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Ενσυνειδητότητα

«Η επίγνωση που προκύπτει από την εκούσια 
επικέντρωση της προσοχής στο παρόν, χωρίς 

επίκριση» (σελ. 4) Kabat-Zinn (1994).



Δεξιότητες ενσυνειδητότητας

• Παρατήρηση

• Περιγραφή

• Μη επίκριση

• Μη αντιδραστικότητα

• Δράση με επίγνωση

(Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, & Toney,
2006)



Βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα Μείωση 
του Στρες (MBSR) 

ομαδικό πρόγραμμα για την μείωση του άγχους που 
περιλάμβανε ασκήσεις ενσυνειδητότητας.

Π.χ. διαλογισμός, yoga, σκανάρισμα σώματος, 
παρατήρηση αντικειμένου, mindful walking, eating

(Kabat-Zinn, 1990)



Αποτελεσματικότητα ΜΒSR

• Αποτελεσματική στη μείωση συμπτωμάτων άγχους και
κατάθλιψης (Gotink, Chu, Busschbach, Benson,
Fricchione, & Hunink, 2015. Khoury, Sharma, Rush, &
Fournier, 2015).



Μορφές θεραπείας που ενσωμάτωσαν 
στοιχεία ενσυνειδητότητας

• Βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα Γνωσιακή
Θεραπεία (ΜΒCT)

• Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (ΑCT)

• Διαλεκτική Συμπεριφοριστική Θεραπεία (DBT) 



ΜΒCT

Συνδυασμός τεχνικών ενσυνειδητότητας και 
γνωσιακών τεχνικών

• ενίσχυση των μεταγνωστικών ικανοτήτων 

• Αναγνώριση των λειτουργιών «doing»
και «being»

• Επίγνωση, αποδοχή, μη επίκριση, μη 
αντιδραστικότητα



Αποτελεσματικότητα MBCT

• Αποτελεσματική στη μείωση συμπτωμάτων άγχους 
και κατάθλιψης (Evans, Ferrand, Findler, Stowell, 
Smart, & Haglin, 2007. Kaviani,  Javaheri,  &  Hatami, 
2011), 

• Εξίσου αποτελεσματική στην πρόληψη υποτροπής 
της κατάθλιψης με την γνωσιακή ψυχοθεραπεία 
(Meadows et al., 2014)



ACT

• Στόχος η ενασχόληση με ότι είναι υποκειμενικά 
επιθυμητό και σημαντικό, παρά την εμφάνιση 
αρνητικών σκέψεων, συναισθημάτων ή/και 
συμπτωμάτων.

• Κλειδί: η ανάπτυξη «ψυχολογικής ευελιξίας» 



Αποτελεσματικότητα ACT

• Πιο αποτελεσματική από ΤΑU, placebo στη μείωση 
των συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης (A-Tjak, 
Davis, Morina, Powers, Smits, & Emmelkamp, 2015).

• Εξίσου αποτελεσματική με την ΓΣΘ στη μείωση των 
συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης (Forman, 
Herbert, Moitra, Yeomans, & Geller, 2007).



DBT

• Έμφαση στoν ρόλο της ρύθμισης του συναισθήματος

• 4 κατηγορίες δεξιοτήτων

• α) δεξιότητες ενσυνειδητότητας, 

• β) στρατηγικές για την αλλαγή των συναισθημάτων

• γ) δεξιότητες διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης

• δ) ικανότητα ανοχής στη δυσφορία 

(Neacsiu, Eberle, Kramer, Weismann, & Linehan, 2014).



Αποτελεσματικότητα DBT

• Αποτελεσματική στη μείωση της αυτοκτονικότητας
και των αυτοτραυματισμών σε γυναίκες με ΟΔΠ 
(Linehan, Armstrong, Suarez, Allmon, & Heard, 1991. 
Linehan, Heard, & Armstrong, 1993).

• Αποτελεσματική στη μείωση των συμπτωμάτων 
κατάθλιψης (Harley, Sprich, Safren, Jacobo, & Fava, 
2008).

• Η χρήση DBT δεξιοτήτων προέβλεψε βελτίωση των 
συμπτωμάτων άγχους (Webb, Beard, Kertz, Hsu, & 
Björgvinsson, 2016).



Ερευνητικές υποθέσεις

Κάθε δεξιότητα ενσυνειδητότητας* θα προβλέπει 
μειωμένα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης, 
ανεξάρτητα από την χρήση των ΓΣ δεξιοτήτων. 

*παρατήρηση, περιγραφή, μη επίκριση, μη 
αντιδραστικότητα και δράση με επίγνωση 



Συμμετέχοντες 

• 134 ασθενείς  (18-72 ετών, 47.8% γυναίκες, 50.7% 
άντρες, 1.5% μη καθορισμένου φύλου)

• λάμβαναν θεραπεία στο Συμπεριφορικό Πρόγραμμα 
Υγείας (ΒΗP) του νοσοκομείου McLean

• ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση ‘’ΒΗP Passesment
battery’’ και McLean Screening Instrument for 
Borderline Personality Disorder (MSI-BPD) 



Κλινικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων

• 78.4% Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή

• 50.7% Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή (ΓΑΔ)

• 31.3% Διαταραχή Κοινωνικού Άγχους 

• 27% Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας

• 16.4% Διαταραχή Πανικού 

• 11.9% Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες 

• 75.4% αντικαταθλιπτικά, 33.6% αγχολυτικά, 23.9% 
αντιψυχωτικά, 20.1% διεγερτικά, 19.4 αντι-επιληπτικά 
3% υπνωτικά 



Περιγραφή Θεραπείας

• Ομαδικές συνεδρίες ΓΣΘ, ACT ή DBT διάρκειας 50΄ + 2-3 
ατομικές συνεδρίες εβδομαδιαία

• 1η ΓΣ ομάδα (καθημερινά): στρατηγικές 
συμπεριφορικής κινητοποίησης για την μείωση των 
καταθλιπτικών συμπτωμάτων

• 2η ΓΣ ομάδα (καθημερινά): αναγνώριση και 
αμφισβήτηση αρνητικών σκέψεων

• 3η ΓΣ ομάδα (εβδομαδιαία): στρατηγικές αντιμετώπισης 
ανησυχίας και διαχείρισης στρες



Περιγραφή θεραπείας 2

• 4 DBT ομάδες (δύο φορές ανα εβδομάδα): καλλιέργεια 
ενσυνειδητότητας, ανοχής στη δυσφορία,
διαπροσωπικές αποτελεσματικότητας και ικανοτήτων 
ρύθμισης του συναισθήματος,

• 2 ACT ομάδες (εβδομαδιαία): ενσυνειδητότητα, 
αποδοχή και δεξιότητες προάσπισης αξιών

• Άλλα θέματα συζήτησης στις ομάδες:  ψυχοεκπαίδευση
αυτό-παρατήρηση, η αυτό-φροντίδα και αμοιβαία 
προσφορά και αποδοχή υποστήριξης



Ψυχομετρικά εργαλεία

• Patient Health Questionnaire-9 Items (PHQ-9) για 
συμπτώματα κατάθλιψης

• Generalized Anxiety Disorder Scale–7 Items (GAD-7) για 
συμπτώματα άγχους

• Five Facet Mindfulness Questionnaire– Short Form 
(FFMQ-SF) για δεξιότητες ενσυνειδητότητας

• Cognitive Behavioral Therapy- Skills Checklist (CBT-SC) 
για ΓΣ δεξιότητες

• Miniature International Neuropsychiatric Interview 
(MINI) δομημένη κλινική συνέντευξη για αξιολόγηση 
διαταραχών του άξονα 1. 



Αναλύσεις

Mixed-Effects Modeling:

Βαθμολογίες PHQ-9 και στο GAD-7= εξαρτημένες 
μεταβλητές

Βαθμολογίες FFMQ-SF και CBT-SC σε 4 περιόδους
(έναρξη, 3η ημέρα, 6η ημέρα, λήξη θεραπείας)= 
ανεξάρτητες μεταβλητές

Σοβαρότητα συμπτωμάτων +βελτίωση συμπτωμάτων σε 
προηγούμενη περίοδο μέτρησης= μεταβλητές ελέγχου



Αποτελέσματα
Συσχετίσεις: 



Προβλεπτική ικανότητα δεξιοτήτων 
ενσυνειδητότητας



Συζήτηση

Η ερευνητική υπόθεση ότι  κάθε δεξιότητα 
ενσυνειδητότητας θα προβλέπει μειωμένα συμπτώματα 
άγχους και κατάθλιψης, δεν επιβεβαιώθηκε.



Δεξιότητες που επέδειξαν προβλεπτική 
ικανότητα

Μη αντιδραστικότητα και δράση με επίγνωση =>βελτίωση 
των συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους. 

Το εύρημα αυτό έχει αναπαραχθεί και σε άλλες έρευνες 
(Baer et al., 2006. Cash & Whittingham,   2010. Curtiss &  
Klemanski,  2014.  Medvedev, Norden, Krägeloh, & Siegert, 
2018. Royuela-Colomer & Calvete, 2016) 



Δεξιότητες που δεν επέδειξαν προβλεπτική 
ικανότητα

H μη επίκριση, σε αντίθεση με τα ευρήματα 
προγενέστερων ερευνών (Βaer et al., 2006. Cash & 
Whittingham, 2010. Medvedev et al., 2018). 

Πιθανές εξηγήσεις: βραχεία θεραπεία, η πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων έπασχε από μία ή περισσότερες ψυχικές 
διαταραχές, εξέταση των συμπτωμάτων και των 
δεξιοτήτων τις τελευταίες 24 ώρες. 



Δεξιότητες που δεν επέδειξαν προβλεπτική 
ικανότητα 2

H περιγραφή δεν προέβλεπε μείωση συμπτωμάτων άγχους 
και κατάθλιψης. 

Το εύρημα αυτό έχει αναπαραχθεί και σε άλλες έρευνες 
(Cash & Whittingham   2010. Medvedev et al., 2018).



Συμπέρασμα

2 από τις 4 δεξιότητες μπορούν να προβλέψουν 
μείωση των συμπτωμάτων. Η μη αντιδραστικότητα και 
η δράση με επίγνωση.

Είναι, όμως, και οι άλλες 2 (περιγραφή και μη 
επίκριση) χρήσιμες; 



Ερευνητικοί περιορισμοί 

• Το ερωτηματολόγιο CBT-SC δεν έχει ελεγχθεί => 
εγκυρότητα και αξιοπιστία; 

• Έρευνα παρατήρησης και όχι RCT => μη επαρκής 
έλεγχος εξωτερικών μεταβλητών 

• Πολύ μεγάλο ποσοστό έπασχε από κατάθλιψη 
(78.4%) ή ΓΑΔ (50.4%) => γενικευσιμότητα στον  
εξωνοσοκομειακό κλινικό πληθυσμό;



Προτάσεις για βελτίωση

• Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας CBT-SC πριν τη 
χρήση του ή χρήση άλλου σταθμισμένου 
ερωτηματολογίου (π.χ. CBTSQ).

• Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη (RCT) τουλάχιστον 
3 ομάδων (CBT, mindfulness, CBT + mindfulness, TAU).

• Επιλογή ομοιογενών ως προς τη διάγνωση υπό-ομάδων 
ασθενών (π.χ. ομάδα α= κατάθλιψη, ομάδα β= ΓΑΔ).



Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες

• Μελέτες για τον εντοπισμό υποομάδων του πληθυσμού 
που ωφελούνται περισσότερο το mindfulness ή με 
διαφορετικό τρόπο από άλλες (π.χ. από άλλες 
δεξιότητες ενσυνειδητότητας) 

• Έρευνες με follow up για την μελέτη της διατήρησης των 
θεραπευτικών αποτελεσμάτων. 

• Μελέτη της επίδρασης των αποτελεσμάτων στην 
ποιότητα ζωής, στην πιθανότητα υποτροπής κλπ.
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