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Εισαγωγή (Ι)

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας στην παιδική και την εφηβική ηλικία είναι συχνά. Πρόσφατες
έρευνες υποστηρίζουν ότι 20% των παιδιών και των εφήβων διεθνώς, καθώς και υψηλό ποσοστό
παιδιών προσχολικής ηλικίας υποφέρουν από σοβαρές ψυχικές διαταραχές, όπως νευροαναπτυξιακές,
αγχώδεις, συναισθηματικές και διαταραχές διαγωγής [1].

Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία (ΓΣΘ) σε παιδιά αποτελεί μια από τις πλέον
πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ψυχοθεραπείας που απευθύνεται σε νεαρές ηλικίες. Πλήθος
ανασκοπήσεων έχουν υποστηρίξει ότι η ΓΣΘ είναι μια αποτελεσματική και γεμάτη υποσχέσεις
παρέμβαση για τη θεραπεία των ψυχολογικών δυσκολιών των παιδιών και των εφήβων [2]. Ενδεικτικά
έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα της:

 Στην κατάθλιψη [3],

 Στις αγχώδεις διαταραχές [4],

 Στη διαταραχή μετατραυματικού στρες [5] και

 Στην ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή [6].



Εισαγωγή (II)

Η ΓΣΘ βασίζεται στην υποκείμενη υπόθεση ότι τα συναισθήματα και η συμπεριφορά, σε

μεγάλο βαθμό, παράγονται από τις γνωσίες και για αυτόν το λόγο οι γνωσιακές συμπεριφοριστικές

παρεμβάσεις μπορούν να επιφέρουν αλλαγές στη σκέψη, στο συναίσθημα και στη συμπεριφορά [7].

 Είναι ένας γενικός όρος περιγραφής ενός μη τυποποιημένου πακέτου διαφόρων θεραπευτικών

τεχνικών που μπορούν να εφαρμοστούν με πολλές και διαφορετικές αλληλουχίες, συνδυασμούς

και θέσεις [1,8,2,9,10].

Οι θεραπείες παιδιών και εφήβων χαρακτηρίζονται από έναν αμφι-αιτιολογικό (άτομο-

περιβάλλον) πολυσυμπτωματισμό. Έτσι το γνωσιο-συμπεριφοριστικό μοντέλο πήρε με την

πάροδο του χρόνου τη μορφή μιας πολυσυστημικής θεραπείας [9], με εφαρμογές σε όλο το

φάσμα των δυσλειτουργιών της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Οι θεραπείες γνωσιο-

συμπεριφοριστικού τύπου γενικότερα εξελίσσονται και εμπλουτίζονται συνεχώς με νέες μεθόδους

και τεχνικές [11].



Εισαγωγή (III)

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (Ι.Ε.Θ.Σ.):

 Είναι μια αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1992 από μέλη της Ελληνικής 

Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς (Ε.Ε.Ε.Σ.)

 Παρέχει κλινικές υπηρεσίες μέσω του τμήματος Θεραπειών Ενηλίκων και του τμήματος 

Θεραπειών Παιδιών και Εφήβων [12]

Το Τμήμα Θεραπειών Παιδιών και Εφήβων (Τ.Θ.Π.Ε.):

 Λειτουργεί στο Ι.Ε.Θ.Σ. από τον Ιανουάριο του 2010

 Παρέχει κλινικές υπηρεσίες (γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία) σε παιδιά, εφήβους και

τις οικογένειες τους, απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω που βιώνουν δυσκολίες

όπως προβλήματα συμπεριφοράς, δυσκολίες στις σχέσεις με τους γονείς, τα αδέλφια και τους

συνομηλίκους, δυσκολίες προσαρμογής κ.α.

 Η παροχή υπηρεσιών γίνεται από ψυχολόγους και ψυχιάτρους παιδιών και εφήβων με

εκπαίδευση στη γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία



Υλικό και Μέθοδοι (I)

Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η συλλογή, καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων των ατόμων που 

απευθύνθηκαν για λήψη ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών στο  Τ.Θ.Π.Ε. κατά τη δεκαετή λειτουργία του. Στο Τ.Θ.Π.Ε. 
λειτουργούν οι εξής δύο υπηρεσίες:

1)Υπηρεσία εισαγωγής νέων περιστατικών (intake):

 Λειτουργεί με τους σπουδαστές του ΙΕΘΣ που παρακολουθούν το πρόγραμμα εξειδίκευσης στη γνωσιο-
συμπεριφοριστική θεραπεία παιδιών και εφήβων.

 Οι εκπαιδευόμενοι αρχικά επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον ενδιαφερόμενο για μία πρώτη διερεύνηση του κατά
πόσον το αίτημά του σχετίζεται με τις υπηρεσίες που παρέχει το ΤΘΠΕ.

 Στη συνέχεια, με την παρουσία της υπεύθυνης λειτουργίας του Τμήματος, πραγματοποιούν με τους γονείς ή και
με το ίδιο το παιδί (όταν αυτό φοιτά στο Γυμνάσιο ή Λύκειο) την εισαγωγική συνέντευξη. Σκοπός της είναι η
διερεύνηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου, η καταλληλότητα του θεραπευτικού πλαισίου του ΤΘΠΕ για τη
συγκεκριμένη περίπτωση και μια πρώτη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του
πλαισίου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

 Στα πλαίσια της προκριματικής αυτής αξιολόγησης χορηγούνται, επίσης, ερωτηματολόγια, το Ερωτηματολόγιο
Ικανοτήτων και Δυσκολιών (SDQ) και το Ερωτηματολόγιο Σχημάτων (SQC: Stallard & Rayner, 2005).

 Τα νέα περιστατικά παρουσιάζονται στην ομάδα εποπτών και ακολουθεί η κατανομή τους στους σπουδαστές που
θα αναλάβουν τη θεραπεία τους.

 Τα περιστατικό, των οποίων το αίτημα δε γίνεται δεκτό, παραπέμπονται σε κατάλληλους δημόσιους φορείς.



Υλικό και Μέθοδοι (II)

2) Υπηρεσία ψυχοθεραπείας:

 Θεραπεία Γνωσιακής – Συμπεριφοριστικής προσέγγισης και συμβουλευτική γονέων, όποτε 

κρίνεται απαραίτητο

 Η θεραπεία διεξάγεται στους χώρους του Ι.Ε.Θ.Σ. και ανάλογα με το περιστατικό και τις συνθήκες 

είναι εφικτή η διεξαγωγή θεραπειών μέσω διαδικτύου

 Για τη διεξαγωγή των συνεδριών χρησιμοποιείται ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα και η διάρκεια 

κάθε συνεδρίας είναι 45 με 50 λεπτά

 Διατηρείται ατομικός φάκελος για κάθε περιστατικό

 Οι φάκελοι ψηφιοποιούνται και αποθηκεύονται σε διαδικτυακή πλατφόρμα τηρώντας τους 

κανονισμούς περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων.



Υλικό και Μέθοδοι (III)

Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης αντλήθηκαν από τους χειρόγραφους (πριν
πραγματοποιηθεί ψηφιοποίηση) και τους ψηφιοποιημένους φακέλους. Ένας πλήρης φάκελος για
κάθε περιστατικό που λαμβάνει θεραπεία περιλαμβάνει:

 Το έντυπο από την τηλεφωνική συνέντευξη

 Την εισαγωγική συνέντευξη

 Το θεραπευτικό συμβόλαιο των γονέων και του εφήβου

 Τα ερωτηματολόγια αρχικής, τελικής αξιολόγησης και follow-up

 Τη φόρμα του ιστορικού

 Τις σημειώσεις των συνεδριών και

 Το έντυπο απολογισμού της θεραπείας μαζί με τη γραπτή παρουσίαση του περιστατικού.

Η εισαγωγή και επεξεργασία τους έγινε σε αρχείο Excel Microsoft και στο πρόγραμμα SPSS.



Υλικό και Μέθοδοι (IV)

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας αξιολογείται από το Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και

Δυσκολιών (Ε.Δ.Δ.), το οποίο αποτελεί την ελληνική προσαρμογή του Strengths & Difficulties

Questionnaire (S.D.Q.) του Goodman [14].

Το Ε.Δ.Δ. είναι ένα σύντομο εργαλείο πρωταρχικής αξιολόγησης με σκοπό την ανίχνευση

δυσκολιών οι οποίες απαιτούν περαιτέρω αξιολόγηση και θεραπεία. Έχει μεταφραστεί σε παραπάνω

από 40 γλώσσες [15] και είναι σχεδιασμένο για την κάλυψη κλινικών, ερευνητικών και

εκπαιδευτικών αναγκών [16]. Η έκδοση της αυτοαξιολόγησης αφορά παιδιά ηλικίας 11 έως 16 ετών

και η έκδοση για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς αφορά παιδιά ηλικίας 4 έως 16 ετών [15].

Η ελληνική προσαρμογή του S.D.Q. μπορεί δυνητικά να θεωρηθεί, στο επίπεδο της

κοινότητας, ένα εργαλείο αξιολόγησης για τις συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες των

παιδιών και εφήβων [15].



Δείγμα

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 319 παιδιά και έφηβοι με τις οικογένειες τους που

προσήλθαν στο Τ.Θ.Π.Ε. από τον Ιανουάριο του 2010 μέχρι και τον Μάιο του 2020.



Ευρήματα – Δημογραφικά χαρακτηριστικά (I)

Από τα 319 άτομα του δείγματος:

 Τα 188 (58.9%) ήταν αγόρια και

 τα 131 (41.1%) κορίτσια

Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 12.1 χρόνια

(ΤΑ=3.7), με μικρότερη ηλικία τα 2.5 και

μεγαλύτερη τα 17.5 χρόνια.



Ευρήματα – Δημογραφικά χαρακτηριστικά (II)

Για 297 άτομα του δείγματος υπήρχαν

δεδομένα για την τάξη φοίτησης.

Κατηγοριοποιήθηκαν ανά 3 τάξεις, ώστε το

δείγμα να είναι ισάξια κατανεμημένο σε

ομάδες.

 Τα 60 (20.2%) φοιτούσαν σε μια εκ των τριών

πρώτων τάξεων του Δημοτικού και

 56 (18.9%) σε μια εκ των τριών τελευταίων.

 84 (28.3%) φοιτούσαν σε τάξεις του

Γυμνασίου και

 τα περισσότερα, 97 (32.6%), φοιτούσαν σε

τάξεις του Λυκείου.



Ευρήματα – Δημογραφικά χαρακτηριστικά (III)

Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση, σε

σύνολο 288 ατόμων:

 Στα 183 (63.5%) οι γονείς ήταν έγγαμοι

 Στα 88 (30.6%) ήταν διαζευγμένοι

 Σε 6 (2.1%) περιπτώσεις το παιδί ήταν εκτός

γάμου

 Σε 1 (0.3%) ήταν ορφανό από μητέρα και

 Σε 10 (3.5%) ήταν ορφανό από πατέρα

Όσον αφορά το ηλικιακό προφίλ των

γονέων, σε δείγμα 267 γυναικών, ο μέσος όρος

ηλικίας των μητέρων ήταν 44.2 χρόνια

(ΤΑ=5.8), με μικρότερη ηλικία τα 28 και

μεγαλύτερη τα 62 χρόνια.

Σε 261 άντρες, ο μέσος όρος ηλικίας

των πατέρων ήταν 47.4 χρόνια (ΤΑ=6.9), με

μικρότερη ηλικία τα 30 και μεγαλύτερη τα 69

χρόνια.



Ευρήματα – Δημογραφικά χαρακτηριστικά (IV)

Στο μορφωτικό επίπεδο, σε δείγμα 256 γυναικών:

 Οι 134 μητέρες (52.3%) ήταν απόφοιτες 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 Οι 107 (41.8%) απόφοιτες Λυκείου

 Οι 13 (5.1%) απόφοιτες Γυμνασίου και

 Οι 2 (0.8%) απόφοιτες Δημοτικού.

Σε δείγμα 245 αντρών:

 Οι 123 (50.2%) πατέρες ήταν απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 Οι 91 (37.1%) ήταν απόφοιτοι Λυκείου

 Οι 20 (8.2%) ήταν απόφοιτοι Γυμνασίου και

 Οι 11 (4.5%) ήταν απόφοιτοι Δημοτικού.

Σχετικά με το επαγγελματικό προφίλ των 

γονέων, σε δείγμα 269 γυναικών:

 Οι 76 μητέρες (28.3%) εργάζονταν στον

Δημόσιο τομέα

 Οι 71 (26.4%) στον Ιδιωτικό τομέα

 Οι 65 (24.2%) ήταν άνεργες είτε ασχολούνταν

με τα οικιακά

 Οι 43 (16%) εργάζονταν ως ελεύθεροι

επαγγελματίες

 Οι 3 (1.1%) ήταν ένστολες και

 οι 11 (4%) συνταξιούχες



Ευρήματα – Δημογραφικά χαρακτηριστικά (V)

Σχετικά με το επαγγελματικό προφίλ των 

γονέων, σε δείγμα 260 αντρών:

 Οι 98 (37.7%) εργάζονταν στον Ιδιωτικό τομέα

 Οι 80 (30.8%) ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 Οι 41 (15.8%) στον Δημόσιο τομέα

 Οι 26 (10%) ήταν άνεργοι

 Οι 8 (3.1%) ένστολοι και

 οι 7 (2.6%) συνταξιούχοι.

Σε συλλεγμένα στοιχεία 264 οικογενειών:

 Οι 78 (29.5%) διέμεναν σε περιοχές στο 

κέντρο της Αθήνας

 Οι 59 (22.3%) στα Δυτικά Προάστια της 

Αθήνας

 Οι 56 (21.2%) στα Νότια Προάστια της 

Αθήνας

 Οι 33 (12.5%) στα Βόρεια Προάστια της 

Αθήνας

 Οι 16 (6.1%) στον Πειραιά

 Οι 7 (2.7%) σε υπόλοιπες περιοχές του Πειραιά

 Οι 14 (5.3%) σε υπόλοιπες περιοχές της 

Αττικής και

 1 (0,4%) εκτός Αττικής.



Ευρήματα-Χαρακτηριστικά σε σχέση με τη θεραπεία (I)

Από τα 319 άτομα του δείγματος που

απευθύνθηκαν για θεραπεία στο Τ.Θ.Π.Ε.:

 Τα 136 (42.6%) ολοκλήρωσαν τη θεραπεία

 Τα 66 (20.7%) δεν προσήλθαν για θεραπεία

 Τα 43 (13.5%) διέκοψαν πρόωρα

 Τα 28 (8.8%) παραπέμφθηκαν σε άλλους φορείς

 Τα 23 (7.2%) βρίσκονταν σε εξέλιξη

 Τα 14 (4.4%) συνέχισαν τη θεραπεία τους στο

ιδιωτικό γραφείο του θεραπευτή που τους είχε

ανατεθεί και

 για τα τελευταία 9 (2.8%) τα στοιχεία ήταν

ελλιπή



Ευρήματα-Χαρακτηριστικά σε σχέση με τη θεραπεία (II)

Σε σύνολο 277 ατόμων:

 Τα 191 (69%) είχαν προηγούμενη επαφή με
επαγγελματία ψυχικής υγείας ενώ

 τα 86 (31%) δεν είχαν πρότερη επαφή

Ο μέσος όρος διάρκειας των θεραπειών σε
μήνες ήταν 9.9 (ΤΑ=8) σε δείγμα 192 ατόμων,
με τις λιγότερες σε διάρκεια να είναι 0.5 και τις
περισσότερες 43 μήνες. Ο μέσος όρος
θεραπευτικών συνεδριών ήταν 26.4 (ΤΑ=20.9)
σε δείγμα 184 ατόμων, με τις λιγότερες να είναι
1 και τις περισσότερες 110 θεραπευτικές
συνεδρίες

Σε σύνολο 315 ατόμων:

 Σε 71 (22,5%) προτάθηκε το Τ.Θ.Π.Ε. από 
θεραπευόμενους στο Τ.Θ.Ε. και στο Τ.Θ.Π.Ε.

 71 (22.5%) πληροφορήθηκαν από το διαδίκτυο

 Σε 62 (19.8%) προτάθηκε από νοσοκομεία και 
δημόσιους φορείς

 Σε 42 (13.3%) από ιδιώτες και επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας

 36 (11.4%) ενημερώθηκαν από άλλη πηγή και 

 σε 33 (10.5%) προτάθηκε από συνεργαζόμενους 
θεραπευτές και αποφοίτους του Ι.Ε.Θ.Σ.



Ευρήματα-Χαρακτηριστικά σε σχέση με τη θεραπεία (III)

Σε δείγμα 131 περιπτώσεων διέκοψαν:

 28 (21.4%) λόγω άρνησης του παιδιού και 

μειωμένου κινήτρου

 26 (19.8%) λόγω απόφασης των γονέων και 

αδυναμίας συνεργασίας

 19 (14.5%) λόγω έλλειψης χρόνου και 

φορτωμένου προγράμματος

 18 (13.7%) για οικονομικούς λόγους

 10 (7.6%) διέκοψαν αιφνίδια

 6 (4.6%) λόγω εσωτερικής παραπομπής

 6 (4.6%) λόγω μη επικοινωνίας έπειτα από 

καλοκαιρινές διακοπές

 4 (3.1%) λόγω νοσηλείας

 2 (1.5%) λόγω σχολικών εξετάσεων

 4 (3.1%) λόγω συνέχισης της θεραπείας εκτός 

του Τ.Θ.Π.Ε.

 2 (1.5%) λόγω ατομικής θεραπείας των γονέων 

ή θεραπείας ζεύγους και

 6 (4.6%) λόγω απόστασης

Σε 27 άτομα, που κρίθηκε πως το Τ.Θ.Π.Ε. δεν 

αποτελεί τον κατάλληλο φορέα θεραπείας:

 Προτάθηκε η παραπομπή σε 

νοσοκομεία/δημόσιους φορείς (11 – 40.7%)

 Σε ιδιώτες/κέντρα ψυχικής υγείας (10 – 37%)

 Στο/η Τ.Θ.Ε./λίστα αποφοίτων (6 – 22.3%) 



Ευρήματα- Κλινικά χαρακτηριστικά του δείγματος (I)

Στο αρχικό αίτημα προσέλευσης στο Τ.Θ.Π.Ε. 

να αναφερθεί πως δόθηκαν από ένας έως και 

τέσσερις λόγοι κατά την εισαγωγική 

συνέντευξη αξιολόγησης. Τα συχνότερα 

αιτήματα, σε 317 συλλεγμένα στοιχεία, ήταν:

 Άγχος 26.2%

 Κακή διάθεση 12.9%

 Συμπτώματα Δ.Ε.Π.Υ. 12.3%



Ευρήματα- Κλινικά χαρακτηριστικά του δείγματος (II)

Αναφορικά με τις διαγνώσεις, δόθηκαν από μία

έως τρεις ανά άτομο. Σε σύνολο 112 ατόμων οι

συχνότερες διαγνώσεις ήταν:

 Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή 17.9%

 Δ.Ε.Π.Υ. 14.3%

 Κατάθλιψη 13.4%



Ευρήματα- Αποτελεσματικότητα της θεραπείας 

Ο μέσος όρος των αρχικών μετρήσεων του
SDQ – Γονέων (n=51) είναι 14.1 (ΤΑ=5.9), το
οποίο ερμηνεύεται ως οριακό επίπεδο
δυσκολιών. Ο μέσος όρος των τελικών
μετρήσεων του SDQ – Γονέων (n=51) είναι
12.1 (ΤΑ=6.5), το οποίο ερμηνεύεται ως
φυσιολογικό επίπεδο δυσκολιών.

 Για την αξιολόγηση της επίδρασης της ΓΣΘ
στη μείωση των συνολικών δυσκολιών των
παιδιών/εφήβων, με βάση τη βαθμολόγηση των
γονέων, έγινε συσχετισμένος έλεγχος T
(paired-samples t-test). Η ανάλυση φανέρωσε
στατιστικά σημαντική μείωση των δυσκολιών
από την αρχική μέτρηση (ΜΟ=14.1, ΤΑ=5.9)
ως την τελική μέτρηση (ΜΟ=12.1, ΤΑ=6.5),
t(50)= 2.49, p< .05

Ο μέσος όρος των αρχικών μετρήσεων του
SDQ–Παιδιών/Εφήβων (n=37) είναι 14.4
(TA=6.1), το οποίο ερμηνεύεται ως φυσιολογικό
επίπεδο δυσκολιών. Ο μέσος όρος των τελικών
μετρήσεων του SDQ – Παιδιών/Εφήβων (n=37)
είναι 11,1 (TA=6.2), το οποίο ερμηνεύεται ως
φυσιολογικό επίπεδο δυσκολιών.

 Για την αξιολόγηση της επίδρασης της ΓΣΘ στη
μείωση των συνολικών δυσκολιών των
παιδιών/εφήβων, αυτή τη φορά με βάση τις
προσωπικές τους βαθμολογήσεις, έγινε
συσχετισμένος έλεγχος T (paired-samples t-
test). Η ανάλυση φανέρωσε στατιστικά
σημαντική μείωση των δυσκολιών από την
αρχική μέτρηση (ΜΟ=14.4, ΤΑ=6.1) ως την
τελική μέτρηση (ΜΟ=11.1, ΤΑ=6.2), t(36)=
3.56, p< .01



Ευρήματα- Αποτελεσματικότητα της θεραπείας - Συνέχεια

Μ.Ο. Τ.Α t Df p-value

SDQ-Γονέων n=51

Αρχική 

μέτρηση

14.1 5.9 2.49 50 <0.05

Τελική 

μέτρηση

12.1 6.5

SDQ-Π/Ε n=37

Αρχική

μέτρηση

14.4 6.1 3.56 36 <0.05

Τελική

μέτρηση

11.1 6.2



Σύγκριση του φύλου ως προς την ηλικία προσέλευσης, την ηλικία εμφάνισης και τη μεταξύ τους διαφορά

 Με στόχο τη σύγκριση της ομάδας των αγοριών (n=188) και της ομάδας των κοριτσιών (n=131) ως 

προς την ηλικία προσέλευσης, πραγματοποιήθηκε ανεξάρτητος έλεγχος T (independent-samples t-

test). Από την ανάλυση προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ηλικία προσέλευσης 

των αγοριών (ΜΟ=11.6, ΤΑ=3.7) και των κοριτσιών (ΜΟ=12.8, ΤΑ=3.5),t(317)= -2.751, p< .01. 

 Για τη σύγκριση της ομάδας των αγοριών (n=148) και της ομάδας των κοριτσιών (n=107) ως προς την 

ηλικία εμφάνισης των δυσκολιών όπως έγιναν αντιληπτές από τους γονείς, έγινε ανεξάρτητος έλεγχος 

T (independent-samples t-test). Η ανάλυση ανέδειξε την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς 

μεταξύ της ηλικίας εμφάνισης των δυσκολιών των αγοριών (ΜΟ=8.3, ΤΑ=4.7) και των κοριτσιών 

(ΜΟ=10.4, ΤΑ=4), t(253)= -3,789, p< .001.

 Δημιουργία μιας νέας μεταβλητής αφαιρώντας από την ηλικία προσέλευσης για θεραπεία την ηλικία 

εμφάνισης των δυσκολιών, ώστε να αποτυπωθεί ο χρόνος που μεσολαβεί. Με στόχο τη σύγκριση της 

ομάδας των αγοριών (n=148) και της ομάδας των κοριτσιών (n=107) ως προς το χρόνο που μεσολαβεί 

μεταξύ της έναρξης των δυσκολιών και της αναζήτησης βοήθειας, διενεργήθηκε ανεξάρτητος έλεγχος 

Τ (independent-samples t-test). Η ανάλυση έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών 

(ΜΟ=3.1, ΤΑ=3.1) και κοριτσιών (ΜΟ=2.4, ΤΑ=2.2), t(252,845)=1,990, p<.05.



Σύγκριση του φύλου ως προς την ηλικία προσέλευσης, την ηλικία εμφάνισης και τη μεταξύ τους 

διαφορά - Συνέχεια



Σύγκριση του φύλου ως προς την ηλικία προσέλευσης, την ηλικία εμφάνισης και τη μεταξύ τους 

διαφορά - Συνέχεια



Σύγκριση του φύλου ως προς τις μετρήσεις στις υποκλίμακες του SDQ-Γονέων

Mε στόχο τη σύγκριση της ομάδας των αγοριών (n=150) και της ομάδας των κοριτσιών (n=104) ως

προς την κάθε υποκλίμακα δυσκολιών στις αρχικές μετρήσεις του SDQ – Γονέων, πραγματοποιήθηκαν

ανεξάρτητοι έλεγχοι T (independent-samples t-test). Η ανάλυση φανέρωσε στατιστικά σημαντικές

διαφορές ανάμεσα:

 Στις μετρήσεις των αγοριών (ΜΟ=3.8, ΤΑ=2.1) και των κοριτσιών (ΜΟ=4.5, ΤΑ=2.4), t(252)= -
2.428, p< .05 στην υποκλίμακα των συναισθηματικών δυσκολιών (Emotional Symptoms)

 Στις μετρήσεις των αγοριών (MO=3.5, TA=1.9) και των κοριτσιών (ΜΟ=2.8, ΤΑ=1.9), t(252)= 2,902,
p< .01 στην υποκλίμακα των δυσκολιών διαγωγής (Conduct Problems)

 Στις μετρήσεις των αγοριών (ΜΟ=5, ΤΑ=2.7) και των κοριτσιών (ΜΟ=3, ΤΑ=2.1), t(253)= 6,236, p<
.001 στην υποκλίμακα της υπερκινητικότητας (Hyperactivity) και

 Στις μετρήσεις των αγοριών (ΜΟ=2.5, ΤΑ=2.1) και των κοριτσιών (ΜΟ=1.9, TA=1.9), t(253)= 2,347,
p< .05 στην υποκλίμακα των δυσκολιών στις σχέσεις με τους συνομηλίκους (Peer Problems)



Σύγκριση του φύλου ως προς τις μετρήσεις στις υποκλίμακες του SDQ-Γονέων - Συνέχεια



Σύγκριση του φύλου ως προς τις μετρήσεις στις υποκλίμακες του SDQ-Γονέων - Συνέχεια



Σύγκριση του φύλου ως προς τις μετρήσεις στις υποκλίμακες του SDQ-Π/Ε

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και με τις μετρήσεις του SDQ – Παιδιών/Εφήβων. Με στόχο τη

σύγκριση της ομάδας των αγοριών (n=69) και της ομάδας των κοριτσιών (n=75) ως προς την κάθε

υποκλίμακα δυσκολιών στις αρχικές μετρήσεις του SDQ – Παιδιών/Εφήβων πραγματοποιήθηκαν

ανεξάρτητοι έλεγχοι Τ (independent-samples t-test). Η ανάλυση φανέρωσε στατιστικά σημαντικές

διαφορές ανάμεσα:

 Στις μετρήσεις των αγοριών (ΜΟ=3.8, ΤΑ=2.5) και των κοριτσιών (ΜΟ=5.6, ΤΑ=2.7), t(142)= -
4,007, p< .001 στην υποκλίμακα των συναισθηματικών δυσκολιών (Emotional Symptoms) και

 Στις μετρήσεις των αγοριών (MO=3.4, TA=1.7) και των κοριτσιών (ΜΟ=2.7, ΤΑ=1.9), t(142)= 2,250,
p< .05 στην υποκλίμακα των δυσκολιών διαγωγής (Conduct Problems).

Ωστόσο δεν εντοπίστηκανστατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα:

 Στις μετρήσεις των αγοριών (ΜΟ=4.4, ΤΑ=2) και των κοριτσιών (ΜΟ=4.2, ΤΑ=2.3), t(142)= .559,
p> .05 στην υποκλίμακα της υπερκινητικότητας (Hyperactivity) και

 Στις μετρήσεις των αγοριών (ΜΟ=2.6, ΤΑ=2.5) και των κοριτσιών (ΜΟ=2.4, TA=2), t(141)= .509,
p> .05 στην υποκλίμακα των δυσκολιών στις σχέσεις με τους συνομηλίκους (Peer Problems).



Σύγκριση του φύλου ως προς τις μετρήσεις στις υποκλίμακες του SDQ-Π/Ε - Συνέχεια



Σύγκριση του φύλου ως προς τις μετρήσεις στις υποκλίμακες του SDQ-Π/Ε - Συνέχεια



Συζήτηση (I)

Επιχειρώντας τη σκιαγράφηση του “μέσου” ατόμου που αναζητά θεραπεία στο Τ.Θ.Π.Ε., βάσει των

δημογραφικών αναλύσεων, προκύπτει η περιγραφή ενός έφηβου αγοριού, μαθητή της Ά Λυκείου, με

τόπο διαμονής σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, ο οποίος αναζητά βοήθεια εντός του πρώτου

χρόνου εκδήλωσης των δυσκολιών του, έχοντας πρότερη επαφή με επαγγελματία ψυχικής υγείας. Οι

γονείς του είναι έγγαμοι, ηλικιακά βρίσκονται στη δεκαετία των 40 με τη μητέρα να είναι νεότερη, με

υψηλό μορφωτικό επίπεδο, απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τη μητέρα να εργάζεται στον

δημόσιο τομέα και τον πατέρα στον ιδιωτικό τομέα.

 Οι αναφερόμενες από τους γονείς δυσκολίες και οι δοθείσες διαγνώσεις συμπίπτουν με τα δεδομένα,

ανά τον κόσμο, σχετικά με τις επικρατέστερες διαταραχές σε παιδιά και εφήβους (17,18,19).

 Ο μέσος όρος της διάρκειας των θεραπειών, στο δείγμα των ολοκληρωμένων θεραπειών φαίνεται να

επαληθεύει ότι η ΓΣΘ είναι μια βραχεία και χρονικά περιορισμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση

ανάλογα με το είδος των δυσκολιών [20].



Συζήτηση (II)

 Το εύρημα ότι τα περισσότερα άτομα ενημερώθηκαν για το Τ.Θ.Π.Ε. από θεραπευόμενους του

τμήματος ή/και όντας οι ίδιοι θεραπευόμενοι στο Τ.Θ.Ε. πιθανώς να συνιστά έναν δείκτη της

αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ικανοποίησης των ατόμων που τις

λαμβάνουν με αποτέλεσμα να το προτείνουν στους οικείους τους για θεραπεία.

 Ένα ακόμη εύρημα προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί και το υψηλό ποσοστό των ατόμων που

προσήλθαν για θεραπεία και την ολοκλήρωσαν πλήρως.

 Σχετικά με το ποσοστό των ατόμων που δεν προσήλθαν για θεραπεία αξίζει να επισημανθεί ο χρόνος

αναμονής που μεσολαβεί μεταξύ της πρωταρχικής συνέντευξης αξιολόγησης των ατόμων που

προσέρχονται για θεραπεία και της ανάληψης τους από κάποιον ειδικευόμενο ψυχοθεραπευτή.

Πιθανώς η αναμονή να επηρεάζει το αρχικό κίνητρο του ατόμου και να το οδηγεί στη μη προσέλευση

ή/και στην αναζήτηση άλλου φορέα προσδοκώντας αμεσότερη έναρξη της θεραπευτικής διαδικασίας

[14].



Συζήτηση (III)

 Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μετρήσεις πριν και μετά συνηγορούν υπέρ του ότι το Τ.Θ.Π.Ε.

παρέχει αποτελεσματική ΓΣ ψυχοθεραπεία.

 Ακόμη, παρατηρήθηκε ότι τα αγόρια προσέρχονται για θεραπεία κατά μέσο όρο 1.2 έτη νωρίτερα.

Επίσης η ηλικία εμφάνισης των δυσκολιών, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από τους γονείς, φανέρωσε

ότι τα αγόρια εμφανίζουν δυσκολίες κατά μέσο όρο 2.1 έτη νωρίτερα.

 Όπως ήταν αναμενόμενο, εφ’ όσον τα αγόρια εμφανίζουν δυσκολίες σε μικρότερη ηλικία,

προσέρχονται και σε μικρότερη ηλικία για θεραπεία.

 Η υπόθεση ότι οι άνωθεν διαφορές μπορεί να οφείλονται στο είδος των συμπτωμάτων, όσον αφορά στη

διακριτότητα τους, την ένταση τους και τις επιπτώσεις τους στις διαπροσωπικές σχέσεις των

παιδιών/εφήβων, διερευνήθηκε αναλύοντας ξεχωριστά την κάθε κλίμακα δυσκολίας του Ε.Δ.Δ. των

γονέων και των παιδιών/εφήβων.



Συζήτηση (IV)

Τα αγόρια, σύμφωνα με την ανάλυση των μετρήσεων των γονέων, παρουσιάζουν μεγαλύτερες 

δυσκολίες, σε σύγκριση με τα κορίτσια:

 Στη διαγωγή

 Στις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους και

 Στην υπερκινητικότητα

Ενώ τα κορίτσια παρουσιάζουν εντονότερες συναισθηματικές δυσκολίες.

Συνδυάζοντας τα ευρήματα, μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι γονείς των αγοριών διακρίνουν νωρίτερα

τις δυσκολίες τους και επομένως προσέρχονται νωρίτερα για θεραπεία, καθώς το είδος των

συμπτωμάτων (υπερκινητικότητα, διαγωγή και σχέσεις με τους συνομηλίκους) τα κάνει πιο εύκολα

αντιληπτά, ενώ, συγχρόνως, είναι και πιο διαταρακτικά σε σχέση με των κοριτσιών (συναισθηματικές

δυσκολίες).



Συζήτηση (V)

 Τα αγόρια, σύμφωνα με την ανάλυση των μετρήσεων των π/ε, παρουσιάζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στη
διαγωγή, ενώ τα κορίτσια παρουσιάζουν μεγαλύτερες συναισθηματικές δυσκολίες, κάτι το οποίο
συμφωνεί με τις μετρήσεις των γονέων.

 Διαφορά εντοπίζεται στις μετρήσεις των γονέων και των π/ε στην υπερκινητικότητα και στις δυσκολίες
με τους συνομηλίκους, όπου δεν παρουσιάζεται διαφοροποίηση.

 Είναι πιθανό τα κορίτσια να μην είναι τόσο υπερκινητικά όσο τα αγόρια, να βιώνουν συχνότερα
διάσπαση και να διαχειρίζονται καλύτερα τη δυσκολία τους οδηγώντας σε καθυστερημένο εντοπισμό.

 Όσον αφορά τις δυσκολίες στη διαγωγή, η διαφορά στην αντίληψη των γονέων και των π/ε πιθανώς να
προκύπτει από την παρατηρήσιμη συμπεριφορά, καθώς τα αγόρια εμπλέκονται σε εντονότερους
διαπληκτισμούς, όπως σωματική βία, σε σχέση με τα κορίτσια.

 Συμπερασματικά, τα αγόρια προσέρχονται νωρίτερα για θεραπεία και εμφανίζουν νωρίτερα δυσκολίες,
καθώς η φύση των δυσκολιών τους διαφέρει από εκείνη των κοριτσιών, στα οποία όμως δε γίνονται
αντιληπτές συγκεκριμένες δυσκολίες. Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ του εντοπισμού των δυσκολιών
και της προσέλευσης για θεραπεία, ο οποίος είναι περισσότερος στην περίπτωση των αγοριών, ίσως να
αποτυπώνει κοινωνικά στερεότυπα. Η υπερκινητικότητα, οι δυσκολίες στη διαγωγή και στις
διαπροσωπικές σχέσεις πιθανώς να θεωρούνται σύμφυτα των αγοριών με αποτέλεσμα οι γονείς να
κινητοποιούνται αργότερα.



Προτάσεις - Περιορισμοί

Πρόταση για μελλοντική έρευνα αποτελεί η ανάλυση των χαρακτηριστικών των ατόμων που έλαβαν

διάγνωση σε σχέση με την πορεία της θεραπευτικής διαδικασίας, ολοκλήρωση ή διακοπή, και των

αποτελεσμάτων από τις αρχικές και τελικές μετρήσεις. Στόχος θα ήταν η αξιολόγηση της

αποτελεσματικότητας της ΓΣΘ και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Τ.Θ.Π.Ε. σε ένα εύρος

ψυχολογικών δυσκολιών.

Περιορισμός της παρούσας μελέτης αποτέλεσε ο μικρός αριθμός των ολοκληρωμένων τελικών

μετρήσεων των γονέων και των παιδιών/εφήβων σε σύγκριση με τον αριθμό των ατόμων που

ολοκλήρωσαν τη θεραπεία.
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