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Στόχος Εργασίας/Παρουσίασης

• Τι είναι η περιγεννητική δυσφορία (κατάθλιψη/άγχος);
• Θα εστιάσει στην περιγεννητική ΙΨΔ - Πότε δίνεται η διάγνωση;
• Επιδημιολογία/Αιτιολογία
• Σημασία έγκαιρης ενημέρωσης à ανεπαρκής ενημέρωση οδηγεί 

σε μη έγκαιρη διάγνωση και ακατάλληλη (ή καθόλου) βοήθεια 
• Θεραπεία 
• Ιδιαιτερότητες 



Τι είναι οι περιγεννητικές ψυχικές διαταραχές;

• Περιγεννητική κατάθλιψη
• Περιγεννητικό άγχος 
• Περιγεννητική δυσφορία: «να βιώνει μια γυναίκα κατάθλιψη 

και/ή άγχος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή κατά τη 
διάρκεια του πρώτου έτους μετά τη γέννα» (Wenzel, & 
Kleiman, 2015, σελ. 2)



Περιγεννητική Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή 
Διαγνωστικά κριτήρια (DSM V)
• Παρουσία ιδεοληψιών, ή ψυχαναγκασμών ή και των δύο. Οι ιδεοληψίες ορίζονται ως

«επανειλημμένες και επίμονες σκέψεις, παρορμήσεις ή εικόνες, οι οποίες βιώνονται, κατά τη
διάρκεια της διαταραχής, ως παρείσακτες και απρόσφορες και στα περισσότερα άτομα
προκαλούν έντονο άγχος ή ενόχληση. Το άτομο προσπαθεί να αγνοεί ή να καταστέλλει τέτοιες
σκέψεις, παρορμήσεις ή εικόνες, ή να τις εξουδετερώνει με κάποια άλλη σκέψη ή πράξη (π.χ.
εκτελώντας έναν ψυχαναγκασμό)» (APA, 2013, σελ. 129).

• Οι ψυχαναγκασμοί ορίζονται ως «επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές (πλύσιμο χεριών, ή
νοερές πράξεις, όπως προσευχές), τις οποίες το άτομο αισθάνεται αναγκασμένο να εκτελέσει
ως απάντηση σε μία ιδεοληψία ή σύμφωνα με κανόνες, οι οποίοι πρέπει να εφαρμοστούν
αυστηρά. Οι συμπεριφορές ή οι νοερές πράξεις αποβλέπουν στην αποτροπή ή τη μείωση της
ενόχλησης ή στην αποτροπή κάποιου απευκταίου γεγονότος ή κατάστασης, ωστόσο αυτές οι
συμπεριφορές ή νοερές πράξεις δεν συνδέονται με ρεαλιστικό τρόπο με αυτό για το οποίο
έχουν σχεδιαστεί να εξουδετερώνουν ή να αποτρέπουν ή είναι σαφώς υπερβολικές. Επίσης, οι
ιδεοληψίες ή οι ψυχαναγκασμοί είναι χρονοβόροι ή προκαλούν κλινικά σημαντική ενόχληση ή
έκπτωση στην κοινωνική, επαγγελματική ή άλλες σημαντικές περιοχές της λειτουργικότητας»
(APA, 2013, σελ. 129).

• Συμπτώματα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή κατά τη διάρκεια του πρώτου
έτους μετά τον τοκετό.



• Οι ιδεοληψίες και οι ψυχαναγκασμοί συνήθως εστιάζουν γύρω από το μωρό και τη φροντίδα
του μωρού.

• Έναρξη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: οι ιδεοληψίες/ψυχαναγκασμοί συνήθως
συνδέονται με το φόβο της μητέρας μήπως βλάψει άθελά της το μωρό, π.χ. «τα χέρια μου είναι
γεμάτα μικρόβια – αν πιάσω το στόμα μου, μπορεί να κολλήσω κάτι το μωρό»

• ‘Εναρξη μετά τον τοκετό: συχνότερα υπάρχει ο φόβος της μητέρας, μήπως βλάψει ηθελημένα
το μωρό, π.χ. παρεισφρητική εικόνα ότι η μητέρα πετάει κάτω το μωρό της

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι γυναίκες αυτές δεν πραγματοποιούν τους ιδεοληπτικούς
φόβους τους - μια μητέρα που ταλαιπωρείται από τη νοερή εικόνα ότι μαχαιρώνει το μωρό της,
δεν είναι πιθανό να το μαχαιρώσει. Ωστόσο, αυτές οι ιδεοληψίες προκαλούν έντονο στρες και
δυσφορία σε αυτές τις γυναίκες και οδηγούν σε ψυχαναγκασμούς ή αποφυγή του μωρού.



Επιδημιολογία

Αποτελέσματα μετα-ανάλυσης (Russell, Fawcett, & Mazmanian, 2013)
• κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: 2.07% 
• κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους μετά τον τοκετό: 2.43% 
• πιθανότητες να εμφανίσει  ΙΨΔ σε άλλες στιγμές της ζωής της: 1.08%

Άλλες έρευνες έδειξαν ότι το ποσοστό της περιγεννητικής ΙΨΔ μετά τον 
τοκετό είναι 4-9% (π.χ. McGuinness, Bissett, & Jones, 2011)

• Φαίνεται ότι ο τοκετός αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης συμπτωμάτων 
ΙΨΔ (Miller, Chu, Gollan, & Gossett, 2013). 



Σημασία της έγκαιρης αναζήτησης 
βοήθειας 

Συχνά οι γυναίκες που βιώνουν περιγεννητικές ψυχολογικές δυσκολίες δεν αναζητούν
την κατάλληλη βοήθεια (Matthey, Barnett, Howie, & Kavanagh, 2003).
Λόγοι:
• Τα συμπτώματα αποδίδονται σε λανθασμένα αίτια με αποτέλεσμα να μην δοθεί η

σωστή διάγνωση και να παραπεμφθούν σε ακατάλληλες/αναποτελεσματικές
θεραπευτικές παρεμβάσεις (Challacombe, & Wroe, 2013).

• Οι ιδεοληψίες δεν γίνονται κατανοητές μέσα από το πρίσμα της ΙΨΔ και οι γυναίκες
θεωρούνται «κίνδυνος» για το μωρό τους.

• Ανεπαρκής ενημέρωση à γυναίκες δεν αναγνωρίζουν ότι αυτό που τους
συμβαίνει είναι μια ψυχική διαταραχή για την οποία υπάρχει θεραπεία.

• Οι μητέρες ντρέπονται ή/και φοβούνται για αυτό που βιώνουν και για τις
συνέπειες που μπορεί να έχει το να μιλήσουν σε κάποιον για τις σκέψεις
(ιδεοληψίες) που έχουν σε σχέση με το να προκαλέσουν κακό στο μωρό τους



Θεραπεία για την περιγεννητική ΙΨΔ

• Θεραπεία επιλογής: γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία (ΓΣΘ) 
και η χορήγηση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων (NICE (2005, 2014))

• Πολλές γυναίκες φαίνεται να προτιμούν την επιλογή της 
ψυχοθεραπείας σε σχέση με τη φαρμακοθεραπεία, λόγω των 
πιθανών παρενεργειών (Battle et al., 2013).

• Η κάθε περίπτωση πρέπει να εξατομικεύεται και έτσι η κάθε 
γυναίκα θα πρέπει να συζητάει το ενδεχόμενο της φαρμακευτικής 
αγωγής με τον/τη γιατρό της. 



Αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ για την περιγεννητική 
ΙΨΔ

• Δεν υπάρχουν πολλές έρευνες που να εξετάζουν την αποτελεσματικότητα 
της ΓΣΘ για την περιγεννητική ΙΨΔ. Επιπλέον, οι οδηγίες του National 
Institute for Clinical Excellence (NICE) βασίζονται σε ερευνητικές μελέτες 
μικρής κλίμακας (Young, 2019).

• Aποτελεσματική στη μείωση των συμπτωμάτων της ΙΨΔ χωρίς όμως να 
βελτιώνει τη σχέση της μητέρας με το μωρό (Challacombe et al., 2017)

• ΓΣΘ φαίνεται να ταιριάζει σε αυτόν τον πληθυσμό, καθώς απευθύνεται σε 
γυναίκες που καλούνται να ανταπεξέλθουν ταυτόχρονα σε πολλές 
υποχρεώσεις (Wenzel, & Kleiman, 2015).

• ΓΣΘ έχει καλή αποτελεσματικότητα για την πρόληψη των ιδεοληψιών και 
καταναγκασμών σε εγκύους (Timpano et al., 2011).



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 



Βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο (Wenzel, 2011)



Εκτεταμένο ΓΣ Μοντέλο της Συναισθηματικής Δυσφορίας (Greenberg, 
McWilliams, & Wenzel, 2014 )



Το Γνωσιακό Συμπεριφοριστικό Μοντέλο της Περιγεννητικής Δυσφορίας (Wenzel, & 
Kleiman, 2015): Συνδυασμός των δύο μοντέλων και κοινά στοιχεία



Θεραπευτική Σχέση 

• Θετική έκβαση της θεραπείας είναι περισσότερο πιθανή, όταν υπάρχει 
μια καλή θεραπευτική σχέση από την αρχή της θεραπείας (Martin et al., 
2000).

• Συχνά αισθάνονται «κακές μητέρες» και διακατέχονται από ενοχές, 
επικριτικότητα και αίσθημα αποτυχίας στο ρόλο τους à ανάγκη για ένα 
ασφαλές, μη επικριτικό περιβάλλον.

• Το πιο σημαντικό στοιχείο της θεραπευτικής σχέσης à η δημιουργία του 
πιο ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος που θα μπορούσαν να 
έχουν στη ζωή τους εκείνη την στιγμή (Wenzel και Kleiman (2015)

• Ώρα της θεραπείας ως «ιερή ώρα», καθώς καταφέρνουν να 
απομακρυνθούν για λίγο από τις υποχρεώσεις τους και να κάνουν κάτι για 
τον εαυτό τους (Kleiman, 2009)



Θεραπευτική Σχέση - Ιδιαιτερότητες

• Φόβος, άγχος, μοναξιά, έλλειψη ύπνου, κούραση à μπορούν να επηρεάσουν 
τον τρόπο σκέψης και τη μνήμη τους και έτσι ο θεραπευτής/η θεραπεύτρια 
θα πρέπει να δείχνει κατανόηση, υπομονή και φροντίδα προς τις ανάγκες 
τους και να προχωράει σταδιακά τη θεραπεία σύμφωνα με τους ρυθμούς της 
θεραπευόμενης (Wenzel, & Kleiman, 2015)

• Προσοχή στην αναδόμηση των (πολλών) αρνητικών σκέψεων, καθώς αυτό 
μπορεί να φανεί κουραστικό στις θεραπευόμενες και να επηρεάσει τη 
θεραπευτική σχέση (Newman, 2007). Πολλές από αυτές είναι συναισθηματικά 
φορτισμένες, καθώς συνδέονται με την ικανότητά τους ως μητέρες. 

• Κατανόηση για μη ολοκλήρωση εργασίας σπιτιού και προσοχή στην 
«υπερφόρτωση». 



Ετοιμότητα για Αλλαγή 

• Μικρό ποσοστό από αυτές τις γυναίκες βρίσκονται στο στάδιο της 
δράσης (Prochaska και DiClemente (1982, 2005)) και γι’ αυτό είναι 
σημαντικό να αξιολογείται από νωρίς στη θεραπεία η ετοιμότητα 
για αλλαγή, καθώς με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η πρόωρη 
λήξη της θεραπείας και ο λανθασμένος θεραπευτικός σχεδιασμός 
(Norcross, Krebs, & Prochaska, 2011).

• Χρήση των τεχνικών της κινητοποιητικής συνέντευξης 
(motivational interviewing) μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη στα 
πρώτα στάδια της θεραπείας πριν ο θεραπευτής/η θεραπεύτρια 
προχωρήσει στην εφαρμογή άλλων τεχνικών της ΓΣΘ (Wenzel, & 
Kleiman, 2015). 



Δομή της ΓΣΘ για την Περιγεννητική ΙΨΔ

Τρία στάδια (Wenzel et al., 2011)
• Αρχικό Στάδιο (πρώτες 1-3 συνεδρίες)
• Μεσαίο Στάδιο (κυρίως μέρος της θεραπείας - παρεμβάσεις)
• Τελικό Στάδιο (διατήρηση της αλλαγής, πρόληψη και 

αντιμετώπιση υποτροπής)



Δομή της Συνεδρίας 

• Έλεγχος της διάθεσης 
• Σύνδεση με προηγούμενη συνεδρία
• Καθορισμός ατζέντας 
• Συζήτηση θεμάτων ατζέντας 
• Καθορισμός εργασίας σπιτιού
• Σύνοψη συνεδρίας και ανατροφοδότηση

Όμως χρειάζεται να υπάρχει και ευελιξία και εξατομίκευση 



Αρχικό Στάδιο 

• Περιλαμβάνει: αξιολόγηση, ψυχοεκπαίδευση για την 
εφαρμογή της ΓΣΘ, το ΓΣΘ μοντέλο και τη ΓΣΘ για τις 
περιγεννητικές ψυχικές διαταραχές, την αναγνώριση και 
αντιμετώπιση εμποδίων συμμετοχής/εμπλοκής στη θεραπεία, 
τη δημιουργία της αρχικής γνωσιακής διατύπωσης 
περίπτωσης με βάση τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί 
από την αξιολόγηση/ιστορικό/συνεδρίες, το συνεργατικό 
θεραπευτικό σχεδιασμό και την εξάσκηση με κάποιο εργαλείο 
της ΓΣΘ ανάλογα με τις ανάγκες της θεραπευόμενης (Wenzel, 
& Kleiman, 2015). 



Αρχικό Στάδιο - Ιδιαιτερότητες 

• Παρόλο που η ΓΣΘ βασίζεται στο συνεργατικό εμπειρισμό, είναι σύνηθες, 
κατά την πρώιμη φάση της θεραπείας, οι γυναίκες να αισθάνονται 
«χαμένες» και να βασίζονται στο/στη θεραπευτή/θεραπεύτριά τους να 
αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες στην ανάπτυξη ενός πλάνου 
θεραπείας (Wenzel, & Kleiman, 2015). Με το πέρασμα των συνεδριών, 
μειώνεται η δυσφορία και αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, 
αναλαμβάνοντας έναν πιο ενεργητικό ρόλο στον προσανατολισμό της 
θεραπείας. 

• Σημαντικό οι θεραπευτές/θεραπεύτριες να είναι ευέλικτοι/ευέλικτες, να 
δίνουν χώρο στις γυναίκες και να προχωρούν τη θεραπεία με γνώμονα τις 
ανάγκες αυτών των γυναικών. 



Μεσαίο Στάδιο

• Συνεργατική επιλογή γνωσιακών και συμπεριφοριστικών 
τεχνικών ανάλογα με τις ανάγκες/δυσκολίες, με βάση τη 
γνωσιακή διατύπωση περίπτωσης. 

• Συνηθισμένες τεχνικές: γνωσιακή αναδόμηση, συμπεριφορική 
ενεργοποίηση, έκθεση και παρεμπόδιση αντίδρασης, 
συμπεριφορικά πειράματα, επίλυση προβλημάτων, 
εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων, τεχνικές χαλάρωσης, 
εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά κ.α.



Μεσαίο Στάδιο - Ιδιαιτερότητες

• Προσοχή στην εφαρμογή κάποιων τεχνικών, π.χ. έκθεση.

• Η έκθεση μπορεί αρχικά να αυξήσει πολύ το άγχος της 
θεραπευόμενης, είναι σημαντικό να έχει εδραιωθεί μια καλή 
θεραπευτική σχέση και να έχει προηγηθεί η ψυχοεκπαίδευση. 
Συνήθως, οι έγκυες εξαιρούνται από έρευνες που εξετάζουν την 
αποτελεσματικότητα της έκθεσης λόγω της υπόθεσης ότι η αύξηση 
του άγχους μπορεί να επηρεάσει το μωρό – ωστόσο αυτή η 
υπόθεση δεν έχει αποδειχθεί (Arch, Dimidjian, & Chessick, 2012). 
(Προτείνεται να συμβουλεύονται τον/τη γυναικολόγο πρώτα).  



Τελικό Στάδιο
• Στόχος: αναγνώριση και διατήρηση των αλλαγών, γενικευμένη χρήση των 

γνωσιακών και συμπεριφοριστικών εργαλείων και δημιουργία ενός 
συνεργατικού πλάνου πρόληψης και αντιμετώπισης της υποτροπής (Wenzel, & 
Kleiman, 2015). Ο στόχος είναι η θεραπευόμενη να γίνει θεραπεύτρια του 
εαυτού της. 

• Πλάνο πρόληψης υποτροπής: ενδείξεις που υποδεικνύουν τον κίνδυνο 
υποτροπής ή/και της αναζήτησης επαγγελματικής βοήθειας, εργαλεία και 
τεχνικές που μπορούν να εφαρμόσουν αν αντιληφθούν κάποιο σημάδι, 
ονόματα και τηλέφωνα ανθρώπων με τους οποίους μπορούν να 
επικοινωνήσουν για υποστήριξη, και τα στοιχεία των ανθρώπων/κέντρων που 
μπορούν να καλέσουν, αν χρειαστεί να ζητήσουν επαγγελματική βοήθεια. 

• Follow-up συνεδρίες



Άλλες Ιδιαιτερότητες της Θεραπείας

• Έλλειψη χρόνου ή ενέργειας για την ολοκλήρωση εργασίας 
σπιτιού à ψυχοεκπαίδευση, συνεργατικός καθορισμός εργασίας 
σπιτιού, εξέταση πιθανών δυσκολιών και αντιμετώπιση τους. 

• Έλλειψη ύπνου à δυσκολία μνήμης και συγκέντρωσης à τακτικές 
περιλήψεις συνεδρίας και τελική σύνοψη (σε ορισμένες 
περιπτώσεις ακόμα και γραπτά).

• Προσοχή σε άλλες δυσκολίες σχετικά με φροντίδα εαυτού, π.χ. 
διατροφή, υγιεινή κλπ. 

• Διαταραγμένες διαπροσωπικές σχέσεις – έλλειψη υποστήριξης 
(χρειάζεται να συμπεριληφθεί στη διατύπωση περίπτωσης) 



Επίλογος

• Παρόλο που δεν υπάρχουν πολλές έρευνες πάνω στην 
αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ για την περιγεννητική ΙΨΔ, η ΓΣΘ 
θεωρείται θεραπεία επιλογής και φαίνεται να είναι 
αποτελεσματική θεραπεία για την περιγεννητική ΙΨΔ.

• Σημαντικό: επαρκής ενημέρωση για να υπάρχει αναγνώριση των 
δυσκολιών και κατάλληλη θεραπεία.

• Υπάρχουν επιλογές και κατάλληλες θεραπείες για αυτές τις 
γυναίκες που μπορούν να τις βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις 
δυσκολίες που βιώνουν.
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