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Εισαγωγή

o Μελέτη των συμπεριφορών ασφαλείας για πάνω από 30 χρόνια

o Μεικτά αποτελέσματα για τις επιδράσεις στην τεχνική της έκθεσης

o Αγχώδεις διαταραχές: επικείμενοι κίνδυνοι και φοβικές καταστάσεις ερμηνεύονται ως πιο 
καταστροφικές από ότι είναι στην πραγματικότητα (Heblig-Lang & Petermann, 2010).

o Συμπεριφορές ασφαλείας (ΣΑ): οι συμπεριφορές που χρησιμεύουν στο να αποτρέψουν/αποφύγουν 
μία επικείμενη καταστροφή ή να μειώσουν τα επίπεδα του άγχους (Salkovskis 1991; Salkovskis et al. 
1999)



Εισαγωγή: Η τεχνική της έκθεσης στη ΓΣΘ

o Μια από τις αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις στην αντιμετώπιση του κλινικού άγχους 
(Craske et al. 2008)

o Αντιμετώπιση φοβικού ερεθίσματος σταδιακά και επαναλαμβανόμενα

o Απουσία αποφυγών, αποδράσεων και άλλων συμπεριφορών που στοχεύουν στη μείωση του 
άγχους – παρεμβαίνουν στη διαδικασία της μάθησης νέων συσχετίσεων (Salkovskis, 1991) 
και παροδική μείωση του άγχους (Deacon & Maack, 2008; Heblig-Lang & Petermann, 2010; 
McManus et al., 2009; Wells et al., 1995)

o Αφαίρεση όλων των ΣΑ από την θεραπεία



Εισαγωγή: H μετά-ανάλυση των Meulders et al. (2015)

o Αξιολόγηση της επίδρασης των ΣΑ στην τεχνική της έκθεσης

o 20 μελέτες – έκθεση με χρήση ΣΑ ή χωρίς στις αγχώδεις διαταραχές

o Τα αποτελέσματα δεν κατάφεραν να υποστηρίξουν ούτε τη χρήση αλλά ούτε και 
την αφαίρεση των ΣΑ στην έκθεση.



1. Τα μοντέλα της Έκθεσης και οι επιβλαβείς επιδράσεις των συμπεριφορών 
ασφαλείας στη θεραπεία

2. Τα πλεονεκτήματα της συνετής χρήσης των συμπεριφορών ασφαλείας στην 
έκθεση

3. Η διάκριση μεταξύ των λειτουργιών ασφάλειας και των λειτουργιών 
αντιμετώπισης: Το μοντέλο των Hoffman & Chu

4. Η αναζήτηση ασφάλειας υπό το πρίσμα της Λειτουργικής Πλαισιοκρατίας
(functional contextualism)

Δομή βιβλιογραφικής ανασκόπησης



Τα μοντέλα της Έκθεσης και οι επιβλαβείς επιδράσεις των 
συμπεριφορών ασφαλείας στη θεραπεία

• Επιτυχημένη έκβαση της έκθεσης

• Οι ΣΑ

Αμφισβήτηση γνωσιών και προσδοκιών απειλής

Αντικατάσταση με άλλες πιο ρεαλιστικές 
σχετικές με τον κίνδυνο

Βραχυπρόθεσμα: μειώνουν το άγχος

Μακροπρόθεσμα: αποτρέπουν τη γνωσιακή 
αναδόμηση



Τα μοντέλα της έκθεσης: Η Θεωρία Επεξεργασίας του 
Συναισθήματος (Foa and Kozak, 1986)

Ενεργοποίηση της υπάρχουσας φοβικής γνωσιακής κατασκευής

Επαφή με το φοβικό ερέθισμα/κατάσταση

Λήψη νέων διορθωτικών πληροφοριών

Μείωση/εξάλειψη του φόβου

δυσφορία 

δυσφορία Εξοικείωση 

Παύση 
ενεργοποίησης 

συναισθηματικών 
αντιδράσεων 

Χρήση ΣΑ   δυσφορία



Επιβλαβείς επιδράσεις των ΣΑ: Eπιστημονικά ευρήματα

o Έκθεση με χρήση ΣΑ:

vΔιατήρηση βασικών γνωσιών απειλής και παρεμπόδιση διορθωτικής μάθησης
(Salkovskis et al., 1996; 1999; 2006)

vΜειωμένη εξοικείωση μεταξύ των συνεδριών (Sloan & Telch, 2002)

o Έκθεση με χρήση ή/και διαθεσιμότητα ΣΑ (Powers, Smits & Telch, 2004):

vΛιγότερο αποτελεσματική θεραπεία

vΕκτροπή αποθεμάτων προσοχής

vΜειωμένη επεξεργασία πληροφοριών

vΛανθασμένες αποδόσεις ασφάλειας

vΠαρεμπόδιση διάψευσης πεποιθήσεων απειλής



Μοντέλο της 
Ανασταλτικής Μάθησης 
(Craske, 2008)

• 1η αρχή: Παραβίαση προσδοκιών (expectancy violation)

o Απόκλιση μεταξύ των καταστροφικών προσδοκιών και του 
πραγματικού αποτελέσματος

o ΣΑ – παρεμποδίζουν την απόκτηση της διορθωτικής 
πληροφορίας

• 2η αρχή: Αποπλαισίωση νέων συσχετίσεων

o Γενίκευση σε διαφορετικά πλαίσια

o ΣΑ – λανθασμένες αποδόσεις ασφάλειας

• 3η αρχή: Ανοχή στη δυσφορία

o Η δυσφορία δεν είναι κάτι επικίνδυνο

o ΣΑ – άμεση ανακούφιση



• Blakey and Abramowitz (2016)

o Προώθηση λανθασμένων αποδόσεων 
ασφάλειας

o Αποδιοργανωμένη επεξεργασία πληροφοριών

o Εξασθένηση της παραβίασης των αρνητικών 
προσδοκιών

o Παρεμπόδιση της γενίκευσης των νέων 
συσχετίσεων

o Παρεμπόδιση της ανοχής στην δυσφορία

• Helbig-Lang και Petermann (2010)

o Οι ΣΑ παρεμβαίνουν στη θεραπεία

o Έκτροπή αποθεμάτων προσοχής

o Παρεμπόδιση γνωσιακής αναδόμησης 
και αμφισβήτησης των γνωσιών του 
φόβου και της απειλής

Επιβλαβείς επιδράσεις των ΣΑ



Μεικτά αποτελέσματα

• Μεικτά αποτελέσματα για τη συνετή 
χρήση των ΣΑ στην έκθεση (Blakey and 
Abramowitz, 2016; Helbig-Lang και 
Petermann, 2010)

• Απόκτηση νέων πληροφοριών 
ανεξάρτητα από τη χρήση ΣΑ (Kim, 
2005; Milosevic & Radomsky, 2013a; 
Rachman et al., 2011; Sy et al., 2011;)



Τα πλεονεκτήματα της συνετής χρήσης των συμπεριφορών 
ασφαλείας στην έκθεση

• Συνετή χρήση (judicious use) των ΣΑ στην έκθεση (Rachman, Radomsky & 
Shafran, 2008)

oΛιγότερο απαιτητικές και απειλητικές ασκήσεις για τα άτομα με αγχώδη 
διαταραχή

oΜείωση υψηλών ποσοστών άρνησης συμμετοχής

oΜείωση ποσοστών διακοπής της θεραπείας



Η συνετή χρήση των ΣΑ στην έκθεση

• Προϋποθέσεις συνετής χρήσης ΣΑ (Rachman et al., 2008):

1. Σημαντική και σταθερή μείωση φόβου

2. Συνεισφέρει στη γνωσιακή αναδόμηση και διάψευση παράλογων 
πεποιθήσεων και προσδοκιών

3. Δεν παράγει δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές αποφυγής



Πλεονεκτήματα από την 
συνετή χρήση ΣΑ

o Αύξηση δεκτικότητας και ανεκτικότητας της έκθεσης
(Levy & Radomsky, 2014; Levy, Senn & Radomsky, 
2014; Milosevic & Radomsky 2013b)

o Βελτίωση στο ρυθμό διεξαγωγής των ασκήσεων και 
την συμπεριφορά προσέγγισης (Hood et al., 2010; 
Levy & Radomsky, 2014; Milosevic & Radomsky, 2008, 
2013a)

o Ενίσχυση της αίσθησης ελέγχου και της αυτό-
αποτελεσματικότητας (Bandura & Wright, 1974; 
Bandura & Adams, 1977; Levy & Radomsky, 2016; van 
den Hout, 2011)

o Απόκτηση νέων διορθωτικών πληροφοριών (Deacon 
et al., 2010; Hood et al., 2010; Levy & Radomsky, 
2014; Milosevic & Radomsky, 2013a, 2008; Rachman
et al., 2011; van den Hout et al., 2011; Sy et al. 2011)

o Ιδιαίτερα χρήσιμη στα πρώιμα στάδια της 
θεραπείας



Συμπεράσματα για τη συνετή χρήση των ΣΑ

oΑσυνέπεια ως προς τη συχνότητα και την ένταση των πλεονεκτημάτων

oΜεικτά αποτελέσματα ως προς την χρήση των ΣΑ

o Εμπόδιο στην λήψη απόφασης σχετικά με την παραμονή ή την εξάλειψη τους

oΟι ΣΑ και η χρήση τους διαφοροποιείται από κατάσταση σε κατάσταση

oΑντίληψη για τη σημασία κάθε συμπεριφοράς διαφέρει

oΑξιολόγηση συμπεριφορών βασισμένη στη λειτουργία και όχι τα δομικά 
χαρακτηριστικά τους



Η διάκριση μεταξύ των λειτουργιών ασφάλειας και των 
λειτουργιών αντιμετώπισης: Το μοντέλο των Hoffman & Chu

• ΣΑ και συμπεριφορές αντιμετώπισης (Thwaites & Freeston, 2005):

o Η ίδια συμπεριφορά σε ένα συνεχές που εξαρτάται από την πρόθεση, την 
πραγματική λειτουργία και το όφελος

o Παράδειγμα: Διαταραχή πανικού και διαφραγματική αναπνοή

• Προσαρμοστικές συμπεριφορές αντιμετώπισης (ΠΣΑ):

o Έλλειψη αρνητικής επίδρασης

o Στόχος η μείωση του άγχους χωρίς την παρεμπόδιση μιας επικείμενης 
καταστροφής

o Διορθωτικές αλλαγές στις δυσλειτουργικές σκέψεις



Το μοντέλο των Hoffman & Chu (2019)

oΜοντέλο διάκρισης μεταξύ των ΣΑ και των ΠΣΑ βασισμένο στη λειτουργικότητα

oΑξιολόγηση βάσει του πραγματιστικού κριτηρίου της αλήθειας (pragmatic truth 
criterion) και της λειτουργικότητας (workability) (Hayes, 1993)

oΘεωρητικό-φιλοσοφικό πλαίσιο της Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης (ΘΑΔ)



Το μοντέλο των Hoffman & Chu (2019)

Παραγωγή μακροπρόθεσμων ή 
βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων 
στη θεραπεία

Η συμπεριφορά δουλεύει με επιτυχία 
(successful working) ως προς τον στόχο

Η συμπεριφορά εξυπηρετεί λειτουργίες 
αντιμετώπισης

Διεξαγωγή αποφυγών και άκαμπτης 
μάθησης

Η συμπεριφορά δεν δουλεύει ως προς 
τον στόχο της θεραπείας

Η συμπεριφορά εξυπηρετεί 
λειτουργίες ασφάλειας



Το μοντέλο των Hoffman & Chu (2019)

• Οι ΣΑ εμποδίζουν την διαδικασία της μάθησης νέων συσχετίσεων

• Οι παγίδες των ΣΑ:

o Αποτροπή διόρθωσης φοβικών πεποιθήσεων

o Εκμετάλλευση μεγάλων ποσοστών των αποθεμάτων προσοχής

o Προώθηση λανθασμένων αποδόσεων επιτυχίας

o Μειωμένη γενίκευση μάθησης σε διαφορετικά πλαίσια λόγω άκαμπτων 
απαιτήσεων



Το μοντέλο των Hoffman & Chu (2019)



Πρακτική διεξαγωγή του μοντέλου στη θεραπεία: Σενάριο 1

o Συμπεριφορά αξιολόγησης: Συνοδεία φίλου σε πάρτι

o Έκθεση στη συνεδρία: Παραμένει στο πάρτι και συμμετέχει συνοδευόμενος

o Στόχος: Να παρευρεθεί στο πάρτι μόνος και να παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια

o Έκθεση στην πραγματικότητα: πηγαίνει μόνος/η στο πάρτι και φεύγει έπειτα από 30 λεπτά

o Η συμπεριφορά (συνοδεία φίλου) είχε μικρή λειτουργικότητα ως προς τον στόχο

o Παγίδες: 
1. Λανθασμένοι προσδιορισμοί επίτευξης του στόχου στο γεγονός ότι συνοδευόταν από το φίλο 

του/της (πχ. «μπόρεσα να το κάνω μόνο επειδή ήταν μαζί μου ο φίλος μου»)
2. Άκαμπτες και υπερβολικές απαιτήσεις (πχ. η παρουσία ενός άλλου ατόμου) που παρεμποδίζουν 

τη γενίκευση της επιθυμητής συμπεριφοράς σε διαφορετικές καταστάσεις

o Η συμπεριφορά φαίνεται να εξυπηρετεί λειτουργίες ασφάλειας και χρειάζεται να αφαιρεθεί 
από τη θεραπεία ή να αλλάξει



Πρακτική διεξαγωγή του μοντέλου στη θεραπεία: Σενάριο 2

o Συμπεριφορά αξιολόγησης: Αποστολή μηνύματος σε φίλο πριν το πάρτι

o Έκθεση στη συνεδρία: Παραμένει στο πάρτι καθ’ όλη τη διάρκεια

o Έκθεση στη πραγματικότητα: Παραμένει στο πάρτι καθ’ όλη τη διάρκεια + συναναστροφή 
με καινούριο άτομο

o Η συμπεριφορά (μήνυμα σε φίλο) «δούλεψε» και είχε λειτουργικά αποτελέσματα εφόσον 
ο στόχος επιτεύχθηκε

o Η συμπεριφορά εξυπηρετεί λειτουργίες αντιμετώπισης και μπορεί να παραμένει στη 
θεραπεία



oΑξιολόγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας

oΔιαδικασία trial and error

oΑξιολόγηση επιτυχιών και αποτυχιών

oΕπαναπροσδιορισμός στόχων

Το μοντέλο των Hoffman & Chu (2019)



Η αναζήτηση ασφάλειας υπό το πρίσμα της Λειτουργικής 
Πλαισιοκρατίας (functional contextualism)

o Πραγματιστική προσέγγιση στην κατηγοριοποίηση των συμπεριφορών

o Επιτυχημένη λειτουργικότητα (workability) στην θεραπεία

o Τα λειτουργικά αποτελέσματα ως οδηγός αξιολόγησης

o Διαχωρισμός λειτουργιών ασφάλειας και λειτουργιών αντιμετώπισης

o Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (ΘΑΔ)



Πραγματιστική προσέγγιση στην αναζήτηση ασφάλειας

o Αξιολόγηση συμπεριφορών μέσω της Λειτουργικής Πλαισιοκρατίας (functional contextualism) 
(Hayes, Strosahl, & Wilson, 2012)

o Έννοια της αλήθειας είναι πραγματιστική: αν βοηθάει στο να έρθει εις πέρας ένας στόχος, αν 
υπάρχει επιτυχημένη λειτουργικότητα

o Αληθές είναι αυτό που «δουλεύει με επιτυχία» (successful working) προς ένα στόχο

o Όσο πιο χρήσιμο είναι, τόσο πιο αληθές

o Αποδοχή και ανοικτότητα προς όλα τα ψυχολογικά φαινόμενα

o Λειτουργία και σημασία του γεγονότος σε κάθε πλαίσιο

o Τι εξυπηρετεί κάθε συμπεριφορά (Hayes 2004)



Θεωρητική-φιλοσοφική βάση του μοντέλου 
των Hoffman & Chu (2019)

oΑξιολόγηση βάσει των λειτουργικών αποτελεσμάτων ως προς τον 
στόχο

Συμπεριφορά αξιολόγησης

Εύρος φοβικών ερεθισμάτων

Λειτουργικά αποτελέσματα

Παραμονή στη θεραπεία

Απομάκρυνση από τον επιθυμητό στόχο

Χωρίς λειτουργικά αποτελέσματα

Αφαιρείται από τη θεραπεία



Biglan & Hayes (1996)

o Εξατομικευμένες αναλύσεις συμπεριφοράς –
μοναδικότητα κάθε περιστατικού

o Εφαρμογή σε άλλους όχι σε όλους

o Αδύνατη η γενίκευση μιας ενιαίας συμπεριφορικής
ανάλυσης

o Αξιολόγηση και σχεδιασμός θεραπείας με 
ιδιοσυγκρασιακό χαρακτήρα



Συζήτηση

oΑσάφεια για την επίδραση και τη λειτουργικότητα των ΣΑ στην έκθεση

o Ελλείψεις ερευνητικών πειραμάτων

vΚλινικός πληθυσμός – οικολογική εγκυρότητα και πρακτική εφαρμογή

vFollow-up – μελέτη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων

vΜελέτη ή έλεγχος για ιδιοσυγκρασιακές συμπεριφορές – κρυφές ΣΑ και διαχωρισμός 
μεταξύ ΠΣΑ και ΣΑ

o Τα θετικά αποτελέσματα των ΣΑ μπορεί να είναι τα λειτουργικά αποτελέσματα 
των ΠΣΑ που κατηγοριοποιήθηκαν λάθος

vΈμφαση για τα πλεονεκτήματα των ΣΑ στα πρώιμα στάδια – τα λειτουργικά 
αποτελέσματα των ΠΣΑ παύουν να υπάρχουν ενώ η θεραπεία εξελίσσεται (Hoffman & 
Chu, 2019)



Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες

o Επιστημονική τεκμηρίωση του μοντέλου των Hoffman & Chu (2019) – εγκυρότητα και 
αξιοπιστία

o Αποτελεσματικότερος σχεδιασμός πειραμάτων: κατηγοριοποίηση συμπεριφορών, 
επανεξέταση, κλινικός πληθυσμός

o Η ΓΣΘ να επωφεληθεί από τις θεραπείες τρίτου κύματος – ΘΑΔ

o Ό,τι πετυχαίνει μπορεί να παραμείνει, ενώ ότι αποτυγχάνει μπορεί να εγκαταλειφθεί ή 
να αλλάξει: Η πιο απλή λύση σωστότερη – αληθέστερη

oΑξιολόγηση συμπεριφοράς με βάση τη λειτουργία που εξυπηρετεί –
εξατομικευμένες αναλύσεις συμπεριφοράς – αποτελεσματικότερη θεραπεία
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