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Σχιζοφρένεια

• Η σχιζοφρένεια είναι μία σοβαρή ψυχική διαταραχή κατά την οποία
διαταράσσεται η ικανότητα επαφής του ατόμου με την πραγματικότητα, καθώς
βιώνει ένα σύνολο ψυχιατρικών συμπτωμάτων που επηρεάζουν αρνητικά τις
ψυχικές και γνωστικές του λειτουργίες, τις κοινωνικές του δεξιότητες καθώς και
την λειτουργικότητα στην καθημερινή ζωή

(American Psychiatric Association, 2020)

• Η ηλικία έναρξης της νόσου είναι διαφορετική για τους άνδρες (18-25 ετών) και 
τις γυναίκες (25-35 ετών). 

• Το 3% -10% των πασχουσών γυναικών έχουν ηλικία έναρξης μετά το 40ο έτος. 

• Η σχιζοφρένεια επηρεάζει περίπου το 1% του πληθυσμού. 



Συμπτώματα

Τα συμπτώματα εμπίπτουν σε τρεις κύριες κατηγορίες:

(α) θετικά συμπτώματα

(β) αρνητικά συμπτώματα

(γ) γνωστικά ελλείμματα, νευρογνωστικά και κοινωνικογνωστικά

(American Psychiatric Association, 2020)



Γνωστικές Διαταραχές
• Ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών με σχιζογρένεια εμφανίζει γνωστικές

διαταραχές.

(National Institute of Mental Health, 2020)

• Η επίδοση των ασθενών τοποθετείται 1,5 έως 2,5 τυπικές αποκλίσεις
κάτω από τον μέσο όρο του φυσιολογικού πληθυσμού.

(Wykes & Reeder, 2006)

• Η χρόνια γνωστική έκπτωση αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
πρόβλεψης της κοινωνικής και επαγγελματικής λειτουργικότητας.

(Medalia, & Mambrino, 2010)

• Η φαρμακευτική θεραπεία δεν θεωρείται ότι είναι πολύ
αποτελεσματική στη θεραπεία των αρνητικών και γνωστικών
συμπτωμάτων της σχιζοφρένειας.

(Medalia & Choi, 2010)



Γνωστική Αποκατάσταση (Cognitive Remediation Therapy)

• Εκπαίδευση συμπεριφοράς που στοχεύει στη βελτίωση των γνωστικών λειτουγιων με
απώτερο στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας.

(Cognitive Remediation Experts Workshop, Florence, Italy, April 2010)

• Στηρίζεται στις αρχές μάθησης

• Μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω προγραμμάτων σε υπολογιστή, έχει ποικίλη διάρκεια
και πολυπλοκότητα και μπορεί να πραγματοποιηθεί από έναν εκπαιδευμένο κλινικό.

• Ευεργετικά αποτελέσματα τόσο στις γνωστικές λειτουργίες όσο και στη λειτουργικότητα
(Wykes et al., 2011) 

• Οι στόχοι της είναι οι εξής: (α) η βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών, (β) η βελτίωση των
μεταγνωστικών ικανοτήτων και (γ) η βελτίωση των κινήτρων για αλλαγή.

(Wykes & Reeder, 2006) 



Σκοπός

• Η μελέτη συγκεκριμένων τεχνικών που εφαρμόζονται στα πλαίσια
της γνωστικής αποκατάστασης.

• Πως σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

(Cella and Wykes, 2019) 



Μεθοδολογία

"The nuts and bolts of Cognitive Remediation: Exploring how different
training components relate to cognitive and functional gains"

(Cella & Til Wykes, 2019)

Ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές βάσεις: Google Scholar, Science Direct,
PubMed.

Λέξεις-κλειδιά: γνωστική εκπαίδευση (cognitive training), γνωστική
αποκατάσταση (cognitive remediation), γνωστική ενίσχυση (cognitive
rehabilitation) και σχιζοφρένεια (schizophrenia).



Κύριο Μέρος
Οι γνωστικές διαταραχές στην σχιζοφρένεια 

• Το 90% των ατόμων με σχιζοφρένεια εμφανίζουν
κλινικά σημαντικά επίπεδα εξασθένησης σε
τουλάχιστον μία γνωστική λειτουργία ενώ το 75%
εμφανίζουν εξασθένηση σε τουλάχιστον δύο
γνωστικούς τομείς

(Kern & Horan, 2010)

• Η γνωστική εξασθένηση μπορεί να υπάρχει ήδη κατά
την πρώιμη φάση της ασθένειας.

(Bilder et al., 2006; Eastvold et al., 2007)

• Τα γνωστικά ελλείμματα αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της 
σχιζοφρένειας. 

• Πρωτογενές έλλειμμα



• H χαμηλή επιδόση σε νευροψυχολογικές δοκιμασίες σχετίζεται άμεσα
με τη λειτουργικότητα

(Spaulding et al., 1999; Twamley et al., 2008) 

Κύριο Μέρος
Οι γνωστικές διαταραχές στην σχιζοφρένεια 

(Wykes & Reeder, 2006) 



• Τα ελλείμματα στις επιτελικές λειτουργίες αποτελούν βασικό εμπόδιο για τη
λειτουργικότητα στη σχιζοφρένεια, με ορισμένους ερευνητές να υποστηρίζουν ότι η
σχιζοφρένεια είναι κατά κύριο λόγο μια μετωπιαία διαταραχή

(Liu et al., 2011)

• Mειωμένη ενεργοποίηση στον αριστερό πλαγιοραχιαίο προμετωπιαίο φλοιό, στον
ραχιαίο πρόσθιο φλοιό του προσαγωγίου, στον αριστερό θαλάμο και στις οπίσθιες
φλοιώδεις περιοχές

(Minzenberg et al., 2009) 

Κύριο Μέρος
Επιτελικές Διαταραχές



• Oι γνωστικές διαταραχές των ασθενών με σχιζοφρένεια έχουν συνδεθεί με τα
αρνητικά συμπτώματα

(Heydebrand et al., 2004, Milev et al., 2005; Ventura et al., 2009)

• Η γνωστική λειτουργία των ατόμων με σχιζοφρένεια σχετίζεται στενά με τη
λειτουργικότητα στην καθημερινότητα

(Green et al. 2000; Heinrichs, 2001; Green et al. 2004) 

• Σχεση μεταξύ επιλεγμένων γνωστικών λειτουργιών και της λειτουργίας της
κοινότητας, της ικανότητας εκτέλεσης δεξιοτήτων και της επιτυχίας της
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

(Green, 1996; Green et al., 2000; Green et al., 2004)

Κύριο Μέρος
Η σχέση γνωστικών διαταραχών με τα συμπτώματα και την λειτουργικότητα των ασθενών



Κύριο Μέρος
Ορισμός και θεωρητικό υπόβαθρο 

• Η γνωστική αποκατάσταση επηρεάστηκε σημαντικά από το IPT των
Roder et al. (2010) και το έργο των Ben-Yishay et al. (1985) σε
ασθενείς με εγκεφαλικούς τραυματισμούς.

• Το ενδιαφέρον για την θεραπεία γνωστικής αποκατάστασης ξεκίνησε
στα μέσα της δεκαετίας του 1990.



Κύριο Μέρος
Αποτελεσματικότητα

Τα ευρήματα μεταναλύσεων για την αποτελεσματικοτητα της θεραπείας γνωστικής
αποκατάστασης έχουν δείξει:

(α) ανθεκτικές βελτιώσεις, μεσαίου μεγέθους επίδρασης, στις γνωστικές λειτουργίες 
(Kurtz et al., 2001, McGurk et al., 2007)

(β) βελτιώσεις μικρού μεγέθους επίδρασης στα συμπτώματα και

(γ) ανθεκτικές βελτιώσεις μικρού έως μεσαίου μεγέθους επίδρασης στη λειτουργικότητα

(Kurtz & Sartory, 2010) 



• Η λειτουργικότητα των ασθενών επιτυγχάνονται καλύτερα όταν
η γνωστική αποκατάσταση ενσωματώνεται σε άλλα
προγράμματα αποκατάστασης

(Wykes et al., 2011) 

• Η βελτίωση της απόδοσης σε γνωστικές δοκιμασίες δεν είναι
από μόνη της ωφέλιμη αλλά οι στόχοι της γνωστικής
αποκατάστασης πρέπει να είναι η βελτίωση των πραγματικών
δυσκολιών

(Galletly & Rigby, 2013)

• Οι επιδράσεις στην ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα ήταν
σημαντικά μεγαλύτερες σε μελέτες που περιελάμβαναν τη
συμμετοχή σε προγράμματα συμπληρωματικής
αποκατάστασης από εκείνες με γνωστική αποκατάσταση μόνο

(Roder et al., 2010) 

Κύριο Μέρος
Αποτελεσματικότητα



Εκμάθηση χωρίς σφάλματα (Errorless learning)

• Η εκμάθηση χωρίς σφάλματα αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τον Ferster ενώ και ο Skinner είχε επίσης
επιρροή στην ανάπτυξη της τεχνικής.

(Ferster & Skinner, 1957)

• Περιλαμβάνει τεχνικές που βελτιώνουν την απόδοση διασφαλίζοντας υψηλό βαθμό επιτυχίας κατά τη
διάρκεια της μάθησης.

• Οι πληροφορίες που παρουσιασθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης κωδικοποιούνται στη μνήμη μέσω
άδηλων μηχανισμών μάθησης.

(Middleton & Schwartz, 2012)

• Ο συγκεκριμένος τύπος μάθησης μειώνει την απογοήτευση και την αποθάρρυνση των ασθενών.

• Βελτίωση της ευαισθησίας στην ανατροφοδότηση, βελτίωση των γνωστικών λειτουργικών όσο και της
λειτουργικότητας.

(Cella et al., 2014)

Κύριο Μέρος
Τεχνικες και δομικά στοιχεία της θεραπείας γνωστικής αποκατάστασης που συνδέονται με 

την αποτελεσματικότητα 



Θεραπευτής

• Η θεραπευτική σχέση ακολουθεί παρόμοιες αρχές με αυτές σε άλλες
γνωσιακές-συμπεριφορικές θεραπείες.

• Ο θεραπευτής στοχεύει να δώσει άνευ όρων θετική στάση στον
ασθενή, να ενισχύσει την επιθυμητή συμπεριφορά και να προσφέρει
ενσυναίσθηση.

Κύριο Μέρος
Τεχνικες και δομικά στοιχεία της θεραπείας γνωστικής αποκατάστασης που συνδέονται με 

την αποτελεσματικότητα 



Θεραπευτής

• Σχέση μεταξύ της θεραπευτικής συμμαχίας και της γνωστικής και λειτουργικής βελτίωσης.

Κύριο Μέρος
Τεχνικες και δομικά στοιχεία της θεραπείας γνωστικής αποκατάστασης που συνδέονται με 

την αποτελεσματικότητα 

• Η θεραπεία πρέπει να προσαρμόζεται στους στόχους του
συμμετέχοντα και ο θεραπευτής είναι σημαντικό να αποφεύγει
την αντιπαράθεση.

• Είναι πιθανό η μεταφορά των στρατηγικών στην καθημερινή ζωή
να διευκολύνεται από την υποστήριξη του θεραπευτή μέσω των
αλλαγών στο κίνητρο των ασθενών.

(Cella and Wykes, 2019) 



Κίνητρο

• Καθοριστικός παράγοντας για την έκβαση της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
(Saperstein & Medalia, 2015)

• Τα άτομα με σχιζοφρένεια παρουσιάζουν χαμηλά εγγενή κίνητρα σε σχέση με την
απόδοση της εργασίας και τη μάθηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη θεραπεία.

(Choi et al., 2010; Nakagami et al., 2008)

• Οι θετικές αλλαγές στο εγγενές κίνητρο συσχετίστηκαν έντονα με τις θετικές αλλαγές
στην ψυχοκοινωνική λειτουργία.

(Nakagami et al., 2010)

Κύριο Μέρος
Τεχνικες και δομικά στοιχεία της θεραπείας γνωστικής αποκατάστασης που συνδέονται με 

την αποτελεσματικότητα 



Προσδιορισμός της δυσκολίας εργασίας (Τitration)

• Οι εργασίες που έχουν εγγύς στόχους που ορίζονται σαφώς μπορεί να
θεωρηθούν πιο εφικτές.

(Wykes & Reeder, 2006)

• Οι εκπαιδευτές μπορούν να ελέγξουν προσεκτικά το επίπεδο πολυπλοκότητας
των γνωστικών ασκήσεων.

• Η επιλογή των μαθησιακών δραστηριοτήτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο
την πολυπλοκότητα των εργασιών όσο και τις ιδιότητες του στόχου, έτσι ώστε να
προάγει την αυτο-αποτελεσματικότητα και το κίνητρο.

(Saperstein & Medalia, 2015)

Κύριο Μέρος
Τεχνικες και δομικά στοιχεία της θεραπείας γνωστικής αποκατάστασης που συνδέονται με 

την αποτελεσματικότητα 



• Έμφαση στη διαδικασία της μάθησης και την ευελιξία της γνώσης παρά στο
αποτέλεσμα-επίδοση

(Saperstein & Medalia, 2015)

• Η ενίσχυση της ευαισθησίας στη μάθηση είναι εξαιρετικά επωφελής για τους
ασθενείς και μπορεί να οδηγήσει σε βελτιώσεις στην κοινωνική λειτουργικότητα
ή στην εργασία.

• Η κοινωνική ανταμοιβή ενεργεί στα ίδια δίκτυα ανταμοιβής εγκεφάλου με
άλλους τύπους ανταμοιβής

(Cella, et al., 2014)

Κύριο Μέρος
Τεχνικες και δομικά στοιχεία της θεραπείας γνωστικής αποκατάστασης που συνδέονται με 

την αποτελεσματικότητα 

Ανατροφοδότηση

• Τα άτομα με σχιζοφρένεια που χρησιμοποιούν ανατροφοδότηση για να παρακολουθούν την πρόοδο της
μάθησης έχουν αποδειχθεί ότι αποκομίζουν μεγαλύτερο όφελος στη γνωστική αποκατάσταση.

(Wykes et al. 2007)



Θετική και αρνητική ενίσχυση

• Η θετική ενίσχυση θα αυξήσει την εμπλοκή στο έργο και την έναρξη αποτελεσματικών
στρατηγικών επεξεργασίας πληροφοριών ενώ η αρνητική ενίσχυση θα μειώσει τα
επίμονα λάθη.

• Η απλή μείωση ενός τύπου λανθασμένης απόκρισης δεν απαιτεί την παραγωγή της
σωστής απόκρισης.

• Η ανταμοιβή, μπορεί να κατευθύνει προσοχή σε μέρη της εργασίας που δεν
σχετίζονται με την επιτυχή απόδοση.

(Wykes & Reeder, 2006)

Κύριο Μέρος
Τεχνικες και δομικά στοιχεία της θεραπείας γνωστικής αποκατάστασης που συνδέονται με 

την αποτελεσματικότητα 



Πρακτική

• Η συχνότητα είναι σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

(Kluwe-Schiavon et al. 2013; Saperstein & Medalia 2016) 

Κύριο Μέρος
Τεχνικες και δομικά στοιχεία της θεραπείας γνωστικής αποκατάστασης που συνδέονται με 

την αποτελεσματικότητα 

• Οι διαδικασίες που βρίσκονται αρχικά υπό συνειδητό
έλεγχο μπορούν να γίνουν αυτόματες και αυτή η
ασυνείδητη επεξεργασία απαιτεί λιγότερη νοητική
προσπάθεια.

• Ωστόσο οι ικανότητες μπορούν να εφαρμοστούν μόνο στη
συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία αναπτύχθηκαν και
εξακολουθούν να μην εφαρμόζονται σε νέες καταστάσεις.

(Wykes & Reeder, 2006)



Αυτοπαρακολούθηση

• Διαδικασία κατά την οποία ο συμμετέχων απαιτείται να επαναλάβει δυνατά τις
οδηγίες για την εργασία και την τρέχουσα απόκρισή του.

• Αυθόρμητη πρόβα των οδηγιών της εργασίας, κάτι που μπορεί να ξεχαστεί
διαφορετικά.

• Παρέχει υποστήριξη για τον έλεγχο της αναστολής της συμπεριφοράς.

(Wykes & Reeder, 2006)

Κύριο Μέρος
Τεχνικες και δομικά στοιχεία της θεραπείας γνωστικής αποκατάστασης που συνδέονται με 

την αποτελεσματικότητα 



Μάθηση με υποστήριξη (Scaffolding)

• Αποτελεί διδακτική-μαθησιακή διαδικασία

• Ο εκπαιδευτής θέτει νοητικά υποστηρίγματα μέσω της συνομιλίας, προκειμένου ο
εκπαιδευόμενος να περάσει από το εξαρτημένο επίπεδο στο ανεξάρτητο επίπεδο
ικανότητας.

(Wykes & Reeder, 2006)

Κύριο Μέρος
Τεχνικες και δομικά στοιχεία της θεραπείας γνωστικής αποκατάστασης που συνδέονται με 

την αποτελεσματικότητα 



Συζήτηση

Τέσσερα στοιχεία ως τα βασικά χαρακτηριστικά γνωστικής
αποκατάστασης:

α) η συμμετοχή του θεραπευτή

β) η γνωστική εξάσκηση

γ) η ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων

δ) διαδικασίες για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των γνωστικών
δεξιοτήτων στην λειτουργικότητα της πραγματικής ζωής

(Bowie et al., 2020) 



• Η μελέτη των Cella και Wykes (2019), ανέδειξε την συσχέτιση μεταξύ της σχέσης με τον
θεραπευτή και της βελτίωσης στις γνωστικές λειτουργίες και την λειτουργικότητα.

• Θεραπευτικής συμμαχία ως ζωτικό συστατικό της γνωστικής αποκατάστασης.

• Προηγούμενες μελέτες για την θεραπευτική σχέση έχουν δείξει αντίστοιχα
αποτελέσματα

(Cella et al.; 2017; Goldsmith et al., 2015; Krabbendam & Aleman, 2003) 

Συζήτηση



• Oι «ηττοπαθείς» πεποιθήσεις και οι «α-κοινωνικές»
πεποιθήσεις είναι βασικοί παράγοντες στα αρνητικά
συμπτώματα και την κακή λειτουργικότητα.

• H θεραπεία θα πρέπει να εστιάζει στην αναδόμηση
των συγκεκριμένων πεποιθήσεων έστι ώστε να
πραγματοποιηθεί η καλύτερη αποκατάσταση των
γνωστικών λειτουργιών.

(Beck et al., 2018)

Συζήτηση

• Παραγόντες που συμβάλλουν σημαντικά στην επίδοση των ασθενών: έλλειψη βούλhσης,
προσπάθεια, άγχος, αρνητικά συναισθήματα, έλλειψη κοινωνικότητας και αποδιοργανωμένα
συμπτώματα.

• Οι συγκεκριμένοι παράγοντες επηρεάζονται από τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις.



• Tα αποτελέσματα των μελετών που εστιάζουν στην αποτελεσματικότητα της γνωστικής
αποκατάστασης τονίζουν την σπουδαιότητα της σχέσης με τον θεραπευτή.

• Υπάρχει σημαντική βιβλιογραφία σχετικά με τις μη ειδικές πτυχές της θεραπείας που
συμβάλλουν στην επιτυχία της.

• Μια καλή θεραπευτική σχέση, στην οποία παρέχεται ζεστασιά και ενσυναίσθηση, έχει
βρεθεί να προβλέπει με συνέπεια μια θετική απόκριση στη θεραπεία.

(Wykes & Reeder, 2006) 

• Τέλος, η γνωστική αποκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε πλαίσιο το
οποίο παρέχει επαρκείς ευκαιρίες για εξάσκηση και αξιοποίηση των νέων
δεξιοτήτων στην καθημερινή ζωή.

(Medalia & Saperstein, 2013)

Συζήτηση



Γνωστική Αποκατάσταση: Ποιες τεχνικές συμβάλλουν στην 
αποτελεσματικότητά της

"The nuts and bolts of Cognitive Remediation: Exploring how different training 
components relate to cognitive and functional gains"

Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς

Διονυσία Κονταξοπούλου, Κλινική Νευροψυχολόγος, PhD

Επόπτης: Γιάννης Χρυσόπουλος


