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Μindfulness-based therapy

• Τρίτο κύμα θεραπειών 

• Ενσυνειδητότητα

«Η συνειδητή εξάσκηση της προσοχής και της επίγνωσης στο εδώ και 
τώρα, χωρίς κριτική, με αποδοχή και περιέργεια» (Cramer et al., 2012)

• Ρίζες στο βουδιστικό διαλογισμό



• 209 έρευνες

• Κλινικά σημαντικές επιδράσεις στη θεραπεία του 
άγχους και της κατάθλιψης

• Τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν και κατά τα follow
ups, στα οποία παρατηρήθηκε αύξηση της  
ενσυνειδητότητας των συμμετεχόντων 

• Η ΜΒΤ πιο αποτελεσματική σε σύγκριση με την  
ψυχοεκπαίδευση, την υποστηρικτική θεραπεία και 
την χαλάρωση

• Δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά των 
αποτελεσμάτων της ΜΒΤ με την CBT, τη 
συμπεριφορική θεραπεία ή τη φαρμακοθεραπεία

• Δεν συμπεριληφθήκαν έρευνες που μελετούσαν την 
Acceptance and Commitment Therapy και την 
Dialectical Therapy

(Khoury et al., 2013)



Mindfulness–Based Stress Reduction (MBSR)

• πρόγραμμα βασισμένο σε ερευνητικές μελέτες

• Jon Kabat-Zinn, 1979

• στόχος οι συμμετέχοντες να γίνουν πιο ενήμεροι για τις σκέψεις και τα 
συναισθήματά τους (Zainal, Booth, & Huppert, 2013)

• η ενσυνειδητότητα υιοθετείται ως τρόπος ζωής

• δομικά στοιχεία: i) με πρόθεση (intention), ii)εξάσκηση της προσοχής 
(attention), iii) με συγκεκριμένο τρόπο, στάση - διάθεση, (attitude)



Διάρκεια 8 εβδομάδες 

Ομαδικές συνεδρίες κάθε εβδομάδα,      
διάρκειας 2.5 ωρών 

Συμμετέχουν 15 έως 30 άτομα

Ετερογένεια ομάδας

Συγκεκριμένη δομή

Χαρακτηριστικά Προγράμματος MBSR



Πρωτόκολλο MBSR

• Πριν την έναρξη:
 Ομαδική συνεδρία επεξήγησης του προγράμματος

 Xορήγηση ερωτηματολογίων (π.χ. SCL-90-R)

• Χορήγηση CD με οδηγίες για πρακτική εξάσκηση στο σπίτι για 45 λεπτά 
την ημέρα, 6 ημέρες την εβδομάδα

• Βιβλίο καταγραφής των καθημερινών ασκήσεων αυτεπίγνωσης



• Ομαδικές εβδομαδιαίες συνεδρίες 

• Ημέρα ευγενούς ησυχίας

Εντατικοποίηση της εξάσκησης

Μείωση ερεθισμάτων και 
αποσπάσεων

Ενίσχυση εστίασης της προσοχής 
στο παρόν

• Αξιολόγηση Προγράμματος

Πρωτόκολλο MBSR



Πρακτικές εξάσκησης

1. Διαλογισμός σάρωσης του σώματος (Bodyscan)

2. Καθιστικός διαλογισμός (Sitting meditation)

3. Mindful Hatha Yoga

4. Ενσυνείδητο περπάτημα (Mindful Walking) 

(Cramer et al, 2012. Παλαιολόγου, 2019)

Εξάσκηση 
προσοχής και  
συγκέντρωσης

Αύξηση ελέγχου 
στις νοητικές 
διεργασίες

Βελτίωση της 
ψυχικής ευεξίας



• μυαλό αρχαρίου

• μη κριτική στάση 

• αποδοχή

• «επιτρέπω να περάσει»

• εμπιστοσύνη

• υπομονή

• μη προσπάθεια 

• ευγνωμοσύνη & γενναιοδωρία

(Kabat-Zinn et al., 1992)

Νοητικές δεξιότητες 



Mindfulness- Based Stress Reduction (MBSR)

απευθύνεται σε άτομα 

• υγιή

• με κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας (π.χ. ιδεοψυχαναγκαστική
διαταραχή, κατάθλιψη, διαταραχές πρόσληψης τροφής)

• με κάποιο πρόβλημα σωματικής υγείας (π.χ. καρκίνος του μαστού)



Καρκίνος του μαστού

• Χρόνια νόσος

• Η συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμίως 

• Η πιο συχνή αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες σε όλο το κόσμο

• Επηρεάζει τόσο τη σωματική όσο και τη ψυχική υγεία των ασθενών



Mindfulness-Based Stress Reduction
σε γυναίκες με εμπειρία καρκίνου του μαστού

• Ανακούφιση του άγχους και του στρες
• Μείωση συμπτωμάτων κατάθλιψης 
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής (QoL) 
• Βελτίωση στις διαταραχές ύπνου 
• Μείωση του αισθήματος απομόνωσης 
• Βελτίωση των στρατηγικών αντιμετώπισης
• Μείωση της κόπωσης
• Μείωση του φόβου υποτροπής 
• Βελτίωση της φυσικής λειτουργίας

(Cramer et al., 2012; Lengacher et al., 2015; Smith et al., 2005; Zainal, Booth & Huppert, 2013)



Συζήτηση 

• Η Mindfulness Βased Therapy παρουσιάζει αρκετά οφέλη στη 
σωματική και ψυχική υγεία των ατόμων 

• Το MBSR είναι μία πολλά υποσχόμενη συμπληρωματική θεραπεία για 
τις ασθενείς με καρκίνο του μαστού 

• Πιο αποτελεσματική από τη συνήθη φροντίδα (Μusial et al., 2011)



Προτάσεις για το μέλλον

• έρευνες με μεγαλύτερο δείγμα ασθενών

• μελέτη σε ετερογενή στάδια καρκίνου 

• ποιοτικές έρευνες

• εκτενέστερη μελέτη παραγόντων όπως
▫ η εμπειρία των θεραπευτών στην ενσυνειδητότητα

▫ το επίπεδο ενσυνειδητότητας των συμμετεχουσών

▫ η πραγματική διάρκεια εξάσκησης στο σπίτι 

• Follow ups
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