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Οι εμπειρικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στα πλαίσια της γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας στους ασθενείς με σχιζοφρένεια. Το παράδειγμα προώθησης ενός προγράμματος αποκατάστασης
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Περίληψη
Η Σχιζοφρένεια αποτελεί μία σοβαρή χρόνια ψυχική διαταραχή. Ο συνδυασμός εμπειρικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων-βιολογικές παρεμβάσεις σε συνδυασμό με ψυχοθεραπεία-αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για όλους τους κλινικούς ψυχιάτρους
και κλινικούς ψυχολόγους. Οι βιολογικές παρεμβάσεις αποτελούν τη βάση της περίθαλψης ασθενών με σχιζοφρένεια για τη
διαχείριση των θετικών, των αρνητικών συμπτωμάτων και την πρόληψη υποτροπής. Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία
για τη σχιζοφρένεια αναπτύχθηκε ως προσθήκη στις καθιερωμένες πρακτικές. Ο παραπάνω συνδυασμός παρεμβάσεων εστιάζει σε συγκεκριμένους θεραπευτικούς στόχους. Η σημασία της αύξησης κινήτρου των ασθενών θα αναδειχθεί μέσα από την
ανασκόπηση, ως βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μιας θεραπείας. Θα παρουσιαστούν οι εμπειρικά τεκμηριωμένες
παρεμβάσεις: Η πρώιμη παρέμβαση στην ψύχωση, οι παρεμβάσεις στην οξεία φάση, η ψυχοεκπαίδευση μετά την οξεία φάση, η
ατομική γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία στα επίμονα θετικά και αρνητικά συμπτώματα, η συμπεριφοριστική θεραπεία της οικογένειας και διάφορα προγράμματα αποκατάστασης. Η μεταγνωσιακή διαδικασία στους ασθενείς με σχιζοφρένεια
αποτελεί τα τελευταία χρόνια αντικείμενο παρέμβασης στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση. Στη συνέχεια, θα οριστεί
η έννοια της αποκατάστασης (Recovery), η οποία αποτελεί και τελικό στόχο των παρεμβάσεων. Θα γίνει σύντομη αναφορά στο
ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα IPT (Integrated Psychological Therapy), στην εμπειρία από την εφαρμογή του
στην Ελλάδα και την εκπαίδευση σε αυτό. Τέλος, η ανασκόπηση οδηγεί στα εξής συμπεράσματα: Οι ποικιλία των παρεμβάσεων
στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία για τους ασθενείς με σχιζοφρένεια είναι δεδομένη. Η ψυχοθεραπεία αυξάνει
την εναισθησία στη νόσο, κάτι το οποίο έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τέλος, προτείνεται η εφαρμογή του συνδυασμού
των παρεμβάσεων και η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του.
Λέξεις κλειδιά: σχιζοφρένεια, γνωσιακή-συμπεριφοριστική αποκατάσταση, ΙΡΤ

Εισαγωγή
Η επιλογή εμπειρικά τεκμηριωμένων βιολογικών και ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων στην ψυχική υγεία, πρέπει να αποτελεί
βασική προτεραιότητα για κάθε ειδικό ψυχικής υγείας. Τα κριτήρια για μία εμπειρικά τεκμηριωμένη ψυχοθεραπεία είναι τα εξής
[1]: Η απόδειξη για την αποτελεσματικότητα σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες και κάτω από συνθήκες κλινικής πράξης, η αξιολόγηση του σκοπού της θεραπείας και η ύπαρξη εγχειριδίου για
την ψυχοθεραπεία.
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Οι βιολογικές παρεμβάσεις αποτελούν τη βασική θεραπεία στους
ασθενείς με σχιζοφρένεια. Η γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία αποτελεί μία θεραπεία εκλογής για τους ασθενείς
αυτούς και μία καθιερωμένη θεραπευτική επιλογή στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών και στις ΗΠΑ. Το βρετανικό εθνικό ίδρυμα για την ορθή κλινική πρακτική περιέλαβε τη γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία, ως συνιστώμενη θεραπεία
για τη σχιζοφρένεια [2].
Παρακάτω, θα παρουσιαστούν αρχικά οι θεραπευτικοί στόχοι
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στην ψυχοθεραπεία της σχιζοφρένειας. Στη συνέχεια, θα γίνει
μία ανασκόπηση των παρεμβάσεων στα πλαίσια της γνωσιακής
συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας και των προγραμμάτων αποκατάστασης. Η ύπαρξη εμπειρικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων
στους ασθενείς αυτής της διαγνωστικής κατηγορίας, αποτελεί
σήμερα μία πραγματικότητα για όλους. Θα παρουσιαστούν οι
εξής παρεμβάσεις: Η πρώιμη παρέμβαση στην ψύχωση, οι παρεμβάσεις στην οξεία φάση, η ψυχοεκπαίδευση μετά την οξεία
φάση, η ατομική γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία στα
επίμονα θετικά και αρνητικά συμπτώματα, η συμπεριφοριστική
θεραπεία της οικογένειας και διάφορα προγράμματα αποκατάστασης. Η μεταγνωσιακή διαδικασία στους ασθενείς με σχιζοφρένεια αποτελεί τα τελευταία χρόνια αντικείμενο παρέμβασης
στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση. Στη συνέχεια, θα
οριστεί η έννοια της αποκατάστασης (Recovery), η οποία αποτελεί και τον τελικό στόχο όλων των παρεμβάσεων. Θα γίνει μία
σύντομη αναφορά στην απαρτιωτική θεραπεία ΙΡΤ (Ιntegrated
Psychological Program) και την εκπαίδευση σε αυτή. Τέλος, ακολουθεί η συζήτηση των δεδομένων της ανασκόπησης.
2. Οι θεραπευτικοί στόχοι στα πλαίσια της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας στους ασθενείς με σχιζοφρένεια
2.1. Εισαγωγή
Ο βασικός στόχος του συνδυασμού φαρμακοθεραπείας και ψυχοθεραπείας στους ασθενείς με σχιζοφρένεια, είναι οι ασθενείς
να έρθουν αντιμέτωποι με τη διαταραχή τους, να κάνουν μία νέα
επανεκκίνηση στη ζωή τους, να απαλλαχτούν από το στίγμα και
να προσπαθήσουν να χτίσουν μία θετική εικόνα για τον εαυτό
τους. Οι ειδικοί ψυχικής υγείας από την άλλη μεριά, οφείλουν να
δημιουργήσουν το κατάλληλο πλαίσιο, προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι [3].
2.2. Η σημασία της αύξησης κινήτρου στους ασθενείς με σχιζοφρένεια
Οι επτά φάσεις του μοντέλου αυτοδιαχείρισης στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία είναι οι εξής: 1. Eισαγωγική
φάση: δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, 2. Διαμόρφωση κινήτρων για αλλαγή, 3. Ανάλυση της συμπεριφοράς και το λειτουργικό μοντέλο συσχετίσεων, 4. Συμφωνία για τους θεραπευτικούς
στόχους, 5. Σχεδιασμός, επιλογή και εφαρμογή ειδικών μεθόδων,
6. Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής προόδου,
7. Τελική φάση: μεγιστοποίηση και ολοκλήρωση της θεραπείας
[4, 5]. Η δεύτερη φάση, η διαμόρφωση κινήτρων για αλλαγή, αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική φάση, η οποία αυξάνει τις πιθανότητες για τη συμμετοχή των ασθενών σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και αποασυλοποίησης.
Το μειωμένο κίνητρο των ασθενών αυτών αποτελεί ένα βασικό
πυρήνα της κλινικής τους εικόνας και βασικό θεραπευτικό στόχο
στο συνδυασμό φαρμακοθεραπείας και ψυχοθεραπείας [6]. H
εφαρμογή της παρέμβασης, η εκπαίδευση των θεραπευτών, ο τύπος του προγράμματος αποκατάστασης και το εσωτερικό κίνητρο
των ασθενών για την οικειοθελή συμμετοχή τους στη θεραπεία,
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν θετικά το αποτέλεσμα της θεραπείας. Ειδικότερα, η εκπαίδευση των
θεραπευτών έχει θετική επίδραση, τόσο στο αποτέλεσμα της θεραπείας όσο και στην αύξηση κινήτρου των ασθενών για την οικειοθελή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αποκατάστασης [7, 8].
Η αύξηση κινήτρου αποτελεί μία μεμονωμένη παρέμβαση, η
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οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί, ως μία διαδικασία επίλυσης
προβλημάτων. Η διαδικασία αυτή, οδηγεί στην εφαρμογή ενός
συνδυασμού εναλλακτικών λύσεων, οι οποίες συσχετίζονται με
την αύξηση κινήτρου στους ασθενείς και την κινητοποίηση της
οικογένειας. Η παρέμβαση αυτή οδηγεί στη συνολική αύξηση του
κινήτρου και τη συμμετοχή των ασθενών με σχιζοφρένεια σε ένα
πρόγραμμα αποκατάστασης και αποασυλοποίησης [9].
2.3. Οι θεραπευτικοί στόχοι: τα θετικά συμπτώματα, τα αρνητικά
συμπτώματα, ο νευρογνωστικός και ο κοινωνικογνωστικός τομέας
Τα θετικά και τα αρνητικά συμπτώματα αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για τους κλινικούς ψυχιάτρους και ψυχολόγους. Έτσι,
εξασφαλίζεται η ανακούφιση στους ασθενείς όσο το δυνατόν
γρηγορότερα και μειώνεται ο κίνδυνος της αυτοκτονικότητας.
Ο νευρογνωστικός τομέας περιλαμβάνει όλους τους τομείς μάθησης, κατανόησης και γνώσης του κόσμου: προσοχή, αντίληψη,
μνήμη, γλωσσική επεξεργασία, οπτικοακουστική ικανότητα και
εκτελεστικές λειτουργίες. Η έρευνα έχει αναδείξει επτά κατηγορίες/μεταβλητές του νευρογνωστικού τομέα, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον και αποτελούν και στόχους στην παρέμβαση με τους ασθενείς με σχιζοφρένεια:
Η προσοχή/αγρύπνηση, η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών,
η μνήμη εργασίας, η προφορική μνήμη, η οπτική μνήμη, οι εκτελεστικές λειτουργίες και ο κοινωνικογνωστικός τομέας, ο οποίος θα
αναλυθεί παρακάτω [10].
Τα νευρογνωστικά ελλείμματα αποτελούν ένα κύριο χαρακτηριστικό στη σχιζοφρένεια, είναι ανεξάρτητα από τα συμπτώματα
της σχιζοφρένειας και από τις παρενέργειες των φαρμάκων. Τα
γνωσιακά ελλείμματα συσχετίζονται στενά με τα αρνητικά και
αποδιοργανωτικά συμπτώματα (π.χ. αβουλία, απάθεια, ανηδονία, αλογία), ενώ δεν παρουσιάζουν καμία συσχέτιση με τα θετικά συμπτώματα. Οι νευρογνωστικές λειτουργίες συσχετίζονται
στενά με τη λειτουργικότητα του ατόμου στη ζωή, όπως για παράδειγμα, η λειτουργικότητα στον επαγγελματικό και τον κοινωνικό
τομέα και η ικανότητα του να αναλαμβάνει κοινωνικούς ρόλους.
Η επιστημονική κοινότητα έχει στη διάθεσή της αρκετά ψυχομετρικά εργαλεία για την αξιολόγηση των νευρογνωστικών λειτουργιών [10].
Ο κοινωνικογνωστικός τομέας αναφέρεται σε όλες τις πνευματικές διεργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται στα πλαίσια των
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Πρόκειται για την ικανότητα του
ατόμου να φτιάχνει αναπαραστάσεις των σχέσεων, ανάμεσα στο
ίδιο και τους άλλους και να χρησιμοποιεί αυτές τις αναπαραστάσεις ως οδηγό για την κοινωνική του συμπεριφορά. Οι διεργασίες
στον κοινωνικογνωστικό τομέα περιλαμβάνουν την αντίληψη, την
ερμηνεία, τη γενίκευση των αντιδράσεων σε συναισθήματα και
στους σκοπούς των άλλων. Έτσι, το άτομο κατανοεί καλύτερα τις
σχέσεις και αλληλεπιδρά πιο αποτελεσματικά με τους άλλους ανθρώπους. Οι βασικές κατηγορίες του κοινωνικογνωστικού τομέα
θα παρουσιαστούν παρακάτω [10].
Η επεξεργασία του συναισθήματος αναφέρεται στην ικανότητα
του ατόμου να αντιλαμβάνεται και να χρησιμοποιεί το συναίσθημα, προκειμένου να προσαρμοστεί καλύτερα στην καθημερινότητα του. Ένα γνωστό μοντέλο της επεξεργασίας του συναισθήματος, είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, η οποία περιγράφεται ως
ένα σύνολο από δεξιότητες, οι οποίες συνδυάζουν συναισθήματα
και γνωσίες. Το μοντέλο περιλαμβάνει τέσσερις παράγοντες:
Αναγνώριση, διευκόλυνση, κατανόηση και διαχείριση των συναισθημάτων. Η αντίληψη συναισθημάτων, η οποία ανήκει στη κατη-
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γορία «αναγνώριση των συναισθημάτων», έχει μελετηθεί ευρέως.
H κοινωνική αντίληψη αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να
αξιολογεί κοινωνικά ενδείξεις από τις πληροφορίες της κατάστασης και λεκτικά στοιχεία, όπως η αναγνώριση ρόλων, κανόνων
και στόχων, τα οποία χαρακτηρίζουν τις κοινωνικές καταστάσεις
και καθοδηγούν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Η κοινωνική
γνώση αναφέρεται στην αναγνώριση των ρόλων, κανόνων και
στόχων, τα οποία χαρακτηρίζουν τις κοινωνικές καταστάσεις και
καθοδηγούν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Η απόδοση αιτιών
αναφέρεται στο πώς τα άτομα εξηγούν τις αιτίες για τα θετικά
και αρνητικά γεγονότα στη ζωή τους. Η θεωρία του νου, τέλος,
εστιάζει στην ικανότητα του ατόμου να κατανοήσει λαθεμένες
αντιλήψεις, σκοπούς, χιούμορ, μεταφορές και ειρωνεία [10]. Οι
γνωσιακές δυσλειτουργίες είναι προγνωστικοί παράγοντες για
την αυτοφροντίδα, την κοινωνική λειτουργικότητα και τις δεξιότητες για την επαγγελματική αποκατάσταση και την αυτόνομη
διαβίωση. Αυτά τα ελλείμματα μπορούν να προγνώσουν καλύτερα την κοινωνική λειτουργικότητα και τα θετικά συμπτώματα. Η προσοχή και η αγρύπνηση συσχετίζεται με την κοινωνική
λειτουργικότητα, η προφορική μνήμη με την αποκατάσταση στο
κοινωνικό, στον επαγγελματικό τομέα και στην αυτόνομη διαβίωση, οι εκτελεστικές λειτουργίες με την αυτόνομη διαβίωση και
η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών με την επαγγελματική
αποκατάσταση [11].
Οι έρευνες [12] ανέδειξαν μία συσχέτιση, ανάμεσα στο νευρογνωστικό και τον κοινωνικογνωστικό τομέα, καθώς και στη σχέση
ανάμεσα στον κοινωνικό τομέα και την κοινωνική λειτουργικότητα. Διάφοροι τομείς του νευρογνωστικού τομέα, όπως η οπτική
επεξεργασία πληροφοριών, η προφορική μνήμη αναγνώρισης, η
οπτική προσοχή και οι εκτελεστικές λειτουργίες, συσχετίζονται
με την αντίληψη του συναισθήματος και την κοινωνική αντίληψη. Η κοινωνική αντίληψη, συσχετίζεται με διάφορες πλευρές
της κοινωνικής λειτουργικότητας, όπως: η επίλυση διαπροσωπικών προβλημάτων, η κοινωνική συμπεριφορά και η κοινωνική
λειτουργικότητα. O νευρογνωστικός και ο κοινωνικογνωστικός
τομέας μπορούν επομένως να λειτουργήσουν ως προγνωστικοί
παράγοντες ή διαμεσολαβητές της λειτουργικότητας κάτω από
διαφορετικές συνθήκες [11].
Συμπερασματικά, τα νευρογνωστικά ελλείμματα αποτελούν ένα
κύριο πρόβλημα στους ασθενείς με σχιζοφρένεια. Εμφανίζονται
στην αρχή της νόσου, παραμένουν κατά τη διάρκεια όλης της
ζωής του ατόμου και συσχετίζονται με τη λειτουργικότητα του
στην καθημερινότητα. Τα ελλείμματα στον κοινωνικογνωστικό
τομέα συσχετίζονται με τη διεκδικητική συμπεριφορά και την
κοινωνική λειτουργικότητα. Ο κοινωνικογνωστικός τομέας είναι
ανεξάρτητος από το νευρογνωστικό τομέα, συσχετίζεται άμεσα
με τη λειτουργικότητα του ατόμου σε διάφορους τομείς και μεσολαβεί στη σχέση ανάμεσα στο νευρογνωστικό τομέα και τη λειτουργικότητα στην καθημερινότητα του ατόμου [10].
3. Οι εμπειρικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στους ασθενείς με
σχιζοφρένεια
3.1. Η πρώιμη παρέμβαση στην ψύχωση
Η πρώιμη παρέμβαση στην ψύχωση έχει κερδίσει το παγκόσμιο
ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια (www.iepa.org.au) [13-17]. Η
παρέμβαση αυτή αποτελεί μία δευτερογενή πρόληψη και εστιάζεται σε τρία στάδια. Το πρώτο επίπεδο εστιάζει στην πρόδρομη
φάση, το δεύτερο στην αντιμετώπιση του πρώτου οξέος ψυχωσικού επεισοδίου και το τρίτο στάδιο εστιάζει στην κριτική περίοδο
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των πέντε ετών μετά το πρώτο οξύ ψυχωσικό επεισόδιο. Αξίζει να
σημειωθεί ότι, το 30-40% των ατόμων με ένα πρώτο οξύ ψυχωσικό επεισόδιο παρουσιάζει σχιζοφρένεια [13]. Τα νευρογνωστικά
και κοινωνικογνωστικά ελλείμματα, καθώς και τα μεταγνωσιακά
ελλείμματα, έχουν καταγραφεί σε ασθενείς με πρώτο οξύ ψυχωσικό επεισόδιο [18, 19]. Ακόμα και πολύ πρόσφατες έρευνες,
αναδεικνύουν συνολικά τη σημασία των παρεμβάσεων στα πρώιμα στάδια της ψύχωσης [20-22].
Ο συνδυασμός εμπειρικά τεκμηριωμένων βιολογικών παρεμβάσεων και παρεμβάσεων στα πλαίσια της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας σε όλα τα παραπάνω στάδια, αποσκοπεί
στην ύφεση των συμπτωμάτων, στη γενικότερη αποκατάσταση
του ατόμου και στην καθυστέρηση της εξέλιξης της διαταραχής. H
ψυχοεκπαίδευση στο άτομο και την οικογένεια του, η αντιμετώπιση των θετικών συμπτωμάτων και της συννοσηρότητας, όπως του
άγχους και της κατάθλιψης, οι παρεμβάσεις στην οικογένεια και
η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες, αποτελούν τις βασικές
προσεγγίσεις της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας
στην πρώιμη παρέμβαση στην ψύχωση. Η πρόληψη υποτροπής θα
πρέπει, τέλος, να αποτελεί ένα πολύ βασικό στόχο. Ο παραπάνω
συνδυασμός παρεμβάσεων, είναι αποτελεσματικότερος σε σχέση
με παρεμβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο τη φαρμακοθεραπεία, όσον αφορά στη βελτίωση των συμπτωμάτων και της λειτουργικότητας καθώς και τις μελλοντικές υποτροπές [13, 14, 20].
3.2. Παρεμβάσεις στην οξεία φάση
Οι βιολογικές παρεμβάσεις αποτελούν τη βασική θεραπευτική
προσέγγιση στην οξεία φάση. Οι τελευταίες μπορούν να συνδυαστούν μετά από κάποιες μέρες, με παρεμβάσεις γνωσιακής
συμπεριφοριστικής προσέγγισης, οι οποίες ενισχύουν θετικά την
αποκατάσταση. Η ψυχοεκπαίδευση στους ασθενείς και τις οικογένειες τους, η αντιμετώπιση των θετικών συμπτωμάτων και της
συννοσηρότητας, όπως του άγχους και της κατάθλιψης, η ενίσχυση της συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή και οι πρώτες παρεμβάσεις στη γνωσιακή αναδόμηση κάποιων διαστρεβλώσεων,
αποτελούν τις παρεμβάσεις στην οξεία φάση [13, 14, 23, 24]. Η
πρόληψη υποτροπής, τέλος, θα πρέπει να αποτελεί ένα σημαντικό
θεραπευτικό στόχο στην παραπάνω πολυπαραγοντική αντιμετώπιση ενός οξέος ψυχωσικού επεισοδίου [24].
Ο συνδυασμός φαρμακοθεραπείας και παρεμβάσεων της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής προσέγγισης, θα πρέπει να συνεχιστεί και μετά το οξύ ψυχωσικό επεισόδιο, με πιο δομημένες και
εκτεταμένες παρεμβάσεις (ατομικά ή ομαδικά προγράμματα),
προκειμένου το θεραπευτικό αποτέλεσμα να διατηρηθεί και να
βελτιωθεί.
3.3. Η ψυχοεκπαίδευση μετά την οξεία φάση
Η ψυχοεκπαίδευση αποτελεί μία δομημένη παρέμβαση, η οποία
μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στους ασθενείς (ατομικό ή ομαδικό
επίπεδο), όσο και στις οικογένειες τους και να ολοκληρωθεί σε
μερικές συνεδρίες. Η θεραπευτική αυτή παρέμβαση περιλαμβάνει την παρουσίαση του μοντέλου στρες ευαλωτότητας, των
βιολογικών μοντέλων, των συμπτωμάτων και της σημασίας των
θεραπευτικών παρεμβάσεων. Ο στόχος είναι η αύξηση της εναισθησίας και η βελτίωση της συμμόρφωσης στη φαρμακευτική
αγωγή [25, 26].
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3.4. Η ατομική γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία στα
επίμονα θετικά και αρνητικά συμπτώματα
Η ατομική γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία προσφέρει στους ασθενείς με σχιζοφρένεια ένα ατομικό δομημένο
πρόγραμμα, μέσα από το οποίο εστιάζει κανείς αρχικά στη διαχείριση του άγχους, της κατάθλιψης και της αυτοκτονικότητας,
στη βελτίωση των αρνητικών συμπτωμάτων και στη συνέχεια στη
βελτίωση των θετικών συμπτωμάτων.
Τα αρνητικά συμπτώματα βελτιώνονται με το σταδιακό και μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δημιουργίας ευχάριστων δραστηριοτήτων, ενώ τα θετικά συμπτώματα με τη σταδιακή και μακροπρόθεσμη αναδόμηση του παραληρήματος, καθώς και την καλύτερη
διαχείριση των ψευδαισθήσεων. Το παραπάνω πρόγραμμα είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματικό στους ασθενείς με ανθεκτική σχιζοφρένεια [27].
Οι βιολογικές παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις
της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής προσέγγισης, οδηγούν στην
αποκατάσταση των ασθενών σε βιολογικό επίπεδο, με την κατάλληλη ισορροπία των νευροδιαβιβαστών και σε ψυχολογικό
επίπεδο, με την καλύτερη διαχείριση των ψυχωσικών συμπτωμάτων (παραλήρημα και ψευδαισθήσεις) [28]. Το μοντέλο του Beck
αποτελεί μία δομημένη και αποτελεσματική στρατηγική στην
αντιμετώπιση αυτών [29]. H αποτελεσματικότητα της γνωσιακής
συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας στα θετικά συμπτώματα έχει
αναδειχθεί σε πολλές έρευνες [30-37]. Η γνωσιακή συμπεριφοριστική προσέγγιση εκπαιδεύει τους ασθενείς να διαχειρίζονται
καλύτερα τις ψευδαισθήσεις και να αναδομήσουν τις πεποιθήσεις
τους, σε σχέση με τις ψευδαισθήσεις, κάτι το οποίο οδηγεί σε μείωση του άγχους. Η ψυχοθεραπεία αυτή δεν μειώνει, από την άλλη
πλευρά, τη συχνότητα των ψευδαισθήσεων [35, 36].
Οι παραπάνω παρεμβάσεις οδηγούν στην αποστιγματοποίηση
και στη σταδιακή μείωση της αίσθησης της παντοδυναμίας των
ψευδαισθήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζονται ως ένα σύμπτωμα
άγχους. Τα άτομα με παραλήρημα παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης. Η παρανοϊκή σκέψη αποτελεί
μία προέκταση αρνητικών πεποιθήσεων για το ίδιο το άτομο, το
οποίο αναγνωρίζει την ευαλωτότητα του [38]. Οι παρεμβάσεις
δεύτερης γενιάς της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας στο παραλήρημα, στοχεύουν στη καλύτερη διαχείριση της
γενικευμένης ανησυχίας, στις διαταραχές ύπνου, καθώς και στην
αναδόμηση των αυθαίρετων συμπερασμάτων. Οι τρεις τελευταίοι
παράγοντες αποτελούν συνέπειες της παρανοϊκής σκέψης [34].
3. 5. Η συμπεριφοριστική θεραπεία της οικογένειας
Οι οικογένειες, των οποίων ένα μέλος πάσχει από σχιζοφρένεια
και καλούνται να το υποστηρίξουν, διακρίνονται από τα εξής χαρακτηριστικά [39]:
-Έλλειψη κατανόησης της νόσου και των επιπτώσεων της.
-Έλλειψη δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση
της οξείας φάσης και των χρόνιων συμπτωμάτων της νόσου.
-Δυσκολίες στην έκφραση αρνητικών και θετικών συμπτωμάτων
απέναντι στον ασθενή.
-Δυσκολίες στην αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων.
-Στίγμα και οι συνέπειες του.
Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται με την οικογένεια και σε κάποιες από αυτές συμμετέχει και ο ασθενής. Οι βασικοί στόχοι
είναι, η εκπαίδευση στην επικοινωνία και στην ενεργητική ακρόαση, στις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, στην αναγνώριση
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των δυσκολιών της διαταραχής, στη διαχείριση του στρες και στην
πρόληψη υποτροπών. Οι οικογένειες με υψηλό εκφραζόμενο
συναίσθημα (επικριτική στάση, υπερεμπλοκή), το οποίο οδηγεί
πολλές φορές σε υποτροπές, μπορούν να ωφεληθούν ιδιαίτερα
από αυτή την παρέμβαση. Η αποτελεσματικότητα της συμπεριφοριστικής θεραπείας οικογένειας έχει τεκμηριωθεί [40-43].
3.6. Θεραπευτικά προγράμματα, με σκοπό τη βελτίωση των διαφόρων λειτουργιών
Η επιστημονική κοινότητα έχει στη διάθεση της μία πληθώρα
προγραμμάτων αποκατάστασης. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν μεμονωμένα, είτε στη βελτίωση των νευρογνωστικών λειτουργιών [44], όπως για παράδειγμα οι θεραπείες Cogpack και
CT (Compensatory Cognitive Training) [45], είτε στη βελτίωση
των κοινωνικογνωστικών λειτουργιών [46], όπως για παράδειγμα η θεραπεία TAR (Training of Affect Recognition) και SCIT
(Social Cognition and Interaction Training) [46].
3.7. Τα απαρτιωτικά προγράμματα αποκατάστασης για τους
ασθενείς με σχιζοφρένεια
Τα απαρτιωτικά προγράμματα στοχεύουν στη βελτίωση των
νευρογνωστικών και κοινωνικογνωστικών λειτουργιών, των κοινωνικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, όπως η θεραπεία ΙΡΤ (Integrated Psychological Therapy),
η ΙΝΤ (Integrated Neurocognitive Therapy), η CEΤ (Cognitive
Enhancement Therapy), η NET (Neurocognitive Enhancement
Therapy) και το πρόγραμμα NEAR (Neuropsychological
Educational Approach to Cognitive Remediation) [47]. Tα απαρτιωτικά προγράμματα βελτιώνουν σημαντικά, όχι μόνο τις γνωσιακές λειτουργίες, αλλά και τους τομείς της ψυχοπαθολογίας και
της κοινωνικής λειτουργικότητας [47].
Η συμμετοχή των ασθενών σε ένα απαρτιωτικό πρόγραμμα αποκατάστασης, οδηγεί στη βελτίωση πολλών λειτουργιών συγχρόνως και είναι προτιμότερη και αποτελεσματικότερη, σε σύγκριση
με τη συμμετοχή των ασθενών σε προγράμματα, τα οποία βελτιώνουν μόνο τις νευρογνωστικές ή μόνο τις κοινωνικογνωστικές
λειτουργίες ή μόνο τις κοινωνικές δεξιότητες.
4. Η μεταγνωσιακή διαδικασία στους ασθενείς με σχιζοφρένεια
Η ατομική παρέμβαση στους ασθενείς με σχιζοφρένεια, μπορεί
να ενισχύσει τη διαδικασία αποκατάστασης ενεργοποιώντας τη
μεταγνωσιακή διαδικασία. Η τελευταία αναφέρεται στη σκέψη,
την οποία κάνει το άτομο για τις σκέψεις του, δηλαδή στην επιρροή που έχει ο τρόπος σκέψης του στο ίδιο. Ένα χαρακτηριστικό
της μεταγνωσιακής διαδικασίας είναι η λεγόμενη αυτό-ανακλαστικότητα, η οποία σχετίζεται με τις γνωσιακές και συναισθηματικές εμπειρίες, όπως η χρησιμοποίηση γνώσεων για την επίλυση
των κοινωνικών διλημμάτων. Η αυτό-ανακλαστικότητα εμπεριέχει εννέα βήματα: 1. Η συνειδητοποίηση του ατόμου, ότι κατέχει
νοητικές λειτουργίες, 2. Η αναγνώριση, ότι οι σκέψεις είναι προϊόν δικό του. 3. Η ικανότητα να διακρίνει γνωσιακές λειτουργίες, όπως η μνήμη, το όνειρο και η επιθυμία. 4. Η ικανότητα του
ατόμου να διακρίνει ανάμεσα σε συναισθηματικές καταστάσεις
ή συναισθήματα. 5. Τα άτομα αναγνωρίζουν, ότι οι ιδέες για τον
εαυτό τους και τον κόσμο μπορεί να είναι εσφαλμένες. 6. Η αναγνώριση, ότι οι προσδοκίες, οι σκέψεις και οι επιθυμίες, μπορεί
να έχουν περιορισμένη επίδραση στην πραγματικότητα. 7. Η αναγνώριση ότι, η συμπεριφορά επηρεάζεται από γνωσιακούς και
συναισθηματικούς παράγοντες και από τις κοινωνικές σχέσεις.
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8. Η περιγραφή της συνολικής τους νοητικής κατάστασης και
των διαπροσωπικών διαδικασιών στις οποίες εμπλέκονται. 9. Η
ικανότητα των ατόμων να εντάξουν σε ένα συνθετικό μοντέλο τις
λειτουργίες σε συναισθηματικό και γνωσιακό επίπεδο [48].
Η ενεργοποίηση της παραπάνω διαδικασίας, μπορεί να οδηγήσει τους ασθενείς με σχιζοφρένεια σε καλύτερη εναισθησία και
αυτογνωσία. Αυτό μπορεί να αυξήσει σταδιακά την αίσθηση του
ελέγχου στη διαταραχή και στη ζωή τους.
5. Η αποτελεσματικότητα της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής
ψυχοθεραπείας στους ασθενείς με σχιζοφρένεια
H αποτελεσματικότητα της γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας στη σχιζοφρένεια έχει τεκμηριωθεί συστηματικά μέχρι σήμερα [30-37, 49-53] και η αξιολόγησή της συνεχίζεται. Η
γνωσιακή συμπεριφοριστική προσέγγιση θεωρείται μία αποτελεσματική μέθοδος για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και έχει θετική επίδραση σε διάφορους τομείς. Ο μέσος όρος του μεγέθους
επίδρασης της (effect size) στα θετικά συμπτώματα είναι ES=0,
37. H θεραπεία αυτή είναι αποτελεσματικότερη στην αντιμετώπιση των θετικών συμπτωμάτων σε οξέα ψυχωσικά επεισόδια,
σε σύγκριση με την αντιμετώπιση των θετικών συμπτωμάτων
σε χρόνιους σχιζοφρενείς [32]. Παλιότερες έρευνες, ανέδειξαν
© Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς

μεγαλύτερο μέγεθος επίδρασης της γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας στα θετικά συμπτώματα [50, 53], οι οποίες
όμως παρουσίαζαν κάποια μεθοδολογικά μειονεκτήματα [32]. Η
αποτελεσματικότητα της στα θετικά συμπτώματα έχει τεκμηριωθεί επαρκώς [30, 32, 34, 35-37]. Η γνωσιακή συμπεριφοριστική
ψυχοθεραπεία έχει θετική επίδραση και σε άλλους τομείς και
συγκεκριμένα: στην αρνητική συμπτωματολογία (ES=0, 43), στη
λειτουργικότητα (ES=0, 37), στη διάθεση (ES=0, 36) και στην
κοινωνική φοβία (ES=0, 35). Η προσέγγιση αυτή δεν βελτίωσε
καθόλου την έλλειψη ελπίδας. Η έρευνα ανέδειξε παράλληλα και
τις παρακάτω συσχετίσεις: υπήρξε συσχέτιση ανάμεσα στη βελτίωση των θετικών συμπτωμάτων και στη χειροτέρευση της διάθεσης, στη βελτίωση των αρνητικών συμπτωμάτων και στη βελτίωση
της λειτουργικότητας και τέλος, μία συσχέτιση ανάμεσα στη βελτίωση της λειτουργικότητας και στη βελτίωση της διάθεσης. Δεν
υπάρχει καμία διαφορά στο μέγεθος επίδρασης ανάμεσα στην
ατομική και την ομαδική γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία [32].
Η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες, η γνωσιακή αποκατάσταση, η συμπεριφοριστική θεραπεία οικογένειας και η ατομική
θεραπεία γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας για τα
επίμονα θετικά συμπτώματα, θεωρούνται οι πιο αποτελεσματικές
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ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις για τους ασθενείς με σχιζοφρένεια σε συνδυασμό με τις βιολογικές παρεμβάσεις [51].
Οι μελλοντικές έρευνες για την αποτελεσματικότητα των ψυχοθεραπειών θα πρέπει να στηρίζονται σε πιο σύνθετα μοντέλα,
τα οποία λαμβάνουν υπόψη, τα χαρακτηριστικά των ασθενών, τη
δομή και τη μεθοδολογία της έρευνας, καθώς και τις ειδικές και
τις μη ειδικές μεταβλητές, οι οποίες έχουν επίδραση στην έρευνα
[33].
6. Η διαδικασία της αποκατάστασης (Recovery)
Η βελτίωση των νευρογνωστικών και κοινωνικογνωστικών λειτουργιών, των κοινωνικών δεξιοτήτων, των θετικών και αρνητικών συμπτωμάτων, συμβάλλουν συνολικά στην αποκατάσταση
των ασθενών με σχιζοφρένεια. Οι παρεμβάσεις στις παραπάνω
κατηγορίες οδηγούν στη βελτίωση της λειτουργικότητας τους.
Υπάρχουν τρεις οπτικές γωνίες στη λειτουργικότητα στη σχιζοφρένεια: η λειτουργική χωρητικότητα, η λειτουργική επίδοση και
το αποτέλεσμα. Η χωρητικότητα αναφέρεται στην ικανότητα του
ατόμου να ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα του σε συγκεκριμένες διεργασίες, όπως να κάνει μία συζήτηση, να προετοιμάσει το γεύμα, να πάρει μέσα μεταφοράς. Είναι σταθερή κατά τη
διάρκεια του χρόνου. Η λειτουργική επίδοση, αναφέρεται στην
ικανότητα του ατόμου να ανταποκρίνεται σε δραστηριότητες του
ατόμου, όπως αυτές περιγράφηκαν πιο πάνω. Η ικανότητα του
ατόμου μπορεί να αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου και ειδικότερα μετά από ένα οξύ ψυχωσικό επεισόδιο.
Το λειτουργικό αποτέλεσμα είναι το αποτέλεσμα της δυνατότητας και ικανότητας του ατόμου και αξιολογείται με το επίπεδο
επίτευξης στόχων στις κοινωνικές δραστηριότητες και την αυτόνομη διαβίωση. Η λειτουργική χωρητικότητα επηρεάζεται από τις
γνωσιακές λειτουργίες, ενώ η επίδοση και το αποτέλεσμα επηρεάζονται περισσότερο από περιβαλλοντικούς παράγοντες [11].
Η αποκατάσταση, ως έννοια μέσα από την οπτική γωνία των μη
ειδικών, θεωρείται μία ολιστική προσέγγιση της προσαρμογής
του ατόμου στη διαταραχή, δίνοντας ένα νέο νόημα στη ζωή του,
το οποίο περιέχει ελπίδα, κίνητρο, προσωπική ευθύνη και νέους
στόχους στα νέα δεδομένα της ζωής. Η έννοια της αποκατάστασης δίνει τη δυνατότητα στο άτομο και την οικογένεια του, να
έχουν τον έλεγχο στη ζωής τους και να συμμετέχουν ενεργά στη
θεραπεία. Οι ειδικοί ψυχικής υγείας από τη πλευρά τους εστιάζουν, όχι μόνο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά και
στην ενεργοποίηση των δυνατών-υγιών στοιχείων του ατόμου,
τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη αποκατάσταση
του. Η διαδικασία αυτή είναι δυναμική και πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του ατόμου [54].
7. Το απαρτιωτικό θεραπευτικό πρόγραμμα IPT (Ιntegrated
Psychological Program). Η ελληνική εμπειρία με αυτό
Η θεραπεία IPT αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ομαδικό
γνωσιακό-συμπεριφοριστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι εμπειρικά τεκμηριωμένο [55-57]. Αποτελείται από πέντε υποπρογράμματα:
Το ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων του ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς», φιλοξένησε την πρώτη έρευνα για την αποτελεσματικότητα της
θεραπείας ΙΡΤ σε ελληνικό πληθυσμό [9, 58], τα αποτελέσματα
της οποίας δημοσιεύτηκαν [59]. Η εμπειρία της προώθησης και
εφαρμογής ενός προγράμματος αποκατάστασης, ανέδειξε τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας ανάμεσα σε έναν εκπαιδευτικό και έναν κλινικό φορέα. Ένα ψυχιατρικό τμήμα ενηλί10
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κων ενός γενικού νοσοκομείου, προσφέρει πλούσιο υλικό για την
εφαρμογή ενός προγράμματος αποκατάστασης για ασθενείς με
σχιζοφρένεια. Η αρχική εκούσια ή ακούσια νοσηλεία, οδηγείται
σταδιακά στη συμμετοχή των ασθενών σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης. Αυτός ο παράγοντας συμβάλλει στη βελτίωση της
συμμόρφωσης στις ιατρικές οδηγίες και της εμπιστοσύνης των
ασθενών με το πλαίσιο ενός γενικού νοσοκομείου [58].
Υπάρχει μία στενή διαχρονική συνεργασία των εκπαιδευτών
της ελληνικής μορφής του ΙΡΤ με τους δημιουργούς του προγράμματος στην πανεπιστημιακή ψυχιατρική κλινική της Βέρνης στην Ελβετία. Η συνεργασία αποσκοπεί στην προώθηση και
την εφαρμογή της θεραπείας ΙΡΤ σε ελληνικό πληθυσμό και την
εκπαίδευση ψυχολόγων και ψυχιάτρων. Το πρώτο πρόγραμμα
μετεκπαίδευσης στη θεραπεία ΙΡΤ, διοργανώθηκε και ολοκληρώθηκε από το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς και την Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Θεραπείας της
Συμπεριφοράς στην Αθήνα, με εκπαιδευτές τους κ. Ευθυμίου, κ.
Ρακιτζή και κ. Γεωργιλά. To πρόγραμμα διαρκεί ένα έτος (150
ώρες). Στο πρώτο μέρος (30 ώρες) προσφέρεται κατάρτιση στο
θεωρητικό υπόβαθρο του προγράμματος και ευαισθητοποίηση
στα υποπρογράμματα αποκατάστασης γνωσιακών ελλειμμάτων.
Στο δεύτερο μέρος (120 ώρες) συνεχίζεται η ευαισθητοποίηση
στα υποπρογράμματα αποκατάστασης των γνωσιακών και κοινωνικών ελλειμμάτων και προσφέρεται εποπτεία στους εκπαιδευόμενους στην εφαρμογή του προγράμματος (http://cbt.edu.gr/
erg/node/168) [58].
Η μετεκπαίδευση στη θεραπεία ΙΡΤ προσφέρεται κάθε χρόνο για
ψυχολόγους και ψυχιάτρους, οι οποίοι εκπαιδεύονται ή εκπαιδεύτηκαν στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία [58].
8. Συζήτηση
Η σχιζοφρένεια αποτελεί μία σοβαρή χρόνια ψυχική διαταραχή,
η οποία οδηγεί σε σημαντικές δυσλειτουργίες. Οι ειδικοί ψυχικής
υγείας έχουν πλέον στη διάθεσή τους αποτελεσματικά εργαλεία,
με τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην αποκατάσταση και αποασυλοποίηση των ασθενών με σχιζοφρένεια. Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία ενισχύει και συμπληρώνει θετικά τις
βιολογικές παρεμβάσεις.
Η συμμετοχή των ασθενών με σχιζοφρένεια σε ένα πολυπαραγοντικό θεραπευτικό πλαίσιο, προϋποθέτει την αύξηση του εσωτερικού τους κινήτρου. Η τελευταία μπορεί να αντιμετωπιστεί ως
μία μεμονωμένη θεραπευτική παρέμβαση, η οποία προηγείται
οποιασδήποτε ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης και στην οποία,
η οικογένεια κινητοποιείται παράλληλα. Ο συνδυασμός των παρεμβάσεων εστιάζεται σε συγκεκριμένους θεραπευτικούς στόχους, δηλαδή στα θετικά και αρνητικά συμπτώματα, στα νευρογνωστικά και κοινωνικογνωστικά ελλείμματα, στις κοινωνικές
δεξιότητες και στην επίλυση προβλημάτων. Οι παραπάνω στόχοι
συμβάλλουν στη γενικότερη βελτίωση της λειτουργικότητας των
ασθενών.
Οι παρεμβάσεις στην πρώιμη ψύχωση, αποσκοπούν στην ύφεση
των συμπτωμάτων και στην καθυστέρηση της εξέλιξης της διαταραχής. Η θεραπεία στο πρώτο οξύ ψυχωσικό επεισόδιο οδηγεί
στην ύφεση των συμπτωμάτων και περιλαμβάνει την ψυχοεκπαίδευση, την αντιμετώπιση της συννοσηρότητας και τη σταδιακή
αναδόμηση των διαστρεβλωμένων πεποιθήσεων. Η ψυχοθεραπεία σε ένα πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο, προϋποθέτει προσεκτικό
θεραπευτικό σχεδιασμό και θα πρέπει να συνεχιστεί μελλοντικά
με πιο δομημένες και εκτεταμένες παρεμβάσεις. Η ατομική γνω-
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σιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία εκπαιδεύει τους ασθενείς στην καλύτερη διαχείριση των θετικών και αρνητικών συμπτωμάτων. Ειδικότερα, όσον αφορά τα θετικά συμπτώματα, οι
ασθενείς αναδομούν σταδιακά την αίσθηση της παντοδυναμίας
των ψευδαισθήσεων και διαχειρίζονται καλύτερα, τόσο τις παρανοϊκές σκέψεις όσο και τις συνέπειες από αυτές. Η συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία της οικογένειας αποσκοπεί στη μείωση
του υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος και στη γενικότερη
εκπαίδευση της οικογένειας στη διαχείριση της νόσου. Τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί και παρεμβάσεις σε μεταγνωσιακό
επίπεδο, με σκοπό την καλύτερη εναισθησία και αυτογνωσία.
Τέλος, υπάρχουν δομημένα προγράμματα αποκατάστασης, όπως
η απαρτιωτική θεραπεία ΙΡΤ, τα οποία οδηγούν στη γενικότερη
αποκατάσταση των ασθενών με σχιζοφρένεια.
Ένα πολυπαραγοντικό θεραπευτικό πλαίσιο αυξάνει την εναισθησία. Η μειωμένη εναισθησία συσχετίζεται με αρνητικές πεποιθήσεις για τα φάρμακα, με κακή συμμόρφωση στις ιατρικές
οδηγίες, με συχνότερες νοσηλείες και με άσχημη λειτουργικότητα. Η αυξημένη εναισθησία μπορεί βραχυπρόθεσμα να οδηγήσει
σε κατάθλιψη, έλλειψη ελπίδας, κακή αυτοπεποίθηση, κακή ποιότητα ζωής και αυτοκτονικό ιδεασμό [60, 61].
Ένα πολυπαραγοντικό θεραπευτικό πλαίσιο οφείλει να αυξήσει
την εναισθησία των ασθενών με σχιζοφρένεια. Η μακροχρόνια
θεραπευτική παρέμβαση καλείται να αντιμετωπίσει τις πιθανές
παρενέργειες της αυξημένης εναισθησίας και να βοηθήσει τους
ασθενείς να κάνουν μία νέα επανεκκίνηση στη ζωή τους.
Το αυξημένο κίνητρο των ειδικών ψυχικής υγείας, καθώς και η
μετεκπαίδευσή τους σε εμπειρικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις,
αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για τη σωστή εφαρμογή
αυτών. Η παραπάνω ανασκόπηση ανέδειξε την ποικιλία των
παρεμβάσεων στα πλαίσια της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής
προσέγγισης. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της στους
ασθενείς με σχιζοφρένεια συνεχίζεται και προσφέρει ανά τακτά
χρονικά διαστήματα νέα ερευνητικά δεδομένα.
Ο συνδυασμός των εμπειρικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων δεν
έχει εφαρμοστεί σε συστηματική βάση, όπως παρουσιάζεται στην
εικόνα ΙΙ. Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του θα αποτελούσε μία πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα. Παράλληλα, θα μπορούσε να διερευνηθεί η επίδραση των χαρακτηριστικών των θεραπευτών, του πλαισίου και η μακροχρόνια πορεία
των ασθενών στα πλαίσια αυτού του συνδυασμού παρεμβάσεων
(εικόνα ΙΙ). Έτσι, μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο
τη διαδικασία της αποκατάστασης.
Η συνεργασία ενός επιστημονικού-εκπαιδευτικού φορέα, όπως
η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών και η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς με
ένα κλινικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα το ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων του νοσοκομείου «Γ.Γεννηματάς» στην Αθήνα, θα
μπορούσε να προσφέρει τη δυνατότητα για έρευνα, όπως αυτή
προτείνεται και στην εικόνα ΙΙ. Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς διαθέτει τμήμα θεραπείας ενηλίκων,
στο οποίο μπορεί να εφαρμοστεί μελλοντικά το παραπάνω μοντέλο συνδυασμού των εμπειρικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων για
ασθενείς με σχιζοφρένεια.
Τέλος, ευχόμαστε το ελληνικό περιοδικό Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Έρευνας και Θεραπείας, να αποτελέσει ένα πλαίσιο γόνιμου διαλόγου για τις δυνατότητες αυτής της ψυχοθεραπευτικής
προσέγγισης.
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Abstract
Schizophrenia is a severe chronic mental disorder. The combination of evidenced-based interventions-biological interventions in combination with psychotherapy-is the treatment of
choice for all clinical psychiatrists and clinical psychologists. An
evidenced-based psychotherapy should meet the following cri11

Οι εμπειρικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στα πλαίσια της γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας
στους ασθενείς με σχιζοφρένεια.

teria: The evidence for efficacy and effectiveness, the evaluation
of the purpose and the existence of a manual of the psychotherapy. The biological interventions present the main therapy for
patients with schizophrenia, in order to treat positive, negative
symptoms and to prevent relapse. Cognitive-behavioural therapy has a proven role as an adjunct to biological interventions.
The above combination of interventions focus on specific therapeutic goals: positive symptoms, negative symptoms, neurocognitive deficits and social cognitive deficits. The importance of
increasing motivation for patients, who participate in a therapy, will be discussed. The evidenced based interventions in
the context of cognitive-behavioural therapy will be presented:
The early intervention in psychosis, interventions in the acute
phase, psycho education after the acute phase, the individual cognitive-behavioural psychotherapy to persistent positive
and negative symptoms, the behavioural family therapy and
various rehabilitation programs and the intervention, which
focus on the activation of the metacognitive process. The concept of recovery, which is also the final target of interventions,
will be defined. The Integrated Psychological Therapy will be
briefly presented as an example of a rehabilitation program
for schizophrenia patients, which is well accepted in Greece.
Furthermore, psychologists and psychiatrists, who are trained
in cognitive behavioural psychotherapy, have the opportunity
to accomplish a special training to IPT in Athens (http://cbt.
edu.gr/erg/node/168). Our review leads to the following conclusions: The variety of interventions in cognitive- behavioural
psychotherapy for patients with schizophrenia is given. Psychologists and psychiatrists should have the appropriate motivation
to be trained in various therapies and to implement them. Cognitive-behavioural psychotherapy increases the insight to the
disease, which has advantages and disadvantages. Poor insight
in schizophrenia leads to poor compliance, frequent hospitalizations and poor functional outcome. Increased insight leads
short term to depression, hopelessness, poor self-confidence,
poor quality of life and suicidality. It is more than obvious, that
increased insight should be targeted. Cognitive behavioural
psychotherapy contributes to the coping of the short term disadvantages of increased insight. Finally, the implementation of
a combination of the above evidenced-based interventions and
the research of its effectiveness and efficacy will be proposed
and discussed.
Key words: eSchizophrenia, cognitive-behavioural rehabilitation, IPT
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