
                                   Θεραπευτής/τρια:

                                   Επόπτης/τρια: 

                                   Εξωτερικός κριτής:

Σηµειώστε: (√) (√) (√) (√) σωστό, (Χ) λάθος, (-) παράλειψη Προτάσεις - Σχόλια

Τίτλος
Έναρξη µε "Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης..."
Αναφορά σε ηλικιακή οµάδα ή αναπτυξιακό στάδιο
Κύρια διάγνωση
∆ευτερεύουσες διαγνώσεις
Αναφορά σε άλλα βασικά χαρακτηριστικά (αν χρειάζεται )

Αναφορά στο φύλο/σεξ. προσανατολισµό του θεραπευόµενου 

Αναφορά στο επάγγελµα / ιδιότητα θεραπευόµενου
Στοχεία από άξονες III, IV, V
Κάτω από τον τίτλο παρατίθενται:
Όνοµα συγγραφέα/ων ως εξής: Α. Λεοντιάδου, Κ. Ευθυµίου
(Θεραπευτής/τρια, επόπτης/τρια)

Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

Περίληψη (150 λέξεις)

Ελληνικά (και Αγγλικά αν ζητείται)
Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου

Αναφορά στο επάγγελµα / ιδιότητα θεραπευόµενου

Αναφορά σε άλλα βασικά χαρακτηριστικά

Αναφορά στο αίτηµα κατά την προσέλευση

Κύρια διάγνωση

∆ευτερεύουσες διαγνώσεις

Στοιχεία από άξονες III, IV, V

Γενικό θεραπευτικό πλάνο

Έντυπο Συµµόρφωσης προς το Υπόδειγµα Συγγραφής Μελέτης Περίπτωσης µε Κύρια ∆ιάγνωση στον Άξονα Ι
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Κύριες τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν

Συνολικός αριθµός συνεδριών (διακρίνονται διαγνωστικές-αναµνηστικές) 

∆ιάρκεια / ∆ιάστηµα που έλαβε χώρα η θεραπεία

Σχόλιο για την αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης 

Ιστορικό (750 λέξεις)

Γενικές πληροφορίες

Τυχαίο όνοµα (όχι αρχικά π.χ. Ρ.Σ.αλλά µικρό όνοµα)

Ηλικία 

Ιδιότητα

Οικογενειακή κατάσταση 

∆ιαµονή

Επαγγελµατική κατάσταση

Οικονοµική κατάσταση 

Καταγωγή 

Σεξουαλικός προσανατολισµός

Ενδιαφέροντα 

Μορφωτικό επίπεδο

Αναφορά στο αν προσήλθε µόνος για θεραπεία ή η πηγή παραποµπής

Κύριο αίτηµα

Χρήση λέξεων - διατυπώσεων ασθενή

Ιστορικό παρούσας διαταραχής & προσπάθειες αντιµετώπισης

Περιγραφή παρούσας διαταραχής

Συναισθηµατικά συµπτώµατα

Γνωστικά συµπτώµατα

Συµπεριφοριστικά συµπτώµατα

Σωµατικά συµπτώµατα

Περιβαλλοντικές πιέσεις

Προσπάθειες αντιµετώπισης (coping strategies) 

© Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

Γ. Ευσταθίου, Μ. Ζορµπά, Υ. Πέννα 2 από 8



Σηµειώστε: (√) (√) (√) (√) σωστό, (Χ) λάθος, (-) παράλειψη Προτάσεις - Σχόλια

Ψυχιατριακό ιστορικό

Αναφορά στο ατοµικό ψυχιατρικό ιστορικό (έστω κι αν δεν υπάρχει)

Αναφορά σε χρήση ουσιών (έστω κι αν δεν υπάρχει)

Αναφορά σε προηγούµενες συνεργασίες µε ειδικούς ψυχικής 

υγείας (πρόβληµα, διάρκεια συνεργασίας, είδος παρέµβασης)

Ιατρικό ιστορικό

Αναφορά σε ιατρικά προβλήµατα που θα µπορούσαν να επηρε-

άσουν την ψυχολογική λειτουργία ή την πορεία της θεραπείας

Αναφορά σε µακροχρόνιες νοσηλείες

Αναφορά σε διάγνωση γιατρου (αν υπάρχει)

Αναφορά σε αποτελέσµατα ιατρικών εξετάσεων (αν υπάρχουν)

Νοητικές λειτουργίες

Αναφορά σε ευρήµατα σχετικά µε τη νοητική κατάσταση

του/της θεραπευόµενου/ης 

Αναφορά σε χρόνο εµφάνισης νοητικών ελλειµµάτων

Σχόλιο για γενική λειτουργικότητα (όπως προκύπτει από 

την απόδοση σε υποχρεώσεις-ενασχολήσεις)

Παρατηρήσεις για γενική εµφάνιση - διάθεση 

Αναφορά σε πιθανά ελλείµατα στις δεξ. αυτοπεριποίησης

Ατοµικό ιστορικό (προσωπική και κοινωνική ιστορία)

Σύντοµη αναφορά στην ζωή του ασθενούς από παιδική 

ηλικία µέχρι σήµερα

Ανάπτυξη ιστορικού κατά χρονολογική σειρά

Σύνοψη κύριων χαρακτηριστικών προσωπικής και κοινωνι-

κής ζωής του θεραπευόµενου

Αναφορά στην κοινωνική ζωή του θεραπευόµενου

Αναφορά στο είδος των σχέσεων που συνάπτει

Αναφορά στο ερωτικό και σεξουαλικό ιστορικό

Αναφορά σε σηµαντικά γεγονότα σε τοµείς όπως:
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> εκπαίδευση

> στρατιωτική θητεία

> γάµος κλπ.

Σηµαντικές εµπειρίες

Ενδεχόµενα ψυχοτραυµατικά γεγονότα (παράθεση λέξεων

ή διατυπώσεων του θεραπευόµενου)

Σύστηµα κοινωνικής υποστήριξης

Ενδιαφέροντα 

Αναφορά σε πιθανά αναπτυξιακά προβλήµατα

Οικογενειακό ιστορικό µέχρι σήµερα

Οικογένεια καταγωγής:

Περιγραφή προσωπικότητας µελών άµεσης οικογένειας 

Περιγραφή του ρόλου κάθε µέλους στην οικογένεια

Περιγραφή των σχέσεων µέσα στην οικογένεια 

Παρούσα οικογένεια:

Περιγραφή προσωπικότητας µελών άµεσης οικογένειας 

Περιγραφή του ρόλου κάθε µέλους στην οικογένεια

Περιγραφή των σχέσεων µέσα στην οικογένεια 

Αναφορά σε γεγονότα ορόσηµα ή γεγονότα µε τραυµατικό 

χαρακτήρα στο πλαίσιο του οικογενειακού περιβάλλοντος

Αναφορά σε ψυχιατρικό ιστορικό µελών οικογένειας

∆ιαγνώσεις κατά DSM-IV

Κύρια διάγνωση ('Αξονας Ι ή ΙΙ)

∆ευτερεύουσες διαγνώσεις (Άξονας Ι ή ΙΙ)

Και στους υπόλοιπους άξονες όπου κρίνεται απαραίτητο

Περιγραφή συλλογιστικής διαφοροδιάγνωσης

Αν υπάρχουν συµπτώµατα που δεν δικαιολογούν διάγνωση,

σχολιάζεται ο λόγος που δεν τέθηκε η διαγνωση

Αναφορά σε αποτελέσµατα ψυχοµετρικών εργαλείων
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Στοιχεία σχετικά µε τα όποια προβλήµατα κατά τη διαδικα-  

σία συµπλήρωσης

Συνοπτική αναφορά σε δείκτες και ερµηνεία τους

Σύνδεση ευρηµάτων µε διάγνωση που δόθηκε

∆ιατύπωση Περίπτωσης (Case Formulation) (500 λέξεις)

Έναρξη προβλήµατος - Γεγονότα ζωής

Γεγονότα ζωής / Ορόσηµα 

Αναφορά σε άλλους ψυχοπιεστικούς παράγοντες χωρίς 

περιγεγραµµένο χαρακτήρα

Αναφορά στην αντιµετώπιση της προβληµατικής συµπερι-

φοράς από το περιβάλλον του ασθενή

Οριζόντια διερεύνηση

Κυρίαρχες αυτόµατες σκέψεις

Παρούσα συµπεριφορά

Αντισταθµιστικές συµπεριφορές

Ενεργοποιούσες καταστάσεις

Παράθεση τριών χαρακτηριστικών παραδειγµάτων ενεργοποι-

ουσών καταστάσεων στο ∆ιάγραµµα Γνωσιακής ∆ιατύπωσης

Αποτύπωση της κλινικής εικόνας µε περιγραφή χαρακτηρι-

στικών συµπεριφορών και µέσα στο κείµενο

Αναφορά στις γνωσιακές παραποιήσεις

Προπάθεια εξήγησης του τρόπου που οι δυσλ. αυτ. σκέψεις 

& οι γνωσ.παραποιήσεις προκύπτουν στο πλαίσιο γενικής 

γνωσιακής οργάνωσης του θεραπευόµενου

Αναφορά στο µηχανισµό διατήρησης του προβλήµατος

σε επίπεδο γνωσιακής επεξεργασίας
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Αναφορά στο µηχανισµό διατήρησης σε επίπεδο συµπεριφοράς

Κάθετη διερεύνηση 

Πεποιθήσεις (συγκεκριµένες για διαταραχή)

Συντελεστικές πεποιθήσεις / Κανόνες

Αντισταθµιστικές συµπεριφορές 

Αναφορά σε τρόπο διαµόρφωσης πεποιθήσεων

Αναφορά σε περιβαλλοντικά στοιχεία / µαθησιακό ιστορικό

(που σχετίζονται µε προέλευση των κανόνων & 

των αντισταθµιστικών συµπεριφορών)

∆ιάγραµµα

Ορόσηµα και περιβάλλον

Πεποιθήσεις

Συνετελεστικές πεποιθήσεις / Κανόνες

Αντισταθµιστικές συµπεριφορές / Στρατηγικές

Κατάσταση (1,2,3)

Αυτόµατη σκέψη

Πεποίθηση

Συναίσθηµα

Συµπεριφορά

Θεραπευτικός Σχεδιασµός (250 λέξεις)

Υπόθεση εργασίας

Αναφορά σε κύρια χαρακτηριστικά υπόθεσης εργασίας

Σύνδεση  υπόθεσης µε γνωσιακή διατύπωση

Σχόλιο για σηµασία της στον καθορισµό  των θεραπευτικών

παρεµβάσεων

Κατάλογος προβληµάτων 

Κατάλογος προβληµάτων

Οργάνωση καταλόγου κατά θεµατικούς τοµείς
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Θεραπευτικοί στόχοι

Θεραπευτικοί στοχοι

Λειτουργικός ορισµός θεραπευτικών στόχων

Θεραπευτικό πλάνο

Συσχέτιση θερ.στόχων µε ιστορικό & υπόθεση εργασίας

Ανάπτυξη (εν συντοµία) του θεραπευτικού πλάνου

Κύριοι άξονες στη θεραπεία

Αιτιολόγηση βασικού θεραπευτικού σχεδιασµού

Θετικά και αρνητικά ατοµικά στοιχεία

Θετικά σηµεία

Αρνητικά σηµεία

Πορεία Θεραπείας (500 λέξεις)

Θεραπευτική σχέση

Φύση και ποιότητα θεραπευτικής σχέσης

Προβλήµατα που προέκυψαν

Πώς αντιµετωπίστηκαν

Γνωσιακή ερµηνεία των δυσκολιών

Εµπόδια, δυσκολίες

Αναφορά σε δυσκολίες-εµπόδια (& εξωτερικής προέλευσης)

Περιγραφή σηµαντικών πληροφοριών όπως:

Βαθµός στον οποίο επηρέασαν τη θερ. διαδικασία

Βαθµός στον οποίο ξεπεράστηκαν

Τρόπος µε τον οποίο ξεπεράστηκαν

Θεραπευτικές παρεµβάσεις (τεχνικές)

Συνοπτική περιγραφή Γ. ή Σ. παρεµβάσεων

Έµφαση σε ειδικές για το πρόβληµα τεχνικές

Κατάταξη τεχνικών ανά διάγνωση
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Πορεία Θεραπείας

Παρουσίαση της πορείας θεραπείας σε ενότητες

Αναφορά στα θεραπευτικά ορόσηµα

Έκβαση 

Συνολικός αριθµός συνεδριών (διακρίνονται διαγνωστικές-αναµνηστικές)

Συχνότητα 

∆ιάρκεια σε µήνες

Ηµεροµηνία έναρξης / λήξης της θεραπείας

Τρόπος λήψης απόφασης για λήξη

Αναφορά σε κλινική εικόνα αλλαγής

Αναφορά σε αλλαγή βάση ψυχοµετρικών εργαλείων στη λήξη

Σύγκριση ψυχοµετρικών αποτελεσµάτων (σε έναρξη - 

λήξη - αναµνηστικές συνεδρίες) & σχόλιο
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