
Ψυχοεκπαίδευση στην αϋπνία: Τι 

περιλαμβάνει και με ποιον τρόπο γίνεται
Σπουδαστής: Ανδρικόπουλος Πέτρος

Επόπτης: Χρυσόπουλος Ιωάννης

Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Δ Έτος, Διπλωματική Εργασία



Πρόλογος

 H αϋπνία, είτε ως πρωτογενής είτε ως δευτερογενής διαταραχή, συναντάται 
ιδιαίτερα συχνά στην καθημερινή κλινική πρακτική. 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποτελέσει έναν αξιόπιστο 
ψυχοεκπαιδευτικό οδηγό, βασισμένο στα τελευταία δεδομένα, για κάθε συνάδελφο 
που θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη διαταραχή αυτή. 

 Για την πραγματοποίηση της έγινε αποδελτίωση των βασικών εγχειριδίων και 
οδηγών αυτοβοήθειας της αϋπνίας καθώς και συλλογή των νεότερων ερευνητικών 
δεδομένων 

 Η εργασία χωρίζεται σε 4 διακριτές ενότητες οι οποίες αποτελούνται από:

1. Τον φυσιολογικό ύπνο

2. Την αϋπνία

3. Τις παρεμβάσεις

4. Την πρόληψη υποτροπής  



1. Φυσιολογικός ύπνος

 Ο ύπνος αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του ανθρώπου, έχοντας 

ευεργετικό ρόλο στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, στη μάθηση και τη μνήμη 

 Η προσπάθεια που ασκεί ο καθένας μας μέσα στη μέρα προκαλεί κόπωση και 

ακολούθως ανάγκη για ύπνο, αφού ο τελευταίος αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για ανάκαμψη, αποκατάσταση και σωστή λειτουργία του 

οργανισμού μας 

 Ο ύπνος λοιπόν παίζει ένα ρόλο συντηρητή της σωματικής και ψυχικής μας 

υγείας, με αντίστοιχες συνέπειες εάν αυτός διαταραχτεί με επίμονο τρόπο



1. Φυσιολογικός ύπνος

 Παρότι ο μέσος όρος ύπνου που χρειάζεται ένας ενήλικας κυμαίνεται από 7-8 

ώρες, οι ανάγκες μας σε ύπνο διαφέρουν από άτομο σε άτομο και 

καθορίζονται πιθανώς γενετικά

 Άλλοι άνθρωποι λοιπόν αισθάνονται γεμάτοι ενέργεια με μόλις 4-5 ώρες 

ύπνου, ενώ άλλοι κουρασμένοι με 7-8 ώρες 

 Η ικανοποίηση των αναγκών μας επίσης πάνω στο κομμάτι αυτό φαίνεται να 

έχει αλλάξει από τις απαιτήσεις του σύγχρονού τρόπου ζωής 

 Έτσι το 70 % του πληθυσμού φαίνεται να κοιμάται λιγότερο από 7 ώρες τη 

μέρα, προσπαθώντας να καλύψει το κενό αυτό είτε με μικρούς ύπνους μέσα 

στη μέρα, είτε με διευρυμένους ύπνους τα Σ/Κ, είτε και διατηρώντας ένα ‘’ 

χρέος ‘’ ύπνου, που εκδηλώνεται σαν κούραση μέσα στην υπόλοιπη μέρα 



1.α. Τύποι ύπνου ( REM & NREM )

 NREM ( non rapid eye movement )

• Αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος (75%) του ύπνου των ενηλίκων, τα μάτια είναι 
σχετικά ακίνητα, οι μυς χαλαροί και η αναπνοή σταθερή 

 REM ( rapid eye movement )

• Είναι μεγαλύτερος στα μικρά παιδιά και μειώνεται με την ηλικία (φτάνοντας το 
20-25% από την ηλικία των 2 και μετά). Η εγκεφαλική λειτουργία εδώ είναι 
πολύ ενεργή, όχι όμως και η κινητική μας δραστηριότητα αφού μένουμε 
σχετικά ακίνητοι, τα μάτια μας κινούνται και η αναπνοή είναι κάπως ανώμαλη, 
στον τύπο αυτόν συμβαίνει η ονειρική δραστηριότητα

 O συνδυασμός των δύο αυτών τύπων είναι πολύ σημαντικός για τη διατήρηση 
της σωματικής και ψυχικής μας υγείας

 Ο ύπνος NREM έρχεται πρώτος και ακολουθεί ο τύπος REM 



1.β. Κιρκάδιος ρυθμός ύπνου

Η ανάγκη του κάθε ανθρώπου για ύπνο ρυθμίζεται από δύο παραμέτρους:

1. Τη διάρκεια του χρόνου που παραμένει ξύπνιος

2. Το κιρκάδιο ρολόι του σώματος του, το οποίο ρυθμίζει το πότε είναι η ώρα να 

κοιμηθούμε μέσα σε ένα 24ωρο



1.β. Κιρκάδιος ρυθμός ύπνου

➢ Ο Κιρκάδιος ρυθμός ύπνου αναφέρεται στη διαμόρφωση ενός βιολογικού 

ρυθμού που περιλαμβάνει τις περιόδους ύπνου και αφύπνισης μέσα σε ένα 

διάστημα 24 ωρών

➢ Λειτουργεί σαν ένας μηχανισμός ομοιόστασης μεταξύ των δύο αυτών περιόδων 

και αφορά τη πίεση που νιώθει ένα άτομο για ύπνο, όσο αυξάνεται ο χρόνος 

που είναι ξύπνιο. Η ανάγκη αυτή για ύπνο ακολούθως μειώνεται όταν υπάρξει 

η ικανοποίηση της

➢ Ο κιρκάδιος αυτός ρυθμός αν και διαρκεί πάνω από 24 ώρες, συγχρονίζεται 

ουσιαστικά με το 24ωρο ρολόι μέσω των περιβαλλοντικών συνθηκών ( κύκλος 

ημέρας και νύχτας ). Το φως το ήλιου έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στο χρόνο  

ύπνου και αφύπνισης διαμέσου της έκκρισης της μελατονίνης 



1.γ. Φυσιολογικές αλλαγές στον ύπνο με 

την ηλικία

Με τη πάροδο του χρόνου ο ύπνος μας υφίσταται αλλαγές τόσο ποσοτικά όσο και 

ποιοτικά.

Ποσοτικά: Είναι χαρακτηριστικό πως η διάρκεια του ύπνου αλλάζει από 16-18 

ώρες στα νεογνά, σε 10 ώρες για ένα παιδί 10 ετών και φτάνει περίπου τις 8 

ώρες από την εφηβεία και μετά, για να καταλήξει στις 6,5 μετά την ηλικία των 

70. 

Ποιοτικά: Από τη μέση ηλικία και μετά έχει φανεί πως κάνουμε λιγότερο βαθύ 

ύπνο, με πιο εύκολες και μεγαλύτερες βραδινές αφυπνίσεις. 

Οι αλλαγές αυτές που βιώνουμε οφείλονται τόσο σε βιολογικούς παράγοντες ( 

όπως η γήρανση του συστήματος ύπνου του εγκεφάλου ), όσο και σε 

εξωτερικούς όπως το στρες, η λήψη φαρμάκων, η μοναξιά κ.α. τα οποία 

εμφανίζονται συχνότερα με τη πάροδο της ηλικίας. 



1.δ. Σημάδια μη ικανοποιητικού ύπνου

Ξυπνώντας το πρωί

Ξύπνημα πάντα από αναγκαιότητα ( και πιθανώς με ευερέθιστη διάθεση )

Μεγάλη δυσκολία για αφύπνιση και ετοιμασία για εργασία ή άλλη δραστηριότητα

Αίσθημα μη αναζωογονητικού ύπνου



1.δ. Σημάδια μη ικανοποιητικού ύπνου

Κατά τη διάρκεια της ημέρας

Αίσθημα υπνηλίας, τρίψιμο ματιών, χασμουρητά, τρεμόπεγμα των ματιών, 

δυσκολία εστίασης της όρασης και δυσκολία να κρατηθεί το κεφάλι όρθιο

Αίσθημα υπνηλίας ακόμα κι αν κάνουμε κάτι ενεργό ( π.χ. οδήγηση )

Ανάγκη ή και πραγμάτωση μικρών ύπνων κατά τη διάρκεια της ημέρας

Επανειλημμένη ανάγκη για κατανάλωση καφέ ή άλλων διεγερτικών

Εύκολη επέλευση ύπνου το βράδυ, ακόμα και κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων 

που δεν ευνοούν τον ύπνο

Επέλευση ύπνου αμέσως μετά από μικρή χρήση αλκοόλ

Έντονη ανάγκη ύπνου αργά τα Σ/Κ



1.δ. Σημάδια μη ικανοποιητικού ύπνου

Το βράδυ

Έντονη επιθυμία για ύπνο και άμεση επέλευση ύπνου με το που ακουμπήσουμε το 

μαξιλάρι

Να χρειαζόμαστε πάνω από 30 λεπτά για να αποκοιμηθούμε το βράδυ ( πρώιμη 

αυπνία )

Επανειλημμένες αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας ( αυπνία διατήρησης )

Ξύπνημα νωρίς το πρωί και αδυναμία επιστροφής στον ύπνο ( τελική αϋπνία )

Παράπονα από το άτομο που κοιμάται μαζί μας για ροχαλητό, αδυναμία αναπνοής 

κ.α. κατά τη διάρκεια του ύπνου



1.δ. Σημάδια μη ικανοποιητικού ύπνου

Άλλα σημάδια 

Αίσθημα εξάντλησης και κούρασης σχεδόν με κάθε δραστηριότητα

Απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που στο παρελθόν έφερναν 

ευχαρίστηση

Συναισθηματική απομάκρυνση από το περιβάλλον ( οικογένεια, φίλοι, 

συνάδελφοι )

Αδυναμία συγκέντρωσης, μνήμης και καθαρής σκέψης

Ύπαρξη πολλών λαθών στη δουλειά και το σπίτι, καθώς και ατυχημάτων

Εύκολο αίσθημα αναστάτωσης, κατάθλιψης και ευαλωτότητας

Αίσθημα ανικανότητας στην αντιμετώπιση καταστάσεων



1.ε. Διαχωρισμός διαταραχών του ύπνου 

με άλλες συνθήκες

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε επίσης πως οι δυσκολίες στον ύπνο μπορούν να 

είναι και αποτέλεσμα: 

➢ Φυσικών παθήσεων ( αναιμία, διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα κ.α. )

➢ Ψυχιατρικών διαταραχών  

➢ Συνδρόμου χρόνιας κόπωσης

Η δυσκολία εδώ και κυρίως στις ψυχιατρικές διαταραχές, έγκειται στο αν οι 

καταστάσεις αυτές αποτελούν αιτία ή συνέπεια των διαταραχών ύπνου. 



1.στ. Φαρμακοθεραπεία

 Η φαρμακοθεραπεία συνεχίζει να αποτελεί στις μέρες μας τη θεραπεία εκλογής για 
την αϋπνία αν και η χρήση της φαίνεται να συνδέεται με μια σειρά από δυσκολίες 
και παρενέργειες όπως η ανοχή και η εξάρτηση

 Επιπλέον η χρήση και στη συνέχεια διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής φαίνεται 
να συνδέεται με υψηλά ποσοστά υποτροπής

 Τα υπναγωγά φάρμακα 3ης γενιάς εμφανίζουν χαμηλότερες παρενέργειες και 
εξάρτηση, ενώ και η ανοχή του ασθενούς σε αυτά είναι σχετικά σπάνια 

 Μεγάλη μερίδα κόσμου που ξεκινάει θεραπεία CBT για τον ύπνο συνεχίζει 
παράλληλα να λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγωγή

 Τέλος εξίσου μεγάλη μερίδα ασθενών, πριν καταφύγουν σε κάποια θεραπεία, 
κάνουν χρήση άλλων βοηθημάτων χωρίς ιατρική συνταγή ( βότανα, 
συμπληρώματα διατροφής κ.α. ). Τα δεδομένα ωστόσο που έχουμε για την 
αποτελεσματικότητα τέτοιον σκευασμάτων παραμένει περιορισμένη, ενώ μπορούν 
εξίσου να προκαλέσουν στον ασθενή παρενέργειες, εξάρτηση και ανοχή σε αυτά 



1.ζ. Που ενδείκνυται φαρμακοθεραπεία 

και που ψυχοθεραπεία

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί από τους Βγόντζα και 

συνεργάτες καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι: 

❑ Tο CBT για την αϋπνία φαίνεται να ταιριάζει σε άτομα με υποκειμενικά 

προβλήματα δυσφορίας για τον ύπνο, ενώ αντίθετα οι θεραπείες που 

συνδυάζουν βιολογικές και ψυχολογικές παρεμβάσεις μπορεί να είναι πιο 

αποτελεσματικές σε ασθενείς με αντικειμενικά προβλήματα δυσφορίας για 

τον ύπνο



2. Τι είναι η αυπνία;

Η Αμερικανική ψυχιατρική ένωση, στην 5η έκδοση του Διαγνωστικού και στατιστικού 
εγχειριδίου για τις ψυχικές διαταραχές (DSM-5 ), ορίζει την αϋπνία ως ένα κυρίαρχο 
ενόχλημα δυσφορίας για την ποιότητα ή την ποσότητα του ύπνου, που σχετίζεται με 
ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα: 

 Δυσκολία επέλευσης ύπνου ( Στα παιδιά αυτό μπορεί να εκδηλωθεί ως δυσκολία 
επέλευσης ύπνου χωρίς την επέμβαση φροντιστή )

 Δυσκολία διατήρησης ύπνου, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλές αφυπνίσεις ή 
προβλήματα επιστροφής στον ύπνο μετά τις αφυπνίσεις 

 Πρώιμη αφύπνιση με αδυναμία επιστροφής στον ύπνο 

▪ Η Κατάσταση αυτή θα πρέπει να προκαλεί κλινικά σημαντική ενόχληση ή έκπτωση 
των κοινωνικών, επαγγελματικών, εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών, συμπεριφορικών 
ή άλλων σημαντικών  περιοχών της λειτουργικότητας του ατόμου 

▪ Επιπλέον η δυσκολία αυτή στον ύπνο θα πρέπει να είναι παρούσα τουλάχιστον για 
3 νύχτες την εβδομάδα, για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών και θα πρέπει να 
συμβαίνει παρά τις επαρκείς ευκαιρίες που θα έχει το άτομο για ύπνο



2. Τι είναι η αυπνία;

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 Αϋπνία έναρξης: Που έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό της την δυσκολία 
επέλευσης του ύπνου

 Αϋπνία διατήρησης: Που χαρακτηρίζεται από συχνές αφυπνίσεις και 
επακόλουθη δυσκολία επιστροφής στον ύπνο 

 Τελική αϋπνία ή πρώιμη αφύπνιση: Που χαρακτηρίζεται από τη πρώιμη 
αφύπνιση και την αδυναμία συνέχισης του ύπνου

Μερικά από τα συμπτώματα που θα παρατηρήσει και θα αναφέρει ένα άτομο που 
πάσχει από αϋπνία περιλαμβάνουν τη κόπωση, τη κακή μνήμη, τη διαταραχή στη 
διάθεση, τη μειωμένη κοινωνική ή επαγγελματική λειτουργία, καθώς και την 
υπερκινητικότητα.



2.α. Παράγοντες σοβαρότητας αυπνίας

 Χρόνος: Ο χρόνος αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα αξιολόγησης της 

σοβαρότητας της αϋπνίας

 Η αϋπνία έναρξης λοιπόν και  αϋπνία διατήρησης ορίζονται αντίστοιχα από 

την καθυστέρηση στην έναρξη ή στο χρόνο αφύπνισης που θα συμβεί μετά την 

έναρξη, μεγαλύτερη των 30 λεπτών και στις δύο περιπτώσεις

 Αντίστοιχα η πρώιμη αφύπνιση μπορεί να οριστεί από ένα ξύπνημα το οποίο 

συμβαίνει τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα από το επιθυμητό, με αδυναμία 

επιστροφής στον ύπνο και πριν ο συνολικός χρόνος του ύπνου φτάσει στις 6,5 

ώρες

 Ο συνολικός χρόνος ύπνου ωστόσο δεν θα πρέπει να αποτελεί ασφαλές 

κριτήριο όταν εξετάζεται από μόνος του, αφού όπως αναφέρθηκε και 

νωρίτερα οι ανάγκες ύπνου του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικές 



2.α. Παράγοντες σοβαρότητας αϋπνίας

 Συχνότητα και διάρκεια: Όπως είναι λογικό η αντιμετώπιση ενός ασθενή με 

περιστασιακή αϋπνία θα είναι διαφορετική από αυτή με κάποιου που 

αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα

 Όπως ορίσαμε και παραπάνω η τιμή αναφοράς μας είναι οι 3 ή και 

περισσότερες  νύχτες όπου το άτομο θα βιώσει δυσκολία έναρξης ή 

διατήρησης του ύπνου, κάτι που ωστόσο θα πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα 

και κατά περίπτωση

 Επιπλέον θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της περιστασιακής αϋπνίας ( 

που μπορεί να είναι αποτέλεσμα συμβάντων ζωής ή jet lag ) με την 

βραχυπρόθεσμη ( 1-4 εβδομάδες ) και την επίμονη ( >1 μήνα )



2.α. Παράγοντες σοβαρότητας αϋπνίας

 Όσο πιο συχνά είναι τα συμπτώματα τόσο πιο σοβαρή είναι η διαταραχή

 Εάν η αϋπνία είναι περισσότερο επεισοδιακή, η εμφάνιση συμπτωμάτων είναι 
περισσότερο πιθανό να σχετίζεται με κοινωνικές, περιβαλλοντικές και 
κιρκάδιες μεταβλητές. Στη περίπτωση αυτή συνίσταται μια θεραπεία 
εστιασμένη στους ιδιοσυγκρασιακούς αυτούς παράγοντες

 Η αϋπνία που διαρκεί κάτω από ένα μήνα θεωρείται γενικά οξεία και 
σχετίζεται συνήθως με άγχος, οξύ πόνο ή κατάχρηση ουσιών 

 Ένα στοιχείο για να διαχωρίσουμε τη χρόνια από την οξεία αϋπνία αποτελεί ο 
τρόπος που το άτομο θα εκφράσει το παράπονο του γι’ αυτήν. Αν λοιπόν ο 
ασθενής σταματά να συνδέει την αϋπνία του με άλλα αίτια και παράγοντες και 
ισχυρίζεται ότι τα προβλήματα ύπνου του είναι σαν να υπάρχουν από μόνα 
τους, φαίνεται ότι έχει περάσει την ουδό όπου η οξεία αϋπνία μετατρέπεται σε 
χρόνια, κάτι που υποδεικνύει και την ανάγκη εφαρμογής της CBT-i



2.β. Αιτιοπαθογένεια 

 Ηλικία 

Με τη πάροδο της ηλικίας παρουσιάζονται αλλαγές στην αρχιτεκτονική του ύπνου 

( αλλαγές στο κιρκάδιο ρυθμό και αλλαγές στο χρόνο που ξοδεύουμε σε κάθε 

στάδιο ).

Αλλαγές που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες συνδεδεμένους με την 

ηλικία ( χρήση φαρμάκων, εμφάνιση ασθένειας κλπ. ).

 Φάρμακα

Η χρήση φαρμάκων, όπως υπερτασικών, βενζοδιαζεπινών κ.α. μπορούν να 

παίξουν σημαντικό παράγοντα στην εμφάνιση και διατήρηση της αϋπνίας.

 Ιατρικές καταστάσεις 

Όπως για παράδειγμα οι διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα. 



2.β. Αιτιοπαθογένεια 

 Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Στοιχεία όπως ο θόρυβος, ο φωτισμός, η θερμοκρασία, ο ηλεκτρικός φωτισμός 
αποτελούν κάποιες από αυτές τις δυσκολίες, στις οποίες τα άτομα που πάσχουν από 
αϋπνία τείνουν να είναι πιο ευαίσθητα σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. 

 Σωματική υπερευαισθησία 

Τα άτομα που πάσχουν από αϋπνία εμφανίζουν αύξηση του καρδιακού ρυθμού, της 
θερμοκρασίας του σώματος και γενικότερα της δραστηριότητας του συμπαθητικού 
νευρικού συστήματος. Αυτές οι διαφορές φαίνεται να είναι πιο έντονες τη νύχτα και το 
σώμα φαίνεται να βρίσκεται σε μια κατάσταση ‘’ μάχης ‘’ ή ‘’ φυγής ‘’,  ενώ 
φυσιολογικά θα έπρεπε να ελαχιστοποιείται η διέγερση με σκοπό τη προετοιμασία για 
ύπνο.

 Κιρκάδιος ρυθμός 

Η αναντιστοιχία μεταξύ του κιρκάδιου ρυθμού ύπνου ενός ατόμου και του κύκλου 
ύπνου και αφύπνισης, μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη και διατήρηση της 
αϋπνίας ( για παράδειγμα Jet lag ή νυχτερινή εργασία ).



2.β. Αιτιοπαθογένεια 

Προσωρινή αϋπνία ( 2 ημέρες έως 2 εβδομάδες )

Ανησυχία σχετικά με γεγονότα

Άγχος για οικογενειακές ή εργασιακές δυσκολίες

Ενθουσιασμός για τον ερχομό των διακοπών

Ύπνος σε νέο περιβάλλον

Σύντομη ασθένεια

Jet lag



2.β. Αιτιοπαθογένεια

Βραχύχρονη αϋπνία, διάρκειας μερικών εβδομάδων

Μακροσκελής ασθένεια

Πιο μόνιμη ανησυχία σχετικά με προβλήματα στη δουλειά, στο σπίτι ή ανησυχία 

για ύπαρξη ή ερχομό κάποιας ασθένειας

Πένθος

Ανησυχία σχετικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις



2.β. Αιτιοπαθογένεια

Χρόνια αϋπνία, μήνες ή και χρόνια

Άλυτα προβλήματα της βραχύχρονης αϋπνίας

Κακή υγιεινή ύπνου

Σύνδεση του κρεβατιού με δραστηριότητες άσχετες του ύπνου

Διαταραχή του ύπνου ( π.χ. καθυστέρηση επέλευσης ή πρόκληση αφύπνισης πολύ 

νωρίς το πρωί

Ιατρικές ή ψυχιατρικές καταστάσεις

Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών

Παιδική αϋπνία



2.γ. Συννοσηρότητα 

Η διαταραχή στον ύπνο μπορεί να εμφανιστεί πριν, ταυτόχρονα ή και μετά την 
εμφάνιση μιας ψυχιατρικής κατάστασης. Οι συνηθέστερες ψυχιατρικές καταστάσεις 
που παρουσιάζουν συννοσηρότητα με τη διαταραχή αϋπνίας είναι οι παρακάτω: 

 Μείζον καταθλιπτική διαταραχή

 Διπολική διαταραχή

 Διαταραχές πρόσληψης τροφής

 Διαταραχή πανικού

 Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή

 Διαταραχή μετατραυματικού στρες

 Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

 Χρόνιος πόνος



2.δ. Ο ρόλος των αρνητικών σκέψεων 

στη διατήρηση της αϋπνίας

‘’ Πρέπει να κοιμάμαι 8 ώρες ‘’

‘’ Η αϋπνία θα μου προκαλέσει κάποιο πρόβλημα υγείας ‘’

❖ Σκέψεις όπως οι παραπάνω συμβάλουν στη δημιουργία άγχους, διέγερσης, 
σύγχυσης και ανησυχίας, συναισθήματα τα οποία κινητοποιούν την απάντηση του 
οργανισμού μας στο άγχος

❖ Η απάντηση αυτή στο άγχος έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του 
συστήματος αφύπνισης και την εξασθένηση του συστήματος ύπνου

❖ Οι σκέψεις αυτές έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό ότι είναι αυτόματες και 
ανακριβείς

❖ Οι ασθενείς με αϋπνία τείνουν να εστιάζουν υπερβολικά στις διαστρεβλωμένες 
αυτές πεποιθήσεις για τον ύπνο και στις πιθανές συνέπειες τους

❖ Σε όλο αυτό το γνωσιακό στοιχείο είναι που έρχεται να παρέμβει η CBT-i, μέσα από 
τη γνωσιακή αναδόμηση τέτοιων δυσλειτουργικών πεποιθήσεων και στάσεων



2.ε. Παράγοντες κινδύνου

Παρότι η αϋπνία είναι μια κατάσταση που μπορεί να εμφανιστεί στο καθένα μας, σε 
οποιοδήποτε στρώμα του πληθυσμού, υπάρχουν ωστόσο ορισμένοι παράγοντες 
αυξημένου κινδύνου:

 Tο φύλο ( γυναίκες ) και η ηλικία ( ηλικιωμένοι ενήλικες )

 Η ύπαρξη άγχους, ανήσυχων τύπων προσωπικότητας, συναισθηματικής συστολής 
και αυξημένων επιπέδων διέγερσης

 Οι κακές περιβαλλοντικές συνθήκες ( θόρυβος, κακός φωτισμός, άβολο στρώμα 
κ.α. )

 Γενετικοί παράγοντες

 Καφεΐνη

 Αλκοόλ

 Νικοτίνη  



3. Διαχείριση αϋπνίας

 Παρακάτω θα δούμε τα συνηθέστερα γνωσιακά και συμπεριφοριστικά 

συστατικά της θεραπείας της χρόνιας αϋπνίας

 Μια τυπική θεραπεία CBT-i περιλαμβάνει τρία ή και περισσότερα από τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά

 Οι παρεμβάσεις αυτές χωρίζονται σε πρώτης και δεύτερης γραμμής, με τα 

περισσότερα πρωτόκολλα να χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό από τις 

παρεμβάσεις αυτές στη θεραπεία

Πρώτης γραμμής παρεμβάσεις: Θεραπεία ελέγχου των ερεθισμάτων, εκπαίδευση 

στην υγιεινή του ύπνου, θεραπεία περιορισμού του ύπνου.

Δεύτερης γραμμής παρεμβάσεις: Γνωσιακή θεραπεία, εκπαίδευση στη 

χαλάρωση.



3.α. Πρώτης γραμμής παρεμβάσεις 

Θεραπεία ελέγχου των ερεθισμάτων 

 Αποτελεί μια συμπεριφορική τεχνική που ενδείκνυται για προβλήματα έναρξης 
και διατήρησης του ύπνου, δρώντας αποτελεσματικά και ως μονοθεραπεία

 Η παρέμβαση αυτή απαιτεί περιορισμό του χρόνου που περνάει ο ασθενής στη 
κρεβατοκάμαρα του ενώ είναι ξύπνιος, καθώς και περιορισμό των 
συμπεριφορών που μπορεί να έχει εντός αυτής

Οι τυπικές οδηγίες περιλαμβάνουν:

1. Το να ξαπλώνει το άτομο να κοιμηθεί μόνο όταν νιώθει νυσταγμένο

2. Την αποφυγή άλλων ενασχολήσεων στο κρεβάτι πλην του ύπνου και της 
σεξουαλικής δραστηριότητας

3. Την εγκατάλειψη του υπνοδωματίου αν το άτομο αδυνατεί να κοιμηθεί για 
πάνω από 15 λεπτά

4. Την επιστροφή στο κρεβάτι μόνο όταν αισθάνεται νυσταγμένο 



3.α. Πρώτης γραμμής παρεμβάσεις 

Θεραπεία ελέγχου των ερεθισμάτων

 Η παρέμβαση συνιστά την ύπαρξη ενός σταθερού χρόνου αφύπνισης,( 7 μέρες 

την εβδομάδα ) ανεξάρτητος του ύπνου που επιτυγχάνεται 

 Βασική αρχή της παρέμβασης αυτής είναι ότι ένα ερέθισμα μπορεί να 

προκαλέσει διαφορετική αντίδραση ανάλογα με το ιστορικό του κάθε ατόμου

 Eνα ιστορικό όπου το ερέθισμα συνδέεται πάντα με μια συγκεκριμένη 

απάντηση, αυξάνει τις πιθανότητες το ερέθισμα αυτό να φέρνει μόνο αυτή την 

απάντηση ( π.χ. κρεβατοκάμαρα και ύπνος )

 Αντίθετα ένα ιστορικό όπου ένα ερέθισμα συνδέεται με μια ποικιλία 

απαντήσεων, μειώνει τη πιθανότητα το ερέθισμα αυτό να φέρνει μία μόνο 

απάντηση



3.α. Εκπαίδευση στην υγιεινή του ύπνου
Τι συνίσταται 

Ύπνος σε άνετο κρεβάτι

Ένα σκοτεινό δωμάτιο, ήσυχο και με κατάλληλη θερμοκρασία

Χρήση του κρεβατιού μόνο για ύπνο ή σεξουαλική δραστηριότητα

Ύπαρξη συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για το πότε πάμε στο κρεβάτι και 

πότε σηκωνόμαστε από αυτό

Έλευση στο κρεβάτι μόνο όταν είμαστε κουρασμένοι

Τακτική άσκηση και υγιεινή διατροφή σε καθημερινή βάση

Προσπάθεια να ερχόμαστε σε επαφή με το φως του ήλιου μόνο σε εξωτερικούς 

χώρους, κατά προτίμηση ίδια ώρα κάθε μέρα

Κάποιοι άνθρωποι είναι πιθανό να βοηθηθούν μέσω ενός ζεστού μπάνιου πριν τον 

ύπνο, τη κατανάλωση ενός γαλακτώδους ποτού, διαβάζοντας ή και ακούγοντας 

ήσυχη μουσική στο κρεβάτι, εικονοποιόντας μια ευχάριστη σκηνή ή 

επικεντρώνοντας τη προσοχή τους σε μια χαλαρωτική ή μονότονή εμπειρία 

Φροντίζουμε να κανονίσουμε βοήθεια για το άτομο που μπορεί να κοιμόμαστε 

μαζί αν μας κρατάει για παράδειγμα ξύπνιους λόγω ροχαλητού ή άλλης 

κατάστασης



3.α. Εκπαίδευση στην υγιεινή του ύπνου
Τι να αποφεύγεται

Ποτά που περιέχουν καφεΐνη αργά μέσα στη μέρα λόγω της διεγερτικής τους 

δράσης

Το κάπνισμα κοντά στον ύπνο λόγω της διεγερτικής του δράσης

Μεγάλα γεύματα αργά το βράδυ

Διεγερτικές δραστηριότητες (π.χ. γυμναστική ) πριν πάμε για ύπνο

Χρησιμοποίηση της κρεβατοκάμαρας σαν χώρο διασκέδασης ή εργασίας

Ανάλυση προβλημάτων ή σχεδίων ενώ είμαστε στο κρεβάτι

Να πιέσουμε τον εαυτό μας να πάει για ύπνο

Να έχουμε δίπλα μας ρολόι τσεκάροντας συνεχώς την ώρα

Το να βρισκόμαστε στο κρεβάτι ξύπνιοι παραπάνω από μισή ώρα

Το να κάνουμε μικρούς ύπνους κατά τη διάρκεια της ημέρας

Την κατανάλωση αλκοόλ ως βοήθημα για τον ύπνο

Τη χρήση υπνωτικών χαπιών

Το να απορροφηθούμε από τη σκέψη της δυσκολίας μας να κοιμηθούμε



3.α. Θεραπεία περιορισμού του ύπνου

 Η θεραπεία αυτή απαιτεί από τον ασθενή περιορισμό του χρόνο που ξοδεύει 

στο κρεβάτι, σε ποσό ίσο με τον μέσο συνολικό χρόνο ύπνου του

 Καθορίζεται ένας σταθερός χρόνος αφύπνισης

 Η παρέμβαση προκαλεί ήπια έως μέτρια απώλεια ύπνου

 Σαν αποτέλεσμα παρουσιάζεται μείωση στην καθυστέρηση έναρξης του ύπνου 

και των βραδινών αφυπνίσεων 

 Στην οξεία φάση της θεραπείας ο ασθενής καταλήγει να παίρνει λιγότερο 

ύπνο, ο οποίος ωστόσο είναι περισσότερο ενοποιημένος 

 Όσο η αποτελεσματικότητα του ύπνου αυξάνεται, μεγαλώνει και ο χρόνος που 

ο ασθενής περνά στο κρεβάτι ( κατά 15 λεπτά κάθε φορά ) 



3.β. Δεύτερης γραμμής παρεμβάσεις

Γνωσιακή θεραπεία

Οι γνωσιακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο CBT-i είναι χρήσιμες για την 
αντιμετώπιση: 

 Της ανησυχίας για τον αρνητικό αντίκτυπο του ανεπαρκούς ή κακού ύπνου, 
σχετικά με την απόδοση του ατόμου μέσα στη μέρα 

 Τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τον ύπνο 

 Τις πεποιθήσεις σχετικά με τη προσπάθεια για ύπνο

 Τις πεποιθήσεις σχετικά με τις συμπεριφορές ασφαλείας

 Τη τήρηση των συμπεριφορικών συστατικών του CBT-i

❑ Κάποιες από τις γνωσιακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: ανάλυση 
κόστους-οφέλους, σωκρατική μαιευτική, τεχνικές βασισμένες στην αποδοχή, 
συμπεριφορικά πειράματα, κινητοποίηση, καταγραφή της σκέψης και παροχή 
επιστημονικών πληροφοριών 



3.β. Εκπαίδευση στη χαλάρωση

 Συνίσταται σε ασθενείς που η αϋπνία τους χαρακτηρίζεται ως αδυναμία χαλάρωσης

 Υπάρχουν 4 βασικές μορφές θεραπείας χαλάρωσης, που στοχεύουν σε διαφορετικά 

φυσιολογικά συστήματα: 

1. Προοδευτική χαλάρωση των μυών 

2. Διαφραγματική αναπνοή 

3. Αυτογενής εκπαίδευση 

4. Εκπαίδευση στη δημιουργία εικόνων

 Το ποια τεχνική θα επιλέξει ο κάθε θεραπευτής διαφοροποιείται ανάλογα τον 

ασθενή που έχει απέναντι του

 Για τη καλύτερη αποτελεσματικότητα των τεχνικών αυτών συνίσταται η εξάσκηση 

τους κατά τη διάρκεια της μέρας και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας



CBT-i και eCBT-i 

 Στις μέρες μας η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία για την αυπνία ( CBT-I )αποτελεί μια 
από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για τους ασθενείς με αϋπνία. Τα βασικά συστατικά του 
CBT-i πρωτοκόλλου περιλαμβάνουν:

1. Ψυχοεκπαίδευση σχετικά με τον ύπνο

2. Εκμάθηση κανόνων για την υγιεινή του ύπνου

3. Έλεγχο των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος

4. Γνωσιακές τεχνικές για την αναδόμηση των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων

5. Πρόληψη υποτροπής

 Η διάρκεια ενός CBT-i πρωτοκόλλου κυμαίνεται από 2-8 συνεδρίες με συνηθέστερο αριθμό 
αυτό των 6 

 Σαν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των διαφόρων CBT-i πρωτοκόλλων μπορούμε να ορίσουμε 
τη συντομία της θεραπείας, την περιεκτικότητα σε γνωσιακές και συμπεριφορικές τεχνικές και 
την εστίαση στο παρόν πρόβλημα του πάσχοντα από αϋπνία 



CBT-i και eCBT-i 

 Στις μέρες μας πέρα από την παραδοσιακή CBT-i, ευρέως διαδεδομένη είναι 
και η χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες 
γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας για την αϋπνία 

Ενδεικτικά: 

1. CBT-i coach ( δωρεάν εφαρμογή για smartphone & tablet ): Μερικά από τα 
συστατικά του CBT-i που αξιοποιεί η εφαρμογή είναι η ψυχοεκπαίδευση, η 
παροχή ημερολογίων ημερήσιας καταγραφής ύπνου, η καθοδήγηση για τον 
έλεγχο των ερεθισμάτων, η διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος για τον 
ύπνο κ.α.

2. Sleepio ( εφαρμογή μέσω ιστοσελίδας, κινητού & tablet ): Η εφαρμογή 
αποτελείται από ένα εξατομικευμένο και απόλυτα δομημένο πρόγραμμα 
παρέμβασης 6 εβδομαδιαίων διαδραστικών συνεδριών, οι οποίες εμπεριέχουν 
μια πληθώρα γνωσιακών και συμπεριφορικών τεχνικών της CBT-i



4. Πρόληψη υποτροπής

 Ανακεφαλαίωση από τη πλευρά του ασθενή του τι κρατάει και τι κέρδισε από τη 
θεραπεία 

 Συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο επανεμφάνισης των συμπτωμάτων σε κάποιες 
καταστάσεις ( π.χ. προσωπική απώλεια )

 Αναφορά στο πως ο ύπνος αποτελεί ένα ψυχολογικό σύστημα το οποίο είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτο σε καταστάσεις που προκαλούν άγχος και πίεση

 Συνειδητοποίηση από τη πλευρά του ασθενή πως μερικές νύχτες κακού ύπνου που 
είναι φυσιολογικό να συμβούν στο μέλλον, δεν θα αποτελούν πρόβλημα

 Συζήτηση σχετικά με το πως η υπερβολική ενασχόληση και η ανησυχία σχετικά με 
τις επιπτώσεις της αϋπνίας, μπορούν να αποτελέσουν μια καλή αρχή για ένα νέο 
επεισόδιο αϋπνίας

 Διαβεβαίωση στον ασθενή πως τα συστατικά της θεραπείας που τον βοήθησαν στο 
παρόν μπορούν εξίσου να τον βοηθήσουν και στο μέλλον σε αντίστοιχο επεισόδιο

 Ενημέρωση πως μπορεί να επιστρέψει στη θεραπεία όποτε το επιθυμεί 



Αντί επιλόγου…

Κλείνοντας είναι σημαντικό να αναφερθούμε στους τρόπους με τους οποίους 

μπορεί να γίνει η ψυχοεκπαίδευση αυτή στην αϋπνία. Απαιτείται λοιπόν 

συστηματική και σαφής ενημέρωση και εκπαίδευση σε όλους τους τομείς που 

αναφέρθηκαν παραπάνω συνδυάζοντας:

1. Διδακτικό τρόπο εντός της συνεδρίας

2. Διανομή κατάλληλα διαμορφωμένων φυλλαδίων

3. Διανομή λίστας συμπτωμάτων, επιθυμητών συμπεριφορών ύπνου, αποφυγών 

κλπ.

4. Χρήση βιβλίων αυτοβοήθειας

5. Χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών αυτοβοήθειας, αυτόνομα ή σε συνδυασμό με 

την υπόλοιπη θεραπεία



Σας ευχαριστώ για τη 

προσοχή σας


