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1. ∆ιάγνωση της διαταραχής  
1.1. Γενικά 

Ο όρος σχιζοφρένεια προτάθηκε από τον Bleuler το 1911 για να περιγράψει πιο 
εύστοχα το σύνδροµο που νωρίτερα ο Morel είχε ονοµάσει πρώιµη άνοια, καθώς έγινε 
φανερό ότι δεν πρόκειται για άνοια αλλά για µια ψυχωτική διαταραχή. 

Ακόµα και σήµερα οι γνώσεις που διαθέτουµε σε σχέση µε την φύση και την θεραπεία 
της σχιζοφρένειας είναι περιορισµένες. Ο όρος σχιζοφρένεια έτσι περιγράφει ένα σύνδροµο 
που χαρακτηρίζεται από έντονη αλλοίωση της εσωτερικής και εξωτερικής πραγµατικότητας, η 
οποία εµφανίζεται µε διαταραχές-συµπτώµατα στην αντίληψη, την σκέψη, το συναίσθηµα, την 
οµιλία, την βούληση, την αίσθηση του εαυτού, τις σχέσεις µε τους άλλους και την 
ψυχοκινητικότητα. Είναι ωστόσο σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι υπάρχουν σηµαντικές 
ατοµικές διαφορές τόσο στην εκδήλωση της ασθένειας και την επακόλουθη επιρροή στην 
λειτουργικότητα του ατόµου όσο και στην πορεία της νόσου. 

Σήµερα η διάγνωση της ασθένειας στηρίζεται στα κριτήρια του DSM-IV και του ICD-
10. Το γεγονός ότι τα διαγνωστικά κριτήρια της σχιζοφρένειας έχουν υποστεί αρκετές 
µεταβολές δείχνει την πολυπλοκότητα της νόσου καθώς και τις προσπάθειες οριοθέτησης και 
αποσαφήνισης των συµπτωµάτων επειδή η ακριβής και έγκυρη διάγνωση είναι σηµαντική 
στην γενικότερη θεραπεία και πρόγνωση της ασθένειας. Η σχιζοφρένεια είναι µία περίπλοκη 
διαταραχή, µε διάφορα κλινικά χαρακτηριστικά που ποικίλλουν. Η διάγνωσή της είναι 
ουσιαστικά µία «διάγνωση αποκλεισµού», δηλαδή γίνεται αφού απορριφθούν άλλου τύπου 
ψυχωσικές, συναισθηµατικές, ή οργανικές διαταραχές. Αυτό συµβαίνει διότι κανένα από τα 
κλινικά χαρακτηριστικά της διαταραχής δε συνδέεται ευθέως µε τη διάγνωσή της, και ακόµη οι 
διαγνωστικές δοκιµασίες που χρησιµοποιούνται δεν είναι αρκετά ευαίσθητες. Η σταδιακή 
πορεία της νόσου, οι συχνές υποτροπές, καθώς και η παρατεταµένη δυσλειτουργία των 
ασθενών στον κοινωνικό και στον επαγγελµατικό τοµέα, οδηγούν στη διάγνωση της 
σχιζοφρένειας. 

 
 
 

Πίνακας 1: Τα ∆ιαγνωστικά κριτήρια για τη Σχιζοφρένεια κατά το DSM – IV: 

 A Χαρακτηριστικά συµπτώµατα. ∆ύο (ή περισσότερα) από τα παρακάτω, το καθένα παρόν 
για σηµαντικό χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια µιας περιόδου 1 µηνός: 
1. Παραληρητικές ιδέες 
2. Ψευδαισθήσεις 
3. Αποδιοργανωµένος λόγος 
4. Έντονα αποδιοργανωµένη ή κατατονική συµπεριφορά 
5. Αρνητικά συµπτώµατα, δηλ. συναισθηµατική επιπέδωση, αλογία ή αβουλία 

Β    Κοινωνική / Επαγγελµατική ∆υσλειτουργία: για σηµαντικό χρονικό διάστηµα από την 
έναρξη της διαταραχής ένας ή περισσότεροι µείζονες τοµείς της λειτουργικότητας όπως η 
εργασία, οι διαπροσωπικές σχέσεις ή η αυτοφροντίδα είναι αξιοσηµείωτα κάτω από το 
επίπεδο που επιτεύχθηκε πριν την έναρξη (ή όταν η έναρξη είναι στην παιδική ηλικία ή 
στην εφηβεία, αδυναµία του ατόµου να φθάσει στο αναµενόµενο επίπεδο 
διαπροσωπικής, σχολικής ή επαγγελµατικής επιτυχίας). 

Γ    ∆ιάρκεια: συνεχή σηµεία της διαταραχής επιµένουν τουλάχιστον για 6 µήνες. Η περίοδος 
αυτή των 6 µηνών πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον για 1 µήνα συµπτώµατα που 
πληρούν το Κριτήριο Α και µπορεί να περιλαµβάνει περιόδους µε πρόδροµα ή 
υπολειµµατικά συµπτώµατα. Αυτά µπορεί να εκδηλώνονται µόνο µε αρνητικά 
συµπτώµατα ή 2 ή περισσότερα συµπτώµατα από αυτά που αναφέρονται στο Κριτήριο 
Α µπορεί να είναι παρόντα µε εξασθενηµένη µορφή. 

∆     Αποκλεισµός Σχιζοσυναισθηµατικής ∆ιαταραχής και ∆ιαταραχής της ∆ιάθεσης. 
Ε     Αποκλεισµός ουσίας / γενικής ιατρικής κατάστασης. 
ΣΤ   Σχέση µε µια Βαριά Εκτεταµένη ∆ιαταραχή της Ανάπτυξης: η επιπρόσθετη διάγνωση της 

Σχιζοφρένειας µπαίνει µόνον όταν υπάρχουν προεξάρχουσες παραληρητικές ιδέες ή 
ψευδαισθήσεις για έναν τουλάχιστον µήνα. 

 
Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά συµπτώµατα της Σχιζοφρένειας 

• Θετικά συµπτώµατα: παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις, αποδιοργανωµένος λόγος, 
διαταραχή σκέψης, αποδιοργανωµένη συµπεριφορά ελλειµµατική προσοχή  

• Αρνητικά συµπτώµατα: περιορισµένο εύρος και η ένταση της συναισθηµατικής έκφρασης 
(επίπεδο συναίσθηµα), µειωµένη παραγωγικότητα σκέψης και λόγου, ανηδονία, 
περιορισµένη µύηση σε συµπεριφορές που οδηγούν στην επίτευξη κάποιου στόχου  
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• χαµηλό επίπεδο ανοχής σε µαταιώσεις  
• αµφιθυµία ή παρορµητικότητα   
• διαταραχές της προσοχής 
• παθητικότητα ή επιθετικότητα ανοιχτή ή συγκαλυµµένη  
• απόσυρση , παραληρητικές ιδέες, έλλειψη ορίων  
• στον τοµέα της κοινωνικής συµπεριφοράς παρατηρείται µία επιδείνωση σε σχέση µε την 

προνοσηρή κατάσταση του ασθενή στους τοµείς της εργασιακής ικανότητας, των 
κοινωνικών σχέσεων και της αυτοσυντήρησης 

• δεν µπορούν να αλληλεπιδράσουν επιτυχώς µε άλλα άτοµα. Η ικανότητά τους να 
ακούσουν, να κατανοήσουν, να ταυτιστούν συναισθηµατικά, να διατηρήσουν µία λογική 
συνέχεια στα όσα λένε, να αποφύγουν την απότοµη αλλαγή θέµατος, να συµµετέχουν σε 
κάποια συζήτηση, να αποσαφηνίσουν µε ερωτήσεις κάτι που δεν έχουν καταλάβει, να 
συντονίσουν τη λεκτική και µη λεκτική συµπεριφορά, είναι συχνά περιορισµένη 

• Καταστάσεις που περιγράφονται από τους ίδιους ως ιδιαίτερα δύσκολες είναι η επαφή 
τους µε σχετικά άγνωστους ανθρώπους, η έναρξη η διατήρηση και ο τερµατισµός µιας 
συζήτησης, η προσέγγιση και η πραγµατοποίηση της πρώτης κίνησης στην έναρξη µιας 
σχέσης, η δηµιουργία και διατήρηση φιλικών σχέσεων, η συµµετοχή σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις, η αντιµετώπιση καθηµερινών καταστάσεων και συγκρούσεων.  

• τείνουν να εκδηλώνουν ένα συγκεκριµένο τρόπο συµπεριφοράς, εµφανίζονται συνήθως 
ψυχροί, αναποφάσιστοι, χωρίς πρωτοβουλίες, ανικανοποίητοι, µε ανέκφραστο πρόσωπο, 
µειωµένη βλεµµατική επαφή, δεν παράγουν εύκολα αυθόρµητη και ενδιαφέρουσα 
συζήτηση, έχουν χαµηλή ένταση φωνής, νωθρή έκφραση και στάση. 

• συχνά περιγράφουν αισθήµατα κενού ή και παντελή έλλειψη συναισθηµάτων , η οποία 
αποτελεί υποκειµενικό φαινόµενο που αντιστοιχεί στο επίπεδο συναίσθηµα που συχνά 
παρατηρείται 

• βιώνεται ανηδονία, έλλειψη άντλησης ευχαρίστησης από την καθηµερινή ζωή. Ως 
αποτέλεσµα της έλλειψης άντλησης ευχαρίστησης από τη συναισθηµατική εµπλοκή σε 
διαπροσωπικές σχέσεις, ο ασθενής χάνει το ενδιαφέρον του για τον εξωτερικό κόσµο, 
καταφεύγει σε φαντασιώσεις, στην απάθεια, σε παραισθήσεις και ψευδαισθήσεις, 
αποσύρεται και δεν έχει κάποιο κίνητρο προκειµένου να συµµετέχει σε δραστηριότητες 
που αποσκοπούν σε κάτι. Το κοινωνικό άγχος που βιώνεται από πολλούς ασθενείς 
οδηγεί σε ενεργητική αποφυγή τόσο των κοινωνικών, όσο και των θεραπευτικών σχέσεων 

• παρουσιάζουν δυσκολίες στην διατήρηση της προσοχής, έναν αργό ρυθµό στην αρχική 
διαδικασία επεξεργασίας των πληροφοριών, δυσκολίες στην αισθητηριακή µνήµη ,  
δυσκολία στην αναγνώριση και αποµόνωση των σχετικών από τα µη σχετικά ερεθίσµατα 
και ανεπάρκεια στην οργάνωση των πληροφοριών στην βραχυπρόθεσµη µνήµη.  

• παρουσιάζουν  ασυνήθιστη ευαισθησία όσον αφορά στα κοινωνικά ερεθίσµατα : 
• σύνδροµο κοινωνικής κατάρρευσης (social breakdown syndrome) ή σύνδροµο κλινικής 

ένδειας (clinical poverty syndrome): Oι ασθενείς που διαµένουν σε περιβάλλον φτωχό σε 
ερεθίσµατα, όπως είναι τα µεγάλα κλειστά ιδρύµατα, αναπτύσσουν αρνητικά συµπτώµατα 
– απάθεια, κοινωνική απόσυρση, απουσία δραστηριότητας, και απώλεια των δεξιοτήτων 
προσωπικής φροντίδας 

• τα υψηλά επίπεδα κοινωνικών ερεθισµάτων προκαλούν γνωστική αποδιοργάνωση , η 
οποία µε τη σειρά της οδηγεί σε παραληρηµατικές ιδέες, ενώ τα πολύ υψηλά επίπεδα 
οδηγούν σε γενικότερη αποδιοργάνωση και ασυναρτησία σκέψης και λόγου (κοινωνική 
απόσυρση, παραλήρηµα, παράξενη συµπεριφορά=«προσαρµοστική φυγή» του ασθενή 
από την υπερδιεγερτική συσσώρευση πληροφοριών που συνοδεύουν τις κοινωνικές 
καταστάσεις (δες µοντέλο επεξεργασίας των πληροφοριών του Ingram).  

 
1.2.  Αίτια της σχιζοφρένειας; 

Στο παρόν κείµενο δεν θα δοθεί έµφαση στην γενετική και νευροβιολογική διάσταση 
του θέµατος. Σηµειώνεται όµως ότι στη σχιζοφρένεια υπάρχει κληρονοµική προδιάθεση. Η 
πιθανότητα εµφάνισης της νόσου αυξάνεται ανάλογα µε το βαθµό βιολογικής συγγένειας µε 
ασθενή. Παρόλο που η γενετική βάση της νόσου έχει υποστηριχθεί από µεγάλο αριθµό 
µελετών, αυτό δε σηµαίνει ότι και ψυχολογικοί παράγοντες δεν επηρεάζουν την εµφάνισή της. 
Οι οικογένειες δε µοιράζονται µόνο γονίδια, αλλά και περιβάλλον, δηλαδή έχουν κοινές 
εµπειρίες, δυσκολίες στη ζωή, και µοντέλα συµπεριφορών από τα υπόλοιπα µέλη, δηλαδή το 
κάθε µέλος µαθαίνει και επηρεάζεται από τον τρόπο συµπεριφοράς των υπόλοιπων. 
Αναφορικά µε την νευροβιολογική διάσταση πρέπει να αναφερθεί ότι η κυριότερη 
νευροβιοχηµική ανωµαλία που παρατηρείται στη σχιζοφρένεια σχετίζεται µε το 
νευροδιαβιβαστή ντοπαµίνη. Από το 1970 θεωρείτο ότι αιτία της εµφάνισης της νόσου είναι 
τα αυξηµένα επίπεδα ντοπαµίνης στον εγκέφαλο των σχιζοφρενών. Αυτή η θεωρία, ενώ έχει 
κάποια βάση, αφού τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται στην καταπολέµηση της νόσου 
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µπλοκάρουν τους υποδοχείς της ντοπαµίνης, ως αιτιολογική θεωρία είναι απλουστευµένη, και 
έχει πλέον εγκαταλειφθεί. Στη σχιζοφρένεια έχουν βρεθεί και δοµικές ανωµαλίες στον 
εγκέφαλο, δηλαδή ανατοµικές και λειτουργικές διαφορές σε σχέση µε τον υγιή πληθυσµό. Τα 
κυριότερα νευροφυσιολογικά ευρήµατα σε σχιζοφρενείς είναι διογκωµένες εγκεφαλικές 
αρτηρίες, και µειωµένη δραστηριότητα στο µετωπιαίο λοβό, ο οποίος σχετίζεται µε τις 
εκτελεστικές λειτουργίες του ατόµου, όπως προσοχή, κριτική ικανότητα κ.α. Παρολ’ αυτά, αν 
και οι µέθοδοι στην έρευνα έχουν εξελιχθεί, οι γνώσεις µας ως προς τη λειτουργία του 
εγκεφάλου είναι περιορισµένες. Ο βαθµός στον οποίο οι νευροβιολογικές ανωµαλίες στη  
σχιζοφρένεια είναι αιτίες της νόσου, ή αποτελέσµατά της είναι ένα ερώτηµα που δεν έχει 
απαντηθεί.   

Αναφορικά µε τα ψυχολογικά αίτια φαίνεται ότι παρόλο που οι διαταραγµένες 
οικογενειακές σχέσεις δεν προκαλούν την εµφάνιση της σχιζοφρένειας, φαίνεται να 
επηρεάζουν την πορεία της νόσου, π.χ. την πιθανότητα υποτροπής του ασθενούς. Γενικά, 
θεωρείται ότι κάποιος υποτροπιάζει όταν ενώ έχει βελτιωθεί και σταθεροποιηθεί σε κάποιο 
βαθµό, τα συµπτώµατά του επανεµφανίζονται, ή χειροτερεύουν. Η θεωρία του 
«Εκφραζόµενου Συναισθήµατος» (Leff & Vaugh 1985) αναφέρεται στην συναισθηµατική 
στάση και τον βαθµό υπερεµπλοκής (το κατά πόσο δηλαδή τα µέλη της οικογένειας 
επιτρέπουν την αυτονοµία και ενισχύουν την πρωτοβουλία του ασθενή) των µελών της 
οικογένειας απέναντι στον ασθενή. Η κριτική, η συναισθηµατική υπερεµπλοκή, η εχθρικότητα, 
η εγκαρδιότητα και τα θετικά σχόλια απέναντι στον ασθενή αποτελούν το συναισθηµατικό 
κλίµα στην οικογένεια το οποίο µπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την πορεία της νόσου 
(Falloon & Pederson 1985). Γενικά θεωρείται ότι στις οικογένειες που είναι επικριτικές 
απέναντι στον ασθενή, υπάρχει εχθρικότητα και συχνές συγκρούσεις (υψηλό εκφραζόµενο 
συναίσθηµα) δηµιουργείται ένα στρεσογόνο περιβάλλον, το οποίο πιέζει την εύθραυστη 
ικανότητα προσαρµογής του σχιζοφρενούς, και έχει ως αποτέλεσµα την επανεµφάνιση των 
συµπτωµάτων. Παρόλα αυτά, δεν είναι ξεκαθαρισµένο το κατά πόσο στις οικογένειες των 
σχιζοφρενών προϋπήρχε υψηλό εκφραζόµενο συναίσθηµα, ή αυτό εµφανίζεται εξ’ αιτίας της 
διαταραχής  του ασθενούς (Οικονόµου, 1992; Bellack et al. 2000). 

Άλλος ένας σηµαντικός παράγοντας που φαίνεται ότι επηρεάζει την πορεία της νόσου 
είναι και η επιβάρυνση της οικογένειας των ασθενών καθώς η φροντίδα του ασθενή είναι 
δύσκολη και απαιτεί προσπάθεια από όλα τα µέλη (Hoening, 1974; Grad & Sainsbury, 1983). 
Έτσι είναι σηµαντικό η φροντίδα του ασθενή να µην είναι αρµοδιότητα ενός µόνο ατόµου αλλά 
να παρέχεται φροντίδα στον ασθενή από όλα τα µέλη της οικογένειας. Παράλληλα, είναι 
εξίσου σηµαντικό τα µέλη της οικογένειας να φροντίζουν και τη δική τους ποιότητα ζωής. 
Καθώς η φροντίδα του ασθενή είναι αρκετά απαιτητική και επιβαρύνει σωµατικά αλλά και 
συναισθηµατικά τα άτοµα που ζουν µαζί µε το άτοµο που έχει σχιζοφρένεια συνίσταται η 
συµµετοχή της οικογένειας σε ψυχοεκπαιδευτικά προγράµµατα (Ευθυµίου & Καποδήστρια, 
2003): ώστε να αποκτήσουν τόσο τις γνώσεις για την φύση της ασθένειας όσο και τις 
δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν τόσο στην φροντίδα του ασθενή όσο και στην βελτίωση και 
της δικής τους προσωπικής ζωής.       

Η προσέγγιση προδιάθεση- στρες της σχιζοφρένεια (Vulnerability – Stress Model) 
των Zubin & Spring (1977) 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.  

 
1.3. Πορεία της σχιζοφρένειας 

Η έναρξη της διαταραχής γίνεται συνήθως στην εφηβεία ή στα πρώτα χρόνια της 
ενήλικης ζωής. Σε µερικές περιπτώσεις η ασθένεια εµφανίζεται µετά τα 45. Η σχιζοφρένεια 
µπορεί να έχει οξεία ή βραχεία έναρξη.  Η βραχεία έναρξη χαρακτηρίζεται από 
δυσλειτουργικότητα στα παιδικά χρόνια, π.χ. επιθετικότητα, προβλήµατα µε την 
κοινωνικότητα, αποµόνωση, έλλειψη ενδιαφερόντων. Συνήθως όµως τα πρώτα σηµάδια 
εµφανίζονται στην εφηβεία και το άτοµο µπορεί να αρχίσει σταδιακά να αποµονώνεται, να 
αδιαφορεί για τα µαθήµατα του, να εγκαταλείπει τις ευχάριστες δραστηριότητες, να περνά 
πολλές ώρες µόνο του, να αρχίζει να µιλά περίεργα, να αποφεύγει την βλεµµατική επαφή. Η 
ύπαρξη των παραπάνω συµπτωµάτων δεν σηµαίνει και την εµφάνιση σχιζοφρένειας καθώς 
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πολλές από τις παραπάνω συµπεριφορές είναι χαρακτηριστικές της παιδικής ηλικίας και της 
εφηβείας. Η διάγνωση της σχιζοφρένειας δεν δίνεται παρά µόνο όταν το άτοµο συµπληρώσει 
και το 18ο έτος της ηλικίας του. Οι δύο πορείες έναρξης που παρουσιάζονται συχνότερα είναι: 

α) οξεία έναρξη µε αποκατάσταση, και περιοδικά επεισόδια που ποικίλλουν στο 
βαθµό αποκατάστασης, και 

β) βραδεία έναρξη µε περιορισµένα συµπτώµατα, και διάφορα επίπεδα 
αποκατάστασης µε το χρόνο. 

Η πορεία της νόσου διαφέρει πολύ από ασθενή σε ασθενή. Τέσσερις είναι οι πιο 
συνηθισµένες πορείες της ασθένειας: 

α) Ένα µοναδικό επεισόδιο, 
β) µε επαναλαµβανόµενα επεισόδια και µε µικρό χρονικό διάστηµα µεταξύ των 

επεισοδίων στο οποίο δεν υπάρχουν καθόλου συµπτώµατα, 
γ) µε επαναλαµβανόµενα επεισόδια και µε µεγάλο χρονικό διάστηµα µεταξύ των 

επεισοδίων στο οποίο δεν υπάρχουν καθόλου συµπτώµατα και  
δ) µε επαναλαµβανόµενα επεισόδια χωρίς στο µεσοδιάστηµα να υποχωρούν πλήρως 

τα συµπτώµατα της σχιζοφρένειας. 
Για πολλούς από τους ασθενείς η σχιζοφρένεια είναι κάτι µε το οποίο παλεύουν για 

όλη τους τη ζωή, µε περιόδους βελτίωσης και υποτροπές. Περίπου το 30% αποκαθίσταται 
πλήρως. Πάντως, σύγχρονες µελέτες έχουν δείξει ότι στο 50-70% του συνόλου των ασθενών 
υπάρχει βελτίωση µε την πάροδο του χρόνου.  

Έχουν βρεθεί 3 σηµαντικοί (προγνωστικοί) παράγοντες στους οποίους µπορεί να 
βασιστεί η εκτίµηση της πορείας της νόσου. Αυτοί είναι οι εξής: 

1. Η ποιότητα της λειτουργικότητας του ασθενούς πριν την έναρξη της νόσου – όσο 
καλύτερη, τόσο καλύτερη η πρόγνωση-, 

2. Η ύπαρξη υποστηρικτικού κοινωνικού περιβάλλοντος 
3. Το είδος των συµπτωµάτων, ασθενείς που παρουσιάζουν ως κύρια συµπτώµατα 

παραισθήσεις και παραληρητικές  ιδέες έχουν καλύτερη πρόγνωση από ασθενείς 
µε συµπτώµατα όπως απάθεια, έλλειψη συναισθηµατικής έκφρασης  και µη 
ικανοποίησης από τις χαρές της ζωής.  

 
Είναι πολύ σηµαντικό να θυµάται το άτοµο µε σχιζοφρένεια αλλά και τα κοντινά του 

πρόσωπα ότι η παράξενη αυτή συµπεριφορά που εµφανίζεται στην ενεργό φάση της 
ασθένειας δεν διαρκεί µόνιµα. Κατά την διάρκεια της ενεργούς φάσης τόσο για το άτοµο µε 
σχιζοφρένεια όσο και για όσους βρίσκονται στο περιβάλλον του συµβαίνουν ακατανόητα 
πράγµατα και επικρατούν συναισθήµατα φόβου, θυµού, άγχους, απογοήτευσης ακόµα και 
ενοχών. Αυτό το διάστηµα είναι όµως χρονικά περιορισµένο και το άτοµο µε σχιζοφρένεια 
‘βγαίνοντας’ από την ενεργό φάση µπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά και να αναλάβει τις 
δραστηριότητες που είχε πριν την έναρξη της φάσης. Στην επάνοδο µετά το επεισόδιο στην 
καθηµερινή ζωή άµεσα και αποτελεσµατικά συµβάλει η θεραπευτική αγωγή τόσο η 
φαρµακευτική όσο και η ψυχοθεραπευτική. 
 
2. Επιδηµιολογικά στοιχεία 

Οι επιδηµιολογικές έρευνες έχουν δείξει ότι η σχιζοφρένεια εµφανίζεται σε όλα τα 
µέρη του κόσµου και σε όλους τους πολιτισµούς και η συχνότητα εµφάνισής της είναι στο 
γενικό πληθυσµό από 0,5% ως 1%. Εµφανίζεται εξίσου σε άντρες και γυναίκες και η ηλικία 
έναρξης προσδιορίζεται µεταξύ του τέλους της εφηβείας (18-25 για τους άνδρες) και των 
πρώτων χρόνων της τρίτης δεκαετίας της ζωής αλλά µπορεί να εµφανιστεί και µετά τα 45 
χρόνια. Στις γυναίκες έχει παρατηρηθεί ότι αρχίζει σε µεγαλύτερη ηλικία, µε περισσότερα 
συµπτώµατα διαταραχής της διάθεσης και έχει καλύτερη πρόγνωση. Στους άντρες 
εµφανίζεται σε µικρότερη ηλικία. Γενικά σε άτοµα στα οποία η νόσος εµφανίζεται πρώιµα έχει 
φανεί ότι αυτά τα άτοµα έχουν φτωχότερη προνοσηρή προσαρµογή, χαµηλότερη εκπαίδευση, 
περισσότερες δοµικές αλλοιώσεις στον εγκέφαλο και χειρότερη πρόγνωση. 

Σε ότι αφορά την αιτιολογία της νόσου τα ευρήµατα των ερευνών είναι συγκεχυµένα 
και πλέον επικρατεί η άποψη της πολυπαραγοντικής αιτιολογίας. Οι πιο διαδεδοµένοι 
παράγοντες που θεωρούνται ότι συντελούν στην ανάπτυξη της σχιζοφρένειας είναι οι 
γενετικοί, περιβαλλοντικοί και η νευροβιολογία. Οι παραπάνω παράγοντες και κυρίως η 
µεταξύ τους αλληλεπίδραση θεωρείται ότι µπορεί να εξηγήσει την εµφάνιση αλλά και την 
εξέλιξη της νόσου. 
 
3. Ποιες µέθοδοι/ τεχνικές ή άλλα παρεµβατικά πλαίσια ενδείκνυνται 

για τη διαταραχή 
Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που εξέδωσε σε µια δηµοσίευσή της η Αµερικανική 
Ψυχιατρική Εταιρεία ( American Psychiatric Association – APA ) το 1997 για τη θεραπεία 
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ατόµων µε σχιζοφρένεια, η ψυχική αυτή αρρώστια διανύει 3 φάσεις (Bellack et al., 2001): 1. 
ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ (acute: πρωταρχικός σκοπός είναι η µείωση των έντονων συµπτωµάτων, 2. 
ΦΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ (stabilization): στόχοι είναι η µείωση πιθανοτήτων υποτροπής, η 
επιπλέον µείωση των συµπτωµάτων, και η επιδίωξη προσαρµογής του ατόµου στην κοινωνία 
και 3. ΦΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (stable) : βασικοί στόχοι είναι η διατήρηση ή βελτίωση του 
επιπέδου λειτουργικότητας του ασθενή και η ποιότητα ζωής του, ενώ παράλληλα η συνέχιση 
καταγραφής και ενασχόλησης µε τα συµπτώµατα. Ανάλογα µε την φάση της αρρώστιας, 
χρησιµοποιούνται διαφορετικές τεχνικές οι οποίες προκύπτουν από την αναγκαιότητα που 
εκφράζεται από την εκάστοτε περίοδο. Γενικά θα µπορούσε να κατατάξει κανείς τις 
παρεµβάσεις σε 3 κατηγορίες: Αυτές που αφορούν την οξεία φάση (και αποτελούν το 
περιεχόµενο του Κεφαλαίου 5 του παρόντος άρθρου), αυτές που αφορούν την δεύτερη φάση 
(δές Ευθυµίου & Θεοδώρου, 2000, Ευθυµίου & Καποδήστρια, 2003) και τέλος οι τεχνικές που 
αφορούν τη λειτουργικότητα (δες Μαυροειδή (2001) και Μπουρονίκου (2001) 
  
4. Αποτελεσµατικότητα 

Μια σειρά µελετών δείχνουν ότι η η Γνωσιακή – Συµπεριφοριστική προσέγγιση είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσµατική για την διαχείριση των συµπτωµάτων της σχιζοφρένειας στην οξεία 
η παραγωγική φάση (Bellack & Mueser, 1993; Ekdawi & Conning, 1998; Breier, Schreider & 
Janyse, 1991; Carpenter, 1987; Halford & Hayes R, 1991; Heinssen, Liberman & Kopelowicz, 
2000; Lehman et. Al. 1998; Penn & Mueser, 1996; Scott  & Dixon, 1995; Wallace, Nelson & 
Liberman, 1980; Breier, Schreider & Janyse, 1991; Liberman, 1982; Haddock & Slade, 1996; 
Kingdon. & Turnington, 1994) 

Πρόσφατη έρευνα που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Psychiatry καταδεικνύει τα θετικά 
αποτελέσµατα από τη χρήση της ΓΣΘ (µε τεχνικές που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4) στην 
αντιµετώπιση των συµπτωµάτων της Σχιζοφρένειας (Kingdon et al. 2000). Στο follow-up των 
9 µηνών µάλιστα, υπήρξε στατιστικά σηµαντική διαφορά στη διατήρηση των βελτιώσεων που 
προέκυψαν από τη χρήση της ΓΣΘ. 

Στο παρόν κείµενο δεν δίνεται έµφαση στην ΓΣΘ οικογένειας, που αποτελεί την πλέον 
δοκιµασµένη και επιτυχηµένη παρέµβαση συµπεριφοριστικού  χαρακτήρα για σχιζοφρενείς. 
Επιγραµµατικά αναφέρεται ότι οι ποικίλες ψυχοεκπαιδευτικές παρεµβάσεις σε επίπεδο 
οικογένειας έχει φανεί από έρευνες ότι είναι αποτελεσµατικές στην αντιµετώπιση της 
σχιζοφρένειας σε συνδυασµό πάντα µε την φαρµακευτική αγωγή (Οικονόµου, 1992; Bongar & 
Beutler, 1995; Penn & Muser, 1996). Η αποτελεσµατικότητα της Συµπεριφορικής θεραπείας 
οικογένειας µε σχιζοφρενές µέλος έχει επίσης υποστηριχτεί από πολλές έρευνες. Εδώ είναι 
σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι η φαρµακευτική αγωγή θεωρείται απαραίτητη και οι ασθενείς 
που συµµετείχαν στις παρακάτω έρευνες λάµβαναν φαρµακευτική αγωγή. 

Η Συµπεριφορική θεραπεία οικογένειας µε σχιζοφρενές µέλος φαίνεται ότι περιορίζει 
τις υποτροπές και την επιστροφή στο νοσοκοµείο. Σε αυτό το σηµείο διαφέρει σε ότι αφορά 
την αποτελεσµατικότητα της σε σχέση µε την ατοµική Συµπεριφορική θεραπεία, η οποία 
περιορίζει µόνο τα θετικά συµπτώµατα της σχιζοφρένειας (Bongar & Beutler, 1995). Επίσης 
σύµφωνα µε τους Bongar & Beutler (1995) η εκπαίδευση σε δεξιότητες βελτιώνει την λεκτική 
και µη λεκτική επικοινωνία, αλλά χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για τον αντίκτυπο αυτών των 
αλλαγών στην ψυχοπαθολογία και στην µακρόχρονη κοινωνική προσαρµογή. Ο Bellack και οι 
συνεργάτες του (2000) διενήργησαν πρόσφατα µια έρευνα για να ελέγξουν την 
αποτελεσµατικότητα των συµπεριφορικών παρεµβάσεων σε οικογένειες µε σχιζοφρενές 
µέλος. Σε αυτή την έρευνα η µια οµάδα ακολούθησε την Συµπεριφορική θεραπεία οικογένειας 
και η άλλη οµάδα Υποστηρικτική θεραπεία οικογένειας. Στόχος της έρευνας ήταν να ελεγχθεί 
κατά πόσο η εκπαίδευση στην επικοινωνία συµβάλει στην βελτίωση της επικοινωνίας και στην 
επίλυση προβληµάτων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η Συµπεριφορική θεραπεία 
δεν βελτίωσε σηµαντικά την επικοινωνία µεταξύ των µελών σε σχέση µε την Υποστηρικτική 
θεραπεία (Bellack et al, 2000).  

 Όπως φαίνεται από τα παραπάνω 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 Ε.Ε., στην ανακούφιση της οικογένειας από το βάρος της φροντίδας των 
ασθενών, στην κατανόηση της ασθένειας και της µείωσης του άγχους που 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 (Οικονόµου, 1992. 
Falloon & Pederson, 1985. Tarrier et al, 1988). 
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5. Περιγραφή παρέµβασης 
Τα συµπτώµατα της σχιζοφρένειας (επίµονα ή περιοδικά) είναι επίπονα 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 – Συµπεριφορική Θεραπεία. 

Πρόσφατες έρευνες, καταδεικνύουν ευεργετικά αποτελέσµατα από τη χρήση της CBT 
στην αντιµετώπιση των επίµονων ψυχωτικών συµπτωµάτων και στη µείωση του άγχους (δες 
Κεφάλαιο: Αποτελεσµατικότητα της ΓΣΘ). 

Με βάση τον πίνακα του Παραρτήµατος θα δούµε τα συνήθη βήµατα για την 
ψυχοθεραπευτική αντιµετώπιση της σχιζοφρένειας. 

 
5.1. ∆ηµιουργία 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 
ασθενή, αποφεύγοντας κάθε αντιπαράθεση και χιούµορ. 

 
 
 

5.2. Εξήγηση της ψύχωσης 
Η εξήγηση των συµπτωµάτων άγχους και κατάθλιψης, στους ασθενείς είναι θεµελιώδης 

για την εφαρµογή της CBT, όπως επίσης και η εξήγηση των ψυχωσικών συµπτωµάτων. 
 

5.2.1. 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 στο βαθµό, ή αποτελούν υπερβολικές αντιδράσεις στο stress.  

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. Μια συζήτηση µε 
επιστηµονικά δεδοµένα φαίνεται να επηρεάζει τους ασθενείς, ακόµα και εκείνους µε 
περιορισµένο εκπαιδευτικό υπόβαθρο. 

Προσωρινές ιδέες µεγαλείου, ιδέες συσχέτισης και παρανοϊκές σκέψεις µπορεί να είναι 
πολύ κοινές, στο φυσιολογικό πληθυσµό. Η ιδέα ότι κάποιος θα ήταν πολύ καλύτερος 
πρωθυπουργός είναι µια πολύ κοινή ιδέα µεγαλείου. Το να µπαίνει κάποιος µέσα σε ένα 
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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 ή µε το σύντροφο 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 δε σηµαίνει ότι 
πρέπει να ενεργήσει µε τον ίδιο τρόπο. ∆ιατηρεί τον έλεγχο των πράξεών του, ακόµα και αν οι 
σκέψεις έρχονται στο µυαλό του ανεξέλεγκτα και παρά το γεγονός ότι αισθάνεται εκτός 
ελέγχου. 

 
5.2.2. Εξήγηση του µοντέλου ευαλωτότητας – stress 

 Η ψυχοπαθολογία πρέπει να εξηγηθεί µε βάση τις πιθανές επιδράσεις του stress 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 stress. Oι 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. 

Είναι ωστόσο σηµαντικό να τονιστεί ότι πολύ 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 της ευαλωτότητας – stress, σύµφωνα 
µε το οποίο «όσο το stress που προκαλείται από διάφορα γεγονότα παραµένει κάτω από το 
όριο της ευαλωτότητας, το άτοµο παραµένει µέσα στα όριο της κανονικότητας. Όταν το stress 
ξεπεράσει το όριο αυτό, τότε το άτοµο είναι πιθανό να αναπτύξει κάποιο είδος 
ψυχοπαθολογίας (επεισόδιο). Όταν δε, υποχωρήσει και πέσει κάτω από το όριο, τότε το 
επεισόδιο τερµατίζεται». 
 
 
 
                                                          αποσταθεροποίηση 
 
stress    
                       «κανονικότητα» 
 
 

        ευαλωτότητα    
 
Η συλλογιστική αυτή µπορεί να εξηγηθεί στους ασθενείς και τους συγγενείς µε τον εξής 

τρόπο: «το stress φαίνεται να επηρεάζει τους ανθρώπους µε διάφορους τρόπους, ανάλογα µε 
τη συγκρότησή τους. Αυτό περιλαµβάνει την οικογενειακή προδιάθεση, ιδιοσυγκρασία και 
πιθανά τη δοµή του εγκεφάλου. Ίδιου είδους αγχογόνες καταστάσεις είναι δυνατόν να 
προκαλέσουν κατάθλιψη ή άγχος ή µπορεί να µην έχουν καµιά επίδραση. Στη δική σου 
περίπτωση, άρχισες να…»…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 µε τη φαρµακευτική αγωγή. 
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5.3. Ψυχολογική εκτίµηση 
 

� Εκτίµηση οικογενειακού και ατοµικού υπόβαθρου του ασθενή. 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 θέση 
να δώσει οποιεσδήποτε πληροφορίες, µπορούµε να πάρουµε πληροφορίες από 
συγγενείς ή φίλους. Η συλλογή πληροφοριών από άτοµα του περιβάλλοντος του ασθενή 
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 συνέβαλλαν 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 το θεραπευτή, ότι 
επαγγελµατικά ή οικογενειακά προβλήµατα έχουν επεξηγηµατική σηµασία, είναι δυνατό 
να αρχίσουν να δίνουν νόηµα στις εµπειρίες του ασθενή. Εξερευνώντας και δίνοντας 
πιθανές εξηγήσεις όσον αφορά στην αγχογόνα φύση τους είναι δυνατό να ανακουφιστεί 
το άγχος. Σε περίπτωση που επαναενεργοποιηθεί το άγχος, συνίσταται αλλαγή της 
συζήτησης καθώς επίσης χρήση τεχνικών διαχείρισης άγχους (συµπεριλαµβανοµένης και 
της µυϊκής χαλάρωσης). 

 
 
 
5.4. 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 µε την ψυχοθεραπεία και την φαρµακευτική αγωγή.  
Η εκπαίδευση σε τεχνικές µυϊκής χαλάρωσης είναι ευεργετικές για τους ασθενείς. Συχνά αρκεί 
µια 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 
την 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). ∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιδράσεις. 

 
5.5 Αντιµετώπιση των παραληρηµατικών ιδεών 

5.5.1. 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 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 το 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 το θεραπευτή. 
Επίσης εξαρτάται από την ικανότητα του θεραπευτή να αναπτύξει κατάλληλες 
τεχνικές σε σωστή ακολουθία και την επιµονή του για την χρησιµοποίησή τους. 

� Τον τρόπο παρουσίασης των εξηγήσεων. Έχει φανεί ότι η σταδιακή τροποποίησή 
τους είναι πιο αποτελεσµατική από την άµεση αντιπαράθεση. 
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� Την θεραπευτική σχέση. Ο ασθενής είναι πιο πιθανό να δεχτεί επιχειρήµατα από 
κάποιον που εµπιστεύεται και σέβεται. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 τις 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 αποτελεί επιθυµία του ασθενή να το συζητήσει. Αρχικά 
στόχος είναι να συλλέξουµε κατά 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 παρακολουθούνε 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: ∆εν 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 στο 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 ακριβώς την εµφάνιση αυτών που σε 
ακολουθούν (τι φοράν, έκφραση, χαρακτηριστικά κλπ) και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κάθε 
φορά αισθάνεσαι ότι σε ακολουθούν και να τα καταγράφεις σε καθηµερινή βάση; 

2. Reality testing. Είναι ανάγκη να καθοριστεί µε συνεργατικό τρόπο. Περιλαµβάνει 
«ασκήσεις» και λεπτοµερή καταγραφή των ευρηµάτων. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης 
των ευρηµάτων ο ασθενής βοηθιέται µε την καθοδήγηση του θεραπευτή 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 τρόπου 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  στο 
θεραπευτή να ακολουθήσει την κάθετη πορεία της δυσπροσαρµοστικής ιδέας µέχρι την 
πίστη που υπόκειται αυτής και οδήγησε στη δηµιουργία της. Συχνά οι 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 
∆ύναµη της πίστης                                                  Συνέπειες από την εγκατάλειψη  
                                                                                   της ιδέας 

  
 

ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΕΣ Ι∆ΕΕΣ 
 

Κατανόηση της ιδέας/ πρόδροµων 
    γεγονότων από τον θεραπευτή                          Θεραπευτική σχέση 

 
 

Πειστικότητα των  
εναλλακτικών εξηγήσεων 

 
 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
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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 του ασθενή. Είναι πιθανό ωστόσο να 
προκληθεί καταθλιπτικό συναίσθηµα, το οποίο πρέπει να αντιµετωπιστεί µε 
υποστήριξη του ασθενή, δοµηµένες δραστηριότητες και αντικαταθλιπτικά φάρµακα. 

5. ∆ηµιουργία 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. 
 

5.5.2 Συγκεκριµένο περιεχόµενο των παραληρητικών ιδεών. 

� Ιδέες συσχέτισης. Οι παραληρητικές ιδέες συσχέτισης µπορεί να σχετίζονται µε το 
ραδιόφωνο ή τηλεοπτικά προγράµµατα ή µε άλλους ανθρώπους. Η αρχική συζήτηση 
πρέπει να αφορά ποια προγράµµατα ή καταστάσεις αφορούν συχνά αφορούν τα 
προγράµµατα ειδήσεων (Smyth, 1990). Στη συνέχεια εξετάζεται τι ήταν αυτό που ο 
ασθενής θεώρησε ότι αφορούσε τον ίδιο και συζητούνται εναλλακτικές. Σε περίπτωση 
δεν είναι σίγουρος για τα ερεθίσµατα – προγράµµατα που προκαλούν τις ιδέες ή δε 
θυµάται λεπτοµέρειες, του ζητείται να καταγράψει τις περιστάσεις, µεταξύ των 
συνεδριών. 

� Ιδέες καταδίωξης. Οι ιδέες συσχέτισης συχνά είναι 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 θυµώσει;» ή µια σειρά ερωτήσεων 
όπως: «για ποιο λόγο η κυβέρνηση θα έστελνε πράκτορες να σε ακολουθούν;… Έχεις 
κάνει κάτι σοβαρό;… Η κυβέρνηση δε στέλνει πράκτορες µόνο σε περιπτώσεις που 
κάποιος αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια ή είναι εγκληµατίας;…∆εν είσαι κάτι 
από αυτά τα 2, είσαι;» 

� Ιδέες µεγαλείου. Οι ιδέες αυτές περισσότερο από όλες τις άλλες είναι δύσκολο να 
αντιµετωπιστούν λόγω της ενίσχυσης και της εκστατικής διάθεσης του ασθενή. 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 κοινές 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 κοµµάτια της προσωπικής εµφάνισης, όπως γένια και 
µακριά µαλλιά, είναι δυνατό να είναι διαποτισµένα µε θρησκευτική σηµασία και µπορεί 
να εµφανιστούν αυθαίρετοι συσχετισµοί µε τον εαυτό. Ανίχνευση παλαιότερων 
γεγονότων µπορούν να βοηθήσουν σε αλλαγή των πίστεων (π.χ. «Είµαι ο Χριστός»), 
σε λιγότερο απόλυτες πεποιθήσεις (π.χ. «ίσως µοιάζω λίγο µε το Χριστό είµαι πολύ 
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 ασθενή 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 της υπέρπνοιας.  

� Ιδέες εκποµπής – τοποθέτησης σκέψεων. Οι σεξουαλικές και βίαιες σκέψεις µπορεί να 
είναι τόσο απεχθής, 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 
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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. 
 

5.6. Αντιµετώπιση των ψευδαισθήσεων 
∆ιερεύνηση της ύπαρξης αλλά και των αντιλήψεων του ασθενή γύρω από τις 

ακουστικές ψευδαισθήσεις. Η διερεύνηση αυτή µπορεί να πάρει 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; � Συζήτηση πιθανών εξηγήσεων. 
� Νοµίζεις ότι απευθύνονται αποκλειστικά σε εσένα; 
� Πώς νοµίζεις ότι συµβαίνει αυτό; 
� Μήπως είναι πιθανό να προέρχονται από το µυαλό σου, πιθανά λόγο του άγχους που 
αισθάνεσαι; � Συζήτηση «επειδή ακούς φωνές δε σηµαίνει ότι είσαι τρελός». 

Εστιασµός του ασθενή στη φύση,  την προέλευση, το νόηµα, το περιεχόµενο και τα 
πιστεύω που συνδέονται µε τις ψευδαισθήσεις. Συγκεκριµένα: 
� Φυσικά χαρακτηριστικά. Αφορά τον εστιασµό σε χαρακτηριστικά όπως: ο αριθµός των 

φωνών, η έντασή τους, ο τόνος, η προφορά, το φύλο και ο τόπος προέλευσης. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι φωνές θεωρούνται υπερβολικά δυνατές ή 
παντοδύναµες και η ενεργοποίηση ή απενεργοποίησή τους θεωρείται αδύνατη.  

� Ταυτότητα και σκοπός. Θεωρούνται ότι είναι είτε µοχθηρές είτε καλοσυνάτες. Στην 1η 
περίπτωση πρόκειται είτε για τιµωρία είτε για άδικη καταδίωξη. Στη 2η µπορεί να είναι 
φιλικές ή προστατευτικές. Στην περίπτωση αυτή έχει παρατηρηθεί άρνηση 
συµµόρφωσης µε τη 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 η φωνή λεει. 
� Σχετικές σκέψεις και πιστεύω.  Εστιάζεται η προσοχή 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 να εξεταστεί από τον ασθενή και να γίνει αποδεκτό 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) δε θα 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 µη 

µπορούν να την ακούσουν 
3. Προέρχεται από το µυαλό του ίδιου του ασθενή (και πιθανά σχετίζεται µε το stress 

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 πως 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 αµφισβητείται η ίδια η πίστη. Αυτό γίνεται δίνοντας στοιχεία ανακρίβειας  και 
προσφέροντας εναλλακτικές εξηγήσεις των γεγονότων. Η εναλλακτική αυτή είναι πως η 
πίστη είναι µια κατανοητή προσπάθεια να δοθεί νόηµα στις φωνές καθώς και η σύνδεσή της 



 14

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 test 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 πιθανά δεν είναι τόσο τροµακτικές και δε 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 πιο να 
χρησιµοποιήσουν στρατηγικές αντιµετώπισης. Σε σχέση µε το περιεχόµενο ο καλύτερος 
τρόπος είναι είτε να αντιµετωπιστούν ως αυτόµατες σκέψεις ή µε την απευθείας 
αντιπαράθεση µαζί τους. ∆ηµιουργούνται και καταγράφονται λογικές απαντήσεις προς τις 
φωνές. Αυτές µπορούν να καταγραφούν σε ένα κασετόφωνο, ώστε ο ασθενείς να τις ακούει 
όταν οι φωνές είναι ενεργές. 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 ασθενής πρέπει να είναι 
ενηµερωµένοι ότι οι φωνές µπορεί να επιδεινωθούν πριν την βελτίωση. 

 
5.7. 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 «δε γνωρίζω αυτή τη λέξη…είναι δικιά σου;…τι σηµασία έχει αυτή για 
‘σένα;…», αλλά ακόµα 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 διαταραχής της επικοινωνίας. 

� ∆ιαταραχή της σκέψης – Χάλαση των ειρµών. Και στη διαταραχή αυτή βασική τεχνική 
αποτελεί η προτροπή του ασθενή να διευκρινίσει τη σύνδεση µεταξύ των διαφόρων 
τµηµάτων του λόγου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 
 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

(Kingdon, D. & Turnington, D. (1994)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ηµιουργία Θεραπευτικής 
Σχέσης 

Τρέχουσες ∆υσκολίες. 
Ακρίβεια και Συνάφεια. 
Αποφυγή Χιούµορ. 

Εξήγηση της Ψύχωσης 
χρησιµοποιώντας τη λογική 

της κανονικότητας 

Αποκαταστροφοποίηση 
 
Μοντέλο ευαλωτότητας – 

stress (Zubin) 
 

Ενίσχυση συµµόρφωσης µε 
τη 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 


