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Ιστορική Αναδρομή

❑ 1911: για πρώτη φορά ο όρος αυτισμός.

❑Ελβετός ψυχίατρος Bleuler: «ως ένα σύμπτωμα» για την σχιζοφρένεια που

υποδήλωνε την απόσυρση από την πραγματικότητα και τη δυσκολία στην

επικοινωνία με τους άλλους (Μπεζεβέγκης, 1985).

❑1943: Ο Leo Kanner, αυστριακός ψυχίατρος χρησιμοποίησε εκφράσεις:

«αυτιστικές διαταραχές συναισθηματικής επαφής», «πρώιμο παιδικό αυτιστικό

σύνδρομο» (Τσιάντης, 2001).



➢ 1944: Ο Hans Asperger σε συνεργασία με τον Leo Kanner δημοσίευσε τον

πρώτο ορισμό του συνδρόμου προσδιορίζοντας ένα πρότυπο συμπεριφοράς

το οποίο περιελάμβανε: «έλλειψη ενσυναίσθησης, δυσκολία στο να

διαμορφωθούν φιλίες, έντονη απορρόφηση σε ένα μεμονωμένο ενδιαφέρον και

αδέξιες κινήσεις» (Τσιάντης, 2001).

➢ 1981: Η ερευνήτρια Lorna Wing διαμόρφωσε το έως τώρα αποδεκτό πρότυπο

του αυτισμού (Τσιάντης, 2001).

➢ 1995: o Simon Baron-Cohen, ψυχολόγος στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρότεινε την

«υπόθεση του φάσματος του αυτισμού» (American Psychiatric Association, 2013).



• Η πιο πρόσφατη αναθεώρηση του αυτισμού παρουσιάζεται στο DSM-5 (2013)

και υλοποιεί την πρόταση του Baron-Cohen.

• H καινούρια διάγνωση περιλαμβάνει τις προηγούμενες διαγνώσεις για τον

αυτισμό, το Σύνδρομο Asperger και τη Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή μη

προσδιοριζόμενη αλλιώς.

• Έτσι το DSM-5 περικλείει τις παραπάνω διαγνώσεις μέσα στον όρο «Διαταραχές

Αυτιστικού Φάσματος» (American Psychiatric Association, 2013), (Baron-Cohen, 2002).



Χαρακτηριστικά της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος 

❖Κεντρικά χαρακτηριστικά του αυτισμού:

I. διαφορετική πορεία ανάπτυξης

II. διαφορετικός τρόπος σκέψης

III. διαφορετική αντίληψη για τον κόσμο

❖Άλλα χαρακτηριστικά: αισθητηριακές δυσλειτουργίες που οφείλονται σε

διαφορετική επεξεργασία ερεθισμάτων, ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία

και αλληλεπίδραση, ελλείμματα στη μη λεκτική συμπεριφορά, ελλείμματα στην

ανάπτυξη, διατήρηση και κατανόηση σχέσεων, επαναλαμβανόμενες-

στερεοτυπικές συμπεριφορές, ενδιαφέροντα και δραστηριότητες (Τσιάντης, 2001).



ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ASPERGER-ΣΥΝΟΔΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

➢ Σύνδρομο Asperger: αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

➢ Η κύρια εστίαση δόθηκε στην έγκαιρη διάγνωση και το σύνδρομο είχε

μελετηθεί κυρίως στα παιδιά.

➢ Είναι όμως μια διαταραχή που επιμένει στο χρόνο και έτσι η έρευνα όσον αφορά

τους ενήλικες έχει πρόσφατα λάβει αυξημένη προσοχή (Baez et al., 2012).

➢ Το σύνδρομο Asperger επηρεάζει την ποιότητα ζωής (Gaus, 2011).

➢ λιγότερες θετικές εμπειρίες εργασιακής απασχόλησης, μεγαλύτερη

προτίμηση για μοναχικές δραστηριότητες (Jennes-Coussens, Magill-Evans & Koning, 2006).



❖ Σύμφωνα με τα ευρήματα μιας κοινοτικής μελέτης ενήλικες με Asperger

ανέφεραν:

✓δυσκολία στο να ανταποκρίνονται στα συναισθήματα των άλλων

✓να προσαρμόζονται σε απρόσμενες αλλαγές

✓η μειονότητα αυτών ήταν οικονομικά ανεξάρτητοι

✓σχεδόν όλοι είχαν πέσει θύματα εκφοβισμού στο παρελθόν

✓προβλήματα ψυχικής υγείας όπως το άγχος ή η κατάθλιψη (Balfe & Tantam, 2010).



✓Συνηθέστερη συνυπάρχουσα διάγνωση η κατάθλιψη σε ποσοστό έως και 21%,
άγχος 8 %, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή 1% (Toth & King, 2008), (Gillot & Standet, 2008).

✓Οι περισσότερες έρευνες δείχνουν πολύ περιορισμένη κοινωνική ένταξη,
κακές προοπτικές απασχόλησης και υψηλά ποσοστά προβλημάτων ψυχικής
υγείας (Howlin & Magiati, 2015), (Tantam, 2000).

✓Σε μια μελέτη 54 ατόμων με Asperger (26 άνδρες και 28 γυναίκες με μέση
ηλικία 27 έτη) εξετάστηκε η συννοσηρότητα και βρέθηκε:

✓ότι το 50% των συμμετεχόντων είχε υποστεί τουλάχιστον ένα επεισόδιο
μείζονος κατάθλιψης ή είχε υποτροπιάζοντα επεισόδια καθώς και
διαταραχές άγχους.. (Lugnegard, Hallerback & Gillberg, 2011).



 Σύμφωνα με τα ευρήματα μιας ακόμα μελέτης, πολλοί ενήλικες με Asperger

έχουν επίγνωση των κοινωνικών τους δυσκολιών, γεγονός που δημιουργεί

πρόσφορο έδαφος για την εκδήλωση έντονου κοινωνικού άγχους (Hare, Wood & Wastel,

2015).

Μια ακόμη μελέτη, αναφέρεται στην ύπαρξη ψυχολογικής φύσεως δυσκολιών

σε ενηλίκους με Asperger.

50 άνδρες που είχαν διαγνωσθεί με σύνδρομο Asperger σε παιδική ηλικία

παρακολουθήθηκαν για σχεδόν δύο δεκαετίες (13-30 έτη).



❖ Μόνο τρεις δεν είχαν συναντήσει ποτέ τα κριτήρια για μια πρόσθετη διάγνωση.

Οι κυριότερες διαγνώσεις αφορούσαν το άγχος και τη διάθεση (Gillberg, Helles, Billstedt &

Gillberg, 2016).

❖ Με αφορμή μια ακόμη πρόσφατη μελέτη……..

✓ Το 79% εμφάνισαν ψυχολογική διαταραχή μια φορά στη ζωή τους.

✓ Οι πιο συχνές ήταν αυτές της διάθεσης (57%) και του άγχους (54%), οι

οποίες συχνά συνυπάρχουν (Lever & Geurts, 2016).



Ενήλικες με Asperger και Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία

֎ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται στοιχεία και χαρακτηριστικά της 

Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας σε σχέση με τη χρήση της σε ενήλικες με 

Asperger.

H χρήση της ΓΣΘ σε άτομα με διαταραχή φάσματος του αυτισμού δείχνει να

αυξάνεται (Lindgren & Doobay, 2011).

❖Η ΓΣΘ βασίζεται στον τρόπο αντίληψης και κατανόησης του ατόμου.



 Ο θεραπευτής προσπαθεί μέσα από διάφορους τρόπους και τεχνικές να επιτύχει

μια γνωστική αλλαγή, δηλαδή αλλαγή του τρόπου σκέψης του ατόμου, καθώς

και του συστήματος πεποιθήσεων του ατόμου, ώστε να δημιουργηθεί μια μόνιμη

συναισθηματική και συμπεριφορική αλλαγή (McLeod, 2003).

Λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ και την επιλογή της ως 

θεραπεία εκλογής σε δυσκολίες όπως άγχος, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές, 

ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, κατάχρηση ουσιών 

υποθέτουμε ότι αυτή θα μπορούσε να έχει εφαρμογή και σε ενήλικες με Asperger

που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες.



➢Σκοπός μιας μελέτης ήταν η συστηματική εκτίμηση της βιβλιογραφίας που

διερευνά την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ θεραπείας όταν χρησιμοποιείται σε

άτομα με διαταραχή φάσματος αυτισμού.

✓Μετά από συστηματική αναζήτηση συμπεριλήφθηκαν 48 μελέτες.

✓Τα αποτελέσματα σχετίζονται με ένα μικρό και μη στατιστικώς σημαντικό μέγεθος

αποτελέσματος.

✓Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές και μικρές δοκιμές αλλά απαιτούνται μεγαλύτερες

δοκιμασίες (Binnie, 2013).



❑ Δημοσιεύτηκαν δύο θεραπευτικά πρωτόκολλα προσαρμοσμένα στο Asperger:

το πρώτο βασιζόταν στην ενσυνειδητότητα (mindfulness) ενώ το δεύτερο στη

ΓΣΘ.

✓Στόχος: εάν οι δύο μέθοδοι ήταν εξίσου αποτελεσματικές για τη μείωση

συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης.

✓Συμμετέχοντες: 59 ενήλικες με Asperger

✓27 έλαβαν ΓΣΘ, 32 θεραπεία ενσυνειδητότητας (mindfulness)

✓Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι τόσο η θεραπεία ενσυνειδητότητας όσο και η

ΓΣΘ σχετίζονται με:

❖ τη μείωση του άγχους και των καταθλιπτικών συμπτωμάτων (Spain et al., 2015).



❑Από την άλλη σε μια ακόμη συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση φάνηκε

ότι:

✓ Συμπεριφορικές αλλά και γνωσιακές τεχνικές ήταν μετρίως αποτελεσματικές για

τις συνοδές δυσκολίες όπως το άγχος και η κατάθλιψη.

✓Αρκετές μελέτες πρότειναν κάποιες προσαρμογές του ΓΣμοντέλου, όπως η

αύξηση του αριθμού των συνεδριών (Spain et al., 2015).

Αναφορικά με μια βιβλιογραφική ανασκόπηση:

✓Διεξήχθη συστηματική έρευνα όπου εντοπίστηκαν επτά σχετικές μελέτες.

✓Φάνηκε ότι η ΓΣΘ μπορεί να βοηθήσει τους ενήλικες με Asperger να

διαχειριστούν τις συνοδές ψυχολογικές δυσκολίες (Weston, Hodgekins & Langdom, 2016).



Αξίζει  να αναφερθεί μια ακόμη μελέτη  βιβλιογραφικής ανασκόπησης

➢Τέσσερις μεμονωμένες μελέτες περιπτώσεις πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης στη

μελέτη αυτή.

➢Συμμετέχοντες: τρείς ενήλικες με Asperger και ένα παιδί που είχε διαγνωστεί με

Asperger και Κοινωνική Φοβία.

Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνθηκαν:

✓ να προκαλέσουν αρνητικές σκέψεις τους

✓ να εκτεθούν σε κοινωνικές καταστάσεις που τους προκαλούσαν άγχος

✓να αναπτύξουν νέες στρατηγικές αντιμετώπισης



▪ Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

❑ οι αυτόματες αρνητικές σκέψεις

❑ τα καταθλιπτικά συμπτώματα

❑ οι κοινωνικές δεξιότητες

❑τα επίπεδα δραστηριότητας και κινητοποίησης βελτιώθηκαν (Spain et al., 2017).

Ακολουθεί  μια σειρά ερευνών για την ανάδειξη της αποτελεσματικότητας 

γνωσιακών και συμπεριφορικών τεχνικών για συνοδές δυσκολίες ενηλίκων με 

Asperger (κοινωνικό άγχος, άγχος, αισθήματα θλίψης, μειωμένη διάθεση, 

δυσκολία ως προς την κοινωνική προσαρμογή).



Υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις πως η «αυτοδιαχείριση» μια τεχνική του ΓΣ

μοντέλου, είναι αποτελεσματική.

Τα άτομα διδάσκονται να κάνουν διακρίσεις μεταξύ κατάλληλων και

ακατάλληλων συμπεριφορών, να παρατηρούν και να καταγράφουν τις δικές τους

συμπεριφορές αμείβοντας τους εαυτούς τους για την εκδήλωση της κατάλληλης

συμπεριφοράς.

Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες : βασίζεται στην συμπεριφορική αρχή του

ΓΣΘ μοντέλου.

Φαίνεται ότι: η δομημένη εκμάθηση συγκεκριμένων κοινωνικών δεξιοτήτων σε

συνδυασμό με ευκαιρίες για πρακτική άσκηση οδηγεί σε βελτίωση στην

κοινωνική συμπεριφορά (Lerner, White & Partland, 2012).



➢Σε μια μελέτη που ανέπτυξε δύο ομαδικές παρεμβάσεις για ενήλικες με Asperger:

μια από αυτές βασίστηκε στη ΓΣΘ.

 Τεχνικές: Ψυχοεκπαίδευση, εντοπισμός και επανεξέταση δυσλειτουργικών

σκέψεων, ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων, παιχνίδι ρόλων, ασκήσεις έκθεσης.

֎ Η παρέμβαση περιελάμβανε:

✓ 36 εβδομαδιαίες συνεδρίες

✓ διάρκειας 3 ωρών

✓ με επικεφαλείς δύο θεραπευτές

✓ σε ομάδες που αποτελούνταν από 6 έως 8 άτομα.

✓ συνολικά 68 άτομα συμμετείχαν στη μελέτη.



Οι συμμετέχοντες ανέφεραν:

✓ αυξημένη ποιότητα ζωής μετά την παρέμβαση.

✓ αξιολόγησαν τους εαυτούς τους ως γενικότερα βελτιωμένους όσον αφορά την

έκφραση των αναγκών τους και την κατανόηση των δυσκολιών τους (Hesselmark, Plenty

& Bejerot, 2013).

Μια ακόμη μελέτη προσπάθησε να εξετάσει τη χρήση του ΓΣ μοντέλου για τη 

θεραπεία ενός 47χρονου άνδρα που αντιμετώπιζε δυσκολίες με τις κοινωνικές 

δεξιότητες και εκδήλωνε κοινωνική φοβία. 



✓Έλαβε ΓΣΘ διάρκειας 20 ωρών.

✓15 συνεδρίες και μια αναμνηστική συνεδρία 1 μήνα αργότερα.

✓η θεραπεία περιελάμβανε:

1. μίμηση προτύπου

2. παιχνίδι ρόλων

3. ενίσχυση

4. πρόκληση σκέψης

5. πειραματισμό σε νέες προσαρμοστικές συμπεριφορές μέσω έκθεσης.

 Τα αποτελέσματα έδειξαν: συνεχείς βελτιώσεις, σχετικές με το κοινωνικό άγχος,

τη δυσφορία, την κατάθλιψη και τα επίπεδα αυτοεκτίμησης (Turner & Hammond, 2016).



Αναφορικά με μια πιο πρόσφατη μελέτη: 

▪ 17 ενήλικες άνδρες με Asperger συμμετείχαν σε ομαδική θεραπεία βασισμένη

στη ΓΣΘ.

▪ Στόχος: ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων, η βελτίωση του άγχους και της διάθεσης.

✓ Η παρέμβαση είχε διάρκεια 11 εβδομάδες. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης:

✓ το κοινωνικό άγχος, η μειωμένη διάθεση, η γενικευμένη ανησυχία και η 

γενικότερη λειτουργικότητα βελτιώθηκαν.(Spain, Blainey & Vaillancount, 2017). 



Τέλος, η παρακάτω μελέτη προσπάθησε να διερευνήσει την

αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ σε ενήλικες με Asperger με άγχος και μειωμένη

διάθεση.

✓Συμμετέχοντες: 60 ενήλικες με Asperger.

✓ 30 από αυτούς έλαβαν ΓΣΘ.

✓ Οι υπόλοιποι 30 ανήκαν στην ομάδα ελέγχου. 

✓Η ΓΣΘ είχε διάρκεια 8 εβδομάδες (μία συνεδρία ανά εβδομάδα) 

✓Κάθε συνεδρία είχε διάρκεια 100 λεπτά. 

✓Η ομάδα αποτελούνταν από τέσσερις ή πέντε ενήλικες και δύο ψυχολόγους. 



Μετά το πέρας της παρέμβασης και ύστερα από 12 μήνες παρακολούθησης, 

φάνηκε ότι :

✓οι συμμετέχοντες ήταν σε θέση να προσδιορίσουν τη δική τους ψυχική

κατάσταση αλλά και τις ψυχικές καταστάσεις των άλλων.

✓το άγχος και η κατάθλιψη μειώθηκαν

✓ενώ και οι ικανότητες αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων αλλά και η

γενικότερη λειτουργικότητα βελτιώθηκαν (Kuroda et al., 2013).



Πρόβλημα που 

απευθύνθηκε η ΓΣΘ

Τρόπος -Τεχνική Αποτέλεσμα Αναφορά σε σχετική έρευνα

Κοινωνική φοβία

Πρόκληση αρνητικών 

σκέψεων, έκθεση σε 

κοινωνικές καταστάσεις που 

προκαλούν άγχος, ανάπτυξη 

νέων στρατηγικών 

αντιμετώπισης.

Αυτόματες αρνητικές σκέψεις 

και καταθλιπτικά συμπτώματα 

μειώθηκαν, ενισχύθηκαν 

κοινωνικές δεξιότητες, 

επίπεδα δραστηριότητας και 

κινητοποίησης βελτιώθηκαν.

(Spain et al., 2017)

Ελλείμματα σε  κοινωνικές 

δεξιότητες 

Αυτοδιαχείριση, 

Αυτοενίσχυση, 

Ψυχοεκπαίδευση σε κοινωνικά 

κατάλληλες συμπεριφορές, 

αμοιβή και ενίσχυση προς τον 

εαυτό για την εκδήλωση 

κατάλληλης συμπεριφοράς. 

Ενίσχυση κοινωνικών 

δεξιοτήτων.

(Spain et al., 2015)

Ελλείμματα-δυσκολίες 

ως προς την κοινωνική 

αλληλεπίδραση

Αναγνώριση γνωσιακών 

λαθών στον τρόπο σκέψης, 

εντοπισμός δυσλειτουργικών 

συμπεριφορών, εκπαίδευση 

σε κοινωνικές δεξιότητες και 

ανάπτυξη γόνιμων κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων. 

Βελτίωση ως προς την 

κοινωνική συμπεριφορά. 

(Lerner, White & Partland, 

2012)



Κοινωνικό άγχος, χαμηλή

Ποιότητα ζωής, χαμηλή 

αυτοεκτίμηση 

Ψυχοεκπαίδευση στις 

δυσπροσαρμοστικές σκέψεις, 

καθορισμός στόχων, παιχνίδι 

ρόλων, ασκήσεις έκθεσης, 

εκπαίδευση σε κοινωνικές 

δεξιότητες, Ψυχοεκπαίδευση 

σχετική με το Asperger. 

Ενίσχυση αυτοεκτίμησης, 

μείωση κοινωνικού άγχους, 

αυξημένη ποιότητα ζωής.
(Hesselmark, Plenty & Bejerot, 

2013)

Κοινωνικό άγχος 

Ευκαιρίες κοινωνικής 

συμμετοχής (έκθεση) 

παράλληλα με τακτική 

πρακτική και 

ανατροφοδότηση από ένα 

υποστηρικτικό περιβάλλον.

Μείωση κοινωνικού άγχους, 

καλύτερη ποιότητα ζωής. (Scattone & Mong, 2013)

Ελλείμματα σε 

κοινωνικές δεξιότητες, 

κοινωνική φοβία

Μίμηση προτύπου, παιχνίδια 

ρόλων, θετική ενίσχυση, 

πρόκληση αρνητικών 

σκέψεων, εναλλακτικές πιο 

λειτουργικές σκέψεις, 

πειραματισμοί σε νέες 

προσαρμοστικές 

συμπεριφορές μέσω της 

έκθεσης. 

Μείωση κοινωνικού άγχους, 

δυσφορίας, αισθημάτων 

θλίψης, αυξημένα επίπεδα 

αυτοεκτίμησης.

(Turner & Hammond, 2016)



Άγχος, κατάθλιψη 

Χρήση οπτικού υλικού με 

έμφαση στην γνωστική 

και συναισθηματική 

Ψυχοεκπαίδεση.

Αναγνώριση 

συναισθημάτων στον 

εαυτό και στους άλλους. 

Άγχος και αισθήματα 

θλίψης μειώθηκαν, η 

γενικότερη 

λειτουργικότητα 

βελτιώθηκε. 

(Kuroda et al., 2013)

Άγχος, κατάθλιψη 

Γνωσιακή ρύθμιση 

συναισθημάτων, 

αναγνώριση γνωσιακών 

λαθών στον τρόπο 

σκέψης.

Μείωση άγχους και 

κατάθλιψης (Bruggink et al., 2016)



Επίλογος

Στη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται να υπάρχουν μελέτες που υπογραμμίζουν την

αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ σε παιδιά και εφήβους με Asperger.

Όσον αφορά τον ενήλικο πληθυσμό, το άγχος και η κατάθλιψη προκύπτουν σε ένα

πολύ μεγάλο ποσοστό (50-70%)

αλλά οι μέθοδοι θεραπείας για αυτά τα συνοδά προβλήματα δεν έχουν μελετηθεί

συστηματικά (Sizoo & Kuiper, 2017), (Greenaway & Howlin, 2010).

֎Οι περισσότερες μελέτες χρησιμοποίησαν την ΓΣ προσέγγιση:

για την αντιμετώπιση ελλειμμάτων που αφορούσαν τα συμπτώματα του

συνδρόμου (ελλείμματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση).



✓ Τα πρωτόκολλα που αναπτύσσονται συχνά περιλαμβάνουν τα απολύτως

βασικά συστατικά του ΓΣ μοντέλου:

1) Ψυχοεκπαίδευση, 2) αναγνώριση των συναισθημάτων, 3) έκθεση, 4)

εκπαίδευση σε στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, 5) εκπαίδευση σε

κοινωνικές δεξιότητες (Greenway & Howlin, 2010), (Attwood & Garnett, 2016).

❖ Με αφορμή την παρούσα εργασία φάνηκε ότι μια σειρά στρατηγικών και

τεχνικών είναι χρήσιμες για την ανακούφιση των ατόμων από τα

δευτερογενή προβλήματα του συνδρόμου.



Αυτές είναι:

1. Πρόκληση αρνητικών σκέψεων

2. Ψυχοεκπαίδευση στα γνωσιακά λάθη, στα συναισθήματα εαυτού και άλλων,

στη διάγνωση (Asperger), σε κοινωνικά κατάλληλες συμπεριφορές

3. Έκθεση σε κοινωνικές καταστάσεις που προκαλούν άγχος

4. Εκπαίδευση σε στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων

5. Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες

6. Μίμηση προτύπου

7. Παιχνίδι ρόλων

8. Αυτοενίσχυση ύστερα από την εκδήλωση κατάλληλης και λειτουργικής

συμπεριφοράς

9. Εντοπισμός δυσλειτουργικών συμπεριφορών

10. Πειραματισμοί σε νέες πιο λειτουργικές συμπεριφορές μέσω της έκθεσης



Αυτό που παρατηρείται έως τώρα, είναι η ανάδειξη της χρησιμότητας κυρίως

των συμπεριφορικών τεχνικών και όχι τόσο των γνωσιακών τεχνικών.

Γνωρίζουμε ότι η ΓΣΘ:

i. είναι σταθερά ανώτερη όλων των συγκρινόμενων αντίστοιχων θεραπευτικών

παρεμβάσεων

ii. αποτελεί μια ευέλικτη μορφή θεραπείας που μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να

ταιριάζει με το αναπτυξιακό ή γνωστικό επίπεδο κάθε θεραπευομένου

Τα παραπάνω, παρέχουν ένα «παράθυρο» ελπίδας για το μέλλον της έρευνας 
(Koening & Levine, 2011). 



➢Επί του παρόντος, υπάρχουν περιορισμένες βιβλιογραφικές πληροφορίες.

➢ Παρόλα αυτά, οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που βιώνουν τον κόσμο ή

τον τρόπο που μαθαίνουν (οπτικά βοηθήματα) μπορούν να παρέχουν ενδείξεις

για το ποιες παρεμβάσεις μπορεί να είναι χρήσιμες και βοηθητικές, ώστε να

μπορέσουν να ξεδιπλώσουν κατάλληλα το δυναμικό τους.

 Για το σκοπό αυτό, προτείνονται περαιτέρω έρευνες για να προσδιοριστεί ποιες

προσαρμογές είναι απαραίτητες για τη βελτιστοποίηση των ΓΣ τεχνικών και

των αποτελεσμάτων σε αυτό τον πληθυσμό (Sizoo & Kuiper, 2017).



Ευχαριστώ!


