αυτοβοήθειας
(Marrs, 1995).
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5.3 Διαδίκτυο
Η αρθρογραφία (Proudfoot, 2004) τείνει προς την κατεύθυνση ότι ο κλινικός
δεν αποτελεί πλέον την κύρια πηγή πληροφόρησης, εκπαίδευσης, θεραπείας και
υποστήριξης. Το διαδίκτυο κάνει διαθέσιμο έναν μεγάλο όγκο πληροφοριών. Στις
Η.Π.Α., όπως σημειώνει ο Proudfoot (2004) περισσότερο από το 50% των 100
εκατομμυρίων χρηστών του διαδικτύου, αναζήτησε σε αυτό πληροφορίες για την
υγεία (Risk & Petersen, 2002), ενώ παρόμοια ποσοστά έχουν βρεθεί και σε άλλες
χώρες (Bessell, Sansom, & Hiller, 2003). Οι χρήστες αναφέρουν ότι είναι εύκολη η
πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και επιπλέον, υπάρχει ανωνυμία. Ενδιαφέρον είναι
το γεγονός ότι παρόλο που ένα σημαντικό ποσοστό χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, δεν
έχει αλλάξει ο αριθμός των επαφών με τον επαγγελματία υγείας (Baker, Wagner,
Singer, et al., 2003)· έχει αλλάξει, όμως, η φύση της επαφής τους.
Δημοσκόπηση στο διαδίκτυο έδειξε ότι οι ασθενείς που χρησιμοποιούν το
διαδίκτυο για να αναζητήσουν πληροφορίες για την υγεία, είναι πιο πιθανό να
ρωτήσουν πιο συγκεκριμένες και ενημερωμένες ερωτήσεις τους γιατρούς τους και
να συμμορφωθούν με τα προτεινόμενα θεραπευτικά πλάνα (Health Care News,
2001). Έτσι, ο ρόλος του κλινικού διαφοροποιείται, ώστε να συμπεριλάβει και την
ερμηνεία των πληροφοριών από το διαδίκτυο και την ενημέρωση για τις
ηλεκτρονικές θεραπείες και υπηρεσίες σύμφωνα με τον Kirkby (2002), (Proudfoot,
2004). Επίσης, ένας μικρός αλλά αυξανόμενος αριθμός επαγγελματιών υγείας
χρησιμοποιεί θεραπευτικά προγράμματα από υπολογιστές σε συνδυασμό με τη
θεραπεία τους, ενώ άλλοι παρέχουν ηλεκτρονική ψυχοεκπαίδευση σε ασθενείς στη
λίστα αναμονής (Proudfoot, 2004).
Ωστόσο, δεν καταφεύγουν στον κλινικό όλοι οι ασθενείς που χρησιμοποιούν
το διαδίκτυο. Έρευνα στην Αγγλία (Graham, Franses, Kenwright, et al., 2000), όπως
αναφέρει ο Proudfoot (2004), έδειξε ότι περισσότερο από το ένα τέταρτο θα
προτιμούσαν

να

χρησιμοποιήσουν

το

διαδίκτυο

για

πληροφορίες

και

συμβουλευτική από το να επισκεφτούν τον οικογενειακό γιατρό. Τα δύο τρίτα
αυτών υποστήριξαν ότι το διαδίκτυο είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο, δεν
στιγματίζει και δεν δημιουργεί ψυχιατρικό φάκελο. Το 43% προτιμούσε να
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χρησιμοποιεί υπολογιστή στο σπίτι για αυτό, ενώ οι υπόλοιποι ήταν πρόθυμοι να
χρησιμοποιούν υπολογιστές και σε δημόσιους χώρους.
Ο Proudfoot (2004) σημειώνει ακόμα, ορισμένες έρευνες σχετικά με την
αποδοχή των νέων αυτών τεχνολογιών στην αντιμετώπιση ψυχικών προβλημάτων
από τους χρήστες. Ειδικότερα, μια έρευνα σε πιθανούς χρήστες τεχνικών
αυτοβοήθειας στην Αγγλία, βρήκε ότι το 91% ήθελε να έχει πρόσβαση σε υλικό
αυτοβοήθειας μέσω ηλεκτρονικής μορφής (Graham, Franses, Kenwright, et al.,
2001). Επιπρόσθετα, ασθενείς που είχαν χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά θεραπευτικά
προγράμματα ανέφεραν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης σε όλο το φάσμα των
ηλικιών (Proudfoot, Goldberg, Mann, et al., 2003· Wright & Wright, 1997), με τα
ποσοστά εγκατάλειψης να είναι ανάλογα με την πρόσωπο με πρόσωπο θεραπεία ή
άλλες θεραπείες (Proudfoot, Ryden, Everitt, et al., 2004). Μελέτες

(Νewman,

Consoli, & Taylor, 1997) έχουν δείξει, επίσης, ότι οι ασθενείς αισθάνονται πιο άνετα
στην αυτοαποκάλυψη σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και ότι είναι πιο πιθανό να
φανερώσουν κάποιο αυτοκτονικό σχέδιο στο πλαίσιο αυτό σε σχέση με την
πρόσωπο με πρόσωπο επαφή.

5.3.1 Διαδικτυακά Θεραπευτικά Προγράμματα – Έρευνες
Σε μια εποχή όπου οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας εμπλέκονται όλο και
περισσότερο στην αναζήτηση πληροφοριών, στη λήψη αποφάσεων και στη
θεραπεία, οι υπηρεσίες υγείας στις αναπτυγμένες χώρες επικεντρώνονται στην
αύξηση της πρόληψης και της αυτοφροντίδας, και η τεχνολογία επεκτείνει την
διαθεσιμότητα και το εύρος των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Μερικές από τις
υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί στο διαδίκτυο, περιλαμβάνουν δομημένα
θεραπευτικά προγράμματα, ψυχολογική θεραπεία μέσω email, συγχρονική
συμβουλευτική, chat rooms με επαγγελματίες, ομάδες αυτοβοήθειας, πληροφορίες
για την υγεία και εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι υπολογιστές προσφέρουν
πρόσβαση σε πληροφορίες και υποστήριξη, επεκτείνουν τις θεραπευτικές επιλογές
και προσφέρουν δυνατότητες για πρόληψη προβλημάτων υγείας (Proudfoot, 2004).
Το διαδίκτυο μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση σε πληθυσμούς που
εξαιτίας διαφόρων καταστάσεων, όπως είναι μεγάλες λίστες αναμονής ή κατοίκηση
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σε απομακρυσμένες περιοχές, δεν μπορούν να λάβουν κάποια θεραπεία. Οι
εξελίξεις στην τεχνολογία και η δημοσίευση ερευνών που υποδεικνύουν την
αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών θεραπειών, ενισχύουν την αξία του.
Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της ποιότητας των πληροφοριών που
διοχετεύονται μέσα από το διαδίκτυο. Ένας άλλος περιοριστικός παράγοντας είναι
ο αργός ρυθμός που οι επαγγελματίες ανταποκρίνονται στην εξέλιξη αυτή και που
ενσωματώνουν τις νέες αυτές τεχνολογίες στην πρακτική τους (Proudfoot, 2004).
Τα τελευταία χρόνια έχει δημοσιευτεί μια σειρά ερευνών για τη χρήση του
διαδικτύου στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Ανασκοπήσεις ηλεκτρονικών
μεθόδων αξιολόγησης της κατάθλιψης υποστηρίζουν την αξιοπιστία, την
εγκυρότητα και την ισοδυναμία τους με τη γραπτή μορφή, ενώ οι ασθενείς
υποστηρίζουν ότι είναι πιο ειλικρινείς στις απαντήσεις τους, ιδιαίτερα όσον αφορά
την αυτοκτονία και την κατάθλιψη στις ηλεκτρονικές αξιολογήσεις (Kobak, Greist,
Jefferson, et al., 1996).
Οι Houston, Cooper, Vu, και συν. (2001) θέλησαν να εξετάσουν την
αποτελεσματικότητα ενός διαδικτυακού προγράμματος για την αξιολόγηση
(screening) της κατάθλιψης. Το Center for Epidemiological Studies Depression Scale
(CES-D) χρησιμοποιήθηκε ως διαδικτυακό τεστ αξιολόγησης (screening test).
Μάλιστα, η ηλεκτρονική και η γραπτή μορφή του CES-D έχει βρεθεί ότι έχουν
υψηλό βαθμό συσχέτισης (Ogles, France, Lunnen, et al., 1998). Το πρόγραμμα
συμβούλευε άτομα που η βαθμολογία τους έδειχνε υψηλή πιθανότητα για
κατάθλιψη, να αναζητήσουν θεραπεία και τους ζητούσε να ολοκληρώσουν μια
έρευνα για συμπεριφορές και προτιμήσεις που μπορούσε να εκτυπωθεί και να
δοθεί σε ένα επαγγελματία. Οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν ανώνυμα για
επιδημιολογική έρευνα. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων
συγκρίθηκαν με εκείνα του πληθυσμού των Η.Π.Α. και συμμετεχόντων σε
προηγούμενες

κοινοτικές

αξιολογήσεις.

Το

κόστος

του

προγράμματος

υπολογίστηκε.
Η κλίμακα συμπληρώθηκε 24.479 φορές κατά τη διάρκεια της οκτάμηνης
έρευνας. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 30 με 45 ετών και περίπου το 30%
ήταν άνδρες. Το 58 % (14.185) βρέθηκε να πάσχει από καταθλιπτικά συμπτώματα
και από αυτούς λιγότεροι από τους μισούς δεν είχαν ποτέ δεχτεί κάποια θεραπεία.
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Το ποσοστό των νεότερων ατόμων ήταν μεγαλύτερο σε σχέση με προηγούμενες
έρευνες. Φαίνεται, λοιπόν, ότι το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα για ανώνυμη
αξιολόγηση μεγάλου αριθμού ατόμων από μεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Ωστόσο,
μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και
μειονότητες μπορεί να επισκέπτονται αντίστοιχες ιστοσελίδες λιγότερο συχνά σε
σχέση με άλλους πληθυσμούς (Houston, Cooper, Vu, et al., 2001).
Οι Clarke, Reid, Eubanks, και συν. (2002) προκειμένου να αντιμετωπίσουν
πολλά από τα μειονεκτήματα των υπαρχόντων παρεμβάσεων στο διαδίκτυο,
ανέπτυξαν ένα διαδικτυακό πρόγραμμα αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη. Η
ιστοσελίδα, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.feelbetter.org, δεν έχει
ζωντανό προσωπικό. Αντίθετα, παρέχει εκπαιδευτικό υλικό για να βοηθήσει τους
χρήστες

να

αναπτύξουν

δεξιότητες

αντιμετώπισης

των

καταθλιπτικών

συμπτωμάτων τους, όπως είναι η γνωσιακή αναδόμηση. Έτσι, μοιάζει περισσότερο
σαν ένα διαδικτυακό εγχειρίδιο, παρά σαν διαδικτυακή θεραπεία. Αυτή η
ιστοσελίδα διαφέρει από άλλες ιστοσελίδες όπου επαγγελματίες εφαρμόζουν τη
συμβουλευτική σε πραγματικό χρόνο ή μέσω email.
Προκειμένου οι ερευνητές (Clarke, Reid, Eubanks, και συν., 2002) να
αξιολογήσουν το πρόγραμμα αυτό ταχυδρόμησαν ενημερωτικά φυλλάδια σε δύο
πληθυσμούς: σε ενήλικες με κατάθλιψη (n=6994) που δέχονταν παραδοσιακή
ιατρική θεραπεία για την κατάθλιψη και σε ένα αντίστοιχο σε ηλικία και φύλο μη
καταθλιπτικό δείγμα (n=6996). Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα τοποθετήθηκαν
τυχαία είτε στην πειραματική ιστοσελίδα (n=144) είτε στην ομάδα ελέγχου που δεν
είχε πρόσβαση στο διαδικτυακό πρόγραμμα (n=155). Και οι δύο ομάδες ήταν
ελεύθερες να λάβουν τη μη πειραματική συνήθη φροντίδα για την κατάθλιψη. Όλοι
συμπλήρωσαν μια διαδικτυακή μορφή του Center for Epidemiological Studies
Depression Scale (CES-D) στην αρχή της έρευνας και 4, 8, 16 και 32 εβδομάδες μετά
την αρχή της έρευνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες στην πειραματική
συνθήκη είχαν βαριά καταθλιπτικά συμπτώματα. Το 74% των συμμετεχόντων
συμπλήρωσε τουλάχιστον 1 επαναξιολόγηση.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας φάνηκε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες
στην πειραματική ομάδα δεν χρησιμοποιούσαν συχνά την ιστοσελίδα, ενώ δεν
βρέθηκε μια κοινή επίδραση του προγράμματος σε όλο το δείγμα. Ωστόσο, post-hoc
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διερευνητικές αναλύσεις έδειξαν μια μέτρια επίδραση στα άτομα που είχαν χαμηλά
επίπεδα κατάθλιψης στην αρχή της έρευνας. Τα αρνητικά αυτά αποτελέσματα
μπορεί να προήλθαν από τη μη συχνή χρήση της ιστοσελίδας ή εξαιτίας του
γεγονότος ότι το δείγμα παρουσίαζε πιο βαριά καταθλιπτική συμπτωματολογία από
ότι ήταν σχεδιασμένο το πρόγραμμα να βοηθήσει. Επίσης, μπορεί να οφείλεται και
στη μέτρηση της κατάθλιψης με μία μόνο κλίμακα αυτοαναφοράς. Παρατηρήθηκε
ακόμα υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης στις επαναξιολογήσεις, κάτι που καθιστά τα
ευρήματα όχι πολύ ισχυρά. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι μελλοντικές έρευνες
θα πρέπει να εστιάσουν στην αντιμετώπιση μέτριων καταθλιπτικών συμπτωμάτων
και στη μεγαλύτερη συνέπεια προς τη χρήση της ιστοσελίδας (Clarke, Reid, Eubanks,
και συν., 2002).
Μέχρι την πραγματοποίηση της έρευνας αυτής, καμία από τις ιστοσελίδες
που

υπήρχαν

δεν

προσέφερε

εκπαίδευση

σε

δεξιότητες

αλλαγής

της

συμπεριφοράς. Η έρευνα από συναφή πεδία όπως είναι η πρόληψη της χρήσης
ουσιών, έχει δείξει ότι οι πληροφοριακές μόνο παρεμβάσεις δεν είναι ικανές να
επιφέρουν θετική αλλαγή και ότι οι τεχνικές εκπαίδευσης δεξιοτήτων είναι
αναγκαίες για να προκαλέσουν ανιχνεύσιμη και μακροχρόνια βελτίωση (Moskowitz,
1989· Tobler, 1986), όπως σημειώνουν οι ερευνητές (Clarke, Reid, Eubanks, et al.,
2002). Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα (http://www.feelbetter.org) προσέφερε και
πληροφορίες και άμεση εκπαίδευση σε δεξιότητες γνωστικής αναδόμησης. Σε
αντίθεση με τις πληροφοριακές ιστοσελίδες, ο Marks (1999) συνοψίζει ηλεκτρονικά
προγράμματα που παρέχουν θεραπείες για την κατάθλιψη και άλλες ψυχικές
διαταραχές. Πολλά από αυτά τα προγράμματα έχουν διαδραστικά χαρακτηριστικά
και πολυμέσα κοινά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ωστόσο, κανένα από αυτά τα
προγράμματα δεν ήταν διαθέσιμα στο διαδίκτυο την περίοδο της μελέτης (Clarke,
Reid, Eubanks, et al., 2002).
Άλλες έρευνες έχουν δώσει επιτυχή αποτελέσματα, τονίζουν οι Clarke, Reid,
Eubanks, και συν. (2002), από διαδικτυακές παρεμβάσεις για την ψυχική υγεία σε
προβλήματα όπως οι διαταραχές πρόσληψης της τροφής (Celio, Winzelberg, Wilfley,
et al., 2000· Winzelberg, Eppstein, Eldredge, et al., 2000), η απώλεια βάρους (Tate,
Wing, & Winett, 2001) και η διαταραχή πανικού (Richards & Alvarenga, 2002). Αυτές
οι μελέτες έχουν ως κοινό στοιχείο τη χρήση του διαδικτύου για την εφαρμογή
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τουλάχιστον

ορισμένων

τμημάτων

της

πειραματικής

παρέμβασης,

όμως,

περιλαμβάνουν επίσης, και συμβουλευτική από ειδικό ή ψυχοθεραπεία είτε
πρόσωπο με πρόσωπο είτε μέσω του διαδικτύου. Αντίθετα, το προαναφερόμενο
πρόγραμμα (Clarke, Reid, Eubanks, et al., 2002) βασίζεται εξολοκλήρου σε
ψυχοεκπαιδευτικές τεχνικές αυτοβοήθειας που δεν παρακολουθούνται ούτε
υπάρχει ζωντανή αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και του κλινικού
προσωπικού. Μέχρι τη στιγμή της έρευνας αυτής υπήρχε αναφορά ενός μόνο
παρόμοιου αυτοκαθοδηγούμενου προγράμματος εκπαίδευσης δεξιοτήτων για την
κατάθλιψη (Christensen, Griffiths, & Korten, 2002), το οποίο δεν είχε ακόμα
αξιολογηθεί με ελεγχόμενη τυχαιοποιημένη μελέτη.
Ο Patten (2003) θέλησε να αναπτύξει και να αξιολογήσει ένα
ψυχοεκπαιδευτικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα σχεδιασμένο να προλαμβάνει τα
καταθλιπτικά συμπτώματα. Το πρόγραμμα ήταν προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου
ή μέσω touch-down τηλεφώνου. Οι συμμετέχοντες ήταν συνολικά 786 και
τοποθετήθηκαν τυχαία είτε στην προληπτική παρέμβαση είτε στη συνθήκη ελέγχου
όπου ήταν αποκλειστικά πληροφοριακή. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τέσσερα
τμήματα. Το πρώτο τμήμα περιείχε τεχνικές γνωσιακής αναδόμησης, διδακτικό
υλικό και μια σειρά από διαδραστικά σενάρια. Το δεύτερο τμήμα επικέντρωνε σε
επίπεδα δραστηριότητας και περιελάμβανε, επίσης, διδακτικό και διαδραστικό
υλικό. Τα τρίτο τμήμα επικεντρωνόταν στον ύπνο και στον έλεγχο των ερεθισμάτων
και προσέφερε ένα κουΐζ με προσωπική ανατροφοδότηση, ενώ το τελευταίο τμήμα
αφορούσε στην κατανάλωση αλκοόλ. Ένα παρόμοιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε ως
ομάδα ελέγχου με τον ίδιο αριθμό τμημάτων και διαδραστικών στοιχείων, αλλά το
περιεχόμενό του περιορίστηκε σε γενικές πληροφορίες για την κατάθλιψη.
Η αξιολόγηση για την ύπαρξη καταθλιπτικών συμπτωμάτων έγινε με το
Composite International Diagnostic Interview (CIDI). Σε επαναξιολόγηση μετά από 3
μήνες, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Ωστόσο, τρεις από
τις μεταβλητές - στόχους (γνωσιακό στυλ, επίπεδο δραστηριότητας και ποιότητα
ύπνου) κατά την περίοδο της επαναξιολόγησης βρέθηκαν να είναι ισχυροί
προβλεπτικοί παράγοντες ενός επεισοδίου μείζονος κατάθλιψης. O Patten (2003)
σημειώνει ότι μελλοντικές έρευνες μπορούν να στραφούν στην ικανότητα των
προληπτικών παρεμβάσεων να τροποποιήσουν τους παράγοντες επικινδυνότητας
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Οι

Christensen,

Griffiths

και

Jorm

(2004)

πραγματοποίησαν

μια

τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή στην οποία χρησιμοποίησαν συμμετέχοντες
κατευθείαν από την κοινότητα, για να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα μιας
ψυχοεκπαιδευτικής ιστοσελίδας, μιας ιστοσελίδας που προσφέρει γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία και μιας ομάδας ελέγχου. Η ψυχοεκπαιδευτική
ιστοσελίδα (BluePages, http://bluepages.anu.edu.au) παρείχε βιβλιογραφία για την
κατάθλιψη, με επιστημονικές πληροφορίες για την κατάθλιψη και τις θεραπείες της.
Η δεύτερη ιστοσελίδα (MoodGYM, http://moodgym.anu.edu.au) παρείχε γνωσιακή
- συμπεριφορική θεραπεία για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Τα δύο αυτά είδη
παρεμβάσεων συγκρίθηκαν με μια ελεγχόμενη παρέμβαση, η οποία περιελάμβανε
εβδομαδιαία επαφή με ένα συνεντευκτή με εστίαση σε παράγοντες του τρόπου
ζωής, όπως είναι η άσκηση, η εκπαίδευση και οι συμπεριφορές υγείας. Η κύρια
υπόθεση ήταν ότι οι δύο πρώτες ιστοσελίδες θα ήταν πιο αποτελεσματικές από τη
συνθήκη ελέγχου.
Ειδικότερα, ως δείγμα χρησιμοποιήθηκαν χρήστες του διαδικτύου από την
περιοχή της Canberra της Αυστραλίας, στο σύνολο τους 525 άτομα με αυξημένη
καταθλιπτική συμπτωματολογία, οι οποίοι τοποθετήθηκαν τυχαία σε μία από τις
τρεις συνθήκες. Στις δύο πειραματικές συνθήκες, συνεντευκτές επικοινωνούσαν
τηλεφωνικά με τους συμμετέχοντες εβδομαδιαίως, για να τους καθοδηγήσουν στη
χρήση των ιστοσελίδων. Στους συμμετέχοντες εστάλησαν λεπτομερειακές οδηγίες
για την πλοήγηση, όπως και εβδομαδιαίες εργασίες (Christensen, Griffiths, & Jorm,
2004).
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο ιστοσελίδες ήταν αποτελεσματικές
στη μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Η MoodGYM, αλλά όχι και η
BluePages, βελτίωσε σημαντικά τις δυσλειτουργικές σκέψεις σε σχέση με την ομάδα
ελέγχου, όπως και τη γνώση για τις ψυχοθεραπευτικές τεχνικές. Η γνώση σχετικά με
τις ιατρικές και τις ψυχολογικές θεραπείες για την κατάθλιψη, όπως και με τον
τρόπο ζωής, βελτιώθηκε σημαντικά στην ομάδα που συμβουλευόταν την BluePages
συγκριτικά με τις άλλες δύο ομάδες. Οι υποθέσεις της έρευνας επαληθεύτηκαν.
Ωστόσο, ενδιαφέρον ήταν το εύρημα ότι η βιβλιογραφία για την κατάθλιψη ήταν το
ίδιο αποτελεσματική με τη γνωσιακή - συμπεριφορική θεραπεία στη μείωση των
καταθλιπτικών

συμπτωμάτων.

Γενικά,

το

μέγεθος

της

θεραπευτικής
129

αποτελεσματικότητας στους ασθενείς με κλινικά συμπτώματα ήταν συγκρίσιμο, αν
και λίγο χαμηλότερο, με τη βραχεία γνωσιακή θεραπεία με θεραπευτή, με την
αυτοχορηγούμενη ηλεκτρονική θεραπεία και με τη βιβλιοθεραπεία. Το χαμηλότερο
ποσοστό στη μελέτη αυτή ίσως να οφείλεται σε διαφορές στο δείγμα, στο πλαίσιο
της κοινότητας, στη μειωμένη επαφή με τους θεραπευτές ή σε λιγότερα
αποτελεσματικά θεραπευτικά προγράμματα (Christensen, Griffiths, & Jorm, 2004).
Πέρα από τις ατομικές παρεμβάσεις, λειτουργούν και διαδικτυακές
κοινότητες, οι οποίες παρέχουν στους χρήστες πληροφορίες και ένα πεδίο
επικοινωνίας που μπορεί να είναι σύγχρονη (chatrooms) ή ασύγχρονη (πίνακες
μηνυμάτων). Σκοπός έρευνας (Powell, McCarthy, & Eysenbach, 2003) ήταν να
αναγνωρίσει το επίπεδο της κατάθλιψης σε χρήστες διαδικτυακών κοινοτήτων σε
έξι ευρωπαϊκές χώρες, να ερευνήσει αν τα άτομα που αναζητούν βοήθεια στο
διαδίκτυο βρίσκονται σε επαφή με υπηρεσίες υγείας και δέχονται θεραπεία και να
αξιολογήσει τις επιδράσεις που θεωρούν οι χρήστες ότι έχουν οι διαδικτυακές
κοινότητες.
Το δείγμα αποτελείτο από χρήστες της μίας από τις έξι διαδικτυακές
κοινότητες για την κατάθλιψη που ανήκουν στην ευρωπαϊκή εταιρία Netdoctor, η
οποία είναι μία ανεξάρτητη εταιρία για την υγεία στο διαδίκτυο και έχει αρκετές
διαδικτυακές κοινότητες. Η Netdoctor παρέχει στους χρήστες της πληροφορίες για
την υγεία, για τις νέες εξελίξεις για την κατάθλιψη, δυνατότητα αποστολής email σε
ειδικούς και επικοινωνία μέσω μηνυμάτων. Η εγγραφή είναι δωρεάν. Οι κοινότητες
αυτές υπάρχουν στην Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και
το Ηνωμένο Βασίλειο, στην επίσημη γλώσσα της κάθε χώρας με μία κοινή μορφή
(Powell, McCarthy, & Eysenbach, 2003).
Η έρευνα (Powell, McCarthy, & Eysenbach, 2003) έδειξε με το MDI (Major
Depression Inventory) -που προσαρμόστηκε για διαδικτυακή χρήση- υψηλό
ποσοστό (περίπου 51-52%) μείζονος κατάθλιψης στους χρήστες των κοινοτήτων.
Πολλοί αναζητούσαν βοήθεια στο διαδίκτυο χωρίς να έχουν αποταθεί σε
παραδοσιακές υπηρεσίες υγείας και οι μισοί δεν λάμβαναν κάποια θεραπεία. Σε
σύγκριση με τη μελέτη αυτή, οι Houston, Cooper και Ford (2002) βρήκαν υψηλότερο
ποσοστό κατάθλιψης σε 103 χρήστες (86%) διαδικτυακών κοινοτήτων στις Η.Π.Α,
από τους οποίους το 92% δεχόταν κάποια θεραπεία.
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Επιπλέον, έχουν γίνει προσπάθειες για τη δημιουργία και την προσαρμογή
διαγνωστικών και αξιολογητικών εργαλείων στο διαδίκτυο. Πρόσφατη έρευνα
(Farvolden, McBride, Bagby, et al., 2003) έδωσε προκαταρκτικά δεδομένα για την
εγκυρότητα ενός σύντομου, διαδικτυακού εργαλείου αξιολόγησης (screening),
ελεύθερης προσβάσεως, για την μείζονα κατάθλιψη και τις αγχώδεις διαταραχές. Οι
ερευνητές βρήκαν θετικά στοιχεία για τη χρήση του εργαλείου αυτού στην
πρωτοβάθμια περίθαλψη για την αναγνώριση ατόμων που πάσχουν από
καταθλιπτική ή αγχώδη διαταραχή. Ωστόσο, χρειάζονται έρευνες με μεγαλύτερο
δείγμα από την πρωτοβάθμια περίθαλψη για να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητά
του.

5.3.2 Ηλεκτρονικά θεραπευτικά προγράμματα
Τα ηλεκτρονικά θεραπευτικά προγράμματα απευθύνονται, όπως αναφέρει ο
Proudfoot (2004) σε ένα ευρύ φάσμα ψυχικών διαταραχών, όπως είναι η
κατάθλιψη (Proudfoot, Goldberg, Mann, et al., 2003· Wright, & Wright, 1997· Selmi,
Klein, Greist, et al., 1990), η διαταραχή πανικού, το μετατραυματικό στρες, οι
διαταραχές πρόσληψης τροφής, οι φοβίες, ο χρόνιος πόνος κλπ. Μερικά
προγράμματα είναι ολοκληρωμένα θεραπευτικά πακέτα στα οποία δεν χρειάζεται η
συμμετοχή του κλινικού, ενώ άλλα απαιτούν τη συμβολή του κλινικού. Η διαφορά
τους από τα διαδικτυακά θεραπευτικά προγράμματα είναι ότι μπορούν να
εφαρμοστούν και χωρίς τη χρήση του διαδικτύου ή τη σύγχρονη αλληλεπίδραση με
έναν κλινικό, με την εγκατάσταση απλά του απαραίτητου λογισμικού στον
υπολογιστή του ασθενή. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και σε κλινικό πλαίσιο
για την αξιολόγηση και τη θεραπεία μεγαλύτερου αριθμού ασθενών ως
αντικαταστάτες των γραπτών δοκιμασιών. Βέβαια, ορισμένες φορές δεν
αποκλείεται και η χρήση του διαδικτύου για να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά.
Η θεραπεία μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να θεωρηθεί μια
μορφή βιβλιοθεραπείας, καθώς η κύρια ιδέα παραμένει η ίδια: ο ασθενής λαμβάνει
μια καθορισμένη θεραπευτική μέθοδο με την οποία μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό
του, χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια από το θεραπευτή (Cuijpers, 1997). Τα ηλεκτρονικά
προγράμματα βασίζονται συνήθως στη γνωσιακή - συμπεριφορική θεραπεία, η
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οποία προσφέρει τη δυνατότητα αυτή. Ωστόσο, πολλές προσπάθειες μεταφοράς
στοιχείων της θεραπευτικής σχέσης στην ηλεκτρονική μορφή δεν ήταν επιτυχείς,
καθώς δεν κατάφεραν να υπολογίσουν τους μη συγκεκριμένους παράγοντες της
θεραπευτικής σχέσης, όπως είναι το ενδιαφέρον του θεραπευτή για τον ασθενή, η
ενσυναίσθηση του θεραπευτή, η μετάδοση αισιοδοξίας, η διατήρηση των κινήτρων
του ασθενή και ο έλεγχος της κατανόησης και της ικανοποίησης του ασθενή με τη
θεραπευτική διαδικασία (Proudfoot, 2004).
Τα ηλεκτρονικά προγράμματα έχουν ερευνηθεί ιδιαίτερα για τη συμβολή
τους στο τομέα της αξιολόγησης των ψυχολογικών συμπτωμάτων. Ο Marks (1999)
κάνει εκτενή αναφορά σε αρκετές αντίστοιχες έρευνες. Ειδικότερα, αναφέρει
έρευνα (Kobak, Reynolds, & Greist, 1992), όπου ο βαθμός συνάφειας μεταξύ
ηλεκτρονικών αυτοαξιολογήσεων και αξιολογήσεων από κλινικούς με την Κλίμακα
για το άγχος του Hamilton (HARS), ήταν 0.92. Όμως, στην έρευνα αυτή οι
περισσότεροι ασθενείς δήλωσαν την προτίμησή τους προς την κλινική συνέντευξη.
Υψηλή συσχέτιση μεταξύ αυτοαξιολογήσεων με τη βοήθεια των υπολογιστών και
κλινικών αξιολογήσεων της ίδιας κλίμακας σε 193 καταθλιπτικούς ασθενείς και 43
στην ομάδα ελέγχου, βρέθηκε και σε άλλες έρευνες (Carr, Ancill, Ghosh, et al., 1981·
Ancill, Rogers, & Carr, 1985). Παρόμοια αποτελέσματα με βαθμό συσχέτισης 0.96
βρέθηκαν και σε δείγμα με εξωτερικούς ασθενείς με καταθλιπτικά συμπτώματα
(Kobak, Reynolds, Rosenfeld, et al., 1990). Επίσης, ενδιαφέρον είναι το εύρημα
έρευνας (Kobak, Reynolds, & Greist, 1994) σε 173 εξωτερικούς ασθενείς με
συναισθηματική ή αγχώδη διαταραχή και 76 μη ψυχιατρικά υποκείμενα στην
ομάδα ελέγχου, στην οποία οι ασθενείς προτίμησαν τις κλινικές από τις
ηλεκτρονικές αξιολογήσεις των HDRS και HARS, αλλά αισθάνθηκαν λιγότερο άβολα
με τους υπολογιστές· η ομάδα ελέγχου δεν δήλωσε κάποια προτίμηση.
Ορισμένα ηλεκτρονικά προγράμματα που αναπτύσσονται, βασίζονται σε
προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί σε παραδοσιακές δομές.

Ένα τέτοιο

πρόγραμμα είναι και τo Coping with depression course που είναι ένα
ψυχοεκπαιδευτικό ομαδικό πρόγραμμα για τη θεραπεία και την πρόληψη της
μονοπολικής κατάθλιψης. Τα τελευταία χρόνια μεταβλητές του προγράμματος
έχουν αναπτυχθεί για την εφαρμογή τους σε διαφορετικές υπηρεσίες. Η μεταανάλυση
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αποτελεσματικότητα

του

προγράμματος.

Χρησιμοποιήθηκαν

συνολικά

24

γερμανικές και αγγλικές έρευνες με περισσότερους από χίλιους πελάτες. Τα
αποτελέσματα έδειξαν υψηλή αποτελεσματικότητα στους πελάτες που είχαν
κλινική κατάθλιψη σε σχέση με τα μη κλινικά δείγματα όπου ήταν χαμηλότερη.
Λιγότερο από το 30% της βελτίωσης αποδόθηκε στην επίδραση placebo. Τα
αποτελέσματα της θεραπείας ήταν σταθερά και σε κατοπινές μετρήσεις, όμως, είναι
αναγκαίες περισσότερες και πιο σωστές μεθοδολογικά έρευνες για την αξιολόγηση
του προγράμματος.
Οι Gega, Marks και Mataix-Cols (2004) σε άρθρο τους περιγράφουν την
πρώτη κλινική που χρησιμοποίησε τέσσερα ηλεκτρονικά προγράμματα γνωσιακήςσυμπεριφορικής θεραπείας για να βοηθήσει ασθενείς με αγχώδη και καταθλιπτική
διαταραχή. Η κλινική βρισκόταν στο Λονδίνο και παρείχε τη δυνατότητα στους
πελάτες να χρησιμοποιούν και τα τέσσερα προγράμματα στο σπίτι με σύντομη
τηλεφωνική υποστήριξη όποτε αυτό χρειαζόταν. Το άρθρο παρουσιάζει τρεις
περιπτώσεις εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών. Οι συγγραφείς τονίζουν,
επίσης, τρεις λόγους για τη χρήση των ηλεκτρονικών προγραμμάτων αυτοβοήθειας.
Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι η ανάγκη για γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία για
το άγχος και την κατάθλιψη υπερβαίνει τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευμένων
θεραπευτών, έτσι οι λίστες αναμονής είναι συχνά πολύ μεγάλες. Επίσης, πολλοί
ασθενείς προτιμούν να αποφύγουν το στίγμα που θεωρούν ότι επιφέρει η επαφή
με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και αισθάνονται πιο άνετα να εμπιστευθούν
ευαίσθητες πληροφορίες σε έναν υπολογιστή από ότι σε κάποιον θεραπευτή.
Οι συγγραφείς (Gega, Marks, & Mataix-Cols, 2004) υποστηρίζουν ότι τα
προγράμματα αυτά είναι πολύ βοηθητικά να τα έχει ο ασθενής στο σπίτι, καθώς
έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να τα εφαρμόσουν. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή
προγραμμάτων από το σπίτι που καθοδηγούνται από ένα κεντρικό υπολογιστικό
σύστημα και στο οποίο υπάρχει πρόσβαση από το διαδίκτυο ή από το τηλέφωνο,
διευκολύνει την επεξεργασία των αποτελεσμάτων μεγάλου αριθμού ασθενών. Tα
ηλεκτρονικά αυτά προγράμματα δεν περιγράφονται ακριβώς ως διαδικτυακές
θεραπείες, καθώς αυτές αφορούν κυρίως την επικοινωνία του θεραπευτή και του
ασθενή μέσα από το διαδίκτυο. Επιπλέον, στις διαδικτυακές θεραπείες οι
θεραπευτικές αποφάσεις δεν λαμβάνονται από τον υπολογιστή, αλλά από έναν
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θεραπευτή σε πραγματικό χρόνο όπως στην πρόσωπο με πρόσωπο θεραπεία ή στην
τηλεφωνική θεραπεία. Σε αντίθεση με τη θεραπεία μέσω του διαδικτύου, τα
ηλεκτρονικά αυτά προγράμματα βοηθούν τον ασθενή να λάβει μόνος του
αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία του, μειώνοντας το χρόνο του θεραπευτή.
Ο ρόλος του θεραπευτή στην προαναφερόμενη κλινική περιοριζόταν σε
σύντομη αξιολόγηση του ασθενή και στην παροχή συμβουλών αργότερα στη
θεραπεία, αν ο ασθενής παρουσίαζε κάποιο πρόβλημα. Ειδικότερα, πριν οι
ασθενείς χρησιμοποιήσουν τα θεραπευτικά αυτά προγράμματα, διάβαζαν ένα
εγχειρίδιο και στη συνέχεια λάμβαναν τις κατάλληλες αποφάσεις για τη θεραπεία
τους με τη βοήθεια διαδραστικών μηνυμάτων μέσω τηλεφώνου (interactive voice
response). Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ηλεκτρονικά θεραπευτικά προγράμματα
αποτελούν επέκταση του κλινικού και όχι αντικαταστάτη του.
Μετά τη θεραπεία παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στην εργασιακή –
κοινωνική προσαρμογή. Μάλιστα, βρέθηκε κλινική αποτελεσματικότητα ύψους 0.8.
Οι ασθενείς ήταν ικανοποιημένοι με τα προγράμματα και ακόμα περισσότερο με
την ζωντανή υποστήριξη και με την κλινική συνολικά. Παρά το μεγάλο αριθμό
ασθενών, δεν επηρεάστηκε η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Οι ασθενείς
παρουσίασαν στατιστική και κλινική βελτίωση και ήταν αρκετά ικανοποιημένοι
παρά την προτίμηση για πρόσωπο με πρόσωπο θεραπεία. Όταν ιατροί από κοντινές
κλινικές και μια δευτεροβάθμια υπηρεσία γνωσιακής - συμπεριφορικής θεραπείας
πρότειναν την κλινική σε πολλούς ασθενείς, μειώθηκαν οι συνεδρίες με τον ιατρό
και οι παραπομπές του ιατρού σε δευτεροβάθμιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
Επίσης, μειώθηκαν ελαφρά και οι λίστες αναμονής για την πρόσωπο με πρόσωπο
γνωσιακή - συμπεριφορική θεραπεία στη δευτεροβάθμια πρόληψη (Gega, Marks, &
Mataix-Cols, 2004).
Παρά το μειωμένο κόστος των ηλεκτρονικών αυτών προγραμμάτων, η
κλινική έκλεισε λόγω έλλειψης χρηματοδοτήσεως. Ωστόσο, μια τέτοια μελέτη δεν
δείχνει κατά πόσο το άτομο μπορεί να βελτιώθηκε εξαιτίας άλλων παραγόντων,
όπως η πάροδος του χρόνου, η επαφή με την υπηρεσία, οι θεραπείες, η σύντομη
επαφή με τον κλινικό ή τα ψυχοτρόπα φάρμακα που λάμβαναν ορισμένοι ασθενείς
(Gega, Marks, & Mataix-Cols, 2004).
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Επίσης, ένα άλλο τεχνολογικό μέσο που χρησιμοποιείται, είναι και η
διαδραστική τηλεφωνική επικοινωνία (interactive voice response – IVR), όπου ο
υπολογιστής συνδέεται με το τηλέφωνο. Τα υποκείμενα καλούν τον υπολογιστή
από το τηλέφωνο και οδηγούν τη συνέντευξη πατώντας πλήκτρα στο τηλεφωνικό
τους πληκτρολόγιο. Το σύστημα αυτό διευκόλυνε την αξιολόγηση 1812 ατόμων
κατά τη διάρκεια 2 εβδομάδων που περιλάμβανε την Εθνική Ημέρα Αξιολόγησης
της Κατάθλιψης στις Η.Π.Α. (Baer, Jacobs, Cukor, et al., 1995), όπως σημειώνει ο
Marks (1999). Το IVR είναι χρήσιμο για τους ασθενείς που δεν έχουν πρόσβαση στο
διαδίκτυο και δεν μπορούν να δουν κάποιο κλινικό εξαιτίας της απόστασης, του
μειωμένου χρόνου, της αδυναμίας ταξιδιού ή του στιγματισμού. Ερευνητές
ανέπτυξαν ένα αντίστοιχο σύστημα μαζί με ένα γραπτό εγχειρίδιο για τη μη
αυτοκτονική κατάθλιψη. Το σύστημα αυτό ονομάζεται COPE και καθοδηγεί τη
γνωσιακή-συμπεριφορική αυτοθεραπεία με εγχειρίδια και IVR τηλεφωνήματα. Μια
μη ελεγχόμενη έρευνα (Osgood-Hynes, Baer, Greist, et al., 1998) εξέτασε το COPE
για 12 εβδομάδες σε 41 ασθενείς (Marks, 1999). Οι ασθενείς παρουσίασαν
σημαντική βελτίωση στη διάθεση και στη λειτουργικότητα, ενώ τα οφέλη ήταν
μεγαλύτερα όσο περισσότερα ήταν τα IVR τηλεφωνήματα.
Τα συστήματα αυτά διαφέρουν πάρα πολύ στο πόσο θα εμπλακεί ο κλινικός
στη θεραπευτική διαδικασία (5-95%) (Oakley-Browne, 1994). Βασικά συστήματα
μπορεί να γλιτώσουν 5% του χρόνου του κλινικού, καθώς ο κλινικός χρειάζεται να
είναι παρών στο μεγαλύτερο μέρος της εφαρμογής τους, για παράδειγμα,
συστήματα που επιτρέπουν στους ασθενείς με φοβίες να επιλέξουν και να δουν
σχετικές εικόνες. Άλλα συστήματα σε palmtop υπολογιστή μειώνουν κατά 30 με
70% τον αριθμό των θεραπευτικών διαδικασιών και του χρόνου του κλινικού.
Μερικά συστήματα κάνουν τις περισσότερες από τις θεραπευτικές διεργασίες που
χρειάζονται, γλιτώνοντας 70 με 95% του χρόνου του κλινικού. Αυτά τα
προγράμματα βοηθούν τους ασθενείς να αναλύσουν το πρόβλημα τους, να κάνουν
ένα προσωπικό θεραπευτικό σχεδιάγραμμα, να το εφαρμόζουν καθημερινά, να
συμπεριλαμβάνουν συγγενείς ως συνθεραπευτές αν χρειάζεται, να αξιολογούν την
πρόοδο τους, και να εξασκούνται στην αντιμετώπιση των αποτυχιών και στην
πρόληψη υποτροπών. Τέτοια συστήματα μπορεί να χρειάζονται μόνο μια αρχική
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αξιολόγηση του ασθενή και σύντομη βοήθεια στην αρχή ή αν δυσκολευτούν
αργότερα (Marks, 1999).
Οι ασθενείς συχνά το βρίσκουν ευκολότερο να αναφέρουν προσωπικές
πληροφορίες σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν ότι τις
πληροφορίες αυτές θα τις δουν άνθρωποι, ιδιαίτερα σε καταστάσεις όπως το
αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τη σεξουαλική συμπεριφορά, το HIV, τις αυτοκτονικές ιδέες.
Με μεγάλο αριθμό ασθενών, είναι πιο γρήγορο να παρακολουθούνται τα οφέλη και
το κόστος ης κλινικής φροντίδας με ηλεκτρονικά συστήματα αναζήτησης έκβασης
σε σχέση με τα γραπτά. Αυτά τα συστήματα, ωστόσο, έχουν αργήσει να
εξαπλωθούν και έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερο στο πεδίο της έρευνας παρά σε
κλινικά πλαίσια. (Marks, 1999).

5.3.3 Αποτελεσματικότητα
Δεν είναι πολλές οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας της διαδικτυακής θεραπείας. Όπως σημειώνουν οι Freuh,
Deitsch, Santos, και συν. (2000), έρευνα όπου συνέκρινε τη χρήση της διαδικτυακής
θεραπείας

με

παραδοσιακές

υποστηρικτικές

ομάδες,

βρήκε

παρόμοια

αποτελέσματα μεταξύ των δύο ομάδων. Μια άλλη μελέτη (Zaylor, 1999), σύμφωνα
με τους ίδιους συγγραφείς, εξέτασε το επίπεδο της λειτουργικότητας 49 ασθενών
με κατάθλιψη και σχιζοσυναισθηματική διαταραχή που ακολουθούσαν διαδικτυακό
πρόγραμμα θεραπείας και άλλες παραδοσιακές μορφές ψυχοθεραπείας, για 6
μήνες. Δεν βρέθηκαν διαφορές στο ποσοστό αλλαγής μεταξύ των ομάδων από την
αρχική συνεδρία έως και τους έξι μήνες, ενισχύοντας το εύρημα αυτό την κλινική
αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής θεραπείας.
Οι Hilty, Liu, Marks και συν. (2003) αναφέρουν ότι σύμφωνα με έρευνες, οι
περισσότεροι ασθενείς μιλούν ελεύθερα στη διαδικτυακή θεραπεία, θα ήταν
πρόθυμοι να την ξαναχρησιμοποιήσουν και βαθμολογούν την εμπειρία τους με
τους ειδικούς ως θετική. Οι ίδιοι συγγραφείς, σημειώνουν ότι για την ψυχολογική
αξιολόγηση και τη follow-up θεραπεία, η ικανοποίηση με τη διαδικτυακή θεραπεία
ήταν ίδια με την ικανοποίηση από τη συμβουλευτική πρόσωπο με πρόσωπο.
Επίσης, ασθενείς όλων των ηλικιών δήλωσαν υψηλό βαθμό ικανοποίησης (Elford,
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2000. Blackmon, 1997. Dongier, 1986), ακόμα και άτομα με προβλήματα ακοής ή με
όχι τόση εξοικείωση με την τεχνολογία (Montani, 1997. Bratton, 2000).
Αντίθετα, όπως τονίζει η Dunaway (2000), σε παλιότερη έρευνα (Dongier,
1986), οι επαγγελματίες δεν έδειξαν αντίστοιχα επίπεδα ικανοποίησης από τη
διαδικτυακή θεραπεία, καθώς ήταν χαμηλότερη από την πρόσωπο με πρόσωπο
συμβουλευτική, όσον αφορά την άνεση με τη διαδικασία, την ικανότητα έκφρασης
και την ποιότητα της διαπροσωπικής σχέσης. Αν και άλλες μελέτες έδειξαν υψηλά
ποσοστά συνολικής ικανοποίησης (Hilty, under press. McCloskey, 1997) και
ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς την αποτελεσματικότητα της (Kennedy &
Yellowlees, 2000. Zaylor, 1999).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Houston, Cooper και Ford (2002), οι
οποίοι θέλησαν να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά των χρηστών ομάδων
υποστήριξης για την κατάθλιψη στο διαδίκτυο και να αξιολογήσουν κατά πόσο η
χρήση επιφέρει αλλαγές στα καταθλιπτικά συμπτώματα και στην κοινωνική
υποστήριξη που δέχονται τα άτομα αυτά. Στην έρευνα συμμετείχαν 103 χρήστες οι
οποίοι

παρακολουθήθηκαν

προδρομικά.

Οι

συμμετέχοντες

είχαν

χρόνια

καταθλιπτικά συμπτώματα και ήταν κοινωνικά απομονωμένοι. Σχεδόν όλοι
αισθάνθηκαν ότι οι συμμετοχή τους στις ομάδες αυτές βοήθησε τα συμπτώματα
τους και πάνω από το ένα τρίτο δήλωσαν ότι προτιμούν τις ομάδες στο διαδίκτυο
από την πρόσωπο με πρόσωπο θεραπεία. Μία ανησυχία ήταν μήπως οι
συμμετέχοντες παραμελούσαν την παραδοσιακή τους θεραπεία εξαιτίας του
διαδικτυακής θεραπείας. Ωστόσο, μόνο επτά από τους συμμετέχοντες που
εξακολουθούσαν να πάσχουν από καταθλιπτικά συμπτώματα, ανέφεραν ότι δεν
συνέχιζαν πλέον τη θεραπεία τους κατά το follow up. Οι περισσότεροι ανέφεραν
στους γιατρούς τους την εμπειρία τους στο διαδίκτυο. Ορισμένοι ανέφεραν κατά το
follow up ότι οι συζητήσεις τους στο διαδίκτυο τούς είχαν επηρεάσει ώστε να γίνουν
πιο δραστήριοι στη θεραπεία τους, κάνοντας ερωτήσεις ή βοηθώντας σε μια
αλλαγή στα φάρμακα. Έτσι, αν και οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούσαν συχνά την
υποστήριξη

στο

διαδίκτυο, δεν

εγκατέλειψαν

τη

θεραπεία

τους, αλλά

χρησιμοποίησαν τις εμπειρίες τους αυτές για να ενισχύσουν τη θεραπεία τους.
Οι ερευνητές (Houston, Cooper, & Ford, 2002) παρατήρησαν ότι οι ασθενείς
που συμμετείχαν στις υποστηρικτικές ομάδες του διαδικτύου, είχαν λιγότερη
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κοινωνική υποστήριξη από τους ασθενείς στην πρωτοβάθμια περίθαλψη με μείζονα
κατάθλιψη. Μάλιστα, η περιορισμένη κοινωνική υποστήριξη που λάμβαναν τα
άτομα αυτά δεν αυξήθηκε με την πάροδο του χρόνου, αν και τα καταθλιπτικά τους
συμπτώματα βελτιώθηκαν. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της
βελτίωσης της κατάθλιψης και του χρόνου που συμμετείχαν τα άτομα στις
υποστηρικτικές ομάδες του διαδικτύου. Επειδή η μελέτη είναι παρατήρηση, δεν
μπόρεσαν να βρεθούν αιτιώδεις σχέσεις. Επιπλέον, δεν μπόρεσε να αξιολογηθεί η
επίδραση των ομάδων του διαδικτύου στους ασθενείς που βρίσκονταν σε θεραπεία
και σε εκείνους που δεν βρίσκονταν. Ένα μελλοντικό ερώτημα είναι αν οι ασθενείς
που δεν ακολουθούν παραδοσιακή θεραπεία, έχουν μεγαλύτερο όφελος από τη
συμμετοχή τους σε υποστηρικτικές ομάδες στο διαδίκτυο.
Περιορισμοί της έρευνας (Houston, Cooper, & Ford, 2002) είναι ότι το δείγμα
ίσως να μην ήταν αντιπροσωπευτικό, καθώς οι χρήστες που ήταν πιο ενεργοί στις
υποστηρικτικές ομάδες, ήταν και πιο πιθανό να διαβάσουν την αγγελία για τους
εθελοντές. Έτσι, το δείγμα συνίστατο από συχνούς χρήστες. Επιπλέον, αν οι συχνοί
χρήστες του διαδικτύου είναι πιο πιθανό να είναι κοινωνικά απομονωμένοι, τότε το
δείγμα μπορεί να έτεινε προς εκείνους που λάμβαναν λιγότερη κοινωνική
υποστήριξη.
Ο Marks (1999) κάνει αναφορά σε μια σειρά από έρευνες σχετικά με την
αποτελεσματικότητα ηλεκτρονικών θεραπευτικών προγραμμάτων. Ειδικότερα,
περιγράφει μια ελεγχόμενη τυχαιοποιημένη δοκιμή για ηλεκτρονικό πρόγραμμα
που προσέφερε γνωσιακή – συμπεριφορική θεραπεία για μη αυτοκτονική
κατάθλιψη σε 6 συνεδρίες (Selmi, Klein, Greist, et al., 1990). 36 εθελοντές με μη
αυτοκτονική κατάθλιψη τοποθετήθηκαν σε μία από τις εξής 3 ομάδες: 6 συνεδρίες
με ηλεκτρονική γνωσιακή - συμπεριφορική θεραπεία, 6 συνεδρίες με θεραπευτή και
στην ομάδα ελέγχου, δηλαδή, στη λίστα αναμονής. Μετά τη θεραπεία και σε
επαναξιολόγηση ύστερα από 2 μήνες, και οι δύο πειραματικές ομάδες είχαν
βελτιωθεί περισσότερο από την ομάδα ελέγχου ως προς τα καταθλιπτικά
συμπτώματα και τις αυτόματες σκέψεις. Σε μια άλλη ελεγχόμενη τυχαιοποιημένη
δοκιμασία (Bowers, Stuart, MacFarlane, et al., 1993) 22 εσωτερικοί ασθενείς με
καταθλιπτικά συμπτώματα δέχτηκαν 2 εβδομάδες γνωσιακής - συμπεριφορικής
θεραπείας, 2 εβδομάδες ηλεκτρονικής γνωσιακής θεραπείας χρησιμοποιώντας ένα
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πρόγραμμα αντιμετώπισης της κατάθλιψης (Colby & Colby, 1990) ή τη συνήθη
εσωτερική φροντίδα. Σε αντίθεση με τη γνωσιακή - συμπεριφορική θεραπεία από
θεραπευτή, η ηλεκτρονική γνωσιακή θεραπεία δεν επέφερε αποτελέσματα στη
συμπεριφορική ενεργοποίηση ούτε πρότεινε κάποια συμπεριφορική ή ατομική
δουλειά στο σπίτι. Έτσι, με το τέλος του προγράμματος οι ασθενείς που
ακολούθησαν ηλεκτρονική γνωσιακή θεραπεία δεν βελτιώθηκαν, αντίθετα με τους
ασθενείς που ακολούθησαν γνωσιακή - συμπεριφορική θεραπεία με θεραπευτή.
Άλλη έρευνα (Christensen, Griffiths, & Korten, 2002) εξέτασε τη χρήση
συγκεκριμένης ιστοσελίδας, της MoodGYM, η οποία έχει αναφερθεί παραπάνω, τα
χαρακτηριστικά των επισκεπτών της και τις αλλαγές στην κατάθλιψη και στα
αγχώδη συμπτώματα τους. Όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας εξετάστηκαν,
συμπεριλαμβανομένων και 2909 εγγεγραμμένων από τους οποίους 1503 είχαν
συμπληρώσει τουλάχιστον μία διαδικτυακή αξιολόγηση. Αποτελέσματα για 71
φοιτητές που συμμετείχαν σε ένα μάθημα Abnormal Psychology και επισκέφτηκαν
την ιστοσελίδα για εκπαιδευτική εξάσκηση, συμπεριλήφθηκαν και εξετάστηκαν
ξεχωριστά. Κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης, καταγράφηκαν 817284 επισκέψεις
και 17646 ξεχωριστές συνεδρίες. Περίπου 20% των συνεδριών διήρκεσε
περισσότερο από 16 λεπτά. Εγγεγραμμένοι που συμπλήρωσαν τουλάχιστον μια
αξιολόγηση ανέφεραν αρχικά συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους που υπερείχαν
αυτά που βρέθηκαν σε έρευνες στον πληθυσμό και στο δείγμα των φοιτητών. Για το
δείγμα στο διαδίκτυο, οι βαθμολογίες στην κατάθλιψη και το άγχος μειώθηκαν
σημαντικά καθώς προχωρούσε η θεραπεία.
Οι Christensen, Griffiths, Korten, και συν. (2004) θέλησαν να διερευνήσουν
κατά πόσο οι σχετικές ιστοσελίδες είναι τόσο χρήσιμες στους δημόσιους χρήστες
όσο στους συμμετέχοντες στις έρευνες. Οι ερευνητές ξεκίνησαν από τη βάση ότι η
εμπειρία του χρήστη μιας ανοιχτής ιστοσελίδας είναι λιγότερο δομημένη από την
εμπειρία του συμμετέχοντος σε μια ελεγχόμενη τυχαιοποιημένη δοκιμή. Για
παράδειγμα, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται από τους υπεύθυνους της έρευνας
μέσω τηλεφώνου ή αυτοπροσώπως, παρακολουθούνται για όλη την περίοδο της
έρευνας και ίσως συμπληρώσουν και ερωτηματολόγια. Τα στοιχεία αυτά της
παρέμβασης ίσως ευθύνονται για την αποτελεσματικότητα των ιστοσελίδων, είτε
μέσω της άμεσης υποστήριξης προς τον συμμετέχοντα είτε εμμέσως μέσα από τη
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μεγαλύτερη συνέπεια προς το πρόγραμμα που σχετίζεται με την προσφερόμενη
υποστήριξη.
Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη έρευνα (Christensen, Griffiths, Korten, et al.,
2004) εξέτασε τα αποτελέσματα μεταξύ αυθόρμητων επισκεπτών (19607) και
ερευνητικού δείγματος (182) που χρησιμοποίησαν την ιστοσελίδα MoodGΥΜ, μια
ιστοσελίδα γνωσιακής – συμπεριφορικής θεραπείας. Η ιστοσελίδα αποτελείτο από
5 γνωσιακά - συμπεριφορικά εκπαιδευτικά τμήματα, ένα προσωπικό workbook που
περιείχε 29 ασκήσεις και αξιολογήσεις, ένα παιχνίδι και μια ανατροφοδοτική φόρμα
αξιολόγησης. Κάθε τμήμα χρειαζόταν περίπου 30 με 45 λεπτά για να συμπληρωθεί.
Για τη διαδικτυακή αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα του Goldberg για το
άγχος και την κατάθλιψη καθώς και άλλες κλίμακες. Οι δημόσιοι χρήστες βρήκαν
την ιστοσελίδα από μηχανές αναζήτησης και συνδέσμους, ενώ το ερευνητικό
δείγμα αποτελείτο από χρήστες της πόλης Canberra της Αυστραλίας. Προηγούμενες
έρευνες έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας.
Η έρευνα (Christensen, Griffiths, Korten, et al., 2004) έδειξε ότι τα δύο
δείγματα δεν διέφεραν ως προς το φύλο, την ηλικία ή το αρχικό επίπεδο της
κατάθλιψης. Το ερευνητικό δείγμα συμπλήρωσε πιο πολλές αξιολογήσεις. Δεν
βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στην αλλαγή των επιπέδων του άγχους και της
κατάθλιψης, καθώς και τα δύο δείγματα παρουσίασαν βελτίωση μέσα από το
πρόγραμμα. Ωστόσο, βρέθηκε ότι οι δημόσιοι χρήστες ήταν λιγότερο πιθανό να
ολοκληρώσουν μέχρι το τέλος το πρόγραμμα σε σχέση με το δείγμα. Τα ευρήματα
της έρευνας αυτής υποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων στο
διαδίκτυο στην αρχική θεραπεία και πρόληψη της κατάθλιψης.
Οι Frueh, Deitsch, Santos, και συν. (2000) έκαναν ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας σχετικά με την ηλεκτρονική θεραπεία, μέσω του MEDLINE από το
1970 έως το 2000, χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά τις telepsychiatry,
telemedicine και videoconferencing. Από τη βιβλιογραφία βρήκαν ότι πολλές
δημοσιευμένες εργασίες αφορούν στην περιγραφή και αξιολόγηση νέων
εφαρμογών της τηλεψυχιατρικής, όπως είναι η διεξαγωγή συνεντεύξεων σε
κοινοτικά κέντρα ψυχικής υγείας με ασθενείς με σχιζοφρενικά συμπτώματα, οι
πολλαπλές συνεδρίες για την αξιολόγηση διαφόρων διαταραχών, όπως και η
παρουσίαση συγκεκριμένων περιστατικών (οικογενειακή θεραπεία, συνεδρίες για
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την αντιμετώπιση συγκεκριμένων διαταραχών). Επιπλέον, βρήκαν και έρευνες που
αναφέρονται στην περιγραφή συγκεκριμένων προγραμμάτων, που αφορούν στην
παροχή διαφόρων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε πληθυσμούς που δεν έχουν
πρόσβαση σε αντίστοιχες δομές. Αναφέρουν ακόμα μελέτες που έχουν δείξει
υψηλά ποσοστά ικανοποίησης τόσο των ειδικών όσο και των ασθενών, σε
πληθυσμούς όπως οι φυλακισμένοι ασθενείς, οι ηλικιωμένοι ασθενείς, οι
εξωτερικοί ασθενείς σε απομακρυσμένες περιοχές, οι ψυχιατρικοί εσωτερικοί
ασθενείς, οι ασθενείς με σχιζοφρενικά συμπτώματα.
Υπάρχουν, όμως, και μελέτες οι οποίες δεν βρήκαν θετικά αποτελέσματα,
όπως για παράδειγμα η έρευνα των Clarke, Reid, Eubanks, και συν. (2002) οι οποίοι
εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα αυτοβοήθειας μέσω του διαδικτύου βασισμένο στο
γνωσιακό μοντέλο, ως μοναδικό τρόπο θεραπείας για ήπιας μορφής κατάθλιψη ή
συμπληρωματικά με την παραδοσιακή ψυχοθεραπεία σε πιο βαριά κατάθλιψη. Οι
ερευνητές απέτυχαν να βρουν κάποια θετική επίδραση του προγράμματος αυτού.
Μόνο μια posthoc ανάλυση έδειξε μια μέτρια επίδραση στα άτομα που είχαν ήπια
καταθλιπτικά συμπτώματα. Τα αποτελέσματα αυτά αποδίδονται εν μέρει στη μη
συχνή χρήση της σελίδας από τους ασθενείς ή και στο γεγονός ότι το δείγμα είχε
γενικά μια πιο βαριά κλινική εικόνας από αυτή για την οποία είχε σχεδιαστεί η
παρέμβαση.
Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι η βιβλιογραφία έχει και κάποιους
περιορισμούς, καθώς οι περισσότερες μελέτες που έχουν δημοσιευτεί αφορούν σε
αναφορές περιπτώσεων ή σε περιγραφές προγραμμάτων, χωρίς να υπάρχει
εμπειρική αξιολόγηση μέσα σε ένα γενικότερο βιοψυχοκοινωνικό πλαίσιο. Επίσης,
σημαντικό είναι και το γεγονός ότι δεν υπάρχει εκτεταμένη έρευνα ως προς την
ανάλυση του κόστους των ηλεκτρονικών θεραπειών (Freuh, Deitsch, Santos, et al.,
2000).

5.3.4 Ηθικά ζητήματα
Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών θεραπευτικών προγραμμάτων έφερε στην
επιφάνεια νέα ηθικά διλήμματα που δεν παρατηρούνται στην πρόσωπο με
πρόσωπο θεραπεία. Ο Διεθνής οργανισμός για την ψυχική υγεία στο διαδίκτυο

141

(International society for mental health online - ISMHO) και η Psychiatric society for
informatics (PSI) έχουν από κοινού αναπτύξει καθοδηγητικές αρχές για τους
κλινικούς που παρέχουν θεραπεία για ψυχικές διαταραχές μέσα από το διαδίκτυο
και για τους ασθενείς που δέχονται αυτού του είδους τις θεραπείες (Proudfoot,
2004).
Μερικοί επαγγελματίες εκφράζουν την ανησυχία ότι τα ηλεκτρονικά
θεραπευτικά προγράμματα θα χρησιμοποιούνται αδιακρίτως σε όλους τους
ασθενείς, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να βλάψουν ορισμένους
ασθενείς και σε άλλες να υπερκαλύψουν το ρόλο του κλινικού. Οι υπολογιστές δεν
θα αντικαταστήσουν, όμως, τους επαγγελματίες ούτε τα προγράμματα θεωρούνται
κατάλληλα για όλους τους ασθενείς. Τα ηλεκτρονικά θεραπευτικά προγράμματα
μπορούν να διευκολύνουν και να επεκτείνουν τη δουλειά των κλινικών μέσα από τη
χρήση τους ως επιπρόσθετη θεραπεία, ώστε να μειώσουν τις πρόσωπο με πρόσωπο
συνεδρίες που απαιτούνται. Επίσης, μπορεί να είναι χρήσιμα σε ασθενείς που είναι
ανθεκτικοί στη φαρμακοθεραπεία (Proudfoot, 2004).
Ένας άλλος κίνδυνος που εκφράζεται είναι ότι οι ηλεκτρονικές παρεμβάσεις
θα αποτρέψουν ορισμένους ασθενείς από το να αποταθούν στις υπηρεσίες ψυχικής
υγείας για καταλληλότερη θεραπεία. Αυτό μπορεί να ισχύει. Από την άλλη, όμως, ο
αντίλογος είναι ότι έρχονται σε επαφή με θέματα ψυχικής υγείας, άτομα που δεν
θα αναζητούσαν βοήθεια στις παραδοσιακές δομές (Proudfoot, 2004).
Οι διαδικτυακές θεραπείες μέσω email παρουσιάζουν και άλλα προβλήματα
σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών και
για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται κωδικοί. Βέβαια, ο κίνδυνος για παραβίαση των
δεδομένων είναι υπαρκτός. Πρέπει να σημειωθεί και το πολύ σημαντικό στοιχείο
ότι μη λεκτικά στοιχεία χάνονται, ενώ απουσιάζει και η ανθρώπινη επαφή
(Proudfoot, 2004).

5.3.5 Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα
Στα περισσότερα ηλεκτρονικά προγράμματα, ο πελάτης αλληλεπιδρά με ένα
κλινικό έως ένα σημείο, έστω και αν η αλληλεπίδραση αυτή αφορά λίγα μόνο λεπτά
για μια αρχική αξιολόγηση από το τηλέφωνο. Οι ασθενείς φαίνεται να είναι πιο

142

κινητοποιημένοι στο να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα μετά από σύντομη
επίβλεψη παρά όταν δεν υπάρχει επίβλεψη, και, επίσης, όταν μπορούν να
αναζητήσουν βοήθεια αν έχουν κάποιο πρόβλημα στη χρήση του. Με τον καιρό,
συστήματα που είναι 100% ανεξάρτητα από τη βοήθεια του κλινικού, θα
εμφανιστούν για τους ασθενείς που βασίζονται αποκλειστικά στον εαυτό τους ή
που δεν θέλουν να στιγματιστούν ή που δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος ενός
ειδικού. Βέβαια, έχουν σημειωθεί και περιπτώσεις που ασθενείς θεραπεύονται με
την καθοδήγηση μόνο ενός βιβλίου (Marks, 1999).
Τα πλεονεκτήματα όσον αφορά τους ασθενείς είναι ότι μπορούν να έχουν
πιο πολύ χρόνο στη θεραπευτική διαδικασία σε σχέση με την πρόσωπο με πρόσωπο
θεραπεία και, επίσης, μπορούν να το εφαρμόζουν όποτε θέλουν χωρίς να
χρειάζεται να κανονίσουν ραντεβού. Σημαντικό είναι ότι η ευκολότερη πρόσβαση
μπορεί να οδηγήσει περισσότερους ασθενείς στο να αναζητήσουν βοήθεια και
παράλληλα ευκολότερη πρόσβαση στη φροντίδα σημαίνει και γρηγορότερη
πρόσβαση, οπότε προλαμβάνεται η αναπηρία από τη χρονιότητα και τις συνέπειες
των ψυχικών διαταραχών μειώνοντας το κόστος στους ασθενείς και στο σύστημα
υγείας. Επιπλέον, αν τα προγράμματα αυτοβοήθειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από το τηλέφωνο ή μέσω του διαδικτύου ή είναι διαθέσιμα σε μη ψυχιατρικές
υπηρεσίες στην κοινότητα, η εμπιστευτικότητα είναι μεγαλύτερη και μειώνεται ο
στιγματισμός. Δεν παραλείπεται και το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό
υλικό μπορεί να ανανεωθεί πιο εύκολα χωρίς να χρειάζεται να επανεκπαιδευτεί το
προσωπικό ή να ανανεώσουν και να εκτυπώσουν εγχειρίδια. Τέλος, ένα άλλο
επιχείρημα υπέρ της ανάπτυξης ηλεκτρονικών θεραπευτικών προγραμμάτων, είναι
ότι η αυτοθεραπεία μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση του ελέγχου πάνω στη ζωή
του κάθε ασθενή (Marks, 1999).
Αναφορικά με τους κλινικούς, θετικό είναι το στοιχείο ότι μπορούν να
αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην ανάλυση των συμπτωμάτων των ασθενών, να
λάβουν πιο εμπεριστατωμένες αποφάσεις και να βοηθήσουν περισσότερους
ασθενείς. Πλήρη οφέλη από τέτοια συστήματα μπορεί να αποκομισθούν όταν οι
κλινικοί καταφέρουν να ενσωματώσουν τη χρήση των προγραμμάτων στην
καθημερινή πρακτική των ασθενών και οι ίδιοι είναι διαθέσιμοι σε περίπτωση
προβλήματος. Για τους ερευνητές, τα ηλεκτρονικά προγράμματα επιτρέπουν
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καλύτερο έλεγχο των θεραπευτικών συστατικών για να αποφασίσουν καλύτερα
ποια είναι πιο αποτελεσματικά. Επίσης, διευκολύνουν τη συλλογή, την ανάκτηση
και την ανάλυση των δεδομένων μεγάλου αριθμού ασθενών (Marks, 1999).
Τα μειονεκτήματα που μπορεί να διατυπωθούν είναι ότι δεν είναι
εξοικειωμένοι όλοι οι ασθενείς με τη χρήση των νέων αυτών τεχνολογιών, αν και
αυτό δύναται να αντιμετωπιστεί με την ύπαρξη εκπαιδευμένου προσωπικού για την
επίβλεψη και τη βοήθεια των ασθενών αυτών. Επίσης, είναι δύσκολη η
παρακολούθηση της προόδου των ασθενών και της συνέπειας προς το πρόγραμμα·
τα ηλεκτρονικά προγράμματα δεν προσαρμόζονται ειδικά στις ανάγκες του κάθε
ασθενή· ουσιώδη, αν και ακόμα άγνωστα βοηθητικά συστατικά μπορεί να
απουσιάζουν. Με τα τωρινά δεδομένα, κρίνεται δύσκολο να δημιουργηθούν
αξιόπιστα ηλεκτρονικά προγράμματα που να μιμούνται τις πολύπλευρες πτυχές της
θεραπευτικής διαδικασίας, χωρίς μάλιστα τη συμμετοχή του κλινικού. Δεν πρέπει
να ξεχνάμε ακόμα, και ότι σε περίπτωση παραβίασης του συστήματος ασφαλείας
των κεντρικών βάσεων δεδομένων ενός προγράμματος αυτοθεραπείας, χάκερς θα
μπορούσαν να εισβάλουν στα προσωπικά δεδομένα των ασθενών. Παρά την
ενθαρρυντική έρευνα, λίγα ηλεκτρονικά προγράμματα χρησιμοποιούνται σήμερα
στην κλινική πρακτική για μη ερευνητικούς σκοπούς και η εξάπλωση τους στην
καθημερινή πρακτική είναι αργή, όπως έχει προαναφερθεί (Marks, 1999).

5.4 Ποιότητα των ιστοσελίδων
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες που να αξιολογούν την
ποιότητα των παρεχομένων πληροφοριών σχετικά με την κατάθλιψη στο διαδίκτυο.
Οι Lissman και Boehnlein (2001) θέλησαν να αξιολογήσουν αυτό ακριβώς, τις πηγές
δηλαδή και την ποιότητα των πληροφοριών για την κατάθλιψη στο διαδίκτυο. Σε
δέκα μηχανές αναζήτησης χρησιμοποίησαν τις λέξεις «κατάθλιψη και θεραπεία»
και αξιολόγησαν τις πρώτες είκοσι ιστοσελίδες που εμφανίζονταν. Η αναζήτηση
κατέληξε σε 178 ιστοσελίδες. Η λογική της συγκεκριμένης μεθοδολογίας συνίστατο
στη διερεύνηση των ιστοσελίδων που ήταν άμεσα προσβάσιμες στους χρήστες και
όχι γενικά όλων των διαθέσιμων διαδικτυακών ιστοσελίδων.
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Συνολικά, η ποιότητα των πληροφοριών ήταν φτωχή. Το 11% των
ιστοσελίδων αυτών ήταν είτε ανενεργές, είτε εντελώς άσχετες με το θέμα της
κατάθλιψης, με την επιστημονική έννοια του όρου. Οι μισές μόνο ιστοσελίδες
ανέφεραν κάποια διαγνωστικά συμπτώματα ή κριτήρια του DSM-IV στην περιγραφή
της κατάθλιψης και μόνο το ένα τέταρτο περιελάμβανε 11 με 14 συμπτώματα ή
κριτήρια. Περίπου οι μισές δεν έκαναν καμία αναφορά σε φάρμακα, ψυχοθεραπεία
ή επαγγελματική συμβουλευτική ως προτεινόμενες θεραπείες για την κατάθλιψη,
ενώ περίπου τα δύο τρίτα ήταν κερδοσκοπικές. Τα χαρακτηριστικά των
κερδοσκοπικών αυτών ιστοσελίδων βαθμολογήθηκαν χαμηλότερα ως προς τη
διαγνωστική ακρίβεια και τις προτεινόμενες θεραπείες σε σχέση με τις μη
κερδοσκοπικές

ιστοσελίδες.

Ειδικότερα,

οι

κερδοσκοπικές

ιστοσελίδες

απευθύνονταν σε μεγαλύτερο ποσοστό στο ευρύ κοινό και προέβαλαν εναλλακτικές
θεραπείες, όπως τη χρήση φυτικών προϊόντων ή χαπιών, την αρωματοθεραπεία,
την αγορά βιβλίων κλπ (Lissman & Boehnlein, 2001).
Από την άλλη πλευρά, οι ιστοσελίδες που είχαν δημιουργηθεί από
επαγγελματικούς οργανισμούς έτειναν να παραπέμπουν μόνο σε επαγγελματίες
των αντίστοιχων κλάδων, δηλαδή σε ψυχολόγο, ψυχίατρο ή κοινωνικό λειτουργό.
Ενδιαφέρον ήταν το εύρημα ότι οι ιστοσελίδες που είχαν δημιουργηθεί από
επαγγελματικούς

ψυχιατρικούς

οργανισμούς

και

ακαδημαϊκά

κέντρα δεν

εμφανίζονταν ιδιαίτερα στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Ο
Αμερικάνικος Ψυχιατρικός Σύλλογος, τμήματα ψυχιατρικής Πανεπιστημίων και
δημόσια ψυχιατρικά κέντρα δεν είχαν καμία αντιπροσώπευση στα πρώτα είκοσι
αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι πολλά προσφέρουν πληροφορίες για την
κατάθλιψη και τη θεραπεία της στο διαδίκτυο. Οι μόνες υψηλής ποιότητας μη
κερδοσκοπικές ιστοσελίδες που βρήκαν ήταν η ιστοσελίδα του Εθνικού Ινστιτούτου
Ψυχικής Υγείας (National Institute of Mental Health) και το Mentalhealth.com. Οι
ερευνητές

(Lissman

&

Boehnlein,

2001)

σημειώνουν

ότι

η

έλλειψη

αντιπροσώπευσης ιστοσελίδων υψηλής ποιότητας στις μηχανές αναζήτησης μπορεί
να οφείλεται σε πολλούς λόγους. Έτσι, για να συμπεριληφθεί και να καταταχθεί μια
ιστοσελίδα υψηλά σε μια μηχανή αναζήτησης, πρέπει ο ιδιοκτήτης της να πληρώσει
για την τοποθέτηση, να εγγραφεί σε κάθε μηχανή αναζήτησης ή να χρησιμοποιήσει
λέξεις κλειδιά για να εντοπίζεται από τις μηχανές.
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Οι Ernst και Schmidt (2004) πραγματοποίησαν μια πιλοτική έρευνα για να
εξετάσουν κατά πόσο οι πληροφορίες που παρέχονται μέσα από το διαδίκτυο για
την κατάθλιψη είναι ασφαλείς. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν σχετική αναζήτηση
σε έντεκα δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης, η οποία οδήγησε σε πολλές ιστοσελίδες
που προτείνουν διάφορες εναλλακτικές θεραπείες για την κατάθλιψη. Οι ερευνητές
προχώρησαν σε αξιολόγηση των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και στο κατά πόσο
μπορούν να βλάψουν το χρήστη. Η αξιολόγηση έδειξε ότι οι πληροφορίες που
παρέχονται, διαφέρουν πάρα πολύ, ενώ πολλές από τις θεραπείες που
προτείνονται όχι μόνο δεν φέρουν αποδείξεις για την αποτελεσματικότητά τους,
αλλά και αποτρέπουν τους χρήστες από το να ακολουθήσουν παραδοσιακές
μορφές θεραπείας. Ωστόσο, η μελέτη αυτή έχει και ορισμένους περιορισμούς,
καθώς το δείγμα των ιστοσελίδων ήταν μικρό, ενώ οι ερευνητές δεν είναι σίγουροι
αν συμπεριλήφθηκαν οι πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες. Επιπλέον, τα κριτήρια για την
καταλληλότητα των ιστοσελίδων ήταν πολύ υποκειμενικά.
Και άλλες έρευνες υποστηρίζουν το εύρημα ότι παρέχονται ανεπαρκείς, αλλά
και λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία της κατάθλιψης στο
διαδίκτυο. Άλλη παρατήρηση αφορά στις αντιφάσεις ακόμα και εντός της ίδιας
ιστοσελίδας, ιδίως στις περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες προέρχονται από
περισσότερους του ενός συγγραφείς ή περισσότερες πηγές. Άλλωστε, συνήθως, δεν
αναφέρονται ερευνητικά δεδομένα προς υποστήριξη των σχετικών πληροφοριών.
Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι η πιθανότητα να παραπέμπουν
σε επαγγελματία ψυχικής υγείας (ψυχίατρο, ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή) είναι η
ίδια με την πιθανότητα να παραπέμπουν για βοήθεια σε άλλες ιστοσελίδες, στα
μέλη της οικογένειας, στο φιλικό περιβάλλον ή στον κλήρο (Griffiths & Christensen,
2000).
Οι πληροφορίες, λοιπόν που διοχετεύονται μέσω του διαδικτύου, μπορεί να
είναι χαμηλής ποιότητας και πιθανά επικίνδυνες. Όπως αναφέρουν οι Griffiths και
Christensen (2000), οι Silberg, Lundberg και Musacchio (1997) πρότειναν ότι η
ιδιοκτησία της ιστοσελίδας, οι συγγραφείς και η ενημέρωση των πληροφοριών
μπορούν να αποτελέσουν ενδείξεις της ποιότητας των διαδικτυακών ιστοσελίδων
στο διαδίκτυο για την υγεία. Η εγκυρότητά, όμως, των στοιχείων αυτών ως
ενδείξεων της ποιότητας, δεν έχει ακόμα διερευνηθεί. Οι ίδιοι συγγραφείς (Griffiths
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& Christensen, 2000) τονίζουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένες μελέτες για
την ποιότητα του περιεχομένου των πληροφοριών για την υγεία στο διαδίκτυο,
αλλά αυτές οι μελέτες χρησιμοποίησαν περιλήψεις βιβλίων ή την άποψη του
συγγραφέα ως κριτήριο ποιότητας, παρά την μετα-ανάλυση των υπαρχόντων
στοιχείων. Επίσης, καμία δημοσιευμένη μελέτη δεν έχει διερευνήσει συστηματικά
την ποιότητα των ιστοσελίδων για την ψυχική υγεία, αν και οι ψυχικές διαταραχές
αποτελούν συνηθισμένη αιτία αναπηρίας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει
προβλέψει ότι η κατάθλιψη θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αιτία για αναπηρία
μέσα σε 20 χρόνια. Από τη στιγμή που μόνο ένα μικρό ποσοστό των ατόμων με
καταθλιπτική συμπτωματολογία δέχονται θεραπεία, οι ιστοσελίδες είναι δυναμικά
χρήσιμες στην ενθάρρυνση των ατόμων που πάσχουν, να αναζητήσουν βοήθεια.
Εξαιτίας της παραπάνω κατάστασης, οι Griffiths και Christensen (2000)
αξιολόγησαν ιστοσελίδες που ένας τυπικός χρήστης θα χρησιμοποιούσε στην
αναζήτηση του για πληροφορίες σχετικά με την κατάθλιψη. Γενικά, οι ερευνητές
θέλησαν να αξιολογήσουν την ποιότητα των διαδικτυακών πληροφοριών για την
κατάθλιψη, να αναγνωρίσουν πιθανές ενδείξεις για την ποιότητα του περιεχομένου
και να καθορίσουν αν κριτήρια ιδιοκτησίας είναι ενδεικτικά της ποιότητας.
Πραγματοποίησαν μια διατμηματική έρευνα σε 21 ευρέως χρησιμοποιούμενες
ιστοσελίδες για την κατάθλιψη. Οι κυριότερες μετρήσεις αφορούσαν στα
χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας, στην ποιότητα του περιεχομένου –συμφωνία με
τεκμηριωμένες καθοδηγητικές αρχές για την κατάθλιψη, καταλληλότητα άλλων
σχετικών πληροφοριών στην ιστοσελίδα και υποκειμενική αξιολόγηση της
ποιότητας της ιστοσελίδας– στην ιδιοκτησία της ιστοσελίδας και στην ποιότητα των
αποδείξεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα τους.
Η έρευνα (Griffiths & Christensen, 2000) έδειξε ότι αν και οι ιστοσελίδες
περιείχαν χρήσιμες πληροφορίες, η συνολική τους ποιότητα ήταν χαμηλή και δεν
ανέφεραν επιστημονικές αποδείξεις για την υποστήριξη των αποτελεσμάτων τους.
Αυτά τα αποτελέσματα ενισχύουν ανησυχίες από άλλες μελέτες που έκριναν
ακατάλληλες τις πληροφορίες ή που έκριναν φτωχή την αντιπροσώπευση
σημαντικών πληροφοριών. Η ανάγκη, λοιπόν, να βελτιωθεί η ακρίβεια και η
επάρκεια των πληροφοριών για την κατάθλιψη στο διαδίκτυο είναι εμφανής.
Επίσης, η έρευνα υποδεικνύει ότι τα προαναφερόμενα κριτήρια ως ενδεικτικά της
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ποιότητας των ιστοσελίδων, δεν είναι επαρκή· η ιδιοκτησία από ένα οργανισμό και
η ύπαρξη πληροφοριών από επαγγελματίες μπορεί να είναι χρήσιμα προς την
κατεύθυνση αυτή.

5.5 Έρευνες για άλλες ψυχικές διαταραχές
Αντίστοιχες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί και για άλλες ψυχικές
διαταραχές, όπως είναι οι αγχώδεις διαταραχές. Συγκεκριμένα, σε έρευνα (Klein &
Richards, 2001), 22 συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν τυχαία είτε στη θεραπευτική
συνθήκη, που αφορούσε μια σύντομη διαδικτυακή παρέμβαση, είτε στην ομάδα
ελέγχου. Η μελέτη διήρκεσε 3 εβδομάδες και αποτελείτο από μια εβδομάδα
αυτοπαραρατήρησης πριν την παρέμβαση, 1 εβδομάδα παρέμβασης και 1
εβδομάδα μεταθεραπευτικής αξιολόγησης. Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν σε
μετρήσεις που αφορούσαν τον πανικό, το αρνητικό συναίσθημα, τη σωματική
διέγερση, την ευαισθησία στο άγχος και την ικανότητα ελέγχου του πανικού. Η
θεραπευτική συνθήκη σχετιζόταν με σημαντικές μειώσεις σε όλες τις μετρήσεις
εκτός από την ευαισθησία στο άγχος και το καταθλιπτικό συναίσθημα Ειδικότερα, η
χρήση του προγράμματος συσχετίστηκε με μείωση της σοβαρότητας της
διαταραχής πανικού και των καταστροφικών παρερμηνειών διφορούμενων
σωματικών αισθήσεων. Επίσης, παρατηρήθηκε μη σημαντική τάση για μείωση της
σωματικής διέγερσης κατά τη διάρκεια της μελέτης. Γενικά, φάνηκε ότι το
πρόγραμμα αυτό ήταν αποτελεσματικό, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα Ωστόσο,
χρειάζονται περισσότερες έρευνες για τη χρήση του μέσου αυτού στη θεραπεία της
διαταραχής πανικού και στους μηχανισμούς της αλλαγής.
Άλλη έρευνα (Farvolden, Denisoff, Selby, et al., 2005) εξέτασε τη χρήση και
τα μακροχρόνια αποτελέσματα ενός διαδικτυακού προγράμματος γνωσιακήςσυμπεριφορικής θεραπείας ελεύθερης πρόσβασης, 12 συνεδριών, για τη διαταραχή
πανικού και την αγοραφοβία. Ανώνυμα δεδομένα από 99695 χρήστες της
ιστοσελίδας Panic Center αναλύθηκαν. Οι πρωταρχικές μετρήσεις αφορούσαν την
αυτοαναφορά κρίσεων πανικού ως προς τη συχνότητα και τη σοβαρότητα στην
αρχή κάθε συνεδρίας. Γενικά, οι ερευνητές βρήκαν ότι ακόμα και εκείνοι που
παρέμειναν στο πρόγραμμα για λιγότερο από 12 εβδομάδες είχαν στατιστικά
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σημαντική μείωση στην αυτοαναφορά της συχνότητας και της σοβαρότητας των
κρίσεων πανικού. Παρομοίως, οι Carlbring, Westling, Ljungstrand, και συν. (2001)
βρήκαν ότι διαδικτυακή θεραπεία μέσω email που περιελάμβανε περιορισμένη
βοήθεια από το θεραπευτή, οδήγησε σε βελτίωση στη διαταραχή του πανικού σε
σχέση με τη λίστα αναμονής, όπως αναφέρουν οι Richards και Alvarenga (2002).
Επίσης, και άλλα προγράμματα βασισμένα στο διαδίκτυο για την πρόληψη του
άγχους και του πανικού σε φοιτητές και ασθενείς έχουν βρεθεί να είναι
αποτελεσματικά (Kenardy, McCafferty, & Rosa, 2003· Richards & Alvarenga, 2002).
Έρευνες έχουν γίνει και για προγράμματα απώλειας βάρους στο διαδίκτυο.
Ερευνητές (Tate, Wing, & Winett, 2001) θέλησαν να εξετάσουν κατά πόσο ένα
δομημένο διαδικτυακό πρόγραμμα για την απώλεια βάρους οδηγεί σε μεγαλύτερη
αρχική απώλεια βάρους από μια εκπαιδευτική ιστοσελίδα για την απώλεια βάρους.
Σε τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμασία χρησιμοποιήθηκαν 91 υποκείμενα, από
τα οποία τελικά αξιολογήθηκαν τα 65 που είχαν ολοκληρώσει όλη τη διαδικασία,
και τοποθετήθηκαν τυχαία είτε σε εξάμηνο πρόγραμμα απώλειας βάρους είτε στην
εκπαιδευτική ιστοσελίδα είτε στη διαδικτυακή συμπεριφορική θεραπεία. Όλοι οι
συμμετέχοντες δέχτηκαν μία ομαδική πρόσωπο με πρόσωπο συνεδρία για την
απώλεια βάρους και πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα με σχετικές συνδέσεις. Οι
συμμετέχοντες στην συμπεριφορική θεραπεία πραγματοποίησαν επιπρόσθετες
δραστηριότητες, όπως μια σειρά από 24 εβδομαδιαίες συμπεριφορικές συνεδρίες
μέσω email, παράδοση κάθε εβδομάδα μέσω του διαδικτύου ημερολογίων
αυτοκαταγραφής με ατομική επανατροφοδότηση από το θεραπευτή μέσω email και
ένα εβδομαδιαίο πίνακα ειδήσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες
που δέχτηκαν τη δομημένη συμπεριφορική θεραπεία με την εβδομαδιαία επαφή
και την ατομική ανατροφοδότηση είχαν καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με
εκείνους στους οποίους είχαν δοθεί συνδέσεις με εκπαιδευτικές ιστοσελίδες. Έτσι,
το διαδίκτυο και τα email φαίνεται να είναι βιώσιμες μέθοδοι για την παροχή
δομημένων συμπεριφορικών προγραμμάτων απώλειας βάρους.
Γενικά, παρατηρούμε ότι και τα διάφορα προγράμματα που έχουν
αναπτυχθεί για άλλες ψυχικές και μη διαταραχές, είναι παρόμοια με τα αντίστοιχα
θεραπευτικά

προγράμματα

που

περιγράφηκαν

για

την

κατάθλιψη.

Η

αποτελεσματικότητά τους κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα, ιδιαίτερα όσον
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αφορά διαταραχές όπως η διαταραχή πανικού και η αγοραφοβία. Επίσης, ως προς
τη δομή τους, ακολουθούν παρεμφερείς σχεδιασμούς. Τέλος, παρουσιάζουν τα ίδια
πλεονεκτήματα και τους ίδιους περιορισμούς με τα προγράμματα για την
κατάθλιψη.

5.6 Επίλογος
Οι νέες τεχνολογίες, όπως είναι το διαδίκτυο και η διαδραστική τηλεφωνική
επικοινωνία, δίνουν τη δυνατότητα για την παροχή πλούσιου ψυχοεκπαιδευτικού
υλικού με ελάχιστο κόστος σε μεγάλους πληθυσμούς. Στο διαδίκτυο υπάρχουν
πλέον διάφορες ιστοσελίδες που παρέχουν πληροφορίες για την ψυχική υγεία
(Griffiths & Christensen, 2000) ή και υποστήριξη (Pleace, Burrows, Loader, et al.,
2000), αξιολογούν την ψυχική υγεία (Houston, Cooper, Vu, et al., 2001) και βοηθούν
στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων διαταραχών (Richards & Alvarenga, 2002).
Άλλωστε, οι έρευνες δείχνουν ότι ο αριθμός των ανθρώπων που αξιολογούν την
ψυχική τους κατάσταση μέσω του διαδικτύου και χρησιμοποιούν διαδικτυακές
θεραπείες για την ψυχική τους υγεία, αυξάνεται συνεχώς.
Οι έρευνες δείχνουν ότι οι ηλεκτρονικές θεραπείες θα επεκτείνουν τις ήδη
υπάρχουσες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, όπως είναι η ψυχοθεραπεία και η
συμβουλευτική, σε πληθυσμούς που έχουν περιορισμένη ή και καμία πρόσβαση.
Ωστόσο, δεν πρέπει να σχηματιστεί η αντίληψη ότι η διαδικτυακή θεραπεία
αποτελεί υποκατάστατο της παραδοσιακής ψυχοθεραπείας. Περισσότερο ο ρόλος
της είναι συμπληρωματικός και επικεντρώνεται στη συναισθηματική υποστήριξη,
στην επιμόρφωση, στην κατευθυνόμενη αυτοβοήθεια, στην παροχή πληροφοριών
και συμβουλών. Όλα αυτά είναι βοηθητικά, αλλά δεν συνιστούν πραγματική
ψυχοθεραπεία και είναι πιο χρήσιμη σε όσους δεν μπορούν να επισκεφτούν ένα
ψυχοθεραπευτή.
Υπάρχουν ακόμα πολλά ερωτήματα τα οποία πρέπει να ερευνηθούν.
Παραδειγματικά, αναφέρω τα εξής: Αν ένα άτομο είναι παράλληλα σε άλλη
ψυχοθεραπευτική διαδικασία, πώς αυτό θα επηρεάσει τη διαδικτυακή θεραπεία ή
το αντίστροφο; Πώς μπορεί ο τύπος της προσωπικότητας ή η διάγνωση να
επηρεάσει την καταλληλότητα για τη θεραπεία στο διαδίκτυο; Μπορούν άτομα με
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αποφευκτική ή σχιζοειδή διαταραχή της προσωπικότητας να ανταπεξέλθουν στο
ανώνυμο περιβάλλον των μηνυμάτων; Θα διογκωθούν οι μηχανισμοί προβολής των
παρανοειδών; Έχει το άτομο οπτικές, ακουστικές, λεκτικές ή κινητικές διαταραχές ή
έχει κάποια άλλη χρόνια σωματική κατάσταση; Ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή; Αν
ναι, πως επηρεάζουν τα κίνητρα και την ικανότητα του ατόμου να ακολουθήσει
θεραπεία στο διαδίκτυο; Αυτά τα ερωτήματα. Όπως και μια πληθώρα άλλων,
κάνουν επιτακτική την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα του νέου αυτού φαινομένου.
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6.
Νεώτερα ερευνητικά δεδομένα, θεραπεία και
αποτελεσματικότητα της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής
θεραπείας στη δυσθυμική διαταραχή

Αντωνίου, Β., Τασσιοπούλου, Μ., Κακλαμάνη, Γ., Παραράς, Π-Γ., & Ευθυμίου, Κ.
Μάρτιος 2009

Το άρθρο αυτό έχει επιλεχθεί για να δημοσιευτεί ως κεφάλαιο στο βιβλίο:
Ευθυμίου, Κ. . Ομαδική γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν κεφάλαιο κάνει λόγο για τα νεώτερα ερευνητικά δεδομένα πάνω στις
τεχνικές και την αποτελεσματικότητα της ομαδικής γνωσιακής συμπεριφοριστικής
θεραπείας στη δυσθυμική διαταραχή. Αρχικά, παρουσιάζεται η δυσθυμική διαταραχή
καθώς και το θεωρητικό μοντέλο της γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας. Στη
συνέχεια αναπτύσσονται οι τεχνικές στο ομαδικό πλαίσιο της θεραπείας μέσα από τρία
εγχειρίδια και συζητιέται η αποτελεσματικότητα της ομαδικής ψυχοθεραπείας, ενώ
ακολουθεί

αναφορά

σε

έρευνες

που

συγκρίνουν

την

ψυχοθεραπεία

με

τη

φαρμακοθεραπεία για την αντιμετώπιση της διαταραχής. Στο τέλος γίνεται σχολιασμός και
αναφέρονται οι νεώτερες κατευθύνσεις στην έρευνα. Στο παράρτημα Ι υπάρχουν
επεξηγηματικοί πίνακες, ενώ στο παράρτημα ΙΙ παρουσιάζονται συνοπτικά τα προγράμματα
ομαδικής ΓΣΘ στα οποία γίνεται εκτενής αναφορά μέσα στο κείμενο.

Δυσθυμική Διαταραχή
Η Δυσθυμική Διαταραχή ή Δυσθυμία, σύμφωνα με το DSM-IV, διαγνωστικά ανήκει
στην ευρύτερη «οικογένεια» των διαραραχών της διάθεσης και το θεμελιώδες
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χαρακτηριστικό της είναι μια χρόνια καταθλιπτική διάθεση που έχει το άτομο κατά το
μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, τις περισσότερες μέρες για τουλάχιστον δύο χρόνια (Μάνος,
1997). Τα διαγνωστικά κριτήρια κατά DSM-IV παρατίθενται στον πίνακα 1 στο παράρτημα Ι.
Σύμφωνα με το Μάνο (1997), τα συνοδά συμπτώματα της δυσθυμίας είναι
αισθήματα ανεπάρκειας, γενικευμένη απώλεια ενδιαφερόντων ή ευχαρίστησης, κοινωνική
απόσυρση, αισθήματα ενοχής, ή νοσηρή ενασχόληση με το παρελθόν, ευερεθιστότητα ή
θυμός και ελαττωμένη δραστηριότητα, παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα. Η
διαταραχή συνήθως ξεκινά νωρίς, στην παιδική ηλικία, στην εφηβεία ή στην αρχή της
ενήλικης ζωής, η πορεία της είναι χρόνια και συχνά σε αυτήν επικάθεται μείζων
καταθλιπτική διαταραχή που είναι και η αιτία που συνήθως ο ασθενής θα ζητήσει
θεραπεία. Στην περίπτωση που μετά τα δύο χρόνια της δυσθυμικής διαταραχής
επικαθήσουν μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια ο ασθενής θα λάβει διπλή διάγνωση (δηλ.
Μείζων Καταθλιπτική- και Δυσθυμική Διαταραχή) ή Διπλή Κατάθλιψη (Klein & Santiago,
2003· Dunner, 2005) και υπάρχει η άποψη ότι η δυσθυμία με τη διπλή κατάθλιψη έχουν
περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές (Markowitz, 1996).
Διαφοροδιαγνωστικά, καθίσταται σαφές ότι η διάγνωση της δυσθυμικής
διαταραχής δεν δίνεται στην περίπτωση εκείνη που τα δυσθυμικά συμπτώματα οφείλονται
στα άμεσα φυσιολογικά αποτελέσματα μιας ουσίας (π.χ. αλκοόλ) ή μιας γενικής ιατρικής
κατάστασης (π.χ. υποθυρεοειδισμός, νόσος του Alzheimer) ενώ όσον αφορά τις Χρόνιες
Ψυχωτικές Διαταραχές (Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή, Σχιζοφρένεια, Παραληρητική
Διαταραχή) η δυσθυμία δεν δίδεται ως ξεχωριστή διάγνωση όταν τα συμπτώματα
υπάρχουν μόνο κατά την πορεία της ψυχωτικής διαταραχής (Μάνος, 1997). Η δυσθυμική
διαταραχή συχνά εμφανίζει συννοσηρότητα με άλλες διαταραχές τόσο από τον Άξονα Ι όσο
κι από τον Άξονα ΙΙ, με πιο συχνές από τον Άξονα ΙΙ την Οριακή, Υστριονική, Αποφευκτική
και Εξαρτητική Διαταραχή Προσωπικότητας (Klein & Santiago, 2003). Επίσης, η δυσθυμική
διαταραχή συνοδεύεται συχνά από κατάχρηση αλκοόλ και χρήση ουσιών (Dunner, 2005).
Μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά στην ψυχοπαθολογία των χρόνια καταθλιπτικών
ασθενών –που παρουσιάζουν εμφανείς ομοιότητες με τους δυσθυμικούς ασθενείς όπως
καταδεικνύεται και στη συνέχεια- γίνεται από τον McCullough (2003), ο οποίος εξηγεί ότι η
δομή της σκέψης και τα γλωσσικά μοτίβα των ατόμων αυτών περιγράφονται με μεγάλη
ακρίβεια από τη θεωρία του Piaget και πιο συγκεκριμένα από το στάδιο της
«προεννοιολογικής σκέψης». Κάτι τέτοιο φαίνεται από το γεγονός ότι χρόνια καταθλιπτικοί
ασθενείς περνούν από την προϋπόθεση στο συμπέρασμα χωρίς να μεσολαβεί κάτι άλλο και
δεν ενδιαφέρονται για την απόδειξη μιας πρότασης ή τον έλεγχο μιας υπόθεσης· επίσης,
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χαρακτηρίζονται από εγωκεντρικότητα, μονόλογο, οι συμπεριφορές τους δεν επηρεάζονται
από λογικούς συλλογισμούς ή από ρεαλιστική ανατροφοδότηση, δεν έχουν την ικανότητα
να επιδείξουν ενσυναίσθηση και εμφανίζουν μεγάλη δυσκολία στο να ελέγξουν τις
συναισθηματικές αντιδράσεις τους (McCullough, 2003).
Η αιτιολογία της διαταραχής είναι διαφορετική για τους ασθενείς με πρώιμη
έναρξη (<20 ετών) και διαφορετική για εκείνους με όψιμη έναρξη (≥21 ετών) (McCullough,
2003· Klein & Santiago, 2003). Στην πρώιμη έναρξη σοβαρές περιβαλλοντικές συνθήκες –
όπως διαταραχές της διάθεσης στην οικογένεια, αρνητικά γεγονότα στην παιδική ηλικία
π.χ. κακοποίηση, γονεϊκή απόρριψη- είναι αυτές που ανέκοψαν την ομαλή γνωστική και
συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου, και σε αυτήν την περίπτωση εμφανίζεται αυξημένη
συννοσηρότητα με διαταραχές στον Άξονα Ι και στον Άξονα ΙΙ, σε περίπου 50% των
ασθενών (Nobile, Cataldo, Marino & Molteni, 2003). Ενώ στην όψιμη έναρξη η
προηγούμενη

ομαλή

λειτουργία

επαναπροσδιορίστηκε

από

μια

πολύ

έντονη

συναισθηματική κατάσταση –σοβαρή απώλεια ή προβλήματα υγείας- που ανέτρεψε την
τυπική αναπαράσταση που είχε το άτομο για την πραγματικότητα (McCullough, 2003· Klein
& Santiago, 2003). Το DSM-IV κάνει διάκριση ανάμεσα στις δύο αυτές υποκατηγορίες
δυσθυμικής διαταραχής, τονίζοντας τη σημασία της έναρξης. Έχει επίσης προταθεί ότι
υπάρχει και ένας τρίτος τύπος δυσθυμίας με έναρξη στη μέση ηλικία, αλλά ο τύπος αυτός
δεν έχει μελετηθεί εκτενώς (Dunner, 2005).
Στη θεραπεία των δυσθυμικών ασθενών πολύ μεγάλο ρόλο διαδραματίζουν
ορισμένα χαρακτηριστικά ή παράγοντες επικινδυνότητας, οι οποίοι σύμφωνα με τους Riso
και Newman (2003) διαφοροποιούν τους χρόνια καταθλιπτικούς ασθενείς (δυσθυμικούς)
από τους μη χρόνιους ασθενείς. Οι συγγραφείς προτείνουν στους θεραπευτές να δίνουν
προσοχή

στο

λανθάνον

δυσθυμικό

σχήμα

απελπισίας

και

αβοηθητότητας

(hopelessness/helplessness) που έχει εγκατασταθεί στους συγκεκριμένους ασθενείς καθώς
και στις αρνητικές μετα-γνωσιακές τους πεποιθήσεις σχετικά με την έννοια της ελπίδας.
Άλλα χαρακτηριστικά των χρόνιων ασθενών είναι: τελειοθηρία, δυστυχία ή αρνητικά
γεγονότα ζωής νωρίς στη ζωή τους (π.χ. κακοποίηση), αρνητικές πυρηνικές πεποιθήσεις ή
πρώιμα δυσπροσαρμοστικά σχήματα, φτωχές κοινωνικές δεξιότητες, αφηρημένο στυλ
σκέψης από το οποίο απορρέουν ελείμματα στην επίλυση προβλημάτων, και τέλος
ανησυχία γύρω από την απώλεια της ίδιας της ταυτότητάς του ασθενή με την θεραπευτική
αλλαγή (Riso & Newman, 2003). Στους παράγοντες αυτούς οι Klein και Santiago (2003)
προσθέτουν το χρόνιο στρες καθώς και την έννοια της καταθλιπτικής προσωπικότητας –
καταθλιπτικό ταμπεραμέντο.
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Σχετικά με την κατηγοριοποίηση της δυσθυμίας ενδιαφέρον παρουσιάζει η
διάκριση που περιγράφουν οι Riso και Newman (2003), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ίσως μια
εγκυρότερη κατάταξη των καταθλιπτικών διαταραχών είναι η διάκρισή τους ανάμεσα στις
χρόνιες και μη χρόνιες διαταραχές. Οι ίδιοι συγγραφείς αναφέρουν ότι η χρόνια κατάθλιψη
ορίζεται από μια διάρκεια συμπτωμάτων δύο ή περισσοτέρων ετών και περιλαμβάνει την
χρόνια μείζονα κατάθλιψη και τη δυσθυμία.
Θεωρητικό μοντέλο της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Θεραπείας
Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία αναπτύχθηκε αρχικά για να εφαρμοστεί
σε καταθλιπτικούς ασθενείς και στις μέρες μας υπάρχει ένας τεράστιος όγκος
βιβλιογραφίας με τα μοντέλα, τις θεραπευτικές τεχνικές αλλά και την αποτελεσματικότητα
της ΓΣΘ πάνω στην κατάθλιψη και τις υπόλοιπες διαταραχές που ανήκουν στην κατηγορία
της μονοπολικής κατάθλιψης (Bieling, McCabe & Antony, 2006). Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει
εξειδικευμένο θεωρητικό μοντέλο για τη δυσθυμία και η μελέτη της ΓΣΘ στη δυσθυμία
είναι πιο περιορισμένη (Riso & Newman, 2003), σε αυτό το σημείο παρατίθεται συνοπτικά
το θεωρητικό μοντέλο της θεραπείας που γεννήθηκε για την κατάθλιψη και
χρησιμοποιείται σε όλες τις υποκατηγορίες της.
Ένα ευρύτερο μοντέλο θεραπείας που αφορά σε όλες τις διαταραχές και που
βοηθά την κλινική αξιολόγηση του θεραπευόμενου είναι να δει ο θεραπευτής τρεις
κατηγορίες παραγόντων που αφορούν –εν προκειμένω- στη δυσθυμία και είναι οι εξής: 1.
Προδιαθεσικοί παράγοντες, που αφορούν γενετική ευαλωτότητα, μάθηση κατά την παιδική
ηλικία και οποιαδήποτε επίδραση δέχτηκε το άτομο κατά τη διάρκεια της ανατροφής του·
με λίγα λόγια οι προδιαθεσικοί παράγοντες είναι παρόντες πριν την έναρξη της διαταραχής.
2. Εκλυτικοί παράγοντες, που αποτελούν γεγονότα που συνδέονται με την έναρξη της
διαταραχής και είναι συνήθως εξωτερικά προς το άτομο. 3. Παράγοντες διατήρησης, που
είναι δυσπροσαρμοστικές μορφές συμπεριφοράς, λανθασμένες ερμηνείες καταστάσεων ή
έλλειψη κριτικής ικανότητας, που διατηρούν τη διαταραχή. Η θεραπευτική προσέγγιση
μπορεί να απευθύνεται σε οποιονδήποτε από τους τρεις παραπάνω παράγοντες και με τη
χρήση τεχνικών να τους αλλάξει (Free, 1999).
Το μοντέλο του Beck για τη θεραπεία της κατάθλιψης έχει να κάνει με τέσσερεις
γνωσιακές συνιστώσες: 1. Αυτόματες σκέψεις, που αποτελούν αιφνίδιες και φευγαλέες
προτάσεις και φράσεις ως εσωτερικός μονόλογος ή εικόνες και υπάρχουν όσο η σκέψη
είναι σε συνειδητό επίπεδο. 2. Σχήματα, που αποτελούν μόνιμες δομές στη γνωστική
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οργάνωση και δρουν ως φίλτρα κατηγοριοποίησης της εμπειρίας που επιτρέπουν την
οργάνωση της συμπεριφοράς. 3. Διεργασιακά λάθη, που αποτελούν λάθη στην γνωστική
επεξεργασία και την απόδοση αιτιών. 4. Τη Γνωσιακή Τριάδα, που αφορά στο περιεχόμενο
της σκέψης. Οι αυτόματες σκέψεις και τα σχήματα έχουν ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο
και τα διεργασιακά λάθη ενεργούν φέρνοντας το περιεχόμενο σε πιο ακραία μορφή. Για
παράδειγμα, στην κατάθλιψη το περιεχόμενο είναι ως επί τω πλείστω αρνητικό και αφορά
στον εαυτό, τον κόσμο και το μέλλον. Το αποτέλεσμα είναι ακραία αρνητικές αυτόματες
σκέψεις και σχήματα που αφορούν τον εαυτό, τον κόσμο και το μέλλον και προέρχονται
από διεργασιακά λάθη στην ερμηνεία των εξωτερικών ερεθισμάτων. Τα γνωσιακά αυτά
φαινόμενα αποτελούν μια πτυχή της διαταραχής, ενώ οι άλλες δύο είναι η συμπεριφορά
του ατόμου και παράγοντες της φυσιολογίας του (Free, 1999).
Ένα άλλο θεωρητικό μοντέλο αποτελεί η Λογικοθυμική Θεραπεία του Ellis, ο οποίος
εστιάζει στην προέλευση των συναισθημάτων και πιο συγκεκριμένα των δυσλειτουργικών
συναισθημάτων, και κατά βάση αλληλοσυμπληρώνεται με το μοντέλο του Beck που
περιγράφηκε παραπάνω (Free, 1999). Η αρχή του μοντέλου αυτού, είναι ότι το συναίσθημα
είναι το αποτέλεσμα του πώς ένα άτομο ερμηνεύει ένα γεγονός και όχι απλά το ίδιο το
αποτέλεσμα του γεγονότος. Το πώς ερμηνεύεται το γεγονός εξαρτάται από τις προσωπικές
πεποιθήσεις του ατόμου πάνω στο γεγονός. Οι πεποιθήσεις μπορεί να είναι συγκεκριμένες
για ένα γεγονός ή μπορεί να αντιπροσωπεύουν σταθερά μοτίβα σκέψης και μπορεί να είναι
λογικές ή παράλογες. Η Λογικοθυμική Θεωρία υποστηρίζει ότι οι διαταραχές στο
συναίσθημα είναι αποτέλεσμα παράλογων πεποιθήσεων, πεποιθήσεων δηλαδή που δεν
απορρέουν λογικά από ένα γεγονός (Free, 1999).
Η θεραπεία στηρίζεται στη λογική ότι το συναίσθημα και η συμπεριφορά του
ατόμου καθορίζονται από τον τρόπο με τον οποίο δομεί τον κόσμο, και πιο αναλυτικά, οι
γνωσίες του ατόμου βασίζονται πάνω στα σχήματά του, που έχουν διαμορφωθεί από την
προηγούμενη εμπειρία του (Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979). Η θεραπευτική διαδικασία
χρησιμοποιεί

τεχνικές

που

στοχεύουν

να

αναγνωρίσουν,

να

ελέγξουν

πόσο

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να διορθώσουν τις διαστρευλωμένες αντιλήψεις
και τα δυσλειτουργικά σχήματα που θεμελιώνουν τις γνωσίες αυτές, άρα ο ρόλος του
θεραπευτή είναι να βοηθήσει το θεραπευόμενο να σκέφτεται και να συμπεριφέρεται πιο
ρεαλιστικά και λειτουργικά πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, με απώτερο στόχο τη
μείωση των συμπτωμάτων του (Beck et al., 1979).
Επιπροσθέτως, το θεραπευτικό μοντέλο γνωσιακής αναδόμησης του McMullin
(Free, 1999) έχει σχεδόν το ίδιο θεωρητικό υπόβαθρο με το μοντέλο της Λογικοθυμικής
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Θεραπείας, με τη διαφορά, ότι υποστηρίζει, ότι γνωσίες του τύπου «δεν αξίζω τίποτα» δεν
είναι ούτε έμφυτες, ούτε σταθερές και αμετάβλητες. Οι παράλογες πεποιθήσεις
προέρχονται από άμεση ή έμμεση μάθηση. Η θεωρητική αυτή διαφορά των μοντέλων
προσθέτει στην θεραπεία του McMullin συμπεριφοριστικές μεθόδους προσέγγισης από την
κλασσική εξαρτημένη μάθηση και υπονοεί ότι η γνωσιακή θεραπεία πρέπει να
συμπληρώνεται

από

συμπεριφοριστική

απόσβεση

εξαρτημένων

συναισθηματικών

αντιδράσεων (Free, 1999).
Παρά το γεγονός ότι η ΓΣΘ αρχικά αναπτύχθηκε ως ατομική θεραπευτική
προσέγγιση στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές του ’80 ξεκίνησε να επεκτείνεται
και στην ομαδική μορφή της, η οποία δομείται από τις ίδιες αρχές με την ατομική
(αναγνώριση και τροποποίηση των δυσλειτουργικών σκέψεων και πεποιθήσεων, τεχνικές
αυτο-παρατήρησης συμπεριφορών, συναισθημάτων και γνωσιών, ψυχοεκπαίδευση,
συμπεριφοριστικά πειράματα για τον επαναπροσδιορισμό αποδόσεων κτλ.) (Morrison,
2001). Η ΓΣΘ περιλαμβάνει μια πληθώρα γνωσιακών και συμπεριφοριστικών τεχνικών που
εφαρμόζονται για την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων, οι οποίες περιγράφονται
αναλυτικά παρακάτω. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να γίνει αναφορά στους παράγοντες
εκείνους που διαφοροποιούν την ομαδική διαδικασία από την ατομική και οι οποίοι είναι
οι εξής:
¨

Η επίδραση των συμπτωμάτων των μελών μεταξύ τους

¨

Η επίδραση του τύπου προσωπικότητας του ενός μέλους πάνω στο άλλο

¨

Η επίδραση της βελτίωσης ή της επιδείνωσης ενός μέλους πάνω στο άλλο

¨

Οι τρόποι αλληλεπίδρασης των μελών μεταξύ τους

¨

Η θεραπευτική σχέση μεταξύ του θεραπευτή και της ομάδας

¨

Η θεραπευτική σχέση ανάμεσα στα μέλη

¨

Η θεραπευτική σχέση ανάμεσα στον θεραπευτή και το συνθεραπευτή

¨

Η επίδραση της φυγής ή της απουσίας από την ομάδα

¨

Η επίδραση ατομικών παραγόντων στην ομάδα:

¨

v

Προσδοκίες

v

Ικανοποίηση από τη θεραπεία

v

Μεταβλητές των θεραπευομένων που προϊδεάζουν το αποτέλεσμα

v

Καταλληλότητα για τη θεραπεία

Μηχανισμοί της ομάδας για αλλαγή:
Ø

Έμπνευση

Ø

Εμπλοκή

158

Ø

Μάθηση

Ø

Μετατόπιση της εστίασης από τον εαυτό στους άλλους

Ø

Δέσιμο της ομάδας

Ø

Επεξεργασία συναισθημάτων στο ομαδικό πλαίσιο

Οι παραπάνω παράγοντες αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής
παρέμβασης και επηρεάζουν την έκβαση και το αποτέλεσμα της θεραπείας (Bieling et al.,
2006).
Ομαδική Θεραπεία - Τεχνικές
Ο πρωταρχικός στόχος της συμπεριφοριστικής παρέμβασης στην δυσθυμία είναι η
αύξηση της εμπλοκής του ασθενούς σε συμπεριφορές που προωθούν την θετική ενίσχυση
ή η αποφυγή της αρνητικής ενίσχυσης από το περιβάλλον. Ο κύριος στόχος της γνωσιακής
παρέμβασης είναι να αποκτήσει ο δυσθυμικός ασθενής την επίγνωση των αρνητικών
σκέψεων, των καταθλιπτικών πεποιθήσεων και των αιτιολογικών αποδόσεων που
προσδίδει στον εαυτό του όταν τον κατηγορεί για αποτυχίες χωρίς να τον επαινεί για τις
επιτυχίες του. Όταν τα καταθλιπτικά μοτίβα σκέψης αναγνωριστούν, τότε διδάσκεται στον
ασθενή πώς να τα αντικαθιστά με πιο λειτουργικές γνωσίες (Rohde, 2005).
Οι γενικές αρχές που διέπουν τη δομή μιας ομαδικής Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής
παρέμβασης είναι οι ακόλουθες(Free, 1999):
·
·
·
·
·
·

η παρέμβαση έχει έναν χαρακτήρα περισσότερο ψυχοεκπαιδευτικό και είναι
λιγότερο προσανατολισμένη στη διαδικασία
οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται συστηματικά στην εκμάθηση δεξιοτήτων που
αφορούν συγκεκριμένα προβλήματα
το περιεχόμενο της θεραπείας είναι διδακτικό και εμπειρικό (μέσα από ασκήσεις)
οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να δουλεύουν πάνω στα δικά τους προβλήματα
η εκπαίδευση στην εκμάθηση δύσκολων δεξιοτήτων γίνεται μέσα από την πορεία
πολλών συνεδριών
ένα σημαντικό μέρος της θεραπείας αφορά τα σχόλια των συμμετεχόντων για την
απόδοσή τους σε ασκήσεις που ολοκληρώνονται στις θεραπευτικές συνεδρίες και
στο σπίτι.

Η ομαδική ΓΣΘ καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: 1) τη σχέση ανάμεσα στη σκέψη και το
συναίσθημα, 2) την αναγνώριση των δυσλειτουργικών σκέψεων, 3) παραδείγματα πτώσης
της διάθεσης και βαθμολόγησης των συναισθημάτων, 4) ευχαρίστηση και έλεγχος των
δραστηριοτήτων, 5) αυτόματες σκέψεις και ρεαλιστικές απαντήσεις, 6) γνωσιακές
διαστρεβλώσεις, 7) πυρηνικές πεποιθήσεις, 8) βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων μέσα
από εκπαίδευση στην διεκδικητικότητα, 9) ατομικά θέματα και αναλύσεις καταστάσεων
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(Ravindran et al., 1999, Hellerstein et al. 2001, Arean et al., 2005). Κάθε συνεδρία
περιλαμβάνει την περίληψη της προηγούμενης, την ανασκόπηση της εργασίας για το σπίτι
και την ανάθεση της εργασίας για την επόμενη φορά (Free, 1999, Ravindran et al., 1999).
Επιπρόσθετα, χρησιμοποιείται και το ημερολόγιο καταγραφής δυσλειτουργικών σκέψεων
(π.χ. κατάσταση, συναίσθημα, αρνητική αυτόματη σκέψη, ρεαλιστική απάντηση, συνέπεια).
Η έμφαση δίνεται στον λειτουργικό τρόπο σκέψης και στις θετικές αυτόματες σκέψεις μέσα
από μία γενική διαχείριση της κατάστασης και επίσης, συγκρίνονται τα πραγματικά με τα
επιθυμητά αποτελέσματα (Ravindran et al., 1999).
Σύμφωνα με τους Bieling, McCabe και Antony (2006), το μέγεθος μιας ομάδας
κυμαίνεται από 3 έως 12 συμμετέχοντες: σε μία μικρή ομάδα είναι πιθανόν να δοθεί
έμφαση στα θέματα που φέρνουν όλα τα μέλη, ωστόσο όσο το μέγεθος της ομάδας
μικραίνει τόσο φθίνει και η αποτελεσματικότητα των ομαδικών τεχνικών. Σε μία
μεγαλύτερη ομάδα, π.χ. των 12 ατόμων, δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για να δοθεί έμφαση
σε κάθε μέλος της. Η ομαδική ΓΣΘ διεξάγεται συνήθως από δύο θεραπευτές που θα πρέπει
να εξασφαλίσουν το να δοθεί ισότιμη προσοχή σε όλα τα μέλη της ομάδας, διαφορετικά
υπάρχει ο κίνδυνος κάποια άτομα να μην κατανοήσουν και εφαρμόσουν αποτελεσματικά
τις τεχνικές (Bieling, McCabe and Antony, 2006).
Η χρησιμοποίηση εγχειριδίων στην ομαδική ΓΣΘ βασίζεται σε μία σειρά από
παράγοντες που συντελούν στην επιτυχή έκβαση της θεραπείας (Free, 1999): η εγκυρότητα
του θεραπευτικού αποτελέσματος αξιολογείται πιο εύκολα όταν οι διαδικασίες που
εφαρμόζονται είναι σαφείς και συγκεκριμένες και επιπλέον χάρη στη χρησιμοποίηση ενός
εγχειριδίου αυξάνονται οι πιθανότητες οι θεραπευτικές διαδικασίες να εφαρμοστούν με
ορθότητα από πολλούς και διαφορετικούς ειδικούς (Free, 1999). ). Ακολουθεί η
ανασκόπηση

των

τεχνικών

της

ομαδικής

ΓΣΘ

βάσει

τριών

εγχειριδίων

που

χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων: α) θεραπευτικό
πρωτόκολλο για ομαδική ΓΣΘ στην κατάθλιψη (Bieling, McCabe and Antony, 2006), β) σε
ομάδες

εφήβων

(http://www.kpchr.org/,

2000)

και

γ)

σε

ομάδες

γυναικών

(http://www.hcp.med.harvard.edu/export/Manual%20for%20Promotoras-English.pdf,
2006). Τα τρία αυτά εγχειρίδια δεν αφορούν μόνο ασθενείς με δυσθυμία, αλλά ομάδες
που περιλαμβάνουν ένα φάσμα συμπτωμάτων (κατάθλιψη, δυσθυμία, διπλή κατάθλιψη).
Το πρώτο εγχειρίδιο προήλθε από το συνδυασμό των εγχειριδίων σε ομάδες με
καταθλιπτικά συμπτώματα του Beck και των συνεργατών του (1979) και των Greenberger
και Padesky (1995) και περιλαμβάνει 17 συνεδρίες (Πίνακας Α, Παράρτημα ΙΙ). Οι τρεις
πρώτες συνεδρίες αφορούν συμπεριφοριστικές τεχνικές που σχετίζονται με τη
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στοχοθέτηση, την

αξιολόγηση

της

διάθεσης και

την εμπλοκή

σε ενισχυτικές

δραστηριότητες. Ένα μέρος της τέταρτης συνεδρίας αφορά στην εκτίμηση των
συμπεριφοριστικών αλλαγών που σχετίζονται με την εμπλοκή σε νέες δραστηριότητες. Η
ομάδα δίνει ανατροφοδότηση στα μέλη για τον εντοπισμό στρεσογόνων παραγόντων και
την εξισορρόπηση μεταξύ ευχάριστων δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων που
προσδίδουν στο άτομο αίσθηση ελέγχου. Οι υπόλοιπες συνεδρίες αφορούν συγκεκριμένες
γνωσιακές στρατηγικές. Ο θεραπευτής -συντονιστής καθορίζει με ποια παραδείγματα θα
ασχοληθεί η ομάδα, ποια θέματα θα εγείρουν τη δημιουργία σωκρατικού διαλόγου στην
ομάδα και εξασφαλίζει έναν εποικοδομητικό διάλογο βάσει των τεχνικών που έχουν
διδαχτεί.
Ομάδες Εφήβων
Το εγχειρίδιο που αφορά στις ομάδες εφήβων, περιλαμβάνει 16 συνεδρίες με
εκπαίδευση σε τεχνικές χαλάρωσης, σε κοινωνικές δεξιότητες, στη γνωσιακή θεραπεία,
στην επικοινωνία και στην επίλυση προβλημάτων, στον εστιασμό σε ευχάριστες
δραστηριότητες και τέλος στη διατήρηση των μαθημένων δεξιοτήτων για την εφαρμογή
τους σε προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον (Πίνακας
Β, Παράρτημα ΙΙ) (Clarke, Lewinsohn & Hops, 2000). Για κάθε θέμα που παρουσιάζεται,
ορίζεται συγκεκριμένη διάρκεια και οι συνεδρίες ξεκινούν με την παρουσίαση της ατζέντας.
Όλες οι συνεδρίες ξεκινούν με την περίληψη της προηγούμενης συνεδρίας και την
ανασκόπηση της εργασίας για το σπίτι. Όλες κλείνουν με την ανάθεση της επόμενης
εργασίας και με ένα κουίζ, το οποίο με τη μορφή ερωτήσεων αξιολογεί τις γνώσεις που
κατακτώνται στην συνάντηση της ομάδας.
Η πρώτη συνεδρία ξεκινάει με τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου διάθεσης
που μετράει την τρέχουσα διάθεση του εφήβου για τον εαυτό και τη ζωή του. Στη συνέχεια,
αναφέρονται κάποιοι βασικοί κανόνες της ομαδικής θεραπείας (αποφυγή καταθλιπτικού
λεξιλογίου, σεβασμός στον ισότιμο χρόνο ομιλίας όλων τον μελών, απόρρητο της ομάδας,
ενθάρρυνση για θετική υποστήριξη μεταξύ των μελών). Έπειτα ακολουθεί μία άσκηση
γνωριμίας μεταξύ των μελών της ομάδας (όπου ενθαρρύνεται η βλεμματική επαφή, το
χαμόγελο, η έκφραση θετικών σχολίων για τους άλλους και σχολίων για τον εαυτό), η οποία
τερματίζεται με την παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης μεταξύ των μελών. Το
επόμενο μέρος της συνεδρίας αφορά στη γνωσιακή προσέγγιση για τη δημιουργία και τη
διατήρηση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, μέσα από διάφορα παραδείγματα και
ασκήσεις που καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ σκέψης, συναισθήματος και
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συμπεριφοράς. Στη συνέχεια, η ομάδα εκπαιδεύεται στην καταγραφή του ημερολογίου
διάθεσης όπου τα μέλη βαθμολογούν σε μία κλίμακα το πώς αισθάνονται. Η συνεδρία
κλείνει με την ανάθεση της εργασίας για το σπίτι, η οποία περιλαμβάνει την εξάσκηση σε
φιλικές αλληλεπιδράσεις με τους άλλους και την συμπλήρωση του ημερολογίου διάθεσης.
Η δεύτερη συνεδρία στοχεύει στην αυτοπαρατήρηση και την αλλαγή. Αρχικά
γίνεται η ανασκόπηση της εργασίας για το σπίτι και στη συνέχεια η ομάδα καλείται να
εξασκήσει μία σειρά από κοινωνικές δεξιότητες μέσα από μία συζήτηση. Έπειτα, η ομάδα
εισάγεται στην καταγραφή διαφορετικών πλευρών της προσωπικότητας του ατόμου
(δραστηριότητες, σκέψεις, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, επίπεδα χαλάρωσης), η οποία
παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη στοχοθέτηση και την μελλοντική αλλαγή. Στη
συνέχεια, τα μέλη της ομάδας εκπαιδεύονται στην αναγνώριση των ευχάριστων
δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τη διάθεση τους (ευχάριστες κοινωνικές δραστηριότητες
που σχετίζονται με τον χρόνο που μοιράζονται με τους άλλους ανθρώπους και
δραστηριότητες

σχετικές

με

την

επιτυχία,

οι

οποίες

ενισχύουν

την

αυτο-

αποτελεσματικότητα) και τους ζητείται να καταγράφουν καθημερινά τις ευχάριστες
δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται, καθώς και να συμπληρώνουν το ημερολόγιο
διάθεσης. Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να μάθουν, μέσω της αυτοπαρατήρησης/καταγραφής να μελετούν την συμπεριφορά τους και να αποκτήσουν μία
αντικειμενική άποψη για αυτήν. Τέλος, ανατίθεται η εργασία για το σπίτι που αφορά στην
έναρξη συζήτησης με δύο διαφορετικά άτομα, την καταγραφή των ευχάριστων
δραστηριοτήτων και τη συμπλήρωση του ημερολογίου διάθεσης.
Η τρίτη συνεδρία στοχεύει στην μείωση της έντασης, μέσα από την εκπαίδευση της
ομάδας στην τεχνική χαλάρωσης του Jacobsen. Προηγείται μία άσκηση γνωριμίας
καινούριων ατόμων, όπου τα μέλη της ομάδας καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις
δεξιότητες της προηγούμενης συνεδρίας. Ως εργασία για το σπίτι είναι η εφαρμογή της
τεχνικής χαλάρωσης τουλάχιστον τρεις φορές μέχρι την επόμενη συνεδρία.
Η τέταρτη συνεδρία αφορά στη στοχοθέτηση ευχάριστων δραστηριοτήτων βάσει
της καταγραφής που έχει προηγηθεί. Ουσιαστικά πρόκειται για την εκμάθηση της
δεξιότητας του ατόμου να αλλάζει, θέτοντας ρεαλιστικούς και συγκεκριμένους στόχους
μέσα από μικρά βήματα. Τα μέλη της ομάδας φτιάχνουν ένα προσωπικό συμβόλαιο που
περιλαμβάνει τους ενισχυτές τους οποίους το άτομο ελέγχει (θα πρέπει να είναι
ευχάριστοι, ισχυροί και άμεσα διαθέσιμοι). Ο στόχος είναι η διατήρηση των ευχάριστων
δραστηριοτήτων με κριτήριο το επίπεδο διάθεσης (ο στόχος θα πρέπει να επιτευχθεί χωρίς
να πέσει η διάθεση του ατόμου κάτω από το επιθυμητό επίπεδο διάθεσης). Ως άσκηση για
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το σπίτι θα πρέπει να πετύχουν τους στόχους τους σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση
και να παίρνουν την ενίσχυση που έχουν θέσει βάσει του συμβολαίου τους όταν το
καταφέρουν.
Η πέμπτη συνεδρία αφορά στην αλλαγή του τρόπου σκέψης. Αρχικά, οι
θεραπευόμενοι εκπαιδεύονται στο σχεδιασμό ενός πλάνου που αφορά ευχάριστες
δραστηριότητες. Στη συνέχεια, μέσα από μία ομαδική άσκηση, εξασκούν δεξιότητες
διαλόγου (έναρξη και κλείσιμο μιας συζήτησης). Ο έλεγχος της σκέψης γίνεται μέσα από
την αναγνώριση των συχνότερων αρνητικών και θετικών σκέψεων και τον καθορισμό της
συχνότητάς τους. Τα μέλη της ομάδας μαθαίνουν να καταγράφουν καθημερινά τις
χειρότερες σκέψεις τους και τα γεγονότα που τις προκάλεσαν.
Η έκτη συνεδρία εστιάζει στην ισχύ της θετικής σκέψης. Τα μέλη της ομάδας
μαθαίνουν να διαχωρίζουν τις προσωπικές σκέψεις για τον εαυτό από τις μη-προσωπικές
που αφορούν τους άλλους. Έπειτα ανιχνεύουν τις αρνητικές προσωπικές σκέψεις. Η αλλαγή
μιας αρνητικής σκέψης γίνεται μέσα από τη χρησιμοποίηση μιας θετικής ανταγωνιστικής ως
προς την πρώτη, σκέψης. Προς αυτήν την κατεύθυνση τα μέλη της ομάδας μαθαίνουν να
εντοπίζουν τις παράλογες σκέψεις τους. Η εργασία για το σπίτι περιλαμβάνει την
αντικατάσταση μιας αρνητικής σκέψης από μία θετική και την επιβράβευση του ατόμου με
έναν από τους ενισχυτές του προσωπικού του συμβολαίου.
Στην έβδομη συνεδρία τα μέλη της ομάδας εκπαιδεύονται στον εντοπισμό των
πεποιθήσεων που υπαγορεύουν τις παράλογες σκέψεις. Αυτό πραγματοποιείται με την
μετατροπή των μη-προσωπικών σκέψεων σε προσωπικές, βάσει της τεχνικής A-B-C
(αναγνώριση του εκλυτικού γεγονότος, προσδιορισμός της πεποίθησης, συνέπειες). Αφού
εντοπιστούν οι πεποιθήσεις, αντικαθίστανται από ανταγωνιστικές θετικές σκέψεις. Για να
εντοπίσει το άτομο τις πεποιθήσεις εξασκείται στην αντιστροφή της A-B-C τεχνικής (C-A-B):
αρχικά παρατηρεί τις συνέπειες (το συναισθηματικό αποτέλεσμα του γεγονότος ή της
σκέψης), στη συνέχεια ανιχνεύει το εκλυτικό γεγονός και μετά καθορίζει τις πεποιθήσεις
που οδήγησαν από το εκλυτικό γεγονός στις συνέπειες. Επιπλέον, παρατίθενται κάποιοι
άλλοι τρόποι αντιμετώπισης εκλυτικών γεγονότων (Πίνακας 2, Παράρτημα Ι). Η εργασία για
το σπίτι περιλαμβάνει την ανάλυση μιας προσωπικής κατάστασης βάσει αυτής της τεχνικής
και της συμπλήρωσης ενός διαγράμματος σκέψης (η καταγραφή των αρνητικών και των
ανταγωνιστικών θετικών σκέψεων συνεχίζεται).
Στην όγδοη συνεδρία τα μέλη της ομάδας εξασκούνται στην μέθοδο C-A-B, σε
φιλικές δεξιότητες και εκπαιδεύονται στην τεχνική χαλάρωσης του Benson, την οποία
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καλούνται να εφαρμόσουν ως εργασία για το σπίτι τέσσερις φορές μέχρι την επόμενη
συνάντηση.
Στην ένατη και τη δέκατη συνεδρία η ομάδα εκπαιδεύεται σε δεξιότητες
επικοινωνίας. Αρχικά, παρουσιάζονται τρεις τεχνικές διακοπής της αρνητικής σκέψης (Πίν.
3, Παρ. Ι). Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η δεξιότητα να ακούει ενεργά κανείς τον
συνομιλητή του, εξηγείται η διαφορά μεταξύ αντιδράσεων που εμπεριέχουν κριτική και
αυτών που εμπεριέχουν κατανόηση και διδάσκεται η δεξιότητα έκφρασης θετικών
συναισθημάτων μέσω της αυτο-αποκάλυψης. Τα μέλη της ομάδας μαθαίνουν ότι
δηλώνοντας τα συναισθήματά τους δείχνουν στους άλλους πώς η συμπεριφορά τους
επηρεάζει τον τρόπο που αντιδρούν. Επίσης, μαθαίνουν να εκφράζουν τα αρνητικά τους
συναισθήματα και πώς να χρησιμοποιούν την τεχνική A-B-C για να επιλύουν προβληματικές
καταστάσεις και αρνητικά συναισθήματα.
Η ενδέκατη συνεδρία αποτελεί το πρώτο μέρος εξάσκησης στην διαπραγμάτευση
και

την επίλυση

προβλήματος.

Αρχικά, η

ομάδα εκπαιδεύεται στην

άσκηση

διεκδικητικότητας στη φαντασία πάνω σε μια προβληματική κατάσταση. Αυτή η τεχνική
στοχεύει στην έκφραση δηλώσεων αυτο-αποκάλυψης και περιλαμβάνει τέσσερα βήματα
(Πίν. 4, Παρ. Ι). Στη συνέχεια, συζητείται η σημασία της επίλυσης προβλήματος και των
δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης όταν οι θεραπευόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με
συγκρούσεις και διαφωνίες στο φιλικό και οικογενειακό τους περιβάλλον. Έπειτα,
αναφέρονται οι βασικοί κανόνες επιτυχούς επίλυσης προβλήματος (αυτός που έχει κάποιο
παράπονο έχει το δικαίωμα να το πει και να ζητήσει μια αλλαγή, το να ακούσει κανείς το
παράπονο του άλλου δε σημαίνει ότι συμφωνεί ή διαφωνεί, το πρώτο βήμα είναι να
προσπαθήσει να καταλάβει). Στη συνέχεια, συζητιούνται οι βασικοί κανόνες για τον ορισμό
του προβλήματος (Πίν. 5, Παρ. Ι) και τέλος, οι θεραπευόμενοι εξασκούνται μέσα από
παιχνίδια ρόλων στην εφαρμογή της δεξιότητας να ακούν ενεργά τον συνομιλητή τους. Ως
εργασία για το σπίτι είναι ο ορισμός των προβλημάτων βάσει των κανόνων που
παρουσιάστηκαν στη συνεδρία.
Η δωδέκατη συνεδρία είναι το δεύτερο μέρος της εξάσκησης στην διαπραγμάτευση
και την επίλυση προβλήματος. Οι θεραπευόμενοι εξασκούνται στην τεχνική καταιγισμού
ιδεών (Πίν. 6, Παρ. Ι), ώστε να παράγουν λύσεις σε κάποια τυπικά προβλήματα μεταξύ
γονέα-εφήβου. Σε αυτήν τη συνεδρία στόχος είναι η εξεύρεση ποικιλίας διαφορετικών
λύσεων σε ένα πρόβλημα. Στη συνέχεια, η ομάδα εκπαιδεύεται στο να αξιολογεί λύσεις
μέσα από παραδείγματα. Έπειτα, καταγράφεται ένα συμβόλαιο που περιλαμβάνει τι θα
κάνει η κάθε πλευρά (οι συνέπειες) εάν η εξεύρεση μιας συμφωνίας αποτύχει. Τέλος,
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ζητείται από τους θεραπευόμενους να δουλέψουν μέσα από μία ομαδική άσκηση πάνω σε
ένα πρόβλημα, εφαρμόζοντας όλα τα προηγούμενα βήματα. Η εργασία για το σπίτι είναι να
αποφασίσει κάθε θεραπευόμενος μαζί με τον γονιό του ποιο πρόβλημα θέλουν να
επιλύσουν μέσα από μία λίστα που δίδεται από τον θεραπευτή. Όταν οι γονείς των εφήβων
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, υπάρχει μία ακόμη εκδοχή αυτής της συνεδρίας, στην οποία
παρευρίσκονται και οι έφηβοι και οι γονείς. Καλύπτονται τα παραπάνω θέματα και οι
ασκήσεις γίνονται με παιχνίδια ρόλων μεταξύ γονέων και εφήβων.
Η δέκατη τρίτη συνεδρία αφορά στο τρίτο μέρος της εξάσκησης στην
διαπραγμάτευση και την επίλυση προβλήματος. Η ομάδα, μέσα από παιχνίδια ρόλων
εφαρμόζει κανόνες επίλυσης προβλήματος και διαπραγμάτευσης σε προβλήματα μέτριας
έντασης (ορίζεται το πρόβλημα, γίνεται καταιγισμός ιδεών, επιλέγεται μία λύση, γράφεται
το συμβόλαιο). Έπειτα, οι θεραπευόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τον τρόπο επίλυσης
προβλήματος στους γονείς τους, να τους μάθουν τα βήματα και να τον εφαρμόσουν
(ορίζεται η κατάλληλη στιγμή, ο κατάλληλος τόπος, ο κατάλληλος τρόπος για να θέσουν το
ζήτημα και γίνονται υποθέσεις για το ποιά εμπόδια μπορεί να προκύψουν και ποιές οι
πιθανές λύσεις σε αυτά). Η εργασία για το σπίτι είναι η εξάσκηση στην επίλυση ενός
προβλήματος μαζί με τους γονείς. Υπάρχει μία εκδοχή αυτής της συνεδρίας στην οποία
συμμετέχουν και γονείς. Οι κανόνες επίλυσης προβλήματος και διαπραγμάτευσης
εφαρμόζονται από κάθε οικογένεια μέσα στην ομάδα.
Η δέκατη τέταρτη συνεδρία αποτελεί το τέταρτο μέρος της εξάσκησης στην
διαπραγμάτευση και την επίλυση προβλήματος. Σε αυτήν τη συνεδρία οι θεραπευόμενοι
εξασκούνται ακόμη περισσότερο στην πρακτική εφαρμογή των βημάτων στην επίλυση
προβλήματος και τη διαπραγμάτευση, πάνω σε προβλήματα μεγαλύτερης έντασης. Η
εργασία για το σπίτι περιλαμβάνει την εξάσκηση στην επίλυση κάποιου προβλήματος με
τους γονείς και προτείνεται η μαγνητοσκόπησή της, ώστε να δώσει ανατροφοδότηση ο
θεραπευτής στην επόμενη συνεδρία. Στην εκδοχή αυτής της συνεδρίας που περιλαμβάνει
και τη συμμετοχή των γονέων, οι ασκήσεις στην ομάδα για την επίλυση μεγαλύτερης
έντασης προβλημάτων γίνονται με τη μορφή παιχνιδιών ρόλων μεταξύ των μελών της
οικογένειας.
Η δέκατη πέμπτη συνεδρία αφορά στους στόχους ζωής: οι θεραπευόμενοι
μαθαίνουν να διακρίνουν μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, να
αποφασίζουν τους στόχους τους σε συγκεκριμένες περιόδους στη ζωή τους και να
διατυπώνουν ρεαλιστικούς μακροπρόθεσμους στόχους. Στη συνέχεια συζητιούνται οι
φόβοι που εμποδίζουν τους θεραπευόμενους να πετύχουν τους στόχους τους (φόβος για
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αλλαγή, για το άγνωστο, για την αποτυχία, για το θάνατο, για τη σύγκρουση) και τρόποι για
να τους ξεπεράσουν. Η συνεδρία κλείνει με την ανάθεση της εργασίας για το σπίτι, η οποία
περιλαμβάνει την παρακολούθηση της διάθεσης, την εφαρμογή των τεχνικών χαλάρωσης
των Benson και Jacobsen και την καταγραφή των θετικών δραστηριοτήτων.
Η δέκατη έκτη συνεδρία αφορά στην πρόληψη, το σχεδιασμό και τον τερματισμό
της θεραπείας. Οι θεραπευόμενοι συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο διάθεσης και
συγκρίνονται τα σκορ με αυτά της πρώτης συνεδρίας. Συνήθως παρατηρείται μία πτώση
στις τιμές του ερωτηματολογίου κατά το τέλος της θεραπείας και ο θεραπευτής
υπογραμμίζει ότι εάν αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη, ίσως οφείλεται στο ότι κάποιοι
άνθρωποι βιώνουν μία καθυστερημένη αντίδραση, καθώς η διάθεσή τους βελτιώνεται
αρκετές εβδομάδες αργότερα. Έπειτα, υπογραμμίζεται η σημασία εφαρμογής των
δεξιοτήτων που εισήγαγαν οι συνεδρίες, στην ελαχιστοποίηση πιθανών εμποδίων στην
καθημερινότητα των θεραπευομένων και στην πρόληψη προβλημάτων. Επιπλέον, δίνεται
ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης (Πίν. 7, Παρ. Ι) που θα βοηθήσει στο μέλλον τα μέλη της
ομάδας να εφαρμόσουν ένα σχέδιο πρόληψης της κατάθλιψης, εντοπίζοντας σημαντικά
γεγονότα ζωής που συνήθως την προκαλούν. Το επόμενο βήμα οδηγεί τους
θεραπευόμενους να σκεφτούν πώς ένα γεγονός θα μπορούσε να επηρεάσει τη
συμπεριφορά τους. Έπειτα, οι θεραπευόμενοι μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα
και τα πρώιμα σημάδια της κατάθλιψης μέσα από την συνεχή παρακολούθηση της
διάθεσης τους. Στη συνέχεια, συνοψίζουν την πρόοδό τους και αξιολογούν την
αποτελεσματικότητα της αύξησης των ευχάριστων δραστηριοτήτων και του ελέγχου της
σκέψης. Η συνεδρία κλείνει με κάποια σημαντικά θέματα στα οποία οι θεραπευόμενοι θα
πρέπει να προβληματιστούν. Αυτά περιλαμβάνουν την αίσθηση ελπίδας και αισιοδοξίας για
το μέλλον, την ευκαιρία να μοιραστούν τα συναισθήματά τους για αυτήν την κοινή
εμπειρία και την αφιέρωση επιπλέον χρόνου για την περαιτέρω ανάπτυξη κάποιων
δεξιοτήτων.
Ομάδες Γυναικών
Το εγχειρίδιο που αφορά στις ομάδες γυναικών είναι ένα πρόγραμμα που
δημιουργήθηκε σε συνεργασία μεταξύ των ιατρικών κέντρων τεσσάρων πανεπιστημίων και
εφαρμόστηκε σε γυναίκες τις λατινικής Αμερικής που υπέφεραν από καταθλιπτικά
συμπτώματα (το σκορ τους στο BDI ήταν μεταξύ 19 και 29), με στόχο την πρόληψη, την
αναγνώριση και τον χειρισμό των συμπτωμάτων. Το πρόγραμμα αφορά και στην
εκπαίδευση μίας ομάδας γυναικών που μαθαίνουν να διδάσκουν τις δεξιότητες σε τοπικές
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ομάδες γυναικών. Τα θέματα που καλύπτονται μπορούν να εφαρμοστούν σε έξι
συναντήσεις. Αυτά είναι: 1) η περιγραφή και ανάπτυξη καταθλιπτικής συμπτωματολογίας,
2) η καταθλιπτική συμπτωματολογία στις γυναίκες, 3) η σχέση μεταξύ σκέψεων και
διάθεσης, 4) η σχέση μεταξύ δραστηριοτήτων και διάθεσης, 5) ο τρόπος που τα
διαπροσωπικά προβλήματα συμβάλλουν στη δημιουργία κατάθλιψης, 6) η σχέση μεταξύ
στρες και κατάθλιψης (Πίν. Γ, Παρ. ΙΙ).
Στην πρώτη συνεδρία γίνεται μία περιγραφή των στόχων του προγράμματος, των
καταθλιπτικών συμπτωμάτων, των τύπων κατάθλιψης, των πιθανών αιτιών, των
βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών πλευρών της διαταραχής και μία ανασκόπηση
των διαφόρων θεραπειών που εφαρμόζονται για την αντιμετώπισή της. Στο τέλος, η ομάδα
μαθαίνει να βαθμολογεί τα επίπεδα διάθεσης βάσει ενός «θερμομέτρου διάθεσης» και ως
εργασία για το σπίτι δίνεται η αξιολόγησή της σε καθημερινή βάση.
Στη δεύτερη συνεδρία, συζητιούνται οι παράγοντες αυτοί που σχετίζονται με την
εμφάνιση καταθλιπτικής συμπτωματολογίας στις γυναίκες (εφηβεία, διαπροσωπικές
σχέσεις, γηρατειά, θέματα γυναικείας σεξουαλικότητας, εγκυμοσύνη, κακοποίηση κ.ά.).
Στην τρίτη συνεδρία, εξηγείται η σχέση μεταξύ σκέψεων και συναισθημάτων,
γίνεται διαχωρισμός μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πραγματικότητας (Πιν. 8, Παρ. Ι) και
εξηγείται πώς η πρώτη επηρεάζει τη δεύτερη. Αναγνωρίζονται λειτουργικά και
δυσλειτουργικά μοτίβα σκέψης (Πιν. 9, Παρ. Ι) και οι θεραπευόμενες μαθαίνουν να
αυξάνουν τις λειτουργικές και να μειώνουν τις αρνητικές σκέψεις. Η μείωση γίνεται με την
αξιολόγηση της ρεαλιστικότητας, της ακρίβειας και τις επικινδυνότητας αυτών των
σκέψεων, μέσω εξέτασης των αποδείξεων για αυτές τις σκέψεις, της διακοπής τους, της
αφιέρωσης συγκεκριμένης ώρας την ημέρα για να ασχοληθούν με αυτές, της χρήσης
χιούμορ και της πρόβλεψης του χειρότερου σεναρίου. Η αύξηση των θετικών σκέψεων
γίνεται με τη δημιουργία λίστας των θετικών σκέψεων για τον εαυτό, της αυτοεπιβράβευσης, της χαλάρωσης και της προβολής του εαυτού στο μέλλον.
Στην τέταρτη συνεδρία παρουσιάζεται ο φαύλος κύκλος αλληλεπίδρασης μεταξύ
δραστηριοτήτων και διάθεσης, πώς δηλαδή οι δυσάρεστες για τον εαυτό δραστηριότητες
αυξάνουν το αίσθημα δυσφορίας του ατόμου. Έπειτα, οι θεραπευόμενες γράφουν μία
λίστα ευχάριστων δραστηριοτήτων και καταδεικνύεται η σχέση τους με τον τρόπο σκέψης
και τα συναισθήματα που προκαλούν. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός τους ενισχύει το
αίσθημα ελέγχου στη ζωή των θεραπευόμενων και προς αυτήν την κατεύθυνση
εξασκούνται μέσα από ομαδικές ασκήσεις στη συνεδρία. Στη συνέχεια, η ομάδα εισάγεται
στην τεχνική επίλυσης προβλήματος μέσα από συγκεκριμένα βήματα (Πιν. 10, Παρ. Ι).
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Στην πέμπτη συνεδρία περιγράφεται η αλληλεπίδραση μεταξύ της έλλειψης
επαφής, εμπιστοσύνης, επικοινωνίας στις διαπροσωπικές σχέσεις και των καταθλιπτικών
συμπτωμάτων. Στη συνέχεια συζητείται η σημασία διαθεσιμότητας ενός συστήματος
κοινωνικής υποστήριξης (οικογένεια, φίλοι, γείτονες, συνάδελφοι, γιατροί) στο οποίο οι
θεραπευόμενες θα μπορούν να αποτανθούν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους
και να διαχειριστούν τη διάθεσή τους. Για τη διαμόρφωση ενός συστήματος υποστήριξης, η
ομάδα εξασκείται στην καταγραφή χώρων, όπου θα μπορεί να δημιουργήσει φιλίες και σε
δεξιότητες εποικοδομητικής επικοινωνίας-διεκδικητικότητας (Πιν. 11, Παρ. Ι).
Στην έκτη συνεδρία προσδιορίζονται τα γεγονότα εκείνα που προκαλούν στρες, τα
σωματικά και συναισθηματικά συμπτώματα του στρες, η αιτιολογία του και τέλος η σχέση
του με τα καταθλιπτικά συμπτώματα. Στη συνέχεια, διεξάγεται μία ομαδική άσκηση
διαχείρισης του στρες και επίλυσης προβλήματος πάνω σε ένα παράδειγμα. Τέλος, η
συνεδρία κλείνει με την εκπαίδευση της ομάδας σε τεχνικές χαλάρωσης (Πιν. 12, Παρ. Ι) και
την αξιολόγηση του προγράμματος από την ομάδα.
Αποτελεσματικότητα της ομαδικής Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Θεραπείας
Παρόλο που ο όγκος των ερευνών στο χώρο της γνωσιακής συμπεριφοριστικής
θεραπείας για καταθλιπτικούς ασθενείς είναι μεγάλος, έχουν διεξαχθεί λίγες έρευνες που
να αφορούν αποκλειστικά στη δυσθυμία (Ravindran, Anisman, Merali, Charbonneau, Telner,
Bialik, Wiens, Ellis & Griffiths, 1999). Ακόμα λιγότερες έρευνες εντοπιστήκαν συγκεκριμένα
για το κομμάτι της ομαδικής γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας στη δυσθυμία. Για
το λόγο αυτό, στην ανασκόπηση που ακολουθεί γίνεται αναφορά σε έρευνες με δείγμα
ατόμων που πληρούν τα κριτήρια για διαταραχές της διάθεσης, αλλά όχι αποκλειστικά με
δείγμα δυσθυμικών ασθενών. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση στο δείγμα των ερευνών
υπήρχαν άτομα με διάγνωση δυσθυμίας, ενώ αποκλείστηκαν έρευνες που στο δείγμα τους
δεν περιλαμβάνονταν ασθενείς με αυτή τη διαταραχή, αλλά ασθενείς μόνο π.χ. με μείζονα
καταθλιπτική διαταραχή. Ένας επιπρόσθετος λόγος για την αναφορά σε έρευνες με δείγμα
που δεν αποτελείται αποκλειστικά από δυσμικούς ασθενείς, είναι η συζήτηση που υπάρχει
στη βιβλιογραφία σχετικά με τον διαχωρισμό των χρόνιων διαταραχών διάθεσης σε
υποτύπους όπως παρουσιάζεται στην αρχή της εργασίας.
Επιπλέον, έγινε προσπάθεια να αναφερθούν οι πιο πρόσφατες έρευνες. Σε έρευνες
χρονολογικά παλαιότερες, αλλά σημαντικές στο ερευνητικό αυτό πεδίο καθώς αποτέλεσαν
τις πρώτες προσπάθειες έρευνας της ομαδικής γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας
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στην κατάθλιψη, υπάρχουν τόσο ευρήματα που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητά της
(Shapiro, Sank, Shaffer & Donovan, 1982), όσο και άλλα που δείχνουν ότι η ατομική
θεραπεία είναι περισσότερο αποτελεσματική (Rush & Watkins, 1981, Wierbicki & Bartlett,
1987).
Ενδείξεις που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα
Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι η ομαδική γνωσιακή συμπεριφοριστική
θεραπεία στην κατάθλιψη ή δυσθυμία είναι αποτελεσματική. Στην μετα-ανάλυση των
Miller και Brown (2001) για την αποτελεσματικότητα της ομαδικής ψυχοθεραπείας στην
κατάθλιψη περιλαμβάνονταν 48 έρευνες με δείγμα ασθενών που βρίσκονταν σε ένα φάσμα
διαταραχών διάθεσης μονοπολικού τύπου. Ο μεγαλύτερος αριθμός των ερευνών αυτών
ήταν από τον χώρο της γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας, ενώ στις υπόλοιπες
προσφέρθηκε θεραπεία άλλης κατεύθυνσης. Το συμπέρασμα της μετα-ανάλυσης αυτής
είναι ότι η ομαδική ψυχοθεραπεία φαίνεται αποτελεσματική στην μείωση της
καταθλιπτικής συμπτωματολογίας, με τη γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία να
είναι πιο αποτελεσματική από ομαδικές θεραπείες ψυχοδυναμικού τύπου, αν και η
διαφορά αυτή δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Επίσης, δεν φάνηκε σημαντική διαφορά στην
αποτελεσματικότητα της ομαδικής και της ατομικής ψυχοθεραπείας, αν και το συμπέρασμα
αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα μόνο εννέα ερευνών. Οι συγγραφείς τίθενται υπέρ
της ομαδικής θεραπείας στην κατάθλιψη λόγω του μικρότερου κόστους της, αλλά θέτουν
τον προβληματισμό τους για ερωτήματα που δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί αρκετά, όπως, για
παράδειγμα, τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει η ομαδική θεραπεία σε
σύγκριση με την ατομική.
Μια δεύτερη μετα-ανάλυση ερευνών που αφορούν σε ασθενείς με κατάθλιψη ή
δυσθυμία (Gloaguen, Cottraux, Cucherat & Blackburn, 1998) έδειξε ότι η γνωσιακή
θεραπεία ήταν περισσότερο αποτελεσματική από την φαρμακοθεραπεία, αλλά το ίδιο
αποτελεσματική με την συμπεριφοριστική θεραπεία. Περισσότερο αποτελεσματική φάνηκε
και σε σχέση με ψυχοθεραπείες άλλης προσέγγισης, καθώς και με τις ομάδες ελέγχου
(ομάδες σε αναμονή ή ομάδες placebo). Οι ίδιοι οι συγγραφείς τονίζουν ότι τα ευρήματα
αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη με προσοχή, λόγω της μεγάλης ετερογένειας των ερευνών
που συμπεριληφθήκαν στην μετα-ανάλυση. Παρ’ όλο που η μετα-ανάλυση αυτή δεν
επικεντρώνεται στην ομαδική θεραπεία, αναφέρεται στην παρούσα επισκόπηση, διότι ένα
μικρό ποσοστό των ερευνών χρησιμοποίησαν ομαδική γνωσιακή συμπεριφοριστική
θεραπεία.
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Σε έρευνα με δείγμα ομοφυλόφιλους φορείς ή ασθενείς του AIDS που πληρούσαν
τα κριτήρια για κατάθλιψη ή δυσθυμία, η ομαδική γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία
φάνηκε αποτελεσματική όσον αφορά στην μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων (Lee,
Cohen, Hadley & Goodwin, 1999). Ωστόσο, το δείγμα της έρευνας αυτής αποτελούταν μόνο
από 15 άτομα, εκ των οποίων τα έντεκα λάμβαναν και άλλου είδους θεραπεία,
φαρμακευτική αγωγή ή/και ψυχοθεραπεία, κατά το διάστημα της έρευνας. Αξίζει να
αναφερθεί ότι σε αυτο-αναφορές που ζητήθηκαν από τους ασθενείς του δείγματος,
σημειώθηκε ότι στην ομαδική θεραπεία κάποια άτομα δεν αισθάνονταν απομονωμένα
όπως πριν από την συμμετοχή σε αυτήν και, επίσης, ότι χάρη σ’ αυτήν απέκτησαν
ικανότητες για την αντιμετώπιση των καταθλιπτικών σκέψεων.
Σε έρευνα με ασθενείς με δυσθυμία, μείζονα καταθλιπτική και διπολική διαταραχή,
φάνηκε ότι υπήρξε σημαντική βελτίωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων μετά την
ομαδική γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία, είτε αυτή εφαρμόστηκε μόνη της, είτε σε
συνδυασμό με εκπαίδευση στη διεκδικητικότητα (assertion training), τόσο στα άτομα που
έλαβαν επιπλέον διάγνωση διαταραχής προσωπικότητας, όσο και στην ομάδα των ατόμων
χωρίς διάγνωση στον Άξονα ΙΙ. Ωστόσο, στο συνδυασμό ομαδικής γνωσιακής
συμπεριφοριστικής θεραπείας με εκπαίδευση στην διεκδικητικότητα δεν φάνηκε
σημαντική βελτίωση στις κοινωνικές ικανότητες (social competence), ούτε σημαντική
μείωση στα επίπεδα του άγχους. Στις μετρήσεις μετά το πέρας τις θεραπείας (follow up) η
χαμηλή καταθλιπτική συμπτωματολογία διατηρήθηκε περισσότερο στην ομαδική γνωσιακή
συμπεριφοριστική

θεραπεία

παρά

στον

συνδυασμό

της

με

εκπαίδευση

στην

διεκδικητικότητα. Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι οι ίδιοι οι συγγραφείς χαρακτηρίζουν
την έρευνα τους περισσότερο ως ένα κλινικό εγχείρημα παρά ως επίσημη έρευνα, λόγω
μεθοδολογικών περιορισμών (Ball, Lee, Cohen, Hadley & Goodwin, 2000).
Η έρευνες στην κοινότητα και όχι σε κλινικά πλαίσια είναι περιορισμένες. Οι
Peterson και Halstead (1998) αξιολόγησαν κατά πόσο ένα πρόγραμμα ομαδικής γνωσιακής
συμπεριφοριστικής θεραπείας για την κατάθλιψη (Depression Management Group) που
είχε εφαρμοστεί σε κλινικά πλαίσια, ήταν αποτελεσματικό και στην κοινότητα. Τα
αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά για την ομαδική γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία,
αν και ο βαθμός βελτίωσης της κατάστασης των ασθενών ήταν μικρότερος σε σχέση με
άλλες έρευνες. Οι συγγραφείς θεώρησαν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στην παρουσία
συννοσηρότητας και στη μικρή διάρκεια της παρέμβασης. Η ομαδική γνωσιακή
συμπεριφοριστική θεραπεία, ως αποτελεσματική θεραπεία και με μικρότερο κόστος,
προτείνεται από τους ερευνητές ως πρώτη επιλογή στην θεραπεία της κατάθλιψης και, στη
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συνέχεια, αν κάποιο άτομο δεν επωφεληθεί από αυτήν, να συνεχίσει με ατομική
ψυχοθεραπεία ή/ και φαρμακοθεραπεία.
Η έρευνα των Dowrick, Dunn, Ayuso – Mateos, Dalgard, Page, Lehtinen, Casey,
Wilkinson, Vazquez – Barquero και Wilkinson (2000) σε πλαίσια της κοινότητας έδειξε ότι η
παρέμβαση επίλυσης προβλημάτων σε ατομικό επίπεδο είναι περισσότερο αποδεκτή από
ότι η ομαδική παρέμβαση για την πρόληψη της κατάθλιψης σε άτομα με διαταραχές
διάθεσης, συμπεριλαμβανομένης και της δυσθυμίας. Βέβαια, η πρώτη παρέμβαση λάμβανε
χώρα στο σπίτι του συμμετέχοντα, ενώ δεν συνέβαινε το ίδιο με τις ψυχοεκπαιδευτικές
ομάδες. Και οι δύο παρεμβάσεις, όμως, φάνηκαν εξίσου αποτελεσματικές σε σύγκριση με
την ομάδα ελέγχου, όσον αφορά στη μείωση της σοβαρότητας και της διάρκειας της
καταθλιπτικής διαταραχής, αλλά και στην υποκειμενική αντίληψη της κοινωνικής και
πνευματικής λειτουργικότητας (subjective mental and social functioning). Ωστόσο, πρέπει
να σημειωθεί, ότι στη συγκεκριμένη έρευνα, η ομαδική παρέμβαση είχε την μορφή
ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων που έδιναν μεγαλύτερη έμφαση στη παροχή οδηγιών παρά
στη θεραπεία και αφορούσαν στην προώθηση της χαλάρωσης, της θετικής σκέψης, των
ευχάριστων δραστηριοτήτων και των κοινωνικών δεξιοτήτων.
Ενδείξεις που δεν υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της ομαδικής ΓΣΘ
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν έρευνες, τα ευρήματα των οποίων θέτουν
προβληματισμούς

ως

προς

την

αποτελεσματικότητα

της

ομαδικής

γνωσιακής

συμπεριφοριστικής θεραπείας στην δυσθυμική διαταραχή. Σε έρευνα με δείγμα μόνο
δυσθυμικούς ασθενείς (Ravindran et. al., 1999), η φαρμακοθεραπεία ήταν η μορφή
θεραπείας που φάνηκε αποτελεσματική, τόσο στη μείωση των κλινικών συμπτωμάτων, όσο
και στην βελτίωση της λειτουργικότητας, ανεξάρτητα από το αν συνδυάστηκε με ομαδική
γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία ή όχι. Επιπλέον, η δεύτερη δεν φάνηκε περισσότερο
αποτελεσματική από την συνθήκη placebo στη μείωση των δυσθυμικών συμπτωμάτων.
Ωστόσο, η ομαδική θεραπεία, συνέβαλε (όπως και η φαρμακευτική αγωγή) στην βελτίωση
της ποιότητας ζωής και της λειτουργικότητας στα άτομα εκείνα του δείγματος που
ανταποκρίθηκαν σε αυτή τη μορφή θεραπείας, κάτι που δεν παρατηρήθηκε στην ομάδα
placebo.
Επιπλέον, αντίθετα με την αρχική υπόθεση των ερευνητών, η ομαδική γνωσιακή
θεραπεία δεν οδήγησε σε μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε ένα δείγμα
ασθενών τρίτης ηλικίας και χαμηλού εισοδήματος με μείζονα κατάθλιψη ή δυσθυμία
(Arean, Gum, McCulloch, Bostrom, Gallagher – Thomson & Thomson, 2005). Παρόμοια ήταν
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και τα αποτελέσματα για την «κλινική διαχείριση περίπτωσης» (clinical case management).
Πρόκειται για μια μορφή παρέμβασης που αξιολογεί τις ανάγκες του ατόμου σε τομείς
όπως η υγεία, τα οικονομικά, η μεταφορά κ.ά. και το συνδέει με τις αντίστοιχες υπηρεσίες
για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Αντίθετα, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της
κατάθλιψης στην ομάδα των ασθενών που δέχτηκαν και τις δύο μορφές παρέμβασης.
Ωστόσο, η ομαδική γνωσιακή ψυχοθεραπεία φάνηκε να έχει καλύτερα αποτελέσματα σε
σχέση με τις άλλες δύο συνθήκες στην φυσική λειτουργικότητα (physical function), όπως
αυτή μετρήθηκε σε μία από τις οχτώ κλίμακες του ερωτηματολογίου που χορηγήθηκε για
την γενική λειτουργικότητα (Short-form health survey).
Η αποτελεσματικότητα της ομαδικής ΓΣΘ σε εφήβους με διαταραχές διάθεσης
Η ομαδική γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία έχει εφαρμοστεί και στην
ηλικιακή ομάδα των εφήβων με κατάθλιψη ή δυσθυμία με ευνοϊκά ερευνητικά
αποτελέσματα. Το πρόγραμμα που έχει χρησιμοποιηθεί συχνότερα σε παρεμβάσεις σε
εφήβους είναι το «Πρόγραμμα για Εφήβους που αντιμετωπίζουν Κατάθλιψη» (The
Adolescent Coping With Depression Course – CWDA course), το οποίο είναι διαθέσιμο στο
διαδίκτυο (www.kpchr.org/acwd/acwd.html). Παρακάτω ακολουθεί μια σύνοψη των
σημαντικότερων ερευνών για την ομαδική γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία σε αυτή
την ηλικιακή ομάδα.
Σε έρευνα του Clarke και των συνεργατών του (2002) σε εφήβους με μείζονα
καταθλιπτική διαταραχή ή δυσθυμία, οι οποίοι είχαν γονέα με κατάθλιψη, δεν βρέθηκε
στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στα θεραπευτικά αποτελέσματα της γωσιακής
συμπεριφοριστικής ομαδικής θεραπείας και στην τυπική μορφή παρέμβασης του κέντρου
υγείας στο οποίο διεξήχθη η έρευνα (health maintenance organization). Οι ίδιοι θεώρησαν
το αποτέλεσμα της έρευνάς τους μη αναμενόμενο και το δικαιολόγησαν αναφέροντας την
πιθανότητα συννοσηρότητας, καθώς και ότι οι έφηβοι του συγκεκριμένου δείγματος είναι
πιο δύσκολο να ανταποκριθούν στη θεραπεία, εξαιτίας της ύπαρξης γονέα με κατάθλιψη.
Ωστόσο, το συμπέρασμα αυτό ήταν αντίθετο από προηγούμενη έρευνα των
συγγραφέων, στην οποία η ομαδική παρέμβαση είχε φανεί αποτελεσματική σε σύγκριση με
την ομάδα εφήβων που δεν είχε λάβει θεραπεία (waiting list) (Clarke, Rohde, Lewinsohn,
Hops & Seeley, 1999). Στην ίδια έρευνα δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά ανάμεσα στην
ομάδα των εφήβων που συμμετείχε σε ομαδική γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία και
στην ομάδα των εφήβων που έλαβε ακριβώς την ίδια παρέμβαση, με την διαφορά ότι
δημιουργήθηκε μια επιπλέον ομάδα γονέων. Μία άλλη παράμετρος στην έρευνα αυτή είναι
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ότι μια ομάδα εφήβων συμμετείχε σε υποστηρικτικές συνεδρίες (booster sessions) μετά το
πέρας της θεραπείας. Οι συνεδρίες αυτές δεν φάνηκε να μειώνουν τα ποσοστά
επανεμφάνισης της κατάθλιψης, αλλά φάνηκε να επιταχύνουν την ανάρρωση των ασθενών
που εξακολουθούσαν να έχουν υψηλό βαθμό κατάθλιψης στο τέλος της βασικής φάσης της
παρέμβασης. Έτσι, οι υποστηρικτικές συνεδρίες φαίνεται να λειτουργούν καλύτερα ως
συνέχεια της θεραπείας, παρά ως τρόπος πρόληψης υποτροπής.
Σε μεταγενέστερη έρευνα τη ίδιας ερευνητικής ομάδας (Rohde, Clarke, Lewinsohn,
Seeley & Kauman, 2001), η οποία διεξήχθη σε δύο φάσεις, η ομαδική γνωσιακή
συμπεριφοριστική θεραπεία σε δύο ομάδες εφήβων, στην μία από τις οποίες συντάθηκε
επιπλέον ομάδα γονέων, φάνηκε αποτελεσματική σε σύγκριση με την ομάδα αναμονής των
εφήβων με κατάθλιψη. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας αφορούσαν κυρίως
στην σχέση της ύπαρξης συννοσηρότητας της κατάθλιψης με άλλες διαταραχές και της
αποτελεσματικότητας της θεραπείας. Η δεύτερη δεν φάνηκε να επηρεάζεται αρνητικά από
την παράλληλη διάγνωση και άλλων διαταραχών στους εφήβους με κατάθλιψη, παρ’ όλο
που τα αποτελέσματα δεν ήταν τα ίδια για όλα τις διαγνωστικές κατηγορίες.
Συμπερασματικά, το παραπάνω εύρημα αποτελεί ένδειξη για την αποτελεσματικότητα της
γνωσιακής συμπεριφοριστικής ομαδικής θεραπείας σε εφήβους με κατάθλιψη,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που παρουσιάζουν συννοσηρότητα με κάποια άλλη
διαταραχή.
Οι παραπάνω έρευνες συνοψίζονται και σχολιάζονται σε μια ανασκόπηση της
Rohde (2005), στην προσπάθειά της να αξιολογήσει το «Πρόγραμμα για εφήβους που
αντιμετωπίζουν κατάθλιψη» (The Adolescent Coping With Depression Course – CWDA
course), το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, αποτέλεσε το πρόγραμμα παρέμβασης στις
παραπάνω έρευνες. Η Rohde κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ερευνητικά αποτελέσματα
είναι ενθαρρυντικά για την ομαδική γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία στους εφήβους
με κατάθλιψη. Ωστόσο, τονίζει ότι υπάρχουν ακόμη διάφορα θέματα που χρήζουν
διερεύνησης, όπως ποιοί συγκεκριμένα από τους εφήβους με κατάθλιψη επωφελούνται
περισσότερο από αυτή τη θεραπεία, πότε είναι αναγκαία η φαρμακοθεραπεία ή η
οικογενειακή παρέμβαση, ποιά τα αποτελέσματα της σύγκρισης μεταξύ ομαδικής και
ατομική θεραπείας, καθώς και ποιά η αποτελεσματικότητα της ομαδικής γνωσιακής
συμπεριφοριστικής θεραπείας σε διάφορες φυλετικές και πολιτισμικές ομάδες εφήβων.
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Γνωσιακή αλλαγή στην ομαδική Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία της Κατάθλιψης
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο έρευνες σχετικά με τη γνωσιακή αλλαγή στα
πλαίσια της ομαδικής γνωσιακής θεραπείας. Στην πρώτη (Fyrlong & Oei, 2002) διερευνάται
ο ρόλος της γνωσιακή αλλαγής στην κατάθλιψη, εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στα
αποτελέσματα της θεραπευτικής παρέμβασης και την αλλαγή στις αυτόματες σκέψεις και
τις δυσλειτουργικές αντιλήψεις, όπως αυτές αξιολογούνται μέσω ερωτηματολογίων σε
διάφορα στάδια της θεραπείας. Οι αρνητικές αυτόματες σκέψεις φάνηκαν να
τροποποιούνται γρηγορότερα κατά τη θεραπευτική διαδικασία, αλλά και να συνδέονται πιο
άμεσα με την γνωσιακή και σωματική αλλαγή στην κατάθλιψη από ότι οι δυσλειτουργικές
αντιλήψεις. Έτσι, η γνωσιακή αλλαγή φαίνεται να σχετίζεται με την βελτίωση της
καταθλιπτικής

συμπτωματολογίας

μετά

από

ομαδική

παρέμβαση

γνωσιακής

συμπεριφοριστικής προσέγγισης.
Αντίθετα, όμως, σε μεταγενέστερη έρευνα των Oei, Bullbech & Cambell (2006), οι
ερευνητές υποστήριξαν ότι άλλοι παράγοντες (και όχι γνωσιακοί) ενδέχεται να οδηγούν
στην αποτελεσματική έκβαση της γνωσιακής θεραπείας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για
ομαδικού τύπου θεραπεία, στην οποία το άτομο συμμετέχει και εκφράζεται στα πλαίσια
μιας ομάδας. Στην έρευνα αυτή, οι δυσλειτουργικές αντιλήψεις των ατόμων, οι αρνητικές
αυτόματες σκέψεις και η συμπτωματολογία της κατάθλιψης μειώθηκαν με την ομαδική
θεραπεία. Ωστόσο, βρέθηκε ότι η βελτίωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων ήταν εκείνη
που συνέβαλε στην μείωση των καταθλιπτικών αυτόματων σκέψεων και δυσλειτουργικών
αντιλήψεων και όχι το αντίστροφο. Έτσι, υποδεικνύεται από τους συγγραφείς της έρευνας
ότι το γνωσιακό κομμάτι της ομαδική θεραπείας δεν είναι αυτό που κυρίως συμβάλλει στην
αποτελεσματικότητά της ως προς τη μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και
προτείνουν την διερεύνηση του ρόλου και άλλων παραγόντων στην αποτελεσματική
έκβαση της θεραπείας.
Παρόλο που η παραπάνω έρευνα αμφισβητεί το ρόλο της γνωσιακής αλλαγής στην
ομαδική γνωσιακή θεραπεία της κατάθλιψης, δεν φαίνεται να αμφισβητεί την γενικότερη
αποτελεσματικότητα της θεραπείας αυτής. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι μέχρι
τώρα ερευνητικές ενδείξεις υποστηρίζουν την χρήση της ομαδικής γνωσιακής
συμπεριφοριστικής θεραπείας σε ασθενείς με δυσθυμία, ενήλικους ή εφήβους. Θα έπρεπε,
ωστόσο, να ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί δεν
αφορούν σε δείγμα ατόμων αποκλειστικά με δυσθυμία, αλλά με διαταραχές διάθεσης,
μέσα στις οποίες συγκαταλέγεται και η δυσθυμία. Η μοναδική έρευνα που βρέθηκε και είχε
πραγματοποιηθεί με δείγμα ατόμων με διάγνωση μόνο δυσθυμίας, δεν φάνηκε να
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υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα της ομαδικής γνωσιακής συμπεριφοριστικής
θεραπείας (Ravindran et. al., 1999). Τέλος, ένα σημαντικό κενό στο ερευνητικό αυτό πεδίο
είναι η έλλειψη ερευνών που να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα της ατομικής
γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας με εκείνη της ομαδικής.
Σύγκριση ΓΣΘ με Φαρμακοθεραπεία
Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες οι προδιαγραφές και οι πρακτικές για την θεραπεία
των συναισθηματικών διαταραχών έχουν υποστεί μεγάλες αλλαγές. Σαν αποτέλεσμα της
γρήγορης αύξησης στην ποιότητα και την ποσότητα των εμπειρικών δεδομένων, νεότερες
μορφές θεραπείας έρχονται στο προσκήνιο. Όπως αναφέρουν οι Jindal και Thase (2003), οι
συνδυαστικές προσεγγίσεις (φαρμακοθεραπεία σε συνδυασμό με ψυχοθεραπεία)
τυγχάνουν ευρύτερης αποδοχής τόσο από τους θεραπευόμενους, όσο και από τους
θεραπευτές. Άλλωστε σημαντικό ποσοστό των ειδικών ψυχικής υγείας προτείνει ότι η
φαρμακοθεραπεία, όταν δεν συνοδεύεται από τις απαραίτητες αλλαγές στο στυλ ζωής,
είναι περισσότερο ένας «επίδεσμος» παρά μια μόνιμη θεραπεία με διάρκεια (Jindal &
Thase, 2003). Παρ’ όλ’ αυτά, στις αρχές του 21ου αιώνα η ανησυχία για το κόστος θεραπείας
κλιμακώνεται. Η παροχή σε όλους τους ασθενείς συνδυαστικών θεραπειών ξεπερνά τις
δυνατότητες των συστημάτων υγείας. Συνεπώς, για την ορθότερη χρήση των θεραπευτικών
πόρων

θα

πρέπει

να

τεκμηριώνεται

ότι

οι

συνδυαστικές

θεραπείες

είναι

αποτελεσματικότερες από τις «μονοθεραπείες» (Jindal & Thase, 2003).
Όπως σημειώνουν οι Arnow και Constantino (2003), υπάρχουν λιγότερα ερευνητικά
δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας σε δυσθυμικούς ασθενείς σε
σχέση με τις έρευνες που τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα της φαρμακοθεραπείας
στην θεραπεία της δυσθυμικής διαταραχής.
Ο Hellerstein και οι συνεργάτες του (1993) εξέτασαν την αποτελεσματικότητα της
φλουοξετίνης στην θεραπεία της δυσθυμίας. 35 ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια για
την δυσθυμία, αλλά όχι για την μείζονα κατάθλιψη, κατανεμήθηκαν σε δυο ομάδες και
λάμβαναν θεραπεία για 8 εβδομάδες. Η μια ομάδα λάμβανε φλουοξετίνη, ενώ η άλλη
εικονικό φάρμακο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τα εξής: Από τους 32 ασθενείς
που ολοκλήρωσαν την θεραπεία, 10 από τους 16 (62.5%) που έλαβαν φλουοξετίνη και 3
από τους 16 (18.8%) που έλαβαν εικονικό φάρμακο ανταποκρίθηκαν στην θεραπεία.
Συγκρινόμενη λοιπόν, με το εικονικό φάρμακο, η φλουοξετίνη έδειξε βραχύχρονη
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αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των δυσθυμικών συμπτωμάτων (Hellerstein,
Yanowitch, Rosenthal, Samstag, Maurer, Kasch, Burrows, Poster, Cantillon & Winston, 1993).
Tην αποτελεσματικότητα της φλουοξετίνης στην θεραπεία της δυσθυμίας εξέτασαν
σε έρευνά τους ο Vanelle και οι συνεργάτες του (1997). Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν
140 ασθενείς. Από αυτούς 91 έλαβαν φλουοξετίνη και 49 εικονικό φάρμακο. Η έρευνα
διενεργήθηκε σε δυο φάσεις. Στην πρώτη φάση, η οποία είχε διάρκεια 3 μήνες, η
δοσολογία της φλουοξετίνης ήταν 20 mg την ημέρα. Στην δεύτερη φάση, η οποία είχε
διάρκεια 6 μήνες, όσοι ανταποκρίθηκαν στην θεραπεία συνέχισαν να λαμβάνουν την ίδια
μορφή θεραπείας χωρίς αλλαγές. Αντίθετα, όσοι δεν ανταποκρίθηκαν στην θεραπεία
λάμβαναν μια πρόσθετη δόση 20mg φλουοξετίνης την ημέρα. Τα αποτελέσματα της
έρευνας έδειξαν ότι μετά από τους 3 μήνες θεραπείας η ομάδα που έλαβε φλουοξετίνη
(42/72) έδειξε μεγαλύτερη ανταπόκριση στην θεραπεία από την ομάδα που έλαβε εικονικό
φάρμακο (14/39, Ρ< 0.0001). Επιπρόσθετα, 50% από αυτούς που δεν ανταποκρίθηκαν στην
θεραπεία στους 3 μήνες βελτιώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν σαν ασθενείς που
ανταποκρίθηκαν στην θεραπεία στους 6 μήνες, αφότου η δοσολογία της φλουοξετίνης
αυξήθηκε σε 40mg την ημέρα. Αυτό το τελευταίο εύρημα αποτελεί επιχείρημα υπέρ της
θεραπείας των δυσθυμικών ασθενών για τουλάχιστον 6 μήνες και με μεγαλύτερη δόση, αν
η αρχική δόση είναι αναποτελεσματική (Vanelle, Attar-Levy, Poirier, Bouhassira, Blin & Olie,
1997).
Ο Kocsis και οι συνεργάτες του (1997) εξέτασαν τα αποτελέσματα της
αντικαταθλιπτικής

φαρμακοθεραπείας

στα

συμπτώματα

της

διάθεσης

και

τις

ψυχοκοινωνικές παραμέτρους σε ό,τι αφορά στην δυσθυμία. Το δείγμα της έρευνας
αποτέλεσαν 416 ασθενείς με διάγνωση πρώιμης δυσθυμίας διάρκειας τουλάχιστον πέντε
ετών. Οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία που είχε διάρκεια 12 εβδομάδες. Μια ομάδα έλαβε
σερτραλίνη, μια άλλη ομάδα έλαβε ιμιπραμίνη και μια άλλη ομάδα έλαβε εικονικό
φάρμακο. Τα ποσοστά ανταπόκρισης στην θεραπεία ήταν 59% για την σερτραλίνη, 64% για
την ιμιπραμίνη και 44,3% για το εικονικό φάρμακο. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν
ότι η σερτραλίνη και η ιμιπραμίνη ήταν σημαντικά ανώτερες από το εικονικό φάρμακο σε
ό,τι αφορά στην ύφεση των συμπτωμάτων και την βελτίωση των ψυχοκοινωνικών
παραμέτρων (Kocsis, Zisook, Davidson, Shelton, Yorkers, Hellerstein, Rosenbaum &
Hallbreich, 1997).
Η Rocca και οι συνεργάτες της (2002) εξέτασαν σε έρευνά τους την
αποτελεσματικότητα της παροξετίνης και της αμισουλπρίδης σε δυσθυμικούς ασθενείς. Το
δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 118 ασθενείς με δυσθυμική διαταραχή χωρίς συντρέχουσα
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μείζονα κατάθλιψη. Η διάρκεια της έρευνας ήταν οκτώ εβδομάδες. 70 ασθενείς έλαβαν
παροξετίνη και 48 ασθενείς αμισουλπρίδη. Τα αποτελέσματα στις κλίμακες των
συμπτωμάτων έδειξαν ότι και τα δυο φάρμακα ήταν εξίσου αποτελεσματικά. Το ποσοστό
ανταπόκρισης στην θεραπεία ήταν 65% τόσο στην ομάδα που έλαβε παροξετίνη, όσο και
στην ομάδα που έλαβε αμισουλπρίδη. Φαίνεται λοιπόν ότι και τα δυο φάρμακα είναι
αποτελεσματικά στην βραχύχρονη αντιμετώπιση της δυσθυμικής διαταραχής βελτιώνοντας
τα πιο χαρακτηριστικά της συμπτώματα (Rocca, Fonzo, Ravizza, Rocca, Scotta, Zanalda &
Bogetto, 2002).
Η Rocca και οι συνεργάτες της (2002) διεξήγαγαν μια ακόμη έρευνα η οποία
παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 60 ασθενείς με
δυσθυμική διαταραχή, οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν σε τρίμηνη θεραπεία με παροξετίνη
στην οποία η ημερήσια δόση ήταν 20mg. Η διάρκεια της έρευνας ήταν τρεις μήνες. Η μια
ομάδα λάμβανε παροξετίνη σε δοσολογία 40mg την ημέρα , ενώ η άλλη ομάδα λάμβανε
παροξετίνη σε δοσολογία 20mg την ημέρα σε συνδυασμό με αμισουλπρίδη σε δοσολογία
50mg την ημέρα. Δεν υπήρξαν διαφορές σε ό,τι αφορά τα ποσοστά ανταπόκρισης στην
θεραπεία και τα επίπεδα ύφεσης των συμπτωμάτων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και οι δυο
θεραπείες φάνηκε ότι ήταν αποτελεσματικές. Η συνδυαστική θεραπεία παροξετίνης και
αμισουλπρίδης ωστόσο, είχε καλύτερη έκβαση σε ό,τι αφορά την κοινωνική
λειτουργικότητα συγκρινόμενη με την αποκλειστική χορήγηση παροξετίνης (Rocca,
Marchiaro, Rasetti, Rivoira & Bogetto, 2002).
O Devanand και οι συνεργάτες του (2004) εξέτασαν σε έρευνά τους την
αποτελεσματικότητα της βενλαφαξίνης (Effexor XR) σε ηλικιωμένους δυσθυμικούς
ασθενείς. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 23 ασθενείς με δυσθυμική διαταραχή. Οι
ασθενείς λάμβαναν βενλαφαξίνη για δώδεκα εβδομάδες σε δοσολογία που μπορούσε να
φτάσει τα 300mg την ημέρα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 77,8% των
ασθενών ανταποκρίθηκε στην θεραπεία. Επίσης, σχεδόν το μισό δείγμα (47,8%)
παρουσίασε ύφεση στην συμπτωματολογία (Devanand, Juszczak, Nobler, Turret, Fitzsimons,
Sackeim & Roose, 2004).
Οι Zanardi και Smeraldi (2006) σε έρευνά τους συνέκριναν την αποτελεσματικότητα
της ALCAR (acetyl-l-carnitine) και της αμισουλπρίδης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν
204 δυσθυμικοί ασθενείς. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δυο ομάδες κι έλαβαν θεραπεία για
δώδεκα εβδομάδες. 99 από αυτούς έλαβαν αμισουλπρίδη και 105 έλαβαν ALCAR. Τα
αποτελέσματα δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δυο ομάδες. Το 64,4%
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(47/73) των ασθενών που έλαβαν αμισουλπρίδη και το 65,5% (55/84) που έλαβαν ALCAR
ανταποκρίθηκαν στην θεραπεία (Zanardi & Smeraldi, 2006).
Σε ό,τι αφορά στην συνδυαστική θεραπεία, αυτή παρέχεται σε δυο διαφορετικά
μοντέλα:
i.

Ένας Ψυχίατρος ή επιλεγμένοι νοσηλευτές παρέχουν οι ίδιοι και τις δυο μορφές

θεραπείας.
ii.

Ένας Ψυχοθεραπευτής συνεργάζεται με έναν Ιατρό ή Ψυχίατρο (Jindal & Thase,

2003).
Στις Η.Π.Α. οι Ψυχίατροι παρέχουν κάτι λιγότερο από το 10% της ψυχοθεραπείας και
περίπου το 35% της φαρμακοθεραπείας στους ψυχιατρικούς ασθενείς. Τα ποσοστά αυτά
ενδέχεται να είναι χαμηλότερα για τους καταθλιπτικούς ασθενείς (Jindal & Thase, 2003).
O Dunner και οι συνεργάτες του (1996) διεξήγαγαν έρευνα, στην οποία οι
δυσθυμικοί ασθενείς, είτε λάμβαναν μονάχα φλουοξετίνη (fluoxetine), είτε λάμβαναν
ξεχωριστά γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία. Η διάρκεια της έρευνας ήταν 16
εβδομάδες. Δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δυο ομάδες.
Ωστόσο, μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών ανταποκρίθηκε στην φλουοξετίνη σε σύγκριση με
την γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία (Dunner, Schmaling, Hendrickson, Becker,
Lehman & Bea, 1996).
Ο Ravindran και οι συνεργάτες του (1999) πραγματοποίησαν μια έρευνα η οποία
εξέτασε τέσσερις διαφορετικές συνθήκες. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 97 ασθενείς
με δυσθυμία. Μια ομάδα λάμβανε εικονικό φάρμακο, μια ομάδα λάμβανε εικονικό
φάρμακο σε συνδυασμό με βραχεία ομαδική γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία
(12 συνεδρίες), μια ομάδα λάμβανε σερτραλίνη και μια ομάδα λάμβανε σερτραλίνη σε
συνδυασμό με βραχεία ομαδική γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία

(12

συνεδρίες). Η έρευνα είχε διάρκεια 12 εβδομάδες. Τα ποσοστά ανταπόκρισης στην
θεραπεία ήταν 71% για την ομάδα που έλαβε την συνδυαστική θεραπεία, 54% για την
ομάδα που έλαβε την σερτραλίνη και 33% για τις ομάδες που έλαβαν το εικονικό φάρμακο
και το εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με ομαδική γνωσιακή-συμπεριφοριστική
ψυχοθεραπεία. Οι διαφορές στα ποσοστά ανταπόκρισης στην θεραπεία ανάμεσα στην
συνδυαστική θεραπεία και την φαρμακοθεραπεία δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Το
δείγμα άλλωστε ήταν σχετικά μικρό για ερευνητικό σχεδιασμό με 4 ομάδες. Ωστόσο, η
συνδυαστική θεραπεία υπερίσχυσε της φαρμακοθεραπείας σε ορισμένες από τις μετρήσεις
της λειτουργικότητας (Ravindran, Anisman, Merali, Charbonneau, Telner, Bialik, Wiens, Ellis
& Griffiths, 1999).

178

Ο Hellerstein και οι συνεργάτες του (2001) σε έρευνά τους συνέκριναν την
αποτελεσματικότητα της φλουοξετίνης και της φλουοξετίνης σε συνδυασμό με ομαδική
γνωσιακή-διαπροσωπική ψυχοθεραπεία (16 συνεδρίες) στην θεραπεία της δυσθυμίας. Το
δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 40 δυσθυμικοί ασθενείς οι οποίοι είχαν δείξει μερική
ανταπόκριση στην φαρμακοθεραπεία. Η διάρκεια της έρευνας ήταν 36 εβδομάδες. Τα
ποσοστά ανταπόκρισης στην θεραπεία ήταν 89% για την ομάδα που έλαβε την
συνδυαστική θεραπεία και 76% για την ομάδα που έλαβε την φαρμακοθεραπεία. Μολονότι
οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες δεν ήταν στατιστικά σημαντικές, το μέγεθος του
δείγματος ήταν μικρό (Hellerstein, Little, Samstag, Batchelder, Muran, Fedak, Kreditor,
Rosenthal & Winston, 2001).
Κριτική και νεώτερες κατευθύνσεις στην έρευνα
Δεδομένου ότι η δυσθυμία μόλις προς το τέλος του εικοστού αιώνα –το 1980 με το
DSM-III- ονομάστηκε δυσθυμική διαταραχή, ενώ μέχρι τότε θεωρείτο καταθλιπτική
διαταραχή προσωπικότητας (Markowitz, 1996) λαμβάνει κριτική ως προς το αν «είναι
τελικά σωστό» διαγνωστικά να ανήκει στις διαταραχές τις διάθεσης αντί στις διαταραχές
προσωπικότητας και υπάρχει το ερώτημα μήπως η κατηγοριοποίησή της από το DSM-IV
αλλά και το ICD-10 που είναι ίδια στον Άξονα Ι αποτελεί υπεραπλούστευση· οι Brieger και
Marneros (1997) κάνουν μια ιστορική ανασκόπηση της δυσθυμικής διαταραχής και
υποστηρίζουν ότι ψυχοφαρμακολογικές κυρίως μελέτες με αντικαταθλιπτικά φαρμακευτική
αγωγή και χαμηλά ποσοστά ανταπόκρισης στο placebo (Markowitz, 1996) δίνουν στοιχεία
που τοποθετούν διαγνωστικά την δυσθυμία στον Άξονα Ι, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την
εγκυρότητα των διαγνωστικών εγχειριδίων.
Εν όψει της έκδοσης της νέας μορφής του διαγνωστικού εγχειριδίου DSM-V ο
Dunner (2005) προτείνει ορισμένες αλλαγές, που ξεκινούν από τα συμπτώματα της
διάγνωσης της δυσθυμίας (π.χ. αντί για δύο χρόνια διάρκεια να θεωρείται ένας χρόνος) με
πιο σημαντική πρόταση να ενοποιηθούν σε μια διάγνωση οι τέσσερεις υποκατηγορίες της
κατάθλιψης: χρόνια μείζονα κατάθλιψη, επαναλαμβανόμενη κατάθλιψη με μερική ύφεση,
δυσθυμική διαταραχή και διπλή κατάθλιψη και να ονομάζονται χρόνια κατάθλιψη, καθώς
από τη μια μεριά έχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους διαγνωστικά και από την άλλη
θεραπευτικά οι σχεδιασμοί και για τις τέσσερεις αυτές υποκατηγορίες στηρίζονται στις
ίδιες αρχές.
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Την ενοποίηση των διαταραχών σε μια διάγνωση δείχνουν κι άλλα ερευνητικά
δεδομένα που εξετάζουν διαφορετικούς παράγοντες. Μια τέτοια έρευνα είναι των Remick,
Sadovnick, Lam, Zis και Yee (1996) οι οποίοι μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα στην
ήπια/διακοπτόμενη κατάθλιψη (minor/intermittent depression – εναλλακτικός όρος της
δυσθυμικής διαταραχής), τη μείζονα κατάθλιψη και τη διπλή κατάθλιψη ως προς το βαθμό
επικινδυνότητας να αναπτύξουν τη νόσο συγγενείς πρώτου βαθμού· τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι οι τρείς αυτοί τύποι δεν παρουσιάζουν σημαντική διαφορά. Επίσης, οι Yang και
Dunner (2001) μελέτησαν το αν υπάρχουν κλινικοί και οικογενειακοί παράγοντες που να
διαφοροποιούν μεταξύ τους τους τρεις τύπους κατάθλιψης (μη-χρόνια μείζονα κατάθλιψη/
χρόνια μείζονα κατάθλιψη/ δυσθυμική διαταραχή) και τα αποτελέσματα της εύρευνας
έδειξαν ότι δεν είναι σαφής η παραπάνω διαφοροποίηση. Η μεθοδολογία όμως της
συγκεκριμένης έρευνας δεν επιτρέπει τη γενίκευση.
Στην προηγούμενη έρευνα ωστόσο, δύο σημαντικά ευρήματα αποτέλεσαν αφενός
ότι η σοβαρότητα των καταθλιπτικών συμπτωμάτων υπερείχε στην περίπτωση της μείζονος
κατάθλιψης έναντι στη δυσθυμική διαταραχή, και αφετέρου ότι η κοινωνική
λειτουργικότητα ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα στους δυσθυμικούς ασθενείς από ό,τι σε
εκείνους με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή (Yang & Dunner, 2001). Κάτι τέτοιο έρχονται
να επιβεβαιώσουν κι άλλες έρευνες που υποστηρίζουν ότι η δυσθυμική διαταραχή
φαινομενολογικά μπορεί να μην δίνει την εντύπωση μιας σοβαρής διαταραχής, ωστόσο,
αφενός η δυσλειτουργικότητα που προκαλεί ως χρόνια διαταραχή είναι τουλάχιστον το ίδιο
σοβαρή με εκείνη της μείζονος κατάθλιψης και αφετέρου το συσσωρευμένο φορτίο της
μπορεί εν τέλει να ξεπεράσει σε σοβαρότητα τα επεισόδια της μείζονος καταθλιπτικής
διαταραχής (Markowitz, 1996· Klein & Santiago, 2003).
Την σοβαρότητα της διαταραχής υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο Dunner (2005)
αναφέροντας ότι η ανάγκη για ψυχοθεραπεία στους δυσθυμικούς ασθενείς είναι
μεγαλύτερη από ότι σε εκείνους που πάσχουν από μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, και ότι
οι δυσθυμικοί ασθενείς θα πρέπει να καταγράφουν τα συμπτώματά τους ανά τακτά
χρονικά διαστήματα και να παρακολουθούνται, όπως ακριβώς καταγράφει τα επίπεδα της
γλυκόζης στο αίμα και παρακολουθείται ο πάσχων από σακχαρώδη διαβήτη. Οι Klein και
Santiago (2003) έρχονται να συμπληρώσουν ότι επειδή η χρόνια μορφή της διαταραχής
συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά επανεμφάνισης, η θεραπεία θα πρέπει να συνεχίζεται
και μετά την αποκατάσταση των θεραπευομένων.
Όσον αφορά στην ψυχοθεραπεία, ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι στόχος πρέπει
να είναι η πλήρης ανταπόκριση του θεραπευόμενου στις τεχνικές ή η ύφεση των
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συμπτωμάτων· ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας στη δυσθυμία δεν
πρέπει να αποδεικνύεται μόνο από την εξάλειψη του συμπτώματος, αλλά 1. από την
αξιολόγηση

και

της συνολικής

επαγγελματικής και

κοινωνικής διάστασης

της

λειτουργικότητας, επειδή οι δύο αυτοί τομείς είναι λιγότερο ανεπτυγμένοι σε αυτήν την
πληθυσμιακή ομάδα και φαίνεται να βελτιώνονται με πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι τα
συμπτώματα αυτά καθαυτά, αλλά και 2. από την περαιτέρω πρόληψη υποτροπών (Arnow
& Constantino, 2003).
Στο θεραπευτικό πλαίσιο της διαταραχής υπάρχει η άποψη ότι η φαρμακοθεραπεία
πρέπει να αποτελεί de facto θεραπευτική αγωγή για τη χρόνια κατάθλιψη και τη δυσθυμική
διαταραχή (Markowitz, 1996). Και πράγματι όπως φάνηκε στην παρούσα ανασκόπηση η
αποτελεσματικότητα της φαρμακοθεραπείας είναι ισχυρή σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο,
σύμφωνα με τον Markowitz (1996) περίπου οι μισοί ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στη
φαρμακευτική αγωγή, ένα ποσοστό αρνείται να λάβει φάρμακα, ένα άλλο ποσοστό
αναπτύσσει παρενέργειες με υπομανιακά επεισόδια και επίσης υπάρχουν περιπτώσεις που
αντενδείκνυνται τα φάρμακα για ιατρικούς λόγους (π.χ. εγκυμοσύνη). Σε τέτοιες
περιπτώσεις η ψυχοθεραπεία δεν αποτελεί απλά συμπληρωματική θεραπευτική επιλογή,
αλλά τη μοναδική.
Μια μετανάλυση πάνω στη σύγκριση ανάμεσα στην ψυχοθεραπεία και τη
φαρμακοθεραπεία για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης που έδειξε ότι τα ποσοστά των
αποτελεσμάτων είναι από μέτρια έως υψηλά και η εικόνα αυτή στον πληθυσμό μπορεί να
σημαίνει ότι οι διαφορές μειώνονται, στρέφει το ερευνητικό ενδιαφέρον για τις συγκρίσεις
αυτές σε άλλα κριτήρια πέραν της αποτελεσματικότητας των θεραπειών, όπως για
παράδειγμα τις αντενδείξεις των συγκρινόμενων θεραπειών, την πρόσβαση των ασθενών
σε αυτές ή ακόμα και τις προτιμήσεις των ίδιων των ασθενών (Pinquart, Duberstein &
Lyness, 2006).
Ευρύτερα, η ομαδική θεραπεία της δυσθυμικής διαταραχής είναι ένας τομέας που
χρειάζεται περαιτέρω και διεξοδικότερη έρευνα. Οι McDermut, Miller και Brown (2001) σε
μια μετανάλυση που διεξήγαγαν πάνω στην αποτελεσματικότητα της ομαδικής
ψυχοθεραπείας για την κατάθλιψη δίνουν συνοπτικά κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα
που αφορούν και τη δυσθυμική διαταραχή. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η έρευνα πάνω
στην ομαδική θεραπεία πρέπει να στραφεί στο να ανακαλύψει 1. τους εξειδικευμένους
θεραπευτικούς παράγοντες που προσφέρει η ομαδική σε αντίθεση με την ατομική
διαδικασία, 2. τα ενεργά στοιχεία της ομαδικής θεραπείας, 3. την ουσιαστική
αποτελεσματικότητα της ομαδικής θεραπείας μέσα από μεθοδολογικά έγκυρες και πλήρεις
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έρευνες, 4. τους παράγοντες που προβλέπουν την ανταπόκριση στη θεραπεία, 5. την
αποτελεσματικότητα

κόστους

μεταξύ

της

βραχείας

και

της

μακράς

ομαδικής

ψυχοθεραπείας, 6. την ποιότητα ομαδικής θεραπείας που παρέχεται σε διαφορετικά
πλαίσια, 7. τους παράγοντες που προβλέπουν και αποτρέπουν τη διακοπή της θεραπείας,
8. τους παράγοντες προτίμησης της ομαδικής θεραπείας από την ατομική από μέρους των
θεραπευομένων, 9. την αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας σε «πραγματικούς»
ασθενείς, δηλαδή χωρίς να υπάρχουν πολλά κριτήρια αποκλεισμού από το δείγμα –
συννοσηρότητα, σοβαρότητα διαταραχής- και τέλος 10. περαιτέρω διερεύνηση της
αποτελεσματικότητας της ψυχοθεραπείας σε σύγκριση με τη φαρμακευτική αγωγή.
Μια άλλη πρόταση για μελλοντική έρευνα προέρχεται από τους Ball και συν. (2000)
οι οποίοι υποστηρίζουν ότι χρειάζεται να μελετηθούν οι λόγοι για τους οποίους φθίνει η
ανταπόκριση των ασθενών με συννοσηρότητα στον άξονα ΙΙ στη θεραπεία, καθώς και να
καθοριστούν οι παράγοντες εκείνοι που καθιστούν μια ομάδα ασθενών ακατάλληλους για
ομαδική θεραπεία και πιο συγκεκριμένα για βραχεία ομαδική θεραπεία. Μια μέθοδος θα
ήταν να γίνονται πιο εντατικές επαναληπτικές συνεδρίες μετά το πέρας της θεραπείας
(follow-up) ώστε να καταγράφεται η πορεία και η εξέλιξη των θεραπευόμενων (Ball et al.,
2000).
Τέλος, για πολλούς η ομαδική ΓΣΘ θεωρείται μορφή θεραπείας χαμηλού κόστους
και γι’ αυτό το λόγο οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα
(Peterson & Halstead, 1998). Ωστόσο, η περαιτέρω μελέτη της αποτελεσματικότητας της
θεραπείας αναφορικά με το οικονομικό της κόστος αποτελεί ερώτημα που αφορά
μελλοντική έρευνα και εδιαφέρει περισσότερο σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής (Arnow &
Constantino, 2003).
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Παραρτημα Ι
Πίνακας 1. Διαγνωστικά Κριτήρια κατά DSM-IV της Δυσθυμικής Διαταραχής (Μάνος, 1997)
Α.

Καταθλιπτική διάθεση στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, τις περισσότερες μέρες, όπως
φαίνεται είτε από υποκειμενική εκτίμηση είτε σύμφωνα με παρατήρηση άλλων, τουλάχιστον
για 2 χρόνια. Σημείωση: σε παιδιά και εφήβους η διάθεση μπορεί να είναι ευερέθιστη και η
διάρκεια πρέπει να είναι τουλάχιστον για 1 χρόνο.

Β.

Παρουσία, όταν το άτομο είναι σε κατάθλιψη, δύο (ή περισσοτέρων) από τα παρακάτω:
(1)
ελαττωμένη όρεξη ή υπερφαγία
(2)
αϋπνία ή υπερυπνία
(3)
ελαττωμένη ενέργεια/ενεργητικότητα ή κόπωση
(4)
χαμηλή αυτοεκτίμηση
(5)
ελαττωμένη ικανότητα για συγκέντρωση ή δυσκολία για λήψη αποφάσεων
(6)
αισθήματα έλλειψης ελπίδας

Γ.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου των 2 χρόνων (1 χρόνου για παιδιά ή εφήβους) της
διαταραχής, ποτέ το άτομο δεν ήταν ελεύθερο συμπτωμάτων των κριτηρίων Α και Β για
διάστημα περισσότερο από 2 μήνες κάθε φορά.

Δ.

Κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων χρόνων της διαταραχής (1 χρόνου για παιδιά ή εφήβους) δεν
ήταν παρόν Μείζον Καταθλιπτικό Επεισόδιο· δηλαδή η διαταραχή δεν εξηγείται καλύτερα ως
χρόνια Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή ή Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή σε Μερική
Ύφεση.
Σημείωση: Μπορεί να υπήρξε ένα προηγούμενο Μείζον Καταθλιπτικό Επεισόδιο, αρκεί να
ήταν σε πλήρη ύφεση (όχι σημαντικά σημεία ή συμπτώματα για 2 μήνες) πριν την ανάπτυξη
της Δυσθυμικής Διαταραχής. Επιπρόσθετα, μετά τα αρχικά 2 χρόνια (1 χρόνο για παιδιά ή
εφήβους) της Δυσθυμικής Διαταραχής, μπορεί να επικάθονται επεισόδια Μείζονος
Καταθλιπτικής Διαταραχής, περίπτωση στην οποία μπορούν να μπουν και οι δύο διαγνώσεις,
όταν πληρούνται τα κριτήρια για ένα Μείζον Καταθλιπτικό Επεισόδιο.

Ε.

Δεν έχει υπάρξει ποτέ ένα Μανιακό Επεισόδιο, Μεικτό Επεισόδιο ή Υπομανιακό Επεισόδιο
και δεν έχουν ποτέ (συμ)πληρωθεί τα κριτήρια για Κυκλοθυμική Διαταραχή.

ΣΤ.

Η διαταραχή δεν συμβαίνει αποκλειστικά και μόνον κατά τη διάρκεια της πορείας μιας
χρόνιας Ψυχωτικής Διαταραχής όπως η Σχιζοφρένεια ή η Παραληρητική Διαταραχή.

Ζ.

Τα συμπτώματα δεν οφείλονται στα άμεσα φυσιολογικά αποτελέσματα της δράσης μιας
ουσίας (π.χ. ουσία κατάχρησης, φάρμακο) ή μιας γενικής ιατρικής κατάστασης (π.χ.
υποθυρεοειδισμός).

Η.

Τα συμπτώματα προκαλούν κλινικά σημαντική υποκειμενική ενόχληση ή έκπτωση στον
κοινωνικό, επαγγελματικό ή σε άλλους σημαντικούς τομείς της λειτουργικότητας.

Προσδιορίστε αν:
Πρώιμης έναρξης: αν η έναρξη είναι πριν από την ηλικία των 21
Όψιμης έναρξης: αν η έναρξη είναι στην ηλικία των 21 χρονών και μετά
Προσδιορίστε (για το τρέχον ή το πιο πρόσφατο επεισόδιο):
Με Άτυπα Στοιχεία
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Πίνακας 2. Τρόποι Αντιμετώπισης Εκλυτικών Γεγονότων
1. να μην αντιδράς σε αυτά
2. να αλλάξεις τον τρόπο που αντιδράς σε αυτά
3. να τα αποφεύγεις
4. να τα αλλάξεις
5. να τα αντιμετωπίσεις
Πίνακας 3. Τεχνικές Διακοπής της Σκέψης
1. τεχνική στοπ: άμεση διακοπή της σκέψης
2. τεχνική του επιδέσμου: ο θεραπευόμενος φοράει στο χέρι του έναν επίδεσμο που τον τραβάει
όταν πιάνει τον εαυτό του να κάνει αρνητικές σκέψεις
3. προσδιορισμός συγκεκριμένης χρονικής στιγμής την ημέρα (περίπου 15 λεπτά) όπου το άτομο
αφιερώνει αυτόν τον χρόνο για να σκέφτεται τις ανησυχίες του.
Πίνακας 4. Τέσσερα Βήματα για την Άσκηση Διεκδικητικότητας στη Φαντασία
1. η δημιουργία μιας νοητικής φωτογραφίας της κατάστασης στην οποία ο θεραπευόμενος θέλει να
χρησιμοποιήσει την αυτο-αποκάλυψη
2. η μετατροπή της φωτογραφίας σε ταινία
3. η εισαγωγή μέσα στην ταινία της στιγμής που δηλώνει τα συναισθήματά του
4. το να φανταστεί την επιθυμητή αντίδραση των άλλων στην δήλωση του συναισθήματός του
Πίνακας 5. Οκτώ Κανόνες για τον Ορισμό Προβλήματος
1. να ξεκινάς με κάτι θετικό
2. να είσαι συγκεκριμένος
3. να περιγράφεις τι είναι αυτό που κάνει ή λέει ο άλλος, το οποίο δημιουργεί πρόβλημα σε εσένα
(χρησιμοποίησε αυτο-αποκάλυψη)
4. να μην χρησιμοποιείς χαρακτηρισμούς όταν περιγράφεις το πρόβλημα
5. να εκφράζεις τα συναισθήματά σου ως αντίδραση σε αυτό που κάνει ή λέει ο άλλος
6. να παραδέχεσαι τη δική σου συνεισφορά στο πρόβλημα. Να αποδέχεσαι την ευθύνη του μεριδίου
σου ακόμη κι αν αυτό προκαλεί δυσφορία στους άλλους
7. να μην κατηγορείς τους άλλους
8. να είσαι σύντομος
Πίνακας 6. Οι Κανόνες για τον Καταιγισμό Ιδεών
1. γράψε σε μία λίστα όσες περισσότερες λύσεις μπορείς
2. να μην είσαι επικριτικός, όλες οι ιδέες επιτρέπονται
3. να είσαι δημιουργικός
4. ξεκίνα με το να προσφερθείς να αλλάξεις μία από τις δικές σου συμπεριφορές
Πίνακας 7. Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης-Σημαντικά Γεγονότα Ζωής
1. κοινωνικοί αποχωρισμοί (μετακόμιση φίλων, διαζύγιο, θάνατος κοντινού προσώπου)
2. προβλήματα υγείας (αρρώστια, τραυματισμός)
3. νέες υπευθυνότητες και προσαρμογές (καινούρια δουλειά ή αλλαγή σχολικού πλαισίου)
4. θέματα που σχετίζονται με τη δουλειά (στρες λόγω καινούριας δουλειάς ή λόγω φόρτου εργασίας)
5. οικονομική κρίση (απώλεια δουλειάς, όχι αρκετά χρήματα για την πληρωμή λογαριασμών)
6. σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν σε κάποιο κοντινό πρόσωπο
Πίνακας 8. Διαφορά μεταξύ Εσωτερικής και Εξωτερικής Πραγματικότητας
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Η εξωτερική και αντικειμενική πραγματικότητα
τα γεγονότα: ό,τι μπορεί να παρατηρηθεί και να
μετρηθεί
§
τα πράγματα που κάνεις
§
οι ασθένειες που έχεις ή που πέρασες
στο παρελθόν
§
τα χρήματα που διαθέτεις
§
πόσοι άνθρωποι ζουν μαζί σου
§
το φυσικό σου περιβάλλον

Η εσωτερική
Πραγματικότητα
ο νοητικός κόσμος, τον οποίο δεν μπορούν να
δουν οι άλλοι
§
σκέψεις
§
πεποιθήσεις
§
αναμνήσεις
§
ελπίδες
§
ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι
τι σου συμβαίνει

Πίνακας 9. Κατηγορίες Αρνητικών Σκέψεων
1.
σκέψη του όλα ή τίποτα: σκέψεις των άκρων
2.
αρνητικό φίλτρο: το άτομο θυμάται μόνο τα αρνητικά γεγονότα και αγνοεί τα θετικά
3.
πεσσιμισμός: το άτομο πιστεύει ότι τα αρνητικά γεγονότα είναι πιο πιθανόν να συμβούν
4.
υπερβολή: το άτομο υπερβάλλει τα προβλήματα και τις συνέπειες τους και υποτιμά την
ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων
5.
υπεργενίκευση: γενίκευση ενός μεμονωμένου αρνητικού γεγονότος/ χαρακτηριστικού σε
όλες τις πτυχές της ζωής
6.
ετικετοποίηση: δίνει ταμπέλες στον εαυτό του αντί να βρίσκει ποιο είναι το λάθος/ το
πρόβλημα
7.
αποτυχία αναγνώρισης της προσπάθειας: θεωρεί ότι τα θετικά πράγματα που του
συμβαίνουν οφείλονται στην τύχη και όχι σε προσωπική προσπάθεια
8.
μαντεύει τι σκέφτονται οι άλλοι και πάντα υπάρχει κάτι αρνητικό για τον ίδιο
9.
πιστεύει ότι μπορεί να προβλέψει το μέλλον και ότι του επιφυλάσσει καταστροφές και
προβλήματα
10.
πρέπει: κατακλύζεται από όλες τις ευθύνες
Πίνακας 10. Τεχνική Επίλυσης Προβλήματος
1. ορισμός προβλήματος
2. καταιγισμός ιδεών-λύσεων
3. επιλογή της καλύτερης λύσης
4. εφαρμογή της λύσης και αξιολόγηση των επιπτώσεών της
5. επαναξιολόγηση του προβλήματος και εφαρμογή της δεύτερης καταλληλότερης εναλλακτικής
λύσης
Πίνακας 11. Στυλ Επικοινωνίας
§
παθητική επικοινωνία: αποφυγή συγκρούσεων, δεν εκφράζει τα συναισθήματά του, δεν
μπορεί να πει «όχι» σε μία παράλογη απαίτηση, οι άλλοι αποφασίζουν για τον ίδιο, συμφωνεί με
όλους, φτωχή βλεμματική επαφή, μιλάει χαμηλόφωνα
§
επιθετική επικοινωνία: υπερασπίζεται τα δικαιώματα του, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη
των πράξεών του, κατηγορεί τους άλλους, μιλάει σε δεύτερο πρόσωπο, δεν ενδιαφέρεται για τα
συναισθήματα των άλλων, κάνει έντονη βλεμματική επαφή, η στάση σώματος είναι επιθετική/
απειλητική
§
διεκδικητική επικοινωνία: υπερασπίζεται τα δικαιώματά του χωρίς να παραβιάζει τα
δικαιώματα των άλλων, εκφράζει θετικά και αρνητικά συναισθήματα, μιλάει σε πρώτο πρόσωπο,
χρησιμοποιεί σταθερό τόνο φωνής, κάνει κατάλληλη βλεμματική επαφή, οι εκφράσεις του
προσώπου συνάδουν με το λεκτικό περιεχόμενο
Πίνακας 12. Τεχνικές Χαλάρωσης
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Τεχνικές
Διαφραγματική αναπνοή ένας τρόπος
χαλάρωσης από μία στρεσσογόνο
κατάσταση ή η διατήρηση χαλάρωσης
κατά τη διάρκεια της ημέρας

Μυϊκή χαλάρωση:
Συνδυάζεται συχνά με τη διαφραγματική
αναπνοή και βοηθάει το άτομο να
κοιμηθεί

περιγραφή
ανέπνευσε από τη μύτη, αργά και βαθιά για δέκα φορές
§
§
βεβαιώσου ότι το στομάχι σου φουσκώνει χωρίς να
κουνιέται το στήθος σου
§
εξέπνευσε από τη μύτη αργά και ολοκληρωτικά για δέκα
φορές
§
επανάλαβε για πέντε με δέκα φορές και εφάρμοσε την
τεχνική καθημερινά, ακόμη και όταν δεν αισθάνεσαι αγχωμένος
ξάπλωσε χωρίς να σταυρώσεις τα χέρια ή τα πόδια σου
§
§
ανάπνεε αργά και βαθιά κατά την διάρκεια της άσκησης
§
ξεκίνα με το κεφάλι και κατέβαινε προς τα κάτω,
εστιάζοντας σε όλους τους μυς του σώματος
§
σφίγγε δυνατά τον κάθε μυ, μετρώντας από το πέντε
στο δέκα και χαλάρωνέ τον τελείως
§
να αισθάνεσαι τον κάθε μυ τελείως χαλαρό και βαρύ
§
συμπεριέλαβε το μέτωπο, αυτιά, μάτια, στόμα, λαιμό,
ώμους, δάχτυλα, στήθος κ.λ.π.
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Παραρτημα ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α. Εγχειρίδιο για ομάδες με κατάθλιψη
Συνεδρίες
1η συνεδρία

2η συνεδρία

η

3 συνεδρία
η

4 συνεδρία

η

5 συνεδρία

6η συνεδρία

η

7 συνεδρία

η

8 συνεδρία
9η συνεδρία
η

10 συνεδρία

Ατζέντα
§
Γνωριμία των θεραπευτών και θεραπευομένων
§
Κανόνες της ομάδας
§
Η ΓΣΘ στην κατάθλιψη
§
Περιγραφή του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου για την κατάθλιψη
§
Εργασία για το σπίτι
§
Στοχοθέτηση
§
Η σχέση μεταξύ διάθεσης και συμπεριφοράς
§
Εισαγωγή στην αξιολόγηση διάθεσης/ συναισθήματος
§
Η σχέση μεταξύ δραστηριοτήτων και διάθεσης
§
Εργασία για το σπίτι
§
Συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις (μετατροπή των δραστηριοτήτων
για τη βελτίωση της διάθεσης)
§
Εργασία για το σπίτι
§
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συμπεριφοριστικών
μετατροπών
§
Αναγνώριση των «μεταβολών της διάθεσης»
§
Εντοπισμός και αξιολόγηση συναισθημάτων που σχετίζονται με
δύσκολες καταστάσεις
§
Εργασία για το σπίτι
§
Ανασκόπηση των καταγραφών για τις σκέψεις (περιγραφή
κατάστασης και αναγνώριση συναισθήματος)
§
Η περιγραφή της ερμηνείας και «self talk» ως ο σύνδεσμος μεταξύ
κατάστασης και συναισθήματος
§
Αυτόματες σκέψεις: επικέντρωση στην πιο σχετική με το εκάστοτε
συναίσθημα σκέψη
§
Εργασία για το σπίτι
§
Ανασκόπηση των καταγραφών για τις σκέψεις (περιγραφή
κατάστασης, συναισθήματος και σκέψης)
§
Αναγνώριση των αυτόματων σκέψεων
§
Εισαγωγή στην τεχνική εύρεσης αποδείξεων (προς επικύρωση των
αυτόματων σκέψεων)
§
Αξιολόγηση των αποδείξεων που συνηγορούν υπέρ των αυτόματων
σκέψεων
§
Εργασία για το σπίτι
§
Ανασκόπηση των καταγραφών για τις σκέψεις (περιγραφή
κατάστασης, συναισθήματος, σκέψης και αποδείξεων υπέρ των αυτόματων
σκέψεων)
§
Εισαγωγή στην τεχνική εύρεσης αποδείξεων (προς απόρριψη των
αυτόματων σκέψεων)- παραδείγματα
§
Εργασία για το σπίτι
§
«Γνωσιακή διαστρέβλωση»
§
Παραδείγματα γνωσιακών λαθών
§
Εργασία για το σπίτι
§
«Εναλλακτικές σκέψεις»
§
Ανίχνευση προβλημάτων στις εναλλακτικές σκέψεις
§
Εργασία για το σπίτι
§
Ανασκόπηση των καταγραφών για τις σκέψεις (οπού υπάρχει
ανεπαρκής πληροφόρηση για την εξαγωγή συμπεράσματος)
§
Πειράματα: επινόηση τρόπων για την συλλογή επιπλέον
πληροφοριών –παραδείγματα
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11η συνεδρία

η

12 συνεδρία

13η συνεδρία

14η συνεδρία

15η συνεδρία
16η συνεδρία
η
17 συνεδρία

Εργασία για το σπίτι
§
§
Ανασκόπηση των καταγραφών για τις σκέψεις (όπου εντοπίζεται ένα
πρόβλημα προς επίλυση)
§
Στρατηγικές επίλυσης προβλήματος
§
Χρήση παραδειγμάτων για τη δημιουργία πλάνου επίλυσης
προβλήματος
§
Εργασία για το σπίτι
§
«Βαθύτερες πεποιθήσεις»
§
Τεχνική του κάθετου τόξου
§
Η χρήση του κάθετου τόξου για συντελεστικές υποθέσεις για τον
εαυτό, τους άλλους και τον κόσμο
§
Εργασία για το σπίτι
§
Η σχέση μεταξύ συντελεστικών υποθέσεων και βαθύτερων
πεποιθήσεων
§
Το μοντέλο του «συνεχούς» των βαθύτερων πεποιθήσεων και
έμφαση στις τεχνικές που τις αλλάζουν
§
Η αλλαγή τυπικών μοτίβων αντιμετώπισης και η συλλογή δεδομένων
που επιβεβαιώνουν εναλλακτικές βαθύτερες πεποιθήσεις
§
Εργασία για το σπίτι
§
Στρατηγικές αντιμετώπισης που συνδέονται με τις βαθύτερες
πεποιθήσεις
§
Παραδείγματα που αναδεικνύουν την αυταπάτη των στρατηγικών
αντιμετώπισης
§
Εναλλακτικές στρατηγικές αντιμετώπισης
§
Εργασία για το σπίτι
§
Ενσωμάτωση και εφαρμογή μαθημένων δεξιοτήτων
§
Ενσωμάτωση και εφαρμογή μαθημένων δεξιοτήτων
§
Η έννοια της παρεκτροπής και της υποτροπής
§
Στρατηγικές αντιμετώπισης της παρεκτροπής και υποτροπής
§
Σχεδιασμός συγκεκριμένων για τον κάθε ασθενή στρατηγικών
αντιμετώπισης της υποτροπής
§
Κλείσιμο

Πίνακας Β. Εγχειρίδιο για τις ομάδες εφήβων
Συνεδρίες
η

1 συνεδρία
κατάθλιψη και κοινωνική μάθηση

η

2 συνεδρία
αυτό-παρατήρηση και αλλαγή

η

3 συνεδρία
μειώνοντας την ένταση

Ατζέντα
§
Ερωτηματολόγιο διάθεσης (10 λεπτά)
§
Κανόνες ομάδας (10 λεπτά)
§
Άσκηση γνωριμίας (40 λεπτά)
§
Γνωσιακή προσέγγιση (25 λεπτά)
§
Καταγραφή ημερολογίου διάθεσης (10 λεπτά)
§
Εργασία για το σπίτι (10 λεπτά)
§
Κουίζ (5 λεπτά)
Κανόνας: οι άλλοι σε συμπαθούν εάν τους συμπαθήσεις και εσύ
§
Ανασκόπηση εργασίας για το σπίτι (15 λεπτά)
§
Ξεκινώντας μια συζήτηση (30 λεπτά)
§
Τρόπος καταγραφής (15 λεπτά)
§
Καταγραφή ευχάριστων δραστηριοτήτων (35 λεπτά)
§
Εργασία για το σπίτι (10 λεπτά)
§
Κουίζ (5 λεπτά)
κανόνας:το κλειδί στην αλλαγή είναι η προσεκτική
αυτοπαρατήρηση
§
Ανασκόπηση της εργασίας για το σπίτι (15 λεπτά)
§
Γνωριμία καινούριων ατόμων (35 λεπτά)
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η

4 συνεδρία
μαθαίνοντας να αλλάζεις

5η συνεδρία
αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης

η

6 συνεδρία
η δύναμη της θετικής σκέψης

7η συνεδρία
αμφισβητώντας τις παράλογες
σκέψεις

η

8 συνεδρία
χαλάρωση

9η συνεδρία
επικοινωνία, μέρος 1

Τεχνική χαλάρωσης του Jacobsen (25 λεπτά)
§
§
Ερωτήσεις και απαντήσεις (10 λεπτά)
§
Εργασία για το σπίτι (10 λεπτά)
§
Κουίζ (5 λεπτά)
κανόνας: το να γνωρίζεις καινούριους ανθρώπους είναι μία
δεξιότητα που μπορείς να μάθεις
§
Ανασκόπηση της εργασίας για το σπίτι (15 λεπτά)
§
Εξετάζοντας τα δεδομένα για ευχάριστες
δραστηριότητες και τη διάθεση (30 λεπτά)
§
Στοχοθέτηση ευχάριστων δραστηριοτήτων (35 λεπτά)
§
Συμβόλαιο (15 λεπτά)
§
Εργασία για το σπίτι (10 λεπτά)
§
Κουίζ (5 λεπτά)
κανόνας: μπορείς να μάθεις πώς να αλλάξεις
§
Ανασκόπηση της εργασίας για το σπίτι (20 λεπτά)
§
Σχεδιασμός σχεδίου (15 λεπτά)
§
Δεξιότητες διαλόγου (15 λεπτά)
§
Έλεγχος σκέψης (45 λεπτά)
§
Εργασία για το σπίτι (10 λεπτά)
§
Κουίζ (5 λεπτά)
κανόνας: σχέδιο για την επιτυχία
§
Ανασκόπηση της εργασίας για το σπίτι (15 λεπτά)
§
Αύξηση θετικής σκέψης (25 λεπτά)
§
Αναγνώριση αρνητικών σκέψεων (5 λεπτά)
§
Μετατροπή της αρνητικής σκέψης σε θετική (50 λεπτά)
§
Συμβόλαιο (5 λεπτά)
§
Εργασία για το σπίτι (5 λεπτά)
§
Κουίζ (5 λεπτά)
κανόνας: σκέψου θετικά
Ανασκόπηση της εργασίας για το σπίτι (15 λεπτά)
§
§
Ανακάλυψη παράλογων πεποιθήσεων (20 λεπτά)
§
Μετατροπή μη-προσωπικής σε προσωπική σκέψη (10
λεπτά)
§
Η μέθοδος C-A-B (40 λεπτά)
§
Άλλοι τρόποι αντιμετώπισης εκλυτικών γεγονότων (15
λεπτά)
§
Εργασία για το σπίτι (5 λεπτά)
§
Κουίζ (5 λεπτά)
κανόνας: οι πεποιθήσεις σου μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο
που αισθάνεσαι
§
Ανασκόπηση της εργασίας για το σπίτι (10 λεπτά)
§
Εξάσκηση στην C-A-B (10 λεπτά)
§
Βελτίωση φιλικών δεξιοτήτων (20 λεπτά)
§
Αποτελεσματική χρησιμοποίηση τεχνικών χαλάρωσης
(10 λεπτά)
§
Η τεχνική χαλάρωσης του Benson (35 λεπτά)
§
Εφαρμόζοντας την τεχνική Benson γρήγορα (10 λεπτά)
§
Εργασία για το σπίτι (10 λεπτά)
§
Κουίζ (5 λεπτά)
κανόνας: ένας χαλαρός άνθρωπος είναι ένας ευτυχισμένος
άνθρωπος
§
Ανασκόπηση της εργασίας για το σπίτι (15 λεπτά)
§
Τεχνικές για την διακοπή αρνητικών σκέψεων (20 λεπτά)
§
Αντιδράσεις (10 λεπτά)
§
Ακούω ενεργά, μέρος 1ο (20 λεπτά)
ο
§
Ακούω ενεργά, μέρος 2 (20 λεπτά)
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η

10 συνεδρία
επικοινωνία, μέρος 2

11η συνεδρία
διαπραγμάτευση και επίλυση
προβλήματος,
μέρος 1

12η συνεδρία διαπραγμάτευση
και επίλυση προβλήματος,
μέρος 2
εκδοχή για έφηβους
(εκδοχή για εφήβους και γονείς)

η

13 συνεδρία
διαπραγμάτευση και επίλυση
προβλήματος,
μέρος 3
εκδοχή για έφηβους
(εκδοχή για εφήβους και γονείς)
η
14 συνεδρία
διαπραγμάτευση και επίλυση
προβλήματος,
μέρος 4
εκδοχή για έφηβους
(εκδοχή για εφήβους και γονείς)
15η συνεδρία
στόχοι ζωής

16η συνεδρία
πρόληψη, σχεδιασμός, κλείσιμο

Επικριτικές αντιδράσεις vs αντιδράσεις με κατανόηση
§
(10 λεπτά)
§
Εργασία για το σπίτι (10 λεπτά)
§
Κουίζ (5 λεπτά)
κανόνας: η θετική επικοινωνία χτίζει καλές σχέσεις
§
Ανασκόπηση της εργασίας για το σπίτι (15 λεπτά)
§
Έκφραση θετικών συναισθημάτων (35 λεπτά)
§
Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων (45 λεπτά)
§
Εργασία για το σπίτι (10 λεπτά)
§
Κουίζ (5 λεπτά)
κανόνας: η αυτό-αποκάλυψη βοηθάει τις σχέσεις να ωριμάσουν
Ανασκόπηση της εργασίας για το σπίτι (15 λεπτά)
§
§
Χρησιμοποίηση της τεχνικής διεκδικητικότητας στη
φαντασία (15 λεπτά)
§
Οι αρχές της επίλυσης προβλήματος και
διαπραγμάτευσης (10 λεπτά)
§
Βασικοί κανόνες για τον χειρισμό διαφωνιών (10 λεπτά)
§
Ορισμός προβλήματος (10 λεπτά)
§
Εφαρμογή επίλυσης προβλήματος και του να ακούω
ενεργά (35 λεπτά)
§
Εργασία για το σπίτι (10 λεπτά)
§
Κουίζ (5 λεπτά)
κανόνας: η αντιμετώπιση μικρών διαφωνιών προλαμβάνει
μεγάλες συγκρούσεις
Ανασκόπηση της εργασίας για το σπίτι (15 λεπτά)
§
§
Καταιγισμός ιδεών (15 λεπτά)
§
Επιλογή μίας λύσης (15 λεπτά)
§
Εφαρμογή και συμβόλαιο (15 λεπτά)
§
Εφαρμογή της επίλυσης προβλήματος και
διαπραγμάτευσης (35 λεπτά)
§
Εργασία για το σπίτι (10 λεπτά)
§
Κουίζ (5 λεπτά)
κανόνας: ο συμβιβασμός είναι το κλειδί για αμοιβαίες συμφωνίες
Ανασκόπηση της εργασίας για το σπίτι (10 λεπτά)
§
§
Καθοδηγούμενη επίλυση προβλήματος και
διαπραγμάτευση (70 λεπτά)
§
Παρουσίαση της επίλυσης προβλήματος στους γονείς
(20 λεπτά)
§
Εργασία για το σπίτι (10 λεπτά)
Ανασκόπηση της εργασίας για το σπίτι (45 λεπτά)
§
§
Περισσότερη επίλυση προβλήματος και
διαπραγμάτευση (60 λεπτά)
§
Εργασία για το σπίτι (5 λεπτά)
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Ανασκόπηση της εργασίας για το σπίτι (15 λεπτά)
Σχέδιο ζωής (40 λεπτά)
Ξεπερνώντας τους φόβους και τα εμπόδια (35 λεπτά)
Εργασία για το σπίτι (10 λεπτά)
Κουίζ (5 λεπτά)
Ανασκόπηση της εργασίας για το σπίτι (15 λεπτά)
Ερωτηματολόγιο διάθεσης (15 λεπτά)
Διατήρηση οφελών (15 λεπτά)
Σχέδιο έκτακτης ανάγκης (25 λεπτά)
Πρώιμη αναγνώριση (10 λεπτά)
Περίληψη (15 λεπτά)
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§

Κλείσιμο της ομάδας (10 λεπτά)

Πίνακας Γ. Εγχειρίδιο για τις ομάδες γυναικών
Συνεδρίες
1. μπορεί να αναπτύξεις
κατάθλιψη;
2. η κατάθλιψη στις γυναίκες
3. οι σκέψεις και η διάθεση

4. οι δραστηριότητες και η
διάθεσή

5. οι άλλοι και η διάθεση

6. στρες και κατάθλιψη: μία
στενή σχέση

Ατζέντα
§
λίστα των συμπτωμάτων
§
οι διαφορετικές αιτίες της κατάθλιψης
§
οι επιπτώσεις της κατάθλιψης
§
οι κίνδυνοι που οδηγούν στη δημιουργία κατάθλιψης στις
γυναίκες
§
τα επίπεδα κατάθλιψης στις γυναίκες
§
η σχέση μεταξύ των σκέψεων και της διάθεσης
§
διαφοροποίηση εσωτερικής και εξωτερικής
πραγματικότητας
§
η επιρροή της εσωτερικής πραγματικότητας στην
εξωτερική
§
τα υγιή και τα δυσλειτουργικά μοτίβα σκέψης
§
αύξηση των υγιών και μείωση των δυσλειτουργικών
σκέψεων
§
οι επιπτώσεις των δραστηριοτήτων στη διάθεσή
§
ταυτοποίηση ευχάριστων δραστηριοτήτων
§
επιλογή ευχάριστων δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν
στη μείωση της κατάθλιψης
§
στρατηγικές επίλυσης προβλήματος
§
στοχοθέτηση
§
η συνεισφορά των διαπροσωπικών προβλημάτων στην
κατάθλιψη
§
σύστημα κοινωνικής στήριξης
§
διαχείριση της διάθεσης- διαχείριση του χρόνου με τους
άλλους
§
στυλ επικοινωνίας
§
θετικές και υγιείς επιλογές στις σχέσεις
§
ορισμός του στρες
§
διάφοροι τρόποι ανακούφισης από το στρες
§
η σχέση στρες και κατάθλιψης
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7.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Γίνεται επιλογή ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων μεταξύ των πιο κάτω 5 DVD
Synopsis:
In Cognitive Therapy, Dr. Judith S. Beck illustrates how this
present-oriented, brief form of psychotherapy works. Dr.
Beck meets with an African American woman in her late 30's
who is a single parent dealing with life-long depression. Dr.
Beck helps the client begin to sort out her problems and
modify her dysfunctional cognitions through Socratic
questioning and other techniques.
Cognitive Therapy With Judith S.
Beck, PhD
Part of the Systems of
Psychotherapy Video Series
Running Time: Over 100 minutes

DVD Bonus Feature: This powerful session features a voiceover in which Dr. Beck comments on her work with this
client.

Synopsis:
Beck combines collaborative and directive techniques with
skills-building and education about how to challenge cognitive
distortions to help a depressedclient see that she can make
decisions that will positively influence both her circumstances
and her mood.Run Time: approx. 95 minutes
Brief Therapy Inside Out Cognitive Therapy for Depression
(DVD)
Aaron Beck, MD
Publication Date: December 1997
Demonstration of the Cognitive
Therapy of Depression: Interview
#1 (Patient with a Family
Problem)
Aaron T. Beck, MD., therapist.
©1977.

Cognitive Therapy of Depression:
Interview #1
(Patient with Hopelessness
Problem)

In this classic roleplayed recording, Dr. Beck demonstrates the
use of cognitive therapy with a depressed and suicidal woman.
He skillfully interweaves accurate empathy, socialization of the
patient to the cognitive model, and collaborative rational
evaluation of her distressing thoughts and beliefs. His style
exemplifies collaborative empiricism and the active, structured,
direct, and problem-oriented approach used in cognitive
therapy. This tape also demonstrates how to conceptualize a
patient in a cognitive framework. Running time: 39:27. (Tape
was created in the 1970s)
In this early recording of an actual therapy session, Dr. Beck
masterfully demonstrates the process of cognitive therapy for
depression. Through collaborative empiricism, Dr. Beck skillfully
addresses the patient s hopelessness and distressing thoughts.
Through the use of graded tasks, Dr. Beck helps the patient
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Aaron T. Beck, MD, therapist.
©1979.

formulate a plan of action that directly addresses the patient s
helplessness and hopelessness. Running time: 43:00. (Tape was
created in the 1970s and is best played at a high volume.)

Three
Approaches
to
Psychotherapy
III
Part 2 - Donald Meichenbaum
(Cognitive-Behavior Modification)

1986. DVD. Color
46:36 minutes
Psychological & Educational Films
Meichenbaum says his system is an attempt to integrate the
clinical concerns of Psychodynamic therapists and CognitiveSemantic therapists with the technology of Behavior Therapy.
He says that behavior is a reflection of several processes
including the kinds of thoughts, feelings and internal dialogues
of the client. The therapist's job, he says, is to help the client
become aware of each of these processes, the recurring
behavior patterns the client emits in differing situations, and
the reactions the client elicits in others.
Meichenbaum helps the client Richard view the effect he has on
others as evidence of his behavior, and to examine the options
open to him.
The video includes Meichenbaum describing his system of
psychotherapy and practice, his interview with the client, and
his comments about the session.
Institutional purchase only

Three
Approaches
to
Psychotherapy
III
Part 3 - Aaron T. Beck (Cognitive
Therapy)

1986. DVD. Color
46:19 minutes
Beck, the "father" of Cognitive Therapy and its primary leader,
is noted for his work with anxiety and depression. Cognitive
therapy, in part, he says, deals with the thoughts, the negative
things we tell ourselves, that lead to bad feelings and clinical
symptoms.
Beck teaches the client Richard how to identify his own
negative thoughts and to rebut them to help his anxiety and
depression.
The video includes Beck describing his system of psychotherapy
and practice, his interview with the client, and his comments
about the session.
Institutional purchase only

Τέλος
Ευθυμίου, 2012
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