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Εισαγωγικά Σχόλια
• Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να πραγματοποιήσει μία ολοκληρωμένη

ανασκόπηση σε όλα τα έως σήμερα δεδομένα που αφορούν την Γνωσιακή Θεραπεία
Προσανατολισμένη στην Ψυχική Ανάκαμψη (Recovery-Oriented Cognitive Therapy,
CT-R )

• Για την υλοποίησή αξιοποιήθηκε το σύνολο των δημοσιεύσεων για την CT-R κατόπιν
συστηματικής αναζήτησης, αλλά και υλικό από τον επίσημο ιστότοπο της παρέμβασης,
καθώς και webinars που έχουν πραγματοποιηθεί από τους P. Grant και Ε. Inverso που
σήμερα είναι και οι κύριοι εισηγητές της

• Η παρούσα εργασία βασίστηκε στις εργασίες των Τουρκοχωρίτη, Παπατσάκωνα,
Ανδρικόπουλο και Κολιοπούλου, όπως τις εκπόνησαν για το 3ο έτος φοίτησής τους στην
Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών, στα πλαίσια του θεσμού του Journal
Club και παρουσιάστηκε ως προφορική ανακοίνωση στο 6ο Πενελλήνιο Συνέδριο
Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών στη Θεσσαλονίκη, τον Οκτώβριο του 2019. Στο παρόν
παρουσιάζεται ενισχυμένη και ενημερωμένη



Εισαγωγικά Σχόλια

• Μέχρι στιγμής, το επικρατέστερο μοντέλο αξιολόγησης και
κατανόησης της σχιζοφρένειας βασίζεται στην μέτρηση των επτά (7)
νευρογνωστικών τομέων (προσοχή, ταχύτητα επεξεργασίας, μνήμη
εργασίας), οι οποίοι έχει βρεθεί ότι πλήττονται στην περίπτωση της
Σχιζοφρένειας

• Οι υπάρχουσες θεραπείες βασίζονται στην αποκατάσταση αυτών
καθαυτών των συμπτωμάτων

• Ωστόσο, ακόμα και όσοι λαμβάνουν κατάλληλη φροντίδα,
συνεχίζουν να παρουσιάζουν γνωστικά ελλείμματα, αρνητική
συμπτωματολογία και μειωμένη λειτουργικότητα

• Σε αντίθεση με τις υπάρχουσες θεραπείες, η CT-R βλέπει το άτομο ως
μοναδικό - με συγκεκριμένες φιλοδοξίες, επιθυμίες και ανάγκες και
βασίζει τη θεραπεία στα δυνατά σημεία, τα ενδιαφέροντα και τις
φιλοδοξίες του ατόμου σε αντίθεση με τα ελλείμματά του



Εισαγωγικά Σχόλια
• Η Recovery-Oriented Cognitive Therapy (CT-R), συγχωνεύει το

πνεύμα του κινήματος του Recovery και την τεκμηριωμένη
γνωσιακή βάση και τεχνογνωσία

• Πιο συγκεκριμένα, μια προσέγγιση θεραπείας με γνώμονα το
Recovery δίνει έμφαση στην επιδίωξη ενός εξατομικευμένου σκοπού
(πχ δουλειά, εθελοντισμός) , ουσιαστικών σχέσεων (φίλοι,
συναδέλφοι, γνωριμίες), καθώς και ενδιαφέροντων και χόμπι του
πάσχοντος

• Τα άτομα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την εσωτερική τους
δύναμη για να βοηθήσουν τον εαυτό τους και να αντιμετωπίσουν τις
προκλήσεις της ζωής

• Bασικό στοιχείο της CT-R είναι η ενεργοποίηση του προσαρμοστικού
τρόπου λειτουργίας του ατόμου για να ξεκινήσει η πορεία προς την
ανάκαμψη μέσω του εντοπισμού και της προσπάθειας
επίτευξης των φιλοδοξιών του (aspirations)



CT-R



Recovery-Oriented Cognitive Therapy (CT-R)

• Προτάθηκε από τους Paul Grant και Aaron Beck για την αντιμετώπιση των επίμονων αρνητικών 
συμπτωμάτων, τα οποία αποτελούν τη βασική πηγή αναπηρίας των ατόμων με σχιζοφρένια

• Βασικοί στόχοι της θεραπείας:
 Η ενίσχυση του δυναμικού των πασχόντων
 Η ανάδειξη των προσωπικών τους στόχων και φιλοδοξιών
 Η αύξηση του βαθμού δραστηριοποίησης και ικανοποίησης από τη ζωή τους σε καθημερινό 

επίπεδο
 Η παραμονή τους για όλο και μεγαλύτερα διαστήματα σε μια «λειτουργική κατάσταση»
 Η ενσωμάτωση και επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο 

Πηγή: Brinen A, Beck AT, 2016



Βασικές αρχές 
εφαρμογής CT-R

q Μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο.

q Κατάλληλη για οποιαδήποτε φάση της πορείας της διαταραχής (πρώτα
επεισόδια αλλά και χρόνια με μεγάλες περιόδους υποτροπών).

q Είναι συνεργατική (θεραπευτής και θεραπευόμενος εντοπίζουν από
κοινού τους προσωπικούς στόχους του δεύτερου και εργάζονται για την
επίτευξή τους).

q Είναι εξατομικευμένη (απευθύνεται αποκλειστικά στον κάθε ασθενή
λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς και τις δυνατότητές του).

q Βασίζεται και ακολουθεί τη διατύπωση περίπτωσης, όπως η
παραδοσιακή ΓΣΘ

q Η προσοχή της θεραπείας στρέφεται κυρίως στην αύξηση του
κινήτρου, της φιλοδοξίας και τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων
από τη πλευρά του ασθενή, με αποτέλεσμα την αναδόμηση
των πεποιθήσεων του και τη καλυτέρευση του επιπέδου ζωής του.

Πηγή: Grant PM, Inverso E., 2018



ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Η CT-R

• Στόχος της CT-R αποτελεί η μετάβαση του ατόμου από ένα δυσπροσαρμοστικό τρόπο λειτουργίας (patient 
mode) στην υιοθέτηση προσαρμοστικών αντιδράσεων (adaptive mode)

ü O «προσαρμοστικός τρόπος λειτουργίας» είναι ενεργοποιημένος, όταν π.χ. το άτομο εμπλέκεται σε μια 
ευχάριστη ή δημιουργική δραστηριότητα

Σύμφωνα με τη θεωρία, κάθε ασθενής εμφανίζει κατά διαστήματα «προσαρμοστικές και λειτουργικές» πλευρές 
στη συμπεριφορά και την προσωπικότητά του, ακόμα και στη φάση της έξαρσης των συμπτωμάτων του, οι οποίες 
πρέπει να αναδειχθούν και να ενισχυθούν.

Πηγή: Beck AT, Himelstein R, Grant PM, 2017



Adaptive mode Vs. Patient mode

Ο «νοσηρός/δυσπροσαρμοστικός τρόπος λειτουργίας» (patient mode) κυριαρχεί μεταξύ των
ασθενών με σχιζοφρένεια

Περιλαμβάνει αρνητικές πεποιθήσεις των ατόμων για τον εαυτό τους αλλά και προσδοκίες
αποτυχίας και χαμηλής αποτελεσματικότητας., Επιπλέον, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα το άτομο
να αξιολογήσει αρνητικά την έκβαση των προσπαθειών του ή να την ερμηνεύσει ως αποτυχία

Οι αρνητικές πεποιθήσεις και οι παρερμηνείες οδηγούν τους ασθενείς σε ελλιπή κινητοποίηση,
αποφυγή εμπλοκής σε δραστηριότητες, δυσάρεστο συναίσθημα και σταδιακή απόσυρση

Στόχος του θεραπευτή :

Η ενεργοποίηση του προσαρμοστικού τρόπου λειτουργίας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της 
εμπλοκής του θεραπευόμενου σε δραστηριότητες δομημένες με τρόπο που θα τον βοηθήσουν να 
ερμηνεύσει την εμπειρία του ως επιτυχία , να βιώσει ευχάριστο συναίσθημα & να ενισχυθεί στην 

επανάληψή της.



Ενεργοποίηση του
«Προσαρμοστικού τρόπου λειτουργίας» 



1.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ο θεραπευτής προσπαθεί να ανακαλύψει και να αναδείξει, σε συνεργασία με τον ίδιο τον ασθενή,
τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, τις φιλοδοξίες του αλλά και τις δραστηριότητες εκείνες που του
προσφέρουν ευχαρίστηση και λειτουργούν ενισχυτικά για εκείνον

Με βάση αυτά, τίθενται οι στόχοι που έχουν κάποιο νόημα για τον συγκεκριμένο θεραπευόμενο και
θα μπορούσαν να τον κινητοποιήσουν

Ερωτήσεις :

• «Τί μας διασκεδάζει;»

• «Τι μας κάνει ευτυχισμένους;»



2.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ενεργοποίηση του “adaptive mode” συνεπάγεται:

 ταυτόχρονη απενεργοποίηση του “patient mode” και αποδυνάμωση των δυσλειτουργικών 
σχημάτων

Μεγαλύτερη κινητοποίηση και εμπλοκή του ασθενούς σε καταστάσεις που εξασφαλίζουν τη 
σύνδεση και την επαφή και επιφέρουν θετικό συναίσθημα

Στόχοι: 

• Αποκάλυψη δυνάμεων και ικανοτήτων των ασθενών

• «Αίσθηση και εικόνα του εαυτού» ανεξάρτητη από τη διαταραχή

• Ανάπτυξη αισθήματος εμπιστοσύνης

• Δυνατότητα να σκεφτούν το μέλλον και να κινητοποιηθούν

Στον πυρήνα της προσέγγισης βρίσκεται η βαθύτερη και τεκμηριωμένη ερευνητικά ανάγκη των 
ατόμων να ανήκουν κάπου αλλά και να αναπτύσσουν σταθερούς συναισθηματικούς 

δεσμούς (Baumeister & Leary, 1995)



3.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Aνάδειξη και επέκταση των μακροπρόθεσμων “φιλοδοξιών” (aspirations) των ατόμων 
μέσα από την φαντασία

Περαιτέρω διερεύνηση από το θεραπευτή προκειμένου να αντιληφθεί το νόημα και τις 
προσωπικές ερμηνείες που οι ασθενείς δίνουν σε αυτές τις “φιλοδοξίες”

Ερωτήσεις : 

• «Τί θα ήθελες να κάνεις μετά τη νοσηλεία σου;»

• «Πώς θα ήθελες να είναι η μέρα σου; Το μέλλον;»
• «Πώς φαντάζεσαι ότι θα αισθάνεσαι σε αυτήν την περίπτωση;»

• «Τί ακριβώς θα κάνεις; Με ποιούς;»

• «Τι θα σημαίνει για σένα; Πώς θα αισθάνεσαι αν το καταφέρεις;» 



4.
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Ανάληψη δράσης και εμπλοκή του ασθενούς σε δραστηριότητες.

Αποτελέσματα:

Αίσθημα επιτυχίας και ερμηνεία της έκβασης των προσπαθειών του με 
ρεαλιστικό τρόπο

Διάψευση των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων για τον εαυτό, το μέλλον κλπ 
και αποδυνάμωσή τους

Ανάληψη ενός «ρόλου» με αξία και νόημα

Σύνδεση με το ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο και αίσθηση του «ανήκειν»



5. ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ

Ο προσαρμοστικός τρόπος λειτουργίας των θεραπευόμενων εδραιώνεται και 
ισχυροποιείται καθώς:

Εστιάζουν την προσοχή τους στις θετικές εμπειρίες που βιώνουν

Ενισχύονται (με τη βοήθεια του θεραπευτή) στη διαμόρφωση ορθών 
συμπερασμάτων σε σχέση με τις ικανότητές τους, την αίσθηση ελέγχου (πχ. στα 
συμπτώματά τους) και την ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών (γνωσιακή
αναδόμηση, διόρθωση συναισθηματικής εμπειρίας)

 Αποτελέσματα:
Αύξηση της ενεργητικότητας των ασθενών
Ανάπτυξη μεγαλύτερης αντοχής στα πιθανά εμπόδια
Επικράτηση του «Adaptive mode» ως κυρίαρχου τρόπου λειτουργίας



Recovery map
Αποκτώντας πρόσβαση και ενεργοποιώντας 
τον προσαρμοστικό τρόπο λειτουργίας

Ενδιαφέροντα/ τρόποι 
δέσμευσης/φιλοδοξίες
• Χειροτεχνίες
• Κατασκευή κοσμημάτων

Πεποιθήσεις που ενεργοποιούνται κατά τον 

προασμοστικό τρόπο λειτουργίας
Υποθέσεις
• Είμαι ικανή/έχω δεξιότητες
• Aξίζει να βρίσκομαι μαζί με άλλους γύρω μου όταν 

κάνουμε δραστηριότητες που απολαμβάνω

Προκλήσεις 

Τρέχουσες συμπεριφορές κ προκλήσεις
• Επικέντρωση προσοχής στις φωνές σε σημείο να 

χάνει την επίγνωση του περιβάλλοντος (πχ 
περπατώντας στο δρόμο)

• Απομόνωση
• Δυσκολία σε λεκτική επικοινωνία
• Ψευδαισθήσεις για την επαναφορά νεκρών 

ανθρώπων

Πεποιθήσεις που υποβόσκουν των προκλήσεων
Υποθέσεις 
• Δεν έχω έλεγχο
• Ποιό το νόημα να κάνω πράγματα με άλλους; θα 

αποτύχω έτσι κ αλλιώς
• Δεν απολαμβάνω πια τα πράγματα που 

απολάμβανα
• Οι άλλοι δεν με καταλαβαίνουν
• Ο κόσμος είναι επικίνδυνος
• Είμαι ασήμαντη, δεν αξίζω

Αποκτώντας πρόσβαση και 
ενεργοποιώντας τον 

προσαρμοστ ικό τρόπο λειτουργίας
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Θετικές δράσεις και ενδυνάμωση

Τρέχουσες στρατηγικές και παρεμβάσεις
-Τρόποι για ενεργοποίηση του προσαρμοστικού 
τρόπου λειτουργίας
• Αναζήτηση συμβουλών για χειροτεχνίες
• Αναζήτηση βοήθειας για χειροτεχνίες και άλλες 

δραστηριότητες
• Αναζήτηση των δραστηριοτήτων τις οποίες 

συνήθιζε να απολαμβάνει

Πεποιθήσεις/ φιλοδοξίες/ νοήματα/ προκλήσεις που 
είναι στον στόχο
1.Πεποιθήσεις ικανότητας
• Είμαι ικανή και μπορώ να συνδεθώ
• Όσο περισσότερο κάνω αυτό που απολαμβάνω, 

τόσο περισσότερο καλά νιώθω
• Μπορώ να απολάυσω πράγματα περισσότερο από 

ότι πίστευα
• Μείωση απομόνωσης
2.Πεποιθήσεις για το μέλλον
Ελπίδα και σκοπός για το μέλλον



Θεραπευτικές 
τεχνικές 
της CT-R

• Kαταγραφή επιθυμητών στόχων και αξιολόγηση της προόδου
του από το ίδιο το άτομο

• Ψυχοεκπαίδευση ατόμου και κανoνικοποίηση της
παθολογικής συμπεριφοράς

• Εντοπισμός αρνητικών/θετικών πεποιθήσεων (οριζόντια και
κάθετη διερεύνηση)

• Σχεδιασμός και οργάνωση δραστηριοτήτων (π.χ. πως θα
ζητήσω κάτι από ένα γείτονα, πως θα χρησιμοποιήσω τα ΜΜΜ,
με ποιους τρόπους θα αναζητήσω δουλειά κτλ.)

• Θετική ενίσχυση λειτουργικών συμπεριφορών και πράξεων
(π.χ. ενθάρρυνση του θεραπευόμενου να φτιάχνει μόνος του τον
καφέ, τα γεύματα του, να καθαρίζει το δωμάτιο του)

• Γνωσιακή αναδόμηση αρνητικών πεποιθήσεων

• Role-playings

• Eκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και ασκήσεις
βελτίωσης νευρογνωστικών ελλειμμάτων



Ερωτήσεις του θεραπευτή προς τον θεραπευόμενο 
• α. Ενέργεια: “Έχω περισσότερη ενέργεια τώρα από ό,τι όταν ξεκινήσαμε, εσύ πώς 

είσαι;", “Το διασκέδασες; Θα άξιζε να το δοκιμάσεις ξανά;” , “Μήπως αυτό πήγε 
καλύτερα από το αναμενόμενο;”, 

• β. Ικανότητα: “Από τη στιγμή που μπόρεσες να το κάνεις αυτό, δε νομίζεις ότι είναι 
δυνατόν να το κάνεις πάλι; Ή να δοκιμάσεις μία διαφορετική δραστηριότητα;", “Φαίνεται 
το να δουλεύεις πάνω σε αυτό με τους φίλους σου ήταν διασκεδαστικό. Θέλεις να το 
ξανακάνουμε;”, “Ήσουν πραγματικά ικανός να πετύχεις πολλά και δούλεψες σκληρά, έτσι 
δεν είναι;”

• γ. Σύνδεση: “Μου φαίνεται ότι δουλεύοντας μαζί καταφέρνουμε να κάνουμε πολλά-
αξίζει τον κόπο να κάνουμε πράγματα με του άλλους, τι λες;”, “ είχε πλάκα, μοιάζει να 
είχατε καλή επαφή εσύ και ο συν θεραπευόμενός σου! Είναι ωραίο να έχεις έναν φίλο, τι 
λες;”, “ Εάν είναι δυνατόν να συνδέεσαι μαζί μου, μοιάζει πιθανό να κάνεις φίλους και σε 
άλλα πλαίσια, ε;”

• δ. Έλεγχος: “ Τι σου λέει το γεγονός ότι κάνοντας αυτή τη δραστηριότητα δεν 
ενοχλήθηκες από τις φωνές;”, “ Είναι πιθανό να έχεις πιο πολύ έλεγχο από αυτό που 
νόμιζες;”, “Είναι τόσο ωραίο που ήσουν ικανός να κάνεις αυτό! Πιστεύεις έτσι ότι έρχεσαι 
πιο κοντά στις φιλοδοξίες σου;”



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ –
ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ



Οι πεποιθήσεις ως διαμεσολαβητικός παράγοντας της έντασης 
της αρνητικής συμπτωματολογίας

Οι δυσλειτουργικές στάσεις σχετικά με την ικανότητα του ατόμου σε κοινωνικό επίπεδο, οι προσδοκίες μη 
αποδοχής και οι αντιλήψεις αναξιότητας & αποτυχίας σε σχέση με τον εαυτό, συνδέονται με μεγαλύτερη ένταση 
αρνητικής συμπτωματολογίας και επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των πασχόντων.

• Η έρευνα των Grant & Beck έχει αναδείξει 4 σχετιζόμενα με την αρνητική συμπτωματολογία είδη πεποιθήσεων:

1. Πεποιθήσεις για τον εαυτό

οι δυσλειτουργικές πεποιθήσεις σχετικά με την ικανότητα του ατόμου σε κοινωνικό επίπεδο, οι προσδοκίες μη 
αποδοχής και οι αντιλήψεις αναξιότητας, ανικανότητας & αποτυχίας σε σχέση με τον εαυτό συνδέονται με 
μεγαλύτερη σοβαρότητα των αρνητικών συμπτωμάτων της σχιζοφρένειας

2. «Α-κοινωνικές» πεποιθήσεις (Asocial beliefs):

• Αφορούν αρνητικές στάσεις των ατόμων σε σχέση με την προσωπική τους 
ικανότητα να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τους άλλους, καθώς και γενικά χαμηλές προσδοκίες 
αναφορικά με την έκβαση προσπαθειών σε κοινωνικό επίπεδο

• Συσχετίζονται θετικά με τη μειωμένη κοινωνική λειτουργικότητα, μάλιστα σε μεγαλύτερα ποσοστά από 
τα νευρογνωστικά ελλείματα, την κατάθλιψη και τη γενική ψυχοπαθολογία

(Grant & Beck AT, 2010; Schreier et al, 2009; Thornicroft et al, 2009)



Οι πεποιθήσεις 
ως διαμεσολαβητικός παράγοντας της έντασης της αρνητικής συμπτωματολογίας

3. «Ηττοπαθείς» πεποιθήσεις σε σχέση με την απόδοση (Defeatist beliefs)

Πρόκειται για υπεργενικευμένες αρνητικές προσδοκίες των ατόμων σε σχέση με την απόδοσή τους σε 
διάφορα έργα.

• Έχουν υψηλή συνάφεια 
με εντονότερα νευρογνωστικά ελλείμματα, εντονότερη αρνητική συμπτωματολογία και χαμηλότερη 
κοινωνική και επαγγελματική λειτουργικότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κατάθλιψης και την παρουσία 
θετικών συμπτωμάτων, ενώ συνδέονται με την ελλιπή κινητοποίηση των ασθενών

(Rector, 2004; Grant&Beck 2009; Couture et al, 2011; Luther et al, 2016)

4. «Πεποιθήσεις που σχετίζονται με χαμηλή προσδοκία άντλησης ευχαρίστησης» 

• Συσχετίζονται κυρίως με την ανηδονία, την εν γένει χαμηλή λειτουργικότητα, και την μη εμπλοκή με 
ευχάριστες δραστηριότητες

• Αντίθετα, άτομα με λιγότερα αρνητικά συμπτώματα εμφανίζουν συγκριτικά αυξημένες προσδοκίες σχετικές 
με τη άντληση ευχαρίστησης και παραμένουν πιο κινητοποιημένα

(Gard et al, 2007; Da Silva , 2017; Gold et al, 2012)



Οι πεποιθήσεις ως διαμεσολαβητικός παράγοντας 
της έντασης των παραληρητικών ιδεών και των 
ψευδαισθήσεων

• Οι αρνητικές αποδόσεις του ατόμου σε σχέση με τον εαυτό του, τον κόσμο ή το 
μέλλον, μπορούν να φτάσουν σε επίπεδο παραληρήματος, σε ακουστικές 
ψευδαισθήσεις/φωνές, καθώς παρουσιάζονται ως μια υπερβολική έκφραση των 
φόβων ή και των βαθύτερων αναγκών του

• Στόχος της CT-R αποτελεί:

α. η αναδόμηση των αρνητικών αυτόματων σκέψεων που τις προκαλούν,
προκειμένου αυτές να αποδυναμωθούν σταδιακά, να περιοριστεί το αρνητικό 
συναίσθημα που σχετίζεται με αυτές και να μειωθεί η σοβαρότητά τους

β. η  μείωση της έντασης των συμπτωμάτων, μέσω της αυξανόμενης εμπλοκής σε 
θετικές/επανορθωτικές κοινωνικές εμπειρίες, που δεν επιβεβαιώνουν τις αρνητικές 
πεποιθήσεις αλλά συμβάλλουν στη βελτίωση της εικόνας του εαυτού



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ



Αποτελεσματικότητα της Recovery-Oriented Cognitive Therapy (CT-R) (1)

Grant et al, 2012

• Τυχαιοποιημένη, τυφλή μελέτη

• 60 εξωτερικοί ασθενείς (Μ.Ο. 38.4 έτη, 33.3% γυναικές, 65% Αφρ/Αμερ) χαμηλής λειτουργικότητας με
χρόνια σχιζοφρένεια, οι οποίοι παρουσίαζαν νευρογνωστικά ελλείμματα και έντονη αρνητική
συμπτωματολογία.

Χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:

Η 1η έλαβε τυπική θεραπεία για τη σχιζοφρένεια (κυρίως φ.α.).

Η 2η έλαβε τυπική θεραπεία σε συνδυασμό με CT-R.

Εφαρμόστηκε πρόγραμμα CT-R διάρκειας 18 μηνών.

• Μετά το πέρας της θεραπείας η δεύτερη ομάδα επέδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση ως προς τη
συνολική λειτουργικότητα των ατόμων, μείωση στην ελλιπή κινητοποίησης και στη συνολική
αρνητική συμπτωματολογία αλλά και σε κάποια θετικά συμπτώματα, ακόμα και αν αυτά δεν
αποτέλεσαν άμεσο στόχο της έρευνας.



Αποτελεσματικότητα της Recovery-Oriented 
Cognitive Therapy (CT-R) (2)

Grant et. al, 2017

• Σε follow up (6 μηνών) που ακολούθησε φάνηκε πως τα θεραπευτικά αποτελέσματα που είχαν επιτευχθεί
από την εφαρμογή της CT-R παρέμεναν ενεργά, επιφέροντας μάλιστα βελτίωση και στους ασθενείς με τη
μεγαλύτερη χρονιότητα της νόσου

• Οι ασθενείς εισήλθαν σε μια δυναμική φάση ανάρρωσης, έθεσαν σημαντικούς καθημερινούς στόχους και
ενθαρρύνθηκαν να εμπλακούν σε μια ενεργό προσπάθεια επίτευξής τους. Ως αποτέλεσμα, παρέμεναν όλο και
περισσότερο σε επαφή με την πραγματικότητα και σε έναν «προσαρμοστικό τρόπο λειτουργίας»



Αποτελεσματικότητα της Recovery-Oriented 
Cognitive Therapy (CT-R) (3)

Grant et al, 2018

• Πειραματική ομάδα 19 (και αντίστοιχη ομάδα ελέγχου 16 ατόμων) πασχόντων με προεξάρχουσα αρνητική
συμπτωματολογία και νευρογνωστικά ελλείμματα ενεπλάκη σε οργανωμένη δραστηριότητα καθοδηγούμενης
επιτυχίας (ταξινόμησης καρτών)

• Τα ευρήματα ανέδειξαν σημαντική μείωση των «ηττοπαθών» πεποιθήσεων των ασθενών σε σχέση με την
απόδοση, αύξηση των θετικών αυτοξιολογήσεων καθώς και βελτίωση της διάθεσης και της απόδοσης σε ανάλογα
έργα

• Επιβεβαιώνοντας το μοντέλο, φαίνεται πως οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βίωση της επιτυχίας μπορούν να
έχουν ταχεία και σημαντική επίδραση στην εικόνα των ασθενών, καθώς επιφέρουν αλλαγές στις γνωσίες και το
συναίσθημά τους



Αποτελεσματικότητα της Recovery-Oriented 
Cognitive Therapy (CT-R) (4)

Μελέτη περίπτωσης ασθενούς με χρόνια ΣΧΦ (επανειλημμένες νοσηλείες, νευρογνωστικά ελλείμματα &
πληθώρα συμπτωμάτων (Grant et al, 2014)

Εφαρμόστηκαν 70 ατομικές συνεδρίες CT-R. Η ασθενής βοηθήθηκε στην αναγνώριση προσωπικών στόχων και την
οργάνωσή τους σε μικρά επιμέρους βήματα, τη σταδιακή τους επίτευξη και τη διάψευση των δυσλειτουργικών
πεποιθήσεων που η ίδια διατηρούσε για τον εαυτό της

• Σε follow up 6 μηνών  παρατηρήθηκε βελτίωση της ψυχοκοινωνικής της λειτουργικότητας και της
νευρογνωστικής επίδοσης, παύση των καθημερινών δυσλειτουργικών συμπεριφορών & μείωση τόσο των θετικών
συμπτωμάτων όσο και της αβουλησίας



ΣΥΖΗΤΗΣΗ –ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Η CT-R φαίνεται να είναι μια ελπιδοφόρα και αποτελεσματική
θεραπευτική πρόταση για μια δύσκολη και απαιτητική ομάδα
ασθενών, που επιφέρει βελτίωση στη ποιότητα ζωής τους

• Βασικό πλεονέκτημα της είναι το γεγονός ότι μπορεί να εφαρμοστεί
σε οποιοδήποτε στάδιο της νόσου ακόμα και σε χρόνιους
ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα, νευρογνωστικά ελλείμματα και
μεγάλη έκπτωση της λειτουργικότητας, επιχειρώντας να καλύψει ένα
σημαντικό θεραπευτικό κενό

• Απομακρύνεται, ως ένα βαθμό, από τη φιλοσοφία της κλασικής
θεραπείας προσανατολισμένης στο σύμπτωμα, υιοθετώντας μια
πιο προσωποκεντρική λογική, αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας
τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου
ξεχωριστά

Ωστόσο…

Ø Περαιτέρω έρευνα κρίνεται απαραίτητη, καθώς τα δεδομένα
αναφορικά με την αποτελεσματικότατα της παραμένουν ακόμα πολύ
περιορισμένα



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

• Η θεραπεία έγινε από εξειδικευμένους θεραπευτές
διδακτορικού επιπέδου, κάτι που εγείρει το ερώτημα αν τα
αποτελέσματα θα ήταν ίδια με πιο άπειρους θεραπευτές

• Η CT-R περιελάμβανε περισσότερη επαφή με τους ασθενείς
απ' ότι η τυπική θεραπεία
καθώς και οι συμμετέχοντες είχαν επίγνωση πως έπαιρναν μέ
ρος σε ένα πείραμα, φέροντας έτσι τη πιθανότητα κάποιοι
άλλοι παράγοντες και όχι η θεραπεία καθ' αυτή να
επέδρασσαν στις διαφορές ανάμεσα στα γκρουπ

• Μικρός αριθμός ερευνών πάνω στο κομμάτι
αποτελεσματικότητας της CT-R, ενώ θα πρέπει να φανεί και η
σταθερότητα των αποτελεσμάτων σε μεγαλύτερο βάθος
χρόνου



Τομείς μελλοντικής έρευνας

 Ο ακριβής μηχανισμός μέσω του οποίου επέρχεται η βελτίωση της λειτουργικότητας των ασθενών

Ο ρόλος των θετικών, πέρα από τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, στην επίτευξη του «προσαρμοστικού τρόπου
λειτουργίας»

Ο βαθμός επίδρασης των προσώπων που διεξάγουν τη θεραπεία στην αποτελεσματικότητα της CT-R.

Η θεωρητική βάση του μοντέλου χρήζει επίσης μεγαλύτερης διερεύνησης, με έγκυρα & αξιόπιστα εργαλεία
μέτρησης βασικών εννοιών (όπως οι θετικές ή οι αρνητικές πεποιθήσεις), αποφέυγοντας τις αξιολογήσεις με
βάση αυτο-αναφορές



Τομείς μελλοντικής έρευνας

 Να διερευνηθούν οι πεποιθήσεις σε συγγενείς ατόμων με σχιζοφρένεια ή σε άτομα με πολύ υψηλό κίνδυνο
για εκδήλωσή της, σε σχέση με την επίδοσή τους σε νευρογνωστικές μετρήσεις, ως αποδεικτικά για τις
συνέπειες μη νευρογνωστικών παραγόντων στις φτωχές επιδόσεις

 Να διερευνηθεί συστηματικά, εάν τα άτομα που έχουν χαμηλή επίδοση σε ένα τυποποιημένο νευρογνωστικό
ημερολόγιο, μπορούν και επιτελούν πολύ καλύτερα τις δραστηριότητες, όταν έχουν επαρκή κίνητρα

 Να συγκριθούν ως προς τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους
μία ομάδα πασχόντων, που ακολουθεί καθαρά γνωστική αποκατάσταση στα ελλείματα, με μία ομάδα που α
κολουθεί θεραπεία η οποία στοχεύει μόνο στις πεποιθήσεις



Προβληματισμοί
που απορρέουν από 

τις εφαρμογές της
CT-R

• Πώς μπορούν άτομα, τα οποία σύμφωνα με την ισχύουσα βιβλιογραφία,
υστερούν σε όλες τις νευρογνωστικές κλίμακες,
να αποδίδουν σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής όταν τους
εμφυσούνται κίνητρα;

• Πώς είναι δυνατόν τα άτομα με σχιζοφρένεια
να εμφανίζουν χαμηλά σκορ στις μετρήσεις των
περισσότερων νευρογνωστικών τομέων; Μήπως
υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που διαμεσολαβούν και εξηγούν τα σκορ
αυτά;

• Μήπως, με τον όρο νευρογνωστικά ελλείματα οδηγούμαστε σε λάθος
μονοπάτι , ξεχνώντας ότι οι γνωστικές διεργασίες είναι για να
σκεφτόμαστε, να κατανοούμε, να θυμόμαστε, να αποφασίζουμε και να
ζουμε , τομείς στους οποίους αδυνατούν να συμβάλουν αποτελεσματικά
οι θεραπείες γνωστικής αποκατάστασης;

• Λαμβάνοντας υπόψη ότι η CTR φαίνεται να συμβάλει
θετικά στη λειτουργικότητα των ασθενών στην καθημερινότητα και τη
βελτίωση της ζωής τους, οφείλουμε να δώσουμε χώρο σε περεταίρω
διερεύνησή της...



Αντί επιλόγου...
• Οι Beck και συν. (2018) απαντούν αμφισβητώντας ότι τα νευρογνωστικά ελλειμμάτα λειτουργούν

ανεξάρτητα από άλλες ψυχολογικές διεργασίες, επομένως δεν αποτελούν τον μόνο
διαμεσολαβητικό παράγοντα που εξηγεί τη λειτουργικότητα των πασχόντων

• Υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να καταστεί σαφές ποιο είναι το πραγματικό μέγεθος
επίδρασης των νευρο- γνωστικών ελλειμμάτων, καθώς δεν μπορούν να απομονωθούν από την
επίδραση των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων με τις υπάρχουσες ψυχομετρικές δοκιμασίες

• Η άποψή του Beck είναι ότι τα νευρογνωστικά ελλείμματα έχουν σαφώς επίδραση στη
λειτουργικότητα των πασχόντων, αλλά ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν
επίσης τις επιδόσεις σε νευρο-γνωστικές μετρήσεις

• Προτείνουν, τέλος, τις πεποιθήσεις των πασχόντων ως έναν άλλο διαμεσολαβητικό παράγοντα που
θα μπορούσε να εξηγεί την χαμηλή λειτουργικότητα των πασχόντων και υπογραμμίζουν την αξία της
ενδελεχούς διερεύνησής τους


