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Moeller (2001) : η προδιάθεςη ςτισ γρήγορεσ, 
μη ςχεδιαςμένεσ αντιδράςεισ ςε εςωτερικά 
ή εξωτερικά ερεθίςματα, χωρίσ προςοχή για 
τισ αρνητικέσ ςυνέπειεσ αυτών των 
αντιδράςεων ςτο ίδιο τον εαυτό ή ςτουσ 
άλλουσ.



1. Μοντϋλο Ιδεοψυχαναγκαςτικού Υϊςματοσ

2. υμπεριφορικό ό μη χρόςησ ουςιών μοντϋλο 
εθιςμού

3. Μοντϋλο υναιςθηματικών Διαταραχών



Τα άτομα και ςτα δύο άκρα του φάςματοσ 
(καταναγκαςτικότητα – παρορμητικότητα) 
έχουν ωσ κοινό την ανικανότητα να απέχουν 
από επαναλαμβανόμενεσ ςυμπεριφορέσ.

Διαφορέσ

Παρορμητικότητα : 
ςυμπεριφορϋσ 

ευχϊριςτεσ, εγω-
ςυντονικϋσ, 

αναζητούν διϋγερςη 
και ευχαρύςτηςη

Καταναγκαςτικότητα : 
μεύωςη ϊγχουσ, 
εμμονϋσ, εγω-

δυςτονικό, αποφεύγουν 
το ρύςκο και τον 

κύνδυνο.



Παρόρμηςη εμπλοκόσ :

• ςε ςυμπεριφορϋσ με αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ 

• αυξανόμενη ϋνταςη 

• μεύωςη τησ ορμόσ και/ό ευχαρύςτηςη με την 
ολοκλόρωςό τησ.

Εθιςμού χωρύσ 
ναρκωτικϊ

υμπεριφορικού 
εθιςμού

Εθιςμόσ χωρύσ 
ουςύεσ



Ομοιότητεσ  με διαταραχϋσ χρόςησ ουςιών

 Δυςκολύα αναςτολόσ ό καθυςτϋρηςησ 
παρόρμηςησ ό ευχαρύςτηςησ

 Γενετικϋσ και/ό παθοφυςιολογικϋσ μελϋτεσ. 
Νευρολογικϋσ ςυνδϋςεισ όμοιεσ ςτον 
παθολογικό τζόγο και ςτη χρόςη ουςιών.

 Ανταπόκριςη ςτη χρόςη ανταγωνιςτών 
οπιοειδών

 Περιοχϋσ του φλοιού



 Διαταραχϋσ ςυναιςθηματικού φϊςματοσ

 Ευχϊριςτεσ - προβληματικϋσ ςυμπεριφορϋσ 
ανακουφύζουν από (-) ςυναιςθόματα.

 Κατϊθλιψη ό ανϊμεικτη κατϊςταςη μανύασ

Σα ςυμπτώματα τησ διϊθεςησ 
προηγούνται τησ διαταραχόσ ό 

ϋρχονται μετϊ ?



1. Μοντϋλο Ιδεοψυχαναγκαςτικού Υϊςματοσ

2. υμπεριφορικό ό μη χρόςησ ουςιών μοντϋλο 
εθιςμού

3. Μοντϋλο υναιςθηματικών Διαταραχών



Διαςπαςτικϋσ Διαταραχϋσ, Διαταραχϋσ  Ελϋγχου 
Παρορμόςεων και Διαταραχϋσ Διαγωγόσ

 η αντιθετικό, προκλητικό διαταραχό

 η διαλεύπουςα εκρηκτικό διαταραχό

 η διαταραχό διαγωγόσ

 η πυρομανύα

 η κλεπτομανύα



Διαταραχϋσ αλλιώσ προςδιοριζόμενεσ ό μη 
προςδιοριςμϋνεσ  : 

 καταναγκαςτικό-παρορμητικό διαταραχό 
χρόςησ ιντερνϋτ (εθιςμόσ),

 καταναγκαςτικό-παρορμητικό διαταραχό 
ςεξουαλικών ςυμπεριφορών (εθιςμόσ ςτο ςεξ)

 η καταναγκαςτικό-παρορμητικό διαταραχό 
αγορών 

 ο επαναλαμβανόμενοσ αυτό-ακρωτηριαςμόσ 



Υϊςμα ιδεοψυχαναγκαςτικών διαταραχών :

 η τριχοτιλλομανύα 

 η δερματιλλομανύα 

1η φορϊ -ςυμπεριφορικού εθιςμού. Διαταραχϋσ 
Εθιςμών και Διαταραχϋσ χετιζόμενεσ με 
ουςύεσ. 

 διαταραχϋσ χρόςησ ουςιών αλκοόλ, οπιοειδό
κ.α,διαταραχό τζόγου. 



 διαταραχό ελλειμματικόσ προςοχόσ και 
υπερκινητικότητασ

 η διπολικό διαταραχό 

 η διαταραχό επειςοδιακόσ υπερφαγύασ

 η αντικοινωνικό διαταραχό προςωπικότητασ

 η οριακό διαταραχό προςωπικότητασ

 η νόςοσ του πϊρκινςον

 η ϊνοια ςχετιζόμενη με τραύμα ςτο κεφϊλι



1. Εκπαίδευςη ςτην Νοερή ή Συςτηματική 
Απευαιςθητοποίηςη (τεχνική χαλάρωςησ με 
εικόνα)

Εκπαύδευςη ςε  ςύντομη προοδευτικό μυώκό 
χαλϊρωςη. 

Υανταςύα : ϋκθεςη ςε κατϊςταςη που πυροδοτεύ 
την ορμό   δεν δρα, φεύγει ςε μια 
κατϊςταςη ςυνεχόμενησ χαλϊρωςησ

Σζόγοσ, παραφιλύεσ, 
ςεξουαλικϋσ ςυμπεριφορϋσ, 
υπερφαγύα, τριχοτιλλομανύα, 

κλεπτομανύα, αγορϋσ, 
επιθετικότητα



1. Εκπαίδευςη ςτην Νοερή ή Συςτηματική 
Απευαιςθητοποίηςη (τεχνική χαλάρωςησ με 
εικόνα)

κοπόσ να μειώςει : 

α) την ορμό να εμπλακεύ ςτην ςυμπεριφορϊ

β) τον ενθουςιαςμό που ςυνδϋεται με την 
ςυμπεριφορϊ  και 

γ) την επύμονη διϋγερςη που παρϊγεται από 
προςπϊθειεσ να αντιςταθεύ ςτην ορμό να 
ολοκληρώςει τη ςυμπεριφορϊ.



1. Εκπαίδευςη ςτην Νοερή ή Συςτηματική 
Απευαιςθητοποίηςη (τεχνική χαλάρωςησ με 
εικόνα)

 Ήςυχο δωμϊτιο, ϊνετη θϋςη

 3-5’ προοδευτικόσ μυικόσ χαλϊρωςησ, χαλαρόσ 
για περύπου 20’ τησ ςυνεδρύασ

 Εξϊςκηςη 2-3 νοερϋσ εικόνεσ κϊθε μϋρα για πϋντε 
με εφτϊ μϋρεσ

Βόμα 1ο : αναγνώριςη ςυμπεριφορικόσ ακολουθύασ 
(τουλϊχιςτον 3). Κϊθε ακολουθύα ‘ςπϊει’ ςε πϋντε 
ό ϋξι ςκηνϋσ ςτο ςενϊριο τησ εικόνασ.

Μύα τυπικό ακολουθύα θεραπεύασ εύναι η ακόλουθη :



1. Εκπαίδευςη ςτην Νοερή ή Συςτηματική 
Απευαιςθητοποίηςη (τεχνική χαλάρωςησ με εικόνα)

1η ςκηνό :Ειςϊγοντασ την παρόρμηςη. ύντομεσ οδηγύεσ 
χαλϊρωςησ. 

2η ςκηνό : χεδιαςμόσ να περϊςει μϋςα από την 
παρόρμηςη. ύντομεσ οδηγύεσ χαλϊρωςησ.

3η ςκηνό : Υτϊνοντασ ςτον τόπο. ύντομεσ οδηγύεσ 
χαλϊρωςησ. 

4η ςκηνό : Δημιουργώντασ διϋγερςη και ενθουςιαςμό με 
τη ςυμπεριφορϊ. ύντομεσ οδηγύεσ χαλϊρωςησ. 

5η ςκηνό : Δημιουργώντασ ‘δεύτερεσ ςκϋψεισ’ για την 
ςυμπεριφορϊ. ύντομεσ οδηγύεσ χαλϊρωςησ. 

6η ςκηνό : Μειώνοντασ την ελκυςτικότητα τησ 
ςυμπεριφορϊσ. ύντομεσ οδηγύεσ χαλϊρωςησ. 



1. Εκπαίδευςη ςτην Νοερή ή Συςτηματική 
Απευαιςθητοποίηςη (τεχνική χαλάρωςησ με 
εικόνα)

Βόμα 2: πϊςιμο κϊθε ακολουθύασ γεγονότων ςε 
τϋςςερισ ό ϋξι ςκηνϋσ που οδηγούν ςε ϋνα 
επειςόδιο ςυμπεριφορϊσ.

Βόμα 3: Επιλογό τεχνικόσ χαλϊρωςησ

Βόμα 4: Δημιουργύα ενόσ ςεναρύου

Βόμα 5: Πραγματοπούηςη ςυνεδρύασ εύτε με το να 
διαβϊζει κϊποιοσ το ςενϊριο ό να παύζει 
ηχογραφημϋνη ςε καςϋτα



1. Εκπαίδευςη ςτην Νοερή ή Συςτηματική 
Απευαιςθητοποίηςη (τεχνική χαλάρωςησ με 
εικόνα)

Σϋλοσ θεραπεύασ : 
1.Μεύωςη ςυχνότητασ 

και ϋνταςησ ορμών 
2. Αύξηςη χαλϊρωςησ 
και αύςθηςη ελϋγχου 

τησ ςυμπεριφορϊσ του

Προςοχό! 
Ελλεύμματα ςτην 

προςοχό
οβαρό καταθλιπτικό 

διαταραχό 
Και/ό ενδεύξεισ 

ςχιζοειδούσ διαταραχόσ 
προςωπικότητασ



2. Εκπαίδευςη ςτον Έλεγχο των Παρορμήςεων

Αλλαγό των περιβαλλοντικών ερεθιςμϊτων

Ενδυνϊμωςη ερεθιςμϊτων για την επιθυμητό 
εναλλακτικό ςυμπεριφορϊ

Εςωτερικόσ ϋλεγχοσ ερεθιςμϊτων



3. Εκπαίδευςη ςτην Τεχνική Έκθεςησ και 
Παρεμπόδιςησ Αντίδραςησ

ταδιακό αυξητικό ϋκθεςη ςε ερεθύςματα ςχετικϊ 
με την παρορμητικό ςυμπεριφορϊ

Νιώθει τη διϋγερςη και την αύξηςη του ϊγχουσ και 
η ϋκθεςη τερματύζεται όταν και τα δύο ϋχουν 
μειωθεύ

ταδιακό ϋκθεςη με το να χειρύζεται 
περιβαλλοντικϊ ενδεχόμενα



4.Εκπαίδευςη ςτισ Εναλλακτικέσ Πηγέσ Ευχαρίςτηςησ

Αντικατϊςταςη τησ ορμόσ με εναλλακτικϋσ 
ςυμπεριφορϋσ ευχαρύςτηςησ και ενθουςιαςμού 

Ρεαλιςτικό πλϊνο δραςτηριοτότων ςε καταςτϊςεισ 
υψηλού κινδύνου (μακροπρόθεςμο πλϊνο) αλλϊ και 
όταν αιςθϊνεται ϋντονεσ ορμϋσ (βραχυπρόθεςμο 
πλϊνο)



5. Εκπαίδευςη ςτην Συγκαλυμμένη Ευαιςθητοποίηςη

Cautela (1967) – κλεπτομανύα.
Υανταςύα : παρορμητικό ςυμπεριφορϊ και τισ 
αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ αυτόσ 

Παρϊδειγμα : φαντϊζεται τον εαυτό του ςε 
ϋνα κατϊςτημα ϋχοντασ την ορμό να κλϋψει 

και τότε ςκϋφτεται ότι :
•τον πιϊνουν

•φωνϊζουν την αςτυνομύα,
•του βϊζουν χειροπϋδεσ,

•τον βϊζουν ςε αςτυνομικό όχημα,
•τον κρατϊνε ςτη φυλακό,

•παρουςιϊζεται ςτο δικαςτόριο,
•δημοςιεύεται ςτισ εφημερύδεσ, 

•το μαθαύνουν οι γονεύσ και οι γεύτονεσ,
•χϊνει την οικογϋνειϊ του. 



5. Εκπαίδευςη ςτην Συγκαλυμμένη Ευαιςθητοποίηςη

Ποικιλύα αρνητικών ςυνεπειών 

Εβδομαδιαύεσ ςυνεδρύεσ 30 λεπτών.

Μετϊ από 1, 2, 5 και 14 μόνεσ υπόρξε διατόρηςη των 
θεραπευτικών οφελών. 

ε ςυνδυαςμό με την ϋκθεςη και την παρεμπόδιςη 
αντύδραςησ, ςτη ςυνϋχεια, ο θεραπευόμενοσ πηγαύνει ςε ϋνα 
κατϊςτημα και του ζητεύται να φανταςτεύ ότι ο υπεύθυνοσ του 
καταςτόματοσ τον παρακολουθεύ. 

Με αυτόν τον τρόπο μειώνει τη ςυμπεριφορϊ, αν και οι ορμϋσ 
να κλϋψει παρϋμειναν (!)



6. Εκπαίδευςη ςτην Τεχνική Αποςύνδεςησ 

τόχοσ : να ςταματόςει τισ δυςλειτουργικϋσ κινόςεισ με το να 
παρϋμβει ενεργητικϊ ςτο κινητικό επύπεδο του ατόμου

Σροποπούηςη αρχικόσ κύνηςησ  διαφορετικό, μη επιζόμια 
κύνηςη. 

Η ςυνόθεια τροποποιεύται και οδηγεύται ςε αδιϋξοδο. 

Η αρχό τησ νϋασ ςυμπεριφορϊσ εύναι η ύδια όπωσ πριν αλλϊ 
ανακατευθύνεται (αποςύνδεςη)

Ονυχοφαγύα
Σριχοτιλλομανύα

Δερματιλλομανύα



6. Εκπαίδευςη ςτην Τεχνική Αποςύνδεςησ 
Παρϊδειγμα :  τα δϊχτυλα αρχύζουν να ςηκώνονται προσ το 
πρόςωπο, δεν φτϊνουν όμωσ ςτο ςτόμα, αλλϊ κινούνται ςτο αυτύ.

Κϊνοντασ αυτό, η παρόρμηςη για μια αύςθηςη που περιλαμβϊνει τα 
ακροδϊχτυλα εκτονώνεται, αλλϊ με ϋναν τρόπο που δεν εύναι ορατό 
η αυτοκαταςτροφικό πρϊξη. 

Οι νϋεσ κινόςεισ χρειϊζεται να εκτελούνται με μια μικρό ϋνταςη και 
ταχύτητα ςαν μια ‘τελικό ώθηςη’.

Η αποςυνδεδεμϋνη ςυμπεριφορϊ πρϋπει να εφαρμόζεται ςυνειδητϊ 
αρκετϋσ φορϋσ μϋςα ςτη μϋρα ειδικϊ ςε κρύςιμεσ καταςτϊςεισ που 
πυροδοτούν την ονυχοφαγύα ό την τριχοτιλλομανύα.

Η νϋα ςυμπεριφορικό ακολουθύα πρϋπει να εφαρμόζεται  επιτυχώσ 
πϋντε φορϋσ και για τουλϊχιςτον 2-3 λεπτϊ



7. Εκπαίδευςη ςτη διαχείριςη ενδεχόμενησ 
κατάςταςησ 
Φρόςη προκαθοριςμϋνων θετικών ό αρνητικών ςυνεπειών ωσ 
ανταμοιβό ό τιμωρύα ςτην εμφϊνιςη τησ ςυμπεριφορϊσ 
ςτόχου (π.χ. αποχό από τον τζόγο).

Κύνητρο για να διαλϋξουν περιςςότερο ςχεδιαςμϋνεσ 
ςυμπεριφορϋσ

Πιο διαδεδομϋνη : ςτη θεραπεύα διαταραχόσ χρόςησ ουςιών



8. Εκπαίδευςη ςτισ δεξιότητεσ αντιμετώπιςησ τησ ξαφνικήσ 
επιθυμίασ και ορμήσ 

Ο θεραπευόμενοσ ϋχει μια λύςτα επιλογών αντιμετώπιςησ των 
ξαφνικών παρορμόςεων : 

ϋλεγχοσ και αποφυγό των ερεθιςμϊτων

δραςτηριότητεσ απόςπαςησ προςοχόσ

να μιλόςει ςτην οικογϋνεια ό ςε φύλουσ για τισ ορμϋσ που 
βιώνει εκεύνη τη ςτιγμό

‘ςϋρφινγκ ορμόσ’ (urge surfing) : να μεύνει, δηλαδό, με την ορμό 
μϋχρι να περϊςει. Ορμϋσ = κύματα



8. Εκπαίδευςη ςτισ δεξιότητεσ αντιμετώπιςησ τησ 
ξαφνικήσ επιθυμίασ και ορμήσ 

Μετϊ από μερικϊ λεπτϊ η παρόρμηςη ϋχει εξαφανιςτεύ.

Τπενθύμιςη αρνητικών ςυνεπειών και των θετικών τησ αποχόσ, ςυχνϊ ςε κϊρτεσ 
υπενθύμιςησ 

1. Άνετη θϋςη, βαθιϋσ 
αναπνοϋσ και 
επικϋντρωςη ςτο 
ςώμα. Παρατόρηςη 
τησ παρόρμηςησ και 
των αιςθόςεων. 
Παρατόρηςη κϊθε 
περιοχό που βιώνει 
την ορμό και 
περιγραφό ςτον εαυτό 
του βιώματοσ

2. Επικϋντρωςη ςτην 
περιοχό που παρατηρεύται 
η ορμό, παρατόρηςη των 
αιςθόςεων (π.χ. 
αιςθϊνεςαι ζϋςτη, κρύο, 
γαργϊλημα, μούδιαςμα;) 
και να πει ςτον εαυτό του 
(Σο ςτόμα μου εύναι ξηρό. 
Καθώσ εκπνϋω, 
φαντϊζομαι τη μυρωδιϊ 
π.χ., του ποτού). 

3. Επανϊληψη τησ 
επικϋντρωςησ ςε κϊθε 
ςημεύο του ςώματοσ 
που βιώνει την 
παρόρμηςη. 
Παρατόρηςη του πώσ 
η ορμό ϋρχεται και 
φεύγει.



9. Εκπαίδευςη ςτη Θεραπεία Αντίςτροφησ Συνήθειασ (Habit 

Reversal Therapy - HRT) 

1. Εκπαύδευςη ςτην ενςυνειδητότητα (υνεδρύα 1)

2. Εκπαύδευςη ςε εναλλακτικϋσ αντιδρϊςεισ (υνεδρύα 2)

3. Κοινωνικό υποςτόριξη (υνεδρύα 3)

Azrin και Nunn (1973) :
•τικ, 

•δερματιλλομανύα, 
•ονυχοφαγύα, 

•τριχοτιλλομανύα, 
•δαχτυλολειχύα, 
•τραυλιςμόσ κ.α.



9. Εκπαίδευςη ςτη Θεραπεία Αντίςτροφησ Συνήθειασ (Habit 
Reversal Therapy - HRT) 

1. Εκπαύδευςη ςτην ενςυνειδητότητα: 

i. Περιγραφό αντύδραςησ : κοπόσ - πιο ενόμεροσ τησ 
κατϊςταςησ και να αναγνωρύζει τα προειδοποιητικϊ ςημϊδια 
τησ ςυμπεριφορϊσ.

ii. Αναγνώριςη αντύδραςησ: Προςομούωςη.

Καθοδηγεύται να ςταματόςει ςε διϊφορα ςημεύα για να 
προςϋξει τισ αιςθόςεισ που ςυμπεριλαμβϊνονται ςτην 
ςυμπεριφορϊ. 

Αύξηςη ενημερότητασ τησ κύνηςησ και διευκόλυνςη 
εφαρμογόσ τησ εναλλακτικόσ αντύδραςησ πριν την εκδόλωςη 
τησ παρορμητικόσ ςυμπεριφορϊσ.



9. Εκπαίδευςη ςτη Θεραπεία Αντίςτροφησ Συνήθειασ (Habit 

Reversal Therapy - HRT) 

2. Εκπαύδευςη ςτην Εναλλακτικό Αντύδραςη : 

Επιλογό  εναλλακτικόσ αντύδραςησ 
Εύκολη

Διακριτικό

Να περιλαμβϊνει τα χϋρια

Να εφαρμόζεται για περύπου ϋνα λεπτό

Εξϊςκηςη μϋςα ςτη ςυνεδρύα και ο θεραπευτόσ τον ςταματϊει όλο και 
νωρύτερα.  Έπειτα εξϊςκηςη κι εκτόσ ςυνεδρύασ.

Π.χ. γροθιϊ το χϋρι ςτο 
πλϊι του ςώματοσ / 

ςταύρωμα χεριών ςτο 
ςώμα / πιϊςιμο 

αντικειμϋνου/ χϋρια 
ςτισ τςϋπεσ



9. Εκπαίδευςη ςτη Θεραπεία Αντίςτροφησ Συνήθειασ (ΘΑΣ) 
(Habit Reversal Therapy - HRT) 

3. Εκπαύδευςη Κοινωνικόσ Υποςτόριξησ : 

Άτομο κοινωνικόσ υποςτόριξησ 

Τπενθύμιςη εναλλακτικόσ αντύδραςησ και ενύςχυςη

Προςομούωςη: αποτυχύασ τησ εναλλακτικόσ ςυμπεριφορϊσ, 
επιτυχύασ τησ και αποχόσ από την παρορμητικό ςυμπεριφορϊ

υνεδρύα 3 – Φ : οι επόμενεσ ςυνεδρύεσ εύναι ενιςχυτικϋσ.

αναςκόπηςη τησ προόδου, 

αναςκόπηςη και εξϊςκηςη των διαδικαςιών τησ 
θεραπεύασ

επύλυςη προβλόματοσ



10. Εκπαίδευςη ςτην Ενιςχυμένη Συμπεριφορική Θεραπεία 
Αποδοχήσ (Acceptance – Enhanced Behavior Therapy, 
AEBT)

Christenson και Mackenzie (1991)  δύο τύποι τριχοτιλλομανύασ : 

• η αυτόματη

• η επικεντρωμϋνη

ε ςυνδυαςμό με την παραδοςιακό ςυμπεριφοριςτικό θεραπεύα : 

η Θεραπεύα Αποδοχόσ και Δϋςμευςησ (ΘΑΔ) (Acceptance and 

Commitment Therarpy- ACT)  και 

η Διαλεκτικό υμπεριφορικό Θεραπεύα (ΔΘ)(Dialectical Behavior 

Therapy – DBT)

Κεντρικόσ τόχοσ : η προςαρμοςτικό ρύθμιςη του ςυναιςθόματοσ



10. Εκπαίδευςη ςτην Ενιςχυμένη Συμπεριφορική Θεραπεία 
Αποδοχήσ (ΕΣΘΑ) (Acceptance – Enhanced Behavior 
Therapy, AEBT)

Woods, Wetterneck και Flessner (2006) : ΘΑΔ & ΘΑ  ΕΘΑ 
για τη θεραπεύα τησ τριχοτιλλομανύασ.

κοπόσ τησ ΘΑΔ και τησ ενςυνειδητότητασ : 

1.μεύωςη των δυςπροςαρμοςτικών ρυθμύςεων του 
ςυναιςθόματοσ 

2.αλλαγό ςτη ςυμπεριφορϊ ςύμφωνα με τισ αξύεσ του 
θεραπευόμενου. 

Ο ςκοπόσ τουσ ςτην εφαρμογό τησ τριχοτιλλομανύασ εύναι να 
δημιουργόςουν ϋνα πλαύςιο όπου οι ορμϋσ για να τραβόξουν 
τα μαλλιϊ μπορούν να βιωθούν αλλϊ όχι να τισ 
ακολουθόςουν.



10. Εκπαίδευςη ςτην Ενιςχυμένη Συμπεριφορική Θεραπεία 
Αποδοχήσ (Acceptance – Enhanced Behavior Therapy, 
AEBT)

Η AEBT αποτελεύται από : 

ψυχοεκπαύδευςη

θεραπεύα ACT και 

θεραπεύα HRT. 

Οι Crosby και οι ςυνεργϊτεσ (2012) πρότειναν ϋνα πρωτόκολλο 
θεραπεύασ για την τριχοτιλλομανύα με 6 ςυνεδρύεσ 



10. Εκπαίδευςη ςτην Ενιςχυμένη Συμπεριφορική Θεραπεία 
Αποδοχήσ (Acceptance – Enhanced Behavior Therapy, AEBT)

υνεδρύα 1 : Χυχοεκπαύδευςη για την τριχοτιλλομανύα.

υνεδρύα 1 & 2 : Αποδοχό : η προθυμύα να βιώςει ο θεραπευόμενοσ τισ 

ορμϋσ να τραβόξει με την αναγνώριςη ότι το τρϊβηγμα εύναι επιλογό. Παρϊδοξο.

υνεδρύεσ 3-4 : Γνωςιακό αποκόλληςη : εξερεύνηςη ορμών. Αλλαγό 

όχι του περιεχομϋνου τουσ αλλϊ τησ λειτουργύα τουσ και να βιωθούν πρόθυμα ωσ 
εςωτερικϋσ εμπειρύεσ που δεν απαιτούν ςυμπεριφορικό αντύδραςη.



10. Εκπαίδευςη ςτην Ενιςχυμένη Συμπεριφορική 
Θεραπεία Αποδοχήσ (Acceptance – Enhanced 
Behavior Therapy, AEBT)

υνεδρύα 5:  Διεργαςύεσ του εαυτού ωσ πλαύςιο και η 
επαφό με την παρούςα ςτιγμό : δει τον εαυτό ωσ το πλαύςιο 
μϋςα ςτο οπούο οι ορμϋσ και οι ςκϋψεισ ςυμβαύνουν αντύ να ορύςει 
τον εαυτό από το περιεχόμενο αυτών των ςκϋψεων.

υνεδρύα 6 : Αξύεσ : 

α) η ςυμπεριφορϊ να καθοδηγεύται από αξύεσ κι όχι αυτόματεσ 
διεργαςύεσ τησ ςκϋψησ, όπωσ η ορμό να τραβόξει τα μαλλιϊ . 

β) Αναγνώριςη ότι η παρορμητικό ςυμπεριφορϊ ϋχει κόςτοσ 
ςε πτυχϋσ τησ ζωόσ του που εκτιμϊει. 



11. Εκπαίδευςη ςτην Ενιςχυμένη Διαλεκτική Συμπεριφορική 
Θεραπεία (ΕΔΣΘ)(Dialectical – enhanced behavior 

therapy, DEPT)

Keuthen και ςυνεργϊτεσ (2011) : ΔΘ & ΘΑ  ΕΔΘ για την 
τριχοτιλλομανύα ςε 10 ϊτομα.

Η ΔΘ περιλαμβϊνει : 

α) Ενςυνειδητότητα:

β) Ρύθμιςη ςυναιςθόματοσ 

γ) Ανοχό ςε αρνητικϊ ςυναιςθόματα 



11. Εκπαίδευςη ςτην Ενιςχυμένη Διαλεκτική Συμπεριφορική 
Θεραπεία (Dialectical – enhanced behavior therapy, 
DEPT)

11 εβδομαδιαύεσ ςυνεδρύεσ, 

διϊρκειασ 50’, 

4 ενιςχυτικϋσ ςυνεδρύεσ ςτη φϊςησ διατόρηςησ για τουσ 
επόμενουσ τρεισ μόνεσ (ςτισ 2, 4, 8 και 12 εβδομϊδεσ μετϊ τη 
θεραπεύα). 

Σο πρωτόκολλο τησ ΕΔΘ :

εναλλακτικό προςϋγγιςη ςτην ενιςχυμϋνη ΘΑΔ με ΓΘ, 

πιο εύκολη να μεταδοθεύ -ϋμφαςησ ςτισ οδηγύεσ για 
ςυγκεκριμϋνεσ δεξιότητεσ



11. Εκπαίδευςη ςτην Ενιςχυμένη Διαλεκτική Συμπεριφορική 
Θεραπεία (Dialectical – enhanced behavior therapy, 
DEPT)

υνεδρύα 1 : Χυχοεκπαύδευςη, κινητοποιητικό ςυνϋντευξη, 
ανϊλυςη αλυςύδασ των γεγονότων και αυτοπαρατόρηςη

υνεδρύα 2 : Εναλλακτικϋσ αντιδρϊςεισ, διαδικαςύεσ ελϋγχου 
ερεθύςματοσ και εκπαύδευςη ςτην πρόληψη υποτροπόσ

υνεδρύα 3-5: Εκπαύδευςη ςτην ενςυνειδητότητα

υνεδρύα 6-8 : Εκπαύδευςη ςτη ρύθμιςη του ςυναιςθόματοσ

υνεδρύα 9-10 : Εκπαύδευςη ςτην ανοχό αρνητικών 
ςυναιςθημϊτων

υνεδρύα 11 : Εκπαύδευςη ςτην πρόληψη υποτροπόσ

υνεδρύα 12-15 : ςυνεδρύεσ διατόρηςησ με ϋμφαςη ςτην 
πρόληψη υποτροπόσ και αναςκόπηςησ προηγούμενων 
τεχνικών. 



12. Εκπαίδευςη ςτο Γνωςιακό Συμπεριφοριςτικό Πρόγραμμα 
Θεραπείασ για τισ Διαταραχέσ Ελέγχου Παρορμήςεων (ΔΕΠ) 

Grant, Donahue και Odlaug (2011) : 6 ςυνεδρύεσ και 1 προαιρετικό 
οικογενειακό ςυνεδρύα. 

1η ςυνεδρύα : Ψυχοεκπαύδευςη ςτισ ΔΕΠ και Ενύςχυςη κινότρου

2η ςυνεδρύα : Οικονομικόσ προγραμματιςμόσ, Πρόβλεψη 
ερεθιςμϊτων που πυροδοτούν την ΔΕΠ και πλϊνο διαχεύριςησ 
των κλεμμϋνων αγαθών.

-Διαχεύριςη των κλεμμϋνων αγαθών ςτην κλεπτομανύα

-Διαχεύριςη ορμών για ϋναρξη φωτιϊσ ςτην πυρομανύα

-Διαχεύριςη χρόνου



12. Εκπαίδευςη ςτο Γνωςιακό Συμπεριφοριςτικό Πρόγραμμα 
Θεραπείασ για τισ Διαταραχέσ Ελέγχου Παρορμήςεων (ΔΕΠ) 

3η ςυνεδρύα : υμπεριφορικϋσ Παρεμβϊςεισ.

-Έλεγχοσ ερεθιςμϊτων 

-Ανϊπτυξη υγιών ςυμπεριφορών (εναλλακτικϋσ πηγϋσ 
ευχαρύςτηςησ)

4η ςυνεδρύα : Έκθεςη ςτη φανταςύα (νοερό απευαιςθητοπούηςη)

5η ςυνεδρύα : Αμφιςβητώντασ τισ παρορμητικϋσ πεποιθόςεισ –
γνωςιακό αναδόμηςη

6η ςυνεδρύα : Πρόληψη υποτροπόσ

7η ςυνεδρύα : υμμετοχό Οικογϋνειασ (Προαιρετικό)



13. Εκπαίδευςη ςτη Θεραπεία Ενιςχυμένησ Κινητοποίηςησ (ΘΕΚ) 
(Motivational Enhancement Therapy, MET) 

Κινητοποιητικό ςυνϋντευξη : τρόποσ ςυνϋντευξησ ανϊδειξησ τησ 
αςυμφωνύασ ανϊμεςα ςτην επιθυμύα του θεραπευόμενου να 
ςυνεχύςει ό να μειώςει την προβληματικό ςυμπεριφορϊ, με 
ςτόχο να αυξόςει το κύνητρο για να τη μειώςει

ΘΕΚ : ςυνόθωσ 2 ωσ 4 ςυνεδρύεσ.



14. Εκπαίδευςη ςτη Θεραπεία Ενςυνειδητότητασ και Τροποποίηςησ 
(ΘΕΤ) (Mindfulness and Modification Therapy) 

Διαδιαγνωςτικό θεραπεύα για την απορρυθμιςμϋνη ςυμπεριφορϊ που 
ςτοχεύει ςτισ εξατομικευμϋνεσ ανϊγκεσ και ςυμπεριφορϋσ του κϊθε 
θεραπευόμενου.

Ενςωμϊτωςη βαςικών αρχών και τεχνικϋσ από ϋξι θεραπεύεσ :
1. κινητοποιητικό ςυνϋντευξη (motivational interviewing – MI)
2. θεραπεύα πρόληψησ υποτροπόσ βαςιςμϋνη ςτην ενςυνειδητότητα 

(mindfulness – based relapse prevention- MBRP)
3. διαλεκτικό ςυμπεριφοριςτικό θεραπεύα (dialectical behavior therapy

– DBT )
4. θεραπεύα αποδοχόσ και δϋςμευςησ (acceptance and commitment 

therapy – ACT )
5. γνωςιακό ςυμπεριφοριςτικό θεραπεύα (cognitive behavioral therapy

– CBT ) 
6. θεραπεύα βαςιςμϋνη ςτην νοητικοπούηςη (mentalization – based 

psychotherapy – MBP).



14. Εκπαίδευςη ςτη Θεραπεία Ενςυνειδητότητασ και 
Τροποποίηςησ (Mindfulness and Modification Therapy) 

5 βαςικϋσ ςτρατηγικϋσ :

1. Επικϋντρωςη ςτη θεραπευτικό ςχϋςη με το να παρϋχεται 
ενεργητικό, μη-κριτικό ςτϊςη , επικύρωςη και επιβεβαύωςη. 

2. Επικϋντρωςη ςτισ αξύεσ του πελϊτη (και πώσ οι ςυμπεριφορϋσ-
ςτόχοι παρεμβϊλουν ςε μια ζωό ςυνεπό με αυτϋσ τισ αξύεσ).

3. Επικϋντρωςη ςτο να βοηθηθεύ ο θεραπευόμενοσ να καταλϊβει 
τον εαυτό του, τη ςυμπεριφορϊ του και τη θεραπεύα.

4. Παροχό καθοδόγηςησ και εργαςύασ για το ςπύτι.

5. Ο θεραπευτόσ ενεργητικϊ διαμορφώνει τισ ςυμπεριφορϋσ του 
θεραπευόμενου, με ευρεύα χρόςη τησ επικύρωςησ, τησ 
ενθϊρρυνςησ τησ θεραπευτικόσ ςχϋςησ και τησ υποςτόριξησ των 
αξιών του θεραπευόμενου



14. Εκπαίδευςη ςτη Θεραπεία Ενςυνειδητότητασ και 
Τροποποίηςησ (Mindfulness and Modification Therapy) 

Ατομικό εβδομαδιαύα θεραπεύα

20 ςυνεδρύεσ (1  ςυνεδρύα 90’ και 19 ςυνεδρύεσ 45-50’ ). 

16 πυρηνικϋσ ςυνεδρύεσ και 4 ‘ευϋλικτεσ’ ςυνεδρύεσ (επιλογό 
θεραπευτό και βαςύζονται ςτισ ανϊγκεσ του θεραπευόμενου)

Σροποποιημϋνεσ εκδοχϋσ τησ ΘΕΣ

Παρϊ την ευελιξύα τησ ςειρϊ των ςυνεδριών, οι πϋντε πρώτεσ 
πραγματοποιούνται με ςυγκεκριμϋνη ςειρϊ, ανεξϊρτητα από 
τη διϊρκεια και τον τρόπο διεξαγωγόσ τησ θεραπεύασ.



14. Εκπαίδευςη ςτη Θεραπεία Ενςυνειδητότητασ και 
Τροποποίηςησ (Mindfulness and Modification Therapy) 

Συνεδρία Α : υζότηςη αξιών. Ειςαγωγό ςτη ΘΕΣ 

υνεδρία Β : Βύωμα ουδετερότητασ. Ενςυνεύδητη ϋκθεςη ςε 
τρϋχουςεσ εμπειρύεσ 

Συνεδρία Γ : ενςυνεύδητη ϋκθεςη (μϋροσ 1ο) 

Συνεδρία Δ : ενςυνεύδητη ϋκθεςη (μϋροσ 2ο) 

Ημι – ευέλικτη Συνεδρία (μετϊ τη ςυνεδρύα Β, Γ ό Δ, 
αναλόγωσ την ανϊγκη). 



14. Εκπαίδευςη ςτη Θεραπεία Ενςυνειδητότητασ και 
Τροποποίηςησ (Mindfulness and Modification Therapy) 

Ενςυνεύδητη Ρύθμιςη υναιςθόματοσ

Συνεδρία Ε : Αναγνώριςη, προγραμματιςμόσ και ςυμμετοχό 
ςε δραςτηριότητεσ που εύναι ευχϊριςτεσ και ικανοποιητικϋσ.

Συνεδρία Ζ : Παρεμπόδιςη ορμών

Συνεδρία Στ : Απελευθϋρωςη εαυτού από το να ελϋγχεται από 
τισ ςκϋψεισ.

Συνεδρία Η : Αναγνώριςη ςτόχων, κατϊτμηςη και κατεύθυνςη 
προσ αυτούσ



14. Εκπαίδευςη ςτη Θεραπεία Ενςυνειδητότητασ και Τροποποίηςησ 
(Mindfulness and Modification Therapy)

Ενςυνεύδητη Επικοινωνύα/ ενςυνεύδητεσ χϋςεισ
Συνεδρία Θ : Λϋγοντασ ΟΦΙ : Δεξιότητεσ ενςυνεύδητησ ϊρνηςησ (OFFER)
Συνεδρία Ι : Δεξιότητεσ ενςυνεύδητησ διεκδύκηςησ (OFFER το οπούο 
προϋρχεται από τισ δεξιότητεσ διεκδικητικότητασ τησ ΔΘ 

Αποδοχό / Ενςυναύςθηςη
Συνεδρία Κ : Ελευθερώνοντασ τον εαυτό από τον ϋλεγχο και παύρνοντασ 
πύςω τη δύναμό του.
Μϋροσ 1ο : Αποδοχό και ανεκτικότητα καταςτϊςεων που δεν μπορούν ϊμεςα 
να αλλαχτούν.
Συνεδρία Λ : Ελευθερώνοντασ τον εαυτό από τον ϋλεγχο και παύρνοντασ πύςω 
τη δύναμό του.
Μϋροσ 2ο : Αποδοχό και ανεκτικότητα του εαυτού και των ϊλλων.
Συνεδρία Μ :  Βύωμα και ϋκφραςη κατανόηςησ (βελτύωςη ενςυναύςθηςησ και 
ςχϋςεων.



14. Εκπαίδευςη ςτη Θεραπεία Ενςυνειδητότητασ και 
Τροποποίηςησ (Mindfulness and Modification Therapy)

Ενςωμϊτωςη και Γενύκευςη 

Συνεδρία Ν : Προετοιμαςύα τησ διαδρομόσ : χτύζοντασ και 
ενδυναμώνοντασ τισ ςυνδϋςεισ

Συνεδρία Ξ : Ενςωμϊτωςη και γενύκευςη

Συνεδρία Ο : Σερματιςμόσ : Προγραμματιςμόσ για ςυνεχόμενη 
διαδικαςύα προσ μια γεμϊτη ζωό με αξύεσ.



 Γνωςιακό ςυμπεριφοριςτικό θεραπεύα : ενδεδειγμϋνη 
θεραπεύα για ϊτομα με  διαταραχϋσ ελϋγχου παρορμόςεων

 ΓΘ τεχνικϋσ :  από καθαρϊ ςυμπεριφοριςτικϋσ (π.χ. 
παρεμπόδιςη αντύδραςησ) μϋχρι καθαρϊ γνωςιακϋσ (π.χ. 
γνωςιακό αναδόμηςη). υνδυαςμόσ.

 Γνωςιακό διατύπωςη περύπτωςησ. Εύναι απαραύτητο να 
επαναξιολογόςει και να προςαρμόςει τη θεραπευτικό 
προςϋγγιςη καθώσ η θεραπεύα προχωρϊει για να καταφϋρει 
τη μϋγιςτη επιτυχύα



 Γνωςτικό-ςυναιςθηματικϊ νευροεπιςτημονικϊ μοντϋλα τησ 
παρορμητικότητασ φαρμακοθεραπευτικϋσ και 
ψυχοθεραπευτικϋσ  παρεμβϊςεισ.  
Περιςςότερη ϋρευνα

 Σεχνικϋσ που βαςύζονται ςτο τρύτο κύμα τησ γνωςιακόσ 
ςυμπεριφοριςτικόσ θεραπεύασ. 

 Η ενςυνειδητότητα : επιτρϋπει ςτο ϊτομο να διατηρόςει μύα 
υγιό απόςταςη από τα ςυναιςθόματα και τισ ςκϋψεισ, πριν 
ενεργόςει αυτόματα
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