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Η Αποτελε



Internet-based Cognitive Behavioral Therapy (iCBT)(1)

 Η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική θεραπεία μέσω διαδικτύου,

Internet-based Cognitive Behavioral Therapy (iCBT) 

αποτελεί καινούριο φαινόμενο στον τρόπο που παρέχονται οι 

υπηρεσίες αυτές τα τελευταία 15 χρόνια και σταδιακά 

αναπτύσσεται όλο και περισσότερη έρευνα γύρω από την 

αποτελεσματικότητά της σε ποικίλες διαταραχές (Gratzer & 

Khalid-Khan, 2016) 



Internet-based Cognitive Behavioral Therapy (iCBT)(2)

 Καινούργιος ρόλος του  διαδικτύου στη ψυχοθεραπεία

 Παροχή πληροφοριών με γραπτό ή οπτικοακουστικό τρόπο 

 Μέσο για αξιολόγηση και διάγνωση

 Εργαλείο αυτο-βοήθειας μέσα από την παρακολούθηση 
δομημένων προγραμμάτων

 Δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα σε θεραπευτές και 
θεραπευόμενους για ζητήματα ψυχικής υγείας (Foroushani, 
Schneider & Assareh, 2011)



Internet-based Cognitive Behavioral Therapy (iCBT)(3)

 Η  iCBT είναι μια θεραπεία:

 Bασίζεται στο διαδίκτυο

 Υιοθετεί τις αρχές του CBT

 Ακολουθεί βασικά πρωτόκολλα γύρω από κάθε διαταραχή

 Προσφέρεται από καλά εκπαιδευμένους θεραπευτές 

 Η αξιολόγηση, η θεραπεία και τα ψυχομετρικά εργαλεία λαμβάνουν 
χώρα χωρίς καμία πρόσωπο με πρόσωπο επαφή ανάμεσα σε θεραπευτή 
και θεραπευόμενο. 

 H συνεργασία γίνεται μέσα σε ασφαλείς  διαδικτυακούς χώρους 



Internet-based Cognitive Behavioral Therapy (iCBT)(4)

Ορισμός(2) 

 Η θεραπεία είναι βραχεία, αλλά εντατική,  η διάρκειά της 
κυμαίνεται από 5 ως 16 εβδομάδες (Ruwaard, Lange, Schrieken & 
Emmelkamp, 2011)

 Η  παρέμβαση τροποποιείται βάση του αν πρόκειται για πρόληψη, 
πρώιμη παρέμβαση, θεραπεία ή follow-up

 Τα ηλεκτρονικά  μέσα  που χρησιμοποιούνται για την παροχή 
υπηρεσιών είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαδικτυακές 
συζητήσεις (chat), ιστοσελίδες, βιντεοκλήσεις ή εφαρμογές μέσω 
τηλεφώνου
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iCBT

Είδη (1)

 Αυτο-βοήθεια-(self-help)

 Χαρακτηρίζεται από την απουσία καθοδήγησης από επαγγελματία 
θεραπευτή. 

 Αυτός ο τρόπος επιτρέπει μεγάλης κλίμακας  και χαμηλού κόστους 
παρεμβάσεις 

 Εμφανίζει αποτελεσματικότητα σε ποικίλα συμπτώματα, αν και  τα 
ποσοστά είναι μικρά και ο κίνδυνος για διακοπή θεραπείας υψηλός 

 Κατάλληλη και χρήσιμη σε επίπεδο πρόληψης



iCBT

Είδη (2)

 Καθοδηγούμενη αυτο-βοήθεια» (Guided self-help)

 Mία σύζευξη αυτο-βοήθειας και καθοδήγησης από επαγγελματία

 Στην περίπτωση αυτή, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας 

προσφέρουν βοήθεια και καθοδήγηση στους θεραπευόμενους ως 

προς τη διαχείριση του υλικού μέσα από ηλεκτρονική 

αλληλογραφία, ανταλλαγή μηνυμάτων ή βιντεοκλήση

 Η υποστήριξη αυτή είναι περιορισμένη χρονικά

 Η εμπλοκή του θεραπευτή εδώ είναι ικανή από μόνη της να 

αυξήσει τόσο τη δέσμευση στη θεραπεία όσο και την 

αποτελεσματικότητα αυτής



iCBT

Είδη (3)

 Ψυχοθεραπεία

 Ταυτίζεται με μια επέκταση της καθοδηγούμενης αυτο-βοήθειας, 
με τη διαφορά ότι βασίζεται σε σύγχρονα μέσα επικοινωνίας

 Ενισχύει την αυτο-αποτελεσματικότητα μέσα από έναν συνδυασμό 
εργασιών/ασκήσεων και ψυχοεκπαίδευσης

 Ο ρόλος του θεραπευτή δεν περιορίζεται στην παροχή 
καθοδήγησης όταν ο θεραπευόμενος δυσκολεύεται στη διαχείριση 
του υλικού, αλλά επεκτείνεται σε όλα τα καθήκοντα και την 
επαγγελματική στάση που θα είχε και στη δια ζώσης 
ψυχοθεραπεία
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iCBT

Διαδικασία(1)

Στάδιο Αξιολόγησης 

 Γίνετε η  αναγνώριση των συμπτωμάτων και των αναγκών για να 
τοποθετηθεί ο θεραπευόμενος στο σωστό πρωτόκολλο παρέμβασης και 
παροχής βοήθειας 

Στάδιο επικοινωνίας με ένα επαγγελματία ψυχικής υγείας 

 Με ασύγχρονες μεθόδους (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μηνύματα) γίνεται 
η εξοικείωση  στη διαδικασία και την πλατφόρμα 

 Αυτό γίνεται μέσα από την ενημέρωση ότι η θεραπεία θα διαρκέσει 
συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών και ότι κάθε φορά θα δίνεται νέο υλικό 
το οποίο ο θεραπευόμενος θα πρέπει να επεξεργαστεί



iCBT

Διαδικασία(2)

 Το υλικό αυτό ταυτίζεται με το αντίστοιχο της δια ζώσης 
θεραπείας και περιλαμβάνει ασκήσεις και πληροφορίες, όπως 
ψυχοεκπαίδευση, συμπεριφορικά πειράματα και ημερολόγια 
καταγραφής

 Κάθε ενότητα ολοκληρώνεται με ανοιχτές ερωτήσεις, τις οποίες ο 
θεραπευόμενος οφείλει να απαντά και να αποστέλνει στο 
θεραπευτή 

 Ο θεραπευτής υποχρεούται να δίνει μια ανατροφοδότηση στον 
πρώτο για την εξέλιξή του με γραπτό τρόπο (Carlbring, Andersson, 
Cuijpers, Riper & Hedman-Lagerlof, 2018) 



iCBT

Διαδικασία(3)

 Η αρχική αξιολόγηση  μπορεί να οδηγήσει τόσο σε προγράμματα 

«αυτο-βοήθειας» και  «καθοδηγούμενης αυτο-βοήθειας» τα οποία 

κατά βάση αφορούν σε ασύγχρονες μεθόδους 

 ‘Oσο και σε διαδικτυακή ψυχοθεραπεία με σύγχρονα μέσα στην 

οποία ο τρόπος ταυτίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο με τη δια 

ζώσης διαδικασία 

 Συνεπώς, η iCBT θεραπεία μπορεί να είναι σύγχρονη και 

ασύγχρονη ( Ruwaard, 2013)





Πλεονεκτήματα της  iCBT

 Η  ευκολότερη πρόσβαση στη θεραπεία

 Το διαδίκτυο  καταφέρνει να εκμηδενίζει τις αποστάσεις 

 Ασθενείς με συμπτωματολογία που αποτρέπει τη μετακίνηση –

αγχώδεις διαταραχές ή κατάθλιψη- δύσκολα καταφτάνουν σε έναν 

θεραπευτή, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ο τόπος διαμονής είναι 

αυτός που περιορίζει τις δυνατότητες για ειδική φροντίδα από 

επαγγελματίες(Andersson, 2010)



Η Αποτελεσματικότητα της iCBT

Ερευνητικά δεδομένα

 Το 1997, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ κατασκεύασαν 
μια από τις πρώτες ψυχοθεραπευτικές πλατφόρμες στο World Wide Web. 

 Εφάρμοσαν ένα ήδη υπάρχον πρωτόκολλο για τη διαταραχή 
Μετατραυματικού Στρες βασισμένο στη CBT θεραπεία, επιχειρώντας να 
απευθυνθούν σε ένα σύνολο 20 φοιτητών με αντίστοιχη 
συμπτωματολογία 

 Προς έκπληξη των ερευνητών, η θεραπεία μέσω διαδικτύου επέφερε 
μείωση των συμπτωμάτων σε 19 από τους 20 συμμετέχοντες, η ένταση 
των οποίων μειώθηκε σε ένα φυσιολογικό επίπεδο μετά τη θεραπεία που 
έλαβαν 



Ερευνητικά Δεδομένα σε σχέση με συγκεκριμένες 

Διαταραχές (1)

 Κατάθλιψη

 Συγκριτικά με τη δια ζώσης θεραπεία, φαίνεται  ότι η διαδικτυακή 

δεν είναι λιγότερο αποτελεσματική και μοιάζει να αποδίδει το ίδιο, 

ενώ είναι  το ίδιο αποτελεσματική και με τη θεραπεία που βασίζεται 

στη χρήση βιβλίων 

 Υπάρχουν δεδομένα που καταδεικνύουν ότι η διαδικτυακή θεραπεία 

βασισμένη στην αυτο-βοήθεια δύναται να βελτιώσει τη 

συμπτωματολογία της κατάθλιψης, αν και οι έρευνες είναι πιο σαφείς 

σε σχέση με τις αγχώδεις διαταραχές(Foroushani, Schneider & 

Assareh, 2011)



Ερευνητικά Δεδομένα σε σχέση με συγκεκριμένες  

Διαταραχές(2)

 Ο Ruwaard και οι συνεργάτες του, το 2009, πραγματοποίησαν μια 
σημαντική έρευνα με σκοπό τη μελέτη της αποτελεσματικότητας της 
διαδικτυακής θεραπείας σε ασθενείς με ήπια και μέτρια κατάθλιψη 

 Συγκρίνοντας τους συμμετέχοντες με ένα δείγμα ελέγχου σε λίστα 
αναμονής, η θεραπεία iCBT με καθοδήγηση από θεραπευτή είχε θετικά 
αποτελέσματα και σημαντική μείωση συμπτωματολογίας σε ένα δείγμα 
ενηλίκων με χρόνια συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης

 Στη follow-up διαδικασία  φάνηκε τα αποτελέσματα της θεραπείας να 
έχουν παραμείνει, αν και η λήψη φαρμακευτικής αγωγής συνδέθηκε 
προβλεπτικά με αρνητικό αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα



Ερευνητικά Δεδομένα σε σχέση με συγκεκριμένες 

Διαταραχές (3)

 Παρά την απουσία της δια ζώσης επαφής, οι συμμετέχοντες 
δήλωσαν ικανοποιημένοι, τόσο από το θεραπευτή όσο και 
από τη διαδικασία συνολικά. Στην αρχική φάση της 
θεραπείας το ποσοστό των drop outs ήταν μόλις 9% 

 Σε σχέση με τη διαδικασία του follow-up, τα δεδομένα 
έδειξαν ότι το 90% των συμμετεχόντων ολοκλήρωσε τη 
θεραπεία και μόλις το 10% διέκοψε πριν ολοκληρωθεί η  
παρέμβαση, ενώ  η διακοπή της θεραπείας δεν είχε συνάφεια 
με την αρχική σοβαρότητα των αναφερόμενων συμπτωμάτων



Ερευνητικά Δεδομένα σε σχέση με συγκεκριμένες 

Διαταραχές (4)

 Τα ποσοστά υποδεικνύουν ότι :

 Tο 47% του δείγματος είχε θεραπευτεί από την κατάθλιψη στην 

πρώτη φάση της παρέμβασης, ενώ στο follow-up ένα ίδιο ποσοστό 

είχε ανακάμψει 

 Το 76% των ατόμων που είχαν θεραπευτεί στη διαδικασία του 

follow-up διατήρησε τη βελτίωση αυτή μέχρι 18 μήνες



Ερευνητικά Δεδομένα σε σχέση με συγκεκριμένες 

Διαταραχές(5)

 Κρίση Πανικού

 Το 93% των συμμετεχόντων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία και μόνο 
τέσσερις διέκοψαν 

 Συγκριτικά με το δείγμα των ανθρώπων που βρίσκονταν σε λίστα 
αναμονής, οι συμμετέχοντες που συμμετείχαν στην iCBT θεραπεία είχαν 
έξι φορές περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν 50% μείωση των 
συμπτωμάτων άγχους που βίωναν

 Το 81% συμφώνησε στη συμμετοχή στη follow-up διαδικασία, η οποία 
πραγματοποιήθηκε τρία χρόνια μετά την αρχική παρέμβαση



Ερευνητικά Δεδομένα σε σχέση με συγκεκριμένες 

Διαταραχές(6) 

 Μετά την πρώτη παρέμβαση, οι συμμετέχοντες ανέφεραν μέτρια 

ως σημαντικά αποτελέσματα στη μείωση των συμπτωμάτων 

πανικού 

 Στη δεύτερη μέτρηση καταγράφηκε ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση 

τόσο στην ένταση όσο και στη συχνότητα των κρίσεων πανικού

 Η πλειοψηφία αυτών που έλαβαν μέρος στο follow-up (68%) δεν 

ανέφεραν κανένα επεισόδιο κρίσης πανικού μια βδομάδα πριν



Ερευνητικά Δεδομένα σε σχέση με συγκεκριμένες 

Διαταραχές(7)

 Γενικευμένη αγχώδη διαταραχή 

 Οι Mewton, Wong, Comm και Andrews (2012) σχεδίασαν μια 
ερευνητική διαδικασία στην οποία υποβλήθηκαν οι συμμετέχοντες 
ακολουθώντας έξι συνολικά ενότητες από ένα πρωτόκολλο iCBT
για τη ΓΑΔ 

 Σε κάθε ενότητα συγκρίνονταν μεταξύ τους όσοι είχαν 
ολοκληρώσει με αυτούς που δεν το είχαν βγάλει εις πέρας εξ 
ολοκλήρου (baseline), ενώ έγινε αργότερα και μια δεύτερη 
μέτρηση 



Ερευνητικά Δεδομένα σε σχέση με συγκεκριμένες

Διαταραχές(8)

 Παρατηρήθηκε μείωση της συμπτωματολογίας της ΓΑΔ, αλλά και 

της δυσφορίας που βίωναν τα άτομα, σε συνδυασμό με βελτίωση 

της ποιότητα ζωής 

 Τα μεγέθη επίδρασης που προέκυψαν από τις στατιστικές 

αναλύσεις ήταν όλα μέτρια προς υψηλά, ενώ παράλληλα το 60% 

των περιπτώσεων που συμμετείχαν στην έρευνα πληρούσαν τα 

κριτήρια για ύφεση της συμπτωματολογίας μετά την ολοκλήρωση 

του πρωτοκόλλου 



Ερευνητικά Δεδομένα σε Ειδικούς  Πληθυσμούς(1)

 Αυτή η μορφή θεραπείας αξιολογήθηκε για κατάθλιψη σε 255 

ασθενείς με διαβήτη

 Το πρόγραμμα περιλάμβανε οκτώ ενότητες που διήρκησαν οκτώ 

εβδομάδες και έγιναν μετρήσεις κατά την έναρξη, αμέσως μετά τη 

θεραπεία και ένα μήνα αργότερα



 Σε σύγκριση με εκείνους που βρίσκονταν σε λίστα αναμονής, οι 

ασθενείς που έλαβαν CBT θεραπεία μέσω διαδικτύου έδειξαν 

σημαντικές βελτιώσεις στα καταθλιπτικά συμπτώματα σε 

παρακολούθηση ενός μήνα

 Τέλος, στην ανάλυση ανά πρωτόκολλο, τόσο τα καταθλιπτικά 

συμπτώματα όσο και η δυσφορία που σχετίζεται με τον διαβήτη 

μειώθηκαν μέσα σε έναν μήνα από την αρχική μέτρηση 

Ερευνητικά Δεδομένα σε Ειδικούς  Πληθυσμούς(2)



Ερευνητικά Δεδομένα σε Ειδικούς  Πληθυσμούς(3)

 Ένα άλλο πρόγραμμα, το Cancer Coping Online, αναπτύχθηκε με 

σκοπό τη μείωση  της δυσφορίας μεταξύ των ασθενών με καρκίνο, 

χρησιμοποιώντας έξι ενότητες που παραδόθηκαν ανά εβδομάδα

 Σε μια πιλοτική μελέτη συμμετείχαν 12 ασθενείς που 

αξιολογήθηκαν κατά την έναρξη και επτά εβδομάδες μετά την 

έναρξη της θεραπείας 

 Τα ευρήματα έδειξαν σημαντική μείωση στο αρνητικό 

συναίσθημα, την απελπισία, αλλά και το άγχος



Ερευνητικά Δεδομένα σε Ειδικούς  Πληθυσμούς(4)

 Πρόσφατα, ερευνητές ανέπτυξαν ένα πλήρως αυτοματοποιημένο 

πρόγραμμα CBT που παρέχεται μέσω διαδικτύου και ονομάζεται 

Deprexis

 Στόχος του είναι  η διαχείριση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων 

στους ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας



Ερευνητικά Δεδομένα σε Ειδικούς  Πληθυσμούς(5)

 Το πρόγραμμα περιελάβανε δέκα διαδοχικές ενότητες, με τους 

ασθενείς να αξιολογούνται κατά την έναρξη, αμέσως μετά τη 

θεραπεία και έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας 

 Το μέγεθος επίδρασης για τη συνολική κλίμακα του Beck για την 

κατάθλιψη ήταν 0.53 σε σχέση με τους συμμετέχοντες που δε 

λάμβαναν κάποια θεραπεία (Fischer et al., 2015)



Ερευνητικά Δεδομένα σε Ειδικούς  Πληθυσμούς(6)

 Πολλά προγράμματα του iCBT έχουν εφαρμοστεί σε παιδιά και 
εφήβους στο σχολικό πλαίσιο 

 Κάποια πρωτόκολλα, όπως το BRAVE-ONLINE και το 
MoodGYM, εφαρμόστηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε 
άλλα σχολικά πλαίσια, με στόχο τη διαχείριση του άγχους από τα 
παιδιά

 Και τα δυο προγράμματα οδήγησαν στη μείωση των αγχωδών 
συμπτωμάτων στα παιδιά, υποδεικνύοντας την 
αποτελεσματικότητά τους (Calear, & Christensen, 2010)



Συμπεράσματα και  περιορισμοί            

Θεραπευτική Σχέση/

Δέσμευση 
Αξιολόγηση

Πρόσβαση στο διαδίκτυο Είδος της διαταραχής

Περιορισμοί



Συμπεράσματα και Περιορισμοί(1)

Θεραπευτική σχέση

 Η απουσία της άμεσης παρακολούθησης και επαφής με τον 
θεραπευόμενο μπορεί να καταστεί προβληματική  λόγω της 
δυσκολίας δόμησης και θεμελίωσης μιας καλής θεραπευτικής 
σχέσης, βασιζόμενη στην εμπιστοσύνη, ασφάλεια και 
σταθερότητα

 Σημαντικό επίσης είναι η δυσκολία στη δέσμευση και στην  
αφοσίωση στη θεραπευτική διαδικασία που  μειώνει την 
πιθανότητα ολοκλήρωσης  των θεραπευτικών προγραμμάτων



Συμπεράσματα και Περιορισμοί(2)

 Η δέσμευση στη θεραπεία έχει φανεί κάποιες φορές να μειώνεται όταν η 
φροντίδα παρέχεται από απόσταση ή και όταν προσφέρεται λίγη 
υποστήριξη, γεγονός που καθιστά τη διαδικτυακή θεραπεία λιγότερο 
κατάλληλη για κάποιους (Andersson & Cuijpers, 2009)

 Για παράδειγμα, πολλοί μπορούν να εμπλακούν σε μια διαδικτυακή 
θεραπεία, αλλά συγχρόνως να απαιτείται η πρόσωπο-με- πρόσωπο ατομική 
CBT θεραπεία ή ακόμα και ομαδική, αλλά και σε κάποιες άλλες 
περιπτώσεις, που κρίνεται απαραίτητο, φαρμακευτική αγωγή (Andersson, 
2010) 



Συμπεράσματα και Περιορισμοί(3)

 Φαίνεται λοιπόν η δέσμευση να είναι σε άμεση συνάφεια με το βαθμό 
και την ποιότητα επικοινωνίας που διατηρεί κάθε θεραπευόμενος με τον 
εκάστοτε θεραπευτή (Gratzer & Khalid-Khan, 2016) 

 Για παράδειγμα, έρευνες δείχνουν ότι στη θεραπεία με συγκεκριμένα 
πρωτόκολλα (πχ MoodGYM), μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων -
περίπου 73%- διέκοψαν πρόωρα τη θεραπεία και δεν ολοκλήρωσαν όλες 
τις απαιτούμενες συναντήσεις, όταν η θεραπεία αυτή ήταν μη 
κατευθυνόμενη από κάποιον επαγγελματία ψυχικής υγείας 



Συμπεράσματα και Περιορισμοί(4)

 Συμπερασματικά τα ποσοστά ολοκλήρωσης του ίδιου 

προγράμματος δείχνουν με καθοδήγηση και παρουσία ειδικού, να 

είναι σχεδόν ίδια με τα αντίστοιχα της δια ζώσης CBT θεραπείας, 

υποδεικνύοντας ότι η παρουσία θεραπευτή και τα ποσοστά drop 

out βρίσκονται μάλλον σε μια αντιστρόφως ανάλογη συσχέτιση 

(Twomey et al., 2014)



Συμπεράσματα και Περιορισμοί(5)

Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

 Κατά παρόμοιο τρόπο, η πρόσβαση και η ευκολία αυτής στην τεχνολογία από 

όλους είναι μάλλον σε αμφισβήτηση, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που δεν 

κατέχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή

 Επιπλέον, τα θεραπευτικά προγράμματα συνήθως απαιτούν  λογισμικά και 

εφαρμογές που πιθανόν μετατρέπουν τη διαδικασία σε περισσότερο πολύπλοκη 

 Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, μάλιστα, στις οποίες, όσοι δεν είναι ιδιαίτερα 

εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και τις απαιτήσεις, αρνούνται να 

αντικαταστήσουν τις κλινικές δια ζώσης θεραπείες με το διαδίκτυο



Συμπεράσματα και Περιορισμοί(6)

Αξιολόγηση

 Η διαδικτυακή παροχή θεραπείας θέτει κάποια ερωτήματα γύρω 

από την αξιόπιστη και έγκυρη αξιολόγηση των ενδιαφερόμενων  

καθώς η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα μέσω διαδικτύου  βασιζόμενη 

κυρίως σε αυτοσυμπληρούμενες κλίμακες, και προκύπτει  ζήτημα 

λάθος διάγνωσης και ακατάλληλης μορφής θεραπείας (Gratzer & 

Khalid-Khan, 2016)



Συμπεράσματα και Περιορισμοί(7)

Αξιολόγηση

 Η αξιολόγηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας και 

γι’αυτό είναι αναμενόμενο πολλοί θεραπευόμενοι να πρέπει να 

αξιολογηθούν ορθά σαν μέρος της όλης διαδικασίας

 Ωστόσο, το διαδίκτυο μοιάζει να μην είναι σε θέση να 

αντικαταστήσει όλες τις καλές πλευρές και τα πλεονεκτήματα της 

καλής κλινικής αξιολόγησης και διαχείρισης κατ’ επέκταση 



Συμπεράσματα και Περιορισμοί(8)

 Η καθολική, κατά συνέπεια, χρήση του διαδικτύου σε πολλούς 
τομείς της κλινικής εργασίας πιθανά να οδηγήσει σε ακατάλληλα 
παρεμβατικά προγράμματα για τον εκάστοτε θεραπευόμενο, ο 
οποίος  είναι αδιαμφισβήτητο ότι θα βιώσει την αποτυχία μέσα  
στη θεραπεία

 Το επακόλουθο, όμως, αυτού είναι ότι το συμπέρασμα στο οποίο 
θα προβούν, είναι ότι εν γένει η CBT θεραπεία είναι 
αναποτελεσματική για εκείνους και όχι κάποιες επιμέρους 
αδυναμίες της διαδικτυακής διαδικασίας (Andersson, 2010) 



Συμπεράσματα και Περιορισμοί(9)

 Σοβαρότητα της διαταραχής 

 Επιπλέον, αν και έχει ελεγχθεί για μέτρια ως σοβαρά προβλήματα 
ψυχικής υγείας, λίγες πληροφορίες υπάρχουν για την 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας μέσω διαδικτύου για 
σοβαρότερες διαταραχές, όπως είναι η διπολική διαταραχή ή η 
σχιζοφρένεια 

 Στις τελευταίες, μάλιστα το iCBT μοιάζει να λειτουργεί 
συμπληρωματικά στη θεραπεία και όχι αυτόνομα (Andersson, 
Carlbring, Ljotsson & Hedman, 2013)



Συμπεράσματα και Περιορισμοί(10)

 Συμπερασματικά, η διαδικτυακή Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική θεραπεία ανοίγει

νέους δρόμους και προοπτικές στον τομέα της CBT θεραπείας

 Η αποτελεσματικότητα που αναφέρεται μέσα από ερευνητικά δεδομένα είναι

αδιαμφισβήτητη, ενώ μοιάζει να μην υπολείπεται σε σχέση με τη δια ζώση



Συμπεράσματα και Περιορισμοί(11)

 Προκύπτουν λοιπόν πολλοί προβληματισμοί σε σχέση με τον τρόπο

εφαρμογής της, τη διαδικασία, τη δέσμευση στη θεραπεία, αλλά

κυρίως το ρόλο του θεραπευτή και την ποιότητα της θεραπευτικής

σχέσης

 Ένα ερώτημα που τίθεται είναι σε ποιους πληθυσμούς και σε ποιες

διαταραχές είναι κατάλληλη η διαδικτυακή θεραπεία, αλλά και το

πώς αυτό το είδος θεραπείας μπορεί να συνυπάρξει παράλληλα με

άλλου είδους θεραπείες, όπως η φαρμακοθεραπεία



Περαιτέρω Έρευνα

 Επιπλέον, ένα ακόμη θέμα μελέτης θα ήταν η δυνατότητα εισαγωγής 

αυτής της μεθόδου και της αποτελεσματικότητάς της σε ποικίλα 

κλινικά πλαίσια, είτε σε επίπεδο πρόληψης είτε σε επίπεδο παρέμβασης 

 Τέλος, αναφορικά με το ρόλο του θεραπευτή, ίσως θα ήταν 

ενδιαφέρουσα η μελέτη της θεραπευτικής σχέσης και της ποιότητάς 

της, αλλά και σε σχέση με τους ίδιους, πόσο ικανοποιημένοι δηλώνουν 

οι ίδιοι από τις υπηρεσίες που παρέχουν κι αν αυτές είναι αντάξιες του 

επιπέδου των κλινικών τους γνώσεων



Σας ευχαριστώ για  τη προσοχή σας 


