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 Ο κίνδυνος υποτροπής μετά από ένα ΜΚΕ είναι περίπου 50%, 

αυξάνεται μετά από κάθε επεισόδιο και μετά από τρία επεισόδια 

θεωρείται πάνω από 90%

 Με σκοπό την ανάπτυξη μίας παρέμβασης οικονομικά 

προσεγγίσιμης για την πρόληψη της επανεμφάνισης της 

κατάθλιψης, αναπτύχθηκε από τους Segal, Teasdale και Williams, 

μία ψυχοκοινωνική παρέμβαση, η Mindfulness Based Cognitive 

Therapy 

 Η MBCT βασίστηκε στο πρόγραμμα Μindfulness Based Stress 

Reduction (MBSR) που αναπτύχθηκε από τον Jon Kabat Zinn



 Έχει αποδειχθεί ότι ακόμα και μετά την πάροδο ενός ΜΚΕ, οι 
άνθρωποι παραμένουν ευάλωτοι, με αποτέλεσμα μία μικρή 
αλλαγή στη διάθεση να μπορεί να προκαλέσει αρνητικές σκέψεις            

Αρνητικά συναισθήματα

 Τα άτομα δεν μπορούν να συσχετίσουν αυτές τις σκέψεις και τα 
συναισθήματα με κάποιο ερέθισμα, με αποτέλεσμα να θεωρούν 
ότι είναι αδύνατο να ξεπεραστούν

 Στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν την κατάσταση και να 
βρουν μία λύση, αρχίζουν να αναλύουν την εμπειρία τους και 
καταλήγουν σε ένα φαύλο κύκλο μηρυκασμού

 Μηρυκασμός (με σκοπό την ανεύρεση τρόπων διαφυγής από την 
κατάθλιψη) Εδραίωση της κατάστασης 



 Ορισμός Ενσυνειδητότητας: Η επίγνωση που προέρχεται μέσω της 
εστίασης της προσοχής την παρούσα στιγμή και με μη κριτικό τρόπο 
στα πράγματα όπως αυτά είναι (Williams, Taesdale, Segal, & Kabat-Zinn, 
2007)

 Τεχνικές                         Άτυπες 

Τυπικές

 Άτυπες τεχνικές (αναφέρονται στην εξάσκηση του ατόμου σε 
καθημερινές δραστηριότητες, οι οποίες είναι εν δυνάμει 
ανεξάντλητες)

 Εισαγωγή της ενσυνειδητότητας σε ευχάριστα και δυσάρεστα 
γεγονότα της καθημερινότητας και σε δραστηριότητες ρουτίνας (π.χ. 
φαγητό, οδήγηση, πλύσιμο των πιάτων)

 Το άτομο στρέφει την προσοχή του στη στιγμή που βιώνει στο παρόν 
χωρίς κριτική



 Τυπικές τεχνικές (δομημένες ως προς τον τρόπο εφαρμογής) 

 Διαλογισμός : αποσκοπεί στο να μάθει το άτομο τη διαδικασία 
της αυτοπαρατήρησης, να αποκτά επίγνωση της εμπειρίας του 
κάθε στιγμή, εστιάζοντας λεπτό προς λεπτό στις αλλαγές της 
σκέψης και του σώματος

 Yoga: Συνίσταται σε ήπιες διατάσεις και μεταβάσεις σε 
διαφορετικές θέσεις με την προσοχή να στρέφεται στην εμπειρία 
του παρόντος

 Body scan («Σάρωση του σώματος): Το άτομο καθοδηγούμενο 
από συνεχείς οδηγίες –σε συνθήκες ηρεμίας και όχι χαλάρωσης-
στρέφει την προσοχή του στις διάφορες περιοχές του σώματός του

 Έλεγχος της αναπνοής



 Στην ΜΒCT συμπεριλαμβάνεται η ψυχοεκπαίδευση στην 

κατάθλιψη και ασκήσεις που χρησιμοποιούνται στη ΓΣΘ για την 

κατανόηση της σύνδεσης ανάμεσα στη σκέψη και το συναίσθημα 

και τρόποι για τη φροντίδα του εαυτού, ειδικά όταν παρατηρείται 

μία αρνητική αλλαγή στη διάθεση

 Η MBCT προτείνεται από πολλές εθνικές κατευθυντήριες γραμμές 

ως μέσο πρόληψης για την επανεμφάνιση της Μείζονος 

Καταθλιπτικής Διαταραχής 

 Από το 2002 που δημοσιεύτηκε η πρώτη έκδοση του εγχειριδίου για 

την MBCT, έχει παρουσιαστεί ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη 

συγκεκριμένη παρέμβαση και για τα αποτελέσματα της ως θεραπεία 

πρόληψης



 Το θέμα του άρθρου αφορά τις γυναίκες με ιστορικό κατάθλιψης 

κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και της επιλόχειου περιόδου. 

Παρουσιάζεται μία πιλοτική τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη για 

τα αποτελέσματα της MBCT, με σκοπό την πρόληψη 

υποτροπής/επανεμφάνισης της κατάθλιψης κατά τις περιόδους 

αυτές  

 Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος υποτροπής των 

γυναικών με ιστορικό κατάθλιψης κατά τη διάρκεια της 

περιγεννητικής περιόδου, με αποτέλεσμα οι εγκυμονούσες 

γυναίκες και οι ειδικοί να καλούνται να λάβουν αποφάσεις για την 

πρόληψη και τη διαχείριση της κατάθλιψης, ζυγίζοντας τα πιθανά 

οφέλη και τα κόστη κάθε επιλογής, τόσο για τις ίδιες όσο και για 

το έμβρυο 



 Οι διαθέσιμες επιλογές είναι περιορισμένες 

 Μία από τις πιο διαδεδομένες είναι η φαρμακοθεραπεία

 Έρευνες δείχνουν ότι πάνω από το 50% των γυναικών που 

επιλέγουν την αντικαταθλιπτική αγωγή τη διακόπτουν κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης και περίπου το 70% αυτών οδηγείται 

σε υποτροπή

 Σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνών οι εγκυμονούσες  

γυναίκες  προτιμούν τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την 

πρόληψη της υποτροπής, εάν υπάρχει αυτή η επιλογή



 Η έλλειψη ευρημάτων σχετικά με τις προληπτικές 

ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις οδηγεί στο δίλημμα ανάμεσα στη 

φαρμακοθεραπεία και την απουσία παρέμβασης

 Βασικός σκοπός αυτής της μελέτης είναι να τονίσει την ανάγκη 

ύπαρξης ερευνητικών δεδομένων για την αποτελεσματικότητα 

των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων ως προς την πρόληψη της 

επανεμφάνισης της κατάθλιψης

 Για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της μελέτης για την εφαρμογή της MBCT στην 

περιγεννητική κατάθλιψη (MBCT-PD)



 Η MBCT επιλέχθηκε για τους εξής λόγους :

 είναι εμπειρικά τεκμηριωμένη ως προς την πρόληψη της 

υποτροπής και τη μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης σε 

πληθυσμό ενηλίκων με ιστορικό κατάθλιψης

 το ιστορικό κατάθλιψης αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα 

κινδύνου για την εμφάνιση κατάθλιψης στις γυναίκες κατά την 

περιγεννητική περίοδο 

 στοχεύει στην τροποποίηση των καταθλιπτικών τρόπων σκέψης 

που έχουν συσχετιστεί με την ευαλωτότητα στην κατάθλιψη 



 Οι στόχοι της μελέτης ήταν οι εξής:          

 α) η διερεύνηση του βαθμού αποδοχής και ικανοποίησης από την 

MBCT-PD

 β) η σύγκριση της αποτελεσματικότητας της MBCT-PD σε σχέση 

με τη ΣΘ (Συνήθη Θεραπεία) για την πρόληψη της 

υποτροπής/επανεμφάνισης της κατάθλιψης



 Οι υποθέσεις/προβλέψεις για τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν 
οι εξής:     

 α) Η MBCT-PD θα αποδειχθεί αποδεκτή παρέμβαση με βάση την 
ολοκλήρωση των συνεδριών και των εργασιών για το σπίτι και  
θα συσχετιστεί με σημαντικά μεγαλύτερη ικανοποίηση σε σχέση 
με τη ΣΘ

 β) Οι γυναίκες που συμμετέχουν στην παρέμβαση MBCT-PD θα 
έχουν σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τα 
καταθλιπτικά συμπτώματα συγκριτικά με τις γυναίκες που 
συμμετέχουν στη ΣΘ 

 θα έχουν χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής/επανεμφάνισης της 
κατάθλιψης και 

 μειωμένη σοβαρότητα των καταθλιπτικών συμπτωμάτων



 Συμμετέχουσες

 Στην έρευνα συμμετείχαν 86 εγκυμονούσες γυναίκες 

 με ιστορικό μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής

 Τόπος: αναζητήθηκαν μέσω μαιευτικών κλινικών στο Κολοράντο 

και στη Τζόρτζια

 Χρονική περίοδος: 2010 – 2013

 Τρόπος: 

 αξιολόγηση μέσω τηλεφώνου

 προσωπική συνέντευξη  

 χορήγηση ερωτηματολογίων



 Τα κριτήρια επιλογής των γυναικών ήταν τα εξής:

α) η έως 32 εβδομάδων εγκυμοσύνη           

β) να πληρούν τα κριτήρια προηγούμενης μείζονος καταθλιπτικής 

διαταραχής         

γ) να είναι ενήλικες

δ) η ύπαρξη διαθεσιμότητας να παρευρεθούν στις 

προγραμματισμένες συναντήσεις της ομαδικής παρέμβασης 



 Τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν τα εξής:         

α) η διάγνωση μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής κατά τη 

διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών (στόχος της  έρευνας ήταν η 

πρόληψη και όχι η παρέμβαση στην οξεία φάση της νόσου)

β) η διάγνωση οποιασδήποτε άλλης ψυχιατρικής διαταραχής που 

τίθεται σε προτεραιότητα

γ) η εγκυμοσύνη με υψηλό κίνδυνο, όπως σε περιπτώσεις που 

υπάρχουν πρώιμες ωδίνες τοκετού, ανωμαλία του πλακούντα, 

πολλαπλές κυήσεις , παθολογική παχυσαρκία και περιπτώσεις 

που οι γυναίκες χρειάζονται ξεκούραση και παραμονή στο 

κρεβάτι



 Εργαλεία αξιολόγησης

 Για τη επιλογή των συμμετεχουσών χορηγήθηκε η δομημένη κλινική 

συνέντευξη από το διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο για τις ψυχικές 

διαταραχές - 4η έκδοση – αναθεωρημένο κείμενο, με σκοπό την εξέταση 

ψυχιατρικής διάγνωσης (First, Spitzer, Gibbon, & Williams, 2002)

 Για την αξιολόγηση της ύπαρξης διαταραχών προσωπικότητας 

χρησιμοποιήθηκε η δομημένη κλινική συνέντευξη από το DSM –IV

άξονας ΙΙ Διαταραχές Προσωπικότητας (First, Miriam, Spitzer, Williams, & 

Lorna, 1997) 

 Η εξέταση του βαθμού αποδοχής της MBCT-PD αξιολογήθηκε με βάση  

την παρακολούθηση των συνεδριών και την ολοκλήρωση των εργασιών 

για το σπίτι. Για να θεωρηθεί αποδεκτή η παρέμβαση, οι συμμετέχουσες 

θα έπρεπε 

 να παρακολουθήσουν το λιγότερο 4 από τις 8 συνεδρίες 

 να κάνουν πρακτική στο σπίτι έξι μέρες την εβδομάδα 



 Η ικανοποίηση των συμμετεχουσών μετρήθηκε με τη χρήση του 
Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης του Πελάτη (Client Satisfaction 
Questionnaire) (Attkisson & Zwick, 1982)

 Η εξέταση υποτροπής/επανεμφάνισης της κατάθλιψης  
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μίας ημι-δομημένης συνέντευξης, 
συνεπούς με τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM IV-TR , την Ενδιάμεση 
Συμπληρωματική Αξιολόγηση (Longitudal Interval Follow-up 
Evaluation) (Keller, Lavori , Friedman , Nielsen, Endicott, McDonaldscott, & 

Andreasen, 1987)

 Για την αξιολόγηση της σοβαρότητας των καταθλιπτικών συμπτωμάτων 
χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Επιλόχειας Κατάθλιψης του Εδιμβούργου 
(Edinburgh Postpartum Depression Scale) (Cox , Holden, & Sagovsky , 1987)

 Η κλίμακα συμμόρφωσης στο πρωτόκολλο MBCT (MBCT Adherence 
Scale) προσαρμοσμένη στην Περιγεννητική Κατάθλιψη (MBCT-PD) 
(Segal , Teasdale , Williams , &  Gemar , 2002)



Γνωσιακή Θεραπεία Βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα -

Περιγεννητική Κατάθλιψη (MBCT-PD)

 Το πρωτόκολλο MBCT-PD που εφαρμόστηκε στη μία συνθήκη 

βασίζεται στο πρωτόκολλο και τη θεωρία της MBCT, στο οποίο 

πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί 

κατάλληλα για την περιγεννητική περίοδο των γυναικών με ιστορικό 

κατάθλιψης 

 Δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στις σύντομες τεχνικές 

ενσυνειδητότητας, καθώς τα εμπόδια του χρόνου, της ενέργειας και 

της κούρασης είναι σημαντικά για το συγκεκριμένο δείγμα γυναικών



 Σύμφωνα με τη θεωρία της MBCT, τα άτομα με ιστορικό κατάθλιψης 

είναι ευάλωτα σε στρεσσογόνες καταστάσεις, κατά τη διάρκεια των 

οποίων  επανενεργοποιούνται μοτίβα που εμφανίστηκαν σε 

προηγούμενα επεισόδια κατάθλιψης και μπορούν να προκαλέσουν 

την εμφάνιση ενός νέου επεισοδίου

 Σκοπός της θεραπείας είναι η καλλιέργεια ενός ενσυνείδητου τρόπου 

«σχετίζεσθαι» με δύσκολες σκέψεις, συναισθήματα και αισθήσεις, 

έναντι των αυτόματων μοτίβων που διαιωνίζουν την κατάθλιψη

 Για την επίτευξη του στόχου αυτού οι συμμετέχουσες διδάσκονται την 

τεχνική της ενσυνειδητότητας και γνωσιακές συμπεριφοριστικές 

τεχνικές



 Το πρωτόκολλο αποτελείται από 8 συνεδρίες και σε κάθε 

συνεδρία δίνονται ηχογραφημένες οδηγίες για τις πρακτικές 

καλλιέργειας της ενσυνειδητότητας στο σπίτι και ένα dvd για την 

πρακτική της ενσυνειδητότητας του σώματος σε κίνηση (ήπιες 

διατάσεις yoga)

 Η κάθε ομάδα αποτελούταν από 3-9 συμμετέχουσες

 Οι συνεδρίες πραγματοποιούνταν μία φορά την εβδομάδα με 

διάρκεια 2 ώρες

 Μετά την ολοκλήρωση των 8 συνεδριών οι συμμετέχουσες 

καλούνταν σε μία αναμνηστική συνεδρία (follow-up) ένα μήνα 

μετά τη λήξη της παρέμβασης



 Για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά το πρωτόκολλο στο συγκεκριμένο 

δείγμα, συμπεριλήφθηκαν τα εξής: 

 ψυχοεκπαίδευση στην περιγεννητική κατάθλιψη

 ψυχοεκπαίδευση στο άγχος και στην ανησυχία που συχνά σχετίζονται 

με την περιγεννητική κατάθλιψη

 ψυχοεκπαίδευση για τη μετάβαση στη γονεϊκή ιδιότητα



Άλλες τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν:

 η τεχνική του διαλογισμού αγάπης - καλοσύνης (lovingkindness

meditation), κατά την οποία οι γυναίκες καλούνται να 

επαναλάβουν συγκεκριμένες φράσεις που απευθύνονται στις ίδιες 

και στο μωρό με απόλυτη επίγνωση. Κάποιες από τις φράσεις 

αυτές είναι οι εξής: 

 «Ας είμαστε εγώ και το μωρό μου γεμάτοι με τρυφερότητα» 

 «Ας αντιμετωπίζω τον εαυτό μου και το μωρό μου με στοργή στις 

καλές και στις δύσκολες στιγμές» 

 «Ας είμαστε καλά εγώ και το μωρό μου και ας ζούμε με ηρεμία»



 τεχνικές αυτό-φροντίδας 

 περιορισμός κάποιων ενεργειών (π.χ. μείωση αρμοδιοτήτων για την 

προετοιμασία του φαγητού), με σκοπό την ενίσχυση της ευημερίας 

των γυναικών 

 παρατήρηση και αποστασιοποίηση από επικριτικές σκέψεις σε σχέση 

με τον περιορισμό των ενεργειών αυτών (π.χ. «Οι καλές μητέρες 

μπορούν να διαχειριστούν και ένα νεογέννητο μωρό και την 

προετοιμασία του γεύματος»)

 γνωσιακές – συμπεριφοριστικές τεχνικές  με σκοπό την ενίσχυση 

της κοινωνικής υποστήριξης μέσα από παιχνίδια ρόλων



 Οι συντονιστές των ομάδων συμμετείχαν σε εντατικό πρόγραμμα 

εκπαίδευσης στην MBCT και πραγματοποιούσαν εβδομαδιαίες 

συναντήσεις για να συζητήσουν την πορεία της παρέμβασης

 Συνήθης θεραπεία (ΣΘ)

Η συνήθης θεραπεία περιλάμβανε την αντικαταθλιπτική αγωγή. 

Οι συμμετέχουσες ήταν ελεύθερες να συνεχίσουν ή να 

ξεκινήσουν τη φροντίδα της ψυχικής τους υγείας (όπως και οι 

συμμετέχουσες στη συνθήκη MBCT-PD), χρησιμοποιώντας και 

άλλα είδη θεραπειών εκτός αυτών που παρέχονταν στην έρευνα 



 Συμμετέχουσες: Δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ως προς το δείγμα, με εξαίρεση μία οριακά στατιστικά 

σημαντική διαφορά στην ηλικία

 Κατά μέσο όρο, οι συμμετέχουσες της MBCT-PD ήταν 

μεγαλύτερες σε ηλικία από αυτές της ΣΘ

 Βαθμός αποδοχής MBCT-PD: 

 89% ολοκλήρωσε την παρέμβαση (παρακολούθησαν τουλάχιστον 

τις 4 συνεδρίες) 

 67% ήταν συνεπές στην πρακτική των τεχνικών της MBCT-PD 

και ασχολήθηκε με τις εργασίες για το σπίτι, κατά μέσο όρο, τις 

30 από τις 42 ημέρες 

 Ικανοποίηση από MBCT-PD: διαπιστώθηκε μεγαλύτερη 

ικανοποίηση σε σχέση με τη ΣΘ, διαφορά  στατιστικά σημαντική 



 Υποτροπή/ επανεμφάνιση της κατάθλιψης :

 Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές ανάμεσα στην MBCT-PD και στη ΣΘ 

 Κατά την επιλόχειο περίοδο διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές ανάμεσα στις δύο συνθήκες :

 Ποσοστά υποτροπής  MBCT-PD: 4.6% (1/22) 

 Ποσοστά υποτροπής ΣΘ: 34.6% (9/26) 

 Σοβαρότητα των συμπτωμάτων: η MBCT-PD σχετίζεται με στατιστικά 
σημαντική μεγαλύτερη μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε σχέση 
με τη ΣΘ

 Χρήση υπηρεσιών ψυχικής υγείας: Δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις συνθήκες ως προς τη χορήγηση 
φαρμακευτικής αγωγής ούτε ως προς την παροχή ψυχοθεραπείας



 1η υπόθεση μελέτης (αποδοχή και ικανοποίηση του δείγματος από την 

MBCT-PD): επαληθεύτηκε 

 Το 90% των συμμετεχουσών ολοκλήρωσε τις 7 από τις 8 συνεδρίες

 Οι συμμετέχουσες της MBCT-PD ήταν συνεπείς στις εργασίες για το σπίτι 

περίπου στο 70% των ημερών

 Το ποσοστό ικανοποίησής των συμμετεχουσών από την MBCT-PD ήταν 

σημαντικά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό της ΣΘ και στο τέλος 

της φάσης της παρέμβασης και στο τέλος της μελέτης



 Η επέκταση της παρέμβασης και η χρήση της σε μαιευτικές 

κλινικές αποτελεί μία ακόμα δυνατότητα που προσφέρει αυτή η 

προσέγγιση 

 Η ανάπτυξή της επηρεάστηκε από τις αναφορές των γυναικών, 

σύμφωνα με τις οποίες, προτιμούσαν παρεμβάσεις που 

εφαρμόζονται σε  καθημερινά περιβάλλοντα φροντίδας

 Η αποδοχή παρεμβάσεων, όπως η MBCT ίσως οφείλεται στο ότι 

είναι λιγότερο πιθανό να στιγματίσει τις εγκυμονούσες γυναίκες 

σε σχέση με άλλες μορφές ψυχοθεραπείας, καθώς οι ίδιες τη 

συσχετίζουν με την πρόληψη, τον υγιεινό τρόπο ζωής και με 

δραστηριότητες, όπως η άσκηση



 2η υπόθεση της μελέτης (χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής και 

μειωμένη σοβαρότητα των καταθλιπτικών συμπτωμάτων στην MBCT-

PD): Επαληθεύτηκε

 Τα ευρήματά αποδεικνύουν ότι η επανεμφάνιση της κατάθλιψης 

μπορεί να προληφθεί στις γυναίκες με ιστορικό κατάθλιψης

 Βρέθηκε ότι τα ποσοστά υποτροπής  και τα καταθλιπτικά συμπτώματα 

κατά τους πρώτους έξι μήνες της επιλόχειου περιόδου ήταν σημαντικά 

χαμηλότερα στις συμμετέχουσες της MBCT-PD σε σχέση με τις 

συμμετέχουσες  της ΣΘ



 Οι συμμετέχουσες της MBCT-PD παρουσίασαν 75% μείωση του 

κινδύνου υποτροπής σε σχέση με τις συμμετέχουσες της ΣΘ 

 Τα ποσοστά χρήσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας δείχνουν ότι 

το όφελος της MBCT-PD δεν εξηγείται με δυσανάλογη χρήση 

άλλων υπηρεσιών από τις γυναίκες που εντάχθηκαν στη 

συγκεκριμένη συνθήκη

 Αποδείχθηκε ότι η ΜBCT-PD οδηγεί στη μείωση της 

σοβαρότητας των καταθλιπτικών συμπτωμάτων



 Τα ευρήματα της έρευνας αποτελούν σημαντικά δεδομένα, καθώς τα 

καταθλιπτικά συμπτώματα σχετίζονται με αρνητικές συνέπειες για 

τις μητέρες και τα παιδιά 

 Τα ευρήματα συγκλίνουν με άλλες έρευνες προληπτικών 

παρεμβάσεων της ΓΣΘ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης που 

δείχνουν ότι οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις αποτελούν 

αποτελεσματικές επιλογές για τη μείωση των καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων σε αυτή την κρίσιμη περίοδο (Tandon, Perry, Mendelson, 

Kemp, & Leis, 2011) (Le, Perry, Stuart, & 2011)



 Το δείγμα της μελέτης απαρτιζόταν κυρίως από γυναίκες λευκής 

καταγωγής, πτυχιούχους και εργαζόμενες 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας εξετάστηκαν μόνο για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή έως και έξι μήνες μετά 

τον τοκετό, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε αν τα 

πλεονεκτήματα της παρέμβασης είναι μακροχρόνια

 Η έρευνα δεν εξετάζει τους μηχανισμούς αλλαγής στην MBCT 



 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου σε γυναίκες με τρέχοντα σοβαρά 

καταθλιπτικά συμπτώματα

 Διερεύνηση γενίκευσης των αποτελεσμάτων σε διαφορετικούς 

πληθυσμούς ως προς την εθνικότητα και τη φυλή και σε γυναίκες 

που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

 Μελέτη της επίδρασης των αποτελεσμάτων στο έμβρυο και στο 

βρέφος

 Διερεύνηση της μακροχρόνιας επίδρασης της MBCT-PD και η 

διατήρηση των αποτελεσμάτων και σε επόμενες εγκυμοσύνες

 Διερεύνηση του βαθμού που η εξάσκηση των τεχνικών της 

παρέμβασης στο σπίτι συντελεί στην πρόληψη υποτροπής



 Εξέταση του μηχανισμού αλλαγής της MBCT-PD και συγκεκριμένα 
τους μηχανισμούς του μηρυκασμού και της αποστασιοποίησης 

 Πλήθος μελετών δείχνουν ότι ο μηρυκασμός παίζει σημαντικό ρόλο 
στην περιγεννητική κατάθλιψη καθώς και στο γενικό πληθυσμό έχει 
βρεθεί ότι η MBCT μειώνει τον μηρυκασμό σε άτομα με ιστορικό 
κατάθλιψης 

 Έχει βρεθεί ότι ο μηρυκασμός μετά την παρέμβαση αποτελεί  
παράγοντα κινδύνου για υποτροπή  

 Έρευνες δείχνουν ότι ο μηχανισμός της αποστασιοποίησης σχετίζεται 
με χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής και ότι η MBCT αυξάνει την 
αποστασιοποίηση  

 Διερεύνηση του ρόλου της κοινωνικής υποστήριξης και της αυτό-
συμπόνιας 

 Έρευνες δείχνουν ότι η αυτό-συμπόνια αποτελεί σημαντική 
διαδικασία για την MBCT και ότι οι επικριτικές συμπεριφορές προς 
τον εαυτό, όσον αφορά τη μητρότητα, σχετίζονται με την 
περιγεννητική κατάθλιψη και το άγχος



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


