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Η αποτελεσματικότητα της Μελλοντικής 
Κατευθυνόμενης Θεραπείας - 

Future Directed Therapy στην Κατάθλιψη
Ινστιτούτο Έρευνας και 

Θεραπείας της Συμπεριφοράς



Η θεραπεία της κατάθλιψης

• Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ) - Cognitive Behavioural Therapy (CBT)


1. Αναγνώριση δυσλειτουργικών σκέψεων και συμπεριφορών


2. Τροποποίηση δυσλειτουργικών σκέψεων και συμπεριφορών


• Στόχος της ΓΣΘ:


1. Η μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης 


2. Βελτίωση ποιότητας ζωής 


3. Στοχοθεσία και επίτευξη στόχων


4. Συμμετοχή σε δραστηριότητες επιβράβευσης 


5. Πρόληψη υποτροπής



Μελλοντική Κατευθυνόμενη Θεραπεία
Future Directed Therapy (FDT)


Vilhauer et al. (2012) 

• Η FDT στηρίζεται στην έννοια της ευημερίας: Την ανάγκη του ανθρώπου να 
χρειάζεται αυτό που επιθυμεί


• Θετικές σκέψεις και προσδοκίες για το μέλλον                 ευημερία


• Η ικανότητα κατεύθυνσης σκέψης και συμπεριφοράς με θετικό τρόπο για το 
μέλλον είναι αποκτηθείσα δεξιότητα.




Η Ανάπτυξη της FDT

1960: Επικέντρωση κυρίως στο μέλλον, παρά στο παρόν και στο παρελθόν


2010: Jennice S. Vilhauer και συνεργάτες ανέπτυξαν και εξέτασαν πρώτη φορά 
την FDT.


Ευρήματα στα οποία στηρίχθηκε ο σχεδιασμός της FDT θεραπείας:


Οι άνθρωποι με κατάθλιψη συγκριτικά με τον υγιή πληθυσμό:


• Δεν έχουν περισσότερες αρνητικές αντιλήψεις για το μέλλον έχουν όμως λιγότερες 
θετικές προσδοκίες.


• Οι περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία θετικών 
προσδοκιών, για το αίσθημα αισιοδοξίας και για τις σκέψεις καλύτερης ζωής έχουν 
περιορισμένη λειτουργικότητα 



Στόχος του σχεδιασμού της FDT:


• Να μετριάσει τα συμπτώματα κατάθλιψης απομακρύνοντας τις σκέψεις από το 
παρόν ή το παρελθόν και να δημιουργήσει θετικές προσδοκίες για το μέλλον.


• Να μειώσει την έμφαση που δίνεται στους περιορισμούς που υπάρχουν στο 
παρόν


• Να ανακατευθύνει τη σκέψη σε ευχάριστα γεγονότα και καταστάσεις που 
πλησιάζουν περισσότερο τους μελλοντικούς στόχους. 


• Να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση ποιότητας ζωής του ασθενούς


- να αντλεί ευχαρίστηση από όσα κάνει στη ζωή του


- να επιδιώκει την ευδοκιμία 



Δεξιότητες εκπαίδευσης στην FDT


• Στοχοθεσία


• Σχεδιασμός μέλλοντος


• Διαχείριση και επίλυση προβλημάτων και απογοητεύσεων



CBT και FDT

• Και οι δύο θεραπευτικές μέθοδοι χρησιμοποιούν ως βασικά εργαλεία τη σκέψη 
και τη συμπεριφορά


• Η ΓΣΘ επικεντρώνεται στις δυσλειτουργικές σκέψεις και συμπεριφορές


• Η FDT επικεντρώνεται στις επιθυμητές πλευρές της ζωής και στα ευχάριστα 
συναισθήματα που αυτές προκαλούν


• Η ΓΣΘ επικεντρώνεται στο παρελθόν και το παρόν


• Η FDT επικεντρώνεται στο μέλλον



Στόχος της παρουσίασης: η παράθεση εκτενούς διερεύνησης γύρω από 
την αποτελεσματικότητα της FDT μεθόδου στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής ασθενών με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή 

Μεθοδολογία

• Έρευνα σε μηχανές αναζήτησης όπως το google scholar


• Συγκέντρωση των καταλληλότερων άρθρων βάση του περιεχομένου τους και 
της σχετικότητας τους με το αντικείμενο μελέτης


• Χρήση λέξεων/φράσεων κλειδιών για την αναζήτηση αρθρογραφίας όπως για 
παράδειγμα:  FDT ,future directed therapy, positive expectations for the 
future, quality of life, treating depression, cognitive behavioural therapy for 
depression, CBT αλλά και συνδιασμός αυτών.



Περιορισμοί στη Μεθοδολογία


• Ορισμένα άρθρα δεν συμπεριλήφθηκαν λόγω αδυναμίας παροχής πλήρους 
πρόσβασης σε αυτά και αξιολόγησης της καταλληλότητάς τους 


• Βιβλιογραφία μόνο στην αγγλική γλώσσα 


• Έλλειψη άρθρων μελέτης περίπτωσης. Περιορισμός σε άρθρα σύγκρισης 
ομάδων οι οποίες ακολούθησαν διαφορετικές θεραπείες (πχ FDT - CBT)



Έρευνες που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της FDT 

• Vilhauer et al. (2012): 2 ομαδες ασθενών (μια CBT και μια FDT)


• Vilhauer et al. (2013): 2 ομαδες ασθενών (μια CBT και μια FDT)


FDT —> Βελτίωση συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους.

FDT —> Μεγαλύτερη βελτίωση στη ποιότητα ζωής των ασθενών συγκριτικά με 
CBT.




Έρευνες που υποστηρίζουν το θεωρητικό υπόβαθρο στο 
οποίο στηρίχθηκε η FDT

• Bjarehed, Sarkohi και Anderson (2010)


• IsHak et al. (2011)


• Mak, Ng και Wong (2011)


• Smoski et al., (2011)


• Der-Avakian et al. (2012)


• Dichter et al., (2012)


• Der-Avakian και Markou (2012)


• Kosnes et al, (2013)


• Thrimm et al. (2013)


• Edmondson και MacLeod (2015)


• Gamble et al. (2019)



Περιορισμοί ερευνών Vilhauer et al. (2012 & 2013)

• Μικρό δείγμα συμμετεχόντων. 

• Έλλειψη διαφoρών μεταξύ των ομάδων σε δημογραφικό επίπεδο. 

• Έλλειψη διάκρισης ασθενών σε χρόνιους και μη.

• Ύπαρξη φαρμακευτικής αγωγής 

• Αξιολόγηση μόνο πριν και μετά τη θεραπεία έλλειψη συμπληρωματικής 
αξιολόγησης


• Υποκειμενική αξιολόγηση από πλευράς κάθε ασθενούς 



Έρευνες που δεν υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της FDT 

• Roepke και Seligman (2016): Υποστηρίζει πως οι αρνητικές αντιλήψεις για το μέλλον είναι 
το σύμπτωμα της κατάθλιψης και ο πυρήνας της ασθένειας.


Αρνητική αναπαράσταση μέλλοντος = επιρροή σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών 


Η FDT δεν διαφέρει από την CBT από την οποία και προέρχεται:


Και οι δυο χρησιμοποιούν τεχνικές που επικεντρώνονται στην διόρθωση μιας ελαττωματικής 
νοητικής αναπαράστασης για το μέλλον.


- Ανάγκη ανάπτυξης τεχνικών που θα προσανατολίζονται προς το μέλλον


- Ανάγκη περισσότερων αξιολογήσεων και ελεγχόμενων ερευνών




Συμπεράσματα

• Ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από μείζονα καταθλιπτική διαταραχή έχουν 
περιορισμένη δραστηριότητα στο σημείο εκείνο του εγκεφάλου που είναι 
υπεύθυνο για την επιβράβευση και την αισιοδοξία —> Δυσκολία δημιουργίας 
θετικών προσδοκιών για το μέλλον.


• Θετική επίδραση της FDT στη κατάθλιψη. Κατεύθυνση της σκέψης του ατόμου  
σε θετικές προσδοκίες και την ευημερία του.


• Έρευνες που εξέτασαν την αποτελεσματικότητα της FDT έδειξαν μείωση του 
άγχους καθώς και σημαντικές βελτιώσεις στην στάση, την διάθεση και την 
αίσθηση ευημερίας των ασθενών με κατάθλιψη. Επιπλέον η FDT κατάφερε να 
επιφέρει μεγαλύτερη βελτίωση στη ποιότητα ζωής των ασθενών συγκριτικά με 
την CBT.



Περιορισμοί Ανασκόπησης
• Παρόλο που υπάρχει πληθώρα ερευνών οι οποίες υποστηρίζουν την κεντρική ιδέα 

της FDT θεραπείας καθώς και τις αρχές της, βρέθηκαν και παρουσιάζονται µόνο δύο 

έρευνες οι οποίες εξέτασαν σε κλινικό πλαίσιο την αποτελεσµατικότητά της. 

           Το γεγονός αυτό, οδηγεί στο συµπέρασµα πως παρόλη τη πληθώρα σηµαντικής 

θεωρίας η οποία υποστηρίζει τη συγκεκριµένη µέθοδο, υπάρχει ανάγκη περαιτέρω 

διεξαγωγής κλινικών ερευνών οι οποίες θα ελέγξουν την αποτελεσµατικότητα της FDT 

θεραπείας στη κατάθλιψη, είτε σε σύγκριση µε άλλες θεραπείες είτε και µέσα από 

µελέτες περίπτωσης.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Bar, M. (2014). Predictions in the brain: Using Our Past to Generate a Future. Oxford University Press. 

Bjarehed, J., Sarkohi, A., Anderson, G. (2010). Less positive or more negative? Future-directed thinking in mild to moderate depression. Cognitive behavioral therapy 39(1): 37-45. 

Der-Avakian A., Markou, A. (2012). The neurobiology of anhedonia and other reward-related deficits. Trends in Neuroscience, 35(1):68–77. 

Dichter GS, Kozink RV, McClernon FJ, Smoski MJ. (2012) Remitted major depression is characterized by reward network hyperactivation during reward anticipation and hypoactivation during reward outcomes. Journal of Affective 

Disorders, 136(3):1126–1134. 47. 

Edmondson, O.J.H., MacLeod, A.K. (2015) Psychological Well-Being and Anticipated Positive Personal Events: Their Relationship to Depression. Clinical Psychology & Psychotherapy 22(5): 418-425. 

Gamble, B., Moreau, D., Tippett, L J., Addis, D R. (2019) Specificity of Future Thinking in Depression: A Meta-Analysis. Perspectives on Psychological Science, 14(5): 816-834 https://doi.org/10.1177/1745691619851784 

Hollon, D.S., Ponniah, K. (2010). A review of empirically supported psychological therapies for mood disorders in adults. Depression and Anxiety, (10): 891-932. https://dx.doi.org/10.1002%2Fda.20741 

IsHak, WW, Greenberg, J. M., Balayan, K., Kapitanski, N., Jeffrey, J., Fathy, H., Fakhry, H., Rapaport, M.H. (2011). Quality of Life: The Ultimate Outcome Measure of Interventions in Major Depressive Disorder. Harvard Review of 

Psychiatry, 19:5 229-239, DOI: 10.3109/10673229.2011.614099 

Kosnes, L., Whelan, R., O’Donovan, A., McHugh, L.A. (2013). Implicit measurement of positive and negative future thinking as a predictor of depressive symptoms and hopelessness. Consciousness and Cognition 22: 898–912. 

Mak WS, Ng IS, Wong C. (2011) Resilience: enhancing well-being through the positive cognitive triad. J Couns Psychol. 58(4):610–617. 

Roepke A.M., Seligman M.E.P. (2016). Depression and prospection. British Journal of Clinical Psychology 55: 23–48. 

 Smoski MJ, Felder J, Bizzell J, Green, S.R., Ernst, M., Lynch, T.R., Dichter, G.S. (2009). fMRI of alterations in reward selection, anticipation, and feedback in major depressive disorder. Journal of Affective Disorders, 118:69–78. 

Smoski MJ, Ritternberg A, Dichter GS. (2011). Major depressive disorder is characterized by greater reward network activation of monetary than pleasant image rewards. Psychiatry Research: Neuroimaging, 194(3):263–270. 

Sohl SJ, Moyer, A. (2009). Refining the conceptualization of a future-oriented self-regulatory behavior: Proactive coping. Personality and Individual Differences, 47:139–144. 

Tartakovsky, M. (2014). A New Treatment for Depression. Retrieved from Psych Central: h/p://psychcentral.com/lib/a-new-treatment-for-depression/ 

Thimm, J., Holte, A., Brennen, T., Wang, C. E. (2013). Hope and expectancies for future events in depression. Frontiers in Psychology 4.  h/ps://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00470 

Vilhauer, J.S, Cortes, J., Moali, N., Chung, S., Mirocha, J., IsHak, W.W. (2013). Improving Quality of Life for Patients with Major Depressive Disorder by Increasing Hope and Positive Expectations with Future Directed Therapy (FDT). 

Innov Clin Neurosci, 10(3):12–22. 

Vilhauer, S. J., Young, S., Kealoha, C., Borrmann, J., IsHak, W.W. , Rapaport M. H., Hartoonian, N., Mirocha, J. (2012) Treating Major Depression by Creating Positive Expectations for the Future: A Pilot Study for the Effectiveness of 

Future-Directed Therapy (FDT) on Symptom Severity and Quality of Life. CNS Neuroscience & Therapeutics, 18: 102-109.

https://doi.org/10.1177/1745691619851784
https://dx.doi.org/10.1002%252Fda.20741
https://doi.org/10.3109/10673229.2011.614099
http://psychcentral.com/lib/a-new-treatment-for-depression/
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00470


ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ


