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EΙΣΑΓΩΓΗ

O όρος διαταραχή εθισμού στο διαδίκτυο υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από

τον Goldberg το 1995 στις ΗΠΑ και αποτελεί μια ευρεία έννοια, που

περιλαμβάνει τον εθισμό :

• στα ηλεκτρονικά παιχνίδια,

• στο διαδικτυακό πορνογραφικό υλικό,

• στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης,

• στα τυχερά παιχνίδια,

• στις αγοραπωλησίες και

• στην υπερβολική αναζήτηση πληροφοριών (Young, 2013).



 Η εξάρτηση από το διαδίκτυο δεν αποτελεί μια αυτόνομη κλινική

οντότητα.

 To 2013 η διαταραχή διαδικτυακών παιχνιδιών, ένας υποτύπος του

εθισμού στο διαδίκτυο, συμπεριλήφθηκε στο τμήμα III της 5ης

έκδοσης του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών

Διαταραχών (DSM-V) ως μια δυνητικά νέα διάγνωση που χρειάζεται

περαιτέρω έρευνα.



Ο ορισμός της διαταραχής διαδικτυακών παιχνιδιών περιλαμβάνει εννιά κριτήρια,

τα οποία είναι παρόμοια με τα κριτήρια διαταραχών ελέγχου των παρορμήσεων και

συγκεκριμένα με τη διαταραχή χρήσης ουσιών και τη διαταραχή τυχερών

παιχνιδιών:

(1) ενασχόληση ή εμμονή με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια                                                                              

(2) εμφάνιση συμπτωμάτων απόσυρσης στην προσπάθεια περιορισμού ή 

διακοπής αυτών                                           

(3) ανοχή, ανάγκη αύξησης του χρόνου που δαπανάται σε αυτά                                                               

(4) ανεπιτυχείς προσπάθειες ελέγχου των ηλεκτρονικών παιχνιδιών                                                         

(5) απώλεια ενδιαφέροντος για άλλες δραστηριότητες, όπως χόμπι και διασκέδαση                                    

(6) συνεχής υπερβολική χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών παρά την επίγνωση 

της επίδρασης σε διάφορες πτυχές της ζωής                                                                                    

(7) εξαπάτηση των άλλων για την απόκρυψη της χρήσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών                                     

(8) χρήση αυτών για ανακούφιση ή διαφυγή από το άγχος ή το αίσθημα ενοχής και                                        

(9) διακινδύνευση ή απώλεια μιας σημαντικής σχέσης, δουλειάς, εκπαιδευτικής ή 

επαγγελματικής ευκαιρίας

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ DSM-V



 Σύμφωνα με το DSM-V η διάγνωση δίνεται εφόσον το άτομο πληροί

πέντε ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα κριτήρια τον

προηγούμενο χρόνο. Η βαρύτητα της διαταραχής διαδικτυακών

παιχνιδιών ταξινομείται ως ήπια, μέτρια ή σοβαρή βασισμένη στην

ποσότητα του χρόνου που αφιερώνεται στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και

στην επίδραση αυτών στη λειτουργικότητα του ατόμου.

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO, 2018) υιοθέτησε μια

διαφορετική ονοματολογία για το φαινόμενο αυτό, συμπεριλαμβάνοντάς

το ως διαταραχή παιχνιδιών, η οποία συμπεριλήφθηκε ως νέα

διάγνωση στην τελευταία αναθεώρηση της Διεθνούς Ταξινόμησης

Νόσων (ICD-11) στο τμήμα Διαταραχές λόγω χρήσης ουσιών ή

εθιστικών συμπεριφορών.



EΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ

 Σε μια πρόσφατη ανασκόπηση διατομεακών και διατμηματικών

επιδημιολογικών ερευνών βρέθηκε ότι ο επιπολασμός της διαταραχής

διαδικτυακών παιχνιδιών κυμαίνεται από 0,7% έως 27,5% διεθνώς

(Mihara & Higuchi, 2017).

 Σύμφωνα με τη μετα-ανάλυση της Fam (2018), ο επιπολασμός της

διαταραχής μεταξύ των εφήβων βρέθηκε 6,8% στα αγόρια και 1,3% στα

κορίτσια.

 Σε διεθνή δείγματα, χωρίς καθορισμένο εύρος ηλικίας, το ποσοστό

κυμαίνεται από 0,7% έως 15,6% (Feng et al., 2017) ή ελαφρώς

υψηλότερο στις κινεζικές μελέτες (από 3,5% έως 17%) (Long et al., 2018).



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η διαταραχή διαδικτυακών παιχνιδιών έχει σημαντικές επιπτώσεις (Mihara & Higuchi, 2017)

▪ στη σωματική υγεία του ατόμου (έλλειψη σωματικής άσκησης, κούραση, ανθυγιεινή
διατροφή, διαταραχές ύπνου)

▪ στην κοινωνική ζωή (κοινωνική απομόνωση, προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον,
απόλυση από την εργασία, αποβολή από το σχολείο) και

▪ στην ψυχική υγεία

Υψηλά είναι τα ποσοστά συννοσηρότητας (Mihara & Higuchi, 2017. Gonzalez-Bueso, 2018.
Wichstrom et al., 2019) με:

▪ συναισθηματικές και αγχώδεις διαταραχές,

▪ διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων,

▪ διαταραχές συμπεριφοράς,

▪ ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και

▪ διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Ένα εύρος πυρηνικών προσωπικών χαρακτηριστικών φαίνεται να προδιαθέτει τα άτομα για τη 

διαταραχή διαδικτυακών παιχνιδιών (Brand et al., 2019. King et al., 2019) :                                                                                                                            

▪ ψυχοπαθολογία

▪ στοιχεία προσωπικότητας (π.χ. χαμηλή αυτοεκτίμηση, υψηλή παρόρμηση και αρνητικό

συναίσθημα)

▪ κοινωνικές γνωσίες (π.χ. αντιλαμβανόμενη μοναξιά, φτωχές κοινωνικές δεξιότητες)

▪ δυσλειτουργικοί τρόποι αντιμετώπισης καθημερινών στρεσογόνων καταστάσεων

▪ ανεπαρκείς δεξιότητες ρύθμισης του συναισθήματος

▪ δυσπροσαρμοστικές πεποιθήσεις, όπως πεποιθήσεις σχετικά με την αξία της ανταμοιβής από

τα παιχνίδια

▪ δυσπροσαρμοστικοί και άκαμπτοι κανόνες

▪ γνωστικές προκαταλήψεις

▪ υπερβολική εξάρτηση από τα παιχνίδια

▪ μειωμένη γνωστική προσοχή και μειωμένος έλεγχος συμπεριφοράς



Δεδομένου της μη ξεκάθαρης αιτιολογίας της διαταραχής διαδικτυακών παιχνιδιών δεν

υπάρχει κάποιο διαθέσιμο θεραπευτικό πρωτόκολλο.

Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις που έχουν εφαρμοστεί συμπεριλαμβάνουν

• τη φαρμακοθεραπεία,

• την οικογενειακή θεραπεία,

• την κινητοποιητική συνέντευξη,

• τη συμβουλευτική υποστήριξη και

• τη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία (Zajac et al., 2020).



ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ: Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της ΓΣΘ στη

διαταραχή διαδικτυακών παιχνιδιών, μιας θεραπευτικής παρέμβασης

που φαίνεται να είναι θεραπεία εκλογής για τον εθισμό στο διαδίκτυο

γενικότερα.

Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα στις μηχανές αναζήτησης

PubMed και Google Scholar.

Χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός των παρακάτω λέξεων κλειδιών:

‘Internet gaming’ OR ‘gaming’ OR ‘video game’ OR ‘online gaming’

OR ‘digital gaming’ OR ‘game’] AND [‘addiction’ OR ‘pathological’ OR

‘excessive’ OR ‘problem’ OR ‘disorder’] AND [‘cognitive behavioral

therapy’ OR ‘treatment’ OR ‘intervention’].



Kριτήρια ένταξης ήταν μελέτες που: 

(1) περιλαμβάνουν την παρέμβαση ΓΣΘ σε άτομα με διαταραχή

διαδικτυακών παιχνιδιών και/ή με εθισμό στο διαδίκτυο, εφόσον

συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων με διαταραχή

διαδικτυακών παιχνιδιών

(2) αξιολογούν την έκβαση της θεραπείας και εκτιμούν την πορεία των

συμπτωμάτων της διαταραχής διαδικτυακών παιχνιδιών ή το χρόνο

αφιέρωσης στα ηλεκτρονικά παιχνίδια

(3) έχουν τουλάχιστον ημιπειραματικό σχεδιασμό

(4) περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10 συμμετέχοντες ανά ομάδα

(5) οι συμμετέχοντες μπορεί να έχουν συννοσηρές ψυχικές διαταραχές

ή συμπτώματα αυτών



Κριτήρια αποκλεισμού ήταν: 

(1) οι ανασκοπήσεις και τα θεωρητικά κείμενα

(2) μελέτες που περιλαμβάνουν αποκλειστικά φαρμακοθεραπεία χωρίς 
ψυχολογική παρέμβαση ΓΣΘ                                                                                                     

(3) μελέτες με άλλου είδους παρεμβάσεις και  ψυχοκοινωνικές 
θεραπείες                                                                                                                    

(4) μελέτες με ποιοτικά δεδομένα                                                                                                 

(5) μελέτες περίπτωσης

(6) μελέτες που εστιάζουν στην πρόληψη παρά στη θεραπεία και                                                                     

(7) μελέτες μη διαθέσιμες στα αγγλικά. 

Συμπεριλήφθηκαν 16 έρευνες της τελευταίας οκταετίας, από το 2013, 
που η διαταραχή εντάχθηκε ως πιθανή νέα διαγνωστική κατηγορία, 
μέχρι το 2020.



ΓΣΘ σε ατομική μορφή



Τυπική ΓΣΘ

❖ Τυπική ΓΣΘ σε συνδυασμό με κινητοποιητική συνέντευξη (Thorens et

al., 2014).

❖ Tυπική ΓΣΘ με ή χωρίς την προσθήκη ψυχοεκπαιδευτικής ομάδας

για τους γονείς των συμμετεχόντων. Η ψυχοεκπαιδευτική ομάδα

αφορούσε την πληρέστερη κατανόηση των διαταραχών εθισμού, τη

βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, την επίλυση προβλημάτων

και τη θέσπιση ορίων (González-Bueso et al., 2018).



Eξειδικευμένη ΓΣΘ

❖ CBT-IA : το πρώτο ΓΣΘ μοντέλο για άτομα με εθισμό στο διαδίκτυο

και συννοσηρές ψυχικές διαταραχές (Young, 2013)

❖ PIPATIC (“Programa Individualizado Psicoterapéutico para la

Adiccion a las Tecnologías de la Informacion y la Comunicacion”):

πρόγραμμα για εφήβους με συμπτώματα εθισμού στα ηλεκτρονικά

παιχνίδια και συννοσηρές διαταραχές, βασισμένο στις αρχές της

ΓΣΘ (Torres-Rondriquez et al., 2018)



CBT-IA (Young, 2013)

Διαγνωστικό Στάδιο

Διάγνωση (IAT)

Τροποποίηση συμπεριφοράς

Εντοπισμός παραγόντων (δραστηριότητες, καταστάσεις, συναισθήματα) που πυροδοτούν την προβληματική χρήση του διαδικτύου, αξιολόγηση παρούσας χρήσης του διαδικτύου μέσω

ημερολογίου καταγραφής (ημερομηνία και ώρα, γεγονός που προηγήθηκε, είδος δραστηριότητας στο διαδίκτυο, διάρκεια και αποτέλεσμα της χρήσης του διαδικτύου με βάση δραστηριότητες που

έγιναν, που διακόπηκαν ή συναισθήματα που βίωσαν μετά τη χρήση του διαδικτύου), ολική αναθεώρηση της χρήσης του διαδικτύου (διαγραφή ιστοσελίδων και εφαρμογών που οδηγούν στην

προβληματική χρήση), καλύτερη διαχείριση του χρόνου (ξυπνητήρι σαν υπενθύμιση για διάλειμμα) και χρήση λογισμικού που φιλτράρει την πρόσβαση στο διαδίκτυο ως έναν τρόπο

αυτορρύθμισης

Γνωσιακή Αναδόμηση

Εντοπισμός και πρόκληση των δυσπροσαρμοστικών γνωσιών που σχετίζονται με την προβληματική χρήση του διαδικτύου (υπεργενίκευση, επιλεκτική αφαίρεση, μεγέθυνση, προσωποποίηση,

διπολικός τρόπος σκέψης), επαναξιολόγηση της εγκυρότητας του τρόπου ερμηνείας της χρήσης του διαδικτύου (συνειδητοποίηση ικανοποίησης αναγκών που δεν δύνανται να ικανοποιηθούν στην

καθημερινότητα και αποφυγής καταστάσεων ή συναισθημάτων), αναγνώριση σημαντικών προβλημάτων και συνεπειών (λίστα καταγραφής 5 υπέρ και 5 κατά της μείωσης ή αποχής από το

διαδίκτυο)

Θεραπεία για τη μείωση της βλάβης

Εντοπισμός παραγόντων (προσωπικοί, καταστασιακοί, κοινωνικοί, ψυχιατρικοί, επαγγελματικοί) που οδηγούν στην εμφάνιση της διαταραχής, υποκείμενη ψυχοπαθολογία, διπλή διάγνωση,

συννόσηση με εθισμό σε ουσίες, συμβουλευτική ζεύγους, εύρεση βοηθητικών στρατηγικών, εκπαίδευση σε τεχνικές διαχείρισης του άγχους και σε τεχνικές ανεύρεσης εργασίας



PIPATIC (Torres-Rondriquez et al., 2018) 

1η ενότητα: Ψυχοεκπαίδευση και κινητοποίηση (3 συνεδρίες)

Ψυχοεκπαίδευση εφήβου (αυτοπαρατήρηση, πραγματιστική μέθοδος, τεχνικές διαπραγμάτευσης, τεχνικές κινητοποίησης) και ψυχοεκπαίδευση οικογένειας (κατευθυντήριες γραμμές της λογικής

της θεραπείας, παρατήρηση παιδιού), Κινητοποιητική συνέντευξη (ενίσχυση αυτοκινητοποίησης, εξερεύνηση ηθικών και προσωπικών αξιών, ισορροπία στη λήψη αποφάσεων), Θέσπιση στόχων

2η ενότητα: Θεραπεία εθισμών όπως εφαρμόζεται στη διαταραχή διαδικτυακών παιχνιδιών (5 συνεδρίες)

Ενθάρρυνση αυτοπαρατήρησης, Έλεγχος παρόρμησης (παρεμπόδιση αντίδρασης, θετική ενίσχυση, αυτοενίσχυση, τεχνικές ανοχής στην ματαίωση), Εκμάθηση κατάλληλων τρόπων αντιμετώπισης

της κατάστασης (εύρεση εναλλακτικών), Γνωσιακή αναδόμηση (τεχνική ΑΒΓ και αυτοκαταγραφές, σωκρατικός διάλογος, έκθεση στην φαντασία και συμπεριφορικές δοκιμές), Επίλυση

προβλημάτων που σχετίζονται με τον εθισμό (αναγνώριση προβληματικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων συναισθημάτων και σκέψεων, παιχνίδι ρόλων με τις εναλλακτικές απαντήσεις,

λίστα με σκέψεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης), Έκθεση

3η Ενότητα: Ενδοπροσωπική (5 συνεδρίες)

Έννοια εαυτού (αυτεπίγνωση, ενίσχυση), Αυτοεκτίμηση (αυτοενίσχυση, εγκαθίδρυση και τροποποίηση ψυχολογικής και σωματικής αυτοεικόνας, ημιτελείς προτάσεις, αυτοαξιολόγηση, ανάλυση

καταστάσεων που σχετίζονται με την επιτυχία), Αυτοέλεγχος (τεχνικές διαχείρισης χρόνου), Συναισθηματική νοημοσύνη (τεχνικές συναισθηματικής νοημοσύνης, τεχνικές χαλάρωσης, τεχνικές

συναισθηματικής ρύθμισης, τεχνικές ανοχής στην ενσυνειδητότητα), συναισθηματικές στρατηγικές αντιμετώπισης (εκπαίδευση σε εναλλακτικές συναισθηματικές απαντήσεις, στρατηγικές

αυτορρύθμισης), εκπαίδευση στην επίλυση προβλημάτων (βαθύτερη κατανόηση καθημερινών καταστάσεων και εξάσκηση σε νέες δεξιότητες)

4η Ενότητα: Διαπροσωπική (2 συνεδρίες)

Ενθάρρυνση προσαρμοστικών τρόπων επικοινωνίας και ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας (ψυχοεκπαίδευση λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, παιχνίδια ρόλων, δραστηριότητες για

επικοινωνιακές δεξιότητες), Διεκδικητικότητα (παιχνίδια ρόλων για την αντιμετώπιση προβλημάτων με διεκδικητικό τρόπο)



5η Ενότητα: Οικογένεια (3 συνεδρίες)

Επικοινωνία οικογένειας (ενεργητική ακρόαση, προσαρμοστικά στυλ επικοινωνίας), Καθορισμός ορίων (τεχνικές διαπραγμάτευσης, υπενθύμιση κανόνων

χωρίς επίκριση των άλλων, χρήση συνεπειών αντί κυρώσεων), Εγκαθίδρυση δεσμού (ψυχοεκπαίδευση στους συναισθηματικούς δεσμούς, παιχνίδια

ρόλων, εργασίες στο σπίτι για τη βελτίωση των νέων οικογενειακών δεξιοτήτων, δραστηριότητες έκφρασης στοργής)

6η Ενότητα: Δημιουργία ενός νέου τρόπου ζωής (2 συνεδρίες)

Αυτοπαρατήρηση της βελτίωσης (σύγκριση αυτοκαταγραφών, παρατήρηση προσωπικών αλλαγών και νέων δεξιοτήτων, ισορροπία μεταξύ παρελθούσας

και τωρινής κατάστασης), Εναλλακτικές δραστηριότητες (δημιουργία μιας λίστας πιθανών νέων δραστηριοτήτων που οδηγούν στην ευτυχία και την

ευημερία), Πρόληψη υποτροπής (στρατηγικές πρόβλεψης για την πρόληψη καταστάσεων κινδύνου και υποτροπών, υλικό για δραστηριότητες πρόληψης

υποτροπής)



ΓΣΘ σε ομαδική μορφή



▪ Τυπική ΓΣΘ (Li & Wang, 2013. Park et al., 2016. Ηan et al., 2018. Han et 
al., 2019) 

▪ Ομαδικό πρόγραμμα ΓΣΘ στο σχολικό περιβάλλον (Kim et al., 2018)

▪ Θεραπεία εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality Therapy) (Park et al., 
2016)

Πρόκειται για μια προσέγγιση που βασίζεται στη ΓΣΘ και είναι
αποτελεσματική για τις αγχώδεις διαταραχές και τις διαταραχές εθισμού. Οι
θεραπευόμενοι περιηγούνται σε ψηφιακά περιβάλλοντα και ολοκληρώνουν
ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις, συχνά προσαρμοσμένες για την
αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης διαταραχής. Στόχος είναι η
απευαισθητοποίηση σε συνθήκες της πραγματικής ζωής, μέσω της
ασφαλούς και σταδιακής έκθεσης σε παρόμοιες, αλλά ελεγχόμενες συνθήκες
εικονικής πραγματικότητας.

Περιλαμβάνει τρία στάδια:

(1) χαλάρωση

(2) προσομοίωση καταστάσεων υψηλού κινδύνου και

(3) γνωσιακή αναδόμηση



Θεραπεία πραγματικότητας (Reality Therapy) (Yao et al., 2017)

Πρόκειται για τη θεραπεία που πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου,

εφαρμογής, συνομιλίας με εικόνα ή ακόμα και συσκευής εικονικής

πραγματικότητας.

Περιλαμβάνει τα κάτωθι:

❖ δημιουργία ομάδων και αναγνώριση της παρορμητικότητας

❖ διερεύνηση της επιρροής των παιχνιδιών και θέσπιση στόχων

❖ διερεύνηση των ψυχολογικών αναγκών πίσω από την παρόρμηση

για παιχνίδια

❖ εύρεση εναλλακτικών δραστηριοτήτων για την κάλυψη αυτών των

αναγκών

❖ σύνοψη και κατάρτιση πλάνου δράσης για το μέλλον



ΓΣΘ με εστίαση στην επιθυμία (Zhang et al., 2016)

Οι συνεδρίες συμπεριφορικής παρέμβασης επιθυμίας (Craving

Behavioral Intervention) περιλαμβάνουν:

❖ την αντίληψη της υποκειμενικής επιθυμίας

❖ την αναγνώριση και τον έλεγχο των παράλογων πεποιθήσεων

❖ την εκπαίδευση σε δεξιότητες αντιμετώπισης της επιθυμίας

❖ την αλλαγή του τρόπου ικανοποίησης των ψυχολογικών αναγκών και

❖ την εκμάθηση τεχνικών διαχείρισης χρόνου



Ενίσχυση της Ανάρρωσης/Ανάκαμψης με γνώμονα την Ενσυνειδητότητα

(Mindfulness-Oriented Recovery Enhancement (MORE)) που αποτελεί μια

αποδεδειγμένη μορφή θεραπείας για τον εθισμό (Li et al., 2017).

Οι συνεδρίες περιλαμβάνουν:

❖ την επίγνωση των αυτόματων και εθιστικών συμπεριφορών

❖ την αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθηματικών καταστάσεων μέσω της

ενσυνείδητης επανεκτίμησης

❖ την ενίσχυση των θετικών συναισθηματικών καταστάσεων μέσω της ενσυνείδητης

απόλαυσης ευχάριστων καθημερινών εμπειριών

❖ τη μείωση του άγχους μέσω της εξάσκησης στην ενσυνείδητη χαλάρωση

❖ τη μείωση του διαπροσωπικού άγχους μέσω του διαλογισμού με αγάπη και

καλοσύνη

❖ την προώθηση της αποδοχής παρά της καταστολής ανεπιθύμητων σκέψεων και

δυσφορικών εμπειριών

❖ την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης με δεξιότητες ενσυνειδητότητας για τη

συνέχιση της ανάρρωσης



Σύντομη εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα (διάρκειας 10 λεπτών) 

περιλάμβανε:

❖ τη χαλάρωση του σώματος και

❖ την εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα μέσω της μουσικής, όπου οι

συμμετέχοντες καθοδηγούνταν να επικεντρωθούν στην διορατική

και συναισθηματική επίγνωση προκειμένου να προσαρμόσουν το

σώμα και το μυαλό τους για την επίτευξη μιας κατάστασης

διαλογισμού (Zhang et al., 2016. Yao et al., 2017)



ΓΣΘ Δέσμευσης (Cognitive Commitment Behavioral Therapy (CCBT)) 

(Hamu et al., 2020)

Ο σκοπός της ΓΣΘ Δέσμευσης είναι η αποδοχή των ανεπιθύμητων

εμπειριών που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο μας, η δέσμευση σε

μια ζωή σύμφωνα με το αξιακό μας σύστημα και η αύξηση της

ψυχολογικής ευελιξίας, αναπτύσσοντας ενσυνειδητότητα (mindfulness)

με πλήρη εστίαση στο παρόν. Μέσα από μεταφορές, αποδοχή του

παράδοξου και βιωματικές ασκήσεις οι θεραπευόμενοι μαθαίνουν πώς

να έρθουν σε επαφή με σκέψεις, συναισθήματα, αναμνήσεις και

σωματικές αισθήσεις που αποφεύγουν.



Συνδυασμός ατομικής και 

ομαδικής μορφής ΓΣΘ



Εξειδικευμένο ΓΣΘ μοντέλο για τον εθισμό στο διαδίκτυο

❖ Πρόγραμμα STICA (Short-Term Treatment for Internet and Computer

Game Addiction), το οποίο αποτελεί μια βραχείας μορφής ΓΣΘ για

τον εθισμό στο διαδίκτυο και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια (Wölfling et

al., 2014)

Το πρόγραμμα βασίζεται στις γνωσιακές-συμπεριφοριστικές τεχνικές,

αφορά μη κλινικό πληθυσμό και διενεργούνται 15 εβδομαδιαίες

ομαδικές (100 λεπτά) και έως 8 ατομικές ΓΣΘ συνεδρίες (60 λεπτά)

ανά δύο εβδομάδες.

Οι ατομικές συνεδρίες είναι διάσπαρτες στο πρόγραμμα, αφορούν

προσωπικά θέματα του συμμετέχοντα, την κινητοποίηση στη

θεραπεία και την παρέμβαση στην κρίση, ενώ οι ομαδικές έχουν μια

ξεκάθαρη θεματική δομή.



STICA (Wölfling et al., 2014)

Διαγνωστικό στάδιο

Αναγνώριση προβληματικής χρήσης του διαδικτύου, διάγνωση (AICA-S, AICA-C), λήψη ιστορικού χρήσης διαδικτύου, εκτίμηση συννοσηρότητας (SCL-90-R), ψυχοπαθολογικών

συμπτωμάτων και ψυχοκοινωνικών παραγόντων

Αρχικό στάδιο

Θεραπευτική συμμαχία και δέσμευση, εκτίμηση και ενίσχυση κινήτρων για συμπεριφορική αλλαγή, θέσπιση ενδιάμεσων και τελικών στόχων, ψυχοεκπαίδευση

Τροποποίηση συμπεριφοράς

Ψυχοεκπαίδευση, αναγνώριση παραγόντων πυροδότησης (δημιουργία SORKC-καταστάσεις, γνωσίες, πεποιθήσεις, συναισθήματα και ψυχοφυσιολογικές αντιδράσεις) της χρήσης

του διαδικτύου, αναγνώριση σχημάτων, γνωσιακή αναδόμηση, δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος για τον εθισμό στο διαδίκτυο, εκπαίδευση στη διαφοροποίηση

συναισθηματικών καταστάσεων, εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες, υιοθέτηση εναλλακτικών στρατηγικών και ενδιαφερόντων

Σταθεροποίηση και πρόληψη υποτροπής

Υιοθέτηση εναλλακτικών στρατηγικών και ενδιαφερόντων, εκπαίδευση στην έκθεση, στην παρεμπόδιση αντίδρασης και στην εξοικείωση, πρόληψη υποτροπής, σχέδια δράσης για

έκτακτη ανάγκη



«Θεραπευτική κατασκήνωση/therapeutic residential camp (TRC)»

(Sakuma et al., 2017)

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα

❖ ενίσχυσης κινήτρων

❖ βελτίωσης των συμπτωμάτων εθισμού στα ηλεκτρονικά παιχνίδι

❖ αύξησης της ευαισθητοποίησης στο πρόβλημα και

❖ ανάπτυξης δεξιοτήτων αντιμετώπισης

Το πρόγραμμα ονομάστηκε «κατασκήνωση αυτό-ανακάλυψης/Self-

Discovery Camp (SDiC)» και περιλάμβανε ιατρικές διαλέξεις, ένα

εργαστήριο αναφορικά με τα παιχνίδια, συμμετοχή σε θετικές

δραστηριότητες πέραν των παιχνιδιών (υπαίθριο μαγείρεμα,

πεζοπορία, ξυλουργική) και απαγόρευση των συσκευών παιχνιδιών.



❖ Η ΓΣΘ αποτελεί την πιο ευρέως μελετημένη ψυχοκοινωνική θεραπεία

και θεωρείται θεραπεία πρώτης γραμμής για αυτή τη διαταραχή.

❖ Ασυνέπεια υπάρχει στα ευρήματα των μελετών αναφορικά με το αν η

ΓΣΘ είναι ανώτερη από τις συνθήκες ελέγχου.

❖ Κάποιες έρευνες έδειξαν ότι η ΓΣΘ ήταν αποτελεσματικότερη από την

ομάδα ελέγχου (Zhang et al., 2016. Li et al., 2017. Han et al., 2019.

Hamu et al., 2020), ενώ δυο τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές

απέτυχαν να εντοπίσουν το πλεονέκτημα της ΓΣΘ έναντι της ομάδας

ελέγχου (Park et al., 2016. Hamu et al., 2020).

❖ Επίσης, συγκρίνοντας την εξειδικευμένη ΓΣΘ με την τυπική ΓΣΘ

βρέθηκε ότι η πρώτη ήταν ανώτερη (Torres-Rondriquez et al., 2018).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ



Παρόλο που τα ερευνητικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των
παρεμβάσεων ΓΣΘ είναι περισσότερα συγκριτικά με άλλες μορφές
ψυχοθεραπείας, παραμένει δύσκολη η εξαγωγή ισχυρών συμπερασμάτων για
τα οφέλη της λόγω των παρακάτω μεθοδολογικών περιορισμών:

▪ ασυνέπεια στα εργαλεία διάγνωσης και εκτίμησης της αποτελεσματικότητας
της ΓΣΘ

▪ ελλιπής περιγραφή της δομής και του περιεχομένου των συνεδριών

▪ έλλειψη επανεξέτασης σε αρκετά χρονικά σημεία και έλλειψη πολλαπλών
μελετών που να αφορούν σε μια συγκεκριμένη μορφή ΓΣΘ

▪ έλλειψη κατάλληλων ομάδων ελέγχου ή απουσία αυτών

▪ µη τυχαία ανάθεση σε συνθήκες θεραπείας

▪ µικρό µέγεθος δείγματος

▪ έλλειψη πληροφοριών ένταξης στη μελέτη

▪ μη εκτίμηση ή και συμπερίληψη συννοσηρών συμπτωμάτων

▪ υποεκπροσώπηση των γυναικών

▪ ετερογένεια στον ερευνητικό σχεδιασμό



Ωστόσο, τα αποτελέσματα των προαναφερθέντων δημοσιεύσεων

υποδηλώνουν ότι οι παρεμβάσεις συνέβαλαν:

❖ στη μείωση του χρόνου αφιέρωσης στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, της

σοβαρότητας της διαταραχής και της συννοσηρής

συμπτωματολογίας,

❖ στη μείωση γνωστικών διαστρεβλώσεων και συμπεριφορών που

σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών και

❖ στην αύξηση της ικανοποίησης από τη ζωή

Στόχος των ΓΣ παρεμβάσεων δεν ήταν η πλήρης αποχή από τα

ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά η ελεγχόμενη χρήση αυτών.



❖ Ανεπίλυτα ζητήματα υπάρχουν αναφορικά με τη βέλτιστη διάρκεια της

θεραπείας, τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη και την

αποτελεσματικότητα της ατομικής έναντι της ομαδικής παρέμβασης.

❖ Η πλειονότητα των μελετών που συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση

διεξήχθησαν σε Ασιατικές χώρες και ως εκ τούτου δεν μπορούν τα

ευρήματα να γενικεύσουν σε άλλους πολιτισμούς, γεγονός που

καθιστά αναγκαία τη διεθνή προσέγγιση σε αυτό το επιστημονικό

πεδίο.

❖ Στη μετανάλυση των Stevens et al. (2018) βρέθηκε ότι η ΓΣΘ ήταν

αποτελεσματικότερη στη μείωση των συμπτωμάτων της διαταραχής

και του άγχους στους ενήλικες συγκριτικά με τους εφήβους. Τα

ευρήματα αυτά μπορεί να εξηγηθούν από μεμονωμένους παράγοντες,

όπως η μικρότερη προθυμία των εφήβων να συμμετάσχουν στη

θεραπεία.



Πολλοί από τους συμμετέχοντες στις μελέτες που συμπεριλήφθησαν,

έφηβοι και ενήλικες, ήταν αμφιθυμικοί για τη συμμετοχή και την

ολοκλήρωση της θεραπευτικής παρέμβασης.

Αυτή η αντίσταση υποδεικνύει ένα βασικό χαρακτηριστικό των ατόμων

με διαταραχή εθισμού και δεδομένου του χαμηλού επιπέδου

εναισθησίας και του υψηλού επιπέδου αρνητικού συναισθήματος

κρίνεται απαραίτητη η κινητοποίηση στη θεραπεία.



Για την προώθηση του πεδίου απαιτούνται παγκοσμίως περαιτέρω καλά 

σχεδιασμένες κλινικές μελέτες προκειμένου να: 

❖ διασφαλιστούν καλά εδραιωμένα και κοινώς αποδεκτά διαγνωστικά 

κριτήρια

❖ αναγνωρισμένα διαγνωστικά εργαλεία για την εισαγωγή στις κλινικές 

δοκιμές και 

❖ εργαλεία εκτίμησης της ανταπόκρισης στην ψυχοθεραπεία



Επίσης, χρειάζονται μελέτες που θα διερευνούν:

❖ τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών
παρεμβάσεων με μεγαλύτερα μεγέθη δείγματος

❖ τη φύση και τη δομή της αποτελεσματικότερης ΓΣΘ

❖ την επίδραση της ΓΣΘ σε συγκεκριμένα συμπτώματα της
διαταραχής (π.χ. μείωση ενασχόλησης ή απόκτηση αυτοελέγχου,
τροποποίηση του κινήτρου ενασχόλησης όπως η διαφυγή, η
κοινωνικοποίηση, η διασκέδαση ή τροποποιήσεις στις προτιμήσεις
ηλεκτρονικών παιχνιδιών)

Απαραίτητες είναι και οι μελέτες στις οποίες:

❖ οι συμμετέχοντες θα τυχαιοποιούνται σε συνθήκες θεραπείας και

❖ θα συμπεριλαμβάνονται κατάλληλες ομάδες ελέγχου, ώστε να
εξαχθούν πιο ισχυρά συμπεράσματα αναφορικά με την
αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ.



H έρευνα για τη θεραπεία του εθισμού στα ηλεκτρονικά παιχνίδια

βρίσκεται σε αρχικά στάδια.

Η ΓΣΘ είναι μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία για τη διαταραχή

διαδικτυακών παιχνιδιών, αλλά είναι απαραίτητη η περαιτέρω

ερευνητική τεκμηρίωση.
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