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Περίληψη 

Ο χρόνιος πόνος είναι μια ιδιαίτερα διαδεδομένη κατάσταση και 

ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας. Επηρεάζει την ποιότητα ζωής, 

τον ύπνο, την εργασία, μειώνει την κοινωνικοποίηση και αυξάνει 

τη χρήση και το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης καθώς και τη 

θνησιμότητα (Elliott κ.ά., 1999, Henschke et al., 2015, Smith κ.ά., 

2014) . Υπολογίζεται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υποφέρουν με 

χρόνιο πόνο 100 εκατομμύρια άνθρωποι. Από το 1986 που δόθηκε 

ο ορισμός του χρόνιου πόνου έχουν αναπτυχθεί αρκετές θεωρίες με 

σκοπό να εξηγήσουν τους μηχανισμούς που οδηγούν σε αυτό το 

αίσθημα. Έχουν διεξαχθεί έρευνες οι οποίες αποδεικνύουν την 

αποτελεσματικότητας της γνωσιακής- συμπεριφοριστικής 

θεραπείας στον χρόνιο πόνο σε ειδικούς πληθυσμούς όπως οι 

έφηβοι, οι ηλικιωμένοι, οι ενήλικες με συννοσηρές νευρολογικές 

διαταραχές, ενήλικές με χαμηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και 

ενήλικες με οξύ πόνο που διατρέχουν κίνδυνο για χρόνιο πόνο. Η 

γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία είναι ευρέως αποδεκτή ως 

θεραπεία εκλογής για τις καταστάσεις χρόνιου πόνου τα τελευταία 

τριάντα χρόνια. Οι έρευνες όλα αυτά τα χρονιά προσπαθούν να 

αναδείξουν και να δώσουν κατεύθυνση στις αδυναμίες της ΓΣΘ 

όσον αφορά το χρόνιο πόνο. Έτσι έχουν αναπτυχθεί και οι νέες 

προσεγγίσεις βασισμένες στη ΓΣΘ όπως η θεραπεία Αποδοχής και 

Δέσμευσης και το mindfulness. ___ Ένας σημαντικός όγκος 

έρευνας υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα τη CBT στη 

βελτίωση του χρόνιου πόνου και των σχετικών αποτελεσμάτων σε 

μια μεγάλη ποικιλία συνδρόμων που προκαλούν πόνο. Τα οφέλη 

είναι συχνά μέτρια κατά μέσο όρο. Η αξιοποίησης της CBT σε 

περισσότερους ασθενείς με χρόνιο πόνο και η βελτίωση των 

αποτελεσμάτων της CBT στον χρόνιο πόνο μπορούν να 

προχωρήσουν αντιμετωπίζοντας τα αρκετά κενά στη βιβλιογραφία.  

 

  



Summary 

Chronic pain is a very common condition and a major health problem. It affects quality of life, 

sleep, work, reduces socialization and increases the use and cost of healthcare as well as 

mortality (Elliott et al., 1999; Henschke et al., 2015, Smith et al., 2014). An estimated 100 

million people in the United States suffer from chronic pain. Since 1986 when chronic pain was 

defined, several theories have been developed to explain the mechanisms that lead to this 

condition. Research has shown that cognitive-behavioral therapy is effective in treating chronic 

pain in specific populations such as adolescents, the elderly, adults with comorbid neurological 

disorders, adults with a low educational background, and adults with acute pain at high risk for 

chronic pain. Cognitive behavioral therapy has been widely accepted as the treatment of choice 

for chronic pain conditions for the last thirty years. Research over these years has sought to 

highlight and address CBT's weaknesses regarding chronic pain. Thus, new CBT-based 

approaches such as Acceptance and Commitment therapy and also Mindfulness therapy have 

been developed. A significant body of research supports the effectiveness of CBT in improving 

chronic pain and related outcomes in a wide variety of pain-causing syndromes. Shown benefits 

are often moderate on average.Utilizing CBT in more patients with chronic pain and improving 

CBT outcomes in chronic pain can proceed by addressing several gaps observed in the literature.  
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Δομή 

Χρόνιος πόνος 

Σύμφωνα με την Εταιρεία μελέτης του πόνου (IASP), ο πόνος 

ορίζεται ως “η δυσάρεστη αισθητηριακή και συναισθηματική 

εμπειρία με ενεργή ή πιθανή καταστροφή ιστού ή που 

περιγράφεται με όρους καταστροφής σωματικού ιστού ή και τα 

δυο. Υπολογίζεται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υποφέρουν με 

χρόνιο πόνο 100 εκατομμύρια άνθρωποι.  

 Από το 1986 που δόθηκε ο ορισμός του χρόνιου πόνου έχουν 

αναπτυχθεί αρκετές θεωρίες με σκοπό να εξηγήσουν τους 

μηχανισμούς που οδηγούν σε αυτό το αίσθημα. Η θεωρία της 

αποκλειστικότητας σύμφωνα με τη οποία για κάθε 

σωματοαισθητηριακή κατάσταση υπάρχει ένα συγκεκριμένο 

μονοπάτι που οδηγεί εν τέλει στο πόνο.  Πρώτος περιγράφει κάτι 

αντίστοιχο το 1662 ο Descarts σύμφωνα με τον οποίο ο πόνος 

περιγράφεται σαν μια αντίληψη του εγκεφάλου και διαχωρίζει το 

νευρολογικό φαινόμενο της αισθητηριακής μεταγωγής από την 

αντιληπτική εμπειρία του πόνου. Το βασικό σημείο της θεωρίας 

αυτής είναι η ύπαρξη συγκεκριμένης ίνας που οδηγεί σε 

συγκεκριμένο μονοπάτι πόνου σε συγκεκριμένη αισθητηριακή 

περιοχή του εγκεφάλου. Η θεωρία της έντασης του πόνου, ο 

πόνος γίνεται αντιληπτός όχι σαν μια αισθητηριακή εμπειρία αλλά 

σαν ένα αίσθημα που συμβαίνει όταν ένα ερέθισμά είναι πιο 

έντονο από ότι συνήθως (Massieh Moayedi and Karen D. Davis, 

Theories of pain: from specificity to gate control). Η θεωρία του 

προτύπου. Η συγκεκριμένη θεωρία υποστηρίζει την ύπαρξη ενός 

συγκεκριμένου προτύπου νευρικής πυροδότησης, στο οποίο 

ανάλογα το χωρικό και χρονικό προφίλ πυροδότησης των 

περιφερειακών νεύρων καθορίζεται η ένταση και ο τύπος 

διέγερσης, οδηγεί σε οποιαδήποτε σωματοαισθητηριακή αίσθηση. 

Οι  Ronald Melza και Charles Patrick (Pat) Wall εισαγάγουν το 

1965 τη θεωρία πύλης ελέγχου για το πόνο, η οποία αποτελεί την 

έναρξη της μοντέρνας εποχής στη θεραπεία του χρόνιου πόνου. Η 

θεωρία αυτή αναγνώρισε τα πειραματικά στοιχεία που 

υποστηρίζουν τις δύο αντικρουόμενες θεωρίες, τη  θεωρία της 

αποκλειστικότητας και τη θεωρία προτύπου και δημιούργησε ένα 

νέο  μοντέλο που το εξηγούσε. Συνάμα έδωσε έμφαση στις σκέψεις 

και τα συναισθήματα που επηρεάζουν, το ίδιο με το αισθητηριακό 

αίσθημα του πόνου. Ένα ακόμα άλμα στη θεραπεία του πόνου 

αποτέλεσε η εφαρμογή της θεωρίας μάθησης και των 

συμπεριφορικών αρχών στη συμπεριφορά του πόνου του Wilbert 

Fordyce’s σύμφωνα με την οποία κάθε συμπεριφορά μπορεί να 

προκληθεί και να μορφοποιηθεί από κοινωνικά και    

περιβαλλοντικά ερεθίσματα και συνέπειες.  



Ο ορισμός του πόνου όπως έχει υιοθετηθεί από την Διεθνή 

Εταιρεία Μελέτης για τον Πόνο είναι: “Μια δυσάρεστη 

αισθητηριακή εμπειρία που συνδέεται με ενεργή η πιθανή 

καταστροφή ιστού ή που περιγράφεται με όρους τέτοιους”. Η 

εμπειρία αυτή σύμφωνα με το DSM μπορεί να ταξινομηθεί με δύο 

τρόπους, είτε στη βάση μιας γενικής ιατρικής κατάστασης αν αυτή 

έχει σημαντικό ρόλο στη νόσο, τη σοβαρότητα και την επιδείνωση 

του πόνου. Εναλλακτικά, μπορεί να ταξινομηθεί ως διαταραχή του 

πόνου (διαταραχές σωματικών συμπτωμάτων) εάν ο πόνος 

βρίσκεται σε μία ή περισσότερες ανατομικές θέσεις και δε μπορεί 

να εξηγηθεί κλινικά αλλιώς, προκαλώντας κλινικά σημαντική 

ανησυχία ή έκπτωση σε περιοχές της λειτουργικότητας που 

σχετίζονται με ψυχολογικούς παράγοντες που συνδέονται  με τη 

διατήρηση του πόνου. Δεν παράγονται εκ προθέσεως και δεν 

οφείλεται καλύτερα σε άλλη ψυχιατρική διαταραχή. Επίσης,  τα 

συμπτώματα θα πρέπει να έχουν διάρκεια 6 μήνες. Ένας κλινικά 

σχετικός ορισμός του χρόνιου πόνου είναι ότι «δεν επιλύεται στο 

αναμενόμενο χρονικό διάστημα και δεν ανταποκρίνεται στην 

θεραπεία που συνήθως ανακουφίζει τον πόνο».  

 

Επιδημιολογία  

Ο χρόνιος πόνος είναι μια ιδιαίτερα διαδεδομένη κατάσταση και ένα σημαντικό 

πρόβλημα υγείας. Επηρεάζει την ποιότητα ζωής, τον ύπνο, την εργασία, μειώνει 

την κοινωνικοποίηση και αυξάνει τη χρήση και το κόστος της υγειονομικής 

περίθαλψης καθώς και τη θνησιμότητα (Elliott κ.ά., 1999, Henschke et al., 2015, 

Smith κ.ά., 2014) . Τα περισσότερα επεισόδια πόνου νέας έναρξης θα επιλυθούν 

χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, ένα ποσοστό δεν επιλύεται αλλά συνεχίζει και 

επιβαρύνει τη ποιότητα ζωής. Ο επιπολασμός του χρόνιου πόνου γίνεται 

μεγαλύτερος  από αυτόν του οξέος πόνου. Το  τελευταίο τέταρτο του αιώνα 

υπήρξαν επιδημιολογικές έρευνες για την επικράτηση του επίμονου πόνου. Οι 

εκτιμήσεις για τον Καναδά, που προέκυψαν από διάφορες μελέτες, κυμαίνονταν 

από 11% έως 44% του ενήλικου πληθυσμού.  Στην έρευνα, National Population  

Health Survey το 1994-1995, βασισμένη σε 16.989 ενήλικες, υπολογίζεται ότι ο 

χρόνιος πόνος έχει επικράτηση 20% για τις γυναίκες και 15% για τους άνδρες . 

Συνολικά, ο επιπολασμός αυξήθηκε κατά 10% για την ομάδα ηλικίας από 15 έως 

24 ετών και 35% για την ομάδα ηλικίας 75 ετών και άνω. Ενώ ο επιπολασμός 

χρόνιων ασθενειών που σχετίζονται με χρόνιο πόνο επίσης αυξήθηκε με την 

ηλικία. Ο επιπολασμός των πονοκεφάλων της ημικρανίας μειώθηκε με την 

ηλικία. 

  Όσον αφορά τα παιδιά και τους εφήβους, 6% πάσχουν από χρόνιο πόνο 

(με διάρκεια μερικών μηνών ή και περισσότερο) ή πιθανό χρόνιο πόνο. Έρευνα 

που έγινε σε 495 μαθητές ηλικίας 9 έως 13 ετών έδειξε ότι οι επαναλαμβανόμενοι 

πονοκέφαλοι, πόνοι ανάπτυξης, κοιλιακοί πόνοι και μυϊκοί πόνοι αναφέρθηκαν 

αντίστοιχα κατά 32%, 21%, 19% και 2%. Μια άλλη έρευνα 679 μαθητών ηλικίας 



11 έως 14 ετών αποκάλυψε ότι το 28,2% παραπονέθηκε για πόνο στο λαιμό και 

την πλάτη και το 8,4% εμφάνισε διάσπαρτο πόνο σε τουλάχιστον 8 από τις 10 

θέσεις του πόνου. 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, σημειώθηκε έκρηξη έρευνας για 

χρόνιο πόνο, με σημαντική πρόοδο στην κατανόηση της αιτιολογίας, της 

εκτίμησης και της θεραπείας (Gatchel, 2004a, 2004b, 2005 · Turk & Monarch, 

2002). Η έρευνα έχει επηρεάσει σημαντικά την περίθαλψη. Η επιδημιολογική 

έρευνα έδειξε ότι ο χρόνιος πόνος (παρατεταμένος και επίμονος πόνος διάρκειας 

τουλάχιστον 3 μηνών) και ο χρόνιος επαναλαμβανόμενος πόνος 

(επαναλαμβανόμενα επεισόδια πόνου ανάμεσα σε περιόδους χωρίς πόνο που 

εκτείνονται σε μήνες ή χρόνια) επηρεάζουν το 10% -20% των ενηλίκων στο 

γενικό πληθυσμό (Blyth et al., 2001, Gureje, Von Korff, Simon, & Gater, 1998, 

Verhaak, Kerssens, Dekker, Sorbi, & Bensing, 1998). ο Gatchel (2004a, 2004b) 

συνοψίζει, ο πόνος είναι ένα διαδεδομένο ιατρικό πρόβλημα: επηρεάζει πάνω από 

50 εκατομμύρια Αμερικανούς και κοστίζει περισσότερα από 70 δισεκατομμύρια 

δολάρια ετησίως σε κόστος υγειονομικής περίθαλψης και χαμένη 

παραγωγικότητα. Αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 80% όλων των 

επισκέψεων γιατρούς. Επιπλέον, ο χρόνιος πόνος συχνά συνδέεται με σημαντικές 

συννοσηρές ψυχιατρικές διαταραχές και συναισθηματικό πόνο. Όπως 

επιβεβαιώνουν οι παραπάνω παράγοντες, ο επιπολασμός και το κόστος του 

χρόνιου πόνου αποτελούν σημαντικό πρόβλημα σωματικής και ψυχικής υγείας 

στις Ηνωμένες Πολιτείες.  

Έχουν διεξαχθεί έρευνες οι οποίες αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητας της 

γνωσιακής- συμπεριφοριστικής θεραπείας στον χρόνιο πόνο σε ειδικούς 

πληθυσμούς όπως οι έφηβοι, οι ηλικιωμένοι, οι ενήλικες με συννοσηρές 

νευρολογικές διαταραχές, ενήλικές με χαμηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και 

ενήλικες με οξύ πόνο που διατρέχουν κίνδυνο για χρόνιο πόνο. 

 

Γνωσιακή- συμπεριφοριστική θεραπεία- ειδικοί πληθυσμοί 

 

Η CBT χρησιμοποιείται για τη θεραπεία παιδιών και εφήβων με χρόνια 

προβλήματα πόνου, τα οποία είναι πολύ συχνά σε αυτή την ηλικιακή ομάδα (King 

et al., 2011). Οι τεχνικές που εφαρμόζονται συχνά περιλαμβάνουν εκπαίδευση 

χαλάρωσης, στρατηγικές συμπεριφοράς γονέων και βιοανάδραση. Μερικές 

μελέτες περιλάμβαναν και γνωσιακές τεχνικές (Palermo, Eccleston, 

Lewandowski, Williams, & Morley, 2010). Οι Μετα-αναλύσεις της 

αποτελεσματικότητας των ψυχοκοινωνικών θεραπειών στη μείωση του πόνου στα 

παιδιά, επικεντρώνονται αρκετά σε παιδιά με πονοκεφάλους(Eccleston, Morley, 

Williams, Yorke & Mastroyannopoulou, 2002; Eccleston, Palermo, Williams, 

Lewandowski, &Morley, 2009; Palermo et al., 2010; Trautmann, Lackschewitz, & 

Kroner-Herwig, 2006). Μια μετα-ανάλυση ψυχολογικών θεραπειών (Palermo et 

al., 2010) διαπίστωσε ότι, σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου παιδιών  χωρίς 

θεραπεία, οι παρεμβάσεις που βασίζονται στην CBT οδήγησαν σε κλινικά 

σημαντική (50%) βελτίωση στην θεραπεία του πόνου, με τη βελτίωση γενικά να 



διατηρείται τρεις μήνες μετά τη θεραπεία. Ωστόσο, μεταξύ των μελετών δεν 

βρέθηκε σημαντική βελτίωση στις μεταβλητές της δυσλειτουργικότητας που 

σχετίζεται με πόνο και της συναισθηματικής λειτουργίας των εφήβων . 

Θεραπείες βασισμένες σε γνωστικές-συμπεριφορικές αρχές έχουν μεγάλη 

απήχηση σε ηλικιωμένους ενήλικες δεδομένου ότι είναι ασφαλείς σε σχέση με 

τις αρνητικές επιπτώσεις των άλλων θεραπειών(ελάχιστοι κίνδυνοι σε σύγκριση 

με τους τεκμηριωμένους κινδύνους άλλων θεραπειών πόνου όπως φάρμακα και 

αντιφλεγμονώδη; Barkin et al., 2010; Solomon, Rassen, Glynn, Garneau, et al., 

2010; Solomon, Rassen, Glynn, Lee κ.ά.,2010) και δίνει έμφαση στις δεξιότητες 

αυτοδιαχείρισης. Επιπλέον, οι δεξιότητες CBT για τη βελτίωση της ικανότητας 

διαχείρισης του πόνου και η μείωση της συναισθηματικής δυσφορίας μπορεί να 

έχει οφέλη για κοινές συννοσηρές καταστάσεις όπως ο διαβήτης και οι 

καρδιαγγειακές παθήσεις. Μια μετα-ανάλυση 2009 (Lunde, Nordhus & Pallesen, 

2009) εντόπισε μόνο 12 τέτοιες μελέτες, πέντε από τις οποίες ήταν χωρίς ομάδα 

ελέγχου. Αυτή η ανασκόπηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η CBT ήταν 

αποτελεσματική για τον πόνο, με μεγέθη αποτελεσμάτων συγκρίσιμα με αυτά που 

αναφέρθηκαν σε άλλες μετα-αναλύσεις της CBT για πόνο. Βρέθηκε μικρό 

αποτέλεσμα για τη φυσική λειτουργικότητα, και δεν υπήρχαν στατιστικά 

σημαντικές επιδράσεις για καταθλιπτικά συμπτώματα ή χρήση φαρμάκων. Οι 

Lunde et al. έθεσε μεθοδολογικές ανησυχίες σχετικά με την ποιότητα της έρευνας, 

τη μέτρηση, την ετερογένεια των συστατικών της θεραπείας και την ανεπαρκή 

αναφορά της σε διαδικασίες θεραπείας και περιεχόμενο σε όλες τις μελέτες. Μια 

πρόσφατη μελέτη (Nicholas et al., 2013) διαπίστωσε ότι σε ένα πρόγραμμα 

αυτοδιαχείρισης βασισμένο στη CBT με εξωτερικούς ασθενείς ηλικίας 65 ετών 

και άνω με χρόνιο πόνο είχε σημαντικά οφέλη γι’ αυτούς. Το πρόγραμμα είχε 

καλύτερα αποτελέσματα από την ομάδα ελέγχου στις παρακάτω μεταβλητές: 

δυσλειτουργικότητα μετά τη θεραπεία, στρες που σχετίζεται με τον πόνο, 

συμπτώματα κατάθλιψης, φόβος- αποφυγή, καταστροφοποίηση και αυτό- 

αποτελεσματικότητα. Τα περισσότερα από αυτά τα οφέλη διατηρήθηκαν ένα 

μήνα αργότερα. Είναι σημαντικό, ότι το διπλάσιο ποσοστό συμμετεχόντων στην 

ομάδα αυτοδιαχείρισης πόνου (44%) σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου άσκησης 

(22%) και την ομάδα της λίστας αναμονής (20%)οι συμμετέχοντες της ομάδας 

αυτό- διαχείρισης έκαναν κλινικά σημαντική βελτίωση στην δυσλειτουργία  που 

σχετίζεται με τον πόνο. Συνήθως, παραδίδονται σε ομαδική εκπαίδευση και 

περιλαμβάνουν εκπαίδευση στη χαλάρωση, γνωσιακή αναδόμηση, τεχνική 

επίλυσης προβλημάτων και δεξιότητες επικοινωνίας.  Άλλες καινοτομίες στις 

μεθόδους παράδοσης θεραπευτικής παρέμβασης είναι να γίνεται παρέμβαση 

αυτοδιαχείρισης ομάδας από νοσοκόμα ή ψυχολόγο κατ’ οίκον ή σε γηροκομεία 

όπου ζούσαν οι συμμετέχοντες (Ersek, Turner, Cain, & Kemp,2008). Ωστόσο, δεν 

υπήρχαν διαφορές μεταξύ αυτών και την ομάδα ελέγχου, στην οποία δόθηκε ένα 

βιβλίο αυτοβοήθειας για τον πόνο, κατά τη διάρκεια της μελέτης. Ένα άλλο RCT 

(Green, Hadjistavropoulos, Hadjistavropoulos, Martin, & Sharpe, 2009) που 

αφορούσε μια επέμβαση πόνου με βάση την CBT για ηλικιωμένους ενήλικες που 

παραδόθηκε στα σπίτια των συμμετεχόντων ή σε γηροκομεία έδειξε ότι η CBT 



ήταν συγκρίσιμη με τη μετα-θεραπεία της λίστας αναμονής στη βελτίωση του 

πόνου, αλλά ανώτερη στην αύξηση της χρήσης δεξιοτήτων χαλάρωσης και 

δυσπροσαρμόστων σκέψεων για το πόνο. 

Ο χρόνιος πόνος είναι συχνός σε άτομα με νευρολογικές καταστάσεις όπως 

τραυματική εγκεφαλική βλάβη (ΤΒΙ), τραύμα στη σπονδυλική στήλη, 

τραυματισμός στο μυελό, σκλήρυνση κατά πλάκας, νευρομυϊκή νόσο, εγκεφαλικό 

επεισόδιο ή HIV / AIDS και συνήθως οδηγεί σε επιπλέον δυσλειτουργία (Ehde et 

al., 2003; Klit, Finnerup, & Jensen, 2009; Solano, Gomes, & Higginson, 2006). 

Μεταξύ των λίγων μελετών για CBT για πόνο που σχετίζεται με τέτοιες 

καταστάσεις, οι περισσότερες έχουν επικεντρωθεί στον τραυματισμό του 

νωτιαίου μυελού (Ehde & Jensen, 2004; Heutink et al., 2012; Perry, Nicholas & 

Middleton, 2010) και τη σκλήρυνση κατά πλάκας (Ehde & Jensen, 2004; Jensenet 

al., 2011). Αυτές οι μελέτες υποστηρίζουν τη σκοπιμότητα και πιθανή 

αποτελεσματικότητα τέτοιων θεραπειών, αλλά απαιτούνται μεγαλύτερες, πιο 

αυστηρές δοκιμές. Το πρόβλημα του ταυτόχρονου χρόνιου πόνου και του ΤΒΙ 

έχει να γίνει εμφανές λόγω του υψηλού επιπολασμού μεταξύ στρατιωτών που 

επιστρέφουν από το Ιράκ και το Αφγανιστάν (Gironda et al., 2009). Ο χρόνιος 

πόνος είναι επίσης συχνός μεταξύ των 1,4 εκατομμυρίων πολιτών, Αμερικανούς 

που διαγιγνώσκονται με TBI ετησίως (Langlois,Rutland-Brown, & Thomas, 2004; 

Nampiaparampil, 2008). Μια ανασκόπηση 23 μελετών για χρόνιο πόνο μετά από 

ΤΒΙ περιλαμβάνονται τόσο πολίτες όσο και μαχητές (Nampiaparampil, 2008) 

πρότεινε επιπολασμό σημείου 57,8% για χρόνιους πονοκεφάλους μεταξύ ατόμων 

με ΤΒΙ. Επίσης πόνοι που σχετίζονται με ΤΒΙ είναι πόνος λόγω σπαστικότητας, 

περιφερικού νευρικό τραυματισμό, αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία, 

συστολή, και ετεροτοπική οστεοποίηση (Bell, Pepping, & Dikmen,2005). Μέχρι 

σήμερα, καμία μελέτη δεν έχει αξιολογήσει τη CBT για πόνο σε άτομα με 

εγκεφαλική βλάβη (Dobscha, Clark, et al., 2009).Μια τέτοια έρευνα θα πρέπει να 

εξετάσει την ετερογένεια και πολυπλοκότητα αυτού του πληθυσμού, καθώς 

πολλοί υποφέρουν και από τα δύο σωματικό τραύμα και ψυχολογικό τραύμα 

(Gironda et al., 2009), καθώς και άλλα πιθανά εμπόδια στην επιτυχία της 

θεραπείας, όπως γνωστική δυσλειτουργία, υψηλά ποσοστά διαταραχής 

μετατραυματικού στρες, υψηλά ποσοστά κατάχρησης ουσιών και επικοινωνιακές 

δεξιότητες (Gironda et al., 2009). 

 Ένα αξιοσημείωτο κενό είναι η έλλειψη μελετών για CBT προσαρμοσμένη σε 

ενήλικες που χαρακτηρίζονται από χαμηλό αλφαβητισμό, αγροτική κατοικία ή 

φυλετικές μειονότητες (Campbell, 2011). Μία εξαίρεση (Thorn et al., 2011) 

μελέτησε την CBT για εκπαίδευση πόνου σε ένα δείγμα κυρίως αφροαμερικάνων 

γυναικών με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο στον Αμερικανικό Νότο με διάφορα 

προβλήματα χρόνιου πόνου. Οι παρεμβάσεις και οι μέθοδοι μελέτης 

προσαρμόστηκαν ώστε να είναι πολιτισμικά ευαίσθητες και κατάλληλες για 

εκείνους με χαμηλή μόρφωση. Οι δύο ομάδες δεν διέφεραν σημαντικά μετά τη 

θεραπεία στις μεταβλητές: μετρήσεις έντασης πόνου, παρεμβολής 

δραστηριότητας, φυσικής αναπηρίας και ποιότητα ζωής. Οι ομάδες έδειξαν 



μικρές βελτιώσεις, κατά μέσο όρο, στην ένταση του πόνου και την παρεμβολή 

του πόνου σε δραστηριότητες. 

Οι Thorn et al. (2011) διαπίστωσαν ότι ο χαμηλός αλφαβητισμός και οι σχετικές 

μεταβλητές εξακολουθούσαν να αποτελούν πιθανά εμπόδια στη συμμετοχή, παρά 

τις προσπάθειες των συγγραφέων να μειώσουν αυτά τα εμπόδια. Από τους 

συμμετέχοντες στη μελέτη, το 26,5% δεν ολοκλήρωσε τη θεραπεία. Τα άτομα με 

χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και ανάγνωσης ήταν λιγότερο πιθανό να 

ξεκινήσουν τη θεραπεία και οι συμμετέχοντες με χαμηλότερη εκπαίδευση και 

εισόδημα ήταν λιγότερο πιθανό να ολοκληρώσουν τη θεραπεία. Η γραπτή 

εργασία, κοινή σε CBT, μπορεί να δημιουργήσει προκλήσεις για ορισμένα άτομα, 

ακόμη και όταν είναι προσαρμοσμένα για χαμηλότερο αλφαβητισμό(Campbell, 

2011). Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την ανάπτυξη στρατηγικών για τη 

βελτίωση της CBT και της  αποτελεσματικότητας της για άτομα με χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο.   

Αν και δεν υπάρχουν καθολικά αποδεκτοί ορισμοί, χρόνιος πόνος συχνά ορίζεται 

ως πόνος που έχει επιμείνει για τρεις μήνες ή περισσότερο (International 

Association for the Study of Pain Task Force on Taxonomy, 1994), ενώ οξύς 

θεωρείται συχνά ο πόνος κάτω των 7 εβδομάδων διάρκεια και υποξύς πόνος 

θεωρείται πόνος που έχει διήρκεσε περίπου 7 έως 12 εβδομάδες (Goertz et al., 

2012). Οι περισσότερες μελέτες CBT έχουν επικεντρωθεί στο χρόνιο πόνο. 

Ωστόσο, δεδομένης της ανθεκτικότητας του πόνου όταν είναι χρόνιος, στους 

παράγοντες κινδύνου για την εξέλιξη από οξύ ή υποξύ πόνο σε χρόνιο πόνο 

περιλαμβάνονται τα ψυχοκοινωνικά  χαρακτηριστικά (Chou & Shekelle, 2010; 

Mallen, Peat, Thomas, Dunn, & Croft, 2007; Ramond et al., 2011), όποτε υπάρχει 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εφαρμογή της CBT στον οξύ και υποξύ πόνο. 

Πράγματι, η έκθεση του Ινστιτούτου Ιατρικής (2011) σχετικά με τον πόνο 

συμπεριλάμβανε την  εκπαίδευση στον πόνο, με την αυτοδιαχείριση και το ρόλο 

των βιολογικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων της διαδικασίας για να 

αποφευχθεί ο χρόνιος πόνος. Συμπεριλαμβάνονται τεχνικές CBT, όπως 

διαβαθμισμένες αυξήσεις στη δραστηριότητα, προγραμματισμός 

δραστηριοτήτων, εκπαίδευση χαλάρωσης και γνωσιακή θεραπεία για άτομα με 

οξύ ή υποξεία πόνο στην πλάτη ή στον αυχένα (π.χ., Linton & Andersson, 2000; 

Linton & Ryberg, 2001; Slater et al., 2009; Sullivan, Adams, Rhodenizer & 

Stanish, 2006; Sullivan & Stanish, 2003).  Μια ανασκόπηση του 2011 κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι υπήρξε ανεπαρκής απόδειξη ότι οι ψυχολογικές παρεμβάσεις 

για ασθενείς με οξύς και υποξύ πόνος στην πλάτη είναι αποτελεσματικές στην 

πρόληψη του χρόνιου πόνου (Nicholas, Linton, Watson, Main, & "Decade). 

Μεγαλύτερες μελέτες με απαιτούνται ώστε να έχουμε επαρκή στατιστικά 

στοιχεία. Επειδή πολλοί ασθενείς με οξύ και υποξύ πόνο θα βελτιωθούν με την 

πάροδο του χρόνου ανεξάρτητα από τη θεραπεία, μπορεί να χρειαστούν μεγάλα 

δείγματα για να αποδείξουμε τα οφέλη της CBT ή να εντοπίσουμε υποομάδες 

ασθενών για τις οποίες η CBT είναι πιο αποτελεσματική. Ασθενείς σε υψηλά 

επίπεδα κίνδυνου χρόνιου πόνου λόγω παραγόντων που δεν σχετίζονται με τη 

CBT (π.χ., ιατρικά ζητήματα) μπορεί να ανταποκρίνονται λιγότερο στην CBT από 



ό, τι ασθενείς σε υψηλό κίνδυνο λόγω ψυχολογικών παραγόντων όπως 

κατάθλιψη, καταστροφοποίηση και αποφυγές. Η αποτελεσματικότητα της CBT 

μπορεί να αυξηθεί στοχεύοντας σε συγκεκριμένους παράγοντες ψυχοκοινωνικού 

κινδύνου (Nicholas et al., 2011). Πρόσφατα, υπήρξε ένα κύμα ενδιαφέροντος για 

τη χρήση της CBT που περιλαμβάνει αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων 

για τον εντοπισμό ατόμων υψηλού κινδύνου για χρόνιο πόνο και σωματοποίηση  

(Beneciuk et al., 2013; Hill, Vohora, Dunn, Main, & Hay, 2010). Σε μια μεγάλη 

μελέτη (Hill et al., 2011) της πρωτοβάθμιας φροντίδας σωματοποιημένου 

κινδύνου για πόνο στην πλάτη (οποιασδήποτε διάρκειας), ασθενείς με χαμηλό 

κίνδυνο δυσμενούς έκβασης καθησυχάστηκαν και ενθαρρύνθηκαν να επανέλθουν 

στις φυσιολογικές δραστηριότητες, ενώ οι ασθενείς μεσαίου και υψηλού κινδύνου 

έλαβαν φυσιοθεραπεία για βελτίωση συμπτωμάτων και λειτουργικότητας. Για 

ασθενείς υψηλού κινδύνου, η φυσιοθεραπεία αντιμετώπισε επίσης ψυχοκοινωνικά 

εμπόδια στην ανάρρωση. Οι ασθενείς με CBT παρέμβαση είχαν βελτιωμένα 

αποτελέσματα φυσικής δυσλειτουργίας και χαμηλότερο κόστος φροντίδας σε 

σχέση με τους ασθενείς τυπικής θεραπείας με τη συνηθισμένη φροντίδα .Αν και η 

CBT στοχεύει στην πρόληψη του οξύ / υποξύ πόνου από το να γίνει χρόνιος θα 

μπορούσε ενδεχομένως να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε τύπο πόνου, οι 

περισσότερες μελέτες έχουν επικεντρωθεί στον πόνο στην πλάτη, πιθανότατα 

λόγω της επικράτησής του. Ένα RCT αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα 

εκπαίδευσης δεξιοτήτων γνωσιακής συμπεριφοράς και βιοανάδρασης, σε 

σύγκριση με μια ομάδα χωρίς παρέμβαση, για ασθενείς που ταξινομούνται ως 

υψηλού κινδύνου από οξύ πόνο σε χρόνιο- πόνος κροταφογναθικής διαταραχής 

(TMD) (Gatchel, Stowell, Wildenstein, Riggs, & Ellis, 2006). Σε ένα χρόνο , οι 

συμμετέχοντες που έλαβαν την παρέμβαση, σε σύγκριση με εκείνους που δεν 

έλαβαν καμία παρέμβαση, είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα πόνου, 

καταθλιπτικά συμπτώματα, χρήση της υγειονομικής περίθαλψης και δαπάνες 

υγειονομικής περίθαλψης που σχετίζονται με τη γνάθο · υψηλότερα ποσοστά 

βελτιωμένης αντιμετώπισης · και χαμηλότερες τιμές στο DSM-IV (Διαγνωστικό 

και στατιστικό εγχειρίδιο του Mental Dis orders, 4th edition; American 

Psychiatric Association, 2000) στο διαγνωστικό άξονας I (Gatchel et al., 2006; 

Stowell, Gatchel, & Wildenstein, 2007). Η συμπερίληψη της CBT στις 

δευτερογενείς προσπάθειες πρόληψης σε άλλους πληθυσμούς με κίνδυνο 

εμφάνισης χρόνιου πόνου, όπως αυτοί με τραυματισμό του νωτιαίου μυελού, 

είναι ενδιαφέρον και αξίζει έρευνας.  

 

Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία στο Χρόνιο Πόνο  

 

 Η  θεωρία Gate control για το πόνο αν και αφορούσε την φυσιολογία του πόνου 

στον εγκέφαλο και ήταν μια προσπάθεια να περιγράψει το τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί, δημιούργησε πρόσφορο έδαφος ώστε να αναπτυχθούν ψυχολογικές 

εξηγήσεις σχετικά με τον πόνο. Στον ορισμό του πόνου όπως δόθηκε από την 

Διεθνή Εταιρεία για τη μελέτη του Πόνου, “Μια δυσάρεστη αισθητηριακή 

εμπειρία που συνδέεται με ενεργή η πιθανή καταστροφή ιστού ή που 



περιγράφεται με όρους τέτοιους”, Θα λέγαμε ότι τη μετάβαση αυτή  περικλείει η 

φράση “ή περιγράφεται με όρους καταστροφής ιστού”. Έτσι ο πόνος δεν είναι 

μόνο μια σωματο-αισθητηριακή κατάστασή αλλά και ένα συναίσθημα. Αυτή η 

αλλαγή προσθέτει τις ψυχολογικές παραμέτρους του πόνου και εισαγάγει την 

εφαρμογή των συμπεριφοριστικών και γνωσιακών αρχών για την μελέτη και 

διαχείριση του πόνου. Ο Fordyce το 1976, περιέγραψε πως οι συμπεριφορές του 

πόνου όπως γκριμάτσες, μείωση δραστηριοτήτων, παράπονα υιοθετούνται από 

τους ασθενείς και γίνονται δυσλειτουργικές μέσω θετικής και 

αρνητικής  ενίσχυσης. Το 1982 ο ίδιος αναφέρει ότι ο χρόνιος πόνος θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί σαν μια παθολογική συμπεριφορά και η παρέμβαση να εστιάσει 

στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος που θα μειώνει τις συμπεριφορές που 

σχετίζονται με το πόνο, με στόχο τη μείωση της συχνότητας παρουσίας τους και 

της ακόλουθης δυσλειτουργικότητας. Οι έρευνες για τη σκέψη και τα 

συναισθήματα σχετικά με το πόνο ανέδειξαν  τη γνωσιακή διάσταση του πόνου 

και τις πρώτες συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις στο χρόνιο πόνο. Το μοντέλο 

φόβου- αποφυγής για το χρόνιο πόνο εξήγησε πως οι διαφορετικές ερμηνείες 

στην εμπειρία του πόνου οδηγούν το άτομο είτε  να απαντά  και  να αντιμετωπίζει 

με στόχο την ίαση είτε να επιδείξει συμπεριφορά που θα οδηγήσει στην 

κατάθλιψη και δυσλειτουργία του ατόμου. Στην απουσία σοβαρής παθολογίας αν 

ο πόνος είναι ενοχλητικός αλλά όχι απειλητικός φαίνεται πως το άτομο θα 

επιδείξει βραχύχρονη μείωση της δραστηριότητας που προκαλεί πόνο αλλά θα 

επιστρέψει στα προηγούμενα επίπεδα δραστηριότητας. Αν όμως θεωρηθεί 

καταστροφικός ο πόνος είναι πιθανό να οδηγήσει σε φοβικές αντιδράσεις, να 

αυξήσει την αυτό- παρατήρηση και τις συμπεριφορές αποφυγής.  Αυτές οι 

έρευνες για το χρόνιο πόνο είναι αρκετά κοντά στην προσέγγιση του Beck και το 

μοντέλο του άγχους. 

Οι αποφυγές και η καταστροφοποίηση φαίνεται πως είναι η βάση στην ανάπτυξη 

των δυσλειτουργικών συμπεριφορών στα άτομα με χρόνιο πόνο. Η θεραπευτική 

προσέγγιση προκύπτει λοιπόν από το μοντέλο φόβου- αποφυγής με κύρια 

στρατηγική τη σταδιακή έκθεση σε δραστηριότητες που το άτομο αποφεύγει. 

Δοκιμάζοντας τα συμπεριφοριστικά πειράματα, ο ασθενής ενισχύεται στο να 

αμφισβητήσει τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις και προσδοκίες, σχετικά με 

πρόκληση τραυματισμού ή πόνου (Benett- Levy et al, 2004). Η έκθεση γίνεται 

αφού γίνει ιεράρχηση των φοβικών καταστάσεων και ξεκινώντας από τη συνθήκη 

που προκαλεί το λιγότερο φόβο. Το 2014 οι Gatchel et al περιγράφουν  την 

γνωσιακή συμπεριφοριστική για τον χρόνιο πόνο  θεραπεία σε μια συγχώνευση 

τεχνικών στην οποία η έμφαση, η προσέγγιση, η μορφοποίηση, η ποσότητα 

συνεδριών  ποικίλει ανάλογα με τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται, τη 

διαθεσιμότητα, τους ειδικούς. Ο στόχος πάντα είναι να επικεντρωθούν στην 

βελτίωση των σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών που δυσλειτουργούν 

και όχι τόσο η εξάλειψη του πόνου. Ένα θεραπευτικό πρόγραμμα με βάση τη ΓΣ 

θεραπεία περιλαμβάνει ψυχοεκπαίδευση, εκπαίδευση σε νέες δεξιότητες, τεχνικές 

χαλάρωσης, κοινωνικές δεξιότητες και σωματική άσκηση.  Όπως περίπου θα ήταν 

και ένα θεραπευτικό πρόγραμμα για το άγχος, τα συμπεριφορικά πειράματα ώστε 



οι νέες δεξιότητες να εφαρμοστούν στη καθημερινότητα περιλαμβάνονται στο 

θεραπευτικό πλάνο, όπως και η πρόληψη και αντιμετώπιση της υποτροπής. 

Η αποτελεσματικότητα της γνωσιακή συμπεριφοριστικής θεραπείας έχει ελεγχθεί 

από αρκετές έρευνες μέχρι τώρα. Η έρευνα των Eccleston et al. το 2009 παρέχει 

μια ανασκόπηση για την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ στον χρόνιο πόνο γενικά 

(εκτός ημικρανιών) σε ενηλίκους. Η ανασκόπηση περιλάμβανε 24 μετα- 

αναλύσεις ερευνών που δημοσιεύτηκαν πριν το 2008 και σε σύνολο 

περιλάμβαναν 4,781 ασθενείς με χρόνιο πόνο. Στόχος ήταν η σύγκριση της 

γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας και της συμπεριφοριστικής θεραπείας 

με τις παθητικές ( ασθενείς σε λίστα αναμονής ή που λαμβάνουν την συνηθισμένη 

θεραπεία) ή ενεργητικές θεραπείες (οι ασθενείς είναι σε θεραπεία βάσει 

πρωτοκόλλου η οποία περιλαμβάνει τη δέσμευση του, ομάδες υποστήριξης, 

φαρμακοθεραπεία κ.α.) ελέγχου όσον αφορά τον πόνο, τη διάθεση και τη 

δυσλειτουργικότητα μετά την εφαρμογή του θεραπευτικού πλάνου και στα 

Follow ups. Από τις 6 συγκριτικές μελέτες για την ΓΣΘ αντί παθητικής θεραπείας 

οι 2 κατέδειξαν σημαντική διαφορά για τη ΓΣΘ και την αποτελεσματικότητας της 

στον χρόνιο πόνο, στο τέλος της θεραπείας και στη διάθεση αλλά και στα  Follow 

ups. Ομοίως από τις 6 μελέτες  οι 4 έδειξαν σημαντική διαφορά στη σύγκριση με 

την ενεργητική θεραπεία και πιο συγκεκριμένα στους παράγοντες της 

δυσλειτουργικότητας και μετά το πέρας της θεραπείας και στα Follow ups. Στην 

έρευνα των Williams et al. το 2012 δόθηκαν πιο πρόσφατα αποτελέσματα 

συμπεριλαμβάνοντας έρευνες που έγιναν μέχρι το 2011. Τα αποτελέσματα με τη 

βελτίωση των μεθοδολογικών παραμέτρων της έρευνας ήταν παρόμοια με εκείνα 

του 2009. Φάνηκε όμως πως η ΓΣΘ θεραπεία σε σύγκριση με άλλες ενεργητικές 

θεραπείες να έχει το πλεονέκτημα της διατήρησης των αποτελεσμάτων στο πόνο 

και τη διάθεση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης, στη σύγκριση με την 

παθητική συνθήκη θεραπείας, τα αποτελέσματα στη  ΓΣΘ ήταν αξιοσημείωτα πιο 

σταθερά. 

 

Νέα Γενιά Γνωσιακών Παρεμβάσεων 

Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης 

Η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία είναι ευρέως αποδεκτή ως θεραπεία 

εκλογής για τις καταστάσεις χρόνιου πόνου τα τελευταία τριάντα χρόνια. Οι 

έρευνες όλα αυτά τα χρονιά προσπαθούν να αναδείξουν και να δώσουν 

κατεύθυνση στις αδυναμίες της ΓΣΘ όσον αφορά το χρόνιο πόνο. Έτσι έχουν 

αναπτυχθεί και οι νέες προσεγγίσεις βασισμένες στη ΓΣΘ όπως η θεραπεία 

Αποδοχής και Δέσμευσης. Σε αυτό το νέο κύμα γνωσιακών θεραπειών ο πόνος 

θεωρείται εγγενής στην ανθρώπινη ύπαρξη και ενσωματωμένος με την ανθρώπινη 

εμπειρία και συμπεριφορά. Επίσης, αμφισβητείται η χρησιμότητα της κανονικής 

σκέψης, της πίστης, της ανάλυσης και της επίλυσης προβλημάτων ως κυρίαρχα 

μέσα για την επιτυχή αντιμετώπιση του πόνου. Αυτές οι προσεγγίσεις δίνουν 

έμφαση στις βιωματικές μεθόδους παρά στις διδακτικές μεθόδους, στις 

μεταφορικές χρήσεις της γλώσσας και όχι μόνο στις άμεσες κυριολεκτικές 

χρήσεις, στην αλλαγή των απαντήσεων στα συμπτώματα παρά στα ίδια τα 



συμπτώματα και στα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του θεραπευτή (Hayes, 

Follette, & Linehan, 2004). Το ACT περιλαμβάνει ένα συνδυασμό μεθόδων 

αποδοχής, μαζί με μεθόδους ενεργοποίησης και αλλαγής συμπεριφοράς. 

Περιλαμβάνει έμφαση στις γνωστικές διαδικασίες και τις συναισθηματικές 

εμπειρίες, όπως και σε άλλες προσεγγίσεις CBT (Hayes et al., 1999). Μια 

πρόσφατη μετα-ανάλυση 66 πειραματικών εργαστηριακών μελετών σχετικά με 

τις διαδικασίες που σχετίζονται με το ACT κατέληξε στο συμπέρασμα  έχει 

ευρέως θετικά αποτελέσματα.(Levin, Hildebrandt, Lillis, & Hayes, 2012).  

 

Η θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης υιοθετεί μια πραγματιστική αντίληψη της 

πραγματικότητας σε φιλοσοφικό επίπεδο αντί της γνωσιακής συμπεριφορικής 

θεωρίας που βασίζεται στην αντιστοίχιση της σκέψης με την πραγματικότητα. Η 

προσέγγιση των ψυχολογικών γεγονότων στην θεραπεία Αποδοχής και 

Δέσμευσης δίνει έμφαση στη λειτουργία τους και το πλαίσιο στο οποίο 

συμβαίνουν, ενώ δίνεται έμφαση στον αν μπορούν να επηρεάσουν συγκεκριμένα 

μοτίβα συμπεριφοράς αλλά και το αν μπορούν να βελτιωθούν μέσω 

θεραπευτικών μεθόδων. Οι σκέψεις ή τα συναισθήματα δεν θεωρούνται χρήσιμα 

ή μη εξαιτίας της μορφής τους, της συχνότητας ή της εμφάνισής τους και μόνο. 

Είναι το βασικό λειτουργικό πλαίσιο που επιτρέπει μέσω της αποδοχής και της 

δέσμευσης περισσότερες οδούς υγιούς λειτουργίας. Οι  μέθοδοι αυτοί μπορούν να 

μειώσουν την ένταση ή τη συχνότητα ψυχολογικών εμπειριών όπως ο πόνος, ο 

φόβος ή η θλίψη, εάν αυτό επιτυγχάνει βελτιωμένη λειτουργία, επιδιώκοντας να 

μειώσουν την επίδραση που αυτές οι εμπειρίες ασκούν πάνω στη συμπεριφορά 

χωρίς να μειώνουν αναγκαστικά την ένταση ή τη συχνότητά τους. 

 Στο πλαίσιο της ACT, προτείνεται ένα σύνολο ευρέως εφαρμόσιμων διαδικασιών 

θεραπείας, όπου ο πυρήνας είναι ψυχολογική ευελιξία. Η ψυχολογική ευελιξία 

είναι η ικανότητα να συνεχίσει ή να αλλάξει τη συμπεριφορά, καθοδηγούμενη 

από τους στόχους του, σε ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης γνωστικών και άμεσων μη 

γνωστικών συνεπειών. Εδώ υπάρχει μια σημαντική διάκριση μεταξύ δύο συνόλων 

επιρροής στη συμπεριφορά, εκείνων που βασίζονται σε γνωσιακές διαδικασίες 

και εκείνων που δεν βασίζονται. Με απλά λόγια, υπάρχουν επιρροές που 

προκύπτουν από τη σκέψη, την κρίση, την ανάλυση, την «επεξεργασία 

πληροφοριών» ή το μυαλό και υπάρχουν επιδράσεις που προκύπτουν από την 

άμεση αισθητηριακή επαφή με τον κόσμο. Αυτές οι επιδράσεις βρίσκονται σε 

συνεχή διαδικασία αλληλεπίδρασης. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι οι γνωσιακές 

ερμηνείες μπορούν εύκολα να κυριαρχήσουν χωρίς να συνειδητοποιήσει κάποιος 

ότι αυτό συμβαίνει. Επομένως, η ψυχολογική ευελιξία βασίζεται σε αυτή τη 

συγκεκριμένη ποιότητα συμπεριφοράς που κυριαρχείται από τις γνωστικές 

ερμηνείες και είναι μονωμένη από άλλες πηγές επιρροής. Οι διαδικασίες πίσω 

από την ψυχολογική έλλειψη ευελιξίας παρουσιάζουν ένα μοντέλο για το πώς οι 

σκέψεις, οι πεποιθήσεις, οι κανόνες και οι οδηγίες, καθώς και ο πόνος ή άλλες 

ψυχολογικές εμπειρίες, μπορούν να περιορίσουν το εύρος των διαθέσιμων 

απαντήσεων ενός ατόμου και τα σημερινά εμπόδια στην υγιή συμπεριφορά και 

αλλαγή συμπεριφοράς. Η ψυχολογική ευελιξία περιλαμβάνει ένα σύνολο 



υποεπεξεργασιών - αποδοχή, γνωστική απόσβεση, ευέλικτη προσοχή στο παρόν, 

αυτοπαρατήρηση, αξία δράσης και γενομένη δράση (Hayes et al., 1999 

 Η συνιστώσα της γνωστικής απόσβεσης, για παράδειγμα, είναι μέθοδος που 

αντιμετωπίζει προβλήματα που βασίζονται σε γνωσιακές διαδικασίες, σκέψεις και 

πεποιθήσεις, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο. Οι μέθοδοι γνωστικής απόσβεσης 

αποσκοπούν στη μείωση της κυριαρχίας και του αντίκτυπου αυτού του 

περιεχομένου χωρίς αναγκαστικά να αλλάξει το ίδιο το περιεχόμενο. Η 

συνιστώσα της αποδοχής, ένα άλλο παράδειγμα μιας ολοκληρωτικής διαδικασίας, 

αποδίδει μεθόδους για την αντιμετώπιση των συναισθημάτων, ανεξάρτητα από το 

αν αυτά τα συναισθήματα συμπεριλαμβάνουν, άγχος, κατάθλιψη, φόβο, ενοχή, 

πόνο ή ντροπή. Οι μέθοδοι αποδοχής αποσκοπούν στην προώθηση των 

ικανοτήτων εμπλοκής και αποχής, στην εμπλοκή σε δράση που στοχεύει στο 

στόχο, όταν περιλαμβάνει ανεπιθύμητα συναισθήματα και αποφυγή από 

προσπάθειες ελέγχου των συναισθημάτων όταν επιχειρούνται. Η απόσβεση και η 

αποδοχή δεν είναι διαδικασίες που πρέπει να γίνονται συνέχεια  είναι αντίθετα 

χρήσιμες όταν εξυπηρετούν την καλύτερη λειτουργία, ανάλογα με την κατάσταση 

και όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους στόχους και τις αξίες του ασθενούς. 

Εξίσου όμως σημαντικές τεχνικές της ACT είναι η προσοχή να επικεντρώνεται 

στο παρόν όσο και η αυτό-παρατήρηση που εντείνουν την αποτελεσματικότητα 

της. 

Όσον αφορά τη σύγκριση με τη ΓΣΘ. Ασφαλώς, το ACT υιοθετεί ευρέως 

γνωστές, χρησιμοποιούμενες ΓΣ μεθόδους όπως η έκθεση, η ενεργοποίηση της 

συμπεριφοράς, η εκπαίδευση δεξιοτήτων, η δημιουργία και διατήρηση στενής και 

καλής θεραπευτικής σχέσης. Παρ 'όλα αυτά, διαφέρει σε κάποια σημεία με την 

τρέχουσα πρακτική της CBT. Ο Brown, ο Gaudiano και ο Miller (2011) 

διεξήγαγαν μια έρευνα σε 176 εγκεκριμένους, εξειδικευμένους, θεραπευτές ΓΣΘ 

και 88 που αναγνωρίστηκαν ως ACT  θεραπευτές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

αυτές οι δύο ομάδες ήταν παρόμοιες από πολλές απόψεις, όπως η στάση τους 

απέναντι στην πρακτική που βασίζεται στην τεκμηρίωση και στο στυλ σκέψης. Η 

κύρια διαφορά μεταξύ των ομάδων ήταν οι τεχνικές θεραπείας που 

χρησιμοποίησαν. Αυτοί που αυτό- προσδιορίζονται ως βασισμένοι στην αποδοχή 

με βάση τον προσανατολισμό, ανέφεραν μεγαλύτερη χρήση τεχνικών έκθεσης, 

mindfulness, τεχνικές που επικεντρώνονται στα οικογενειακά συστήματα  και μια 

ευρύτερη γκάμα τεχνικών. Εκείνοι που αυτό- προσδιορίζονται ότι έχουν 

παραδοσιακό προσανατολισμό CBT ανέφεραν μεγαλύτερη χρήση της γνωστικής 

αναδόμησης και χαλάρωσης. Δεδομένα όπως αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν 

παρατηρήσιμές διαφορές στις τρέχουσες πρακτικές αν κάποιος θέλει να τις 

διαφοροποιήσει. 

Η έρευνα για την ACT έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια και 

περιλαμβάνει αρκετές συστηματικές ανασκοπήσεις που επικεντρώνονται σε ένα 

συνδυασμό διαταραχών. Συμπερασματικά έχει φανεί ότι η ACT δεν είναι ούτε 

κατώτερη ούτε ανώτερη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με τις 

υφιστάμενες καθιερωμένες προσεγγίσεις. (Öst, 2008, Powers, Zum Vörde Sive 

Vörding, & Emmelkamp, 2009, Ruiz, 2010 · βλ. Επίσης Gaudiano, 2011). Οι 



θετικές επιδράσεις της ACT περιλαμβάνουν αυξημένη φυσική και κοινωνική 

λειτουργία και μειωμένες ιατρικές επισκέψεις που σχετίζονται με τον πόνο, 

ακόμη και τρία χρόνια μετά τη θεραπεία. Το ACT προτείνεται από την 

Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία ως 

μια εμπειρικά υποστηριζόμενη θεραπεία με "ισχυρή ερευνητική υποστήριξη" για 

τον χρόνιο πόνο (Society of Clinical Psychology, 2011). Μια μετα-ανάλυση των 

μελετών σχετικά με την αποδοχή και τις βασιζόμενες στην ACT θεραπείες για 

χρόνιο πόνο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτές οι προσεγγίσεις εμφανίζονται 

τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικές με την παραδοσιακή CBT (Veehof, Oskam, 

Schreurs, & Bohlmeijer, 2011). Έχουν υπάρξει λίγες έρευνες που συγκρίνουν την 

ACT με την παραδοσιακή CBT (Wetherell et al., 2011). Ένα από τα προβλήματα 

που εμπλέκονται σε τέτοιες συγκρίσεις είναι ότι η ACT είναι βασισμένη στη 

CBT. Ενώ το ACT και το παραδοσιακό CBT περιλαμβάνουν διαφορετικές 

διαδικασίες επεξεργασίας, περιλαμβάνουν επίσης και πολλές παρόμοιες 

μεθόδους. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν πολύ μεγάλα μεγέθη δειγμάτων για 

να δείξουν την υπερίσχυση μιας από αυτές τις προσεγγίσεις. Οι περισσότερες από 

τις έρευνες για την ACT για χρόνιο πόνο έχουν διερευνήσει τη διαδικασία 

θεραπείας σε κάποιο βαθμό. Τα αποτελέσματα από αυτές τις αναλύσεις δείχνουν 

ότι η αυξημένη αποδοχή του πόνου σχετίζεται με την θεραπεία με τη μείωση του 

άγχους, της κατάθλιψης και της αναπηρίας (McCracken et al., 2005, Vowles & 

McCracken, 2008) τα ίδια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και μετά από τρείς 

μήνες στους ασθενείς (Vowles & McCracken, 2008). Επίσης, η αύξηση της 

αποδοχής του πόνου, η γενική ψυχολογική αποδοχή, η ευαισθητοποίηση και η 

δράση που βασίζεται στις αξίες κατά τη διάρκεια της ενεργού φάσης της 

θεραπείας συσχετίζονται σημαντικά με τη βελτίωση του άγχους, της κατάθλιψης 

και της δυσλειτουργικότητας, σε τριμηνιαία παρακολούθηση ανεξάρτητα από τις 

αλλαγές στον πόνο (McCracken & GutiérrezMartinez, 2011). Οι Wicksell, Olsson 

και Hayes (2010) διερεύνησαν τις διαδικασίες αλλαγής στην ACT για χρόνιο 

πόνο χρησιμοποιώντας μια επίσημη στατιστική δοκιμασία για τη μεσολάβηση 

των επιδράσεων της θεραπείας στην ικανοποίηση για την ζωή τους, των ασθενών 

και στην δυσλειτουργικότητα. Διαπίστωσαν ότι η ψυχολογική ευελιξία 

μεσολάβησε σημαντικά σε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτά τα συμπεράσματα 

υποστηρίζουν την αντίληψη ότι η ACT προάγει σημαντικές βελτιώσεις στην ζωή 

των ανθρώπων με χρόνιο πόνο και ότι, όταν συμβαίνει, αυτές οι βελτιώσεις 

προκαλούνται  ειδικά από τη θεραπευτική διαδικασία που καθορίζεται στην 

υποκείμενη θεωρία και όχι από τις διαδικασίες που καθορίζονται σε άλλες 

θεωρίες. 

 

 Θεραπεία «Mindfulness» 

Οι μέθοδοι που βασίζονται στην θεραπεία με Mindfulness θεωρούνται 

αποτελεσματικές για συνθήκες όπως ο χρόνιος πόνος τόσο στην μείωσης των 

συμπτωμάτων όσο και στην βελτίωση της συναισθηματικής λειτουργίας (Baer, 

2003, Grossman, Niemann, Schmidt, & Walach, 2004). Ο όρος «Mindfulness» 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει τόσο μια σειρά μεθόδων όσο και τις 



ψυχολογικές διεργασίες που επηρεάζονται από αυτές τις μεθόδους, διαδικασίες 

που περιλαμβάνουν μη αμυντική στάση, στιγμιαία συνειδητοποίηση και μη 

επικριτικότητα από το άτομο προς τον εαυτό του (Baer, 2003). Σε μια μελέτη με 

174 συμμετέχοντες που έλαβαν παρέμβαση για τη μείωση του άγχους με βάση το 

Mindfulness (MBSR, Kabat-Zinn, 1990) για προβλήματα με άγχος, χρόνιο πόνο, 

ο χρόνος που αφιερώθηκε στην πρακτική του Mindfulness συσχετιζόταν με 

βελτιώσεις ιδιαίτερα με την έννοια της ευεξίας και με βελτιώσεις στη ψυχική 

ευεξία, στα επίπεδα στρες και στα ψυχολογικά συμπτώματα (Carmody & Baer, 

2008). Ένα παρόμοιο αποτέλεσμα καταδείχθηκε σε μια άλλη μελέτη που 

επικεντρώνεται ειδικά στη θεραπεία του χρόνιου πόνου (Rosenzweig et al., 2010). 

Εδώ εμφανίστηκε μια σχέση μεταξύ πρακτικής στο σπίτι και βελτιώσεων στα 

συμπτώματα άγχους και τη γενική υγεία.  Τα δεδομένα που συνδέουν 

συγκεκριμένες διαδικασίες σχετιζόμενες με την θεραπεία Mindfulness με τις 

βελτιώσεις των αποτελεσμάτων είναι περιορισμένα. Έχουν γίνει κάποιες 

προσπάθειες να εντοπιστούν συγκεκριμένες διαδικασίες μέσα στο Mindfulness. 

Σε μία από αυτές εντοπίστηκαν τέτοιες διαδικασίες όπως η επικέντρωση της 

προσοχής και η απόσπαση προσοχής (Shapiro, Carlson, Astin, & Freedman, 

2006). Ωστόσο, αυτά δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια. 

Επίσης, δεν συνδέονται με ένα θεωρητικό πλαίσιο ή ένα ολοκληρωμένο σύνολο 

αρχών αλλαγής συμπεριφοράς. Ως εκ τούτου, η χρησιμότητά τους για την έρευνα 

και την ανάπτυξη της θεραπείας είναι ασαφής. Ένας άλλος τομέας για περαιτέρω 

ανάπτυξη σε μελέτες με μεθόδους θεραπείας με βάση το Mindfulness για χρόνιο 

πόνο είναι η αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Προηγούμενες μελέτες έχουν 

επικεντρωθεί κυρίως στα συμπτώματα της ψυχικής υγείας, όπως τα συμπτώματα 

άγχους και κατάθλιψης και σπάνια σε αποτελέσματα σχετιζόμενα με τη 

δραστηριότητα, όπως η φυσική δραστηριότητα και η απόδοση του κοινωνικού 

ρόλου (Bohlmeijer, Prenger, Tall & Cuijpers, 2010, Keng, Smoski, & Robins, 

2011 · Chiesa & Serretti, 2011). Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία ότι 

οι προσεγγίσεις που βασίζονται στην Mindfulness θεραπεία μπορούν να αλλάξουν 

τα πρότυπα συμπεριφοράς με τρόπους που μεταφράζονται σε βελτιωμένη 

σωματική και κοινωνική λειτουργία. Προκειμένου να αποφευχθεί η έλλειψη 

αποτελεσματικότητας των μεθόδων και να επιτευχθούν αποτελέσματα 

μεγαλύτερης πρακτικής σημασίας, συνδυάστηκαν αυτές οι μέθοδοι με μεθόδους 

που στοχεύουν πιο άμεσα στην βελτίωση της καθημερινής λειτουργικότητας του 

ατόμου. Υπάρχουν παραδείγματα προσεγγίσεων θεραπείας που το κάνουν αυτό. 

Ένα από αυτά είναι η διαλεκτική συμπεριφοριστική θεραπεία (DBT, Linehan, 

1993). Από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν έρευνες για την αποτελεσματικότητα 

της DBT για χρόνιο πόνο, παρόλο που οι μέθοδοι φαίνονται κατάλληλες και 

εφικτές (Linton, 2010). Η άλλη προσέγγιση που συνδυάζει τις διαδικασίες που 

σχετίζονται με την ευαισθησία και τις άμεσες μεθόδους αλλαγής συμπεριφοράς 

είναι η ACT (McCracken, 2013). 

 

Νέες τεχνολογίες στη θεραπεία για το χρόνιο πόνο 

Η CBT παρέμβαση προσφέρεται όλο και περισσότερο μέσω του Διαδικτύου. Οι 



παρεμβάσεις μέσω διαδικτύου μπορεί να έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση 

με άλλες πιο παραδοσιακές μορφές παράδοσης. Μπορούν να εξοικονομήσουν το 

χρόνο των θεραπευτών, να μειώσουν τις λίστες αναμονής, να επιτρέψουν στους 

ασθενείς να δουλέψουν με το δικό τους ρυθμό, να καταργήσουν την ανάγκη 

προγραμματισμού ραντεβού, να εξοικονομήσουν χρόνο, να μειώσουν το στίγμα 

της συνεργασίας με ειδικό ψυχικής υγείας και να βασίσουν τη βοήθεια 

περισσότερο σε οπτικές παρά σε ακουστικές πληροφορίες (Marks et al., 2007). 

Επιπλέον, η αυτό-βοήθεια μέσω διαδικτύου μπορεί να ενισχύσει τα κίνητρα των 

ασθενών παρουσιάζοντας ένα ευρύ φάσμα ελκυστικών οπτικοακουστικών 

πληροφοριών με φωνές που δίνουν οδηγίες σε οποιοδήποτε φύλο, ηλικία, 

προφορά, γλώσσα και ίσως μορφή παιχνιδιού που προτιμά ο πελάτης. Μπορεί 

επίσης να δίνει ανατροφοδότηση άμεσα την πρόοδο του ασθενούς. 

Οι παρεμβάσεις μέσω Διαδίκτυου μπορούν να προσεγγίσουν πληθυσμούς με 

προβλήματα υγείας, τους οποίους δεν μπορούν να προσεγγιστούν με άλλες πιο 

παραδοσιακές μορφές θεραπειών. Για παράδειγμα, ένα σημαντικό ποσοστό των 

ασθενών με ψυχικές διαταραχές δεν ακολουθεί τις παραδοσιακές μορφές 

θεραπείας (Bijl και Ravelli 2000) λόγω του στίγματος που σχετίζεται με την 

ψυχική διαταραχή, των προκαταλήψεων για τους θεραπευτές, της έλλειψης 

προθυμίας να μιλήσει με έναν ξένο για τα προσωπικά προβλήματα , ή λόγω 

φυσικών εμποδίων, όπως προβλήματα στην κοινητικότητα. Για τους ασθενείς με 

σωματικές παθήσεις μπορεί να υπάρχουν εμπόδια για την αναζήτηση 

ψυχολογικής θεραπείας. Οι παρεμβάσεις μέσω του διαδικτύου μπορεί να φτάσουν 

σε ένα τμήμα αυτού του πληθυσμού που δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω των 

παραδοσιακών παρεμβάσεων. Οι ψυχολογικές παρεμβάσεις με βάση το Διαδίκτυο 

για πολλά προβλήματα υγείας βασίζονται συνήθως στις τεχνικές CBT. Ένας 

λόγος είναι τα αποτελέσματα της CBT. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο η CBT 

χρησιμοποιείται συχνά στις παρεμβάσεις μέσω του Διαδικτύου είναι ότι αυτές οι 

τεχνικές προσφέρονται για να λειτουργήσουν σε κείμενο. Οι παρεμβάσεις CBT 

μπορούν πολύ καλά να μετατραπούν σε δομημένη μορφή κειμένου, με 

ψυχοεκπαίδευση, αναθέσεις εργασίας και ασκήσεις που παρουσιάζονται μέσω 

ιστοσελίδων (Ritterband et al., 2006). 

Η CBT μέσω του Διαδικτύου δεν έχει όμως μόνο πλεονεκτήματα. Ένα 

ηλεκτρονικό πρόγραμμα μπορεί να μην είναι κατάλληλο για τεχνοφoβικούς 

ασθενείς και αναλφάβητους, ούτε μπορεί να απαντήσει σε όλες τις πιθανές 

ερωτήσεις που μπορεί να θέσει ο χρήστης. Ομοίως, δεν μπορεί να εντοπίσει 

λεπτές μη λεκτικές και λεκτικές ενδείξεις των πελατών. Επίσης, μπορεί να 

ενθαρρύνει τους πελάτες να επιλέγουν τις εργασίες που τους αρέσουν 

παραλείποντας άλλες σημαντικές (Marks et al., 2007). Εντούτοις, 

συμπληρωματικά με την ψυχοθεραπεία με παραδοσιακό τρόπο έχει φανεί ότι 

δημιουργούν μια καλή εργασιακή συμμαχία μεταξύ του ασθενούς και του 



θεραπευτή (Knaevelsrud και Maercker 2006). Επιπλέον, δεν είναι ακόμη πολύ 

σαφές εάν οι παρεμβάσεις CBT, οι οποίες έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές 

στην θεραπεία με παραδοσιακό τρόπο, είναι επίσης αποτελεσματικές όταν 

παρέχονται μέσω διαδικτύου. Πρόσφατες μελέτες, ωστόσο, δείχνουν ότι αυτό 

μπορεί να ισχύει για τουλάχιστον μερικούς ασθενείς και συγκεκριμένες συνθήκες 

(Carlbring et al., 2005). Δεδομένου ότι το Διαδίκτυο έχει καταστεί διαθέσιμο στο 

ευρύ κοινό σε πολλές δυτικές χώρες, αρκετές δοκιμές έχουν εξετάσει τις 

επιδράσεις των γνωστικών συμπεριφορικών παρεμβάσεων σε τυχαιοποιημένες 

δοκιμές. Σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση, εξετάστηκαν οι επιδράσεις των 

θεραπειών με βάση το Διαδίκτυο για την κατάθλιψη και τις διαταραχές άγχους 

και διαπιστώθηκε ότι οι παρεμβάσεις αυτές είχαν μεγάλες επιδράσεις (Cohen's d 

= 1,00) σε σύγκριση με τις συνθήκες ελέγχου, όταν δόθηκε κάποιου είδους 

καθοδήγηση στους ασθενείς που έλαβαν τη θεραπεία (Spek et al., 2007). Η 

τελευταία αυτή παρατήρηση επιβεβαιώθηκε επίσης σε μια πρόσφατη επισκόπηση 

στην οποία προέκυψε συσχέτιση μεταξύ της ποσότητας επαφής που ξοδεύτηκε με 

τους πελάτες και του μεγέθους των αποτελεσμάτων (Palmqvist et al., 2007). Αυτά 

μεγέθη αποτελεσματικότητας υποδηλώνουν ότι το CBT μέσω διαδικτύου είναι 

εξίσου αποτελεσματική με το CBT πρόσωπο με πρόσωπο και ότι η μορφή στην 

οποία παρέχεται το CBT ενδέχεται να μην σχετίζεται με τα αποτελέσματα που 

βρέθηκαν. Δεν είναι γνωστό, ωστόσο, εάν το CBT μέσω Διαδίκτυού είναι εξίσου 

αποτελεσματικό σε άλλα προβλήματα υγείας. 

Η συστηματική ανασκόπηση των ελεγχόμενων και συγκριτικών μελετών του 

CBT με βάση το Διαδίκτυο για τα προβλήματα υγείας έδειξε ότι η έρευνα στον 

τομέα αναπτύσσεται γρήγορα. Από το 2000, δώδεκα τυχαιοποιημένες μελέτες 

εξέτασαν παρεμβάσεις για πόνο, κεφαλαλγία και διάφορα άλλα προβλήματα 

υγείας. Συνολικά, τα αποτελέσματα είναι πολλά υποσχόμενα αλλά ελαφρώς 

χαμηλότερα από τα μεγέθη των αποτελεσμάτων για τη CBT που παρέχεται στο 

Internet για το άγχος και την κατάθλιψη (Spek et al., 2007). Παρόλο που στο 

πλαίσιο αυτών των διαδικτυακών μελετών επικεντρώθηκαν σε πολλά 

προβλήματα υγείας, υπάρχουν κενά στη βιβλιογραφία όσον αφορά τις θεραπείες 

για προβλήματα υγείας που έχουν βρεθεί ότι βελτιώνονται μέσω της CBT. Για 

παράδειγμα, αρκετές μελέτες έχουν εξετάσει τις επιπτώσεις του CBT για το 

σύνδρομο χρόνιας κόπωσης (Knoop et al., 2007), την ακράτεια (Garley και 

Unwin 2006) ή την σκλήρυνση κατά πλάκας (Thomas et al.) , αλλά αυτά δεν 

έχουν ακόμη μετατραπεί σε μια διαδικτυακή παρέμβαση, παρόλο που οι έρευνες 

διαπίστωσαν θετικά αποτελέσματα της CBT πρόσωπο με πρόσωπο για αυτά τα 

προβλήματα. Άλλες μελέτες έχουν εξετάσει το CBT για προβλήματα ψυχικής 

υγείας (Spek et al., 2007) σχετικά με τις προληπτικές παρεμβάσεις μέσω 

διαδικτύου που στοχεύουν σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής (απώλεια βάρους, 

κάπνισμα, άσκηση κ.ά. (McMahon et al., 2005, Edwards et al., 2006, Gray et al., 



2000), καθώς και παρεμβάσεις που χρησιμοποιούν μη-CBT μεθόδους (McMahon 

et al.) .  

Θα μπορούσαν οι παρεμβάσεις αυτοβοήθειας να χρησιμοποιηθούν ως ένα από τα 

πρώτα βήματα στα προγράμματα σταδιακής φροντίδας (Scogin et al., 2003). Ίσως 

οι παρεμβάσεις με βάση το Διαδίκτυο που χρησιμοποιούνται σε χώρους 

υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει επίσης να εντάσσονται σε αυτά τα πλαίσια 

σταδιακής φροντίδας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει πρόσθετη φροντίδα εάν η 

παρέμβαση με βάση το Διαδίκτυο δεν μειώνει επαρκώς το πρόβλημα του 

ασθενούς. Από την άλλη πλευρά, οι παρεμβάσεις στο Διαδίκτυο μπορούν επίσης 

να αναπτυχθούν, και ίσως τουλάχιστον για ορισμένους ασθενείς να είναι πιο 

κατάλληλες από ό, τι το πρόσωπο με πρόσωπο CBT. Σημαντική είναι επίσης η 

επιλογή της δομής και του περιεχομένου κάθε παρέμβασης μέσω διαδικτύου. 

 

Συζήτηση 

Ο επιπολασμός και το κόστος του χρόνιου πόνου είναι ένα σημαντικό πρόβλημα 

σωματικής και ψυχικής υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα. Ως αποτέλεσμα, 

σημειώθηκε πρόσφατη έκρηξη έρευνας για χρόνιο πόνο, με σημαντική πρόοδο 

στην καλύτερη κατανόηση της αιτιολογίας, της εκτίμησης και της θεραπείας. Το 

βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ως η πιο ευεργετική 

προσέγγιση του χρόνιου πόνου. Με αυτό το μοντέλο παρουσιάζεται μια 

ανασκόπηση των βασικών διαδικασιών νευροεπιστήμης του πόνου (το βιολογικό 

μέρος της βιοψυχοκοινωνικής), καθώς και των ψυχοκοινωνικών παραγόντων. 

Αυτό περιλαμβάνει έρευνα σχετικά με το πώς οι ψυχολογικοί και κοινωνικοί 

παράγοντες αλληλοεπιδρούν με τις διαδικασίες του εγκεφάλου για να επηρεάσουν 

την υγεία και την ασθένεια. Το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο επικεντρώνεται τόσο 

στην ασθένεια όσο και στην νόσο, ενώ η νόσος αντιμετωπίζεται ως η πολύπλοκη 

αλληλεπίδραση των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων 

(Gatchel, 2005). Όπως περιγράφεται συνοπτικά από διάφορους συγγραφείς (π.χ., 

Gatchel, 2004a, 2004b, Turk & Monarch, 2002), η ασθένεια ορίζεται ως ένα 

αντικειμενικό βιολογικό συμβάν που περιλαμβάνει τη διάσπαση συγκεκριμένων 

δομών σώματος ή συστημάτων οργάνων που προκαλούνται είτε από ανατομικές, 

παθολογικές είτε φυσιολογικές αλλαγές. Αντίθετα, η νόσος αναφέρεται σε μια 

υποκειμενική εμπειρία ή αυτοπροσδιορισμό ότι υπάρχει ασθένεια.  

Τα ευρήματα ότι οι γνωστικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στον χρόνιο 

πόνο έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη μεθόδων CBT ως μέσου για την 

αποτελεσματικότερη διαχείρισή του. Οι τεχνικές CBT βοηθούν από την άποψη 

ότι η ερμηνεία, η αξιολόγηση και οι πεποιθήσεις ενός ατόμου σχετικά με την 

κατάσταση της υγείας του και το ρεπερτόριό συμπεριφοράς του σε σχέση με τον 

πόνο και την αναπηρία θα επηρεάσουν τον βαθμό συναισθηματικής και 

σωματικής αναπηρίας που σχετίζεται με την κατάσταση του πόνου (Sullivan, 

Feuerstein, Gatchel, Linton & Pransky, 2005). Οι Morley, Eccleston και Williams 

(1999) ανέφεραν τα αποτελέσματα της συστηματικής ανασκόπησης και της μετα-

ανάλυσης των υφιστάμενων τυχαιοποιημένων δοκιμών CBT για χρόνιο πόνο. 



Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η θεραπεία είναι αποτελεσματική για την 

αντιμετώπιση των χρόνιων παθήσεων. Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις αυτής της 

θεραπείας είναι να αντικαταστήσουν τις δυσπροσαρμοστικές γνωσίες και 

συμπεριφορές των ασθενών με πιο προσαρμοστικές. Πιο πρόσφατα, οι Linton και 

Nordin (2006) ανέφεραν μια 5ετή παρακολούθηση μιας τυχαιοποιημένης 

ελεγχόμενης δοκιμής της πρώιμης παρέμβασης CBT για τον πόνο στην πλάτη. Τα 

αποτελέσματα κατέδειξαν ότι η παρέμβαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα πολύ 

μικρότερο πόνο, οδήγησε σε πιο ενεργό και καλύτερη ποιότητα ζωής και είχε ως 

αποτέλεσμα καλύτερη γενική υγεία, σε σχέση με την ομάδα σύγκρισης. Υπήρχαν 

επίσης σημαντικά μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με την ομάδα 

παρέμβασης CBT. Είναι αρκετές οι μελέτες που τεκμηριώνουν την 

αποτελεσματικότητα του μοντέλου θεραπείας της CBT: Astin, Beckner, Soeken, 

Hochberg και Berman (2002). Keefe and Caldwell (1997). Bradley (2003). Burns, 

Kubilis, Bruehl, Harden και Lofland (2003). Ε. Chen, Cole και Κάτω (2004). 

Cutler et αϊ. (1994). Οι Spinhoven et αϊ. (2004). Weydert, Ball και Davis (2003). 

και Turner, Mancl και Aaron (2006).  

Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάζουν και οι νέες θεραπείες, αποδοχής και 

δέσμευσης και η θεραπεία μέσω mindfulness. Οι θεραπείες αυτές βασίζονται στο 

γνωσιακό- συμπεριφοριστικό μοντέλο θεραπείας και εμπεριέχουν πολλές από τις 

τεχνικές της CBT. Τα αποτελέσματα των ερευνών πάνω σε αυτή τη νέα γενιά 

θεραπειών είναι αρκετά ελπιδοφόρα και εξίσου σημαντικά με αυτά της CBT 

θεραπείας. Πολλές φορές όμως λόγω του ότι τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιούν το 

ένα τεχνικές του άλλου είναι δύσκολο να γίνει η μεταξύ τους σύγκριση. Η έρευνα 

σε αυτό το τομέα όπως και γενικά όσον αφορά το χρόνιο πόνο και την συμβολή 

των CBT θεραπειών χρήζει περαιτέρω διεύρυνσης. 

 

Ένας σημαντικός όγκος έρευνας υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα τη CBT 

στη βελτίωση του χρόνιου πόνου και των σχετικών αποτελεσμάτων σε μια 

μεγάλη ποικιλία συνδρόμων που προκαλούν πόνο. Τα οφέλη είναι συχνά μέτρια 

κατά μέσο όρο. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων της CBT για ασθενείς με χρόνιο 

πόνο και η μη αξιοποίηση της CBT για πολλούς ανθρώπους με χρόνιο πόνο 

μπορεί να βελτιωθεί με την αντιμετώπιση των αρκετών κενών στη βιβλιογραφία. 

 

Οι παρεμβάσεις CBT που αξιολογούνται σε RCT ποικίλλουν ευρέως σε 

περιεχόμενο, μορφή (π.χ. ομαδική θεραπεία- ατομική θεραπεία, ατομικές 

θεραπείες- Web) και αριθμό συνεδριών. Η CBT για πόνο είναι συνήθως μια 

θεραπεία πολλών συστατικών χωρίς ενιαίο πρωτόκολλο θεραπείας είτε για 

ομαδική είτε για ατομική θεραπεία. Λείπει επίσης έρευνα που συγκρίνει 

διαφορετικό αριθμό συνεδριών, μορφή και περιεχόμενο θεραπείας. Δεν ξέρουμε 

ακόμα τι συγκεκριμένα συστατικά CBT, μέθοδοι ή χρόνος θεραπευτικής 

παρέμβασης έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα για άτομα με χρόνιο πόνο γενικά ή 

για συγκεκριμένες υποομάδες. Έρευνα απαιτείται επίσης για να καθοριστεί εάν 

και πώς η χρήση ενισχυτικών συνεδριών μετά την αρχική θεραπεία προωθεί τη 

διατήρηση των αποτελεσμάτων καθώς και της βέλτιστης συχνότητας, διάρκεια 



και τρόπου (π.χ., πρόσωπο, τηλέφωνο) τέτοιου είδους συνεδριών. Σε ένα άρθρο 

σχετικά με την αύξηση της διάδοσης και της υιοθέτησης ψυχολογικών θεραπειών 

(Rotheram-Borus, Swendeman, & Chorpita, 2012) πρότειναν τον εντοπισμό 

αποτελεσματικών στοιχείων των παρεμβάσεων, χρησιμοποιώντας αυτά τα 

στοιχεία για την ανάπτυξη συγκεκριμένων τεχνικών και δεξιοτήτων θεραπείας, 

ώστε οι ασθενείς να λαμβάνουν ενίσχυση σε δεξιότητες που τη χρειάζονται.  

Η γνώση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της CBT για τον πόνο εξαρτάται 

από την ποιότητα και την αναφορά της έρευνας. Υπάρχει ανάγκη για τυποποίηση 

των μέτρων σε όλες τις έρευνες έτσι ώστε τα αποτελέσματα να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για μετα-αναλύσεις (R. H. Dworkin et al., 2005, 2008). Η 

ποιότητα στις έρευνες ψυχολογικών παρεμβάσεων δεν αφορά μόνο το σχεδιασμό 

και τις μεθόδους της μελέτης, αλλά και την ποιότητα της θεραπείας. Η κακή 

ποιότητα μελέτης, ο σχεδιασμός και η θεραπεία προκαλούν επαναλαμβανόμενη 

κριτική στις συστηματικές ανασκοπήσεις στην  CBT για χρόνιο πόνο (Aggarwal 

et al.,2011; Macea et al., 2010; Palermo et al., 2010;.Williams et al., 2012).  

Η εμπιστοσύνη στα ευρήματα της έρευνας CBT βασίζεται στην υπόθεση ότι η 

θεραπεία παραδόθηκε όπως είχε προβλεφθεί(ακεραιότητα της θεραπείας: 

Perepletchikova, Treat, & Kazdin, 2007). Η ακεραιότητα της θεραπείας 

συνεπάγεται την προσήλωση του θεραπευτή στα καθορισμένα στοιχεία θεραπείας 

και την αποφυγή απαγορευμένων στοιχείων θεραπείας, καθώς και τη θεραπευτική 

κατάρτιση και ικανότητα στην υλοποίηση της παρέμβασης (Bellg et al., 2004; 

Perepletchikova et al., 2007). Η αξιολόγηση της ικανότητας του θεραπευτή αξίζει 

να εξεταστεί σε μελλοντικές μελέτες της CBT για πόνος.  

Μια άλλη σημαντική πρόκληση είναι η εξασφάλιση επαρκούς εμπλοκής στη 

θεραπεία έτσι ώστε ο ασθενής να μην παρακολουθεί μόνο συνεδρίες αλλά επίσης 

συμμετέχει ενεργά (π.χ. ολοκληρώνει την εργασία στο σπίτι, εφαρμόζει 

δεξιότητες σε πραγματικές καταστάσεις ζωής). Σε μελέτες για CBT για πόνο, λίγα 

είναι γνωστά για την δέσμευση πέρα από τα ποσοστά παρακολούθησης και 

εγκατάλειψης της θεραπείας. Απαιτείται έρευνα για την αύξηση της γνώσης 

σχετικά με τρόπους ενίσχυσης της ενεργού συμμετοχής των ασθενών στο CBT, 

καθώς και για την ανάπτυξη μέτρων που καταγράφουν επαρκώς αυτή τη 

δέσμευση. 

Αυξημένη γνώση σχετικά με τα χαρακτηριστικά του ασθενούς που σχετίζεται με 

την ανταπόκριση στην CBT (δηλαδή, το αποτέλεσμα της θεραπείας) θα μπορούσε 

να βοηθήσει να ωφεληθούν και να ταιριάξουν τους ασθενείς με τις πιο 

κατάλληλες θεραπείες και να προσαρμόσουν τις παρεμβάσεις στα 

χαρακτηριστικά του ασθενούς. Ελάχιστη έρευνα έχει διεξαχθεί σε αυτό, η οποία 

έχει επισημανθεί ως μία από τις πιο σημαντικές κατευθύνσεις για τη μελλοντική 

έρευνα στο χρόνιο πόνο (Jensen, 2011; Thorn & Burns, 2011).  Η έλλειψη 

μελετών, ο μικρός αριθμός συμμετεχόντων από ομάδες φυλετικών και εθνοτικών 

μειονοτήτων ή από άλλες ομάδες που συνήθως δεν εκπροσωπούνται στις RCT, 

και η χαμηλή στατιστική ισχύς των υφιστάμενων μελετών αφήνει ανοιχτή την 

έρευνα σε αυτό το πεδίο. 



Υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα μετάφρασης γνώσεων μεταξύ της έρευνας και της 

ευρείας υιοθέτησης παρεμβάσεων CBT για πόνο, βάσει αποδεικτικών στοιχείων 

στην κοινότητα. Οι Rotheram-Borus et al.(2012) πρότεινε τη χρήση έρευνας και 

στρατηγικών για την κατανόηση και ανταπόκριση στις ανάγκες των ατόμων 

προκειμένου να προωθηθεί η υιοθέτηση ψυχολογικών θεραπειών εν γένει. Τέτοιές 

οι στρατηγικές αξίζουν την εξέταση στις προσπάθειες για αύξηση της χρήση CBT 

για χρόνιο πόνο. Οι κοινοτικές προσεγγίσεις συμμετοχικής έρευνας (CBPR) είναι 

μια άλλη πολλά υποσχόμενη οδός γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ επιστήμης και 

πρακτικής, ιδίως σε ανεπαρκείς κοινότητες οι κοινωνικές ανισότητες είναι 

εμφανείς 
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