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Περίληψη  

Η λήψη ιστορικού κατά την πρώτη κλινική συνέντευξη δεν στοχεύει απλά στην 

συλλογή πληροφοριών, αποτελεί την αρχή της θεραπείας. Πέρα από την 

ευαισθησία,  την κατανόηση και πιθανώς την ενσυναίσθηση,  ο κλινικός αρχίζει να 

ανιχνεύει τον τρόπο λειτουργίας της σκέψης του ασθενούς και να θέτει τις βάσεις 

μιας καλής θεραπευτικής σχέσης. 

Στην γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία διάφορα αιτιολογικά μοντέλα που 

εξηγούν την γένεση και την διατήρηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο 

ασθενής, αποτελούν τον δρόμο που οδηγούν την σκέψη του συνεντευκτή, ορίζουν 

τον τρόπο που θέτει τις ερωτήσεις και καθοδηγούν στη συλλογή πληροφοριών. Η 

                                                
1  Το παρόν άρθρο αποτελεί τμήμα της εισήγησης με τίτλο «Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ 
ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» που έγινε στην προσκεκλημένη Στρογγυλή Τράπεζα «Κλινική εκτίμηση ψυχικών διαταραχών: 
η διαφορετική αξιοποίηση της πληροφορίας μέσω της γνωσιακής- συμπεριφοριστικής προσέγγισης» στα πλαίσια 
του 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου (4-7/5/2006) της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Η Στρογγυλή Τράπεζα 
οργανώθηκε από τον Κλάδο Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας της Ελληνικής Ψυχολογικής 
Εταιρείας. 
 
2 Κλινικός Ψυχολόγος (PhD), Ψυχοθεραπευτής, Εκπαιδευτής και Επόπτης γνωσιακής –συμπεριφοριστικής 
ψυχοθεραπείας στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, Υπεύθυνος του Τμήματος Θεραπειών 
Ενηλίκων του Ι.Ε.Θ.Σ.  kefthim@psych.uoa.gr  
3 Ψυχίατρος (PhD) Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Ψυχοθεραπευτής, απόφοιτος του  Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας 
της Συμπεριφοράς. mkattoul@med.uoa.gr  
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προβληματική συμπεριφορά (σύνδρομο, σύμπτωμα, δυσκολία) γίνεται κατανοητή 

ως αποτέλεσμα της δυσλειτουργικής επεξεργασίας της πληροφορίας σε 

καταστάσεις στις οποίες αυτή εμφανίζεται. Ο τρόπος που ο ασθενής επεξεργάζεται 

την πληροφορία (σκέψη και παραγόμενο συναίσθημα) είναι παρατηρήσιμος μέσω 

της εξιστόρησης συγκεκριμένων καταστάσεων. Ο κλινικός ενθαρρύνει στον ασθενή 

να περιγράψει καταστάσεις, οι οποίες προσφέρουν πέραν της εκλαμβανόμενης 

πληροφορίας, την βάση πάνω στην οποία το αιτιολογικό μοντέλο της διαταραχής 

γίνεται κατανοητό και από τον ασθενή. 

Στο παρόν άρθρο θα παρουσιαστεί ένα σύγχρονο μοντέλο επεξεργασίας της 

πληροφορίας και θα συζητηθεί η χρησιμότητα του στην κατανόηση της ψυχικής 

διαταραχής στο παράδειγμα της κοινωνικής λειτουργικότητας και οι θεραπευτικές 

εφαρμογές που μπορούν να προκύψουν με βάση το μοντέλο (το απαρτιωτικό 

θεραπευτικό πρόγραμμα στη σχιζοφρένεια). 

 

Οι θεωρίες επεξεργασίας πληροφορίας  

 Η θεωρία επεξεργασίας πληροφορίας εμφανίστηκε στο χώρο της 

ψυχολογίας τη δεκαετία του 40 και του 50. Χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να 

περιγράψει τις λειτουργίες που συμβαίνουν από τη στιγμή  της εμφάνισης ενός 

ερεθίσματος μέχρι την τελική αντίδραση του υποκειμένου σε αυτό με 

υπολογιστικούς όρους. Παράλληλα με την πρόοδο των γνωσιακών και 

συμπεριφορικών θεωριών, των νευροεπιστημών και των μελετών σχετικά με τα 

νευρωνικά κυκλώματα (που έθεσαν υπ’ ερώτηση την ευρέως διαδεδομένη ως τότε 

θεωρία της σειριακής επεξεργασίας πληροφοριών και στην εμφάνιση της 

αντίστοιχης παράλληλης επεξεργασίας) άρχισε η θεωρία επεξεργασίας 

πληροφοριών να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος ως μέσο κατανόησης 

διαφόρων ψυχικών νόσων αλλά και εργαλείο θεραπείας. 

Οι Goldfried και D’Zurilla το 1969 προσπάθησαν να αναλύσουν για πρώτη 

φορά τις απαραίτητες ικανότητες της αλληλουχίας επεξεργασίας πληροφοριών, που 

καθιστούν ένα άτομο λειτουργικό. Με βάση αυτή τη μελέτη, μετά τη δεκαετία του 

80 ξεκίνησε η προσπάθεια οι ως τότε αποσπασματικές και χωρίς θεωρητικό πλαίσιο 

μελέτες να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο θεωρητικό πλαίσιο. 

Ο Mc Fall (1982) κάνοντας χρήση και των νεοεμφανιζόμενων γνωσιακών σχημάτων 
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ανέπτυξε ένα νέο, επαναστατικό μοντέλο κοινωνικών δεξιοτήτων. Στο μοντέλο του 

Mc Fall για πρώτη φορά οι δεξιότητες δεν αντιμετωπίζονται ως χαρακτηριολογικά 

γνωρίσματα του ατόμου, αλλά ως ειδικές απαντητικές ικανότητες προς 

συγκεκριμένες συνθήκες. Οι δεξιότητες αυτές όταν υπάρχουν καθιστούν το άτομο 

λειτουργικό. Η διαπίστωση αυτή έδωσε νέα ώθηση στη μελέτη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων. 

 

Σύντομη αναδρομή των θεωριών κοινωνικής λειτουργικότητας 

Οι κοινωνικές δεξιότητες έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση και 

θεραπεία μεγάλου φάσματος της ψυχοπαθολογίας. Η μελέτη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων έχει εφαρμοστεί σε προβλήματα όπως η κατάθλιψη, ο αλκοολισμός, οι 

χρόνιες ψυχιατρικές διαταραχές και η σχιζοφρένεια, σε διαταραχές συμπεριφοράς 

των παιδιών, σε προβλήματα συζυγικών και διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς και σε 

περιπτώσεις βιασμών και σεξουαλικών κακοποιήσεων. 

 Η σαφής εμπειρική συσχέτιση ανάμεσα στις κοινωνικές δεξιότητες και 

πολλές μορφές ψυχοπαθολογίας, χρήζει περαιτέρω θεωρητικής επεξεργασίας και 

δοκιμασίας των προτεινόμενων μοντέλων (Mc Fall, 1982). Η κοινωνική 

δυσλειτουργικότητα πιθανόν να έχει αιτιολογική σχέση ή να αποτελεί πρωτεύον 

σύμπτωμα μιας ψυχοπαθολογικής κατάστασης. Εναλλακτικά, μπορεί να ενισχύει 

την πιθανότητα εμφάνισης ή υποτροπής διαταραχών συμπεριφοράς σε 

προδιαθετιμένα άτομα. Παρότι γνωρίζουμε από παλαιότερες μελέτες ότι 

συγκεκριμένες ψυχικές διαταραχές συνδέονται με ελλειμματικές δεξιότητες, 

αγνοούμε ακόμα το πως τα ελλείμματα αυτά εμφανίστηκαν ή ποιος είναι ο ρόλος 

τους στην διατήρηση της διαταραχής. 

 Προηγούμενες δουλειές στη μελέτη των κοινωνικών δεξιοτήτων (προ του 

1980) ήταν χωρίς θεωρητικό πλαίσιο και αποσπασματικές. Ο ερευνητής είχε στη 

διάθεσή του μια εκτεταμένη επιλογή μετρήσιμων κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και 

συμπεριφορικών αλληλουχιών που πιθανόν σχετίζονταν το κλινικό πρόβλημα ή τον 

πληθυσμό μελέτης, χωρίς τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ τους για το αντικείμενο 

της μελέτης του. Δεξιότητες ή συμπεριφορές που αποτελούν τη βάση της 

κοινωνικής λειτουργικότητας ήταν ασαφώς ορισμένες και περιλαμβάνονταν σε 
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πρωτόκολλα εκτίμησης ψυχοπαθολογίας και θεραπευτικά προγράμματα κατά μη 

συστηματικό τρόπο. Κανένα θεωρητικό πλαίσιο δεν ήταν διαθέσιμο για την 

τεκμηρίωση και ολοκλήρωση των ευρημάτων. 

 Μία σημαντική πρώιμη προσπάθεια για συστηματοποίηση επικεντρώθηκε 

σε διακριτές συμπεριφορές που λαμβάνουν χώρα κατά τις κοινωνικές 

συναναστροφές, όπως η βλεμματική επαφή, το χαμόγελο, το κούνημα του 

κεφαλιού, η νευρικότητα, οι χειρονομίες, ο χρόνος ομιλίας, ο λανθάνων χρόνος 

απαντήσεων, το θετικό ή αρνητικό λεκτικό περιεχόμενο κοκ. Αυτές τέθηκαν σε 

εφαρμογή ως στοιχειώδεις κοινωνικές δεξιότητες (Tower 1980). Οι Conger και 

Conger (1982) επεξεργάστηκε περαιτέρω τη διάκριση του Tower σε στοιχειώδεις και 

διαδικαστικές, όπου οι ικανότητες διαδικαστικές αντιμετωπίζονται δεξιότητες όπως 

ο χρονισμός, η εναλλαγή ρόλων, η κοινωνική ευαισθησία και ο αυτοέλεγχος της 

συμπεριφοράς, δεξιότητες που καθιστούν το άτομο ικανό να συμπεριφέρεται 

σύμφωνα με τους εκάστοτε κανόνες και σκοπούς. Αυτές οι στοιχειώδεις δεξιότητες, 

σε συνδυασμό με τις διαδικαστικές, προβλέπουν τη συνολική ικανότητα 

λειτουργικής συμπεριφοράς. Οι Conger και Conger (1982) ανέπτυξαν περαιτέρω την 

έρευνα δεξιοτήτων στηρίζοντας τη θέση τους. Οι Corrigan, Schade  και Lieberman 

(1992) σε ένα σημαντικό τους έργο για την σημερινή κατανόηση της σχιζοφρένειας 

ονόμασαν το θεωρητικό αυτό κατασκεύασμα τοπογραφικό συμπεριφορικό 

μοντέλο κοινωνικών δεξιοτήτων, σχετίζοντάς το με συμπεριφορικές θεωρίες και με 

αυτές της εξαρτημένης μάθησης . Εντούτοις, αυτή η στοιχειακή ανάλυση των 

δεξιοτήτων δεν μπόρεσε να καθορίσει τις απαραίτητες ικανότητες για λειτουργική 

συμπεριφορά σε συγκεκριμένες συνθήκες. 

 Η έλλειψη θεωρητικού πλαισίου δημιούργησε σημαντικά προβλήματα και 

στις πρώτες προσπάθειες θεραπευτικών εφαρμογών. Τα προγράμματα 

εκπαίδευσης καταρτίζονταν χωρίς προσεκτική ανάλυση των απαιτούμενων 

δεξιοτήτων για τη βελτίωση της λειτουργικότητας σε μελετούμενες συμπεριφορές 

ενδιαφέροντος. ΄Ετσι, ο κλινικός διαπιστώνοντας ότι ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο 

κοινωνικών δεξιοτήτων δεν ανταποκρινόταν σε ένα συγκεκριμένο συμπεριφορικό 

πρόβλημα αδυνατούσε να διευκρινήσει αν αυτή η αναποτελεσματικότητα 

οφειλόταν σε λανθασμένη επιλογή δεξιοτήτων ή σε μη απαντητικότητα της 

προβληματικής συμπεριφοράς σε οποιοδήποτε θεραπευτικό πρωτόκολλο. 
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Σε μία από τις κλασσικές εργασίες οι Goldfried και D’Zurilla (1969) πρότειναν 

τη μεθοδολογία για τη μελέτη των απαραίτητων δεξιοτήτων σε ειδικές 

συμπεριφορικές δοκιμασίες. Αυτή η συμπεριφορική-αναλυτική μεθοδολογία 

περιλαμβάνει πέντε στάδια και αξιολογήθηκε από τους ίδιους σε κοινωνικές 

δοκιμασίες που τίθενται σε πρωτοετείς φοιτητές κολεγίου. Σύμφωνα με αυτή, ένας 

ερευνητής δημιουργεί μια ομάδα υποθετικών προβληματικών κοινωνικών 

καταστάσεων και στη συνέχεια μια αντίστοιχη ομάδα πιθανών λύσεων. Το τρίτο και 

τέταρτο στάδιο  περιλαμβάνει την κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων και τη 

δημιουργία μιας κλίμακας βαθμολόγησης των αποτελεσμάτων. Στο τελικό στάδιο, ο 

ερευνητής επιλέγει μια υποομάδα των βαθμολογούμενων απαντήσεων σε 

συγκεκριμένα προβλήματα, δημιουργώντας δείκτες κοινωνικών δεξιοτήτων για 

συγκεκριμένες καταστάσεις. 

 Η συγκεκριμένη μεθοδολογία προώθησε μια σημαντική θεωρητική στροφή, 

ενισχύοντας την άποψη ότι οι δεξιότητες είναι περισσότερο ειδικές προς τις 

συνθήκες και απαιτήσεις ικανότητες, παρά χαρακτηριολογικά γνωρίσματα ή 

απαντητικές μανιέρες που διαπιστώνονται σε διαφορετικές συνθήκες (Mc Fall et al, 

1982). Η θεωρητική αυτή στροφή είχε πολύ σημαντικές εφαρμογές. Το μοντέλο που 

αντιμετωπίζει τις δεξιότητες ως χαρακτηριολογικά γνωρίσματα αντιμετωπίζει τους 

ανθρώπους ως κοινωνικά ικανούς απέναντι σε διαφορετικές συνθήκες. Μια 

ικανοποιητική συμπεριφορά σε μία συνθήκη προβλέπει αντίστοιχες συμπεριφορές 

σε άλλες συνθήκες. Αντιθέτως, εφόσον οι δεξιότητες αντιμετωπίζονται ως ειδικές 

προς συγκεκριμένη συνθήκη ικανότητες, ένας άνθρωπος θα μπορούσε για 

παράδειγμα να θεωρηθεί ικανός στην επεξεργασία και κατανόηση κοινωνικών 

πληροφοριών όχι όμως και στην επίλυση προβλημάτων. 

Παρότι η ανάπτυξη της συμπεριφορικής-αναλυτικής μεθόδου εκτίμησης της 

κοινωνικής λειτουργικότητας έδωσε νέα ώθηση στη έρευνα κοινωνικών δεξιοτήτων, 

παρέμεινε περιορισμένη ως τεχνική στο εύρος των δεξιοτήτων που μπορούσε να 

εκτιμήσει. Η μέθοδος μπορούσε να εκτιμήσει την ικανότητα του υποκειμένου να 

επιλέξει την καλύτερη δυνατή απόκριση μεταξύ των προσφερόμενων επιλογών, 

αλλά δε λάμβανε υπόψη πλειάδα άλλων ικανοτήτων (πχ. αναγνώριση 

προβληματικών καταστάσεων και όλων των πιθανών αποκρίσεων, έκφραση 

απάντησης, και αξιολόγηση της απόκρισης αυτής). Έτσι, βαθμιαία η μέθοδος αυτή 
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εξελίχθηκε ώστε ολόκληρη η αλληλουχία επίλυσης προβλημάτων να περιληφθεί σε 

νέα εργαλεία μετρήσεων (D’Zurilla & Goldfried 1971, Platt, Siegel, & Spivack 1975, 

Platt & Spivack 1972a, 1972b & 1975, Spivack, Platt & Shure 1976. Παρά την 

αναγνώριση της σημασίας των ικανοτήτων τόσο επίλυσης προβλημάτων όσο και 

έκφρασης συναισθημάτων, η θεωρία και η μεθοδολογία που περιγράφηκε έπρεπε 

να ενσωματώσει τις ικανότητες πρόσληψης και ακριβούς κατανόησης κοινωνικών 

πληροφοριών. Αρκετοί ερευνητές αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα και προσπάθησαν 

να μετρήσουν αυτού του τύπου τις ικανότητες. Μέχρι το 1980 κανένα θεωρητικό 

μοντέλο δεν είχε πετύχει να συμπεριλάβει συστηματικά και ολοκληρωμένα όλες τις 

δεξιότητες που ήταν απαραίτητες για την επιτυχία σε μια συγκεκριμένη κοινωνική 

δοκιμασία. Επιπλέον θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις ήταν απαραίτητες 

για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εργαλείου μέτρησης των κοινωνικών 

δεξιοτήτων. 

 Παράλληλα με τις πρώιμες προσπάθειες μέτρησης των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, η επιστημονική ψυχολογία έκανε μια μεγάλη στροφή από αμιγώς 

συμπεριφορικές σε πιο γνωσιακες-συμπεριφορικές κατευθύνσεις. Η «γνωσιακή 

επανάσταση» προσέφερε ένα νέο θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση της 

συμπεριφοράς. Μελέτες για τη μνήμη, τη γλώσσα, την αντίληψη και το συναίσθημα 

έμοιαζαν να αμφισβητούν το ευρέως αποδεκτό συμπεριφορικό μοντέλο 

ερεθίσματος-απόκρισης (Dember 1974). Ο συμπεριφορισμός, ήδη από τη δεκαετία 

του 1960, άρχισε να στρέφεται προς θεωρίες επεξεργασίας πληροφορίας, με τις 

γνωσιακές προσεγγίσεις να αποκτούν τη θέση κοινώς αποδεκτής μεταθεωρίας 

αναμεσα στους περισσότερους ψυχολόγους από τα μέσα του 80 (Baars 1986). Η 

θεωρητική πρόοδος που επιτεύχθηκε στη μελέτη της επεξεργασίας πληροφορίας 

ενίσχυσαν την αντικειμενικότητα και την ακρίβεια των μετρήσεων και κατά 

συνέπεια την επιστημονική αποδοχή των γνωσιακών διεργασιών ως αντικείμενο 

εμπειρικής παρατήρησης και μελέτης. 

 Ομοίως, η γνωσιακή Zeitgeist επηρέασε πολλούς μελετητές στον τομέα των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι τοπογραφικές προσεγγίσεις των δεξιοτήτων, όπως 

διαμορφώθηκαν το 1970 έδωσαν τη θέση τους στα γνωσιακά σχήματα. Το 

θεωρητικό πλαίσιο της επεξεργασίας της πληροφορίας ξεκινάει με την πρόσληψη, 

την κατανόηση και τη νοηματοδότηση των εισερχομένων πληροφοριών ή 



 

10 
 

κοινωνικών ερεθισμάτων και στη συνέχεια προχωράει με την αλληλουχία λήψης 

αποφάσεων που περιλαμβάνει τη διαπίστωση των πιθανών αποκρίσεων, τη 

σύνδεση των εναλλακτικών αυτών με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης κοινωνικής 

δοκιμασίας και την επιλογή της καταλληλότερης από αυτές, την αναζήτηση της 

συμπεριφοράς αυτής στο συμπεριφορικό ρεπερτόριο που έχει στη διάθεσή του το 

υποκείμενο και την αξιολόγηση των πιθανών συνεπειών της συμπεριφοράς αυτής. 

Μετά την τελική επιλογή της απόκρισης στο ερέθισμα και την έκφρασή της από το 

υποκείμενο, παρατηρούνται οι πραγματικές συνέπειες της συμπεριφοράς που 

επιλέχθηκε. 

 O McFall (1976) επεσήμανε αυτά τα ενεργά χαρακτηριστικά της στόχο-

προσηλωμένης συμπεριφοράς των ατόμων, σε μία από τις πρώιμες θεωρητικές 

εργασίες του σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες. Ο Trower (1982) συνέδεσε νέα 

γνωσιακά ευρήματα, ερμηνεύοντας ευρύτερα κοινωνικά-γνωσιακά σχήματα ως 

κοινωνική δεξιότητα. Για παράδειγμα η χρήση προϋπάρχοντων κατασκευών 

(κοινωνικά «σενάρια» ή ατομικά σχήματα) ως οδηγοί για την επιλογή 

συμπεριφορών, μπορούν να θεωρηθούν ως δεξιότητες.  

 Μέχρι τις αρχές του 1980 η κρίσιμη μάζα των ερευνητών κοινωνικών 

δεξιοτήτων επανεκτίμησαν τις θέσεις τους, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές και τις 

θεωρίες επεξεργασίας πληροφορίας. Για κάθε κοινωνική δοκιμασία, αυτά τα νέα 

μοντέλα περιλάμβαναν απαραίτητες ικανότητες που αντιστοιχούσαν σε 

διαφορετικά στάδια της αλληλουχίας επεξεργασίας πληροφορίας. 

 Μετά λοιπόν από αυτή την ιστορική αναδρομή, ακολουθεί η ανάπτυξη ενός 

από τα προτεινόμενα μοντέλα κοινωνικής επεξεργασίας πληροφορίας, με μια 

σύντομη παρουσίαση των υποστηρικτικών ερευνητικών δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του μοντέλου αυτού. Ακολούθως, 

γίνεται αναφορά στα προβλήματα και τις παγίδες που αντιμετωπίζουν οι σχετικές 

έρευνες. Στο παρόν κείμενο εστιαζόμαστε στο μοντέλο κοινωνικών δεξιοτήτων του 

McFall όπως παρουσιάστηκε το 1982, καθώς και τις ερευνητικές προσπάθειες που 

ακολούθησαν αυτού. 

 

Το μοντέλο επεξεργασίας πληροφορίας για την κατανόηση της κοινωνικής 

λειτουργικότητας του Mc Fall 
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Ο McFall (1982) πρότεινε μια περιεκτική επαναδιατύπωση της έννοιας των 

κοινωνικών δεξιοτήτων, με βάση τη θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών. Σύμφωνα 

με αυτήν πρότεινε εναλλακτικές λύσεις για την έλλειψη στάθμισης και συμφωνίας 

σχετικά με τους χρησιμοποιούμενους όρους και τις θεωρητικές έννοιες στο 

συγκεκριμένο πεδίο έρευνας. Οι βασικές αρχές του μοντέλου αναπτύσσονται στη 

συνέχεια (για περαιτέρω, εις βάθος μελέτη ο αναγνώστης μπορεί να αναζητήσει τις 

πηγές στους McFall (1982) και McFall et al. (1986). 

 Ως κοινωνική λειτουργικότητα ορίζεται η εξωτερική, υποκειμενική, 

κοινωνική κρίση που έχει κάποιος σε σχέση με τη συμπεριφορά του υποκειμένου. 

Πρόκειται για μια υποκειμενική εκτίμηση, και κατά συνέπεια ως τέτοια επιδέχεται 

σφαλμάτων. Έτσι, η εκτίμηση της λειτουργικότητας σε μία συγκεκριμένη δοκιμασία 

απαιτεί μεθοδολογικά μια μέτρηση η οποία θα συνυπολογίζει σφαιρικά εκτιμήσεις 

μίας ευρείας κανονικής κατανομής «βαθμολογητών» προκειμένου να εξαλείψει 

παραμορφώσεις. Από την άλλη μεριά, ως κοινωνικές δεξιότητες ορίζονται ειδικές 

ικανότητες που καθιστούν ένα άτομο κοινωνικά λειτουργικό. Η διάκριση των 

συγκεκριμένων θεωρητικών κατασκευών είναι σημαντική και θα πρέπει να 

προσεχθεί ιδιαίτερα ώστε να μη θεωρούνται ταυτόσημες έννοιες. Οι κοινωνικές 

δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την κοινωνική λειτουργικότητα σύμφωνα με 

την παρούσα υπόθεση αντιστοιχούν στα στάδια της αλληλουχίας επεξεργασίας 

πληροφορίας. Τα εισερχόμενα ερεθίσματα ή απαιτήσεις μίας συγκεκριμένης 

συνθήκης αποτελούν την «είσοδο» του συστήματος που βαθμιαία, περνώντας από 

τα στάδια επεξεργασίας οδηγούν στην «έξοδο» του συστήματος, την εκτέλεση της 

συμπεριφοράς. Αυτή η αλληλουχία σταδίων φαίνεται στο σχήμα 1 (McFall 1982). 

 

ΕΔΩ ΜΠΑΙΝΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ 1 

 

Συντικά το μοντέλο επεξεργασίας πληροφορίας του Mc Fall περιλαμβάνει 

τρία στάδια. Η πληροφορία- δοκιμασία που αποτελεί την είσοδο του συστήματος 

εισέρχεται στο πρώτο στάδιο της αποκωδικοποίησης (πρόσληψη της πληροφορίας 

από τα αισθητηριακά συστήματα, αντίληψη με τη μετατροπή της πληροφορίας σε 

μνημονική αναπαράσταση και ερμηνεία-νοηματοδότηση της πληροφορίας αυτής). 
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Στο δεύτερο στάδιο της λήψης απόφασης το υποκείμενο προετοιμάζει την 

συμπεριφορά- απόκριση (σε αυτό το στάδιο δημιουργείται μια λίστα εναλλακτικών 

αποκρίσεων, αξιολογούνται προκειμένου να επιλεγεί η καλύτερη, ελέγχεται κατά 

πόσο η απόκριση αυτή είναι διαθέσιμη στο ρεπερτόριο συμπεριφορών του ατόμου 

και τελικά ανασύρεται η καταλληλότερη εφικτή συμπεριφορά). Το τρίτο στάδιο 

περιλαμβάνει την εκτέλεση-«κωδικοποίηση» της συμπεριφοράς (αυτό το στάδιο 

περιλαμβάνει την εκτέλεση της επιδιωκόμενης συμπεριφοράς και τον έλεγχο της 

απόκρισης αυτής και των συνεπειών της). Στην έξοδο του συστήματος μπορούμε να 

περιγράψουμε την απόκριση και να την αξιολογήσουμε υποκειμενικά ως 

λειτουργική ή δυσλειτουργική. Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η 

δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε από τα τρία στάδια (ή τις ικανότητες που το 

συναποτελούν) θα οδηγήσει σε ελλειμματική συμπεριφορά.  

 Πιο αναλυτικά, οι ικανότητες αποκωδικοποίησης αποτελούν το πρώτο τμήμα 

της επεξεργασίας πληροφορίας και περιλαμβάνουν τρία διακριτά στάδια. Το 

υποκείμενο λαμβάνει, αντιλαμβάνοται και ερμηνεύει την πληροφορία. Η λήψη της 

πληροφορίας αναφέρεται στην αισθητηριακή καταγραφή. Σφάλματα σε αυτή 

μπορούν να παρουσιαστούν εφόσον το υποκείμενο αντιμετωπίζει προβλήματα 

όρασης ή ακοής, η προσοχή του είναι αποσπασμένη ή βρίσκεται σε συναισθηματική 

κατάσταση που περισπά την προσοχή του από τις εισερχόμενες πληροφορίες. Η 

αντίληψη περιλαμβάνει την ενεργό μετατροπή της αισθητηριακής πληροφορίας σε 

μνημονική αναπαράσταση. Αυτή στη συνέχεια συγκρίνεται με αντίστοιχες 

προϋπάρχουσες μνημονικές αναπαραστάσεις στο στάδιο της ερμηνείας της 

πληροφορίας. Σε αυτό το στάδιο γίνεται και η νοηματοδότηση της εισερχόμενης 

πληροφορίας και μπορούν τα γνωσιακά σχήματα να ενεργοποιηθούν για να 

προσδώσουν σημασία στα αισθητηριακά δεδομένα. Το σχήμα είναι μια κατασκευή 

στη μνήμη, η οποία οργανώνει τις πληροφορίες σχετικά με μία κατάσταση (Fiske & 

Taylor 1991). Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε σχήματα που χρησιμοποιούμε για 

την οργάνωση και κατηγοριοποίηση των γνώσεών μας σχετικά με τους ανθρώπους 

(πχ δεξιοί ή αριστεροί), τα αντικείμενα (πχ ψαλίδια ή μολύβια) ή τα γεγονότα (πχ 

ποδοσφαιρικός αγώνας ή εκκλησιαστική τελετή). 

 Από τη στιγμή που η πληροφορία έχει αποκωδικοποιηθεί, μια σειρά 

ικανότητας λήψης αποφάσεων χρειάζεται προκειμένου να μετουσιώσουν την 
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πληροφορία αυτή σε επιλογή απόκρισης. Η διαδικασία αυτή ομοιάζει με τα στάδια 

που περιλαμβάνονται στην επίλυση προβλημάτων (σύμφωνα με τη σχετική 

βιβλιογραφία, όπως περιγράφηκε νωρίτερα). Το πρώτο βήμα για τη λήψη 

απόφασης περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας λίστας εναλλακτικών αποκρίσεων. Η 

κάθε εναλλακτική θα πρέπει στη συνέχεια να αξιολογηθεί για την επάρκειά της 

απέναντι στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης δοκιμασίας. Έτσι, η απόκριση που 

ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης συνθήκης επιλέγεται. 

Η επιλογή αυτή, στη συνέχεια, αξιολογείται σε σχέση με το «ρεπερτόριο 

συμπεριφορών» που έχει στη διάθεσή του το υποκείμενο. Το υποκείμενο πιθανόν 

να μην έχει τις ικανότητες ή τις κατάλληλες συνθήκες να πραγματώσει την καλύτερη 

επιλογή. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να επιστρέψει στο προηγούμενο βήμα 

και να επιλέξει τη δεύτερη καλύτερη επιλογή που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

της συγκεκριμένης συνθήκης. Για παράδειγμα, η αντιπαράθεση με ένα μέλος της 

οικογένειας για ένα πρόβλημα όπως η χρήση αλκοόλ μπορεί να αποτελεί την 

καλύτερη δυνατή επιλογή σε μια συγκεκριμένη συνθήκη. Εφόσον όμως το άτομο 

αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ανάλογο τρόπο επικοινωνίας θα πρέπει να 

επιλέξει κάποιον άλλο τρόπο επικοινωνίας. 

 Αφού γίνει η επιλογή της καταλληλότερης διαθέσιμης απόκρισης, αυτή θα 

πρέπει να «κωδικοποιηθεί», να εκφραστεί (η επιλογή του όρου κωδικοποίηση είναι 

συμβατή με την παραδοσιακή χρήση του όρου στην έρευνα ανθρώπινης 

επικοινωνίας, πχ Ekman & Oster (1979) και διαφοροποιείται από το διαφορετικό 

νόημα που έχει στη γνωσιακή βιβλιογραφία, όπου αναφέρεται στη διαδικασία 

δημιουργίας μιας νοητικής, μνημονικής αναπαράστασης της πληροφορίας). Από τη 

στιγμή που πραγματοποιείται η συμπεριφορά-απόκριση, το υποκείμενο θα πρέπει 

να χρησιμοποιήσει τις ικανότητες ελέγχου της συμπεριφοράς του. Αν υπάρχει 

διαφορά ανάμεσα στο επιθυμητό και το πραγματικό αποτέλεσμα της 

συμπεριφοράς, το υποκείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει διορθωτικές 

«κινήσεις» και να εμπλακεί και πάλι στην ίδια αλληλουχία επεξεργασίας 

πληροφορίας. 

 Είναι προφανές ότι οποιαδήποτε δυσλειτουργία σε κάποιο από τα 

παραπάνω στάδια μπορούν να διαταράξουν την απόδοση. Υποκείμενα που, ως 

ομάδα, υπολειτουργούν σε κάποια κοινωνική δοκιμασία, πιθανόν να είναι αρκετά 
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ετερογενή όσον αφορά τη φύση της, υπεύθυνης για την υπολειτουργικότητα, 

διαταραχής. Μία ή περισσότερες από τις δεξιότητες όπως η αποκωδικοποίηση, η 

λήψη απόφασης, η «κωδικοποίηση» ή ο έλεγχος της συμπεριφοράς πιθανόν να 

είναι ελλειμματικές. Οι δεξιότητες σε καθένα από τα στάδια του μοντέλου 

θεωρούνται αναγκαίες αλλά όχι ικανές συνθήκες για την επίτευξη της λειτουργικής 

συμπεριφοράς. Η παραπάνω αρχή έχει σαφείς εφαρμογές τόσο στην έρευνα όσο 

και στην εκπαίδευση. Η μελέτη της εκπτωτικής κοινωνικής λειτουργικότητας μπορεί 

να επιτευχθεί με μέτρηση της αποδοτικότητας σε κάθε στάδιο του μοντέλου. Σε ένα 

δείγμα υπολειτουργικών, σε κάποια κοινωνική δοκιμασία, υποκειμένων μπορούν 

να αναγνωριστούν υποομάδες με κοινά χαρακτηριστικά ως προς το στάδιο της 

επεξεργασίας που δυσλειτουργεί και να αντιμετωπιστούν θεραπευτικά ως προς τη 

συγκεκριμένη δυσλειτουργία. Οι θεραπευτικές δυνατότητες των θεωριών 

δεξιοτήτων είχε υποτιμηθεί σε προηγούμενες μελέτες ακριβώς λόγω της αδυναμίας 

να σχεδιαστούν θεραπευτικές τεχνικές εξειδικευμένες ως προς τη δυσλειτουργία 

του ασθενούς. Αντιθέτως, ο θεραπευτικός σχεδιασμός ήταν «ευρέως φάσματος», 

στην προσπάθεια να αντισταθμίσουν την ανακρίβεια στην εκτίμηση και την 

πολλαπλότητα των εναλλακτικών διαδρομών που πιθανόν να οδηγούν στην 

υπολειτουργικότητα. Πιο εξειδικευμένα, και κατά συνέπεια αποδοτικά, 

θεραπευτικά σχήματα μπορούν να σχεδιαστούν χρησιμοποιώντας συστηματικότερη 

και λεπτομερέστερη ανάλυση των υποκείμενων ελλειμμάτων. 

 

Το Εργαλείο αποκωδικοποίησης TRAC 

 

Στη συνέχεια περιγράφεται το εργαλείο TRAC. Πρόκειται για εργαλείο που 

πρωτοεμφανίστηκε το 1980 με σκοπό την εκτίμηση των ικανοτήτων 

αποκωδικοποίησης σύμφωνα με το μοντέλο του McFall. Η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιεί στηρίζεται στην προβολή βιντεοσκοπημένων λήψεων 

αλληλεπιδράσεων ζευγαριών αντιθέτου φύλου και την εκτίμηση στη συνέχεια των 

συναισθηματικών εκφράσεων των ηθοποιών από τα υποκείμενα. Η πρώτη πιλοτική 

μελέτη που πραγματοποιήθηκε ανέδειξε θετική συσχέτιση της καλής ικανότητας 

των υποκειμένων να αποκωδικοποιούν εξωλεκτικές συμπεριφορές με το πόσο 

επιθυμητοί ήταν (όπως εκτιμήθηκε από άλλα υποκείμενα κατόπιν προσωπικών 
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συνεντεύξεων των πρώτων). Χρησιμοποιώντας αυτό ως βάση επιδιώχθηκε η 

ανάπτυξη του TRAC «δεύτερης γενιάς». 

Στη νέα του μορφή το TRAC περιλάμβανε δύο ομάδες λήψεων το TRAC-D και 

το TRAC-I που παρουσίαζαν αντίστοιχα δύο διαφορετικά σενάρια, ένα πρώτης 

συνάντησης δύο ατόμων αντίθετου φύλου και ένα μίας πιο οικείας συνάντησης. Η 

βελτίωση του εργαλείου περιλάμβανε καλύτερες ποιοτικά και περισσότερες λήψεις 

από τις οποίες επιλέχθηκαν 40 μόνο από κάθε δοκιμασία (αυτές που εμφάνιζαν τη 

μεγαλύτερη συμφωνία στην αποκωδικοποίηση της συναισθηματικής έκφρασης) και 

λεπτότερες διακρίσεις στη συναισθηματική έκφραση (ο ένας ηθοποιός-στόχος 

εκφράζει μία από πέντε διαφορετικές συναισθηματικές εκφράσεις –ρομαντική, 

θετική, ουδέτερη, αρνητική ή κακή διάθεση- απέναντι στο δεύτερο ηθοποιό που 

είχε σταθερά θετική έκφραση).    

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι μελέτες στάθμισης του εργαλείου. Σε μια 

πρώτη χωρίστηκαν τα υποκείμενα σε καλούς «αποκωδικοποιητές» (το άνω 

τεταρτημόριο της κατανομής των εκτιμήσεων συναισθηματικών εκφράσεων) και 

κακούς «αποκωδικοποιητές» (το αντίστοιχο κάτω τεταρτημόριο), με τους πρώτους 

να αναδεικνύουν καλύτερες ικανότητες στο λόγο, να είναι λιγότερο ελκυστικοί 

(όπως διαπιστώθηκε από προσωπικές συνεντεύξεις που λήφθηκαν και από 

φωτογραφίες που εκτιμήθηκαν σε δεύτερο χρόνο από γυναίκες κριτές) και να 

εμφανίζουν μεγαλύτερες ηλεκτροφυσιολογικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης (όπως αναδεικνύεται από ηλεκτροφυσιολογικές μετρήσεις).   

Σε δεύτερη μελέτη αναζητήθηκε η δυνατότητα του εργαλείου να διακρίνει 

υποκείμενα με διαγνωσμένη διαταραχή κοινωνικής αντίληψης, και συγκεκριμένα σε 

καταδικασθέντες για σεξουαλικά εγκλήματα. Διαπιστώθηκε ότι στο TRAC-D (πρώτο 

ραντεβού) οι βιαστές είχαν πολύ μικρότερη ικανότητα να αναγνωρίζουν τα 

αρνητικά σήματα των γυναικών σε σχέση με τις αντίστοιχες ομάδες 

καταδικασθέντων για άλλα βίαια ή μη βίαια εγκλήματα, εύρημα που δεν 

αναπαράχθηκε στην άλλη δοκιμασία (TRAC-I).  

Στη συνέχεια, και με βάση τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα από την 

προηγούμενη μελέτη, έγινε προσπάθεια να εκτιμηθεί και η δυνατότητα πρόβλεψης 

της εμπλοκής του πληθυσμού σε σεξουαλικής φύσης εγκλήματα. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκε ένα ήδη υπάρχον ερωτηματολόγιο του Malamuth που εκτιμά την 
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πιθανότητα εμπλοκής σε σεξουαλικά εγκλήματα. Ανάλογα με την προηγούμενη 

μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι ικανότεροι στην αποκωδικοποίηση αρνητικών 

συναισθηματικών εκφράσεων του TRAC-D εμφάνιζαν στατιστικά μικρότερη 

πιθανότητα να εμπλακούν σε σεξουαλικά εγκλήματα (σύμφωνα με το 

ερωτηματολόγιο του Malamuth) και αποδέχονταν πολύ λιγότερο συμπεριφορές 

δεκτικές προς το βιασμό. Τα παραπάνω, σύμφωνα με τη συγγραφέα, καθιστούν το 

TRAC-D ένα εν δυνάμει χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη της σεξουαλικής 

παραβατικότητας. 

Τέλος,  επιδιώχθηκε να γίνει χειρισμός του υλικού ώστε να βελτιωθεί η 

ευαισθησία της δοκιμασίας. Συγκεκριμένα μονταρίστηκαν ανάμεσα στις λήψεις 

εικόνες μη βίαιου πορνογραφικού υλικού και συγκρίθηκε η ικανότητα 

αποκωδικοποίησης με δύο ομάδες ελέγχου. Στη μία από αυτές, ανάμεσα στις 

λήψεις είχε μονταριστεί αισθησιακό υλικό, ενώ στη δεύτερη μονταρίστηκαν 

ουδέτερες εικόνες. Στη δοκιμασία αυτή δε διαπιστώθηκε ευαισθησία στον 

«πορνογραφικό χειρισμό», καθώς τα υποκείμενα δεν έδειξαν μικρότερη ικανότητα 

αποκωδικοποίησης στις αρνητικές συναισθηματικές εκφράσεις. 

Σε συνέχεια όλων των προηγούμενων αναπτύχθηκε το TRAC-S. 

Διαφοροποιείται από τα προηγούμενα εργαλεία στο ότι οι λήψεις έγιναν σε 

εξωτερικούς χώρους (βελτιώνοντας τη φυσικότητα των δραματοποιημένων 

ιστοριών), με τους άνδρες ηθοποιούς να εκφράζουν πιο έντονο ενδιαφέρον για τις 

γυναίκες και να ζητείται από τα υποκείμενα να αξιολογήσουν τις αποκρίσεις των 

γυναικών σε μια πιο απλοποιημένη κλίμακα βαθμολόγησης (με χρώματα που 

αντιστοιχούν σε εκφράσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη απλότητα 

ώστε να είναι η δοκιμασία εφαρμόσιμη ανεξαρτήτως μορφωτικού ή νοητικού 

επιπέδου). Ακολουθήθηκαν ανάλογες διαδικασίες με τις προηγούμενες, μοντάρντας 

ανάμεσα στις λήψεις πορνογραφικό υλικό, προβάλλοντας τις λήψεις σε τρεις 

ανάλογες ομάδες (φοιτητών, καταδικασθέντων βιαστών και καταδικασθέντων για 

μη βίαια εγκλήματα) και χορηγώντας ανάλογα ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα 

ήταν ανάλογα με τα προαναφερθέντα, με τους βιαστές να εμφανίζουν σαφή 

διαφορά σε σχέση με τους φοιτητές στις ικανότητες αποκωδικοποίησης καθώς και 

με τις τρεις ομάδες να παρουσιάζουν, με την επίδειξη πορνογραφικού υλικού, 

έκπτωση στην ικανότητα αυτή.  
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Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι τα TRAC-D και TRAC-S μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν πιθανόν για τη μελέτη της σεξουαλικής εγκληματικότητας αλλά 

κυρίως παρέχουν ένα σαφές παράδειγμα του πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

θεωρία επεξεργασίας πληροφορίας για τη μελέτη ψυχοπαθολογίας. Το 

συγκεκριμένο παράδειγμα που η Mc Donnell παρουσιάζει εκτιμά τις ικανότητες 

αποκωδικοποίησης σε συγκεκριμένες συνθήκες και εφαρμόζεται για μια πολύ 

ειδική συνθήκη. Με βάση τη θεωρία του Mc Fall έχουν γίνει μελέτες που στοχεύουν 

στις διαταραγμένες δεξιότητες όπως αυτές εμφανίζονται σε πολλές ειδικές 

ψυχιατρικές νοσολογικές οντότητες όπως οι συναισθηματικές διαταραχές 

(Addington et al 1998), οι αποσυνδετικού τύπου διαταραχές (Erno  et al. 2006) και 

κυρίως η σχιζοφρένεια (Cairo et al. 2006, Bigelow et al 2006, Catana et al 2002, 

Fullam et al. 2006).  

Κοινός τόπος όλων των παραπάνω μελετών είναι ότι οι ασθενείς εμφανίζουν 

μειωμένη λειτουργικότητα λόγω διαταραχής στην επεξεργασία της πληροφορίας. 

Επικεντρώνονται κυρίως στο πρώτο κομμάτι του μοντέλου του Mc Fall , αυτό της 

αποκωδικοποίησης και κατά δεύτερο λόγο στο κομμάτι της επιλογής και έκφρασης 

της συμπεριφορικής απάντησης. Η ερευνητική συνέχεια αναμένεται να επεκταθεί 

σε δύο κυρίως τομείς. Ο ένας είναι η αναζήτηση του βιολογικού υποβάθρου της 

ελλειμματικότητας αυτής (Hermann et al 2006) και ο δεύτερος οι θεραπευτικές 

εφαρμογές που μπορούν να προκύψουν με βάση το μοντέλο (Ευθυμίου & 

Βλαβιανού, 2007).  

Σε αυτό το τελευταίο κομμάτι μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εφαρμογή είναι 

το απαρτιωτικό θεραπευτικό πρόγραμμα στη σχιζοφρένεια (Roder et al 2002. Roder, 

Brenner, Kienzle & Ευθυμίου, 2007.). Το συγκεκριμένο ομαδικό ψυχοεκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για σχιζοφρενείς (I.P.T.) εφαρμόζεται σε πολλές περιοχές της 

γερμανόφωνης Ευρώπης αλλά και στην Ελλάδα (Ευθυμίου, 2002. Ευθυμίου, 2006. 

Roder, Brenner, Kienzle & Ευθυμίου, 2007) με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων 

των ασθενών. Η μορφή του προγράμματος ακολουθεί τις βασικές αρχές του 

μοντέλου του Mc Fall και αποτελείται από 5 υποπρογράμματα: γνωστική 

διαφοροποίηση, κοινωνική αντίληψη, λεκτική επικοινωνία, κοινωνικές δεξιότητες 

και επίλυση προβλημάτων. Τα πρώτα δύο υποπρογράμματα αντιστοιχούν στο 

πρώτο τμήμα του μοντέλου, το σχετιζόμενο με τις διαδικασίες αποκωδικοποίησης, 



 

18 
 

και επικεντρώνονται στις βασικές λειτουργίες κατανόησης, αντίληψης και 

γνωστικών λειτουργιών. Τα υποπρογράμματα των κοινωνικών δεξιοτήτων και 

διαπροσωπικής επίλυσης προβλημάτων επικεντρώνονται στο δεύτερο κομμάτι του 

μοντέλου και επιδιώκουν τον εμπλουτισμό του συμπεριφορικού ρεπερτορίου των 

υποκειμένων. Τέλος, το υποπρόγραμμα λεκτικής επικοινωνίας αποτελεί τον 

ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα στην εξάσκηση βασικών γνωστικών λειτουργιών και τις 

πιο σύνθετες συμπεριφορικές δεξιότητες. Μέσω του (I.P.T.) επιδιώκεται μία 

βαθμιαία βελτίωση της λειτουργικότητας των ασθενών και της ικανότητας 

προσαρμογής τους σε διάφορους τομείς της ζωής, η μείωση των γνωστικών 

ελλειμμάτων και των διαταραχών επεξεργασίας πληροφορίας. Οι στόχοι που 

τίθενται επιδιώκεται να είναι ρεαλιστικοί και προσαρμοσμένοι στις ανάγκες και τις 

διαταραχές των ασθενών, για αυτό και οι σχηματιζόμενες ομάδες είναι σημαντικό 

να είναι ομοιογενείς (Ευθυμίου & Ρακιτζή, 2006). 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το μοντέλο επεξεργασίας πληροφορίας για 

τις κοινωνικές δεξιότητες του Mc Fall δεν αποτελεί μόνο ένα ενδιαφέρον θεωρητικό 

μοντέλο, αλλά και ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο τόσο για την κατανόηση των 

λειτουργικής έκπτωσης σε διάφορες ψυχικές νόσους όσο και για τη σύνθεση 

θεραπευτικών προσεγγίσεων. Τα επόμενα χρόνια, με την πρόοδο των 

νευροεπιστημών αλλά και των γνωσιακών-συμπεριφορικών προσεγγίσεων, 

αναμένεται να εμπλουτισθεί και να αποτελέσει πολύτιμο όπλο στη μάχη για την 

κατανόηση και θεραπεία της ψυχικής νόσου. 
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Σχήμα 1: Το μοντέλο επεξεργασίας πληροφορίας για τις κοινωνικές δεξιότητες (McFall, 1982) 
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Δοκιμασία 

Απόδοση 
 

(Λειτουργική ή Δυσλειτουργική) 
 
 

Σύστημα Επεξεργασίας 
 

ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
        Πρόσληψη 
         Αντίληψη  
         Ερμηνεία 
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       Γένεση εναλλακτικών 
       Δοκιμασία 
       Επιλογή 
       Αναζήτηση στο ρεπερτόριο 
       Αξιολόγηση 
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2.		Γνωστικά	ελλείμματα	και	σχιζοφρένεια:	Νεώτερα	θεωρητικά	
μοντέλα	για	την	σχιζοφρένεια	από	τον	χώρο	της	γνωσιακής	-	

συμπεριφοριστικής	θεραπείας	και	η	σύνδεσή	τους	με	τα	ομαδικά	
προγράμματα	παρέμβασης	στην	αποκατάσταση	ασθενών	με	

σχιζοφρένεια	
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Ο ρόλος των γνωστικών ελλειμμάτων στην σχιζοφρένεια έχει συζητηθεί 

αρκετά την τελευταία εικοσαετία. Θεωρίες όπως αυτής της «Επεξεργασίας 

πληροφοριών»  έχουν λάβει σημαντική θέση στα σήμερα αποδεκτά μοντέλα εξήγησης 

της εμφάνισης και διατήρησης της διαταραχής. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πως η 

βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών αποτελεί μια σημαντική στρατηγική διαφόρων 

θεραπευτικών προσεγγίσεων στη σχιζοφρένεια. Οι γνωστικές αλλοιώσεις που 

παρατηρούνται σε ασθενείς κατά την οξεία φάση της ασθένειας ορισμένες φορές 

ανταποκρίνονται στην αντιψυχωσική φαρμακοθεραπεία. Ωστόσο, ακόμα και τα νεώτερα 

αντιψυχωσικά φάρμακα φαίνεται να μην μπορούν να αποκαταστήσουν μέρος των 

γνωστικών βλαβών.  Αν και η αποτελεσματικότητα της χορήγησης νευροληπτικών στη 

θεραπεία των σχιζοφρενικών διαταραχών είναι αδιαμφισβήτητη, εξίσου σημαντικές 

θεωρούνται και οι μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις.  Άλλωστε,  η άποψη ότι οι 

ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στη σχιζοφρένεια συμπληρώνουν την οργανική θεραπεία 

και συμβάλλουν στη επιμήκυνση της διάρκειας των αποτελεσμάτων της φαίνεται να έχει 

πλέον αποδειχτεί ερευνητικά, όπως δείχνει και η μετα-ανάλυση των Mojtabai, 

Nicholson,  και Carpenter  (1998).  Αυτό εξάλλου πρεσβεύει και το βιοψυχοκοινωνικό 

μοντέλο για την αντιμετώπιση της ασθένειας. 

Οι θεραπείες γνωστικής αποκατάστασης τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει 

γνωστική βελτίωση στη σχιζοφρένεια. Φαίνεται μάλιστα πως βελτιώνουν όχι μόνο τη 
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γνωστική λειτουργικότητα του ατόμου,  αλλά και άλλες λειτουργίες του.  Οι Wykes  και 

Van der Gaag (2001) ανέφεραν πως η γνωστική ελαστικότητα σχετιζόταν με βελτίωση 

στην κοινωνική λειτουργικότητα. Οι Busschbach και Wiersma (2002) κατέληξαν πως 

αλλαγές στη μνήμη για ένα χρόνο σχετίζονταν με αλλαγές στην ποιότητα ζωής.  Οι 

Spaulding  και οι συνεργάτες του (1997)  ανέφεραν πως βελτίωση σε άσκηση επιλογής 

καρτών σχετιζόταν με βελτιωμένη κοινωνική επίδοση και πως βελτίωση στη λεκτική 

μνήμη σχετιζόταν με αυξημένη απόκτηση ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων. 

Θα παρουσιαστούν,  αναφορικά με το θέμα των γνωστικών ελλειμμάτων,  τα 

θεωρητικά μοντέλα και οι εφαρμογές τους σε ομαδικά προγράμματα αποκατάστασης 

σχιζοφρενών τα οποία είναι βασισμένα στο γνωσιακό – συμπεριφοριστικό μοντέλο 

θεραπείας,. 

 

Οι θεωρίες επεξεργασίας πληροφοριών  

 

Από την δεκαετία του 1960 είμαστε αυτόπτες μάρτυρες μιας επανάστασης στην ψυχολογία, 

της γνωστικής επανάστασης. Η σημασία αυτής, είναι ανάλογη της δεύτερης τεχνολογικής 

επανάστασης στην οικονομία. Η τεχνολογική επανάσταση χαρακτηρίζεται από την είσοδο 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης. Η γνωστική επανάσταση 

επηρεάζει τις θεωρίες προσωπικότητας στην Ψυχολογία και βλέπει ανάλογα τον άνθρωπο 

ως ένα σύνθετο, εξειδικευμένο και επιρρεπή στα λάθη επεξεργαστή πληροφοριών.  Αν και 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή, τα μοντέλα λειτουργίας 

τους,  μας κάνουν να θελήσουμε να αντιληφθούμε τον τρόπο λήψης,  κωδικοποίησης,  

αποθήκευσης (μνήμη) και ανάκλησης των πληροφοριών στον άνθρωπο. 

Οι θεωρίες επεξεργασίες πληροφοριών επέδρασαν σημαντικά την κλινική ψυχολογία και 

συνέβαλαν στο να αναπτυχθούν αιτιολογικά μοντέλα που να εξηγούν την εμφάνιση και την 

διατήρηση της ψυχικής διαταραχής και κατά συνέπεια θεραπευτικές τεχνικές για την 

αντιμετώπισή τους.  Αυτή η θεωρητική προσέγγιση έγινε εύκολα αποδεκτή από την 

θεραπεία της συμπεριφοράς, καθότι είναι δεμένη με την πειραματική βάση της ψυχολογίας 

και προσπαθεί να μην κρυφτεί πίσω από αόριστους όρους που δυσχεραίνουν την 

πειραματική διερεύνησή τους. 

Οι Foss  και Rothenberg  (1998)  ανέλυσαν την σχιζοφρένεια από την οπτική γωνία της 

επεξεργασίας της πληροφορίας (Σχήμα 1). Αρχικά, η προσοχή και η αντίληψη ευθύνονται 

για την εισερχόμενη πληροφορία. Στο συνειδητό, το άτομο αντιλαμβάνεται τις σκέψεις, τα 
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συναισθήματα και τις ενέργειες και διαφοροποιεί αυτές που ανήκουν στο ίδιο από αυτές 

που ανήκουν σε άλλα πρόσωπα.  Στη μνήμη εργασίας,  η εισερχόμενη πληροφορία 

διυλίζεται αφού ληφθούν υπόψιν δεδομένα από τη σημασιολογική μνήμη και από το 

εξωτερικό περιβάλλον. Τελικά, η επεξεργασία της πληροφορίας οδηγεί σε λεκτική 

επικοινωνία και/ή σε δράση αυτόματη ή συνειδητή. Όλη αυτή η διαδικασία είναι 

ελλειμματική στη σχιζοφρένεια 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1: Σχηματική αναπαράσταση της θεωρίας επεξεργασίας των πληροφοριών 
 
 
 
Η σχιζοφρένεια από την πλευρά της θεωρίας της επεξεργασίας 
πληροφοριών 
 

Α. Γνωστικά Ελλείμματα 

Η σημασία των γνωστικών ελλειμμάτων στη σχιζοφρένεια καθώς και ο ρόλος της θεραπείας 

της συμπεριφοράς στην αποκατάσταση αυτών έχει τονιστεί από τον Brenner (1986). O Frith 

(1992) αλλά και πιο πρόσφατα οι Hodel και Brenner (2001), υποστήριξαν ότι πολλά από τα 

συμπτώματα της σχιζοφρένειας μπορούν να γίνουν κατανοητά ως μια βλάβη στη 

δυνατότητα ενός ατόμου να αναπαραστήσει πεποιθήσεις και προθέσεις. Στη φάση ενός 

οξέος ψυχωσικού επεισοδίου, οι ασθενείς αδυνατούν να περιγράψουν το περιεχόμενο του 

συνειδητού τους. Ακόμα και μετά εμφανίζουν σημαντική δυσκολία στο να περιγράψουν τι 

τους συνέβη. Ο Frith ερμηνεύει τα γεγονότα αυτά ως έλλειψη επίγνωσης της ψυχολογικής 

και πνευματικής τους κατάστασης.  Για να μπορέσει ένα υγιές άτομο (άνω των 5  ετών)  να 

διαδράσει ορθά στο κοινωνικό σύνολο,  είναι βασικό να μπορεί να επεξεργαστεί τόσο τη 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ 

ΝΕΥΡΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ- 
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δική του ψυχοπνευματική κατάσταση όσο και των άλλων και να είναι σε θέση να τις 

διαφοροποιεί. 

 

Β. Διαστρεβλώσεις στα Γνωσιακά Σχήματα 

Πέρα από τα γνωστικά ελλείμματα, στη σχιζοφρένεια υπάρχουν διαταραχές και στα 

γνωσιακά σχήματα. Υφίστανται δύο μεγάλες κατηγορίες σχημάτων: Tα σχήματα για τον 

εαυτό και τους άλλους και τα σχήματα για τους στόχους και τα μέσα.  Τα σχήματα για τον 

εαυτό και τους άλλους διαμορφώνονται μέσα από την κοινωνική διάδραση σχετικά νωρίς 

στη ζωή ενός ατόμου. Επηρεάζονται πολύ από γονικές επιδράσεις, εμπειρίες και ορόσημα. 

Οι ασθενείς με σχιζοφρένεια δεν έχουν συνήθως επαφές με άτομα ή συνομηλίκους πέρα 

από το οικογενειακό τους περιβάλλον, οπότε έχουν πολύ περιορισμένες πιθανότητες να 

διευρύνουν τις εμπειρίες τους. Επίσης, μέσα στην οικογένεια του σχιζοφρενούς ενδέχεται 

να υπάρχει διαταραγμένη επικοινωνία, όπως έχουν δείξει και οι μελέτες για το 

εκφραζόμενο συναίσθημα (Kavanagh,1992; Butzlaff & Hooley, 1998). Όλα αυτά επηρεάζουν 

τα σχήματα για τον εαυτό και τους άλλους και δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τη 

διαφοροποίηση ανάμεσα στις πεποιθήσεις του ασθενούς και σε αυτές που προέρχονται 

από άλλους. Τα σχήματα για τους στόχους και τα μέσα είναι εργαλεία για επικοινωνία και 

δράση. Για αυτό το λόγο οι κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες. Όμως, η πλειοψηφία 

των σχιζοφρενών παρουσιάζει έλλειμμα σε αυτόν τον τομέα.  Επίσης,  οι ασθενείς με 

σχιζοφρένεια έχουν δυσκολία στη δυνατότητα αξιολόγησης κοινωνικών καταστάσεων. Με 

άλλα λόγια,  είναι διαταραγμένη μέσα τους η έννοια του τι είναι αποδεκτή κοινωνική 

συμπεριφορά. 

 

Γ. Συναισθηματικές Διαταραχές 

Τα συναισθήματα είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη γνωστική λειτουργία. Αποτελούν άλλον 

έναν ελλειμματικό τομέα στους ασθενείς με σχιζοφρένεια. Το ψυχωσικό άγχος 

περιγράφεται από τους ίδιους τους ασθενείς ως η πιο φρικιαστική εμπειρία που μπορεί να 

βιώσει ένας άνθρωπος (Podvoll,  1990).  Από την άλλη,  οι σχιζοφρενείς υπόκεινται και στο 

αντίθετο συναισθηματικά άκρο: αυτό της ανηδονίας και της απάθειας που συνοδεύονται 

από απουσία κινητοποίησης και κοινωνική απόσυρση. Και τα δύο ακραία είδη 

συναισθήματος μπορούν να εμφανιστούν στον ίδιο ασθενή και απορρέουν από διαταραχή 

στις εσωτερικές διεργασίες που περιγράφτηκαν προηγουμένως. Στις διαπροσωπικές 

σχέσεις μάλιστα, οι ασθενείς με σχιζοφρένεια δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τόσο το 
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δικό τους όσο και το συναίσθημα των άλλων.  Αυτό δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια στις 

διαπροσωπικές επαφές και εξηγεί εν μέρει γιατί πολλοί ασθενείς αποφεύγουν τις 

κοινωνικές καταστάσεις ενώ επιθυμούν συντροφιά.  

 

Δ. Δυσκολία στη Συνειδητή Δράση 

Ήδη από την εποχή του Kraepelin (1902), οι κλινικοί και οι ερευνητές έχουν περιγράψει την 

ανεπάρκεια των σχιζοφρενών ως προς τη συνειδητή δράση (willed  action).  Παρατηρείται 

σημαντική δυσκολία στη μετατροπή της πρόθεσης σε πράξη.. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε 

βλάβη στην περιοχή του μετωπιαίου λωβού.  Ωστόσο,  υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα 

στην αβουλία που προκαλείται από εγκεφαλική δυσλειτουργία και στην έλλειψη 

προοπτικής που είναι αποτέλεσμα απουσίας στόχων και ανεπαρκούς ανταλλαγής 

πληροφοριών. H Mead (1934) αποδίδει τη δυσκολία για συνειδητή δράση των ασθενών με 

σχιζοφρένεια στη διάκριση των εννοιών εγώ (I)  και εμένα (me).  Και τα δύο τμήματα του 

εαυτού αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανθρώπινη συμπεριφορά.  To  εγώ (I)  

συνδέεται με την έννοια της ελευθερίας και της πρωτοβουλίας ενώ το εμένα (me)  μας 

συνδέει με το κοινωνικό σύνολο.  Οι σχιζοφρενείς έχουν ένα μειωμένο me  εξαιτίας των 

διαταραγμένων σχημάτων και μια απουσία εγώ-δράση καθώς επιδεικνύουν πολύ χαμηλή 

αυτονομία και πρωτοβουλία. 

Σε πρόσφατη έρευνά του ο Kuntze  (2000)  αναφέρεται στην Εκπαίδευση για την 

Ενδυνάμωση του Κινήτρου (Motivational Empowerment Training), μια γνωσιακή-

συμπεριφοριστική θεραπεία που στοχεύει στην ενίσχυση του προσωπικού κινήτρου του 

ασθενούς για δράση.  Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό τομέα καθώς έχει φανεί πως το 

εξωτερικό κέντρο ελέγχου σχετίζεται σημαντικά με αρνητική εικόνα εαυτού και παραίτηση 

στις δεξιότητες αντιμετώπισης καταστάσεων. 

 

 

Ψυχοεκπαιδευτικά Προγράμματα εστιασμένα στα Γνωστικά Ελλείμματα  

 

Είναι γνωστό από σειρά ερευνών ότι οι ποικίλες ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις στην 

οικογένεια είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας σε συνδυασμό με 

φαρμακευτική αγωγή (Οικονόμου, 1992, 2000, Οικονόμου & Χριστοδούλου, 2002; 

Οικονόμου κ.σ.,  2002;  Bellack  et  al.  2000;  Bellack  &  Mueser,  1993.).  Με δεδομένη και 

αδιαμφισβήτητα απαραίτητη την φαρμακευτική αγωγή, η αποτελεσματικότητα της 

γνωσιακής - συμπεριφορικής θεραπείας στον σχιζοφρενικό ασθενή έχει τεκμηριωθεί 
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επαρκώς από πολλές έρευνες (Brenner et al., 1990; Brenner & Pfammatter, 2000). 

Παρακάτω θα αναφερθούμε σε αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα που εστιάζουν 

στην αποκατάσταση των γνωστικών ελλειμμάτων των σχιζοφρενών. 

 

 

A. Το Ολοκληρωμένο Ψυχολογικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα για ασθενείς με Σχιζοφρένεια 

(Intergrated Psychological Therapy Program – Ι.P.T.)  

 

Το “μοντέλο των φαύλων κύκλων” του Brenner (Brenner et al., 1992; Hodel και 

Brenner, 1994) περιγράφει τα καταστροφικά αποτελέσματα της ελλειμματικής 

επεξεργασίας της πληροφορίας σε άλλα επίπεδα της λειτουργικότητας. Βασίζεται στην 

υπόθεση ότι οι διαταραχές στην επεξεργασία της πληροφορίας όχι μόνο ενισχύουν η μία 

την άλλη αλλά επιδρούν αρνητικά τόσο στον συμπεριφορικό σχεδιασμό όσο και στην 

κοινωνική δράση. Αυτές οι διαδικασίες περιγράφονται με τη μορφή δύο συμπληρωματικών 

φαύλων κύκλων (Σχήμα 2): Ο Κύκλος Ι συνδυάζει τις στοιχειώδεις και τις πιο σύνθετες 

γνωστικές δυσλειτουργίες στη σχιζοφρένεια. Ελλείμματα στις στοιχειώδεις γνωστικές 

διεργασίες,  όπως είναι η προσοχή και η αντίληψη,  μειώνουν υψηλότερα επίπεδα 

λειτουργικότητας, που ολοκληρώνουν και συνθέτουν την εισερχόμενη πληροφορία. 

Ταυτόχρονα, βλάβες στις υψηλότερες γνωστικές διεργασίες εμποδίζουν τον συντονισμό 

των στοιχειωδών γνωστικών διεργασιών και έτσι η προσοχή και η κωδικοποίηση 

διαχέονται.  Αυτός ο φαύλος κύκλος τελικά καταλήγει σε ελαττωματική αντίληψη και σε 

δυσπροσαρμοστική κοινωνική ανταπόκριση. Στον Κύκλο ΙΙ, τα γνωστικά ελλείμματα 

εμποδίζουν την επαρκή απόκτηση διαπροσωπικών στρατηγικών αντιμετώπισης 

καταστάσεων, χωρίς τις οποίες οι ασθενείς είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε στρεσογόνες 

συνθήκες. Η πνευματική ικανότητα των σχιζοφρενών (σε συνδυασμό με τα γνωστικά 

ελλείμματα) είναι σημαντικά περιορισμένη κάτω από συνθήκες διέγερσης. Ο συνδυασμός 

των δύο φαύλων κύκλων περιγράφει την απαρχή των συμπτωμάτων,  τη δυσχέρεια στην 

κοινωνική λειτουργικότητα και το μηχανισμό με τον οποίο αυτές οι δυσλειτουργίες 

διαιωνίζονται καθώς απουσιάζουν εμφανείς αιτιακοί παράγοντες. 
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Σχήμα 2: Σχηματική αναπαράσταση των φαύλων κύκλων μεταξύ γνωστικής και κοινωνικής 
δυσλειτουργίας 
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Οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση των ελλειμμάτων κατά την επεξεργασία των 

πληροφοριών μπορεί να είναι άμεσες, έμμεσες ή συνδυαστικές.  

Οι άμεσες παρεμβάσεις στοχεύουν στις ικανότητες της προσοχής,  της μνήμης και της 

αντίληψης, ώστε να βελτιωθούν τα επίπεδα λειτουργικότητας μέσω γνωστικών ασκήσεων. 

Σε αυτές τις παρεμβάσεις η έμφαση δίνεται στο ερέθισμα (stimulation-

approach)(Green,1993).  Ήδη από το 1974  οι Wishner  και Wahl  εκπαίδευαν ασθενείς με 

σχιζοφρένεια στην αναγνώριση γραμμάτων κάτω από συνθήκες ακουστικών περισπάσεων. 

Ομοίως και οι Benedict  &  Harris  (1989).  Ακόμη παλιότερα,  οι Rosenbaum,  Mackavey  και 

Grisell (1957) πρωτοπόρησαν με εκπαιδευτικά προγράμματα χρησιμοποιώντας οδηγίες, 

ενίσχυση και τιμωρία για βελτίωση της επίδοσης.  Οι Hammond & Summer (1972)  ήταν οι 

πρώτοι στην εξάσκηση μνημονικών λειτουργιών μέσω διαδικασίας επανάληψης συλλαβών 

και λέξεων. 

Νέες εξελίξεις στο πεδίο της γνωστικής θεραπείας περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στις στοιχειώδεις λειτουργίες της προσοχής και 

της αντίληψης.  Οι Gestrich  και Hermanutz  (1991)  πέτυχαν τη μείωση του χρόνου 

αντίδρασης σχιζοφρενών στην εκμάθηση ακουστικών και οπτικών ηλεκτρονικών 

ερεθισμάτων. Η αποκατάσταση των γνωστικών λειτουργιών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού 

υπολογιστή ξεκίνησε να χρησιμοποιείται αρκετά χρόνια πριν για ασθενείς με εγκεφαλικά 

τραύματα. Ωστόσο, τέτοιου είδους προγράμματα βελτιώνουν την απόδοση του ατόμου στο 

έργο στο οποίο εξασκείται χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται γενίκευση των ικανοτήτων σε 

άλλους τομείς ή σε άλλο περιβάλλον. Για παράδειγμα, ο Dorn (1996) χρησιμοποίησε 

πρόγραμμα προφορικής επίλυσης προβλημάτων και κατέληξε σε βελτίωση της ικανότητας 

αυτής αλλά σε καμία βελτίωση της μη προφορικής επίλυσης προβλημάτων. 

Τα ερευνητικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης μέσω H/Y στην 

αποκατάσταση των γνωστικών λειτουργιών διχάζονται.  Το βασικό πρόβλημα στην 

εκπαίδευση αυτού του είδους είναι η έλλειψη ενός λογισμικού προγράμματος με 

θεωρητική βάση που να μπορεί να προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες του καθενός,  

ώστε να μειωθεί η λανθασμένη μάθηση (errorful learning) που χαρακτηρίζει τους ασθενείς 

με σχιζοφρένεια. 

Στο πλαίσιο των άμεσων παρεμβάσεων, ερευνητές έχουν ασχοληθεί και με τη λειτουργία 

της εννοιολογικής σύλληψης (conceptual function) σε σχιζοφρενείς. Οι Goldberg et al (1987) 

ζητούσαν από ασθενείς να επιλέγουν κάρτες από το Wisconsin  Card  Sorting  Test  βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων. Οι Bellack et al (1990) ανέφεραν βελτιωμένη επίδοση στους 

ασθενείς παραλείποντας οδηγίες και ενισχύοντας θετικά σωστές λύσεις. Τέλος, ερευνητές 
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όπως οι Green et al (1992) πέτυχαν τα καλύτερα αποτελέσματα στο Wisconsin Card Sorting 

Test συνδυάζοντας αυτές τις διαδικασίες.  

Οι έμμεσες παρεμβάσεις στη θεραπεία των γνωστικών ελλειμμάτων στους ασθενείς με 

σχιζοφρένεια καλούνται «τροποποίηση της συμπεριφοράς».  Οι Diaz  και Colon  (1985)  

αναφέρουν μια μέθοδο ελέγχου της συμπεριφοράς: οι ασθενείς έπρεπε να αναγνωρίζουν 

ανεπαρκείς τρόπους συμπεριφοράς συγκρίνοντάς τους με τους επιθυμητούς, 

χρησιμοποιώντας την τεχνική της λεκτικής αυτοκαθοδήγησης.  Άλλη μέθοδος έμμεσης 

γνωστικής αλλαγής είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων που 

στοχεύουν στο να εφοδιάσουν τους ασθενείς κατάλληλα,  ώστε να επιζήσουν έξω από τα 

ψυχιατρεία. 

Νεώτερες εξελίξεις στην «τροποποίηση της συμπεριφοράς» που λαμβάνουν υπόψην τα 

γνωστικά ελλείμματα στη σχιζοφρένεια βασίζονται στην έννοια των κοινωνικών δεξιοτήτων 

επίλυσης προβλημάτων, όπως ορίζεται από τον Liberman (1988). Εκπαιδευτικά 

προγράμματα που αφορούν στην εύρεση εργασίας και στην αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου σχεδιάστηκαν για να εξοπλίσουν τους ασθενείς με κοινωνικές δεξιότητες και 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων ως προετοιμασία για τη μετάβαση στην κοινότητα. 

Πλέον στα προγράμματα αυτά χρησιμοποιούνται και οπτικά μέσα (π.χ βίντεο).  Τα 

τελευταία χρόνια, στα προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων και επίλυσης προβλημάτων 

δίνεται έμφαση στην ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στη συναισθηματική διάσταση 

των κοινωνικών καταστάσεων και στη σημασία τους (Bellack,1997). 

Οι συνδυαστικές παρεμβάσεις στη θεραπεία των γνωστικών ελλειμμάτων στους ασθενείς 

με σχιζοφρένεια βασίζονται τόσο στο ερέθισμα όσο και στην τροποποίηση της 

συμπεριφοράς. Ήδη από το 1981 ο Adams υιοθέτησε τέτοιου είδους παρέμβαση σε ασθενή 

με παρανοϊκά στοιχεία. Εφάρμοζε ασκήσεις προσοχής και αυτοκαθοδήγησης και συζητούσε 

με τον ασθενή για τις ψευδαισθήσεις του την ώρα που εμφανίζονταν αντιπαραθέτοντας το 

ρεαλιστικό ερέθισμα με το φανταστικό. Επίσης, συνδυαστικές παρεμβάσεις ανέπτυξε και ο 

Perris (1997). Κατευθυνόμενος από τις αρχές της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής 

ψυχοθεραπείας (Beck  et.  al.,  1979),  όπως η μαιευτική και ο συνεργατικός εμπειρισμός,  ο 

ασθενής με τον θεραπευτή συνεργάζονταν για την τροποποίηση δυσλειτουργικών γνωσιών 

βρίσκοντας εναλλακτικούς τρόπους ερμηνείας κοινωνικών δεδομένων και εντοπίζοντας 

εσωτερικοποιημένες και διαστρεβλωμένες οπτικές θεώρησης των πραγμάτων. Ο Perris 

πρότεινε να ενσωματωθούν στην παρέμβασή του και άλλες τεχνικές, όπως η 

αυτοκαθοδήγηση, η επίλυση προβλημάτων και η εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων.  
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Η συνδυαστική παρέμβαση που τυγχάνει μεγαλύτερης αναγνώρισης και αποδοχής στην 

Ευρώπη είναι το Ολοκληρωμένο Ψυχολογικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα για Ασθενείς με 

Σχιζοφρένεια (IPT) (Brenner et al., 1987, 1990; Roder, et al. 2002). Το πρόγραμμα βασίζεται 

στο μοντέλο των δύο φαύλων κύκλων εστιάζοντας στα γνωστικά ελλείμματα και στις 

συνέπειές τους στην κοινωνική συμπεριφορά. 

 

Το IPT αναπτύχθηκε τα τελευταία 15 χρόνια. Πρόκειται για μια μεθοδολογική θεραπεία που 

στοχεύει στη βελτίωση των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του σχιζοφρενούς.  

Η θεραπεία αυτή στηρίζεται στην υπόθεση ότι υπάρχει σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα 

στην έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών και στη λειτουργικότητα του ατόμου (Hodel & 

Brenner,  1994).  Είναι πιο πιθανό οι βελτιώσεις στο γνωστικό επίπεδο να παραμείνουν 

σταθερές στο χρόνο μόνο αν έχουν επιτευχθεί αλλαγές στη συμπεριφορά, και παρεμβάσεις 

στη συμπεριφορά είναι αποτελεσματικές μόνο όταν γνωστική ικανότητα έχει αποκτηθεί στη 

θεραπεία (Hodel & Brenner, 2001). 

 

Σκοπός είναι η μείωση των κοινωνικών δυσλειτουργιών και των γνωστικών που σχετίζονται 

με την προσοχή και την αντίληψη (Mueller,  Roder,  &  Brenner,  2005).  Αποτελείται από 5  

διαδοχικά υπό - προγράμματα των 5-8 ατόμων τα οποία είναι : 

 

1. Γνωσιακή Διαφοροποίηση (cognitive differentiation): στόχος αποτελεί η βελτίωση 
βασικών γνωστικών λειτουργιών (π.χ. συγκέντρωση, προσοχή) 

2. Κοινωνική Αντίληψη (social  perception):  σκοπός είναι η κατανόηση και ερμηνεία 
κοινωνικών καταστάσεων.  Εδώ γίνεται εστίαση και στην οπτική αντίληψη του 
ασθενή αλλά και στο πώς ερμηνεύει τις διάφορες κοινωνικές καταστάσεις που του 
συμβαίνουν. 

3. Λεκτική Επικοινωνία (verbal communication): επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων επικοινωνίας (π.χ. το να ακούει, να καταλαβαίνει και να 
ανταποκρίνεται) 

4. Κοινωνικές δεξιότητες (social skills) : στοχεύει στον εμπλουτισμό του ρεπερτορίου 
κοινωνικών συμπεριφορών σχετικά με το πώς να αντιμετωπίζει συγκεκριμένες 
καταστάσεις αποδοτικά. 

5. Διαπροσωπική λύση προβλήματος (interpersonal problem solving) επικεντρώνεται 
στο πώς βιώνει το άτομο το συναισθηματικό στρες και το πώς αντιλαμβάνεται την 
κοινωνική αποτυχία. Η θεραπεία εδώ εστιάζεται στην ύπαρξη ρεαλιστικών 
ερμηνειών του ασθενή σχετικά με τα προβλήματα του και ποιές λύσεις μπορούν να 
δοθούν στα προβλήματα αυτά. 

 
Tα πρώτα υποπρογράμματα είναι πολύ δομημένα και προσανατολισμένα στη βελτίωση 

βασικών γνωσιακών λειτουργιών.  Σε όσο πιο προηγμένο υπο-πρόγραμμα οδηγείται ο 

ασθενής τόσο πιο αυθόρμητη είναι η αλληλεπίδρασή του με τα άλλα άτομα της ομάδας 



 

32 
 

του. Θέματα συναισθηματικής φύσεως επεξεργάζονται σταδιακά κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας (Merlo & Gekle, 2001). 

Η ομάδα θα πρέπει να είναι ομοιογενής σε σχέση με συγκεκριμένα κριτήρια,  όπως η 

νοημοσύνη, η δυνατότητα μάθησης και οι διαταραχές επεξεργασίας πληροφοριών. Θα 

πρέπει να είναι ετερογενής σε σχέση με κριτήρια, όπως η ηλικία και το φύλο. 

Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται κατά κανόνα 2 φορές την εβδομάδα και η διάρκεια των 

συνεδριών κυμαίνεται από 30-90 λεπτά. Οι πρώτες δύο συνεδρίες του υποπρογράμματος 

«Γνωσιακή Διαφοροποίηση»  δεν θα πρέπει να διαρκούν πάνω από 30  λεπτά,  ενώ για τα 

τελευταία δύο υποπρογράμματα χρειάζονται 60-90 λεπτά για κάθε συνεδρία. Η θεραπεία 

σε ασθενείς με μεγάλα χρονικά διαστήματα νοσηλείας διαρκεί 1-2 χρόνια. Κάθε συνεδρία 

πραγματοποιείται από έναν κύριο θεραπευτή και δύο συνθεραπευτές. 

 
 

B. Η Θεραπεία Γνωστικής Βελτίωσης (Cognitive Enhancement Therapy) 

 Η θεραπεία γνωστικής βελτίωσης (CET;  Hogarty  &  Flesher,  1999)  υιοθετεί το 

νευροεξελικτικό μοντέλο για τα ελλείματα στη σχιζοφρένεια και υποστηρίζει πως 

ανωμαλίες στην ανάπτυξη οδηγούν σε καθυστέρηση στην κοινωνική μάθηση.  Το 

πρόγραμμα απευθύνεται στους υψηλότερα λειτουργικούς ασθενείς. Έπειτα από 

αξιολόγηση, οι ασθενείς κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες: Α. πτωχοί τω πνεύματι Β. 

αποδιοργανωμένοι και Γ. άκαμπτοι, όσον αφορά στις γνωστικές λειτουργίες τους. Για 

παράδειγμα, άκαμπτος χαρακτηρίζεται κάποιος που παρουσιάζει ελάχιστες ψευδαισθήσεις 

αλλά επιμονή σε έναν ήπιο παραληρηματικό τρόπο σκέψης. 

 

Οι στόχοι της θεραπείας είναι να αποκτήσουν οι ασθενείς γνωστικά και κοινωνικά εφόδια. 

Χρησιμοποιείται πρόγραμμα εκπαίδευσης στη μνήμη και στην προσοχή μέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, ανάλογο με αυτό που εφαρμόζεται για την αποκατάσταση ασθενών με 

εγκεφαλικά τραύματα. Σε κάθε εκπαιδευτική συνεδρία οι ασθενείς δουλεύουν ανά δύο, 

ώστε οι γνωστικές δυσκολίες του ενός να διαφέρουν από του άλλου.  Έπειτα από τρεις 

μήνες εντάσσονται σε ομάδες των 6-8 ατόμων, κοινωνικοποιούνται και συνεργάζονται. 

Συνολικά, συμμετέχουν 6 μήνες σε μη κοινωνική γνωστική εκπαίδευση προτού ξεκινήσουν 

την κοινωνική γνωστική εκπαίδευση. Αυτή αποτελείται από ομαδικές ασκήσεις ερμηνείας 

της πληροφορίας, όπως π.χ η μεταφορά σε περίληψη σε ένα άλλο άτομο του άρθρου μιας 

εφημερίδας. Ο θεραπευτής ενισχύει τον ομιλητή προς τη σωστή επικοινωνία. Τα υπόλοιπα 
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μέλη της ομάδας καλούνται να δώσουν ανατροφοδότηση στον ομιλητή μετά το τέλος της 

άσκησης. Τα τελευταία 15 λεπτά κάθε συνεδρίας αφιερώνονται σε ψυχοεκπαίδευση. 

Προς το παρόν λίγα είναι γνωστά για την αποτελεσματικότητα και το κόστος αυτού του 

προγράμματος αποκατάστασης. Ωστόσο, οι πρώτοι 44 ασθενείς που συμμετείχαν φάνηκε 

να παρουσιάζουν βελτίωση τόσο στη μη κοινωνική γνώση όσο και στην κοινωνική. 

 

Γ. Εκπαίδευση στην ατομική Εκτελεστική Λειτουργικότητα (Individual Executive 

Functioning Training) 

 

Το πρόγραμμα αυτό προέκυψε από θεωρητική ανάλυση των ελλειμμάτων που 

παρουσιάζουν οι ασθενείς με σχιζοφρένεια. Αποτελείται από τρεις τομείς: γνωστική 

ελαστικότητα, μνήμη και σχεδιασμός (Delahunty, Morice, & Frost, 1993). Στις ασκήσεις 

χρησιμοποιείται χαρτί και μολύβι, είναι απλές στην αρχή αλλά βαθμιαία γίνονται πιο 

σύνθετες ανάλογα με το ρυθμό του ατόμου. Δίνεται πολλή ενίσχυση μέσω επιβράβευσης ή 

μέσω υπόδειξης της βελτίωση του ασθενούς και της επάρκειάς του. Ο τομέας της γνωστικής 

ελαστικότητας αποτελείται από ασκήσεις που απαιτούν την εμπλοκή και απεμπλοκή του 

ατόμου από διάφορες δραστηριότητες.  Π.χ του δίδεται ένα χαρτί με αριθμούς και του 

ζητιέται να διαγράψει όλους τους μονούς αριθμούς και μετά η εντολή αλλάζει και του 

ζητιέται να διαγράψει όλους τους ζυγούς αριθμούς.  Ο τομέας της μνήμης εργασίας δίνει 

έμφαση στην κατηγοριοποίηση πληροφοριών και στην τροποποίησή τους. Χρησιμοποιείται 

αυτοκαθοδηγητική εκπαίδευση στη χρήση μνημονικών στρατηγικών. Ο τομέας του 

προγραμματισμού αποτελείται από την οργάνωση μιας σειράς κινήσεων που πρέπει να 

οργανώσει το άτομο προκειμένου να πετύχει ένα στόχο. Η έμφαση δίνεται στην οργάνωση 

πληροφοριών και στη δημιουργία μικρότερων στόχων που εξυπηρετούν τον τελικό στόχο. 

Τα αποτελέσματα της χρήσης του προγράμματος προέκυψαν θετικά, έστω και με την 

αξιοποίηση ενός μόνο τομέα. Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση μόνο του τομέα γνωστικής 

ελαστικότητας, οι Delahunty, Morice και Frost (1993) εντόπισαν βελτίωση στην επίδοση των 

ατόμων στο Wisconsin Card Sorting Test που διήρκεσε ως και το follow-up των έξι μηνών.  

Παρατηρήθηκε επίσης βελτίωση στην κοινωνική λειτουργικότητα των ατόμων.  Αν και τα 

αποτελέσματα φαίνονται ενθαρρυντικά, έχει γίνει μόνο ένα randomized control trial που 

έδειξε βελτίωση και σε κάποια συμπτώματα (ακουστικές ψευδαισθήσεις) και στην 

αυτοεκτίμηση των ασθενών ,  το οποίο μπορεί να σημαίνει γενίκευση της θεραπείας στη 

λειτουργικότητα. 



 

34 
 

Δ. Το Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας για τη Γνωστική 

Αποκατάσταση ασθενών με Σχιζοφρένεια (AVIRC) 

 

Πρόκειται για το πιο αναπτυγμένο τεχνολογικά πρόγραμμα αποκατάστασης για 

σχιζοφρενείς. Το πρόγραμμα (Da Costa & De Carvalho, 2004) βασίζεται στο μοντέλο 

επεξεργασίας της πληροφορίας και εφαρμόστηκε σε ασθενείς με σχιζοφρένεια στη 

Βραζιλία,  οι οποίοι αξιολόγησαν πολύ θετικά τη διαδικασία.  Οι ερευνητές τονίζουν ότι το 

πρόγραμμα της εικονικής πραγματικότητας δεν αποτελεί πανάκεια,  πρώτον λόγω κόστους 

και δεύτερον λόγω του ότι η επανάκτηση των δεξιοτήτων παρατηρείται με αργούς 

ρυθμούς. Ωστόσο, είναι ένας τομέας που αξίζει να διερευνηθεί περισσότερο. 

Το AVIRC παρουσιάζει μια πόλη και εστιάζει στις γνωστικές διαδικασίες της προσοχής και 

της συγκέντρωσης αλλά και στην εκπαίδευση δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται στην 

καθημερινή ζωή. Περιλαμβάνει ένα οικοδομικό τετράγωνο με δρόμους, σπίτια, μια 

βιβλιοθήκη,  μια εκκλησία και ένα σούπερ μάρκετ που ο ασθενής μπορεί να επισκεφτεί.  

Κάθε επίπεδο επίδοσης πραγματοποιείται σε μια ορισμένη σκηνή της πόλης, όπου ο 

ασθενής καλείται να φέρει εις πέρας διαφορετικές ασκήσεις βάσει θεραπευτικού 

σχεδιασμού για την αποκατάσταση ορισμένων λειτουργιών. Κάποιες από αυτές 

περιγράφονται στον Πίνακα 3. Το περιβάλλον προσφέρει κάποια ερεθίσματα και απαιτεί 

απλές απαντήσεις στο Προσλαμβάνον Επίπεδο. Για παράδειγμα: Βρίσκεται σε ένα δωμάτιο 

σπιτιού και του ζητείται να κλείσει το ραδιόφωνο και τα φώτα. Στο Θεμελιώδες Επίπεδο, τα 

ερεθίσματα μειώνονται αλλά ο ασθενής πρέπει να επεξεργαστεί καλύτερα τις απαντήσεις. 

Για παράδειγμα:  Bρίσκεται σε ένα δρόμο με αυτοκίνητα και του ζητείται να επιλέξει ένα 

αυτοκίνητο βάσει συγκεκριμένου χρώματος. Το Επίπεδο Απαρτίωσης παρουσιάζει 

ερεθίσματα που απαιτούν την απαρτίωση των γνωστικών λειτουργιών. Για παράδειγμα: 

Bρίσκεται σε ένα δωμάτιο με παιχνίδια και του ζητείται να λύσει ένα παζλ.  Τέλος,  στο 

Επίπεδο Απόκρισης οι ασθενείς πρέπει να χρησιμοποιήσουν εξειδικευμένες «εγκεφαλικές 

διαδρομές» που παράγουν απαντήσεις μέσω πράξεων. Για παράδειγμα: Βρίσκεται σε ένα 

σούπερ-μάρκετ και του ζητείται να αγοράσει μια λίστα προϊόντων βάσει οδηγιών. 

Όσον αφορά στη μεθοδολογία, στο πρόγραμμα συμμετείχαν τέσσερις ασθενείς (τρεις 

άντρες και μια γυναίκα) από ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο της πόλης. Η αξιολόγηση έγινε σε 

τρεις φάσεις: μια απλή και φιλική επαφή με την τεχνολογία, χρήση του περιβάλλοντος που 

απεικονίζεται στην οθόνη και τελικά χρήση του περιβάλλοντος με τα ειδικά γυαλιά. Η 

αξιολόγηση έγινε μέσω άμεσης παρατήρησης των ασθενών και μέσω ειδικά σχεδιασμένου 
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ερωτηματολογίου,  το οποίο μεταξύ άλλων εκτιμούσε και το κίνητρο των ασθενών για τη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 

Αν και αυτά τα αρχικά αποτελέσματα απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση, φάνηκε πως οι 

ασθενείς χαίρονται να δουλεύουν με υπολογιστές και ανταποκρίνονται στην εκπλήρωση 

στόχων που απαιτούν τη διάδραση με τον υπολογιστή. Προέκυψε πως : 

· Τεχνικά έμαθαν πώς να «ταξιδεύουν» στο ηλεκτρονικό περιβάλλον 

· Μπορούσαν να χειριστούν το ποντίκι και να ελέγχουν την περιπλάνησή τους στην 

πόλη 

· Είχαν ενδιαφέρον στο να γνωρίσουν όλα τα κτίρια και να υλοποιήσουν τις 

δραστηριότητες που τους προτείνονταν 

· Δεν εμφάνισαν παρενέργειες,  όπως ναυτία ή ζαλάδα που είναι ενδεικτικές της 

αδιαθεσίας προσομοίωσης 

 

Συζήτηση 

 

Στις μέρες μας πέραν της φαρμακοθεραπείας που εξακολουθεί να αποτελεί την βάση 

της περίθαλψης ασθενών με σχιζοφρένεια για την διαχείριση των ψυχωσικών 

συμπτωμάτων και την πρόληψη της υποτροπής, η γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία 

(Γ.Σ.Θ.) για τη σχιζοφρένεια και τις ψυχωτικές διαταραχές αποτελεί μια καθιερωμένη, 

τουλάχιστον σε μερικές χώρες της Ευρώπης, επιλογή. Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια 

τεράστια αύξηση του ενδιαφέροντος για τις Γ.Σ.Θ. προσεγγίσεις για την θεραπεία της 

σχιζοφρένιας και άλλων ψυχώσεων. Αυτό το ενδιαφέρον έχει παραγάγει μια βάση 

δεδομένων που έχει γίνει αποδεκτή όπως επαρκής για να συμπεριληφθεί στον καθορισμό 

οδηγιών καλής πρακτικής.  Το βρετανικό εθνικό ίδρυμα για την καλή κλινική πρακτική 

(N.I.C.E.) περιέλαβε την Γ.Σ.Θ. για την ψύχωση ως συνιστώμενη θεραπεία για τη 

σχιζοφρένια (N.I.C.E., 2003). Η σημερινή Γ.Σ.Θ. για την Σχιζοφρένεια περιλαμβάνει τόσο 

τεχνικές για την διαχείριση της οξείας φάσης, όσο και ιδιαίτερα καλά δοκιμασμένες 

ψυχοεκπαιδευτικές πρακτικές για την αποκατάσταση.  

Πέραν των μοντέλων στρες – ευαλωτότητας (Nuechterlein et al. 1994) που βοηθούν 

να κατανοήσουμε την ανάπτυξη και την διατήρηση της διαταραχής, μια σειρά από μοντέλα 

που βασίζονται στις θεωρίες επεξεργασίας των πληροφοριών,  μας δίνουν την δυνατότητα 

να αναπτύξουμε μεθόδους αποκατάστασης των γνωστικών ελλειμμάτων που αφήνει το 

ψυχωσικό επεισόδιο στον ασθενή.  
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Παρουσιάσαμε τέσσερα από τα πιο γνωστά προγράμματα, εστιάζοντας κυρίως στις 

πιο γνωστές εφαρμογές και όχι στις πιο πρωτοποριακές,  προσπαθώντας να δώσουμε μια 

εικόνα,  από τον χώρο της συνάντησης της έρευνας και της εφαρμογής των γνωσιακών –  

συμπεριφοριστικών θεωριών. 
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Περίληψη 

  

Η φαρμακοθεραπεία αποτελεί την βάση της περίθαλψης ασθενών με σχιζοφρένεια για την 

διαχείριση των ψυχωσικών συμπτωμάτων και την πρόληψη της υποτροπής.  Η γνωσιακή – 

συμπεριφοριστική θεραπεία (ΓΣΘ) δεν αναπτύχθηκε ως εναλλακτική λύση ή μόνη θεραπεία 

της σχιζοφρένειας αλλά ως προσθήκη στις καθιερωμένες πρακτικές.  Η ΓΣΘ για τη 

σχιζοφρένεια και τις ψυχωτικές διαταραχές αποτελεί στις μέρες μας μια καθιερωμένη, 

τουλάχιστον σε μερικές χώρες της Ευρώπης, επιλογή. Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια 

μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος για τις ΓΣΘ προσεγγίσεις για την θεραπεία της 

σχιζοφρένιας και άλλων ψυχώσεων. Αυτό το ενδιαφέρον έχει παραγάγει μια βάση 

δεδομένων που έχει γίνει αποδεκτή και επαρκής για να συμπεριληφθεί στον καθορισμό 

οδηγιών καλής πρακτικής. Το βρετανικό εθνικό ίδρυμα για την καλή κλινική πρακτική (NICE) 

περιέλαβε την ΓΣΘ για την ψύχωση ως συνιστώμενη θεραπεία για τη σχιζοφρένια (1). Η 

σημερινή ΓΣΘ για την Σχιζοφρένεια περιλαμβάνει τόσο τεχνικές για την διαχείριση της 

οξείας φάσης, όσο και ιδιαίτερα καλά δοκιμασμένες ψυχοεκπαιδευτικές πρακτικές για την 
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αποκατάσταση. Στο παρόν άρθρο περιγράφεται η δομή ενός ομαδικού θεραπευτικού 

προγράμματος, από τα πιο καλά εμπειρικά τεκμηριωμένα, για την βελτίωση των γνωστικών 

και κοινωνικών δεξιοτήτων των σχιζοφρενών, γνωστό ως “απαρτιωτικό, θεραπευτικό 

πρόγραμμα” (Ι.Ρ.Τ.). 

 

Λέξεις – κλειδιά: Σχιζοφρένεια, Γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία, Γνωσιακές-

συμπεριφοριστικές ομαδικές παρεμβάσεις, Ομαδικές παρεμβάσεις, Γνωσιακή-

συμπεριφοριστική θεωρία και πρακτική. 

 

 “A cognitive behavioral group therapy program for the improvement of the cognitive and 

social abilities of the schizophrenic patients: The Integrated Psychological Program (I. P. T.)” 
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Abstract 

 

Pharmacotherapy is the main therapy for the positive and negative symptoms and for the 

relapse prevention by the schizophrenic patients. The cognitive and behavioural Therapy can 

be combined with the other therapies for schizophrenia.  

The cognitive behavioural therapy for schizophrenia and other psychotic syndromes is the 

first choice for the psychiatrists and psychologists in European countries. The National 

Institute of clinical Excellence (NICE) has included the cognitive behavioural Therapy as a 

recommended Therapy for schizophrenia(1). The Cognitive Behavioral Therapy includes 
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interventions for the acute phase in an episode (relapse) as well as for the rehabilitation of 

the schizophrenic patients. 

The Integrated Psychological Therapy, which is an effective group therapy for the 

improvement of the cognitive and social abilities of the schizophrenic patients, will be 

represented in the following article. 

 

Key words: Schizophrenia, Cognitive-Behavioral Therapy, Group Cognitive Behavioral 

Interventions, Cognitive-Behavioral Theory and praxis.  

 

 

Εισαγωγή 

Είναι γνωστό από σειρά ερευνών ότι οι ποικίλες ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

μπορεί να είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας σε συνδυασμό με 

φαρμακευτική αγωγή (2,3,4,5). Με δεδομένη και αδιαμφισβήτητα απαραίτητη την 

φαρμακευτική αγωγή η αποτελεσματικότητα της Συμπεριφορικής θεραπείας οικογένειας 

με σχιζοφρενές μέλος έχει τεκμηριωθεί επαρκώς από πολλές έρευνες. Η Συμπεριφορική 

θεραπεία οικογένειας με σχιζοφρενές μέλος φαίνεται ότι περιορίζει τις υποτροπές και την 

επιστροφή στο νοσοκομείο,  βελτιώνει την λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία,  αν και τα 

ευρήματα αυτά χρήζουν περαιτέρω έρευνας αναφορικά με  τον αντίκτυπο αυτών των 

αλλαγών στην ψυχοπαθολογία και στην μακρόχρονη κοινωνική προσαρμογή. 

Οι παρεμβάσεις στο επίπεδο της οικογένειας για την πιο αποτελεσματική 

αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας θεωρούνται σημαντικές. Η θεραπεία οικογένειας, όπως 

προκύπτει από τις έρευνες, συντελεί σημαντικά στην διαχείριση των αρνητικών 

συναισθημάτων,  στην πρόληψη των υποτροπών που όπως έχει φανεί συσχετίζονται με το 

«Εκφραζόμενο Συναίσθημα»  (Ε.Ε.),  στην ανακούφιση της οικογένειας από το βάρος της 

φροντίδας των ασθενών,  στην κατανόηση της ασθένειας και της μείωσης του άγχους που 
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αυτή προκαλεί.  Η Συμπεριφορική θεραπεία οικογένειας συμβάλλει -πέρα από τα 

παραπάνω-και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από όλα τα μέλη της οικογένειας στην 

αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, στην 

εκμάθηση στρατηγικών αντιμετώπισης διαφόρων καταστάσεων, στην βελτίωση της 

ενδοοικογενειακής επικοινωνίας. Καθώς η οικογένεια θεωρείται σημαντικός αρωγός στην 

ψυχοκοινωνική αποκατάσταση του ασθενή οι θεραπευτικές παρεμβάσεις σε επίπεδο 

οικογένειας θεωρούνται αναγκαίες (2,3,4,6,7). 

Πέραν των ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων που εστιάζονται στην οικογένεια του 

σχιζοφρενούς, έχουν αναπτυχθεί ιδίως σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, μια σειρά από 

γνωσιακά συμπεριφοριστικά προγράμματα αποκατάστασης, τα οποία βασιζόμενα σε 

διαφορετικό θεωρητικό πλαίσιο εστιάζονται στην αποκατάσταση γνωστικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων χωρίς να εμπλέκουν την οικογένεια (8). Στην συνέχεια θα 

παρουσιαστεί ένα από τα πιο γνωστά και εμπειρικά τεκμηριωμένα προγράμματα. 

 

Το Απαρτιωτικό θεραπευτικό πρόγραμμα (ΙΡΤ) 

Το IPT (Integriertes Psychologisches Therapieprogramm bei Schizophren Erkrankten) είναι 

ένα γνωσιακό συμπεριφοριστικό ομαδικό θεραπευτικό πρόγραμμα το οποίο σκοπεύει στην 

βελτίωση των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των σχιζοφρενών και δεν στοχεύει 

στην οικογένεια. Οι πρώτες εφαρμογές του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν πριν από 

20 χρόνια. Το πρόγραμμα αυτό ερευνήθηκε εμπειρικά σε 28 δημοσιευμένες έρευνες με 

1329 ασθενείς, κυρίως στην πανεπιστημιακή κλινική της Βέρνης (9). 

Με το πέρασμα του χρόνου λήφθηκαν υπόψη οι νεώτερες θεωρητικές και εμπειρικές 

γνώσεις της έρευνας για την σχιζοφρένεια και με βάση αυτές το πρόγραμμα αυτό 

επεξεργάστηκε και μετεξελίχθηκε (10). Σήμερα υπάρχει στην πέμπτη του έκδοση, η οποία και 

έχει προσαρμοστεί στα Ελληνικά (11).  
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Αιτιολογικά μοντέλα 

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται και συζητιούνται στην βιβλιογραφία διάφορα 

θεωρητικά αιτιολογικά μοντέλα για την εξήγηση και κατανόηση της σχιζοφρένειας. Η γνώση 

τριών μοντέλων είναι απαραίτητη για την κατανόηση της αρχιτεκτονικής του 

προγράμματος. Τα τρία αυτά προγράμματα παρουσιάζονται εν συντομία πιο κάτω. 

 

Α. Η προσέγγιση στρες -  Ευαλωτότητα (προδιάθεση)  για την εξήγηση της 

σχιζοφρένειας (Vulnerability – Stress Model) των Zubin & Spring (1977) (12) πρεσβεύει ότι 

βιολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν για την έναρξη, και στην πορεία 

της νόσου. Ο όρος ‘προδιάθεση’ αναφέρεται στους γενετικούς παράγοντες, που μπορεί να 

επηρεάσουν και τους νευροβιολογικούς παράγοντες που αναφέρθηκαν. Η προδιάθεση 

μπορεί να είναι ένας απαραίτητος παράγοντας, αλλά δεν είναι αρκετός για την εμφάνιση 

της νόσου,  δηλαδή,  κάποιος με βιολογική προδιάθεση μπορεί να μην εμφανίσει τη νόσο,  

εάν δε συμβάλουν περιβαλλοντικοί παράγοντες.  Ο όρος ‘στρες’  σε αυτή την προσέγγιση 

αναφέρεται σε καταστάσεις που επηρεάζουν τον οργανισμό κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξής του, ή επιβαρύνουν την ικανότητα του ατόμου με τάση προς τη νόσο να 

αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.  Αυτές οι καταστάσεις μπορεί να 

προέρχονται από το περιβάλλον, όπως ιώσεις που προσβάλλουν τον αναπτυσσόμενο 

εγκέφαλο, ή και ψυχολογικές δυσκολίες, π.χ. αρνητικά γεγονότα στη ζωή κ.α..  

Οι Zubin και Spring εισήγαγαν την υπόθεση ότι ένας άνθρωπος δεν παρουσιάζει διαταραχή 

εφόσον το στρες, το οποίο προκαλείται από ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής, παραμένει κάτω 

από το όριο της ευαλωτότητας του.  Όταν το μέγεθος του στρες υπερβεί το όριο της 

ευαλωτότητας,  τότε το άτομο είναι πιθανόν να παρουσιάσει ένα επεισόδιο.  Με τον ίδιο 

τρόπο μπορεί να υποχωρήσει. Οι Murray και συνεργάτες το 1988 (13) εξετάζοντας την έννοια 

της ευαλωτότητας συμπεριέλαβαν σε αυτήν τη γενετική προδιάθεση, οργανικούς 

παράγοντες (προγεννητικούς και περιγενετικούς παράγοντες), νευροπαθολογία του 

εγκεφάλου καθώς και την ύπαρξη σχιζοειδών χαρακτηριστικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

ευαλωτότητα είναι απαραίτητη αλλά όχι επαρκής συνθήκη για την εμφάνιση ψύχωσης. Τα 

μοντέλα ευαλωτότητας, στα οποία λαμβάνονται υπόψη βιολογικοί, ψυχολογικοί και 

κοινωνικοί παράγοντες (βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο) έχουν τεκμηριωθεί εμπειρικά και είναι 

όλο και πιο αποδεκτά (12,14). Βιολογικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες 
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λαμβάνονται υπόψη για την διάγνωση, γένεση, πορεία και θεραπεία της σχιζοφρένειας 

(Απεικόνιση 1). 

 

=== εδώ Απεικόνιση 1== 

 

Με βάση το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο η σχιζοφρένεια αντιμετωπίζεται ως μία συστημική 

διαταραχή (9,15).  Οι αλλαγές στην δομή του εγκεφάλου είναι έκφραση μιας βιολογικής 

ευαλωτότητας και οι διαταραχές της επεξεργασίας πληροφοριών αποτελούν έκφραση μιας 

γνωστικής ευαλωτότητας (16). Αυτές οι ατομικές διαφορές αλληλεπιδρούν με τους 

περιβαντολογικούς παράγοντες. Ένα ψυχωσικό επεισόδιο μπορεί να παρουσιαστεί σε ένα 

ευάλωτο άτομο, όταν το άτομο αυτό έρχεται αντιμέτωπο με προβλήματα και επιβαρύνσεις, 

τις οποίες δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Οι επιβαρύνσεις και οι στρεσογόνοι παράγοντες σε 

αυτά τα μοντέλα προκαλούν ή αυξάνουν την πιθανότητα κάποιων συμπτωμάτων. 

 

Β. Σήμερα είναι ευρέως γνωστό ότι οι γνωστικές διαταραχές είναι χαρακτηριστικές για 

την σχιζοφρένεια και συμβάλλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στα θετικά συμπτώματα.  Τα 

μοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών συμβάλλουν στην κατανόηση των διαταραγμένων 

συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών στους σχιζοφρενείς (17). Η επεξεργασία 

πληροφοριών συνδέεται άμεσα με τις διαδικασίες της κατηγοριοποίησης, σύνδεσης και 

αξιολόγησης πληροφοριών, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την ανθρώπινη συμπεριφορά 

(σύγκρινε απεικόνιση 2). 

 

=== εδώ Απεικόνιση 2== 

 

Γ. Το “μοντέλο των φαύλων κύκλων” του Brenner (9,16) περιγράφει τα καταστροφικά 

αποτελέσματα της ελλειμματικής επεξεργασίας της πληροφορίας σε άλλα επίπεδα της 
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λειτουργικότητας. Βασίζεται στην υπόθεση ότι οι διαταραχές στην επεξεργασία της 

πληροφορίας όχι μόνο ενισχύουν η μία την άλλη αλλά επιδρούν αρνητικά τόσο στον 

συμπεριφορικό σχεδιασμό όσο και στην κοινωνική δράση. Αυτές οι διαδικασίες 

περιγράφονται με τη μορφή δύο συμπληρωματικών φαύλων κύκλων (σύγκρινε απεικόνιση 

3):  Ο Κύκλος Ι συνδυάζει τις στοιχειώδεις και τις πιο σύνθετες γνωστικές δυσλειτουργίες 

στη σχιζοφρένεια. Ελλείμματα στις στοιχειώδεις γνωστικές διεργασίες, όπως είναι η 

προσοχή και η αντίληψη,  μειώνουν υψηλότερα επίπεδα λειτουργικότητας,  που 

ολοκληρώνουν και συνθέτουν την εισερχόμενη πληροφορία. Ταυτόχρονα, βλάβες στις 

υψηλότερες γνωστικές διεργασίες εμποδίζουν τον συντονισμό των στοιχειωδών γνωστικών 

διεργασιών και έτσι η προσοχή και η κωδικοποίηση διαχέονται.  Αυτός ο φαύλος κύκλος 

τελικά καταλήγει σε ελαττωματική αντίληψη και σε δυσπροσαρμοστική κοινωνική 

ανταπόκριση. Στον Κύκλο ΙΙ, τα γνωστικά ελλείμματα εμποδίζουν την επαρκή απόκτηση 

διαπροσωπικών στρατηγικών αντιμετώπισης καταστάσεων, χωρίς τις οποίες οι ασθενείς 

είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε στρεσογόνες συνθήκες. Η πνευματική ικανότητα των 

σχιζοφρενών (σε συνδυασμό με τα γνωστικά ελλείμματα) είναι σημαντικά περιορισμένη 

κάτω από συνθήκες διέγερσης. Ο συνδυασμός των δύο φαύλων κύκλων περιγράφει την 

απαρχή των συμπτωμάτων,  τη δυσχέρεια στην κοινωνική λειτουργικότητα και το 

μηχανισμό με τον οποίο αυτές οι δυσλειτουργίες διαιωνίζονται καθώς απουσιάζουν 

εμφανείς αιτιακοί παράγοντες. 

Το μοντέλο των 2  κύκλων δημιουργεί μία συσχέτιση ανάμεσα στις γνωστικές διαταραχές 

και την κοινωνική συμπεριφορά (16). Εδώ παρουσιάζονται οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα 

στην επεξεργασία πληροφοριών και την κοινωνική συμπεριφορά  

 

=== εδώ Απεικόνιση 3== 

 

Θεραπευτικό πλαίσιο του IPT 
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Τα ψυχοκοινωνικά θεραπευτικά προγράμματα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία με 

βάση και τα μοντέλα ψυχοπαθολογίας, τα οποία παρουσιάστηκαν πιο πάνω. Προτιμούνται 

συμπεριφοριστικά προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν γνωσιακές μεθόδους, 

εκπαίδευση στην διεκδικητική συμπεριφορά και ψυχοεκπαιδευτικές θεραπείες οικογένειας 

(15). 

Ένα θεραπευτικό πρόγραμμα, στο οποίο έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία και το οποίο 

εφαρμόζεται σε πολλούς χώρους της γερμανόφωνης Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, είναι το 

ομαδικό ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχιζοφρενείς (18,19).  H  εφαρμογή του 

προγράμματος αυτού στοχεύει στην βελτίωση των γνωστικών και διαπροσωπικών 

δεξιοτήτων. Πρόκειται για ένα ομαδικό θεραπευτικό πρόγραμμα, το οποίο αποτελείται από 

5 υποπρογράμματα: γνωστική διαφοροποίηση, κοινωνική αντίληψη, λεκτική επικοινωνία, 

κοινωνικές δεξιότητες και διαπροσωπική επίλυση προβλημάτων (σύγκρινε απεικόνιση 4). 

Στα πρώτα 2 υποπρογράμματα -γνωστική διαφοροποίηση και κοινωνική αντίληψη- δίνεται 

έμφαση σε διαδικασίες προσοχής, αντίληψης και σε γνωστικές διαδικασίες. Βασικές 

λειτουργίες, όπως σχηματισμός εννοιών, κατανόηση, αφηρημένη σκέψη, βρίσκονται στο 

επίκεντρο. 

Στα επόμενα υποπρογράμματα -κοινωνικές δεξιότητες και διαπροσωπική επίλυση 

προβλημάτων- εξασκούνται πιο σύνθετες κοινωνικές (διαπροσωπικές) δεξιότητες και η 

επίλυση προβλημάτων. Με αυτόν τον τρόπο εμπλουτίζεται το ρεπερτόριο της 

συμπεριφοράς του ατόμου. Το τρίτο υποπρόγραμμα (λεκτική επικοινωνία) έχει μία 

ενδιάμεση θέση. 

Κάθε υποπρόγραμμα είναι έτσι σχεδιασμένο,  ώστε με το πέρασμα της θεραπείας να 

αυξάνουν οι απαιτήσεις για κάθε μέλος της ομάδας και για την ομάδα συνολικά. Οι 

απαιτήσεις αυξάνονται καθώς γίνεται η μετάβαση από το ένα στο άλλο υποπρόγραμμα 

τόσο όσον αφορά το περιεχόμενο όσο και τον τρόπο εφαρμογής της θεραπείας. Έτσι λοιπόν 

περνάμε από μία αυξημένη δόμηση και προσανατολισμό στις ασκήσεις σε μία μεγαλύτερη 
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σημασία της διάδρασης στην ομάδα και από ένα κατευθυντικό θεραπευτή σε έναν 

θεραπευτή -συντονιστή, ο οποίος έχει πιο παθητικό ρόλο. Οι ασκήσεις ενός 

υποπρογράμματος πραγματοποιούνται στην αρχή με πιο αντικειμενικό θεραπευτικό υλικό, 

το οποίο δεν επιβαρύνει συναισθηματικά τους ασθενείς.  Με το πέρασμα της θεραπείας 

επιλέγεται αργότερα υλικό, το οποίο επιβαρύνει συναισθηματικά τα μέλη της ομάδας. 

 

=== εδώ Απεικόνιση 4== 

 

Στόχοι της θεραπείας 

Μείωση των γνωστικών ελλειμμάτων και των διαταραχών επεξεργασίας πληροφοριών, μία 

πραγματική ρεαλιστική αντίληψη και ιδιαίτερα των διαπροσωπικών καταστάσεων, οι 

οποίες επιβαρύνουν συναισθηματικά τον ασθενή,  η καλύτερη ποιότητα ζωής γενικότερα 

και μια καλύτερη προσαρμογή σε σημαντικούς τομείς της ζωής αποτελούν τους βασικούς 

στόχους του προγράμματος.  Οι θεραπευτικοί στόχοι θα πρέπει να προσδιοριστούνε μετά 

από μία ανάλυση της συμπεριφοράς και του προβλήματος για κάθε ασθενή. Η 

συμπεριφεριολογική ανάλυση είναι ένα βασικό διαγνωστικό εργαλείο στην Γνωσιακή-

Συμπεριφοριστική θεραπεία. 

 

 

Εφαρμογή του IPT 

Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται κατά κανόνα 2 φορές την εβδομάδα, κάτι το οποίο όμως 

εξαρτάται από τις εξωτερικές συνθήκες, την επιβάρυνση και την διάρκεια της ασθένειας 

των μελών. Η διάρκεια κάθε συνεδρίας κυμαίνεται από 30-90 λεπτά. Οι πρώτες συνεδρίες 

του υποπρογράμματος «γνωστική διαφοροποίηση» δεν θα πρέπει να διαρκούν 

περισσότερο από 30-40 λεπτά, ενώ για τα τελευταία 2 υποπρογράμματα χρειάζονται 60-90 
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λεπτά για κάθε συνεδρία. Οι θεραπευτές ανακοινώνουν εκ’ των προτέρων τα ραντεβού για 

την θεραπεία για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Η διάρκεια της θεραπείας για τα 

μεμονωμένα υποπρογράμματα ή για το συνολικό θεραπευτικό πρόγραμμα εξαρτάται από 

την ένταση των διαταραχών και το κίνητρο όλων των μελών της ομάδας για την συμμετοχή. 

Η θεραπεία σε ασθενείς με μεγάλα χρονικά διαστήματα νοσηλείας διαρκεί 1-2 χρόνια. 

Ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται συγκεκριμένα υποπρογράμματα, μπορούν να βελτιωθούν 

σημαντικά μετά από διάρκεια θεραπείας 3-4 μηνών. 

Κάθε συνεδρία πραγματοποιείται από έναν κύριο θεραπευτή και από 2 συνθεραπευτές. Ο 

κύριος θεραπευτής έχει σαν στόχο να καθοδηγήσει την συνεδρία:  αυτό σημαίνει ότι θα 

πρέπει να την δομήσει τυπικά και από άποψη περιεχομένου,  να αυξήσει το κίνητρο των 

μελών και να δώσει ανατροφοδότηση,  η οποία ενισχύει τις αλλαγές.  Οι συνθεραπευτές 

υποστηρίζουν τον κύριο θεραπευτή σε προβλήματα, τα οποία αφορούν την ομάδα και την 

εφαρμογή διαφόρων θεραπευτικών τεχνικών. Μπορούν π. χ. να αποτελέσουν ένα μοντέλο 

στην εφαρμογή κάποιων ασκήσεων ή να βελτιώσουν την ομαδική διαδικασία 

υποστηρίζοντας πιο αδύναμα μέλη. Το θεραπευτικό υλικό υπάρχει για κάθε υποπρόγραμμα 

και περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο των Roder και συν. (2002) (20). 

 

Το υποπρόγραμμα «γνωστική διαφοροποίηση» 

Η πρώτη συνεδρία εδώ είναι και η πρώτη συνεδρία συνάντησης της ομάδας.  Για αυτό το 

λόγο πρέπει κάθε μέλος της ομάδας να προετοιμαστεί καλά για την ομάδα και να αυξηθεί 

το κίνητρό του για συμμετοχή, κάτι το οποίο πραγματοποιείται με ατομικές συναντήσεις με 

τον θεραπευτή.  Στόχοι αυτού του υποπρογράμματος είναι η βελτίωση της προσοχής και 

συγκέντρωσης, της επεξεργασίας εννοιών και αφηρημένων εννοιών και της γενικότερης 

βελτίωσης των λειτουργιών της μνήμης. Το υλικό των ασκήσεων αποτελείται μεταξύ άλλων 
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από διάφορες κάρτες με διαφορετικά περιεχόμενα ερεθισμάτων. Τα επίπεδα του 

υποπρογράμματος είναι τα εξής: 

Επίπεδο 1: Ασκήσεις με κάρτες:  Ο θεραπευτής μοιράζει ένα συγκεκριμένο αριθμό καρτών,  

οι οποίες διαφοροποιούνται με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά (π.χ. αριθμοί, χρώματα, 

σχήματα). Θα πρέπει να συλλεχτούν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Οι μεμονωμένες 

λύσεις των μελών εξετάζονται από όλη την ομάδα συνολικά.  Οι απαιτήσεις μπορούν να 

αυξηθούν με το πέρασμα του χρόνου με την αύξηση του αριθμού των κριτηρίων. 

Επίπεδο 2: προφορικά συστήματα εννοιών 

(α)  ιεραρχίες εννοιών:  Τα μέλη κατονομάζουν σε μία δοσμένη έννοια όλες τις λέξεις,  οι 

οποίες έρχονται αυθόρμητα στο μυαλό τους και στο τέλος ταξινομούνται σε κύριες και 

δευτερεύοντες έννοιες. 

(β)  Συνώνυμα,  αντίθετα:  Για μία λέξη καλούνται τα μέλη της ομάδας να βρούνε λέξεις με 

την ίδια ή αντίθετη σημασία.  Διαφορές και ομοιότητες συζητιούνται με το πέρασμα του 

χρόνου με την βοήθεια παραδειγμάτων. 

(γ) Ερμηνείες λέξεων: Η ομάδα πρέπει να εξηγήσει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο με την 

βοήθεια διαφόρων χαρακτηριστικών, όπως τόπος, λειτουργία, υλικό. Από την αρχή 

δουλεύει κανείς με συγκεκριμένες έννοιες και στην συνέχεια χρησιμοποιούνται πιο 

αφηρημένες έννοιες. 

(δ)  Κάρτες με λέξεις:  Ένα μέλος παίρνει μία κάρτα με 2  λέξεις,  τις οποίες διαβάζει στην 

ομάδα. Μόνο εκείνος/η γνωρίζει ποια λέξη είναι υπογραμμισμένη. Στην συνέχεια 

κατονομάζει το άτομο έννοιες,  με την βοήθεια των οποίων μπορούν τα υπόλοιπα μέλη να 

αναγνωρίσουν την υπογραμμισμένη λέξη. 

(ε) Έννοιες με διαφορετική ερμηνεία: Η ομάδα επεξεργάζεται την διαφορετική ερμηνεία 

μιας λέξης. 

Επίπεδο 3:  στρατηγικές αναζήτησης:  Ένας/μία ασθενής επιλέγει ένα αντικείμενο,  το οποίο 

προσπαθούν οι υπόλοιποι να διαπιστώσουν με συγκεκριμένες ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις 
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πρέπει να απαντηθούν με ένα ναι ή όχι. Γενικές στρατηγικές ερωτήσεων επεξεργάζονται και 

συζητιούνται. 

 

 

Το υποπρόγραμμα «κοινωνική αντίληψη» 

Στόχος είναι η βελτίωση της αντίληψης και ερμηνείας κοινωνικών καταστάσεων με την 

βοήθεια σχετικών προηγούμενων εμπειριών. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ρεαλιστική 

αντίληψη της έκφρασης.  Το υλικό ασκήσεων αποτελείται από μία σειρά διαφανειών με 

κοινωνικές καταστάσεις, οι οποίες ταξινομούνται σύμφωνα με την δυσκολία ερεθισμάτων 

και τον βαθμό συναισθηματικής επιβάρυνσης από το περιεχόμενο της εικόνας. 

Επίπεδο 1: Συλλογή πληροφοριών:  τα μέλη θα πρέπει να υπογράψουν μία διαφάνεια 

σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες.  Εστιάζουν την προσοχή τους κυρίως στα πρόσωπα και 

στην αλληλεπίδραση αυτών. 

Επίπεδο 2: Ερμηνεία και συζήτηση: Σε αυτό το επίπεδο συλλέγονται ερμηνείες των 

περιεχομένων των μεμονωμένων διαφανειών. Κάθε ερμηνεία αιτιολογείται με την 

περιγραφή λεπτομερειών από το επίπεδο 1. Η ομάδα συζητάει στο τέλος όλες τις ερμηνείες 

σχετικά με το κατά πόσο ρεαλιστικές είναι, ενώ οι θεραπευτές λύνουν τυχόν διαφωνίες.  

Επίπεδο 3: Αναζήτηση τίτλου:  Τέλος πρέπει να βρεθεί ένας σύντομος και ακριβής τίτλος,  

ώστε να εξηγηθούν για μια ακόμη φορά οι βασικές πληροφορίες του περιεχομένου της 

εικόνας. 

 

 

Το υποπρόγραμμα «λεκτική επικοινωνία» 

Αυτό το υποπρόγραμμα είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην εξάσκηση βασικών 

γνωστικών λειτουργιών και σε πιο σύνθετες δεξιότητες διεκδικητικής συμπεριφοράς. Η 

δόμηση της θεραπευτικής στρατηγικής παίζει όλο και λιγότερο ρόλο.  Σε αυτό το 
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πρόγραμμα εξασκώνται οι βασικές δεξιότητες επικοινωνίας ανάμεσα στον πομπό και στον 

δέκτη.  Ακούω,  καταλαβαίνω και αντιδρώ.  Το υλικό των ασκήσεων είναι μεταξύ άλλων οι 

κάρτες με λέξεις ή προτάσεις. 

 

Επίπεδο 1: Ακριβής απόδοση δοσμένων προτάσεων. Μία πρόταση, η οποία διαβάζεται, θα 

πρέπει να αποδοθεί κατά λέξη. 

 

Επίπεδο 2: Απόδοση του νοήματος των προτάσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τους 

ασθενείς.  Με την βοήθεια 1  ή 2  λέξεων ερεθισμάτων φτιάχνονται 1-2  προτάσεις από τα 

μέλη της ομάδας και ένα άλλο μέλος προσπαθεί να επαναλάβει το νόημα της πρότασης. Τα 

υπόλοιπα μέλη παρατηρούν σε επίπεδο 1  και 2  την ορθότητα της εφαρμογής των 

ασκήσεων και δίνουν σχετικές ανατροφοδοτήσεις. 

 

Επίπεδο 3: Ερωτήσεις με απάντηση.  Με την βοήθεια μιας ερώτησης προσπαθούν τα μέλη 

της ομάδας να συλλέξουν πληροφορίες σε ένα θέμα.  Η ομάδα αξιολογεί κατά πόσο η 

ερώτηση είναι σχετική με το θέμα και αν η απάντηση σχετιζότανε με την ερώτηση. 

 

Επίπεδο 4: Η ομάδα κάνει ερωτήσεις σε 1-2  μέλη για ένα θέμα,  όπως π.  χ.  ένα άρθρο 

εφημερίδας. Η αξιολόγηση γίνεται όπως και στο επίπεδο 3 και αφορά την σχετικότητα της 

επικοινωνίας. 

 

Επίπεδο 5: (ελεύθερη επικοινωνία):  Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί η ομάδα (π.  χ.  

άρθρο εφημερίδας, ιστορία), αποτελεί και το μόνο στοιχείο, το οποίο δίνεται από τον/την 

θεραπευτή/τρια..  Η συζήτηση για την αξιολόγηση της επικοινωνίας γίνεται με βάση το 

περιεχόμενο (κατανόηση,  αντίδραση,  επιλογή μιας γραμμής)  ή με βάση τυπικά 
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χαρακτηριστικά, όπως βλεμματική επαφή, ένταση, ρυθμός, ροή της γλώσσας και έτσι 

γίνεται προετοιμασία για το τέταρτο υποπρόγραμμα. 

 

 

 

Το υποπρόγραμμα «κοινωνικές δεξιότητες» 

Στόχος αυτού του υποπρογράμματος είναι η ανάπτυξη και βελτίωση ενός κατάλληλου 

ρεπερτορίου κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως π. χ. παίρνω πληροφορίες, ασκώ κριτική, ζητώ 

συγγνώμη, έρχομαι σε επαφή, υποστηρίζω την θέση μου. Το περιεχόμενο της θεραπείας 

είναι μεμονωμένες καταστάσεις, όπως η ζωή στην κλινική, εύρεση κατοικίας και εργασίας, 

επαφή με υπηρεσίες, επαφή στον ελεύθερο χρόνο και άλλα παρόμοια. 

Επίπεδο 1: (γνωστική επεξεργασία): Η συνεδρία ξεκινάει με μία καθορισμένη κατάσταση, 

στην οποία θα γίνουν ασκήσεις.  Η επίτευξη του στόχου προϋποθέτει μία κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Στην συνέχεια επεξεργάζεται η ομάδα  έναν διάλογο, ο οποίος μπορεί να 

γίνει για αυτήν την κατάσταση και ο οποίος γράφεται στον πίνακα.  Τέλος προσπαθεί η 

ομάδα να βρει έναν σύντομο και ακριβή τίτλο για την κατάσταση,  στην οποία πρέπει να 

γίνει εξάσκηση. Παράλληλα συζητιούνται και οι πιθανές δυσκολίες, οι οποίες προκύπτουν 

από την πραγματοποίηση της αλληλεπίδρασης. Ακολουθεί ένα παιχνίδι ρόλου, στο οποίο 

εμφανίζονται αυτές οι δυσκολίες.  Τέλος αξιολογεί κάθε μέλος τον βαθμό δυσκολίας της 

κατάστασης σε μία σκάλα. 

Επίπεδο 2: Εφαρμογή: Στην αρχή πραγματοποιείται το παιχνίδι ρόλου από τους 

συνθεραπευτές,  ώστε τα μέλη της ομάδας να έχουν ένα πρότυπο και στην συνέχεια 

συμμετέχουν οι ασθενείς σε αυτό το παιχνίδι ρόλου. Ακολουθεί στην συνέχεια μία θετική 

ανατροφοδότηση με συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης. Κάθε άσκηση συνοδεύεται και 

από μία άσκηση στο σπίτι για κάθε ασθενή και κατά αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η 

γενίκευση του αποτελέσματος. Παράλληλα μπορούν να πραγματοποιηθούν και εκτός 
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κλινικής κάποιες ασκήσεις. Στην αρχή της επόμενης συνεδρίας συζητιούνται οι εμπειρίες 

των μελών από την άσκηση στο σπίτι.  Σε προχωρημένες ομάδες χρησιμοποιούνται και 

video. 

 

 

To υποπρόγραμμα «διαπροσωπική επίλυση προβλημάτων» 

Στόχος είναι η βελτίωση της αντίληψης του προβλήματος,  της ορθολογιστικής αντίληψης 

των προβλημάτων και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων. Οι 

θεραπευτές ενισχύουν την εύρεση περισσότερων εποικοδομητικών λύσεων του 

προβλήματος και την εφαρμογή τους στην καθημερινότητα.  Το πρόγραμμα αυτό είναι σε 

γενικές γραμμές δομημένο, διότι η θεραπευτική στρατηγική προσαρμόζεται στο εκάστοτε 

πρόβλημα,  το οποίο αναλύεται.  Πρόκειται για μία μέθοδο με πολλές απαιτήσεις τόσο για 

τους θεραπευτές όσο και για τους ασθενείς.  Για αυτό το λόγο το υποπρόγραμμα αυτό δεν 

είναι κατάλληλο για όλους τους σχιζοφρενείς.  Έτσι μπορούν κάποιοι ασθενείς να 

φορτιστούν και να επιβαρυνθούν γρήγορα.  Η εφαρμογή συνιστάται σε θεραπευτικές 

ομάδες, στις οποίες υπάρχει συνοχή και έχει αναπτυχθεί ήδη η εμπιστοσύνη μεταξύ τους. 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν τα θεραπευτικά βήματα: 

Στην αρχή αναγνωρίζεται ένα πρόβλημα. Η επιλογή προβλημάτων γίνεται με βάση κάποια 

κριτήρια, όπως πιθανότητα επίλυσης προβλημάτων ή η αναγκαιότητα της κατάστασης. Το 

επόμενο βήμα είναι η γνωστική επεξεργασία του προβλήματος. Χωρίζεται το πρόβλημα σε 

μικρότερα βήματα, τα οποία είναι ξεκάθαρα και μπορούν να επιλυθούν. Επεξεργάζονται 

και συζητιούνται στη συνέχεια εναλλακτικές λύσεις και αποφασίζεται η επιλογή μιας λύσης. 

Μία προτεινόμενη λύση μπορεί να εφαρμοστεί σε παιχνίδι ρόλου στην συνεδρία και στην 

συνέχεια μπορεί να εφαρμοστεί στα πλαίσια της άσκησης στο σπίτι και έτσι εξασφαλίζεται 

η εφαρμογή στην καθημερινή ζωή των ασθενών.  Στην επόμενη συνεδρία συζητιέται η 



 

54 
 

επιτυχία ή η αποτυχία της εφαρμογής στην πράξη.  Έτσι ενισχύεται κάθε δυνατότητα για 

εποικοδομητική επίλυση προβλημάτων. 

 

 

Δυνατότητες εφαρμογής και ενδείξεις για το IPT 

Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε αρχικά για ασθενείς με μεγάλη διάρκεια νοσηλειών. 

Σήμερα εφαρμόζεται τόσο σε ασθενείς, οι οποίοι παρακολουθούνται εξωτερικά όσο και σε 

ασθενείς, οι οποίοι επισκέπτονται μία κλινική ημέρας. Για παράδειγμα νέοι ασθενείς των 

πιο πάνω κατηγοριών μπορούν να επωφεληθούν από τα 2  τελευταία υποπρογράμματα 

(κοινωνικές δεξιότητες, διαπροσωπική επίλυση προβλημάτων). Η εφαρμογή των 5 

υποπρογραμμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από μία προσεκτική 

συμπεριφεριολογική ανάλυση.  

Η δημιουργία ομάδας με σχιζοφρενείς απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.  Η ομάδα θα πρέπει να 

είναι ομοιογενής σε σχέση με συγκεκριμένα κριτήρια,  όπως νοημοσύνη,  δυνατότητα 

μάθησης και διαταραχές της επεξεργασίας πληροφοριών. Η ομάδα πρέπει να είναι 

ετερογενής σε σχέση με κριτήρια,  όπως φύλο και ηλικία.  Στην ομάδα γίνονται αποδεκτοί 

ασθενείς, οι οποίοι έχουν την διάγνωση «Σχιζοφρένεια», διότι το πρόγραμμα είναι 

σχεδιασμένο για σχιζοφρενείς. Οι ασθενείς θα πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε 

μία ομάδα, να εκφράζονται και δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν σαφή θετικά συμπτώματα. 

 

 

Θεραπευτές 

Οι IPT- θεραπευτές θα πρέπει να έχουν επαρκείς γνώσεις σε 2 βασικά θέματα: Πρώτον, θα 

πρέπει να γνωρίζουν καλά την μεθοδολογία των 5 υποπρογραμμάτων,  κάτι το οποίο είναι 

στο επίκεντρο στα πρώτα 2 υποπρογράμματα. Δεύτερον, να έχουν γνώσεις για τις ομαδικές 
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διαδικασίες και την δυναμική της ομάδας, που είναι απαραίτητες και γίνονται όλο και πιο 

σημαντικές στα τελευταία υποπρογράμματα.  

 

 

Εμπειρικές έρευνες 

Διάφορες ανεξάρτητες έρευνες αξιολόγησης του προγράμματος IPT  σε άτομα με 

σχιζοφρένεια έδειξαν σημαντικά θεραπευτικά αποτελέσματα και κυρίως σε βασικές 

γνωστικές λειτουργίες. Τα αποτελέσματα των ερευνών σε σχέση με τις πιθανές αλλαγές 

στην κοινωνική συμπεριφορά και στην ψυχοπαθολογία ήτανε διαφορετικά (19). Σε 

περαιτέρω έρευνες αποδείχτηκαν και συζητήθηκαν τα πλεονεκτήματα γνωσιακών 

παρεμβάσεων σε σχέση με ομάδες σύγκρισης. Οι έρευνες αυτές επικεντρώθηκαν στο να 

αναλύσουν την επίδραση της γνωσιακής θεραπείας, τις ειδικές αλληλεπιδράσεις γνωστικών 

και κοινωνικών παραγόντων, την σταθερότητα του θεραπευτικού αποτελέσματος και την 

ένδειξη γνωσιακών μεθόδων. Διαπιστώθηκε ότι οι γνωσιακές τεχνικές από μόνες τους 

έχουν λιγότερο άμεση επίδραση στην βελτίωση της διεκδικητικής συμπεριφοράς (16).  Η 

γενίκευση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων εκτός θεραπευτικού πλαισίου δεν έχει ακόμα 

τεκμηριωθεί,  δηλαδή η υπόθεση μιας άμεσης επικράτησης και επίδρασης των γνωστικών 

λειτουργιών σε επίπεδο συμπεριφοράς δεν επιβεβαιώθηκε.  Τέλος φαίνεται ότι ο κύκλος 

ανάμεσα στις γνωστικές και κοινωνικές διαταραχές (απεικόνιση 2) ενισχύεται ακόμα 

περισσότερο από τις συναισθηματικές επιβαρύνσεις (σύγκρινε περίληψη του Hodel & 

Brenner, 1994 (16)). 

 

 

Περαιτέρω εξέλιξη του IPT 

Τα παραπάνω αποτελέσματα συνέβαλλαν σε μεγάλο βαθμό στην εξέλιξη του ομαδικού 

αυτού θεραπευτικού προγράμματος σε 2  προσανατολισμούς:  Ο πρώτος αφορά την 
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αποτελεσματική αντιμετώπιση συναισθημάτων (21).  Ο δεύτερος αφορά την δημιουργία 

γνωσιακών-συμπεριφοριστικών θεραπευτικών προγραμμάτων για την αποκατάσταση σε 

σχέση με διάφορους τομείς (κατοικία,  εργασία και ελεύθερος χρόνος) (10). Η προσπάθεια 

αυτή στηρίχτηκε στο γεγονός ότι οι κοινωνικές δεξιότητες βελτιώνονται καλύτερα με 

θέματα στις συνεδρίες, τα οποία αυξάνουν το κίνητρο των ασθενών.  

Υπάρχουν και περαιτέρω έρευνες, στις οποίες παρουσιάζεται η εξέλιξη του προγράμματος 

αυτού και συγκεκριμένα τα προγράμματα για την αποκατάσταση των ατόμων με 

σχιζοφρένεια σε διάφορους τομείς, όπως εργασία, κατοικία και ελεύθερος χρόνος (20,21). 
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Απεικόνιση 1: Σχηματική αναπαράσταση για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης της 

σχιζοφρένειας με τους παράγοντες  Ευαλωτότητα, Στρες, Ικανότητες και δεξιότητες 

επίλυσης προβλημάτων (Nuechterlein et al. 1994) 
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Απεικόνιση 2: Σχηματική αναπαράσταση της θεωρίας επεξεργασίας των πληροφοριών (Brenner, 

1986) 
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Απεικόνιση 3: Το μοντέλο των 2 κύκλων (τροποποιημένο μοντέλο των Brenner et al., 1992)  

 

Απεικόνιση 4: Η δομή των 5 υποπρογραμμάτων του I.P.T. 
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χώρο της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας. 

Στον επίλογο θα γίνει αναφορά στην έρευνα για την αποτελεσματικότητα της απαρτιωτικής 

ψυχολογικής θεραπείας (Ι.Ρ.Τ.). Μια λεπτομερέστερη περιγραφή των επιμέρους 

προγραμμάτων που αναφέρονται στο τρέχον κεφάλαιο μπορεί να βρει ο αναγνώστης στους 

Roder et al. (2002). 
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4.1. Γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία στη σχιζοφρένεια 

 

4.1.1. Αποτελεσματικότητα της θεραπείας βελτίωσης των στρατηγικών αντιμετώπισης 

Έως το 2000 είχαν διεξαχθεί δύο ελεγχόμενες έρευνες σχετικά με τη Θεραπεία Βελτίωσης 

των Στρατηγικών Αντιμετώπισης (ΘΒΣΑ).  Το 1993,  ο Tarrier  και οι συνεργάτες του 

χρησιμοποίησαν τη Θεραπεία Βελτίωσης των Στρατηγικών Αντιμετώπισης και προσεγγίσεις 

επίλυσης προβλημάτων σε ένα δείγμα 27  ατόμων για μία περίοδο δέκα εβδομάδων (10  

συνεδρίες), με επανέλεγχο μετά από έξι μήνες. Η Θεραπεία Βελτίωσης των Στρατηγικών 

Αντιμετώπισης σχεδιάστηκε για να στοχεύσει άμεσα στα ψυχωσικά συμπτώματα και στη 

μείωσή τους.  Η δεύτερη θεραπεία,  η επίλυση προβλημάτων,  δεν έχει ως άμεσο στόχο τη 

μείωση των συμπτωμάτων, αλλά τη βελτίωση του επιπέδου γνωστικής λειτουργικότητας 

του ασθενούς,  διδάσκοντάς του ένα γνωστικό σχέδιο για την επίλυση προβλημάτων και 

ενθαρρύνοντας την εφαρμογή του σε καθημερινές καταστάσεις.  Η επίλυση προβλημάτων 

σε αυτή την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ως θεραπεία ελέγχου,  η οποία αν και 

αποτελεσματική στη μείωση των συμπτωμάτων, λειτουργεί με μία έμμεση διαδικασία. Από 

τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι οι ασθενείς της ομάδας Θεραπείας Βελτίωσης 

των Στρατηγικών Αντιμετώπισης έδειξαν σημαντική βελτίωση στις μετρήσεις που 

σχετίζονται με τα συμπτώματα (π.χ. παραληρητικές ιδέες και άγχος). Η κοινωνική 

λειτουργικότητα των ασθενών, η σοβαρότητα των ψευδαισθήσεων, τα αρνητικά 

συμπτώματα και η κατάθλιψη δεν βελτιώθηκαν. Στον επανέλεγχο μετά από 6 μήνες, το 42% 

της ομάδας Θεραπείας Βελτίωσης των Στρατηγικών Αντιμετώπισης έδειξε τουλάχιστον 50% 

βελτίωση,  ενώ 22%  ήταν σε πλήρη ύφεση.  Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Θεραπεία 

Βελτίωσης των Στρατηγικών Αντιμετώπισης είναι ανώτερη από την επίλυση προβλημάτων. 

Η βελτίωση δεξιοτήτων των στρατηγικών αντιμετώπισης σχετίζεται σημαντικά με μείωση 

στις ψευδαισθήσεις και στις παραληρητικές ιδέες. Ένα χρόνο αργότερα, το 1994, οι Tarrier 

και Birchwood διενεργώντας μία αναδρομική ανάλυση των στοιχείων δύο ερευνών για την 

εξέταση της αποτελεσματικότητας της Θεραπείας Βελτίωσης των Στρατηγικών 

Αντιμετώπισης,  παρατήρησαν ότι το επίπεδο συναίσθημα και η αλογία σχετίζονταν με τα 

αποτελέσματα. Οι ασθενείς με αυτά τα συμπτώματα δεν ανταποκρίνονταν καλά σε 

παρεμβάσεις γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας (Seckinger και Amador, 2001). 

Στη δεύτερη ελεγχόμενη έρευνα έγινε προσπάθεια επιλογής όλων των κατάλληλων 

ασθενών μίας γεωγραφικής περιοχής. Η Θεραπεία Βελτίωσης των Στρατηγικών 

Αντιμετώπισης σε αυτή την έρευνα περιελάμβανε και τη θεραπεία επίλυσης προβλημάτων 

και συγκρίθηκε με την υποστηρικτική συμβουλευτική και τη συνήθη φροντίδα. Μετά τη 
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θεραπεία, οι ασθενείς που έλαβαν τη Θεραπεία Βελτίωσης των Στρατηγικών Αντιμετώπισης 

είχαν σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση από την ομάδα της συνήθους θεραπείας σε σχέση 

με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και τον αριθμό των θετικών συμπτωμάτων. Η ομάδα 

υποστηρικτικής συμβουλευτικής ήταν στη μέση μεταξύ των δύο άλλων ομάδων στα 

αποτελέσματα. Και οι δύο πειραματικές ομάδες είχαν λιγότερες ημέρες παραμονής στο 

νοσοκομείο κατά την εκ νέου νοσηλεία σε σύγκριση με την ομάδα συνήθους φροντίδας.  

Κατά τον επανέλεγχο,  μετά από έναν χρόνο,  σε ασθενείς που είχαν ολοκληρώσει τη 

θεραπεία υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ της ομάδας Θεραπείας Βελτίωσης των 

Στρατηγικών Αντιμετώπισης και της ομάδας συνήθους θεραπείας στη σοβαρότητα των 

θετικών συμπτωμάτων. Το πλεονέκτημα της ομάδας της Θεραπείας Βελτίωσης των 

Στρατηγικών Αντιμετώπισης στο ποσοστό μείωσης κατά 50% των θετικών συμπτωμάτων και 

στο ποσοστό μείωσης των υποτροπών, δεν βρέθηκε κατά τον επανέλεγχο.  

Γενικότερα, αυτή η παρέμβαση γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας συνδέεται με 

μεγαλύτερη βελτίωση στα θετικά ψυχωσικά συμπτώματα από την κατάσταση ελέγχου σε 

ασθενείς με επίμονα θετικά συμπτώματα. Πρωταρχικά ευρήματα από την εφαρμογή σε 

ομαδική θεραπεία καταδεικνύει ότι μία ομαδική μορφή μπορεί να είναι επίσης 

αποτελεσματική (Dickerson, 2000). 

Σημαντική συμβολή σε αυτή την προσέγγιση είχε,  τέλος,  η έρευνα του Hogarty  και των 

συνεργατών του το 2004.  Αυτή είναι η πρώτη τυχαιοποιημένη δοκιμή δύο ετών και 

συγκρίνει τη Θεραπεία Βελτίωσης των Στρατηγικών Αντιμετώπισης με μία εμπλουτισμένη 

υποστηρικτική θεραπεία. Σε αυτή την έρευνα φαίνεται ότι πολλές γνωστικές 

δυσλειτουργίες βελτιώνονται μετά από επαρκή έκθεση σε αποκατάσταση της γνωστικής 

λειτουργίας. Από την έρευνα αυτή φάνηκε ότι η Θεραπεία Βελτίωσης των Στρατηγικών 

Αντιμετώπισης βελτιώνει τις γνωστικές λειτουργίες των ασθενών με σχιζοφρένεια που 

μένουν εκτός νοσοκομείου και έχουν σταθερά συμπτώματα (Ran και Chen, 2004).  

 

4.1.2. Αποτελεσματικότητα της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας σε 

υπολειμματικά θετικά συμπτώματα της χρόνιας σχιζοφρένειας 

Παρά τη συμμόρφωση στη φαρμακοθεραπεία,  ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών που 

υποφέρουν από σχιζοφρένεια, συνεχίζουν να έχουν ψευδαισθήσεις και παραληρητικές 

ιδέες, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα αντιψυχωσικά φάρμακα. Η πλειοψηφία των 

ερευνών που χρησιμοποιούν τη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία για τις ψυχώσεις 

έχουν γίνει σε χρόνιους ασθενείς, των οποίων τα συμπτώματα ανθίστανται στη 

φαρμακοθεραπεία. Ερευνητικές αποδείξεις υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της 
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γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας στην αντιμετώπιση των θετικών συμπτωμάτων 

της σχιζοφρένειας που ανθίστανται στα φάρμακα (Sensky  et  al.,  2000,  Tarrier  και Bobes,  

2000, Dickerson, 2000, Wragg και Whitehead, 2004).  

Μερικές έρευνες έχουν εστιαστεί στην παρέμβαση σε ένα συγκεκριμένο σύμπτωμα, όπως 

τις παραληρητικές ιδέες ή τις ψευδαισθήσεις, ενώ άλλες χρησιμοποιούν ένα πιο 

περιορισμένο εύρος θεραπευτικών τεχνικών, όπως η Θεραπεία Βελτίωσης των Στρατηγικών 

Αντιμετώπισης (Turkington et al., 2004). Μία παρέμβαση που χρησιμοποιεί διάφορες 

γνωσιακές-συμπεριφοριστικές τεχνικές μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική μείωση 

των θετικών συμπτωμάτων σε ασθενείς των οποίων τα συμπτώματα ανθίστανται στα 

φάρμακα καθώς και στη μείωση της ανησυχίας σχετικά με αυτά (Dickerson, 2000). 

Τα οφέλη από τη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία έχουν φανεί κυρίως για τα 

υπολειμματικά συμπτώματα σε ενήλικες ασθενείς που ζουν στην κοινότητα, οι οποίοι 

λαμβάνουν μέσο όρο 20 συνεδριών για 9 μήνες με επανελέγχους 3 έως 9 μήνες αργότερα 

(Sensky et al., 2000, Tarrier και Bobes, 2000, Turkington et al., 2004).  

Σε μία ανασκόπηση του Bouchard  και των συνεργατών του δεκαπέντε ερευνών,  το 1996,  

βρέθηκε ότι η χρήση γνωσιακών-συμπεριφοριστικών προσεγγίσεων στις έρευνες είναι 

αποτελεσματική στη μείωση ή την εξαφάνιση των παραληρητικών ιδεών ή των 

ψευδαισθήσεων σε άτομα με σχιζοφρένεια. Σε μία λεπτομερή, όμως, εξέταση των ερευνών 

παρατηρήθηκε ότι η αποτελεσματικότητα είναι καλύτερη για τις παραληρητικές ιδέες παρά 

για τις ψευδαισθήσεις, με τις πρώτες να δείχνουν ουσιαστικότερες αλλαγές (Garety, Fowler 

και Kuipers, 2000). Η ανωτερότητα της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας ως προς 

τις ψευδαισθήσεις ισχύει και κατά τη σύγκρισή της με ομάδες υποστηρικτικής 

συμβουλευτικής (Tarrier και Bobes, 2000). 

Ωστόσο, αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι δεν έχουν όλοι οι ασθενείς την ίδια βελτίωση. 

Σε ανασκοπήσεις ερευνών φαίνεται ότι περίπου 50 έως 60% των συμμετεχόντων 

λαμβάνουν σημαντικό όφελος από τη θεραπεία,  ενώ το υπόλοιπο περίπου 50%  δείχνει 

μειωμένη ή καμία βελτίωση (Garety, Fowler και Kuipers, 2000). 

4.1.3. Αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης στις κοινωνικές δεξιότητες  

Τα προγράμματα εκπαίδευσης στις κοινωνικές δεξιότητες έχουν αποδειχθεί 

αποτελεσματικά στη βελτίωση ελλειμμάτων που παρατηρούνται στη ζωή των ασθενών και 

στις κοινωνικές δεξιότητες,  ενώ αυξάνουν την κοινωνική λειτουργικότητά τους.  Οι 

παρεμβάσεις εστιάζονται σε προβλήματα σε τομείς όπως οι οικογενειακές σχέσεις, η 

εργασία,  η φιλία και η στήριξη από σύντροφο και υπογραμμίζουν την ανάγκη για τους 



 

65 
 

ασθενείς να δημιουργήσουν δεξιότητες που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους 

(Seckinger και Amador, 2001). 

Γενικότερα, τα αποτελέσματα των ελεγχόμενων ερευνών στην εκπαίδευση σε κοινωνικές 

δεξιότητες υποστηρίζουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: α) τα άτομα με σχιζοφρένεια 

μπορούν να διδαχθούν μεγάλο εύρος κοινωνικών δεξιοτήτων, από απλές συμπεριφορές 

μέχρι και πιο πολύπλοκες, όπως δεξιότητες διεκδικητικότητας και συζήτησης, β) η βελτίωση 

σε κοινωνικές δεξιότητες που σχετίζεται με την εκπαίδευση είναι φανερή σε συγκεκριμένες 

συμπεριφοριστικές μετρήσεις, αλλά είναι λιγότερο φανερή σε αλλαγές σε συμπτώματα και 

στη λειτουργικότητα του ασθενούς στο πλαίσιο της κοινότητας,  και γ)  η εκπαίδευση σε 

κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητο να παρέχεται για εκτεταμένη χρονική περίοδο, 

συνήθως για περισσότερο από ένα χρόνο, προκειμένου να επιτευχθούν θετικά 

αποτελέσματα. Ωστόσο, παραμένει ασαφές, εάν οι συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις 

γενικότερα, ή η εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες συγκεκριμένα, σχετίζονται με τη 

βελτίωση που παρατηρείται στα αποτελέσματα (Penn και Mueser, 1996). 

Η παραδοσιακή εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες έχει δείξει αποτελεσματικότητα σε 

μικρό εύρος συγκεκριμένων επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Ωστόσο, η αποτυχία αυτών των 

δεξιοτήτων για γενίκευση σε βελτιωμένη κοινωνική λειτουργικότητα και η οριακή βελτίωση 

στα συμπτώματα δείχνει ότι μία τέτοιου είδους εκπαίδευση μπορεί να έχει περιορισμένη 

κλινική αποτελεσματικότητα. Η ευρύτερη προσέγγιση στην εκπαίδευση σε κοινωνικές 

δεξιότητες σε συνδυασμό με την εκπαίδευση σε συγκεκριμένες λειτουργικές δεξιότητες που 

προσφέρεται από μοντέλα με δεξιότητες στην κοινωνική και αυτόνομη διαβίωση,  έχουν 

δείξει ότι τα άτομα με σχιζοφρένεια μπορούν να μάθουν συγκεκριμένες δεξιότητες που 

σχετίζονται με αυξημένη κοινωνική λειτουργικότητα. Εκπαίδευση σε γενικευμένη βάση, 

όπως η εκπαίδευση σε δεξιότητες κοινωνικής και ανεξάρτητης διαβίωσης,  αυξάνουν τη 

γνώση συγκεκριμένων περιοχών δεξιοτήτων. Υπάρχει απόδειξη ότι τέτοιου είδους γνώση 

μπορεί να γενικευθεί σε βελτιωμένη κοινωνική λειτουργικότητα (Huxley, Rendall και 

Sederer, 2000). 

Μία έρευνα που βασίζεται σε αυτή τη λογική είναι των Schaub, Behrendt, Brenner, Mueser 

και Liberman  (1998).  Οι ασθενείς που συμμετέχουν σε πρόγραμμα δεξιοτήτων για 

κοινωνική και αυτόνομη ζωή (Social and Independent Living Skills - SILS) παρουσιάζουν 

όφελος στη γνώση τους για τη σχιζοφρένεια και σε κοινωνικές δεξιότητες, το οποίο 

διατηρείται και σε επανελέγχους μετά από ένα χρόνο. 

Μία πρόσφατη ανασκόπηση από τον Pilling  και τους συνεργάτες του (2002)  εξέτασε τα 

αποτελέσματα εννέα τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών, στις οποίες η ομάδα ελέγχου 
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ήταν αυτή της συνήθους φροντίδας.  Η εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες έχει 

περιορισμένη αποτελεσματικότητα στη βελτίωση των συμπεριφορικών κοινωνικών 

δεξιοτήτων και δεν γενικεύεται στην κοινωνική λειτουργικότητα. Γενικά, υπάρχουν στοιχεία 

που να αποδεικνύουν ότι η εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες μειώνει τα ποσοστά 

υποτροπής ή βελτιώνει την ποιότητα ζωής.  Ωστόσο,  υπάρχει περιορισμένες αποδείξεις ότι 

η εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες βελτιώνει την ψυχική και κοινωνική 

λειτουργικότητα. Η εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες από μόνη της έχει μικρή επίδραση 

στη διαχείριση της σχιζοφρένειας. Ωστόσο, διαδραματίζει κάποιο ρόλο στη γνωσιακή-

συμπεριφοριστική θεραπεία από τη στιγμή που η μίμηση προτύπου φυσιολογικών 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων περιλαμβάνεται σε κάθε συνεδρία της γνωσιακής-

συμπεριφοριστικής θεραπείας. Δουλειά για το σπίτι που περιλαμβάνει σταδιακό 

προγραμματισμό δραστηριοτήτων ωθεί τον ασθενή να λάβει μέρος σε διάφορες κοινωνικές 

καταστάσεις. Για παράδειγμα, η εξέταση της πραγματικότητας των παραληρητικών ιδεών 

περιλαμβάνει την παρατήρηση της κοινωνικής συμπεριφοράς των άλλων.  Φαίνεται ότι η 

εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες μπορεί να βοηθήσει στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική 

θεραπεία αν γίνεται εξατομικευμένα, ώστε η εκπαίδευση να έχει νόημα και να εστιάζεται 

στα ψυχωσικά συμπτώματα που δυσχεραίνουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

(Turkington, Dudley, Warman και Beck, 2004). 

Επίσης,  η εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες βοηθά στη μείωση του κοινωνικού άγχους 

που βιώνεται από πολλούς ασθενείς με σχιζοφρένεια και στη βελτίωση της κοινωνικής 

δραστηριότητας, ενώ διευκολύνει τις κοινωνικές επαφές. Έως σήμερα, τα διαθέσιμα 

αποτελέσματα φαίνεται να δείχνουν ότι οι ασθενείς με αρνητικά συμπτώματα που 

διατηρούν και σοβαρά νευροψυχολογικά ελλείμματα, ανταποκρίνονται ανεπαρκώς σε 

τέτοιες εκπαιδευτικές διαδικασίες. Συμπερασματικά, χρειάζεται να αναπτυχθούν 

διαδικασίες που να στοχεύουν στην επέκταση της μέχρι τώρα μέτριας μεταφοράς των 

αποκτούμενων δεξιοτήτων μέσα στο πλαίσιο της θεραπείας στη γενική κοινωνική 

λειτουργικότητα και προσαρμογή (Brenner και Pfammatter, 2000). 

 

4.1.4. Αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης στη διεκδικητικότητα στο πλαίσιο της 

κοινότητας 

Τα κρίσιμα στοιχεία της εκπαίδευσης στη διεκδικητικότητα στο πλαίσιο της κοινότητας 

είναι η επαφή, η υποστήριξη και η διαχείριση της κρίσης. Οι στόχοι της είναι η διατήρηση 

της επαφής, η μείωση των συμπτωμάτων και της υποτροπής και η βελτίωση της κοινωνικής 

λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής.  Οι ασθενείς που λαμβάνουν εκπαίδευση στη 
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διεκδικητικότητα στο πλαίσιο της κοινότητας είναι πολύ πιο πιθανό να μείνουν σε επαφή 

με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και λιγότερο πιθανό να εισαχθούν στο νοσοκομείο. 

Ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ της εκπαίδευσης στη 

διεκδικητικότητα στο πλαίσιο της κοινότητας και των ομάδων ελέγχου στους τομείς της 

ψυχικής κατάστασης και της κοινωνικής λειτουργικότητας (Turkington et al., 2004). 

 

4.1.5. Αποτελεσματικότητα των ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων 

Σχετικά με τις ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν υπάρχει 

ένα ενιαίο μοτίβο. Αντίθετα, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στην ποιότητα και το 

περιεχόμενό τους, τη διάρκειά τους και τις μετρήσεις που χρησιμοποιούνται για την 

αποτελεσματικότητά τους. Τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης των Turkington, Dudley, 

Warman και Beck (2004) δεν καταλήγουν σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα, αν και το μόνο 

συνεπές εύρημα στις έρευνες είναι ότι η ψυχοεκπαίδευση δεν έχει κανένα αποτέλεσμα 

στην πρόληψη των υποτροπών. Η επίδραση στη συμμόρφωση στη φαρμακοθεραπεία, στην 

ψυχική κατάσταση και στην εναισθησία δεν διαφέρει από εκείνη της συνήθους φροντίδας. 

Έτσι,  φαίνεται ότι η ψυχοεκπαίδευση από μόνη της έχει μικρό όφελος στους ασθενείς με 

σχιζοφρένεια, αν και μπορεί να είναι βοηθητική στους ασθενείς και τις οικογένειές τους ως 

συμπληρωματικό συστατικό της θεραπείας. Ενώ η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία 

χρησιμοποιεί εκπαιδευτικές τεχνικές και υλικό, οι στόχοι της εκτείνονται πέρα από αυτές τις 

στρατηγικές,  στη συμπεριφεριολογική ανάλυση του ατόμου και στη διαχείριση των 

συμπτωμάτων. 

Πολλές ελεγχόμενες έρευνες έχουν διεξαχθεί για την αποτελεσματικότητα των 

ψυχοεκπαιδευτικών μαζί με θεραπευτικές προσεγγίσεις που στοχεύουν στις στρατηγικές 

αντιμετώπισης (psychoeducative and coping-oriented therapy approaches). Τα 

αποτελέσματα αυτών των ερευνών δείχνουν ότι αυτές οι παρεμβάσεις προάγουν τη γνώση 

για τη διαταραχή στους ασθενείς και τις οικογένειές τους και βελτιώνουν τη συμμόρφωση 

στη φαρμακοθεραπεία. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις οδηγούν σε μία σημαντική μείωση 

του χρόνου νοσηλείας και σε μείωση της οικογενειακής έντασης και επιβάρυνσης.  Πέρα 

από την κλινική αποτελεσματικότητα, αυτές οι παρεμβάσεις έχουν επίσης αποδειχθεί 

αποτελεσματικές και ως προς το κόστος τους.  Ωστόσο,  σημαντικά κενά παραμένουν στην 

έρευνα αυτών των θεραπευτικών προσεγγίσεων. Υπάρχει μία ουσιαστική ανάγκη να 

καταδειχθούν τα μέσα εφαρμογής σε σχέση με το πλαίσιο, τη διάρκεια και τα θεραπευτικά 

στοιχεία που οδηγούν σε καλύτερη αποτελεσματικότητα (Brenner και Pfammatter, 2000). 

 



 

68 
 

4.1.6. Αποτελεσματικότητα οικογενειακών γνωσιακών-συμπεριφοριστικών θεραπειών 

Υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές αποδείξεις ότι οι στρατηγικές που βελτιώνουν την 

ικανότητα φροντίδας των μελών της οικόγενειας και άλλων ανθρώπων που εμπλέκονται 

στην καθημερινή φροντίδα ατόμων με σχιζοφρένεια, έχουν κλινικά σημαντική επίδραση 

στην εξέλιξη της ψυχικής ασθένειας. Τα καλύτερα αποτελέσματα φαίνεται να σχετίζονται 

με μεθόδους που ενσωματώνουν τους φροντιστές στη θεραπευτική ομάδα, με εκπαίδευση 

σε στρατηγικές διαχείρισης του στρες,  με συνεχιζόμενη υποστήριξη από ειδικούς και 

εποπτεία για μία περίοδο τουλάχιστον δύο ετών. Αν και η εκπαίδευση για τις ψυχικές 

διαταραχές και τις βιοχημικές και ψυχοκοινωνικές θεραπείες είναι πολύτιμο συστατικό 

αυτών των προσεγγίσεων και μπορεί να βελτιώνει τη δέσμευση και τη συμμόρφωση σε 

θεραπευτικά προγράμματα, δεν σημαίνει ότι επαρκεί για τη μείωση του κινδύνου για οξέα 

ψυχωσικά επεισόδια ή για την προώθηση της κλινικής και κοινωνικής ανάρρωσης (Falloon 

I.R., 2003). 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες υπάρχουν σημαντικές αποδείξεις ότι η οικογενειακή 

παρέμβαση είναι πιο αποτελεσματική από εύρος άλλων θεραπειών και ψυχοκοινωνικών 

παρεμβάσεων. Μία από τις κύριες έρευνες στην οικογενειακή θεραπευτική παρέμβαση στη 

Μεγάλη Βρετανία είναι το «Salford Family Intervention Project». Σε αυτή την παρέμβαση με 

οικογένειες που έδειχναν υψηλό εκφραζόμενο συναίσθημα, τα ποσοστά υποτροπής 

μειώθηκαν και διατηρήθηκαν σε επανελέγχους,  ακόμη και μετά από 96 μήνες.  Σημαντικές 

αλλαγές διατηρήθηκαν επτά χρόνια μετά το τέλος της παρέμβασης. Υπήρχαν επίσης μέτριες 

βελτιώσεις στην κοινωνική λειτουργικότητα και στην επιβάρυνση των φροντιστών. 

Υποκειμενικά,  οι φροντιστές ήταν ικανοποιημένοι από τις παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής τους (Tarrier και Bobbes, 2000).  

Αν και οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην οικογενειακή θεραπεία χρησιμοποιούν 

διάφορους συνδυασμούς εκπαίδευσης, υποστήριξης, θεραπείας και εκπαίδευσης σε 

δεξιότητες, όλες έχουν ως στόχο τη μείωση του μεγέθους του εκφραζόμενου 

συναισθήματος των οικογενειακών μελών στο σπίτι (Turkington, Dudley, Warman και Beck, 

2004). 

Από διάφορες έρευνες έχει φανεί ότι η μακροχρόνια οικογενειακή παρέμβαση είναι 

αποτελεσματική στη μείωση του εκφραζόμενου συναισθήματος, στη μείωση του ποσοστού 

υποτροπών και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής λειτουργικότητας στα 

άτομα με σχιζοφρένεια, ενώ οδηγεί επίσης σε βελτίωση των συμπτωμάτων. Η υπεροχή της 

οικογενειακής παρέμβασης έναντι της συνήθους κοινοτικής φροντίδας έχει καταδειχθεί σε 

πολλές έρευνες. Επίσης, υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι οι οικογενειακές παρεμβάσεις 
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μειώνουν την επιβάρυνση της οικογένειας. Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία 

οικογενειακού τύπου μπορεί να περιορίσει την εκ νέου νοσηλεία και να αυξήσει τη 

συμμόρφωση στη φαρμακοθεραπεία. Τέλος, τα οφέλη της θεραπείας από την οικογενειακή 

παρέμβαση είναι σχετικά σταθερά και μπορούν να διατηρηθούν έως και δύο έτη. Γενικά, 

όσο πιο μακροχρόνια είναι η συνολική θεραπεία τόσο πιο δραστικά είναι τα αποτελέσματά 

της (Penn και Mueser, 1996, Huxley, Rendall και Sederer, 2000, Turkington, Dudley, Warman 

και Beck,  2004).  Άλλα οφέλη είναι η βελτιωμένη λειτουργικότητα για τους ασθενείς,  η 

μείωση της επιβάρυνσης για τους κύριους φροντιστές,  η βελτίωση της ποιότητας ζωής για 

τους ασθενείς, τις οικογένειες και τους φροντιστές και η βελτιωμένη ικανοποίηση από τους 

φροντιστές (και μέχρι ένα σημείο από τους ασθενείς) από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

υγείας (Tarrier και Bobes, 2000). 

Ενώ οι έρευνες αυτές έδειξαν την αξία των οικογενειακών παρεμβάσεων, οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την εισαγωγή και συμμετοχή σε αυτές έχουν ως όρο ο ασθενής να μένει 

μαζί με την οικογένειά του ή να έχει υψηλά επίπεδα επαφής με μέλη της οικογένειας και η 

οικογένεια να έχει υψηλό επίπεδο εκφραζόμενου συναισθήματος. Εντούτοις, τα 

αποτελέσματα δεν γενικεύονται σε όλα τα άτομα με σχιζοφρένεια. Η οικογενειακή 

θεραπεία, για αυτή την υποομάδα ασθενών, μπορεί να θεωρηθεί ως η ιδανική συνοδεία 

της ατομικής γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας (Huxley, Rendall και Sederer, 2000, 

Turkington, Dudley, Warman και Beck, 2004). 

Τέλος,  ο Pilling  και οι συνεργάτες του,  το 2002 διεξήγαγαν μία μετα-ανάλυση εξετάζοντας 

και την οικογενειακή παρέμβαση και τη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία για τη 

σχιζοφρένεια. Ανέλυσαν συνολικά δεκατέσεερις δοκιμές για τη γνωσιακή-

συμπεριφοριστική θεραπεία, αν και μερικές από αυτές τις δοκιμές δεν είχαν 

συμπεριληφθεί σε προηγούμενες μετα-αναλύσεις, είτε γιατί δεν στόχευαν συγκεκριμένα 

στα ψυχωσικά συμπτώματα (π.χ. συμμόρφωση στη φαρμακοθεραπεία) είτε επειδή ήταν 

πιο διαθεωρητικές στην προσέγγισή τους (π.χ.  προσωπική θεραπεία).  Ωστόσο,  σε αυτή τη 

μετα-ανάλυση οι ερευνητές κατέληξαν ότι παρεμβάσεις γνωσιακής-συμπεριφοριστικής 

θεραπείας παρείχαν κλινικά σημαντική μείωση σε συμπτώματα και βελτιώσεις σε 

συνεχιζόμενες μετρήσεις μέσω επανελέγχων (Gaudiano, 2005). 

Μία επιπλέον πληροφορία που προκύπτει από έρευνες είναι ότι όταν η οικογενειακή 

θεραπεία και η παραδοσιακή εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες διεξάγονται 

ταυτόχρονα, υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα από οποιαδήποτε θεραπεία που εφαρμόζεται 

μόνη της (Huxley, Rendall και Sederer, 2000). 
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4.1.7. Αποτελεσματικότητα τεχνικών που στοχεύουν στη γνωστική αποκατάσταση (CRT) 

Σειρά ερευνών έχει δείξει ότι σε συγκεκριμένα νευροψυχολογικά τεστ το επίπεδο επίδοσης 

των ασθενών με σχιζοφρένεια μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με επαναληπτική εξάσκηση. 

Οι παρατηρούμενες βελτιώσεις στη γνωστική επίδοση φαίνεται, ωστόσο, να περιορίζονται 

στη βελτίωση του ατόμου παρά στη στοιχειώδη επεξεργασία των γνωστικών πληροφοριών. 

Επίσης, φαίνεται ότι διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα είναι αποτελεσματικά με 

διαφορετικό τρόπο σε διάφορα γνωστικά τεστ. Η πλειοψηφία αυτών των ερευνών, ωστόσο, 

είναι βασισμένη σε μη ελεγχόμενες έρευνες με πολύ μικρά δείγματα και μικρές χρονικές 

περιόδους παρατήρησης. Είναι επίσης ασαφές πόσο σταθερές είναι αυτές οι βελτιώσεις και 

εάν η βελτιωμένη γνωστική επίδοση σε νευροψυχολογικά τεστ αντανακλάται σε πιο 

πολύπλοκες γνωστικές λειτουργίες, στις κοινωνικές δεξιότητες και στη γενικότερη 

προσαρμογή του ασθενούς. Επίσης, το κατά πόσο η βελτιωμένη γνωστική επίδοση μπορεί 

να έχει ευεργετική επίδραση στη γενική συμπτωματολογία και στα ποσοστά υποτροπών 

παραμένει και αυτό ασαφές (Penn και Mueser, 1996, Brenner και Pfammatter, 2000). 

Σε μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη εξετάστηκε κατά πόσο η θεραπεία γνωστικής 

αποκατάστασης (cognitive remediation therapy), η οποία στοχεύει σε στρατηγικές 

επεξεργασίας πληροφοριών, μπορεί να οδηγήσει σε επακόλουθες αλλαγές στην 

ενεργοποίηση του εγκεφάλου. Τρεις ομάδες (ασθενείς σε θεραπεία ελέγχου, ασθενείς που 

λαμβάνουν θεραπεία γνωστικής αποκατάστασης και μία ομάδα ελέγχου) συμμετείχαν σε 

ένα σχέδιο επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Μέσα από τις αναλύσεις των μαγνητικών 

τομογραφιών φάνηκε ότι η ομάδα ελέγχου έδειξε μειωμένη ενεργοποίηση,  αλλά οι δύο 

θεραπευτικές ομάδες έδειξαν μία αύξηση της ενεργοποίησης με τον καιρό.  Η ομάδα που 

έλαβε θεραπεία γνωστικής αποκατάστασης είχε σημαντική αύξηση στην ενεργοποίηση του 

εγκεφάλου σε περιοχές που σχετίζονται με τη μνήμη εργασίας,  κυρίως στις περιοχές του 

μετωπιαίου λοβού.  Αυτή είναι η πρώτη φορά που αλλαγές στην ενεργοποίηση του 

εγκεφάλου σε μία ομάδα ασθενών με σχιζοφρένεια που έχει τόσο σοβαρή αναπηρία, 

σχετίζεται καθαρά με ψυχολογική παρά με φαρμακολογική θεραπεία. Περιορισμοί αυτής 

της έρευνας είναι το μικρό μέγεθος του δείγματος, οπότε χρειάζεται επανάληψή της και το 

ότι οι συμμετέχοντες παρουσίαζαν μεγάλη αναπηρία με αποτέλεσμα να μην αποτελούν 

αντιπροσωπευτικό δείγμα των ασθενών με σχιζοφρένεια (Wykes et al., 2002). 

 

4.1.8. Αποτελεσματικότητα τεχνικών και προσεγγίσεων γνωσιακής θεραπείας 

Υπάρχουν διάφορες γνωσιακές τεχνικές για τη βελτίωση διαφορετικών συμπτωμάτων της 

σχιζοφρένειας. Για παράδειγμα, κατά την τροποποίηση των πεποιθήσεων ασθενών με 
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επίμονες παραληρητικές ιδέες παρέχονται δύο ειδών γνωσιακές παρεμβάσεις: η λεκτική 

πρόκληση και ο έλεγχος της πραγματικότητας.  Οι έρευνες,  γενικά,  δείχνουν πρωταρχικά 

θετικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της λεκτικής πρόθεσης στη 

μείωση της βεβαιότητας των ασθενών για τις παραληρητικές τους ιδέες. 

Σε ασθενείς με επίμονες ακουστικές ψευδαισθήσεις, η θεραπεία εστίασης (focusing) 

στοχεύει στη μείωση της συχνότητας των φωνών και της ανησυχίας που σχετίζεται με αυτές 

τις φωνές. Οι στρατηγικές που στοχεύουν στη μείωση των ακουστικών ψευδαισθήσεων 

μπορεί να είναι αποτελεσματικές κατά την περίοδο της θεραπείας για μερικούς ασθενείς, 

αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία ότι αυτά τα οφέλη διατηρούνται μετά από μία περίοδο 

επανελέγχου.  

Επιπρόσθετα, η θεραπεία της «φυσιολογικοποίησης» (normalizing) εστιάζεται στη 

«φυσιολογικοποίηση»  της ψυχωσικής εμπειρίας του ασθενούς με σκοπό τον 

αποστιγματισμό των συμπτωμάτων και την τοποθέτησή τους σε ανοιχτή λογική 

αντιπαράθεση. Πρωταρχική έρευνα με τη χρήση της «φυσιολογικοποίησης» με γνωσιακή-

συμπεριφοριστική θεραπεία παρέχει ελπιδοφόρα στοιχεία για τη θεραπεία ασθενών με 

σχιζοφρένεια (Dickerson, 2000). 

Σε μία μετα-ανάλυση όπου συμπεριλήφθηκαν όλες οι ελεγχόμενες έρευνες της γνωσιακής 

θεραπείας για τα ψυχωσικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας, βρέθηκε ότι το μέσο μέγεθος 

αποτελεσματικότητας για τη μείωση των ψυχωσικών συμπτωμάτων ήταν 0,65. Το μέγεθος 

αυτό είναι μεγάλο και καταδεικνύει ότι οι γνωσιακές παρεμβάσεις αποτελούν μία 

ικανοποιητική στρατηγική για τη μείωση της σοβαρότητας των επίμονων παραληρητικών 

ιδεών και των ψευδαισθήσεων ή για τη βελτίωση των ικανοτήτων των ασθενών να 

διαχειριστούν αυτά τα συμπτώματα που τους προκαλούν ανησυχία. Επιπλέον, τα 

αποτελέσματα της γνωσιακής θεραπείας με την πάροδο του χρόνου φαίνεται να είναι 

σημαντικά (μέγεθος αποτελεσματικότητας 0,93). Τα ευρήματα προτείνουν ότι η γνωσιακή 

θεραπεία είναι μία αποτελεσματική θεραπεία για τους ασθενείς με σχιζοφρένεια που 

έχουν επίμονα ψυχωσικά συμπτώματα (Gould, Mueser, Bolton, Mays και Goff, 2001). 

 

4.1.9. Αποτελεσματικότητα της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας στη 

σχιζοφρένεια στην καθημερινή κλινική πρακτική 

Οι έρευνες για την αποτελεσματικότητα της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας 

διεξάγονται από ειδικούς γνωσιακούς-συμπεριφοριστές θεραπευτές. Υπάρχει, λοιπόν, η 

απορία κατά πόσο οι έρευνες αυτές θα είχαν την ίδια αποτελεσματικότητα εάν διεξάγονταν 
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υπό καθημερινές κλινικές συνθήκες και από προσωπικό που δεν είναι τόσο εξειδικευμένο 

στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία. 

Με βάση το σκεπτικό αυτό, οι Turkington και Kington (2000) διενήργησαν έρευνα με στόχο 

να εξετάσουν κατά πόσο οι γνωσιακές-συμπεριφοριστικές τεχνικές είναι ωφέλιμες στην 

αντιμετώπιση ασθενών με σχιζοφρένεια στη γενική ψυχιατρική πρακτική. Αυτή η 

τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη συγκρίνει τη χρήση γνωσιακών-συμπεριφοριστικών 

τεχνικών με την υποστηρικτική θεραπεία στη σχιζοφρένεια.  Η βελτίωση στην ομάδα των 

γνωσιακών τεχνικών ήταν πιο φανερή και υπήρχαν σημαντικές διαφορές στη μείωση των 

γενικών συμπτωμάτων σε σύγκριση με την υποστηρικτική ομάδα.  Κατά την περίοδο των 6 

μηνών του επανελέγχου η γνωσιακή-συμπεριφοριστική ομάδα έτεινε να έχει μικρότερες 

περιόδους παραμονής στο νοσοκομείο.  Ως συμπέρασμα από αυτή την έρευνα συνάγεται 

ότι οι γενικοί ψυχίατροι μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς με σχιζοφρένεια, 

χρησιμοποιώντας γνωσιακές-συμπεριφοριστικές τεχνικές και ότι αυτές οι τεχνικές μπορούν 

να εισαχθούν στην καθημερινή ψυχιατρική πρακτική. Ωστόσο, προκειμένου η 

αποτελεσματικότητά τους να είναι η καλύτερη δυνατή, χρειάζεται ο σύμβουλος να έρχεται 

σε μεγαλύτερη χρονικά άμεση επαφή με τους ασθενείς με ψυχώσεις (Durham et al., 2003).  

Το 2002,  οι ίδιοι συγγραφείς διεξήγαγαν μία ακόμη έρευνα με στόχο,  αυτή τη φορά,  την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μίας βραχείας παρέμβασης με γνωσιακή-

συμπεριφοριστική θεραπεία και της ασφάλειας διενέργειάς της από νοσηλεύτριες 

ψυχιατρικής σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα εξωτερικών ασθενών με σχιζοφρένεια σε 

μονάδες δευτεροβάθμιας φροντίδας.  

Προκειμένου οι νοσηλεύτριες να διενεργήσουν την παρέμβαση, έλαβαν εντατική 

εκπαίδευση στη χρήση της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας για δέκα ημέρες από 

ειδικούς ψυχοθεραπευτές και κατά τη φάση της θεραπείας είχαν εποπτεία. Στη βραχεία 

αυτή προσέγγιση της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας συμπεριλήφθηκαν η 

αξιολόγηση, η έμφαση στη θεραπευτική σχέση, η ερμηνεία της ασθένειας, η ανάλυση 

περίπτωσης, η διαχείριση των συμπτωμάτων, η συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, η 

διευρεύνηση των βασικών πεποιθήσεων και η πρόληψη υποτροπής.  Σε συνδυασμό με την 

παρέμβαση παρέχονταν μία σειρά από ειδικά εκπαιδευτικά βιβλία, πέντε για τους ασθενείς 

και πέντε για τους φροντιστές.  Τα βιβλία κάλυπταν θέματα όπως η θεραπεία,  η 

αυτοφροντίδα και ο τρόπος ζωής,  ο ελεύθερος χρόνος και οι σχέσεις,  η διαχείριση των 

συμπτωμάτων και οι πηγές βοήθειας,  ενώ περιείχαν συμβουλές για τη χρήση φαρμάκων 

και την κατανάλωση αλκοόλ. Επίσης, δινόταν και εργασία για το σπίτι.  
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Η γενικότερη συμπτωματολογία, η εναισθησία και η κατάθλιψη βελτιώθηκαν σημαντικά 

στην ομάδα της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας σε σύγκριση με την ομάδα 

συνήθους φροντίδας. Αυτή η βελτίωση στην εναισθησία ήταν κλινικά σημαντική στην 

ομάδα γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας,  γεγονός που μπορεί να σημαίνει ότι οι 

ασθενείς που λαμβάνουν γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία μπορεί να έχουν 

πιθανότητες για βελτιωμένη συμμόρφωση στη φαρμακοθεραπεία, καλύτερη χρήση των 

στρατηγικών αντιμετώπισης καταστάσεων και ίσως, μακροχρόνια, μειωμένη περίοδο 

νοσηλείας.  Γενικότερα,  από αυτή την έρευνα φάνηκε ότι οι νοσηλεύτριες κοινοτικής 

ψυχιατρικής μπορούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να διεξάγουν μία βραχεία 

παρέμβαση γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και 

στους φροντιστές τους. Βέβαια, αναμένεται να παρατηρηθεί εάν τα αποτελέσματα αυτής 

της παρέμβασης θα είναι μακροπρόθεσμα (Turkington, Kingdon και Turner, 2002). 

Από την άλλη πλευρά,  οι Bazzoni,  Morosini,  Polidori,  Rosicarelli  και Fowler,  το 2001,  

εξέτασαν την αποτελεσματικότητα της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας στη 

σχιζοφρένεια χρησιμοποιώντας μία ομαδική ΓΣΘ προσέγγιση με νοσηλευόμενους ασθενείς 

με οξύ επεισόδιο ψύχωσης στην Ιταλία.  Σύγκριναν νοσοκομειακά αρχεία ως προς δείκτες 

όπως το ποσοστό εκ νέου νοσηλείας, η χρήση κατασταλτικών και η συμπεριφορά διαφυγής 

στη μονάδα πριν και μετά τη διεξαγωγή της παρέμβασης με γνωσιακή-συμπεριφοριστική 

θεραπεία σε 385 ασθενείς.  Ανέφεραν ότι τα ποσοστά εκ νέου νοσηλείας μειώθηκαν κατά 

ένα τρίτο, τα βίαια επεισόδια μειώθηκαν στο μισό και οι προσπάθειες απόδρασης από τους 

ασθενείς σχεδόν εξαφανίστηκαν μετά τη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία. Επίσης, οι 

ασθενείς εξέφρασαν υψηλή ικανοποίηση από τη συμμετοχή τους στην ομάδα της 

γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας. Όμως, εξαιτίας μη πειραματικών ελέγχων δεν 

είναι δυνατό να εξαχθεί με βεβαιότητα το συμπέρασμα ότι οι βελτιώσεις που 

παρατηρήθηκαν μπορούν να αποδοθούν ειδικά στην παρέμβαση της γνωσιακής-

συμπεριφοριστικής θεραπείας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η γνωσιακή-

συμπεριφοριστική θεραπεία μπορεί με επιτυχία να ενσωματωθεί στη θεραπεία των 

νοσηλευόμενων ασθενών (Gaudiano, 2005). 

Επιπλέον, ο Durham (2003) εξέτασε την αποτελεσματικότητα της γνωσιακής-

συμπεριφοριστικής θεραπείας που παρέχεται από ειδικούς κλινικούς νοσηλευτές στην 

καθημερινή πρακτική. Εξήντα έξι ασθενείς τοποθετήθηκαν τυχαία σε μία από τις τρεις 

ακόλουθες ομάδες: α) Συνήθης θεραπεία διάρκειας εννέα μηνών, β) γνωσιακή-

συμπεριφοριστική θεραπεία και συνήθης θεραπεία ή γ) υποστηρικτική ψυχοθεραπεία με 

συνήθη φροντίδα,  και ακολουθήθηκε επανέλεγχος μετά από τρεις μήνες.  Τα θεραπευτικά 
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αποτελέσματα ήταν μέτρια, ωστόσο η ομάδα της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας 

παρουσίασε σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση στη γενική βαρύτητα των συμπτωμάτων σε 

σχέση με την υποστηρικτική θεραπεία ή τη συνήθη φροντίδα.  Και η γνωσιακή-

συμπεριφοριστική θεραπεία και η υποστηρικτική θεραπεία επέφεραν σημαντικά 

μεγαλύτερη βελτίωση στη σοβαρότητα των παραληρητικών ιδεών συγκριτικά με την ομάδα 

της συνήθους θεραπείας. Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία που διεξήχθη από 

ειδικευμένους κλινικούς νοσηλευτές μπορεί να είναι μία βοηθητική συμπληρωματική 

θεραπεία στην καθημερινή φροντίδα κάποιων ατόμων με χρόνια ψύχωση. Η γνωσιακή-

συμπεριφοριστική θεραπεία οδηγεί σε μέτριες, αλλά κλινικά σημαντικές, βελτιώσεις στη 

βαρύτητα των γενικών συμπτωμάτων στο ένα τρίτο περίπου των ασθενών με χρόνια 

ψύχωση που επιθυμούν να συμμετέχουν σε θεραπευτικές συνεδρίες (Durham et al., 2003). 

 

4.1.10. Γενικά θέματα συζήτησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα της γνωσιακής-

συμπεριφοριστικής θεραπείας στη σχιζοφρένεια 

Γενικότερα, υπάρχουν μεθοδολογικοί περιορισμοί στις δημοσιευμένες έρευνες και 

ερωτηματικά σχετικά με τη γενικευσιμότητά τους. Τα μεθοδολογικά προβλήματα 

περιλαμβάνουν την έλλειψη δημοσιευμένων μεθοδολογικών λεπτομερειών, το μικρό 

μέγεθος δείγματος και τα προβλήματα στην ύπαρξη «τυφλών» διαδικασιών αξιολόγησης, 

καθώς και πιθανές δυσκολίες με τις επιλεγμένες καταστάσεις ελέγχου (Sensky et al., 2000). 

Άλλοι περιορισμοί αναφέρονται στη μη τυχαία επιλογή των ασθενών,  στη μη ανεξάρτητη 

βαθμολόγηση και στην έλλειψη ελέγχου ταυτόχρονων θεραπειών (Dickerson, 2000). 

Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη έρευνας σχετικά με ελεγχόμενες μελέτες για την εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία. Η 

επίδραση στην κοινωνική λειτουργικότητα, τις γνωστικές ικανότητες, την ψυχοπαθολογία, 

τα ποσοστά υποτροπών και την πορεία της διαταραχής, ακόμη παραμένει ανεξερεύνητη 

(Roder et al., 2002).  

Αντιφατικά αποτελέσματα έχουν αναφερθεί σχετικά με τη σχέση μεταξύ της θεραπευτικής 

ανταπόκρισης και της σοβαρότητας της ψυχοπαθολογίας, καθώς και με άλλες μεταβλητές 

της ασθένειας.  Η φάση της ασθένειας και η φάση της θεραπείας κατά την οποία η 

γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική επίσης παραμένει 

ασαφής. Μερικές έρευνες έχουν στοχεύσει σε ασθενείς με αρχικά επεισόδια ψύχωσης. Σε 

αυτές τις έρευνες τα θετικά ψυχωσικά συμπτώματα έχουν κατά μεγάλο βαθμό μειωθεί από 

τα αντιψυχωσικά φάρμακα κατά την έναρξη της δοκιμής γνωσιακής-συμπεριφοριστικής 

θεραπείας. Άλλες έρευνες έχουν εστιαστεί σε ασθενείς με μακροχρόνια ψυχωσικά 
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συμπτώματα που ανθίστανται στη φαρμακευτική αγωγή. Εξαιτίας του ότι οι στόχοι της 

θεραπείας στις θεραπευτικές προσεγγίσεις διαφέρουν, η σχετική αποτελεσματικότητα της 

γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας είναι δύσκολο να εκτιμηθεί (Dickerson, 2000). 

Υπάρχουν πολλές μεταβλητές που μπορεί να επηρεάζουν τη θεραπεία της σχιζοφρένειας 

είτε θετικά είτε αρνητικά,  οι οποίες μπορεί να προβλέπουν το αποτέλεσμα και χρειάζεται 

να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους ειδικούς ψυχικής υγείας. 

Οι ασθενείς με σχιζοφρένεια είναι μία ετερογενής ομάδα στην οποία το 20-45% μπορεί να 

ανθίσταται στη θεραπεία και το 5-10% δεν ωφελούνται καθόλου από την αντιψυχωσική 

φαρμακοθεραπεία. Αν και υπάρχει μία σύγχυση ανάμεσα στους όρους «αντοχή στη 

θεραπεία», «μη ολοκληρωμένη ανάρρωση» και «έλλειψη ανεκτικότητας στη θεραπεία», 

είναι ευνόητο ότι η θεραπεία δεν ολοκληρώνεται για σημαντικό αριθμό ασθενών, παρά τις 

προόδους στα αντιψυχωσικά φάρμακα. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται οι παράγοντες 

που προβλέπουν μία θετική ανταπόκριση στην ψυχολογική θεραπεία και πιθανώς το 

αντίστροφο,  δηλαδή ποιοι ασθενείς δεν ωφελούνται,  έτσι ώστε να προσαρμοστούν και να 

εξειδικευτούν οι θεραπείες. Οι παράγοντες που συνδέονται με φτωχά αποτελέσματα και 

αφορούν μεταβλητές που σχετίζονται με τον ίδιο τον ασθενή περιλαμβάνουν τα αρνητικά 

συμπτώματα του επίπεδου συναισθήματος και της «αλογίας» (γνωστικής ένδειας), και οι 

παράγοντες που σχετίζονται με καλύτερο αποτέλεσμα περιλαμβάνουν μικρότερης 

διάρκειας ασθένεια, λιγότερο σοβαρά συμπτώματα πριν τη θεραπεία και επιδεκτικότητα σε 

υποθετική γνωστική διάψευση. 

Αριθμός ερευνών έχει συμπεριλάβει μη συγκεκριμένες ομάδες ελέγχου επιπρόσθετα στην 

ομάδα ελέγχου της συνήθους θεραπείας. Αυτές οι ομάδες περιλαμβάνουν υποστηρικτική 

συμβουλευτική, επίλυση προβλημάτων κ.ά. Γενικότερα, θεωρείται ότι επειδή αυτές οι 

θεραπείες δεν περιλαμβάνουν καμία συστηματική χρήση γνωσιακών-συμπεριφοριστικών 

τεχνικών για τη μείωση των συμπτωμάτων, θα ήταν θεραπευτικά ανενεργές, θα είχαν μικρή 

επίδραση στη μέτρηση των αποτελεσμάτων των ψυχωσικών συμπτωμάτων και θα παρείχαν 

τα ίδια αποτελέσματα, όπως τα επίπεδα της ομάδας της συνήθους θεραπείας. Αν και έχουν 

βρεθεί κάποιες διαφορές μεταξύ της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας και των μη 

συγκεκριμένων ομάδων ελέγχου σε κάποια σημεία αξιολόγησης, αυτά δεν είναι συνεπή σε 

όλες τις έρευνες.  Υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι μη συγκεκριμένες ομάδες έχουν 

φτωχότερες μετρήσεις στις ψευδαισθήσεις, αλλά καμία έρευνα δεν έχει δείξει σαφείς και 

σημαντικές διαφορές μεταξύ της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας και των ομάδων 

ελέγχου. Επειδή οι θεραπευτικές αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν διαδικασίες που 

μπορούν να οριστούν ως placebo, αλλά οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν το αποτέλεσμα, 
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ίσως ήταν λάθος και αφελές να προσδοκάται ελεγχόμενες καταστάσεις όπως η 

υποστηρικτική συμβουλευτική να μην δράσουν.  

Γενικότερα, πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη ότι η γνωσιακή-συμπεριφοριστική 

θεραπεία δεν είναι ένα ενιαίο μοντέλο. Το γενικό μοντέλο της γνωσιακής-

συμπεριφοριστικής θεραπείας για τις ψυχώσεις μεταβάλλεται και διαφοροποιείται στην 

έμφαση που δίνεται στις γνωσιακές και συμπεριφοριστικές διαστάσεις της θεραπείας. Έχει 

αναφερθεί ότι η σχέση μεταξύ του προσανατολισμού της θεραπείας και του μεγέθους του 

αποτελέσματος της θεραπείας είναι 0,90,  με τις συμπεριφοριστικές έρευνες να 

παρουσιάζουν μεγαλύτερα μεγέθη αποτελεσματικότητας. Τα συμπεριφορικά πειράματα 

είναι πιο ισχυρά στο να παρέχουν θεραπευτική αλλαγή συγκριτικά με την καταγραφή των 

αυτόματων σκέψεων.  

Με βάση όλα τα παραπάνω και εξαιτίας διάφορων επιπρόσθετων παραγόντων, ίσως θα 

μπορούσε να εξηγηθεί η μεγάλη μεταβλητότητα που παρατηρείται ως προς την 

αποτελεσματικότητα της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας σε διάφορες μελέτες.  

Καταρχήν, η διακύμανση αυτή μπορεί να ερμηνευθεί αν ληφθεί υπόψη η διαφορετικότητα 

στη θεραπεία.  Η διαφορετικότητα μπορεί να αναφέρεται στη μέθοδο διεξαγωγής της,  στο 

μοντέλο ή στην παραλλαγή της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας, στα 

χαρακτηριστικά του θεραπευτή και στην αλληλεπίδραση μεταξύ του θεραπευτή και του 

ασθενούς, ειδικά σε σχέση με τη θεραπευτική συμμαχία. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει 

πιθανότητα να χρησιμοποιείται ένα τυποποιημένο έναντι ενός εξατομικευμένου 

θεραπευτικού πρωτοκόλλου, τα μοντέλα και οι διαδικασίες της θεραπείας να διαφέρουν 

ανάλογα με την ερευνητική ομάδα,  τα συμπτώματα,  τη φάση της ασθένειας,  ενώ μπορεί 

επίσης να υπάρχουν διαφορές ως προς την ικανότητα του θεραπευτή και στην 

αλληλεπίδραση που δημιουργείται μεταξύ θεραπευτή-ασθενούς. 

Επιπρόσθετα, η μεθοδολογία των ερευνών παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση. Οι 

τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες είναι η αποδεκτή επιστημονική μέθοδος για την 

ελαχιστοποίηση των πολώσεων στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας. 

Έχει παρατηρηθεί ότι με τη συγκάλυψη της τυχαιοποίησης και της «τυφλής» αξιολόγησης, 

η αποτελεσματικότητα μπορεί να υπερεκτιμηθεί έως και 30-40%.  Γενικότερα,  για όλες τις 

έρευνες υπάρχουν κρυμμένες πολώσεις που εισάγονται από διαφορετικά μεθοδολογικά 

στοιχεία (Tarrier και Wykes, 2004).  
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4.2. Γενικά ευρήματα για την αποτελεσματικότητα της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής 

θεραπείας στη σχιζοφρένεια 

Σε μία πολύ πρόσφατη ανασκόπηση είκοσι τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών των 

δεκαπέντε τελευταίων χρόνων, παρατηρούνται μέτρια μεγέθη αποτελεσματικότητας της 

γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας στη σχιζοφρένεια, ενώ φαίνεται ότι η ομάδα 

ασθενών που ωφελείται σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτό το είδος της θεραπείας είναι οι 

χρόνιοι ασθενείς (Tarrier και Wykes, 2004). Σε αυτή τη μετα-ανάλυση υποστηρίζεται ότι το 

μέγεθος της αποτελεσματικότητας αυτών των ερευνών συσχετίζεται σημαντικά και 

αρνητικά με τη μεθοδολογική τους ποιότητα. Παρά όλους τους μεθοδολογικούς 

περιορισμούς, οι ερευνητές, με πολύ προσοχή, συμπεραίνουν ότι, γενικά, υπάρχει 

ικανοποιητική απόδειξη για τη δραστικότητα και την αποτελεσματικότητα της γνωσιακής-

συμπεριφοριστικής θεραπείας στην αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας (Tarrier και Wykes, 

2004). 

Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία έχει έναν αποδεδειγμένα αποτελεσματικό ρόλο 

ως συμπληρωματική θεραπεία στην αντιψυχωσική φαρμακοθεραπεία και σε άλλες 

προσεγγίσεις, όπως η εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες. Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική 

θεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και οι 

φροντιστές τους μπορούν να τους βοηθήσουν ή ακόμη και να συμμετέχουν σε αυτή.  Το 

Βρετανικό Εθνικό Ίδρυμα για την Καλή Κλινική Πρακτική (NICE)  περιέλαβε πρόσφατα τη 

γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία για την ψύχωση ως συνιστώμενη θεραπεία για τη 

σχιζοφρένεια (NICE, 2003). Υπάρχουν, λοιπόν, κάποιες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, οι 

οποίες είτε συνεισφέρουν ως συστατικά ολοκληρωμένων προγραμμάτων γνωσιακής-

συμπεριφοριστικής θεραπείας (π.χ. ψυχοεκπαίδευση, εκπαίδευση σε κοινωνικές 

δεξιότητες) ή μπορεί να δρουν συμπληρωματικά στην ατομική γνωσιακή-συμπεριφοριστική 

θεραπεία (π.χ. οικογενειακές παρεμβάσεις, θεραπεία διεκδικητικότητας στο πλαίσιο της 

κοινότητας, γνωστική αποκατάσταση) (Turkington, Dudley, Warman και Beck, 2004). 

Η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες μπορεί να επιφέρει βελτίωση σε συγκεκριμένες 

συμπεριφοριστικές μετρήσεις,  ωστόσο οι αλλαγές στα συμπτώματα και στην κοινωνική 

λειτουργικότητα είναι λιγότερο σαφείς. Οι οικογενειακές παρεμβάσεις (π.χ. οικογενειακή 

ψυχοεκπαίδευση και συμπεριφοριστική οικογενειακή θεραπεία) είναι πολύ 

αποτελεσματικές στη μείωση του εκφραζόμενου συναισθήματος των οικογενειών και στη 

βελτίωση των ποσοστών υποτροπής. Επίσης, οι οικογενειακές παρεμβάσεις σχετίζονται με 

μειωμένη οικογενειακή επιβάρυνση. Η γνωστική αποκατάσταση και η εκπαίδευση στην 
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αντιμετώπιση των θετικών συμπτωμάτων φαίνεται να είναι ενθαρρυντικές παρεμβάσεις 

(Penn και Mueser, 1996). 

Εύρος γνωστικών και συμπεριφοριστικών στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένων του 

προγραμματισμού δραστηριοτήτων, της μείωσης του άγχους και του ελέγχου της προσοχής 

έχει φανεί ότι μειώνουν την εμφάνιση και τη διάρκεια των ακουστικών ψευδαισθήσεων και 

την αίσθηση του άγχους και της καχυποψίας (Garety, Fowler και Kuipers, 2000).  

Γενικότερα, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής 

θεραπείας έχουν βρεθεί κάποια αντιφατικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, κάποιες 

έρευνες ή μετα-αναλύσεις υποστηρίζουν ότι η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία είναι 

αποτελεσματική στα αρνητικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας και άλλες όχι.  Για την 

ερμηνεία όλων αυτών των αντιφάσεων, χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη κάποιοι 

παράγοντες, όπως οι στόχοι της θεραπείας, η φάση της ασθένειας, η μεθοδολογία της 

έρευνας, η ομάδα σύγκρισης και ελέγχου, ο τρόπος μέτρησης του αποτελέσματος και άλλα 

στοιχεία.  

Ένα από τα πιο συνεπή ευρήματα που έχει παρουσιαστεί σε έρευνες είναι η θετική και 

μακροχρόνια επίδραση της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας στη βελτίωση της 

συμμόρφωσης των ασθενών στη φαρμακοθεραπεία (Penn και Mueser, 1996, Rector και 

Beck, 2001, Seckinger και Amador, 2001, Turkington, Kingdon και Turner, 2002, Turkington 

et al., 2004).  

Ένα ακόμη σταθερό εύρημα είναι ότι υπάρχουν σημαντικά οφέλη στη μείωση των θετικών 

συμπτωμάτων ως αποτέλεσμα της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας. Αυτό 

βρίσκεται σε όλες τις περιπτώσεις, όπου η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία 

συνδυαζόμενη με τη συνήθη θεραπεία συγκρίνεται με τη συνήθη θεραπεία μόνο.  Αυτά τα 

οφέλη διατηρούνται σε βραχυχρόνιους επανελέγχους, συνήθως ένα έτος μετά τη θεραπεία 

(Brenner και Pfammatter, 2000, Rector και Beck, 2001, Turkington et al., 2004, Sudak, 2004).  

Υπάρχουν αρκετές γνωσιακές-συμπεριφοριστικές στρατηγικές που είναι αποτελεσματικές 

στη μείωση των θετικών ψυχωσικών συμπτωμάτων σε ασθενείς με σχιζοφρένεια. Η 

γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία φαίνεται να είναι πιο ωφέλιμη στη μείωση της 

βεβαιότητας και της ανησυχίας που σχετίζεται με τις παραληρητικές ιδέες. Επίσης, υπάρχει 

κάποια απόδειξη ότι η γνωστική προσαρμοστικότητα των ασθενών στις παραληρητικές 

ιδέες (η ικανότητα να σκέφτονται υποθετικές εναλλακτικές για τις παραληρητικές ιδέες 

τους) μπορεί να αποφέρει καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα (Brenner και Pfammatter, 

2000, Dickerson, 2000). Η παρουσία παρανοϊκών έναντι μη παρανοϊκών παραληρητικών 

ιδεών και η μεγαλύτερη εναισθησία μπορεί να σχετίζονται με καλύτερη ανταπόκριση των 
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ασθενών στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία (Dickerson, 2000). Επιπλέον, υπάρχουν 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα της χρήσης της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας σε 

σχέση με τη συχνότητα των ακουστικών ψευδαισθήσεων και της συνοδευόμενης ανησυχίας 

που αυτές επιφέρουν στους ασθενείς (Brenner και Pfammatter, 2000). 

Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι,  εκτός από τα θετικά συμπτώματα,  η γνωσιακή-

συμπεριφοριστική θεραπεία έχει εξίσου ή παρόμοια καλή αποτελεσματικότητα στα 

αρνητικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας (Garety, Fowler και Kuipers, 2000, Rector και 

Beck,  2001,  Sudak,  2004).  Άλλοι θεωρούν ότι η αποτελεσματικότητα της γνωσιακής-

συμπεριφοριστικής θεραπείας σε αυτά είναι ακόμη ασαφής (Dickerson, 2000, Tarrier και 

Wykes, 2004). 

Σε γενικότερο επίπεδο, διάφορες έρευνες έχουν καταδείξει τα θετικά αποτελέσματα της 

γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας σε διάφορους τομείς της ασθένειας. Έχει βρεθεί 

ότι η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των 

καταθλιπτικών συμπτωμάτων και της κατάθλιψης (Garety, Fowler και Kuipers, 2000), των 

ημερών νοσηλείας (Brenner  και Pfammatter,  2000,  Garety,  Fowler  και Kuipers,  2000),  των 

γενικότερων συμπτωμάτων (Turkington et al., 2004), ενώ προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν 

και μείωση των υποτροπών (Garety,  Fowler  και Kuipers,  2000).  Επίσης,  είναι δυνατό να 

παρατηρηθεί βελτίωση της βαρύτητας των συμπτωμάτων και της εναισθησίας,  καθώς και 

μετρίαση των αρνητικών συνεπειών της σχιζοφρένειας (Seckinger και Amador, 2001). 

Φαίνεται ότι η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία είναι εφαρμόσιμη στην καθημερινή 

κλινική πρακτική (Turkington  et  al.,  2004)  και αποτελεσματική ως προς το κόστος της 

(Brenner και Pfammatter, 2000, Turkington et al., 2004). Ωστόσο, δεν φαίνεται να βελτιώνει 

την κοινωνική λειτουργικότητα, ακόμη και όταν τίθεται ως θεραπευτικός στόχος (Garety, 

Fowler και Kuipers, 2000, Dickerson, 2000). 

Παρεμβάσεις που διαρκούν περισσότερο από 3  μήνες είναι πιθανότερο να μειώσουν τον 

κίνδυνο υποτροπής, ενώ ακόμα και βραχείες παρεμβάσεις γνωσιακής-συμπεριφοριστικής 

θεραπείας βελτιώνουν τα αποτελέσματα της συμμόρφωσης στη φαρμακοθεραπεία και της 

εναισθησίας. Επίσης, η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία φαίνεται ότι είναι 

αποτελεσματική στη βελτίωση των γενικότερων συμπτωμάτων στο τέλος της θεραπείας και 

μετά από επανελέγχους 9  και 12  μηνών σε σύγκριση με τη συνήθη θεραπεία και άλλες 

ψυχολογικές προσεγγίσεις. Βελτιώνει τις στρατηγικές αντιμετώπισης των ασθενών με 

σχιζοφρένεια μέσω της βελτίωσης της συμμόρφωσης στη φαρμακοθεραπεία και της 

διαχείρισης των συμπτωμάτων (Turkington et al., 2004). 
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Οι Wunderlich και συνεργάτες (1996) ανέλυσαν τις δημοσιευμένες στα αγγλικά και 

γερμανικά έρευνες οι οποίες αναφερόταν στη θεραπεία σχιζοφρενών ή ασθενών με 

σχιζοσυναισθηματική διαταραχή και συμπεριελάμβαναν τουλάχιστον μια ομάδα ελέγχου. 

Οι συγγραφείς σύγκριναν τα μεγέθη της αποτελεσματικότητας (ES) για τις διαφορετικές 

ψυχολογικές παρεμβάσεις που μελέτησαν.  Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι,  

σύμφωνα με τον Cohen (1988), το μέγεθος ES=0,3 κρίνεται ως μικρή αποτελεσματικότητα,  

το ES=0,5 ως σχετικά καλή και το ES=0,8 ως υψηλή. Συνολικά, συγκρίθηκαν 31 ελεγχόμενες 

έρευνες που περιλάμβαναν 2.161 ασθενείς. Σε 6 μελέτες χρησιμοποιήθηκε γνωσιακή-

συμπεριφοριστική θεραπεία, σε άλλες 6 (Ν=210) γνωσιακή θεραπεία και σε επίσης 6 

(Ν=360)  ψυχοεκπαίδευση και θεραπεία οικογένειας.  Η ανάλυση έδειξε ότι υψηλότερα 

μεγέθη αποτελεσματικότητας εμφανίζονται στις ομάδες που στόχευαν στη μείωση των 

γνωστικών ελλειμμάτων και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Ανάλογα καλά 

αποτελέσματα παρουσιάζουν και οι ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο 

συμπεριφοριστικών προγραμμάτων θεραπείας οικογένειας (βλ. Σχήμα 7). Από τα 

παραπάνω είναι εμφανές ότι οι παρεμβάσεις που βασίζονται στον γνωσιακό-

συμπεριφοριστικό τρόπο σκέψης είναι σαφώς ανώτερες από τις ψυχοδυναμικές θεραπείες. 

Σε ανάλογα αποτελέσματα καταλήγει και η μετα-ανάλυση των Mojtabai και συνεργατών 

(1998). Σε αυτήν την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία 106 ερευνών. 

 

 
Σχήμα 7. Μέσο μέγεθος αποτελεσματικότητας (ES) ψυχολογικών παρεμβάσεων 
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Ωστόσο, όταν η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία συγκρίνεται με ενεργά ελεγχόμενες 

παρεμβάσεις, όπως η υποστηρικτική συμβουλευτική, παρατηρούνται μέτρια 

αποτελέσματα. Βέβαια και οι δύο παρεμβάσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερα οφέλη από 

αυτά της ομάδας ελέγχου (Rector  και Beck,  2001,  Turkington  et  al.,  2004).  Τα λίγα 

πλεονεκτήματα υπέρ της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας σε σύγκριση με την 

υποστηρικτική αμέσως μετά τη φάση της παρέμβασης φαίνεται να μην παρατηρούνται 

κατά τους επανελέγχους (Garety, Fowler και Kuipers, 2000). Εντούτοις, τα αποτελέσματά 

της μπορεί να είναι πιο διαχρονικά από αυτά των υποστηρικτικών θεραπειών (Hollon,  

2003). 

Γενικότερα, αρκετές έρευνες δείχνουν ότι η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία είναι 

πιο αποτελεσματική από τη συνήθη φροντίδα.  Ωστόσο,  η ανωτερότητα της γνωσιακής-

συμπεριφοριστικής θεραπείας είναι λιγότερο εμφανής όταν αυτή συγκρίνεται με άλλες 

θεραπείες,  στις οποίες υπάρχει ανάλογος βαθμός προσοχής στη σχέση μεταξύ θεραπευτή 

και ασθενούς. Επίσης, τα σχετικά οφέλη της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας είναι 

λιγότερο φανερά μετά από επανελέγχους. Οι παράγοντες πρόβλεψης για την ανταπόκριση 

των ασθενών στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία παραμένει ασαφής (Dickerson, 

2000). Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αφενός η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία 

έχει μια σχετικά πρόσφατη παρουσία στον χώρο της σχιζοφρένειας και αφετέρου υπάρχουν 

έως σήμερα ελάχιστες ελεγχόμενες μελέτες.  

 

4.3. Αποτελεσματικότητα της απαρτιωτικής ψυχολογικής θεραπείας στη σχιζοφρένεια 

Η απαρτιωτική ψυχολογική θεραπεία (ΑΨΘ) έχει φανεί αποτελεσματική. Οι μετεξελίξεις της 

βασίζονται σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για την αποτελεσματικότητά της και 

στην προσπάθεια να καλυφθούν κενά και μη βελτιώσεις από τη θεραπεία. Οι Πίνακες 5 και 

6  παρουσιάζουν μερικά βασικά στοιχεία από 23  έρευνες για την αποτελεσματικότητα της 

απαρτιωτικής ψυχολογικής θεραπείας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 και 2 από σελίδα 44 εδώ4 

Πίνακας 5. Ανασκόπηση των ερευνών αποτελεσματικότητας της απαρτιωτικής ψυχολογικής 

θεραπείας 

 

                                                
4 Δυστυχώς οι 2 αυτοί πίνακες δεν είναι διαθέσιμοι την στιγμή που ετοιμαζόταν αυτές οι σημειώσεις 
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Πίνακας 6. Βασικά χαρακτηριστικά των ασθενών που συμμετείχαν στις έρευνες 

αποτελεσματικότητας της απαρτιωτικής ψυχολογικής θεραπείας 

 

 

Οι Brenner και Pfammatter (2000) παρατηρούν ότι η αποτελεσματικότητα της απαρτιωτικής 

ψυχολογικής θεραπείας στις ατομικές γνωστικές δυσλειτουργίες έχει αποδειχθεί εμπειρικά 

σε αριθμό ελεγχόμενων ερευνών (Kingdon και Turkington, 1991). Επίσης,  η βελτίωση στην 

ψυχοπαθολογία έχει αποδοθεί καθαρά σε αυτού του είδους την προσέγγιση.  Όμως,  τα 

αποτελέσματα στις κοινωνικές δεξιότητες είναι λιγότερο συνεπή και η μεταφορά τους στο 

γενικό κοινωνικό επίπεδο λειτουργικότητας του ασθενούς φαίνεται ανεπαρκής (Brenner και 

Pfammatter, 2000).  

Το 2001  διεξήχθη μία έρευνα με σκοπό την εξέταση της αποτελεσματικότητας της 

μετεξέλιξης της απαρτιωτικής ψυχολογικής θεραπείας. Οι ασθενείς επιλέχθηκαν από οκτώ 

ψυχιατρικά ιδρύματα,  πέντε στην Ελβετία,  δύο στη Γερμανία και ένα στην Αυστρία,  που 

όλα παρείχαν παρόμοια συνήθη φροντίδα στους τομείς της φαρμακοθεραπείας, της 

κοινωνικής και εργασιακής θεραπείας. Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν τη θεραπεία ως 

εσωτερικοί ασθενείς και συνέχισαν μετά την έξοδό τους ως μέλη της κοινότητας και 

τοποθετήθηκαν σε ένα από τα τρία προγράμματα (εργασία,  στέγαση,  ελεύθερος χρόνος)  

σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες τους. 

Κατά την αξιολόγηση των τριών μηνών παρατηρήθηκαν μέτρια μεγέθη 

αποτελεσματικότητας για τα τρία προγράμματα: πρόγραμμα ελεύθερου χρόνου 

0,35,·εργασία 0,40, στέγαση 0,51. Όλοι οι συμμετέχοντες συνέχισαν να βελτιώνονται στη 

φάση μετά τη φροντίδα.  Τα μεγέθη της αποτελεσματικότητας στους έξι μήνες ήταν 0,48,  

0,47 και 0,60 για το πρόγραμμα του ελεύθερου χρόνου, εργασίας και στέγασης αντίστοιχα, 

ενώ μετά από ένα χρόνο,  κατά τον επανέλεγχο,  παρατηρήθηκε περαιτέρω αύξηση των 

μεγεθών αποτελεσματικότητας (0,58, 0,66 και 0,73 αντίστοιχα) (Roder, Zorn, Muller και 

Brenner, 2001). 

Ο Roder και οι συνεργάτες του, το 2002, διεξήγαγαν μία έρευνα με τον ίδιο ακριβώς σκοπό, 

τη μέτρηση, δηλαδή, της αποτελεσματικότητας της μετεξέλιξης του μοντέλου της 

απαρτιωτικής ψυχολογικής θεραπείας. Στόχος αυτής της έρευνας ήταν η μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας των τριών προγραμμάτων εκπαίδευσης σε γνωσιακές κοινωνικές 

δεξιότητες με στόχο την εργασιακή και στεγαστική λειτουργικότητα και λειτουργικότητα 

στον ελεύθερο χρόνο (πειραματικές ομάδες) σε σύγκριση με ένα πρόγραμμα παραδοσιακής 

εκπαίδευσης σε κοινωνικές δεξιότητες (ομάδα ελέγχου). Η μέτρηση της 
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αποτελεσματικότητας αφορούσε τις γνωστικές και κοινωνικές ικανότητες, την 

ψυχοπαθολογία και τη γενίκευση των αποτελεσμάτων (βλ. Σχήματα 8 και 9).  
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Θετικότερα γενικά θεραπευτικά αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σχεδόν σε όλες τις 

εξαρτημένες μεταβλητές των πειραματικών ομάδων. Αναλύσεις διασποράς και 

συνδιασποράς έδειξαν μεγαλύτερη μείωση των συμπτωμάτων στις πειραματικές ομάδες, 

αλλά και σημαντικά υψηλότερες βελτιώσεις σε μερικές μεταβλητές της γνωστικής 

λειτουργίας στην ομάδα ελέγχου. Οι αναλύσεις συσχετισμού έδειξαν την ύπαρξη σχέσεων 

μεταξύ της βελτίωσης στην κοινωνική συμπεριφορά και στις γνωστικές δεξιότητες. Οι 

βελτιώσεις στην κοινωνική λειτουργικότητα συνεχίστηκαν να αυξάνονται κατά τον 

επανέλεγχο σε όλες τις πειραματικές ομάδες. Σχετικά με την κοινωνική λειτουργικότητα, 

μεγαλύτερα αποτελέσματα φάνηκαν στις μεταβλητές που αξιολογήθηκαν από τους 

ειδικούς παρά από τις αυτοαναφορές των ασθενών.  

Οι ασθενείς που συμμετείχαν στις πειραματικές ομάδες παρουσίασαν σημαντική μείωση 

τόσο στα αρνητικά όσο και στα θετικά συμπτώματα.  Θεωρήθηκε ότι αυτά τα θετικά 

αποτελέσματα μπορούν να αποδοθούν στον άμεσο και εστιασμένο τρόπο αντιμετώπισης 

έργων προσανατολισμένων στον στόχο που σχετίζονται σημαντικά με την καθημερινή ζωή. 

Επιπρόσθετα, οι ασθενείς στις πειραματικές ομάδες παρουσίασαν λιγότερες υποτροπές.  

Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η εστίαση σε συγκεκριμένες κοινωνικές δεξιότητες σε 

καθορισμένες περιοχές, όπως η εργασία, η στέγαση και η ψυχαγωγία, μπορεί να οδηγήσει 

σε ταχύτερες βελτιώσεις στις κοινωνικές, γνωστικές και ψυχοπαθολογικές παραμέτρους 

συγκριτικά με την εκπαίδευση σε γενικές κοινωνικές δεξιότητες. Γενικότερα, η ανάπτυξη 

προγραμμάτων εκπαίδευσης σε γνωσιακές κοινωνικές δεξιότητες μπορεί να προάγει τις 

ικανότητες των ασθενών με σχιζοφρένεια για την ενσωμάτωσή τους στην κοινότητα (Roder 

et al., 2002). 

Στη μετα-ανάλυση των Turkington και συνεργατών του (2004) φάνηκε ότι οι ασθενείς που 

συμμετείχαν στην απαρτιωτική ψυχολογική θεραπεία, παρότι βελτιώνονται σε 

συγκεκριμένες ασκήσεις-στόχους για τη μείωση των ελλειμμάτων τους στους τομείς της 

προσοχής,  της αντίληψης και της γνωστικής λειτουργίας,  δεν έχει αποδειχθεί ότι 

γενικεύουν αυτές τις βελτιώσεις στην καθημερινή τους ζωή. Δύο πρόσφατες ανασκοπήσεις 

δεν βρήκαν καμία απόδειξη που να δείχνει ότι η αποκατάσταση της γνωστικής λειτουργίας 

βελτίωσε τα αποτελέσματα στη γνωστική λειτουργικότητα των ατόμων με σχιζοφρένεια. 

Ενώ μπορεί να παρατηρούνται βελτιώσεις σε μερικά συγκεκριμένα έργα, υπάρχει απουσία 

γενικότερης βελτίωσης καθώς και της γενίκευσης εκτός του θεραπευτικού πλαισίου. Οι 

συγγραφείς, ωστόσο, καταλήγουν στο ότι αν και η γνωστική αποκατάσταση φαίνεται 

ακατάλληλη από μόνη της,  μπορεί να εφαρμοστεί μαζί με τη γνωσιακή-συμπεριφοριστική 

θεραπεία για καλύτερα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η βελτίωση της προσοχής ως 
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αποτέλεσμα της απαρτιωτικής ψυχολογικής θεραπείας μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη 

ποιότητα της εργασίας για το σπίτι (π.χ.  όταν διερευνώνται αποδείξεις υπέρ ή κατά των 

παραληρητικών ιδεών).  

Πέρα από αυτούς τους περιορισμούς και την κριτική που έχει δεχθεί η απαρτιωτική 

ψυχολογική θεραπεία φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητά της είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιητική, όπως έδειξε και μία πολύ πρόσφατη μετα-ανάλυση (Muller, Roder και 

Brenner, 2005). Στη μετα-ανάλυσή τους οι Mueller και συνεργάτες (2006) έλαβαν υπόψη 

τους 28 έρευνες με 1.329 ασθενείς, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 24 χρόνια 

σε διάφορες χώρες (Ελβετία, Η.Π.Α., Καναδά, Ιαπωνία, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία και 

Ισπανία) και στις οποίες αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα του I.P.T. Στις έρευνες αυτές 

εφαρμόστηκε είτε όλο το πρόγραμμα είτε κάποια υποπρογράμματα (βλ.  Σχήμα 5).  Ο 

γενικός δείκτης αποτελεσματικότητας μετά τη θεραπευτική φάση κυμαίνεται από ES=0,40-

0,61 και στην παρακολούθηση μετά από 8,1 μήνες ES=0,39-0,74. Παρατηρήθηκαν 

σημαντικές βελτιώσεις και στην ομάδα του I.P.T. στους τρεις βασικούς τομείς (γνωστικές 

λειτουργίες, κοινωνική συμπεριφορά, ψυχοπαθολογία-θετική και αρνητική 

συμπτωματολογία). 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται σε ένα δεύτερο επίπεδο για να μειωθεί η 

πιθανότητα επίδρασης αρνητικών παραγόντων, οι οποίοι σχετίζονται με τη μεθοδολογία 

των ερευνών.  Γι’  αυτό τον λόγο,  σε αυτό το επίπεδο λήφθηκαν υπόψη τυχαιοποιημένες 

ελεγχόμενες μελέτες (RCT) και μελέτες με υψηλή επιστημονική ποιότητα (HQS). Από αυτές, 

14 πληρούν τα κριτήρια των RCT και 7 τα κριτήρια των HQS. Η αποτελεσματικότητα του 

I.P.T.  σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου είναι στατιστικά σημαντική σε έρευνες με RCT,  με 

HQS  αλλά και στον συνολικό αριθμό ερευνών (Mueller  et  al.,  2006).  Τα παραπάνω 

αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης αποδεικνύουν ότι το I.P.T. είναι μία εμπειρικά 

τεκμηριωμένη θεραπεία σύμφωνα με τις αρχές της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας 

(A.P.A.) (Mueller et al., 2006).  



 

86 
 

 
Σχήμα 10. H αποτελεσματικότητα του I.P.T. (Weighted middle Effect size (ESw) of the entire 

sample (GS; N=28), of studies in randomized Design (RCT; N=14) and of High quality studies 

(HQS, N=7)) 

 

Εν κατακλείδι,  τα τελευταία 25  χρόνια,  ερευνητικές ομάδες στην Ελβετία,  τις Η.Π.Α.,  τον 

Καναδά, την Ιαπωνία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Νορβηγία 

έχουν διεξάγει τριάντα ανεξάρτητες έρευνες αποτελεσματικότητας για την απαρτιωτική 

ψυχολογική θεραπεία, χρησιμοποιώντας δείγματα ασθενών που συνολικά φτάνουν τα 

1.393 άτομα. Σε αυτή την ανασκόπηση μετα-ανάλυσης όλων των ερευνών που έχουν 

διεξαχθεί έως σήμερα, παρατηρούνται θετικά μεγέθη αποτελεσματικότητας για την 

απαρτιωτική ψυχολογική θεραπεία σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου (placebo,  συνήθης 

φροντίδα). Επιπλέον, η ανωτερότητα της απαρτιωτικής ψυχολογικής θεραπείας σε 

σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου εξακολουθεί να αυξάνεται,  όπως φαίνεται και από τους 

επανελέγχους (μέσος όρος:  8,1  μήνες).  Τα αποτελέσματα της απαρτιωτικής ψυχολογικής 

θεραπείας είναι θετικά σε διάφορες λειτουργικές περιοχές (νευρογνωστικός τομέας, 

κοινωνική συμπεριφορά, ψυχοπαθολογία) και με διαφορετικούς τρόπους εκτίμησης 

(βαθμολογίες από ειδικούς,  αυτοαναφορές,  ψυχολογικά τεστ).  Μία ανάλυση των 

διαφορετικών καταστάσεων και των υπο-δειγμάτων, συνδυάζοντας εσωτερικούς, 

εξωτερικούς και άλλους ασθενείς σε διάφορες φάσεις αποκατάστασης, αποκαλύπτει 

ανάλογα ικανοποιητικά αποτελέσματα. Με λίγα λόγια η μετα-ανάλυση αυτή παρέχει 

αποδείξεις ότι η απαρτιωτική ψυχολογική θεραπεία είναι μία «εμπειρικά τεκμηριωμένη 

θεραπεία» σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Αμερικανικής Ψυχιατρικής 

Εταιρείας (A.P.A.). Η έρευνα για την απαρτιωτική ψυχολογική θεραπεία είναι απαραίτητο 
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να συνεχιστεί προκειμένου να διευκρινιστεί η επίδραση των νευρογνωστικών και 

κοινωνικογνωστικών παραγόντων στη λειτουργικότητα του ασθενούς στην κοινότητα . 
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Η πρόσφατη έρευνα της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας στη σχιζοφρένεια 

προσπαθεί να εξετάσει θέματα που έχουν μελετηθεί λίγο και να καλύψει κενά 

προηγούμενων ερευνών. Πέρα από τη θεματική της σημερινής έρευνας και της 

προσπάθειας για μία αρτιότερη μεθοδολογία, θεωρείται ότι η πρόκληση είναι ο εντοπισμός 

των παραγόντων που αφορούν στους ασθενείς και στη θεραπεία,  οι οποίοι είναι 

πιθανότερο να επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της έρευνας και την ενσωμάτωση των 

ΓΣΘ παρεμβάσεων στην καθημερινή κλινική πρακτική (Sensky et al., 2000).  

 

1. Πρώιμη παρέμβαση στην ψύχωση 

Οι παρεμβάσεις που μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη της εμφάνισης του πρώτου 

ψυχωσικού επεισοδίου σε άτομα με πρόδρομα συμπτώματα της ασθένειας ή επακόλουθων 

ψυχωσικών επεισοδίων σε αυτούς που πρόσφατα έχουν διαγνωστεί,  είναι σίγουρα 

ωφέλιμες. Αρχική έρευνα έχει ξεκινήσει για τη διερεύνηση των πλεονεκτημάτων της 

γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας για αυτούς τους σκοπούς (Gaudiano, 2005). 

Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία για τις ψυχώσεις αναπτύχθηκε για τη μείωση των 

επίμονων συμπτωμάτων. Η χρήση της ως προφυλακτικό μέσο στην απομάκρυνση της 

υποτροπής ήταν μία μετέπειτα τροποποίηση και η θεραπευτική έμφαση είναι διαφορετική. 

Σε έρευνες παρεμβάσεων με γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία για τις ψυχώσεις όπου 

η πρόληψη υποτροπής είναι ένας μόνο από τους παράγοντες στους οποίους στοχεύει, η 

θεραπεία έχει μικρή επιτυχία. Ωστόσο, όταν αυτή εστιάζεται και αφοσιώνεται στην 

πρόληψη της υποτροπής έχει κάποια επιτυχία (Tarrier και Wykes, 2004). 

Στο παρελθόν,  η θεραπεία της ψύχωσης περιελάμβανε δύο καθιερωμένους τρόπους:  την 

παρέμβαση στην οξεία κρίση και, όταν ήταν απαραίτητο, την αποκατάσταση. Ένας τρίτος 

τρόπος έχει αναπτυχθεί πρόσφατα, έχοντας επηρεαστεί από το πρωτοποριακό έργο του 

Κέντρου Πρώιμης Πρόληψης και Παρέμβασης για τις Ψυχώσεις (Early Psychosis Prevention 

and  Intervention  Centre  -  EPPIC)  στην Αυστραλία και της Υπηρεσίας για την Πρώιμη 

Παρέμβαση (Early  Intervention  Service  -  EIS)  στο Birmingham  της Μεγάλης Βρετανίας.  Η 

προσέγγιση της «πρώιμης παρέμβασης» θεωρείται ότι αποτελείται από τρία στοιχεία: την 

πρώιμη ανίχνευση ψυχικών καταστάσεων δυνητικά επικίνδυνων, την πρώιμη θεραπεία του 

πρώτου ψυχωσικού επεισοδίου και τις παρεμβάσεις που επικεντρώνονται στην πρώιμη 

φάση της ψύχωσης. 

Έχει προταθεί ότι κατά την πρόδρομη φάση της ψύχωσης υπάρχει μία «κρίσιμη περίοδος», 

η οποία μπορεί να καθορίσει τη μακροχρόνια πρόγνωση της διαταραχής και προσφέρει 

σημαντικές δυνατότητες για δευτερογενή πρόληψη. Βέβαια, υπάρχουν πολλές μεταβλητές 
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παρούσες και έτσι, η αλλαγή της πορείας της ψύχωσης δεν είναι ένα εύκολο έργο. Ούτως ή 

άλλως,  έχει υποτεθεί ότι κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο,  οι προσπάθειες για 

σταθεροποίηση των αναπτυσσόμενων δυσλειτουργιών, η μείωση της αντίστασης στη 

θεραπεία και η επιρροή στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την 

ασθένειά τους, μπορεί να έχουν δυσανάλογη επίδραση συγκριτικά με μετέπειτα 

παρεμβάσεις στην πορεία της ασθένειας. Η έννοια της κρίσιμης περιόδου, επίσης, 

υπογραμμίζει τη σημαντικότητα της παροχής αποτελεσματικής παρέμβασης όσο το δυνατό 

νωρίτερα, μετά την έναρξη της ψύχωσης (Wragg και Whitehead, 2004). 

Παράλληλα,  ο McGorry  και οι συνεργάτες του έχουν αναπτύξει ένα πακέτο πρώιμης 

παρέμβασης για τους ασθενείς με ψυχωσικά πρόδρομα. Αυτό το πακέτο συνδυάζει αρχές 

της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας (συγκεκριμένα τη «φυσιολογικοποίηση»), 

χαμηλές δόσεις άτυπων αντιψυχωσικών, καθώς και ατομική και ομαδική στήριξη. Ο κύριος 

στόχος αυτής της παρέμβασης είναι η μείωση της διάρκειας της μη θεραπευμένης 

ψύχωσης και η μείωση του ποσοστού μετατροπής από το πρόδρομο στάδιο στη 

σχιζοφρένεια. Επανέλεγχοι αποκαλύπτουν μία μειωμένη διάρκεια της μη θεραπευμένης 

ψύχωσης, αλλά δεν παρατηρείται καμία αλλαγή στο ποσοστό μετατροπής σε σχιζοφρένεια. 

Το στοιχείο κλειδί σε αυτή την προσέγγιση είναι η πρώιμη αναγνώριση του ψυχωσικού 

προδρόμου. Συνήθη συμπτώματα περιλαμβάνουν παρανοϊκές ιδέες, μαγική σκέψη, 

ψευδοψευδαισθήσεις, ιδεοληπτικές σκέψεις, άγχος και αυξημένη κοινωνική απόσυρση 

(Turkington, Dudley, Warman και Beck, 2004). 

Σε μία άλλη πρόσφατη έρευνα, ο Gumley και οι συνεργάτες του (2003) στόχευαν σε άτομα 

με σχιζοφρένεια που εμφάνιζαν πρόδρομες ενδείξεις υποτροπής της ασθένειας. 

Τυχαιοποίησαν 144 ασθενείς με ψυχωσικές διαταραχές σε συνήθη θεραπεία ή σε συνήθη 

θεραπεία μαζί με γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία για μία περίοδο 12 μηνών. Αυτοί 

που λάμβαναν γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία παρουσίασαν σημαντικά 

χαμηλότερα ποσοστά εκ νέου νοσηλείας και υποτροπής σε ψύχωση,  σε σύγκριση με 

εκείνους που λάμβαναν τη συνήθη θεραπεία. Επιπρόσθετα, η γνωσιακή-συμπεριφοριστική 

θεραπεία παρείχε μεγαλύτερη βελτίωση στα ψυχωσικά συμπτώματα, στη γενικότερη 

ψυχοπαθολογία και στην κοινωνική λειτουργικότητα (Gumley, O’ Grady, McNay, Power και 

Norrie, 2003). 

Επιπλέον,  η πρόσφατη μελέτη των Wragg  και Whitehead  (2004)  είναι μία μελέτη 

περιστατικού για τη διερεύνηση της χρήσης της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας 

σε μία έφηβο που είχε την εμπειρία ενός ψυχωσικού επεισοδίου.  Η συμμετέχουσα ήταν 

δεκαπέντε χρονών με πρώτο επεισόδιο ψύχωσης και νοσηλευόταν σε μία ψυχιατρική 
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μονάδα εφήβων. Η πρόοδος αξιολογήθηκε με τη χρήση ενός σχεδίου αναστροφής τύπου Α-

Β, που διήρκεσε συνολικά δεκαέξι εβδομάδες. Μετά από την αρχική φάση αξιολόγησης, (Α) 

η συμμετέχουσα έλαβε γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία για την ψύχωση (Β) δεκαέξι 

εβδομάδων. Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης διερευνήθηκε σε σχέση με τα 

ψυχωσικά συμπτώματα,  την αυτοεκτίμηση,  τον τρόπο ανάρρωσης (ο τρόπος με τον οποίο 

τα άτομα προσαρμόζονται στην ψύχωση),  τις ατομικές εκτιμήσεις,  το άγχος και την 

κατάθλιψη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχαν κάποιες βελτιώσεις στα συμπτώματα 

του άγχους, της κατάθλιψης και της ψύχωσης, αλλά ήταν αμφισβητήσιμα για τις άλλες 

μετρήσεις.  Σε αυτή την έρευνα θεωρήθηκε ότι η διατήρηση των αρνητικών αξιολογήσεων 

είχε καθοριστική επίδραση στην ικανότητα της συμμετέχουσας να αυξήσει την 

αυτοεκτίμησή της, να αλλάξει τρόπο ανάρρωσης και να μειώσει περισσότερο τα ψυχωσικά 

συμπτώματα,  το άγχος και την κατάθλιψη.  Με δεδομένο ότι η φαρμακοθεραπεία που 

λάμβανε η συμμετέχουσα παρέμεινε σχετικά σταθερή στη μεγαλύτερη διάρκεια της 

παρέμβασης, είναι πιθανό ότι οι βελτιώσεις οφείλονται στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική 

θεραπεία.  Ωστόσο,  αυτό με κανένα τρόπο δεν είναι αποδεδειγμένο.  Επίσης,  παρότι η 

συμμετέχουσα δεν έλαβε καμία άλλη μορφή επίσημης θεραπείας, υπάρχουν πολλοί άλλοι 

παράγοντες που σχετίζονται με την εισαγωγή στη μονάδα οι οποίοι μπορεί να έχουν 

συνεισφέρει σε αυτές τις βελτιώσεις (π.χ. το κοινωνικό περιβάλλον και η στήριξη από 

συνομήλικους). Είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η έρευνα για τον καθορισμό της 

αποτελεσματικότητας της χρήσης της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας σε 

εφήβους που έχουν την εμπειρία της ψύχωσης από τα αρχικά στάδια της εισαγωγής τους 

και επίσης, της σημαντικότητας των προσωπικών αρνητικών αξιολογήσεων στη δημιουργία 

και τη διατήρηση της ψύχωσης. 

 

2. Οξεία υποτροπή της σχιζοφρένειας 

Σε τρεις τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, έως το 2004, που έχουν εφαρμόσει τη 

γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία για ψυχώσεις σε ασθενείς που νοσηλεύονταν για 

οξύ ψυχωσικό επεισόδιο,  τα μεγέθη αποτελεσματικότητας ήταν πολύ διαφορετικά και όχι 

συνεπή μεταξύ τους.  Μία από τις δυσκολίες στην απόδειξη του πλεονεκτήματος μίας 

βοηθητικής θεραπείας σε ασθενείς με οξύ επεισόδιο, είναι ότι η κλασική θεραπεία 

(φαρμακοθεραπεία) είναι πολύ αποτελεσματική στη μείωση των συμπτωμάτων και τείνει 

να καλύπτει τα αποτελέσματα οποιασδήποτε άλλης θεραπείας. Έτσι, γι’ αυτό υπάρχει ένα 

ισχυρό και συνεπές θεραπευτικό αποτέλεσμα σε όλους τους ασθενείς για τις πέντε πρώτες 

εβδομάδες, αν και σημαντική μεταβλητότητα στο αποτέλεσμα παρατηρείται μετά από αυτό 
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το χρονικό διάστημα. Ωστόσο, υπάρχει λιγοστή απόδειξη ότι η γνωσιακή-συμπεριφοριστική 

θεραπεία για τις ψυχώσεις είναι προστατευτική απέναντι σε μελλοντικές υποτροπές για 

τους επόμενους 18 μήνες. Αν και υπάρχει κάποια απόδειξη ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν 

μόνο τη συνήθη θεραπεία έχουν σημαντικά πιο πολλά υπολειμματικά συμπτώματα (Tarrier 

και Wykes, 2004). 

Μία δυνατή μεθοδολογικά έρευνα σε αυτό τον τομέα είναι του Lewis και των συνεργατών 

του (2002),  η οποία είχε ως στόχο την εξέταση της αποτελεσματικότητας της γνωσιακής-

συμπεριφοριστικής θεραπείας στην επίσπευση της απαλλαγής από οξέα ψυχωσικά 

συμπτώματα στην πρώιμη σχιζοφρένεια. Ένα πρόγραμμα γνωσιακής-συμπεριφοριστικής 

θεραπείας πέντε εβδομάδων σε συνδυασμό με συνήθη φροντίδα συγκρίθηκε με 

υποστηρικτική συμβουλευτική σε συνδυασμό με συνήθη φροντίδα και με συνήθη φροντίδα 

μόνο, σε μία πολυκεντρική μελέτη που περιελάμβανε 315 ασθενείς με σχιζοφρένεια και 

σχετικές διαταραχές στην πρώτη και δεύτερη εισαγωγή τους για οξύ επεισόδιο. Η ανάλυση 

έδειξε τάσεις για ταχύτερη βελτίωση στην ομάδα της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής 

θεραπείας.  Οι συγκρίσεις έδειξαν σημαντικά οφέλη σε 4, αλλά όχι σε 6 εβδομάδες,  για τη 

γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία έναντι της συνήθους φροντίδας μόνο και βελτιώσεις 

έναντι της υποστηρικτικής συμβουλευτικής στις ακουστικές ψευδαισθήσεις. Από αυτή την 

έρευνα συνεπάγεται ότι η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία δείχνει παροδικά 

πλεονεκτήματα έναντι της συνήθους φροντίδας ή της υποστηρικτικής συμβουλευτικής στην 

επιτάχυνση της απαλλαγής από οξέα συμπτώματα στην πρώιμη σχιζοφρένεια (Lewis et al., 

2002).  

Οι Hall και Tarrier, το 2003, διεξήγαγαν μία μικρή πιλοτική έρευνα για τη γνωσιακή-

συμπεριφοριστική θεραπεία στην αντιμετώπιση νοσηλευόμενων ασθενών με οξύ επεισόδιο 

ψύχωσης και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της αυτοεκτίμησης, τη μείωση των ψυχωσικών συμπτωμάτων και 

τη βελτίωση της κοινωνικής λειτουργικότητας μετά τη θεραπεία σε επανελέγχους τριών και 

δώδεκα μηνών (O’ Donnell et al., 2003). 

Αργότερα,  ο Tarrier  και οι συνεργάτες του (2004)  διενήργησαν μία ακόμα έρευνα για την 

εξέταση της υπόθεσης ότι η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία σε συνδυασμό με τη 

συνήθη θεραπεία κατά τη διάρκεια του πρώτου ή του δεύτερου οξέος επεισοδίου της 

σχιζοφρένειας μπορεί να παράσχει κλινικό όφελος μετά από μία περίοδο επανελέγχου 18 

μηνών.  Αυτή ήταν μία προοπτική πολυκεντρική μελέτη η οποία συνέκρινε τη γνωσιακή-

συμπεριφοριστική θεραπεία με την υποστηρικτική θεραπεία που διεξάγονταν 

συμπληρωματικά με τη συνήθη φροντίδα. Η ομάδα ελέγχου ακολουθούσε συνήθη 
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φροντίδα μόνο. Οι ασθενείς που συμμετείχαν στην έρευνα νοσηλεύονταν για οξύ επεισόδιο 

σχιζοφρένειας πρόσφατης έναρξης. Στην έρευνα βρέθηκαν σημαντικά πλεονεκτήματα για 

τη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία και την υποστηρικτική συμβουλευτική σε 

σύγκριση με τη συνήθη φροντίδα μόνο,  σε μετρήσεις συμπτωμάτων μετά από δεκαοχτώ 

μήνες, αλλά δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά μεταξύ των ομάδων ως προς την υποτροπή 

ή την εκ νέου νοσηλεία.  Οι ακουστικές ψευδαισθήσεις ανταποκρίνονται καλύτερα στη 

γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία παρά στην υποστηρικτική συμβουλευτική. Η 

δοσολογία των φαρμάκων και η συμμόρφωση δεν εξηγούσαν τις διαφορές μεταξύ των 

ομάδων.  

Πολύ πρόσφατα,  επίσης,  οι Startup,  Jackson  και Bendix  (2004)  διεξήγαγαν μία μελέτη με 

στόχο την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας 

για εσωτερικούς ασθενείς που υποφέρουν από οξέα ψυχωσικά επεισόδια, όταν αυτή 

παρέχεται κάτω από συνθήκες αντιπροσωπευτικές της κλινικής πρακτικής. Σαράντα τρεις 

ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε μία ομάδα ελέγχου συνήθους φροντίδας και σαράντα επτά 

σε ομάδα συνήθους φροντίδας με γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία. Η γνωσιακή-

συμπεριφοριστική θεραπεία (μεγαλύτερος αριθμός συνεδριών 25) ξεκίνησε αμέσως μετά 

την αρχική εκτίμηση. Η ομάδα της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας είχε 

μεγαλύτερο όφελος από την ομάδα της συνήθους θεραπείας στα συμπτώματα και στην 

κοινωνική λειτουργικότητα μετά από δώδεκα μήνες από την αρχική μέτρηση. Μεγαλύτερο 

ποσοστό της ομάδας της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας (60%) συγκριτικά με την 

ομάδα της συνήθους φροντίδας (40%) έδειξε αξιόπιστη και κλινικά σημαντική μεταβολή 

στη γενική λειτουργικότητα και καμία από αυτές δεν έδειξε αξιόπιστη μείωση σε σχέση με 

την αρχική εκτίμηση. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ψυχωσικά και αποδιοργανωτικά 

συμπτώματα και η κοινωνική λειτουργικότητα ανταποκρίνονται σχετικά γρήγορα στη 

γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία, ενώ τα αρνητικά συμπτώματα ανταποκρίνονται 

αργότερα. 

 

3. Συννοσηρότητα σχιζοφρένειας με άλλες διαταραχές 

Η σχιζοφρένεια και οι ψυχωσικές διαταραχές συχνά είναι συννοσηρές με άλλες ψυχιατρικές 

καταστάσεις, όπως διαταραχές άγχους, διάθεσης και κατάχρησης ουσιών. Το μεγαλύτερο 

μέρος της έρευνας σε αυτή την περιοχή έχει εστιαστεί στη χρήση της γνωσιακής-

συμπεριφοριστικής θεραπείας στην αντιμετώπιση συννοσηρών διαταραχών άγχους και 

κατάχρησης ουσιών σε αυτούς τους ασθενείς. Αν και κάποιες μελέτες περπτώσεων έχουν 



 

94 
 

αναφερθεί στη βιβλιογραφία, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται λίγες τυχαιοποιημένες 

ελεγχόμενες έρευνες. 

Οι Halperin, Nathan, Drummond και Catle, το 2000, τυχαιοποίησαν άτομα με σχιζοφρένεια 

και κοινωνική φοβία είτε σε ομάδα με γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία ή σε μία 

ελεγχόμενη κατάσταση λίστας αναμονής. Τα άτομα που λάμβαναν γνωσιακή-

συμπεριφοριστική θεραπεία έδειξαν σημαντικές βελτιώσεις στα συμπτώματα κοινωνικού 

άγχους, διάθεσης και στην ποιότητα ζωής σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Οι Kingspeg, 

Nathan και Castle, το 2003, διαπίστωσαν παρόμοια αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τον 

ίδιο σχεδιασμό σε μία μελέτη για τη θεραπεία της κοινωνικής φοβίας σε συννοσηρότητα με 

τη σχιζοφρένεια με ομαδική, όμως, γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία (O’ Donnell et 

al., 2003). 

Επίσης, η σχιζοφρένεια παρουσιάζει συννοσηρότητα με τη διαταραχή μετατραυματικού 

στρες,  γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί από το ότι έχει αποδειχθεί η ύπαρξη ισχυρής 

σχέσης μεταξύ της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και των χρόνια ανθιστάμενων σε 

αντιψυχωσικά ψευδαισθήσεων. Επίσης, έχουν περιγραφεί τραυματικά γεγονότα στην 

ενήλικη ζωή ως συνήθεις στρεσογόνοι εκλυτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη 

σχιζοφρενικών προδρόμων. Σε τέτοιες περιστάσεις το περιεχόμενο της φωνής είναι συχνά 

υποτιμητικό, κριτικό και αρνητικό και περιλαμβάνει συνήθως τραυματικά θέματα. Ψυχική 

φαντασίωση ή ακόμη οπτικές ψευδαισθήσεις των τραυματικών αναμνήσεων συχνά 

συνοδεύουν τις ακουστικές ψευδαισθήσεις. Τέτοιοι ασθενείς είναι συχνά καταθλιπτικοί και 

η αυτοκαταστροφικότητα είναι συνήθης.  Έτσι,  παρουσιάζεται πολύ υψηλό επίπεδο της 

διαταραχής μετατραυματικού στρες που αυξάνεται μετά την ανάπτυξη της σχιζοφρένειας. 

Τα υψηλά επίπεδα διέγερσης που προέρχονται από τη μετατραυματική διαταραχή άγχους 

συχνά διατηρούν και αναπαράγουν τα ψυχωσικά συμπτώματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι 

προσεγγίσεις με γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία για τη διαταραχή μετατραυματικού 

στρες, συμπεριλαμβανομένης της γνωσιακής αναδόμησης και επαναβίωσης, χρειάζεται να 

συνδυάζονται με ΓΣΘ τεχνικές για τις ψυχώσεις (Turkington, Dudley, Warman και Beck, 

2004). 

Σχετικά με την κατάχρηση ουσιών, έχει φανεί ότι η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία 

μπορεί να μειώσει τη συμπτωματολογία και την κατάχρηση ουσιών σε μερικούς ασθενείς.  

Σε μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα μίας 

παρέμβασης που περιελάμβανε συνέντευξη παροχής κινήτρων (motivational interviewing), 

γνωσιακή-συμπεριφοριστική και οικογενειακή θεραπεία μαζί με συνήθη φροντίδα σε 

σύγκριση με μία ομάδα συνήθους φροντίδας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και 
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συννοσηρότητα κατάχρησης ουσιών. Η ομάδα παρέμβασης έδειξε σημαντικές βελτιώσεις 

σε σχέση με τη συνήθη φροντίδα στα θετικά συμπτώματα και στην κατάχρηση ουσιών μετά 

τη θεραπεία και έπειτα από επανέλεγχο δώδεκα μηνών. Ο επανέλεγχος στους δεκαοχτώ 

μήνες έδειξε ότι η πειραματική θεραπεία ήταν ανώτερη της συνήθους φροντίδας στη 

λειτουργικότητα του ασθενούς και στη χρήση των υπηρεσιών,  αλλά ήταν 

αναποτελεσματική ως προς το κόστος σε σύγκριση με τη συνήθη φροντίδα (O’  Donnell  et  

al., 2003). 

 

4. Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις 

Όπως ειπώθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία 

δεν είναι ενιαία και μοναδική. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και η καθεμία 

εστιάζεται σε διαφορετικές τεχνικές. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να υπάρχει ένας 

πειραματισμός σχετικά με τη διερεύνηση συγκεκριμένων ΓΣΘ προσεγγίσεων στη 

σχιζοφρένεια. 

Έτσι,  κάποιοι ερευνητές έχουν εστιαστεί ειδικά στη θεραπεία των προβλημάτων που 

σχετίζονται με άτομα με ψυχωσικές διαταραχές.  Για παράδειγμα,  με βάση το μοντέλο 

στρες-ευαλωτότητας της σχιζοφρένειας,  ο Norman  και οι συνεργάτες του,  το 2002,  

τυχαιοποίησαν άτομα με σχιζοφρένεια σε γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία 

διαχείρισης στρες ή σε ομάδα κοινωνικών δραστηριοτήτων. Οι ασθενείς στη γνωσιακή-

συμπεριφοριστική θεραπεία είχαν λιγότερες εκ νέου νοσηλείες τον χρόνο που ακολούθησε 

μετά τη θεραπεία, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.  

Ο Glynn  και οι συνεργάτες του,  το 2002,  αναφέρθηκαν στην επιτυχημένη πρόσθεση της 

κοινοτικής υποστήριξης στην εκπαίδευση σε δεξιότητες με στόχο την κοινωνική 

προσαρμογή των ασθενών με σχιζοφρένεια (O’ Donnell et al., 2003). 

Άλλες νέες προσεγγίσεις που έχουν εφαρμοστεί βασίζονται στην αποδοχή και την 

προσεκτικότητα (acceptance/mindfulness-based approaches). Αυτές έχουν εξερευνήσει την 

πρόσθεση τεχνικών προσεκτικότητας (mindfulness) και αποδοχής στη συμπεριφορική 

θεραπεία και στοχεύουν σε γνωσίες χωρίς να αναζητούν άμεσα να αλλάξουν το 

περιεχόμενό τους. Τέτοιες τεχνικές έχουν ήδη υιοθετηθεί για τη θεραπεία διαφόρων 

δύσκολων προβλημάτων, όπως η οριακή διαταραχή προσωπικότητας, η γενικευμένη 

αγχώδης διαταραχή, η ανοχή στον πόνο κ.ά. Αν και οι ορισμοί για το «mindfulness» 

διαφέρουν πολύ,  ο όρος απλά σημαίνει «να δίνεις προσοχή με έναν συγκεκριμένο τρόπο:  

επίτηδες, τη συγκεκριμένη στιγμή και χωρίς κριτική». 
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Μέχρι σήμερα, υπάρχει μεγαλύτερη συμφωνία στο ότι η πιο κατανοητή μορφή γνωσιακής-

συμπεριφοριστικής προσέγγισης που βασίζεται στην προσεκτικότητα και την αποδοχή είναι 

η θεραπεία αποδοχής και δέσμευσης (Acceptance  and  Commitment  Therapy  -  ACT).  

Περιληπτικά, η θεραπεία αυτή σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τα άτομα να βιώνουν τις 

αρνητικές σκέψεις και τα συναισθήματα χωρίς να τα κρίνουν,  σε αντίθεση με το να τα 

αποφεύγουν ή να παλεύουν απέναντι τους, ενώ ταυτόχρονα δουλεύουν για να 

ακολουθήσουν αξιόλογους συμπεριφορικούς στόχους. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω 

της χρήσης βιωματικών εργασιών και διδακτικών μεταφορών και παρουσιάζεται με το 

περιεχόμενο της αποσαφήνισης και του καθορισμού στόχων και με στρατηγικές αλλαγής 

συμπεριφοράς. 

Οι Bach  και Hayes,  το 2002,  διεξήγαγαν την πρώτη ελεγχόμενη δοκιμασία με τη χρήση 

αυτής της προσέγγισης για τη μείωση των ψυχωσικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη 

σχιζοφρένεια και παρεμφερείς διαταραχές. Ογδόντα ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδα 

συνήθους θεραπείας και σε ομάδα συνήθους θεραπείας με αυτή την προσέγγιση,  από τη 

νοσηλεία έως τη φροντίδα εκτός νοσοκομείου. Τα άτομα στην ομάδα παρέμβασης 

παρουσίασαν μεγαλύτερη συχνότητα, αλλά μικρότερο βαθμό πίστης σε ψυχωσικά 

συμπτώματα σε σχέση με την ομάδα της συνήθους φροντίδας μόνο. Επίσης, το ποσοστό εκ 

νέου νοσηλείας ήταν μόνο το μισό σε σχέση με την ομάδα της συνήθους φροντίδας μόνο 

μετά από επανέλεγχο τεσσάρων μηνών. 

Οι Gaudiano  και Herbert,  το 2005,  επανέλαβαν αυτή την έρευνα χρησιμοποιώντας ένα 

προσαρμοσμένο πρωτόκολλο σε δείγμα νοσηλευόμενων ασθενών με ψυχωσικά 

συμπτώματα και συννοσηρές ιατρικές καταστάσεις. Οι ομάδες δεν διέφεραν στη συχνότητα 

αυτοαναφορών των ψευδαισθήσεων (και οι δύο ομάδες έδειξαν σημαντικές μειώσεις κατά 

τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία), αλλά στην ομάδα παρέμβασης παρατηρήθηκαν και πάλι 

μειώσεις στον βαθμό πίστης στις ψευδαισθήσεις με την πάροδο του χρόνου. Η αλλαγή στον 

βαθμό πίστης σχετίστηκε με αλλαγή στην ανησυχία. Η ομάδα παρέμβασης έδειξε μία 

μείωση 38%  του ποσοστού εκ νέου νοσηλείας σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου 

(Gaudiano, 2005). 

Μία άλλη προσέγγιση βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό ανάπτυξη,  η Θεραπεία για τη 

Συμμόρφωση στα Φάρμακα και την Εναισθησία (Medication Adherence and Insight Therapy 

-  MAIT),  η οποία στηρίζεται κυρίως σε βασικές αρχές της θεραπείας για τη συμμόρφωση 

(compliance therapy) και ψυχοθεραπείας γενικότερα, όπως αναγνώριση και ενσυναίσθηση 

για την αμφιθυμία, συνεργατική παρά κατευθυντική σχέση μεταξύ ασθενούς και 

θεραπευτή, αναγνώριση και έμφαση στους στόχους του ασθενούς και διαφορετικά σημεία 
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εκκίνησης για παρέμβαση που σχετίζονται με την ετοιμότητα του ασθενούς για την αλλαγή. 

Περιλαμβάνει μία σειρά έξι συνεδριών θεραπείας που πραγματοποιούνται σε μία περίοδο 

δύο εβδομάδων. Δεν έχουν διενεργηθεί ακόμη ελεγχόμενες έρευνες. Μελέτες 

περιπτώσεων δείχνουν ότι αυτή η μορφή γνωσιακής θεραπείας είναι ειδικά 

αποτελεσματική στη βελτίωση της επίγνωσης των συμπτωμάτων και της ανταπόκρισης στα 

φάρμακα (Seckinger και Amador, 2001). 

Σε μία άλλη πιλοτική έρευνα αξιολογήθηκε η εφαρμοσιμότητα και η πρωταρχική 

αποτελεσματικότητα μίας νέας γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας για τη μείωση 

των ψυχωσικών συμπτωμάτων και τη βελτίωση της κοινωνικής λειτουργικότητας.  Η 

λειτουργική γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία (Functional Cognitive Behavioral 

Therapy) είναι μία νέα, βασισμένη σε εγχειρίδιο, προσέγγιση στη ΓΣΘ για υπολειμματικά 

συμπτώματα.  Η λειτουργική ΓΣΘ αναπτύχθηκε για να στοχεύει μόνο σε συμπτώματα που 

παρεμβαίνουν στην πρόοδο των λειτουργικών στόχων. Αυτή η προσέγγιση σχεδιάστηκε για 

τη βελτίωση του κινήτρου του ασθενούς να δουλέψει πάνω στη μείωση των συμπτωμάτων. 

Επίσης, επειδή δεν βασίζεται στη βελτίωση της εναισθησίας ως μεσολαβητικού παράγοντα 

για την αλλαγή των ψυχωσικών συμπτωμάτων, θεωρήθηκε ότι μπορεί να έχει ευρύτερη 

εφαρμοσιμότητα από την παραδοσιακή ΓΣΘ για την ψύχωση.  Ακόμη,  η λειτουργική ΓΣΘ 

σχεδιάστηκε για να στοχεύει σε βελτιωμένη λειτουργικότητα ως συγκεκριμένο αποτέλεσμα 

της θεραπείας. Ειδικότερα, ενσωματώνει τον καθορισμό στόχων και την επίλυση 

προβλημάτων σε περιοχές της κοινωνικής, της προσωπικής φροντίδας και της εργασιακής 

λειτουργικότητας στη θεραπεία με συγκεκριμένο στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας 

σε αυτούς τους τομείς. Στην πιλοτική έρευνα τριάντα ασθενείς με σχιζοφρένεια ή 

σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, καταθλιπτικού τύπου με υπολειμματικά ψυχωσικά 

συμπτώματα τυχαιοποιήθηκαν είτε σε συνεδρίες δεκαέξι εβδομάδων λειτουργικής 

γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας ή σε ψυχοεκπαίδευση.  Η μείωση ήταν μόνο 7% 

και δεν διέφερε μεταξύ των δύο ομάδων,  επιδεικνύοντας ότι και οι δύο θεραπείες είναι 

ανεκτές. Για αυτό το δείγμα με επίμονα συμπτώματα, η αποτελεσματικότητα μεταξύ των 

ομάδων δεν ήταν στατιστικά σημαντική, αλλά εντός των ομάδων φάνηκε μεγαλύτερο 

θεραπευτικό όφελος για τη λειτουργική γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία στα θετικά 

συμπτώματα και κυρίως στις ακουστικές ψευδαισθήσεις (Gather, Penn, Otto, Yovel, 

Mueser, και Goff, 2005). 

Ο Daniels  (1998)  παρουσίασε τα αποτελέσματα της χρήσης μίας άλλης προσέγγισης,  της 

Αλληλεπιδραστικής Συμπεριφοριστικής Εκπαίδευσης (Interactive Behavioral Training - IBT), 

ενός ομαδικού ψυχοθεραπευτικού μοντέλου που συνδυάζει ενεργά γνωσιακές 
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συμπεριφοριστικές τεχνικές και τεχνικές ομαδικής διαδικασίας. Η συγκεκριμένη έρευνα 

σχεδιάστηκε για τον καθορισμό του βαθμού στον οποίο η παρέμβαση αυτή μπορεί να 

παρέχει σημαντικά οφέλη σε ανθρώπους που υποφέρουν από χρόνια μειωμένη κοινωνική 

λειτουργικότητα και αρνητικά συμπτώματα. Βρέθηκε ότι η θεραπεία αυτή, από τη δομή 

της, μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες στις οποίες οι κοινωνικές δεξιότητες μπορούν να 

βελτιωθούν και να μεταφερθούν σε ψυχοκοινωνικούς και εργασιακούς τομείς. Το μοντέλο 

αυτό μπορεί να παρέχει στα άτομα μαθησιακά πρωτότυπα στα οποία θα ενσωματώσουν τις 

δεξιότητες που μαθαίνουν κατά την εκπαίδευση σε ποικίλες κοινωνικές καταστάσεις πέρα 

από την εξάσκηση στο πλαίσιο της ομάδας. Γενικά, τα αποτελέσματα αυτά προτείνουν ότι 

αυτή η προσέγγιση παρουσιάζει προοπτικές για πιο περιεκτική και αποτελεσματική 

πολυκατευθυντική κοινωνική λειτουργικότητα και ικανότητα και παρέχει μία συνολική 

προσέγγιση στη μείωση των αρνητικών συμπτωμάτων και στην απόκτηση κοινωνικών 

δεξιοτήτων (Daniels, 1998). 

Επιπλέον, οι περισσότερες αποδείξεις σχετικά με το ότι οι ψυχοκοινωνικές θεραπείες είναι 

ωφέλιμες, αφορούν στους νεότερους ενηλίκους με σχιζοφρένεια. Έτσι, μία έρευνα 

μελέτησε την αποτελεσματικότητα μίας νέας απαρτιωτικής θεραπείας που συνδυάζει τη 

γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία και την εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες σε 

ηλικιωμένους με σχιζοφρένεια. Τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η πρόκληση 

πεποιθήσεων, η παροχή επαναληπτικής πρακτικής συμπεριφορών για τη βελτίωση της 

μνήμης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων.  Τα πιλοτικά στοιχεία προτείνουν οφέλη από αυτή την 

προσέγγιση (McQuaid et al., 2000).  

Τέλος, σε έρευνα που έγινε χρησιμοποιώντας γνωσιακή θεραπεία στο πλαίσιο της 

θεραπείας περιβάλλοντος (milieu-therapy) και της ομαδικής θεραπείας, οι ασθενείς 

πέτυχαν μείωση των παραπόνων, που είχαν θέσει ως στόχο, σημαντική βελτίωση σχετικά 

με την ποιότητα ζωής και καλύτερη γενική λειτουργικότητα.  Ωστόσο,  μόνο μειοψηφία των 

ασθενών έδειξε κλινικά σημαντική βελτίωση σχετικά με τα συμπτώματα (Svensson και 

Hansson, 1999). 

 

5. Ενδεικτικές πρόσφατες έρευνες 

Παρακάτω παρουσιάζονται περιληπτικά κάποιες ενδεικτικές πολύ πρόσφατες έρευνες 

προκειμένου ο αναγνώστης να έχει μία εικόνα της ερευνητικής δραστηριότητας της 

γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας στη σχιζοφρένεια των δύο τελευταίων χρόνων. 

· Το 2005  διενεργήθηκε μία μη ελεγχόμενη πιλοτική διερεύνηση της ατομικής και 

ομαδικής γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας σε ασθενείς με θετικά συμπτώματα 
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ψύχωσης (Ν=6).  Πρωτοποριακό στην παρούσα διερεύνηση είναι ότι είναι η πρώτη που 

περιλαμβάνει και ατομική και ομαδική ΓΣΘ στη σχιζοφρένεια για ασθενείς σε χρόνια φάση. 

Τα αποτελέσματα αυτής της πιλοτικής έρευνας προτείνουν ότι η προσέγγιση αυτή μπορεί 

να είναι χρήσιμη και για τα θετικά και για τα αρνητικά συμπτώματα της ψύχωσης. Επίσης, 

φάνηκε σημαντική μείωση στη βαθμολογία της κατάθλιψης, του άγχους και της αδυναμίας 

να βοηθήσει τον εαυτό του. Τα περισσότερα οφέλη κατά τη διάρκεια της θεραπείας 

διατηρήθηκαν μετά από μία περίοδο επανελέγχου 11 μηνών (Warman, Grant, Sullivan, 

Caroff και Beck, 2005). 

· Οι ψευδαισθήσεις διαταγής (command hallucinations) προκαλούν ανησυχία και είναι 

συμπτώματα υψηλού κινδύνου που έχουν αναγνωριστεί εδώ και καιρό, αλλά έχουν 

κατανοηθεί λίγο. Σε αυτή την έρευνα εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα της γνωσιακής 

θεραπείας σχετικά με τις ψευδαισθήσεις διαταγής στη μείωση των πεποιθήσεων ως προς 

τη δύναμη των φωνών και επομένως,  τη συμμόρφωση σε αυτές.  Συνολικά 38 ασθενείς με 

ψευδαισθήσεις διαταγής, στις οποίες είχαν πρόσφατα συμμορφωθεί και είχαν σοβαρές 

συνέπειες, τυχαιοποιήθηκαν σε γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία ή σε συνήθη 

θεραπεία και επανελέγχθηκαν μετά από έξι και δώδεκα μήνες. Μεγάλες και σημαντικές 

μειώσεις στη συμπεριφορά συμμόρφωσης στις φωνές φάνηκαν στην ομάδα της γνωσιακής-

συμπεριφοριστικής θεραπείας. Βελτιώσεις επίσης παρατηρήθηκαν στην ομάδα της ΓΣΘ, 

αλλά όχι στην ομάδα ελέγχου,  στον βαθμό πίστης στη δύναμη και την ανωτερότητα των 

φωνών και στην ανάγκη συμμόρφωσης σε αυτές και στα επίπεδα ανησυχίας και 

κατάθλιψης.  Δεν υπήρξε αλλαγή στην τοπογραφία της φωνής (συχνότητα,  ένταση,  

περιεχόμενο). Οι αλλαγές διατηρήθηκαν μετά από δωδεκάμηνο επανέλεγχο. Τα 

αποτελέσματα αυτής της έρευνας υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της γνωσιακής-

συμπεριφοριστικής θεραπείας για τις ψευδαισθήσεις διαταγής (Trower, Birchwood, 

Meaden, Byrne, Nelson και Ross, 2004). 

· Η συγκεκριμένη έρευνα αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα των γνωσιακών 

συμπεριφοριστικών παρεμβάσεων στη θεραπεία ατόμων με σχιζοφρένεια που βίωσαν 

σημαντικά υπολειμματικά συμπτώματα και μειωμένη λειτουργικότητα παρά τη 

συμμόρφωσή τους στη φαρμακοθεραπεία. Από τους ασθενείς, το 86% έδειξε στατιστικά 

σημαντική βελτίωση στην ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα, 82% των ασθενών έδειξε 

στατιστικά σημαντική μείωση στη σοβαρότητα των ψυχιατρικών συμπτωμάτων. Όλοι οι 

ασθενείς ξεπέρασαν το αναμενόμενο επίπεδο επίτευξης των θεραπευτικών στόχων. Υπήρχε 

μία στατιστικά σημαντική μείωση στην αρνητική επίδραση της ασθένειας στην έννοια του 
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εαυτού. Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα των γνωσιακών-

συμπεριφοριστικών παρεμβάσεων στη σχιζοφρένεια (Bradshaw και Roseborough, 2004). 

Ένα άλλο θέμα που έχει δημιουργηθεί και διερευνάται από πολύ πρόσφατες έρευνες 

αφορά στις χώρες εφαρμογής της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας στη 

σχιζοφρένεια. Μέχρι πρόσφατα, η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία εφαρμοζόταν 

στις ευρωπαϊκές χώρες,  οπότε η αποτελεσματικότητά της και η εφαρμοσιμότητά της στις 

ΗΠΑ δεν είναι γνωστή. Τα πρώτα βήματα γίνονται σήμερα με ελεγχόμενες έρευνες. 

Η πρώτη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη έρευνα που διενεργήθηκε στις ΗΠΑ κατέδειξε την 

ανωτερότητα της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας. Σημαντικά κλινικά 

αποτελέσματα παρατηρήθηκαν για θετικά, αρνητικά και γενικά συμπτώματα και για τη 

σοβαρότητά τους σε ασθενείς της ΓΣΘ, αν και δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των ομάδων μετά τη θεραπεία. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της γνωσιακής-

συμπεριφοριστικής θεραπείας σε σύγκριση με τη συνήθη θεραπεία είναι η μείωση των 

αρνητικών συμπτωμάτων κατά τον επανέλεγχο. Αυτά τα αποτελέσματα είναι ελπιδοφόρα 

όσον αφορά την επίδραση της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας στα αρνητικά 

συμπτώματα,  όταν η θεραπεία στοχεύει συγκεκριμένα σε αυτά (Rector, Seeman και Segal, 

2003).  

Οι Temple  και Ho  (2005)  διενέργησαν,  επίσης,  μία έρευνα στις ΗΠΑ όπου συγκρίθηκε η 

γνωσιακή θεραπεία με μία ομάδα συνήθους φροντίδας.  Βελτιώσεις βρέθηκαν για τους 

ασθενείς της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας σε βαθμολογίες για τη γενική 

κλινική εικόνα, την ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα, τα συνολικά συμπτώματα και τις 

παραληρητικές ιδέες. Μία τάση προς σημαντικότητα βρέθηκε για μειώσεις στα αρνητικά 

συμπτώματα. Τα αποτελέσματα προτείνουν την πιθανή χρησιμότητα της γνωσιακής 

θεραπείας ως συμπληρωματικής θεραπείας για τη σχιζοφρένεια στις ΗΠΑ. Τα μεγέθη 

αποτελεσματικότητας αποκάλυψαν μέτρια έως μεγάλη επίδραση σε μετρήσεις 

προσαρμοστικής λειτουργικότητας στους παρακάτω τομείς: βελτίωση στην εργασία, 

ικανοποίηση από τη ζωή, σχέσεις και λειτουργικότητα στο σπίτι. Ωστόσο, οι περιορισμοί της 

έρευνας περιλαμβάνουν το μικρό μέγεθος δείγματος, την έλλειψη τυχαιοποιημένης 

τοποθέτησης σε ομάδες και το ότι οι αξιολογητές δεν ήταν «τυφλοί»  ως προς τη 

θεραπευτική κατάσταση. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο ότι η γνωσιακή-συμπεριφοριστική 

θεραπεία ίσως είναι μία ιδέα της οποίας έχει έρθει η ώρα να εφαρμοστεί στις ΗΠΑ. 
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6. Επίλογος 

Πλούτος ελεγχόμενων ερευνών έχει εδραιώσει την αποτελεσματικότητα της ψυχολογικής 

θεραπείας στη σχιζοφρένεια. Ωστόσο, πολλά θέματα χρειάζεται να ξεκαθαριστούν. 

Ερωτήσεις που περιστρέφονται γύρω από διαφορετικές ενδείξεις, συγκεκριμένους 

αποτελεσματικούς παράγοντες και θεραπευτικές διαδικασίες ή βέλτιστους συνδυασμούς 

διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο εντατικής 

και συστηματικής διερεύνησης τα επόμενα χρόνια. Στο μέλλον, επομένως, η 

ψυχοθεραπευτική έρευνα πρέπει να συσχετίσει τα αποτελέσματα με διαδικαστικές 

μεταβλητές και να συνδέσει την αξιολόγηση των παρεμβάσεων με την αξιολόγηση του 

συστήματος φροντίδας.  

Εάν οι ψυχολογικές θεραπείες πρόκειται να αναγνωριστούν ως αποτελεσματικές και να 

εισαχθούν στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας βασισμένες στην επιστημονική έρευνα, τότε 

απαιτείται προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας των μεθόδων αξιολόγησης 

προκειμένου να λαμβάνουμε ακριβείς και σαφείς εκτιμήσεις για τα οφέλη της θεραπείας.  

Παρόλο που έχουν δημοσιευθεί μετα-αναλύσεις για τις ψυχώσεις,  είναι σημαντικό να 

ερευνηθούν πιθανές πηγές πολώσεων σε κάθε έρευνα, παρά να γίνεται μία απλή σύνδεση 

των αποτελεσμάτων σε μία μετα-ανάλυση, καθώς η διαφοροποίηση στην ποιότητα μπορεί 

να οδηγήσει σε πολώσεις και στη μείωση της εκτίμησης των αξιολογήσεων της 

θεραπευτικής αποτελεσματικότητας (Tarrier και Wykes, 2004).  



 

102 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία: Βασικές αρχές στους σχιζοφρενείς 

ασθενείς5 

 

Γενικά, η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία θεωρείται από τις πιο αποτελεσματικές 

θεραπείες για τη σχιζοφρένεια (Bellack et al., 2001), ασχολείται με τα θετικά συμπτώματα 

και μπορεί να παράγει έργο και κατά την οξεία φάση της σχιζοφρένειας (Merlo et al., 2002). 

Ακολουθούνται γενικές αρχές της γνωσιακής θεραπείας με τη διαφορά ότι οι 

παραληρητικές ιδέες κατά την οξεία φάση δεν αμφισβητούνται από τον θεραπευτή. 

Παρά την αποτελεσματικότητα των αντιψυχωσικών φαρμάκων στη θεραπεία της οξείας 

φάσης της ψύχωσης και στην πρόληψη υποτροπής, πολλοί ασθενείς με σχιζοφρένεια 

συνεχίζουν να βιώνουν ψυχωσικά συμπτώματα. Αν και οι εκτιμήσεις ποικίλουν, οι 

περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι μεταξύ 25% και 50% των ασθενών με σχιζοφρένεια 

βιώνουν επίμονα ψυχωσικά συμπτώματα ακόμα και με την πιο προηγμένη φαρμακολογική 

θεραπεία. Η διερεύνηση συμπληρωματικών παρεμβάσεων για τη μείωση των συνεχών 

ψυχωσικών συμπτωμάτων έχει οδηγήσει κάποιους ερευνητές στη γνωσιακή θεραπεία 

(Robert, et al., 2001).  

Η γνωσιακή θεραπεία για τη σχιζοφρένεια επικεντρώνεται στην αλλαγή των σκέψεων, των 

συναισθημάτων και της συμπεριφοράς των ασθενών, διδάσκοντάς τους δεξιότητες που θα 

προκαλέσουν και θα τροποποιήσουν πεποιθήσεις για ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις. 

Κατά αυτό τον τρόπο, η γνωσιακή θεραπεία εμπλέκει την εξέταση της πραγματικότητας και 

βοηθά τον ασθενή να αναπτύξει καλύτερες στρατηγικές αντιμετώπισης για τη διαχείριση 

των παραισθήσεων του (Robert, et al., 2001).  

Αν και οι πρώτες εφαρμογές της γνωσιακής θεραπείας στη σχιζοφρένεια χρονολογούνται 

δύο δεκαετίες πριν,  η μεγάλη πλειοψηφία των ελεγχόμενων ερευνών έχουν εκδοθεί τα 

τελευταία 5 χρόνια και διεξήχθησαν σχεδόν αποκλειστικά στη Μεγάλη Βρετανία. Η σχετική 

αυτή καθυστέρηση μπορεί να εντοπιστεί σε κοινές πεποιθήσεις ότι η γνωσιακή έκπτωση 

που παρατηρείται στη σχιζοφρένεια αποκλείει τη χρήση της γνωσιακής θεραπείας,  ή ότι 

τέτοιες προσεγγίσεις προϋποθέτουν βασικές συλλογιστικές ικανότητες για ασθενείς με 

σχιζοφρένεια.  Ωστόσο,  η πρόσφατη αύξηση της δραστηριότητας σε αυτόν τον ερευνητικό 
                                                
5Το κείμενο βασίζεται στο: Ευθυμίου Κ. (2003). Γνωσιακή-συμπεριφοριστική 
αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας. Πανεπιστήμιο Αθηνών, σ.83-96 και στο Α. 
Καλαντζή-Αζίζι (2003). Διδακτικές σημειώσεις στο μάθημα Γνωσιακές 
συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις στην ψυχοθεραπεία. Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
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τομέα έχει εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της γνωσιακής 

θεραπείας στον κλινικό αυτό πληθυσμό (Robert, et al., 2001).  

Σε μια έρευνα μετα-ανάλυσης όπου συμπεριλήφθηκαν τα αποτελέσματα εφτά ερευνών 

θεραπείας γνωσιακού τύπου, οι οποίες επικεντρώνονταν στην απάλειψη των ψυχωσικών 

συμπτωμάτων, βρέθηκε ότι η μείωση των ψυχωσικών συμπτωμάτων ήταν 0,65. Επιπλέον, 

σε παρακολούθηση μετά από ένα χρόνο,  σε τέσσερις από τις εφτά προαναφερθέντες 

έρευνες βρέθηκε ότι οι ασθενείς που συμμετείχαν σε θεραπεία γνωσιακής μορφής 

εξακολουθούσαν να μην βιώνουν ψυχωσικά συμπτώματα (ES=0,93). Τα ευρήματα αυτά 

υποδηλώνουν την υπεροχή της γνωσιακής θεραπείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των 

ψυχωσικών συμπτωμάτων (Robert, et al., 2001).  

 

Στόχοι της γνωσιακής θεραπείας 

Ο πρωταρχικός στόχος της θεραπείας είναι να βοηθήσει τον ασθενή να αναγνωρίσει τις 

δυσλειτουργικές του πεποιθήσεις και να μάθει να αναγνωρίζει τόσο τις αυτόματες 

αρνητικές σκέψεις του όσο και τις γνωσιακές διαστρεβλώσεις που κάνει οι οποίες και 

συντηρούν τα δυσλειτουργικά πιστεύω του. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται ειδικότερα 

στην καταγραφή των δυσλειτουργικών σκέψεων ή στοχεύουν στην αναδόμηση των 

δυσλειτουργικών τρόπων σκέψης. Οι παρεμβάσεις που επικεντρώνονται στην πρόκληση και 

διόρθωση των γνωσιακών παραποιήσεων είναι οι πιο συνηθισμένες θεραπευτικές 

στρατηγικές μέσα σε ένα δομημένο πλαίσιο.  Από τη στιγμή που οι γνωσιακές 

διαστρεβλώσεις στην αντίληψη και τη διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών εμπεριέχουν 

τον μηχανισμό στον οποίο οι πιο βασικές δυσλειτουργικές πεποιθήσεις συνεχώς 

επιβεβαιώνονται,  η διόρθωσή τους,  τελικά,  υποδηλώνει ότι πλέον δεν 

επανατροφοδοτούνται και ακόμη και τα πιο βασικά σχήματα γίνονται λιγότερο ενεργά. Η 

έμφαση σε μακροπρόθεσμους στόχους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την προσέγγιση της 

μεταγνώσης, συμπεριλαμβάνει επίσης μία καθοδηγούμενη αναδρομή στο παρελθόν του 

πώς αναπτύχθηκαν και παγιώθηκαν οι γνωσιακές δυσλειτουργικές δομές και η όσο το 

δυνατόν πιο εκτενής αναδόμηση του σχήματος του ατόμου. Αυτή η διαδικασία, 

συγκρινόμενη με την ψυχαναλυτική θεώρηση της διείσδυσης,  σημαίνει ότι η γνωσιακή 

ψυχοθεραπεία δεν στοχεύει μόνο στη μείωση ή την απαλοιφή των συμπτωμάτων,  αλλά 

επεξεργάζεται και θέματα τα οποία είναι προσανατολισμένα στην ενδοσκόπηση του 

ατόμου.  
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Βασικές αρχές της γνωσιακής ψυχοθεραπείας στους σχιζοφρενείς ασθενείς (Perris et al., 

2002) 

1. Το άτομο που εμφανίζει σχιζοφρένεια έχει αναπτύξει ένα δυσλειτουργικό σχήμα που 

περιλαμβάνει μια δυσλειτουργική αυτοαντίληψη, καθώς και δυσλειτουργικές βασικές 

πεποιθήσεις οι οποίες σχετίζονται με τις σχέσεις του με το περιβάλλον. Τόσο το βασικό του 

σχήμα όσο και οι δυσλειτουργικές βασικές πεποιθήσεις του που σχετίζονται με αυτό,  

θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό μη συνειδητές. 

2. Το δυσλειτουργικό του σχήμα και οι δυσλειτουργικές βασικές πεποιθήσεις που 

ενσωματώνονται σε αυτό, συντηρούνται και επανατροφοδοτούνται μέσα από μία πλειάδα 

γνωσιακών παραποιήσεων κατά τη διαδικασία της αντίληψης και επεξεργασίας των 

πληροφοριών.  Αυτές οι παραποιήσεις μπορεί να αφορούν τη ρεαλιστική αντίληψη ενός 

συγκεκριμένου γεγονότος ή την επακόλουθη εκτίμηση του γεγονότος. 

3. Οι αυτόματες δυσλειτουργικές σκέψεις λαμβάνουν χώρα κάθε φορά που το 

δυσλειτουργικό σχήμα ενεργοποιείται τόσο από εξωτερικά ερεθίσματα όσο και από 

εσωτερικά, τα οποία το άτομο τα αντιλαμβάνεται ως απειλή στην ύπαρξή του. Ακόμη και οι 

δυσλειτουργικές αυτόματες σκέψεις θεωρούνται ότι λαμβάνουν χώρα έξω από τη σφαίρα 

της συνειδητότητας του ατόμου και γι’  αυτό τον λόγο,  θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό μη 

συνειδητές. 

Θα έπρεπε να είναι εμφανές ότι οι προαναφερθείσες αρχές επιτρέπουν να λάβουμε υπόψη 

την παθογόνο επίδραση τόσο των βιολογικών όσο και των ψυχοκοινωνικών παραγόντων 

που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.  
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ΑΠΟΔΟΧΗ    ΑΛΛΑΓΗ 

 

ΕΥΠΑΘΕΙΑ     ΕΝΟΡΑΣΗ - ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ 

ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

 

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ   ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ  

ΣΤΡΕΣΟΓΟΝΕΣ   ΣΤΡΕΣΟΓΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ    ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

ΑΣΤΑΘΕΙΑ    ΣΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΕΥΡΟΣ  ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

   

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Kreamer et al.,2002) 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

1. Δόθηκε προσοχή στην έκπτωση των μεταγνωστικών διαδικασιών. 
 
 
Ενώ απέδιδε την άρνηση όταν ζητούσε κάτι στην εχθρότητα των άλλων, μετά την 
παρέμβαση την απέδιδε στον ανεπαρκή τρόπο που επικοινωνούσε τις ανάγκες της.  

 
2. Χρήση feedback στις συνέπειες της δικής της δραστηριότητας 
   
  
 
Ανέπτυξε γνωσίες περισσότερο σχετικές με την ανταπόκριση από το περιβάλλον, 
βασισμένες σε μια ορθότερη αντίληψη της πραγματικότητας. 

 
3. Η παρέμβαση αυτή διήρκεσε 6 μήνες με αξιοσημείωτη μεταβολή σε λιγότερο 
άκαμπτες και δογματικές δομές. 
 
4. Εισήχθη σε μονάδα εξωτερικών ασθενών όπου έλαβε εκπαίδευση κοινωνικών 
δεξιοτήτων. 
 
 
 
Εξέταζε τις απειλητικές πλευρές του τρόπου σκέψης των άλλων ανθρώπων, την 
εχθρικότητα και την απόρριψή τους, την εικόνα για τον εαυτό της, την αίσθηση 
απάθειας και αδυναμίας στον καθορισμό τόσο των γεγονότων της ζωής της όσο και 
απέναντι στις αντιδράσεις των άλλων. 

 

Αποτελέσματα 
1. Μείωση παραληρητικών και ψευδαισθησιογόνων εμπειριών. Ο αλλόκοτος 

τρόπος επικοινωνίας της αντικαταστάθηκε από έναν λειτουργικό τρόπο 
επικοινωνίας. 

2. Τροποποιήθηκαν βασικές δυσλειτουργικές πεποιθήσεις. 
3. Σχετικά με τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετώπιζε, η ασθενής είναι τώρα 

ικανή να ζήσει με την οικογένειά της, να πηγαίνει σε μια μονάδα εξωτερικών 
ασθενών και να διατηρεί διαπροσωπικές σχέσεις.  

 

Γενικά, η αποτελεσματική αυτή παρέμβαση σταμάτησε τη σταδιακή επιδείνωση της 
ασθενούς, μείωσε τις ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις της συμπεριφοράς της και 
βελτίωσε τις αυτόνομες λειτουργίες και δεξιότητές της.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
Γενικές οδηγίες και περιγραφή μίας παρέμβασης σε σχιζοφρενή6 
 

Τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας είναι επώδυνα και καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την 

κοινωνική ζωή των ασθενών.  Η αντιψυχωσική φαρμακευτική αγωγή συχνά βοηθά στην 

αντιμετώπιση των θετικών συμπτωμάτων και μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής,  κάποιοι 

όμως ασθενείς αφενός δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή αφετέρου, συνέπεια 

της αρρώστιας,  εμφανίζουν πολλαπλά ελλείμματα στην κοινωνικότητά τους και στις 

γνωστικές τους λειτουργίες. Συνεπώς, η θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με 

σχιζοφρένεια θα πρέπει να περιλαμβάνει και μη φαρμακευτική αντιμετώπιση. Κατάλληλες 

θεωρούνται οι ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις, όπως η γνωσιακή-συμπεριφοριστική 

θεραπεία. 

Πρόσφατες έρευνες, καταδεικνύουν ευεργετικά αποτελέσματα από τη χρήση της 

γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας στην αντιμετώπιση των επίμονων ψυχωσικών 

συμπτωμάτων και στη μείωση του άγχους (βλ. Κεφάλαιο: Αποτελεσματικότητα της 

γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας). 

Με βάση τον Πίνακα του παραρτήματος θα εξετάσουμε τα συνήθη βήματα για την 

ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας. 

1. Δημιουργία θεραπευτικής σχέσης 
Περισσότερο από κάθε άλλη ψυχική διαταραχή,  η δημιουργία θεραπευτικής σχέσης είναι 

πρωταρχικής σημασίας και αναγκαιότητας. Η θεραπευτική ατμόσφαιρα πρέπει να είναι όχι 

μόνο υποστηρικτική, αλλά και ευέλικτη και με ιδιαίτερη ευαισθησία, προκειμένου να 

εδραιωθεί σχέση εμπιστοσύνης ώστε να ξεκινήσει η θεραπευτική διαδικασία. 

Οι ασθενείς με επίμονα θετικά συμπτώματα συχνά έχουν μειωμένη συγκέντρωση και 

έντονες ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια των συνεδριών.  Ο θεραπευτής πρέπει να είναι σε 

θέση να παρατηρήσει τις δυσκολίες αυτές και να μπορεί να τροποποιήσει ή και να 

αναβάλλει τη συνεδρία αν είναι απαραίτητο. 

Στο στάδιο αυτό,  ο θεραπευτής ακούει με κατανόηση τις τρέχουσες δυσκολίες του 

ασθενούς, αποφεύγοντας κάθε αντιπαράθεση και χιούμορ. 

 

                                                
6Το κείμενο προέρχεται από το: Ευθυμίου Κ. (2003). Γνωσιακή- συμπεριφοριστική αντιμετώπιση της 
σχιζοφρένειας: Στο Α. Καλαντζή-Αζίζι: Διδακτικές σημειώσεις στο μάθημα Γνωσιακές συμπεριφοριστικές 
προσεγγίσεις στην ψυχοθεραπεία. Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
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2. Εξήγηση της ψύχωσης 
Η εξήγηση των συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης στους ασθενείς είναι θεμελιώδης για 

την εφαρμογή της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας,  όπως επίσης και η εξήγηση 

των ψυχωσικών συμπτωμάτων. 

 

2.1. Αποκαταστροφοποίηση - Αποστιγματοποίηση 
Τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας συνδέονται με τη φυσιολογική συμπεριφορά και 

αποτελούν σημεία του συνεχούς της λειτουργικότητας.  Με άλλα λόγια,  τα συμπτώματα 

που βιώνει ο ασθενής διαφέρουν στον βαθμό,  ή αποτελούν υπερβολικές αντιδράσεις στο 

στρες.  

Παρόμοια, αν όχι πανομοιότυπα, ψυχωσικά συμπτώματα (παραληρητικές ιδέες και 

ψευδαισθήσεις) είναι δυνατόν να εμφανιστούν σε περιπτώσεις οργανικής κατάστασης 

σύγχυσης, όπως αυτές που προκαλούνται από σοβαρές μολυσματικές ασθένειες (π.χ. 

πνευμονία) ή παραισθησιογόνες ουσίες (προκαλούν ψυχοπαθολογικά φαινόμενα τα οποία 

δεν μπορούν να διακριθούν από αυτά της σχιζοφρένειας).  Είναι επίσης δυνατό να 

εμφανιστούν σε περιπτώσεις απομόνωσης (Grassian, 1983), σε καταστάσεις ομηρίας 

(Siegel, 1984), στη μετατραυματική διαταραχή (Wilcox et al.,1991), σε περιπτώσεις 

σεξουαλικής κακοποίησης (Ensink, 1992) σε καταστάσεις αισθητηριακής αποστέρησης 

(Slade, 1984), κατά τη διάρκεια της υπναγωγικής και υπνοπομπικής φάσης του ύπνου 

(Assad-Sapiro, 1986), σε καταστάσεις πένθους (Assad-Sapiro, 1986) και σε καταστάσεις 

αποστέρησης ύπνου (Oswald,  1974).  Στην περίπτωση που ο ασθενής κοιμάται λίγο ή 

καθόλου,  η εξήγηση ότι αυτός μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τα 

συμπτώματά του, μπορεί να υπάρξει ιδιαίτερα καθησυχαστική. 

Παραληρηματικές ιδέες και φαινόμενα παθητικότητας μπορεί να συνδυαστούν με κοινές 

πολιτισμικές πεποιθήσεις.  Η εκπομπή της σκέψης και οι παρεμβολές ισοδυναμούν με τα 

πιστεύω για την τηλεπάθεια. Οι παραληρητικές ιδέες ελέγχου από εξωτερικές δυνάμεις 

μοιάζουν με τα πιστεύω για υπερφυσικές δυνάμεις (π.χ. φαντάσματα), την αστρολογία, τις 

θρησκευτικές δυνάμεις, τη μαγεία και τον υπνωτισμό. Αυτά τα πιστεύω επιστημονικά 

αμφισβητούνται,  όμως υπάρχουν σε πολλά μέλη της κοινωνίας μας.  Η συζήτηση με 

επιστημονικά δεδομένα φαίνεται να επηρεάζει τους ασθενείς, ακόμα και εκείνους με 

περιορισμένο εκπαιδευτικό υπόβαθρο. 

Οι προσωρινές ιδέες μεγαλείου, οι ιδέες συσχέτισης και οι παρανοϊκές σκέψεις μπορεί να 

είναι πολύ συνήθεις στον φυσιολογικό πληθυσμό.  Η ιδέα ότι κάποιος θα ήταν πολύ 
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καλύτερος πρωθυπουργός είναι μία πολύ κοινή ιδέα μεγαλείου.  Το να μπαίνει κάποιος 

μέσα σε ένα δωμάτιο με κόσμο και να σωπαίνουν όλοι,  μπορεί να οδηγήσει σε ιδέες 

συσχέτισης («τι έχω;») και η ιδέα ότι «όλοι είναι εναντίον μου» σε περιπτώσεις 

επαναλαμβανόμενων αρνητικών γεγονότων, δεν είναι ασυνήθιστη. Αυτές οι σκέψεις 

εμφανίζονται αυτόματα και συνήθως απομακρύνονται γρήγορα. Ωστόσο, σε περιόδους 

άγχους,  η ανάγκη εξήγησης των γεγονότων,  μπορεί να οδηγήσει σε πιο μόνιμη παραδοχή 

τέτοιων πιστεύω. 

Η αίσθηση του ατόμου ότι είναι απομονωμένο ή ότι δεν μπορεί να συζητήσει προσωπικά ή 

απόκρυφα θέματα με τους γονείς του, τον σύντροφο του ή ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης, ή 

ακόμα και στις περιπτώσεις που η επικοινωνία μέσα σε αυτές τις σχέσεις και οι πίστεις των 

γονέων ή των συντρόφων είναι διαταραγμένες,  προκαλούν στον ασθενή μεγαλύτερη 

σύγχυση. Η αρνητική κριτική οδηγεί σε μεγαλύτερη απομόνωση και κατάργηση της 

επικοινωνίας και έχει αποδειχθεί μεγάλη συνάφεια με την υποτροπή. 

Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί η διαφορά μεταξύ σκέψεων και πράξεων. Το γεγονός ότι 

το άτομο κάνει μη αποδεκτές σεξουαλικές ή επιθετικές σκέψεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να 

ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο.  Διατηρεί τον έλεγχο των πράξεών του,  ακόμη και αν οι 

σκέψεις έρχονται στο μυαλό του ανεξέλεγκτα και παρά το γεγονός ότι αισθάνεται εκτός 

ελέγχου. 

 

2.2. Εξήγηση του μοντέλου στρες-ευαλωτότητας  
Η ψυχοπαθολογία πρέπει να εξηγηθεί με βάση τις πιθανές επιδράσεις του στρες σε ένα 

ευάλωτο άτομο (τον ίδιο τον ασθενή). 

Η ευαλωτότητα περιλαμβάνει γενετικά και νευροψυχολογικά «συστατικά», τα οποία 

εκφράζονται με τις διαταραχές της προσοχής και της διαδικασίας της σκέψης. Σε κάποιους 

ασθενείς, μπορεί να σχετίζεται με κάκωση κατά τον τοκετό (ή κάποια αναπτυξιακή 

διαταραχή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στα τελευταία στάδια), ή άλλη βλάβη που 

οδηγεί στη διεύρυνση των κοιλιών, η οποία γίνεται φανερή αφού έχει επέλθει μια περίοδος 

ωριμότητας. Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αντιληπτά τα διάφορα ερεθίσματα από τον 

εγκέφαλο (information processing) παρουσιάζεται διαταραγμένος, όπως επίσης και η 

λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος που ελέγχει τις αντιδράσεις στο στρες. Οι 

ασθενείς παρουσιάζουν διαταραχές στην κατανόηση καθημερινών κοινωνικών θεμάτων, με 

αποτέλεσμα να είναι πιθανό να αναπτύξουν ασυνήθιστα κοινωνικά πιστεύω, γεγονός που 

μπορεί να θεωρηθεί επίσης ένα στοιχείο της ευαλωτότητας. 
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Είναι, ωστόσο, σημαντικό να τονιστεί ότι πολλοί άνθρωποι με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν 

αναπτύσσουν την ασθένεια. Ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών αυτών με αγχογόνες 

καταστάσεις είναι απαραίτητος προκειμένου να εμφανιστεί η ασθένεια, να εδραιωθεί ή και 

να επανεμφανιστεί (υποτροπή).  

Οι Zubin  και Spring  (1977)  ανέπτυξαν το μοντέλο στρες-ευαλωτότητας,  σύμφωνα με το 

οποίο «όσο το στρες που προκαλείται από διάφορα γεγονότα παραμένει κάτω από το όριο 

της ευαλωτότητας, το άτομο παραμένει μέσα στο όριο της κανονικότητας. Όταν το στρες 

ξεπεράσει το όριο αυτό, τότε το άτομο είναι πιθανό να αναπτύξει κάποιο είδος 

ψυχοπαθολογίας (επεισόδιο). Όταν δε, υποχωρήσει και φτάσει κάτω από το όριο, τότε το 

επεισόδιο τερματίζεται». 

 
 

Η συλλογιστική αυτή μπορεί να εξηγηθεί στους ασθενείς και τους συγγενείς με τον εξής 

τρόπο: «Το στρες φαίνεται να επηρεάζει τους ανθρώπους με διάφορους τρόπους, ανάλογα 

με τη συγκρότησή τους.  Αυτό περιλαμβάνει την οικογενειακή προδιάθεση,  την 

ιδιοσυγκρασία και πιθανώς τη δομή του εγκεφάλου. Ίδιου τύπου αγχογόνες καταστάσεις 

είναι δυνατόν να προκαλέσουν κατάθλιψη, άγχος ή να μην έχουν καμία επίδραση. Στη δική 

σου περίπτωση,  άρχισες να…».  Και στη συνέχεια συζητούνται τα συμπτώματα που 

αναπτύχθηκαν σε ατομική βάση. 

Η συζήτηση όλων των παραπάνω είναι δυνατό να βελτιώσει τη θεραπευτική συμμαχία, να 

βοηθήσει τον ασθενή να αισθανθεί πιο «φυσιολογικός», λιγότερο απομονωμένος και να 

οδηγήσει σε συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή. 

3. Ψυχολογική εκτίμηση 
§ Εκτίμηση οικογενειακού και ατομικού υπόβαθρου του ασθενούς. Παρά το γεγονός ότι η 

θεραπεία εστιάζει στις σκέψεις και τις συμπεριφορές, στο «εδώ και τώρα», είναι 

απαραίτητο να ερευνηθεί η ανάπτυξή τους κατά τη διάρκεια της ασθένειας, αλλά και 

την πρόδρομη της ασθένειας περίοδο. Σε περίπτωση που ο ίδιος ο ασθενής δεν είναι σε 



 

112 
 

θέση να δώσει οποιεσδήποτε πληροφορίες, μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες από 

συγγενείς ή φίλους. Η συλλογή πληροφοριών από άτομα του περιβάλλοντος του 

ασθενούς είναι πάντα απαραίτητη, αλλά πρέπει να γίνεται μετά από ενημέρωση και με 

συγκατάθεσή του. 

§ Εκτίμηση σημαντικών γεγονότων και συνθηκών. Η ικανότητα των ασθενών να 

προσδιορίσουν σημαντικά γεγονότα ή καταστάσεις που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των 

συμπτωμάτων τους,  ποικίλει.  Η συλλογή πληροφοριών για την προσωπική και 

κοινωνική ιστορία του ατόμου, μπορεί να «φωτίσουν» τόσο για τον θεραπευτή όσο και 

για τον ίδιο τον ασθενή «σημαντικές περιοχές». Η διαδικασία με την οποία «σημεία 

πίεσης» έρχονται στο φως μπορεί να είναι θεραπευτική. Η επιβεβαίωση από τον 

θεραπευτή ότι επαγγελματικά ή οικογενειακά προβλήματα έχουν επεξηγηματική 

σημασία, είναι δυνατό να αρχίσουν να δίνουν νόημα στις εμπειρίες του ασθενούς. 

Εξερευνώντας και δίνοντας πιθανές εξηγήσεις όσον αφορά στην αγχογόνα φύση τους,  

είναι δυνατό να ανακουφιστεί το άγχος.  Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί εκ νέου το 

άγχος, συνιστάται αλλαγή της συζήτησης καθώς επίσης και χρήση τεχνικών διαχείρισης 

του άγχους (συμπεριλαμβανομένης και της μυϊκής χαλάρωσης). 

4. Αντιμετώπιση συνυπάρχουσας κατάθλιψης και άγχους 
Η αντιμετώπιση του άγχους και της κατάθλιψης στη φάση αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας, 

καθώς οι διαταραχές αυτές συχνά ερμηνεύονται παραληρηματικά και είναι δυνατό να 

οδηγήσουν σε μειωμένη συμμόρφωση στην ψυχοθεραπεία και τη φαρμακευτική αγωγή. Η 

εκπαίδευση σε τεχνικές μυϊκής χαλάρωσης είναι ευεργετικές για τους ασθενείς. Συχνά 

αρκεί μία ηχογραφημένη κασέτα με ασκήσεις μυϊκής χαλάρωσης.  Σκοπός είναι να μειωθεί 

το άγχος που βιώνουν οι περισσότεροι ασθενείς και το οποίο ενισχύει τα ψυχωσικά 

συμπτώματα και τη στεναχώρια τους. 

Η υπέρπνοια θεωρείται ότι ενισχύει την εμφάνιση ψευδαισθήσεων και η εκπαίδευση στη 

χαλάρωση έχει θετικά αποτελέσματα. Κάποιοι ασθενείς αναφέρουν βελτίωση των 

ψυχωσικών συμπτωμάτων και χρησιμοποιούν τη χαλάρωση ως μέθοδο αντιμετώπισης 

(coping strategy). Δεν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιδράσεις. 

5 Αντιμετώπιση των παραληρηματικών ιδεών 

5.1. Μορφές και δομή των παραληρηματικών ιδεών. Τεχνικές αντιμετώπισης 
Η εξερεύνηση των πρόδρομων και σύγχρονων με την έναρξη της ασθένειας γεγονότων, 

χρησιμοποιείται προκειμένου να αποκαλυφθούν οι γνωσίες που οδηγούν στην αποδοχή 

των παραληρηματικών ιδεών. Έτσι, οδηγούμαστε στην αναγνώριση των λανθασμένων 
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γνωσιών στο παρόν, οι οποίες συνήθως σχετίζονται με υπερβολική συσχέτιση με τον εαυτό 

και γνωσιακές παραποιήσεις, όπως προσωποποίηση, επιλεκτική αφαίρεση και αυθαίρετα 

συμπεράσματα.  

Οι παραληρηματικές ιδέες μπορεί να διαφέρουν ως προς την ένταση και τον χρόνο που 

διαρκούν.  Το αν είναι δυνατό να υπαχθούν στη λογική εξαρτάται από τους εξής 

παράγοντες: 

§ Τη δύναμη της πίστης.  Μπορεί να εξαρτάται από τη χρονική περίοδο εμφάνισης και 

εδραίωσής της. 

§ Τις συνέπειες από την εγκατάλειψη της ιδέας. Η αύξηση της κοινωνικής αποδοχής 

μπορεί να είναι ένας λόγος για την εγκατάλειψη της ιδέας,  αν και η επίδραση στην 

αυτοεκτίμηση μπορεί να συνηγορεί εναντίον. Παραδείγματος χάριν, όταν ένας ασθενής 

για χρόνια συμπεριφέρεται με βάση παρανοϊκές ή ιδέες μεγαλείου,  είναι δυνατό να 

μην έχει κάνει καριέρα ή οικογένεια και να έχει υποστεί γελοιοποίηση. Η επίδραση της 

αποδοχής των ιδεών ως λανθασμένες στην αυτοεκτίμησή του,  μπορεί να αποτελεί 

παράγοντα διατήρησής τους. 

§ Από κοινού εύρεση εναλλακτικών εξηγήσεων. Αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 

την κατανόηση των ιδεών και των πρόδρομων γεγονότων από τον θεραπευτή.  Επίσης,  

εξαρτάται από την ικανότητα του θεραπευτή να αναπτύξει κατάλληλες τεχνικές σε 

σωστή ακολουθία και την επιμονή του για τη χρησιμοποίησή τους. 

§ Τον τρόπο παρουσίασης των εξηγήσεων.  Έχει φανεί ότι η σταδιακή τροποποίησή τους 

είναι πιο αποτελεσματική από την άμεση αντιπαράθεση. 

§ Τη θεραπευτική σχέση.  Ο ασθενής είναι πιο πιθανό να δεχτεί επιχειρήματα από 

κάποιον που εμπιστεύεται και σέβεται. 
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Οι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των παραληρηματικών 

ιδεών είναι οι εξής: 

1. Περιφερειακές ερωτήσεις. Αυτή η τεχνική υποβοηθά τον ασθενή να βγάλει τα δικά του 

συμπεράσματα όσον αφορά στις ασυνέπειες που περιλαμβάνει το παραλήρημα. Έχει 

ιδιαίτερη σημασία να μην ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις στην «καρδιά»  του 

παραληρήματος, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να είναι ιδιαίτερα απειλητικό, εκτός βέβαια 

αν αποτελεί το θέμα κλειδί και είναι επιθυμία του ασθενούς να το συζητήσει.  Αρχικά,  

στόχος είναι να συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες σχετικές πληροφορίες.  Οι 

ερωτήσεις μπορούν στη συνέχεια να προχωρήσουν πιο βαθιά στο παραλήρημα.  Η 

«Σωκρατική μέθοδος» μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για να βρεθούν οι 

επιπτώσεις των παραληρητικών ιδεών. Η τακτική, λοιπόν, στο στάδιο αυτό είναι η 

βαθμιαία μετακίνηση από την περιφέρεια προς το κέντρο των παραληρητικών ιδεών,  

με αποφυγή οποιασδήποτε πρόκλησης. 

 
Παράδειγμα: 

Α: Με παρακολουθούν όπου και αν πηγαίνω.  

Θ: Τι είδους ανθρώπους παρακολουθούν συνήθως με αυτό τον τρόπο; 

Α: Ανθρώπους που κάποιος θέλει να τους τρομοκρατήσει. 

Θ: Σκέψου ταινίες που έχεις δει και βιβλία που έχεις διαβάσει. Ποιοι άνθρωποι 
παρακολουθούνται; 

Α: Κατάσκοποι, τρομοκράτες, πολιτικοί, η βασιλική οικογένεια, αστέρια της μουσικής. 

Θ: Δεν ανήκεις σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες, ανήκεις; 

Α Όχι, αλλά αισθανόμουν σαν «μεγαλειότατος» όταν σε μικρότερη ηλικία η δίδυμη αδερφή 
μου ήταν πάντα μαζί μου και κάναμε τα πάντα μαζί. 

Θ: Ίσως αυτή η αίσθησή σου ότι σε ακολουθούν οφείλεται στον χωρισμό σου από τη δίδυμη 
αδερφή σου. Αυτό που χρειάζεται να ξέρουμε είναι αν πρόκειται για αίσθηση ότι σε 
ακολουθούν ή αν υπάρχουν πράγματι άνθρωποι. Μπορείς να καταγράψεις σε 
καθημερινή βάση ακριβώς την εμφάνιση αυτών που σε ακολουθούν (τι φορούν,  
έκφραση, χαρακτηριστικά κ.λπ.) και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αισθάνεσαι 
κάθε φορά ότι συμβαίνει αυτό; 

 

2. Reality testing. Είναι ανάγκη να πραγματοποιηθεί με συνεργασία θεραπευτή-ασθενούς. 

Περιλαμβάνει «ασκήσεις» και λεπτομερή καταγραφή των ευρημάτων. Κατά τη διάρκεια 
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της ανάλυσης των ευρημάτων, ο θεραπευτής καθοδηγεί και βοηθά τον ασθενή να βρει 

εξηγήσεις. 

3. Συναισθηματική επένδυση των παραληρητικών ιδεών. Στις παραληρητικές ιδέες 

καταδίωξης υπάρχει το συναίσθημα του φόβου και της οργής,  στις ιδέες μεγαλείου 

συναίσθημα επιτυχίας και ευχαρίστησης και στις ιδέες ελέγχου,  θυμός και κατάθλιψη.  

Σε περίπτωση που αποδειχθεί δύσκολο να αντιμετωπιστούν με τους τρόπους που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, κρίνεται απαραίτητη η μείωση της συναισθηματικής 

φόρτισης, ως πρωταρχικό στάδιο. Οι τεχνικές είναι εκείνες που χρησιμοποιούνται στη 

θεραπεία του άγχους και της κατάθλιψης. Όταν μειωθεί η συναισθηματική φόρτιση 

μπορούμε να προχωρήσουμε στο στάδιο του Reality testing. 

4. Εξερεύνηση σχημάτων. Τα σχετικά με την παραληρηματική ιδέα σχήματα εντοπίζονται 

συνήθως κατά τη διάρκεια αναφοράς στα πρόδρομα γεγονότα. Οι τεχνικές 

περιλαμβάνουν τον εντοπισμό κοινών θεμάτων των γνωσιών, εξέταση του νοήματος 

συγκεκριμένων γεγονότων και τη χρήση του «κάθετου τόξου, το οποίο επιτρέπει στον 

θεραπευτή να ακολουθήσει την κάθετη πορεία της δυσπροσαρμοστικής ιδέας μέχρι την 

πίστη που κρύβεται πίσω από αυτή και οδήγησε στη δημιουργία της.  Συχνά,  οι 

παραληρηματικές ιδέες δημιουργούνται σε περιόδους που ακυρώνονται σημαντικά 

προσωπικά σχήματα και προστατεύουν το άτομο από την καταρράκωση της 

αυτοεκτίμησης του ατόμου. Στην περίπτωση αυτή, η εξερεύνηση των σχημάτων μπορεί 

να διεγείρει τη συναισθηματική επένδυση των ιδεών ή ο ασθενής μπορεί να μειώσει 

την αποδιοργάνωση της συμπεριφοράς. Είναι πιθανό, ωστόσο, να προκληθεί 

καταθλιπτικό συναίσθημα,  το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με υποστήριξη του 

ασθενούς, δομημένες δραστηριότητες και αντικαταθλιπτικά φάρμακα. 

5. Δημιουργία εναλλακτικών εξηγήσεων. Χρησιμοποιείται η «Σωκρατική μέθοδος» (η 

καθοδήγηση του ατόμου με λογική αμφισβήτηση, σε εναλλακτικά συμπεράσματα και 

εξηγήσεις), προκειμένου να τροποποιηθούν οι γνωσίες. Τα υποκείμενα σχήματα 

αντιμετωπίζονται με ανάλυση δεδομένων, αμφισβήτηση και εμπειρικές δοκιμασίες. 

 

5.2. Συγκεκριμένο περιεχόμενο των παραληρητικών ιδεών 
· Ιδέες συσχέτισης. Οι παραληρητικές ιδέες συσχέτισης μπορεί να σχετίζονται με το 

ραδιόφωνο,  τηλεοπτικά προγράμματα ή με άλλους ανθρώπους.  Η αρχική συζήτηση 

πρέπει να αφορά ποια προγράμματα ή καταστάσεις αφορούν τα προγράμματα 

ειδήσεων (Smyth, 1990). Στη συνέχεια εξετάζεται τι ήταν αυτό που ο ασθενής θεώρησε 

ότι αφορούσε τον ίδιο και συζητούνται εναλλακτικές λύσεις.  Σε περίπτωση που δεν 
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είναι σίγουρος για τα ερεθίσματα/προγράμματα που προκαλούν τις ιδέες ή δεν 

θυμάται λεπτομέρειες, του ζητείται να καταγράψει τις περιστάσεις μεταξύ των 

συνεδριών. 

· Ιδέες καταδίωξης. Οι ιδέες συσχέτισης συχνά είναι ιδέες καταδίωξης ή εξελίσσονται σε 

τέτοιες. Η καταγραφή των σχετικών αποδείξεων και των κινήτρων είναι απαραίτητη. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ερωτήσεις όπως: «Για ποιο λόγο οι φίλοι σου θα 

στρέφονταν εναντίον σου;  Έκανες κάτι που θα μπορούσε να τους κάνει να 

θυμώσουν;»,  ή μια σειρά ερωτήσεων όπως:  «Για ποιο λόγο η κυβέρνηση θα έστελνε 

πράκτορες να σε ακολουθούν;  Έχεις κάνει κάτι σοβαρό;  Η κυβέρνηση δεν στέλνει 

πράκτορες μόνο σε περιπτώσεις που κάποιος αποτελεί απειλή για την εθνική 

ασφάλεια ή είναι εγκληματίας; Δεν είσαι κάτι από αυτά τα δύο, είσαι;». 

· Ιδέες μεγαλείου.  Οι ιδέες αυτές περισσότερο από όλες τις άλλες είναι δύσκολο να 

αντιμετωπιστούν λόγω της ενίσχυσης και της εκστατικής διάθεσης του ασθενούς.  Τα 

συναισθήματα που τις συνοδεύουν είναι θετικά και όχι άγχος και φόβος, η απαλλαγή 

από τα οποία αποτελεί κίνητρο. Οι ιδέες αυτές φαίνεται να έχουν υψηλή συσχέτιση με 

τη μη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή.  Οι συλλογιστικές τεχνικές μπορεί,  

ωστόσο,  να προκαλέσουν αμφιβολίες και να μειώσουν την αίσθηση μεγαλείου,  π.χ.  ο 

θεραπευτής μπορεί να πει: «Ξέρω ότι πιστεύεις ότι είσαι ειδικός απεσταλμένος του 

Θεού,  αλλά δυστυχώς κανένας άλλος,  ούτε η οικογένειά σου φαίνεται να 

συμφωνεί…Υπό αυτές τις συνθήκες μήπως θα ήταν καλύτερα να κρατήσεις αυτή τη 

σκέψη για τον εαυτό σου, ή να τη συζητήσεις μαζί μου και να συνεχίσεις τη ζωή σου;… 

Έχεις προσπαθήσει να πείσεις τους άλλους.  Ίσως εσύ και αυτοί θα πρέπει να 

περιμένετε να δείτε». 

· Ιδέες σεξουαλικού περιεχομένου. Είναι πολύ συνηθισμένες και συχνά αφορούν 

αμφιβολίες για το φύλο και ενοχές γύρω από τον αυνανισμό. Αυτές οι ιδέες μπορεί να 

ενθαρρύνονται από τις παρενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής στη σεξουαλική 

λειτουργία, ειδικά όταν δεν έχουν δοθεί σχετικές εξηγήσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα 

βοηθητικές. 

· Ιδέες θρησκευτικού περιεχομένου. Συχνά φαινόμενα όπως θρησκευτικές εκδηλώσεις, 

σύμβολα (σταυροί),  αλλά και σημεία της προσωπικής εμφάνισης,  όπως γένια και 

μακριά μαλλιά,  είναι δυνατό να ενέχουν θρησκευτική σημασία και μπορεί να 

εμφανιστούν αυθαίρετοι συσχετισμοί με τον εαυτό. Η ανίχνευση παλαιότερων 

γεγονότων μπορεί να βοηθήσει σε αλλαγή των πίστεων (π.χ.  «είμαι ο Χριστός»)  σε 

λιγότερο απόλυτες πεποιθήσεις (π.χ. «ίσως μοιάζω λίγο με τον Χριστό, είμαι πολύ 
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ευαίσθητος όπως Εκείνος και μοιάζω λίγο στις εικόνες του στη Βίβλο»),  οι οποίες 

μπορούν πολύ καλύτερα να υπαχθούν στη λογική. 

· Ιδέες εκπομπής συναισθημάτων.  Αντιμετωπίζονται με τη βοήθεια του ασθενούς να 

κατανοήσει τα φαινόμενα των σωματικών συμπτωμάτων του άγχους, καθώς φαίνεται 

να προέρχονται από αυτά. Για παράδειγμα, ένας ασθενής περιέγραφε ότι «άγγελοι τον 

πίεζαν στον αυχένα», που φαίνεται να οφειλόταν σε πίεση στο σημείο αυτό. Τα 

«ηλεκτροσόκ» ή «πλάσματα που περιφέρονται πάνω στο δέρμα μου» είναι δυνατό να 

συνδέονται με το αίσθημα φαγούρας.  

· Ιδέες εκπομπής – τοποθέτησης σκέψεων. Οι σεξουαλικές και βίαιες σκέψεις μπορεί να 

είναι τόσο απεχθείς, ώστε θεωρούνται εξωτερικής προέλευσης. Συγκεκριμένα, οι 

ασθενείς αναφέρουν ότι «αυτές οι σκέψεις είναι τόσο αηδιαστικές που αποκλείεται να 

έχουν παραχθεί από το δικό μου μυαλό& πρέπει να ελέγχονται από κάποιον ή κάτι 

άλλο».  Η συζήτηση πρέπει να αφορά την ποικιλία των «φυσιολογικών» σκέψεων και 

το γεγονός ότι επιστημονικά δεν υπάρχουν δεδομένα για τέτοιου είδους έλεγχο. 

· Ιδέες επιβολής πράξεων.  Τα πιθανά κίνητρα πρέπει να συζητηθούν.  Είναι δυνατό να 

υπάρχει λογική ή παραληρηματική εξήγηση για τις πράξεις. Για παράδειγμα, ένας 

ασθενής πήγε αιφνιδιαστικά στο σπίτι των γειτόνων και γκρέμισε την πόρτα χωρίς 

εξήγηση και πίστευε ότι εξαναγκάστηκε να το κάνει -πιθανά σχετιζόταν με την 

πεποίθησή του ότι επηρέαζαν τις σκέψεις του και δεν τον άφηναν να κοιμηθεί τα 

βράδια. 

6. Αντιμετώπιση των ψευδαισθήσεων 
Διερεύνηση της ύπαρξης αλλά και των αντιλήψεων του ασθενούς γύρω από τις ακουστικές 

ψευδαισθήσεις. Η διερεύνηση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή συγκεκριμένων ερωτήσεων 

προς τον ασθενή: 

§ Ακούς φωνές; 
§ Ακούς κάποιες φορές πράγματα που οι άλλοι φαίνεται να μην ακούν; 
§ Γιατί νομίζεις ότι οι άλλοι δεν τις ακούν; è Συζήτηση πιθανών εξηγήσεων. 
§ Νομίζεις ότι απευθύνονται αποκλειστικά σε εσένα; 
§ Πώς νομίζεις ότι συμβαίνει αυτό; 
§ Μήπως είναι πιθανό να προέρχονται από το μυαλό σου,  ίσως λόγω του άγχους που 

αισθάνεσαι; è Συζήτηση «επειδή ακούς φωνές δεν σημαίνει ότι είσαι τρελός». 
 

Εστίαση του ασθενούς στη φύση, την προέλευση, το νόημα, το περιεχόμενο και τα 
πιστεύω που συνδέονται με τις ψευδαισθήσεις. Συγκεκριμένα: 

§ Φυσικά χαρακτηριστικά.  Αφορά την εστίαση σε χαρακτηριστικά όπως ο αριθμός των 
φωνών, η έντασή τους, ο τόνος, η προφορά, το φύλο και ο τόπος προέλευσης. 
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Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι φωνές θεωρούνται υπερβολικά δυνατές ή 
παντοδύναμες και η ενεργοποίηση ή απενεργοποίησή τους θεωρείται αδύνατη.  

§ Ταυτότητα και σκοπός. Οι φωνές θεωρούνται ότι είναι είτε μοχθηρές είτε καλοσυνάτες. 
Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται είτε για τιμωρία είτε για άδικη καταδίωξη.  Στη 
δεύτερη μπορεί να είναι φιλικές ή προστατευτικές. Στην περίπτωση αυτή έχει 
παρατηρηθεί άρνηση συμμόρφωσης στη θεραπεία (π.χ. αποτελούν παρέα ή 
προστατεύουν το άτομο). Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται μείξη ή δυσκολία 
καθορισμού.  Από το χαρακτηριστικό αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η αντίσταση ή 
όχι στις «επιταγές» τους και η αντιμετώπισή τους (συναισθήματα, coping strategies). 

§ Περιεχόμενο. Περιλαμβάνει την καταγραφή αυτών που λέει η φωνή. 
§ Σχετικές σκέψεις και πιστεύω. Η προσοχή εστιάζεται στο περιεχόμενο και τη σχέση του 

με προσωπικές σκέψεις και πιστεύω (ποιες σκέψεις είναι αποτέλεσμα της 
ψευδαισθητικής εμπειρίας και ποιες είναι δυνατό να προκαλούν την ψευδαίσθηση). 
Εξετάζονται επίσης συναισθήματα κατάθλιψης άγχους,  φόβου και θυμού που 
σχετίζονται με την εμπειρία.  Βοηθητική είναι η καταγραφή των συνδυασμών σκέψεων 
και ψευδαισθήσεων. 

§ Το νόημα των φωνών. Περιλαμβάνει την προσπάθεια να δοθεί νόημα στο περιεχόμενο 
και την εμπειρία των ψευδαισθήσεων, με καθορισμό του συστήματος αντιλήψεων που 
σχετίζονται με τις φωνές και την τροποποίησή του.  
 

Reality  testing.  Οι εμπειρικές αυτές δοκιμασίες είναι απαραίτητο να οργανωθούν σε 

συνεργασία με τον ασθενή, ώστε ο ασθενή να εξετάσει και να αποδεχτεί το γεγονός ότι εάν 

οι φωνές προέρχονται από κάποια εξωτερική πηγή,  τότε και άλλοι άνθρωποι πρέπει να 

είναι σε θέση να τις ακούσουν.  Ζητείται από τον ασθενή να εξετάσει την υπόθεση αυτή 

ρωτώντας κάθε φορά άτομα εμπιστοσύνης,  τα οποία βρίσκονται μαζί του,  αν και εκείνα 

ακούν τις φωνές.  Αναπόφευκτα,  τα πρόσωπα αυτά (φίλοι,  οικογένεια,  ο ίδιος ο 

θεραπευτής)  δεν είναι σε θέση να ακούσουν τις φωνές.  Στη συνέχεια ζητείται να δοθούν 

εναλλακτικές εξηγήσεις του φαινομένου.  

Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: 

1. Ο ασθενής εξαρτάται – υπόκειται σε αυτές. 

2. Η φωνή απευθύνεται αποκλειστικά στον ασθενή,  με αποτέλεσμα οι άλλοι να μην 

μπορούν να την ακούσουν. 

3. Προέρχεται από το μυαλό του ίδιου του ασθενούς (και πιθανά σχετίζεται με το στρες 

που βιώνει). 

Στη συνέχεια μπορούν να συζητηθούν επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ ή κατά των 

εξηγήσεων αυτών. Συχνά, οι ασθενείς βρίσκουν τη δεύτερη εξήγηση ως πιο πιθανή και τότε 

είναι απαραίτητο να συζητηθεί το πώς είναι δυνατό να συμβαίνει κάτι τέτοιο και το γεγονός 

ότι δεν υπάρχουν σχετικά επιστημονικά δεδομένα.  

Αρχικά,  αμφισβητείται η εγκυρότητα των αποδείξεων,  ξεκινώντας από τη λιγότερο 

σημαντική «απόδειξη» και προχωρώντας προς την πιο σημαντική. Στη συνέχεια, 
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αμφισβητείται η ίδια η πίστη. Αυτό γίνεται δίνοντας στοιχεία ανακρίβειας και 

προσφέροντας εναλλακτικές εξηγήσεις των γεγονότων.  Η εναλλακτική αυτή είναι ότι η 

πίστη είναι μια κατανοητή προσπάθεια να δοθεί νόημα στις φωνές,  καθώς και η σύνδεσή 

της με την ιστορία του ατόμου.  Η μετατροπή των σκέψεων και των συναισθημάτων που 

συνδέονται με τις φωνές βοηθούν τη μετατροπή του περιεχομένου και τον έλεγχό τους. 

Παράδειγμα: 

Θ: Από τη δουλειά που έχουμε κάνει σχετικά με τις φωνές φαίνεται ότι δεν είμαστε 
σίγουροι από που προέρχονται. 

Α: Νομίζω ότι είναι είτε φαντάσματα (50%) είτε σκέψεις (50%). Νομίζω ότι είναι μάλλον 
σκέψεις, γιατί συχνά ακούω τη φωνή της μητέρας μου και εκείνη είναι ακόμη ζωντανή. 

Θ: Έχεις κάνει κάποιο τεστ για να δεις αν θα μπορούσε να είναι η μητέρα σου; 

Α: Ναι. Η ίδια το αρνείται και ο φίλος μου δεν μπορούσε να τις ακούσει. 

Θ:  Αν είναι δικές σου σκέψεις,  τότε ίσως δεν είναι τόσο τρομακτικές και δεν χρειάζεται να 
τις πιστεύεις αν είναι παράλογες. 

Σταδιακά αρχίζει να μειώνεται η πίστη της εξωτερικής προέλευσης και αυξάνει η πίστη ότι 

πρόκειται για προϊόν της σκέψης τους που εκδηλώνεται με περίεργο τρόπο,  λόγω 

αυξημένου άγχους.  Αν αυτό γίνει αποδεκτό,  τότε οι ασθενείς εμφανίζονται να 

χρησιμοποιήσουν στρατηγικές αντιμετώπισης. Σε σχέση με το περιεχόμενο, ο καλύτερος 

τρόπος είναι είτε να αντιμετωπιστούν ως αυτόματες σκέψεις ή με την απευθείας 

αντιπαράθεση. Δημιουργούνται και καταγράφονται λογικές απαντήσεις προς τις φωνές. 

Αυτές μπορούν να καταγραφούν σε ένα κασετόφωνο, ώστε ο ασθενής να τις ακούει όταν οι 

φωνές είναι ενεργές. Οι συμπεριφορικές δοκιμασίες (homework), όπως το να ενεργεί 

αντίθετα από τις φωνές,  μπορεί να έχουν τα ίδια αποτελέσματα.  Οι φωνές αρχικά μπορεί 

να γίνουν πιο σκληρές,  αλλά σταδιακά απενεργοποιούνται.  Αυτό το φαινόμενο μπορεί να 

εξηγηθεί ως αποτέλεσμα γνωστικής ασυμφωνίας και οι ασθενείς πρέπει να είναι 

ενημερωμένοι ότι οι φωνές μπορεί να επιδεινωθούν πριν τη βελτίωση. 

7. Αντιμετώπιση διαταραχών λεκτικής επικοινωνίας 
§ Μη λεκτική επικοινωνία.  Η αντίληψη της μη λεκτικής επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα 

διαταραγμένη στη σχιζοφρένεια και κρίνεται απαραίτητη η διαπραγμάτευσή της, 

καθώς φαίνεται να ενισχύει την πίστη ότι οι άλλοι είναι σε θέση να διαβάζουν τη σκέψη 

και τα συναισθήματα εκτιμώντας τα μη λεκτικά σημάδια. Η εκπαίδευση σε κοινωνικές 

δεξιότητες μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. 

§ Νεολογισμοί. Εμφανίζονται ως αποτέλεσμα υβριδισμού ή συμπύκνωσης γνωστών 

λέξεων. Ο θεραπευτής προσπαθεί να αποτρέψει τη χρήση νεολογισμών, κάνοντας 

σχόλια του τύπου «δεν γνωρίζω αυτή τη λέξη… είναι δικιά σου;… τι σημασία έχει αυτή 
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για σένα;»,  αλλά ακόμη και με τη χρήση λεξικών και την προτροπή για εύρεση και 

χρήση κάποιας ισοδύναμης δόκιμης λέξης. 

§ Μεταφορικός και ανακριβής λόγος. Οι λέξεις χρησιμοποιούνται συχνά με μεταφορικό 

τρόπο, ή όπως συμβαίνει και σε καταστάσεις άγχους, παρατηρούνται έντονες 

ανακρίβειες.  Ο θεραπευτής πρέπει να ζητήσει από τον ασθενή να εξηγήσει αν 

χρησιμοποιεί τις λέξεις κυριολεκτικά και να προτείνει εύσχημες εναλλακτικές 

εξηγήσεις. Κατά τη διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί role playing με 

αντιστροφή των ρόλων.  Αυτό βοηθά τον ασθενή να καταλάβει τη δυσκολία να γίνει 

κατανοητός, γεγονός που αποτελεί βασική διαταραχή της επικοινωνίας. 

§ Διαταραχή της σκέψης – Χάλαση των ειρμών. Και στη διαταραχή αυτή, βασική τεχνική 

αποτελεί η προτροπή του ασθενούς να διευκρινίσει τη σύνδεση μεταξύ των διαφόρων 

τμημάτων του λόγου. 

 

Γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές θεραπευτικής αντιμετώπισης  
Οι ψυχολογικές παρεμβάσεις που γίνονται για την αντιμετώπιση των ακουστικών 

ψευδαισθήσεων επιβάλλεται να έχουν συγκεκριμένο χαρακτήρα. Ο θεραπευτής θα πρέπει 

με τους αρχικούς του χειρισμούς να τονίζει το γεγονός ότι δεν θέλει να πάρει τον έλεγχο 

των εμπειριών του πελάτη,  αλλά να τον βοηθήσει να τον αποκτήσει ο ίδιος.  Γι’  αυτό τον 

λόγο,  ενδείκνυται η χρήση της Σωκρατικής μεθόδου σε όλη τη διεργασία,  ώστε να 

εκμαιεύονται τα συμπεράσματα από τον θεραπευόμενο και όχι να του επιβάλλονται 

(Chadwick, Birchwood και Trower, 2000). 

Εξίσου σημαντικό είναι να αναφερθεί το ότι όλη η διαδικασία διέπεται από συνεργατικό 

εμπειρισμό (collaborative empiricism), όπου τα πιστεύω του θεραπευόμενου θεωρούνται 

πιθανότητες και όχι πραγματικότητα.  Ο θεραπευτής βοηθά τον θεραπευόμενο να 

διαχωρίσει ό,τι βιώνει από τα γεγονότα και τις γνώσεις του, να λειτουργεί περισσότερο 

βασιζόμενος στα δεύτερα και να μειώσει έτσι, τις επιπτώσεις που έχουν τα παράλογα 

πιστεύω στη ζωή του (Nelson, 1997). 

Επίσης, στη βιβλιογραφία επισημαίνεται το γεγονός ότι όσο νωρίτερα γίνονται 

θεραπευτικές παρεμβάσεις στην αντιμετώπιση των ψυχωσικών συμπτωμάτων τόσο 

θετικότερα θα είναι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν (Haddock,  Bentall  και Slade,  

2000). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιεχόμενο των ψευδαισθήσεων συνήθως συνδέεται με 

πιστεύω αυτοαξιολόγησης.  Σημαντικό είναι ακόμη ο θεραπευτής να προσπαθήσει να βρει 

το ψυχολογικό νόημα των «φωνών»  (π.χ.  μετά από ένα βιασμό).  Σε αυτό βοηθά η 
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υιοθέτηση της τεχνικής της ιχνηλάτησης (tracking back technique), όπου γίνεται απόπειρα 

εντοπισμού των αρχικών συνθηκών κάτω από τις οποίες πρωτοεμφανίστηκε η 

ψευδαίσθηση (Παπακώστας, 1994).  

Oι Bouchard, Vallieres, Roy και Maziade (1996) προτείνουν ότι οι θεραπευτικές 

παρεμβάσεις έχουν κύριο αποτέλεσμα τη μείωση της δυσφορίας που προκαλούν οι 

ακουστικές ψευδαισθήσεις παρά τη μείωση της συχνότητάς τους.  Παρόμοια,  σύμφωνα με 

τους Kuipers, Garety, Fowler, Dunn, Bebbington, Freeman και Hadley (1997), η γνωσιακή-

συμπεριφοριστική θεραπεία έχει πολλαπλούς στόχους. Αρχικά, στόχος της είναι να μειώσει 

τη δυσφορία που προκαλεί η ψυχωσική συμπτωματολογία, να μειώσει συναισθηματικές 

δυσκολίες, όπως η κατάθλιψη, το άγχος ή η αδυναμία του ασθενούς να βοηθήσει τον εαυτό 

του και κυρίως,  να προωθήσει την ενεργητική συμμετοχή του θεραπευόμενου στην 

πρόληψη ενδεχόμενης υποτροπής του και στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων του.  

Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό στόχων και τον θεραπευτικό 

σχεδιασμό και οι οποίες αφορούν τις ψευδαισθήσεις, σύμφωνα με τον Nelson (1997), είναι 

οι εξής: 

 
o Ποια είναι τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά της «φωνής; 
o Από πού και από ποιον προέρχονται; 
o Με ποιον τρόπο το άτομο γνωρίζει την προέλευσή τους; 
o Τι λέει η «φωνή»; 
o Η «φωνή» λέει την αλήθεια; 
o Τι δύναμη ή εξουσία έχει η «φωνή»; 
o Μπορεί η «φωνή» ή η πηγή προέλευσής της να βλάψουν τον ασθενή; 
o Η «φωνή» διατάζει τον ασθενή και αν ναι, πώς; 
o Είναι δύσκολη η αντίσταση στη «φωνή»; 
o Τι συμβαίνει ή θα συνέβαινε εάν ο ασθενής αντιστεκόταν; 
o Ο ασθενής έχει δεδομένα της δύναμης της φωνής; 
o Πόσο συχνή είναι η «φωνή»; 
o Πόσο ενοχλητική είναι η «φωνή»; 
o Με ποιον τρόπο επηρεάζει τη ζωή του ασθενούς; 
o Υπάρχουν σχετικά (ψυχωσικά ή μη) υποβόσκοντα πιστεύω που επιδρούν στο 

περιεχόμενο; 
  
Σε σχετική έρευνα των Chadwick and Birchwood (1994) χρησιμοποιήθηκαν γνωστικές 

τεχνικές με στόχο την αμφισβήτηση της παντοδυναμίας,  της ταυτότητας και της πρόθεσης 

των «φωνών». Με το πέρας της παρέμβασης αναφέρεται μείωση της πίστης στις «φωνές», 

αλλά και μειωμένο άγχος, αυξημένη συμπεριφορά προσαρμογής και μείωση των «φωνών». 

Συγκεκριμένα, ο θεραπευτικός σχεδιασμός που προτείνεται περιλαμβάνει αρχικά τη φάση 

της δέσμευσης σε θεραπεία του ασθενούς και της εκπαίδευσης του,  η οποία ουσιαστικά 

αφορά στη δημιουργία θεραπευτικής σχέσης. Σύμφωνα με τους Kuipers, Garety, Fowler, 
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Dunn, Bebbington, Freeman και Hadley (1997), αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τη 

συζήτηση σχετικά με τη φύση των ψυχωσικών συμπτωμάτων και τις επιδράσεις τους στη 

ζωή τους,  οπότε και παρέρχονται και πληροφορίες που ευνοούν την καλύτερη κατανόηση 

της βάσης της ψυχωσικής τους εμπειρίας (ψυχοεκπαίδευση). Προφανής σκοπός αυτής της 

φάσης αποτελεί η αποκαταστροφοποίηση και αποστιγματοποίηση που συνοδεύουν την 

εμφάνιση ενός ψυχωσικού επεισοδίου (Παπακώστας, 1994). Η ψυχοεκπαίδευση 

παραπέμπει στην παροχή πληροφοριών στον θεραπευόμενο σχετικές με την εξήγηση των 

ψυχωσικών συμπτωμάτων σε βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και την 

παράθεση των ερμηνευτικών προτάσεων του ίδιου του θεραπευόμενου για τα 

συμπτώματά του (Kingdon  και Turkington,  1995).  Στο πλαίσιο αυτό παρατίθενται και οι 

προαναφερθείσες θεωρίες, οι οποίες και διαμορφώνουν την αιτιολόγηση του πώς 

προκύπτει η ψυχωσική εμπειρία, αλλά και την κατατάσσουν σε ένα συνεχές φυσιολογικής-

παθολογικής συμπεριφοράς, βοηθώντας τον θεραπευόμενο να νιώσει «περισσότερο 

φυσιολογικός».  

Παρέχονται επίσης πληροφορίες που αναφέρονται στην ύπαρξη ψυχωσικών συμπτωμάτων 

στη φυσιολογική εμπειρία, όπως καταστάσεις σοβαρής μόλυνσης, κατάχρησης 

ψυχοτρόπων ουσιών και αλκοόλ, αισθητηριακής στέρησης, καταστάσεις εγκλεισμού, 

υπεροξυγόνωσης ή έλλειψης ύπνου (Kingdon και Turkington, 1995). 

Σε αυτή τη φάση, ο θεραπευτής ξεκαθαρίζει στον πελάτη ότι ο ίδιος δεν ακούει τις 

«φωνές», αλλά έχει έρθει σε επαφή με άτομα που είχαν παρόμοιες εμπειρίες με αυτόν και 

που μετά από θεραπευτική παρέμβαση τις ξεπέρασαν.  Αυτό βοηθά στο να αποκτήσει ο 

θεραπευόμενος τη γνώση του ότι δεν είναι ο μόνος που έχει το συγκεκριμένο πρόβλημα 

(universality),  καθώς και να αμφισβητηθεί σε πρώιμο στάδιο το γεγονός ότι οι «φωνές»  

έχουν εξωτερική προέλευση, Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα στον θεραπευτή να ενασχοληθεί 

αρχικά με μη απειλητικές για τον θεραπευόμενο περιοχές της ψυχοπαθολογίας του 

(Turkington και Kingdon, 2000).  

Στη συνέχεια επισημαίνεται η σύνδεση της δυσφορίας και της διαταραχής με τις φωνές και 

ότι αυτό είναι συνέπεια των πιστεύω σχετικά με την ταυτότητα, τη δύναμη, το περιεχόμενο 

καθώς και τις συνέπειες της συμμόρφωσης ή μη στις «φωνές».  

Παρόμοια,  οι Shergill,  Murray  και McGuire  (1998)  αναφέρουν έρευνες όπου 

χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές εστίασης (focusing treatments) και αυτοδιαχείρισης (self-

monitor), όπου οι θεραπευόμενοι απλά καλούνταν να προσανατολιστούν στην 

πραγματικότητα και να συγκεντρωθούν σε διάφορα χαρακτηριστικά των ψευδαισθήσεων, 

όπως το περιεχόμενό τους, τα φυσικά τους χαρακτηριστικά, τη συχνότητά τους, την 
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επιτακτικότητά τους κ.ο.κ. Αυτός θεωρείται ένας τρόπος να αισθανθούν οι θεραπευόμενοι 

ότι παίρνουν τον έλεγχο στην εμφάνιση των ακουστικών τους ψευδαισθήσεων,  αφού οι 

συνήθεις αντιδράσεις τους χαρακτηρίζονται από έλλειψη ενεργής αντιμετώπισής τους 

(Slade και Haddock, 2000). Επιπρόσθετα, ο θεραπευόμενος ενισχύεται στην υιοθέτηση μίας 

αντικειμενικής, «επιστημονικής» στάσης απέναντι στις ψευδαισθήσεις του, γεγονός που 

τον βοηθά να αποστασιοποιηθεί από αυτές και τη δύναμη που του ασκούν.  Είναι επίσης 

σημαντικό να μπορεί ο θεραπευόμενος να αναγνωρίζει τις «φωνές»  από τα φυσικά 

χαρακτηριστικά τους (ένταση, απόσταση κ.λπ.), τις συγκεκριμένες λέξεις που αυτές 

περιέχουν καθώς και τον συγκεκριμένο θεματικό τους πυρήνα,  ώστε να τις ξεχωρίζει από 

εξωτερικά ερεθίσματα (Nelson,  1997).  Σε αυτά προστίθεται και η ανεύρεση των 

καταστάσεων που πυροδοτούν την εμφάνιση των ψευδαισθήσεων,  ίσως και με τη χρήση 

ημερολογίου (Chadwick, Birchwood και Trower, 2000).  

H γνωσιακή αναδόμηση είναι μία από τις παρεμβάσεις επιλογής στη θεραπευτική 

αντιμετώπιση των ακουστικών ψευδαισθήσεων (Bouchard, Vallieres, Roy και Maziade, 

1996). Αξίζει να σημειωθεί ότι σε τέτοιας φύσης γνωσιακές παρεμβάσεις έχει αποδειχθεί η 

σημασία της «γνωστικής διαλλακτικότητας»  (cognitive  flexibility),  η οποία ορίζεται ως η 

δυνατότητα του θεραπευόμενου να λάβει υπόψη του εναλλακτικές και να χρησιμοποιήσει 

δεδομένα ώστε να επανεκτιμήσει τα πιστεύω του (Garety, Fowler, Kuipers, Dunn, 

Bebbington, Hadley και Jones, 1997, Tarrier, Yusupoff, Kinney, McCarthy, Gledhill, Haddock 

και Morris, 1998). 

Στο πλαίσιο της γνωσιακής αναδόμησης είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι καλό είναι σε 

πρώτο επίπεδο να τίθενται σε έλεγχο γνωσίες που είναι φορτισμένες με λιγότερη πίστη 

(κυρίως αυτές που αφορούν τη δύναμη των «φωνών»), ώστε αφενός να είναι πιο εφικτή η 

αναδόμησή τους και αφετέρου να είναι λιγότερη η αντίσταση του θεραπευόμενου στην 

αλλαγή, ιδιαίτερα εξαιτίας παρανοιών (Μάνος, 1992). Επίσης, τα πιστεύω του πελάτη για 

τις «φωνές» του,  ενδείκνυται να αντιμετωπίζονται ως προσπάθειές του να εξηγήσει αυτή 

του την εμπειρία. 

Μία τεχνική που εφαρμόζεται, ιδιαίτερα στα πρώιμα στάδια της θεραπευτικής διαδικασίας, 

είναι αυτή της υποθετικής αντίφασης (hypothetical contradiction), όπου ο θεραπευόμενος 

καλείται να φανταστεί την πιθανότητα να είναι λανθασμένα τα πιστεύω του για τις 

«φωνές» (Chadwick, Birchwood και Trower, 2000). Η υιοθέτησή της υποδεικνύει ότι (α) ένα 

πιστεύω συνοδεύεται και με το ανάλογο κόστος διατήρησής του, (β) υπάρχει η πιθανότητα 

ένα πιστεύω να μην αληθεύει και (γ)  τα πιστεύω είναι δυνατό να αλλάξουν με τους 

ανάλογους χειρισμούς. Ο θεραπευόμενος καλείται να επισημάνει τις θετικές και αρνητικές 
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συνέπειες που θα υποστεί σε περίπτωση που αυτά τα πιστεύω είναι αλήθεια (Persons, 

1989). 

Προτείνεται επίσης η τεχνική της «περιφερειακής αμφισβήτησης (peripheral questioning) 

των πιστεύω, επισημαίνοντας παραδείγματα μη συνοχής και μη λογικής ακολουθίας και 

δίνοντας στη συνέχεια μία διαφορετική εξήγηση για τα γεγονότα.  Σε αυτό βοηθά και το 

γεγονός ότι συνήθως οι ψυχωσικοί αποδίδουν περισσότερη δύναμη και γνώση στις 

«φωνές» απ’ ό,τι έχουν στην πραγματικότητα (Chadwick, Birchwood και Trower, 2000). 

Μία από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται ευρέως είναι αυτή της ανεύρεσης αποδείξεων 

για το αντίθετο (contradictory evidence), όπου ο θεραπευόμενος καλείται να βρει δεδομένα 

που αποδεικνύουν το αντίθετο από το δικό του πιστεύω.  Υιοθετείται ακόμη και η τεχνική 

της ανεύρεσης εναλλακτικών τρόπων ερμηνείας (generation of plausible interpretations), 

όπου ο θεραπευόμενος κατευθύνεται στο να ψάξει άλλους τρόπους ερμηνείας των 

«φωνών».  

Ο εμπειρικός έλεγχος (empirical test) χρησιμοποιείται κατά κόρον σε θεραπευτικές 

παρεμβάσεις ως προς τα πιστεύω που αφορούν στις ακουστικές ψευδαισθήσεις.  Συχνά,  

τίθεται σε έλεγχο το συνηθισμένο πιστεύω ενός ψυχωσικού, «δεν μπορώ να ελέγξω τις 

ψευδαισθήσεις μου». Ο θεραπευόμενος εισέρχεται σε μία διαδικασία όπου επισημαίνει με 

συμπεριφορικό τρόπο τις καταστάσεις στις οποίες εμφανίζονται συνήθως οι «φωνές» του 

και με ανάλογους θεραπευτικούς χειρισμούς (εισαγωγή ή απόσυρση από καταστάσεις που 

τις προκαλούν, συζήτηση και υιοθέτηση περισσότερο λειτουργικών μεθόδων 

αντιμετώπισης) μειώνεται η πιθανότητα να ακούσει τις «φωνές» αυτές και κατά συνέπεια, 

ο θεραπευόμενος εμφανίζεται να αποκτά ένα είδος ελέγχου στην εμφάνιση των 

ακουστικών ψευδαισθήσεων.  

Το reality  testing  αποτελεί μία ακόμη τεχνική που περιλαμβάνεται στη θεραπευτική 

παρέμβαση για τις ακουστικές ψευδαισθήσεις (Chadwick και Lowe, 1990). Αυτή 

περιλαμβάνει την εισαγωγή, με καθοδήγηση του θεραπευόμενου, σε καταστάσεις ώστε να 

διαψευσθούν τα πιστεύω του άμεσα.  Μία συχνή εφαρμογή στο πλαίσιο αυτής είναι το να 

τίθεται σε συζήτηση στον θεραπευόμενο το γεγονός ότι οι άλλοι δεν ακούν τις «φωνές»  

που ο ίδιος αναφέρει.  Αυτό στοχεύει στην ανεύρεση εναλλακτικής εξήγησης για τις 

«φωνές» (εξωτερικής προέλευσης>προέλευση από τον εαυτό). Ιδιαίτερη προσοχή 

απαιτείται στο ότι ο θεραπευόμενος πιθανόν να δώσει εξηγήσεις του τύπου ότι οι άλλοι 

λένε ψέματα ή ότι οι φωνές απευθύνονται αποκλειστικά στον ίδιο.  Τα συγκεκριμένα 

επιχειρήματα θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο κατάλληλης γνωσιακής αναδόμησης. 
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Το σταμάτημα της σκέψης υποδεικνύεται από κάποιους μελετητές ως ένας επιτυχημένος 

τρόπος χειραγώγησης των ψευδαισθήσεων (Buccheri, Trygstad, Kanas, Waldron και 

Dowling, 1996). Ο θεραπευόμενος καλείται να λέει δυνατά «σταμάτα και φύγε». Παρόμοια 

τεχνική προτείνεται από τον Nelson  (1997),  όπου ο θεραπευόμενος εκπαιδεύεται να 

εκφράσει λεκτικά την έλλειψη σεβασμού στις «φωνές» (π.χ. «οι φωνές λένε ψέματα»). 

Αυτό βοηθά στο να νιώσει έλεγχο και υπεροχή απέναντι στα συμπτώματά του.  

Τεχνικές απόσπασης της προσοχής ή αποφυγής χρησιμοποιούνται συστηματικά στη 

θεραπεία. Αυτές σύμφωνα με τους Shergill, Murray και McGuire (1998) μπορεί να αφορούν 

το μουρμουρητό, τη χρήση ακουστικού από όπου να ακούει κάποιος μουσική, να συζητά ο 

θεραπευόμενος με κάποιον άλλο,  να βλέπει ή να ακούει τηλεόραση,  να έχει κοινωνική 

δράση, να λέει ο θεραπευόμενος «σταμάτα» και να ονοματίζει αντικείμενα (δραστηριότητα 

που μπλοκάρει το ακουστικό ερέθισμα στο μη επικρατούν ημισφαίριο), να ακούει κάποιος 

με ακουστικά μουσική ή κασέτα με ασκήσεις χαλάρωσης. Ουσιαστικά, η συγκεκριμένη 

τεχνική περιλαμβάνει την ενασχόληση του θεραπευόμενου με οποιαδήποτε δραστηριότητα 

με νόημα η οποία μπορεί να δρα ανταγωνιστικά στις ψευδαισθήσεις (λεκτική ή 

συμπεριφοριστική).  Αυτό έχει ως βάση την υπόθεση ότι όταν,  με τους προαναφερθέντες 

τρόπους, ο θεραπευόμενος προσανατολίζεται σε εξωτερικές πηγές ακουστικών 

ερεθισμάτων,  του αποσπάται η προσοχή από εσωτερικής προέλευσης ερεθίσματα (π.χ.  

«φωνές»).  Η χρήση τέτοιων στρατηγικών απόσπασης της προσοχής λειτουργεί δραστικά 

στο «σπάσιμο» του φαύλου κύκλου δυσφορίας-«φωνών», ο οποίος λειτουργεί 

ανατροφοδοτικά και καταλήγει στη μείωση των ακουστικών ψευδαισθήσεων (Νelson, 

1997). 

Η ταυτόχρονη λεκτική έκφραση (concurrent verbalisation) είναι μία επιμέρους τεχνική 

απόσπασης της προσοχής που έχει επιτυχημένη εφαρμογή. Σε άρθρο των Buccheri, 

Trygstad, Kanas, Waldron και Dowling (1996) αναφέρεται σχετική έρευνα η οποία έδειξε την 

υπεροχή της συγκεκριμένης τεχνικής,  όπου το υποκείμενο καλούνταν να διαβάζει και να 

λέει δυνατά την περίληψη ενός κειμένου.  Φάνηκε,  δηλαδή,  το πώς ένα έργο που απαιτεί 

την προσοχή και εμπεριέχει και ακουστικό ερέθισμα,  έχοντας δομή και νόημα,  μπορεί να 

βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ακουστικών ψευδαισθήσεων.  

Επιπρόσθετα, στη βιβλιογραφία προτείνεται η χρήση μεθόδων αντιμετώπισης (coping 

strategies), οι οποίες περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων, τεχνικές 

χαλάρωσης και εκπαίδευση δεξιοτήτων. Αυτές σκοπεύουν στον εμπλουτισμό του 

ρεπερτορίου συμπεριφορών επιτυχούς αντιμετώπισης των τρεχόντων προβλημάτων του 

θεραπευόμενου.  Η θεώρησή τους μέσα από το πρίσμα των πιστεύω του πελάτη για αυτές 
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είναι πολύ σημαντική για την κατανόηση των ήδη υπαρχουσών μεθόδων αντιμετώπισης 

του θεραπευόμενου (Chadwick, Birchwood και Trower, 2000). Ο θεραπευόμενος 

εμπλέκεται σε δραστηριότητες με δημιουργικό χαρακτήρα (π.χ. πηγαίνοντας στα μαγαζιά) 

ώστε να επηρεαστεί το σύμπτωμα άμεσα, ή υιοθετεί συμπεριφορές που υποβοηθούν στην 

εξάλειψη των επιπτώσεων των συμπτωμάτων (Yusupoff και Tarrier, 2000). Συμπεριφορές 

στο ήδη υπάρχον ρεπερτόριο συμπεριφορών του θεραπευόμενου, οι οποίες θεωρούνται 

λειτουργικές από τον θεραπευτή, ενισχύονται. 

Η εκπαίδευση σε τεχνικές επίλυσης προβλημάτων (problem solving techniques) 

επισημαίνεται ως ένας τρόπος τον οποίο οι θεραπευόμενοι μπορούν να υιοθετήσουν στην 

αντιμετώπιση των συμπτωμάτων τους (Tarrier, Yusupoff, Kinney, McCarthy, Gledhill, 

Haddock και Morris, 1998).  

Η εξομοίωση των συμπτωμάτων (symptom simulation) είναι μία πρωτοποριακή τεχνική που 

προτείνεται στη βιβλιογραφία (Yusupoff και Tarrier, 2000). Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει 

την καταγραφή των «φωνών» και των φυσικών τους χαρακτηριστικών σε κασέτα και το 

παίξιμό της ώστε να εξεταστούν λεπτομερειακά, αλλά και να γίνουν πρόβες εναλλακτικών 

αντιδράσεων σε αυτές. Αυτό δίνει ακόμη την ευκαιρία να ύπαρξη εναλλαγή ρόλων 

ανάμεσα στον θεραπευτή και το θεραπευόμενο,  η οποία έχει έναν προφανή χρήσιμο 

χαρακτήρα. 

Οι τεχνικές συντελεστικής μάθησης,  όπως η χρήση ανταλλάξιμων αμοιβών (token  

economies), ενδείκνυνται για εφαρμογή σε χρόνιους ασθενείς (Μάνος, 1992). Ανάλογα, 

συμπεριφορές οι οποίες συμβάλουν στην περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης του 

ασθενούς (π.χ. χρήση αλκοόλ ή κοινωνική απομόνωση), συζητούνται σε σχέση με τις 

μακροπρόθεσμες τους συνέπειες και τυγχάνουν κατάλληλων χειρισμών ώστε να 

αποσβεστούν.  

Με στόχο την απόσβεση των ψευδαισθήσεων, υιοθετείται η τεχνική της συστηματικής 

απευαισθητοποίησης (systematic desensitization) (Hemsley, 1997). O θεραπευόμενος 

καλείται να ιεραρχήσει τις καταστάσεις στις οποίες εμφανίζονται οι «φωνές» και εκτίθεται 

σε αυτές συστηματικά και σταδιακά, αρχίζοντας από αυτή που προκαλεί λιγότερη ένταση.  

Ακόμη, προτείνεται στη βιβλιογραφία η τεχνική της χαλάρωσης, ιδιαίτερα για τη διαχείριση 

του άγχους που συνοδεύει την εμφάνιση των ακουστικών ψευδαισθήσεων (Kingdon και 

Turkington, 1995), αλλά και για περιπτώσεις που αυτές προκαλούνται σε καταστάσεις 

έντονης διέγερσης (Nelson, 1997).  

Επίσης, μία εναλλακτική τεχνική που χρησιμοποιείται είναι αυτή της εξήγησης της 

λειτουργίας της αυτοεκπληρούμενης προφητείας (explanation of how self-fulfilling 
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prophecy works)  (Chadwick  και Lowe,  1996).  Ο θεραπευτής εισάγει τον θεραπευόμενο σε 

μία διαδικασία να αναγνωρίσει τη σχέση μεταξύ της υπερδιέγερσης, η οποία 

παρουσιάζεται σε ψυχωσικές καταστάσεις, και των καταθλιπτικόμορφων γνωσιών 

αδυναμίας να βοηθήσει τον εαυτό του στην εμφάνιση των ψυχωσικών συμπτωμάτων.   

Σε περιπτώσεις που μία ακουστική ψευδαίσθηση δεν είναι δυνατό να αμφισβητηθεί άμεσα 

λόγω της συναισθηματική της φόρτισης,  ενδείκνυται η δουλειά με τη συναισθηματική 

επένδυσή της (working with the emotional investment). Συγκεκριμένα, υποδεικνύεται η 

παρέμβαση να έχει στόχο τη μείωση του συναισθήματος που συνοδεύει το σύμπτωμα 

(Turkington και Kingdon, 2000). 

 

Συμπέρασμα 

Από την ανασκόπηση των γνωσιακών-συμπεριφοριστικών θεραπευτικών τεχνικών που 

έγινε παραπάνω, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι η γνωστική-συμπεριφοριστική 

θεραπεία είναι μία από τις θεραπείες επιλογής στην περίπτωση των ακουστικών 

ψευδαισθήσεων. Προσφέρει μία πληθώρα τεχνικών, οι οποίες παρέχουν στον θεραπευτή 

τη δυνατότητα να κινηθεί με ασφάλεια μέσα στη θεραπευτική διαδικασία, αλλά και με 

ευελιξία, κάτι που είναι υψίστης σημασίας στην αντιμετώπιση των ψυχωσικών διαταραχών. 
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Η πορεία της θεραπευτικής διαδικασίας (Kingdon και Turnington, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Από Ευθυμίου (2002) 
 
 

Δημιουργία θεραπευτικής 
σχέσης 

Τρέχουσες δυσκολίες 
Ακρίβεια και συνάφεια 

Αποφυγή χιούμορ 
Εξήγηση της ψύχωσης 

χρησιμοποιώντας τη λογική 
της κανονικότητας 

Αποκαταστροφοποίηση 
 

Μοντέλο στρες-
ευαλωτότητας (Zubin) 

 
Ενίσχυση συμμόρφωσης 
στη φαρμακευτική αγωγή 

Εξέταση του ψυχωσικού 
επεισοδίου 

Λεπτομερής περιγραφή 
Σημαντικά γεγονότα 

Ατομικό και οικογενειακό 
υπόβαθρο 

Προσδιορισμός 
αυτόματων σκέψεων με 
επαγωγικές ερωτήσεις 

Προσδιορισμός 
δυσαρμονικών 

υποθέσεων 

Αντιμετώπιση 
συνυπάρχουσας 

κατάθλιψης και άγχους 

Εξήγηση των τυπικών 
συμπτωμάτων και της 
νευροφυσιολογίας του 

άγχους 
Μυϊκή χαλάρωση 

Αντιμετώπιση θετικών 
συμπτωμάτων 

Αντιμετώπιση αρνητικών 
συμπτωμάτων 

Πρόληψη υποτροπής 

Υποστηρικτικές συνεδρίες 
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6. Πηγές για ζητήματα που αφορούν γενικά το θέμα σχιζοφρένεια στην Ελλάδα 
 
 
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΚΟΥΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ (Μάιος 2007), 
http://www.synigoros.gr/reports/Eidiki_Ekthesi_Akousia_Nosileia_17_5_07.pdf 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Οκτώβριος 
1999). 
http://www.klimaka.org.gr/newsite/blog/sunprostasia10.09.pdf 
 
ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ: 
«ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΝΑΓΚΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, 
ΛΥΣΕΙΣ» (Απρίλιος 2009), 
http://www.synigoros.gr/pdf_01/7968_1_DELTIO_TYPOU.PSYXIKH_YGEIA_%282%29.pdf 
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