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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι ιατροί όλων των ειδικοτήτων συναντούν συχνά ασθενείς οι
οποίοι, παράλληλα προς το σωματικό νόσημα για το οποίο
ζητούν ιατρική φροντίδα, πάσχουν και από κάποια ψυχική
διαταραχή. Στην καθημερινή ιατρική πράξη, ειδικά οι
πάσχοντες από χρόνια νοσήματα ασθενείς, φαίνεται να
αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα προσαρμογής, ενώ αρκετοί
εμφανίζουν συμπτώματα κατάθλιψης και παθολογικού άγχους.
Παρόμοια προβλήματα παρουσιάζουν συνήθως και αρκετοί από
τους φροντιστές και εν γένει άτομα του άμεσου οικογενειακού
και του στενού κοινωνικού περιβάλλοντος των ασθενών.
Προβλήματα προσαρμογής αντιμετωπίζουν συχνά και οι
πάσχοντες από ψυχικές διαταραχές, ενώ η ψυχική επιβάρυνση
είναι μεγάλη και για τα άτομα του περιβάλλοντός τους.
Οι ιατροί κάθε ειδικότητας καλούνται συχνά όχι μόνο να
συνταγογραφήσουν

ψυχιατρικά

φάρμακα,

αλλά

και

να

εφεύρουν τρόπους ώστε να παραπέμψουν με διακριτικότητα
τους ασθενείς σε ειδικές ψυχιατρικές υπηρεσίες, όταν
ενδείκνυται. Καλούνται, επίσης, να συμβουλεύσουν τους
ασθενείς και τα πρόσωπα του περιβάλλοντός τους με τρόπο
ώστε

να

εξασφαλίσουν

καλή

9

θεραπευτική

συνεργασία.
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Ο θεραπευτικός τους ρόλος επεκτείνεται μέχρι την ενίσχυση
των ικανοτήτων προσαρμογής των ασθενών και την βελτίωση
δυσλειτουργικών αντιδράσεων όπως άγχους, συμπτωμάτων
κατάθλιψης, υπερβολικής ανησυχίας ή και άρνησης του
προβλήματος εκ μέρους των ιδίων των ασθενών ή ατόμων του
περιβάλλοντός τους. Καλούνται, δηλαδή, να αντιμετωπίσουν
παράλληλα προς τα νοσήματα, ψυχικά ή σωματικά, για τα οποία
προσέρχονται οι ασθενείς, και τις επιπτώσεις των νοσημάτων
στην ποιότητα της ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους.
Οι ιατροί καλούνται να διεκπεραιώσουν όλα τα παραπάνω με
επιτυχία, ενώ είναι γεγονός οτι οι σχετικές γνώσεις που
παρέχονται

κατά

την

διάρκεια

της

βασικής

ιατρικής

εκπαίδευσης συνήθως δεν είναι επαρκείς. Ακόμα και οι
ειδικευμένοι ψυχίατροι σπάνια έχουν εκπαιδευθεί σε θέματα
σχετικά με την εξασφάλιση καλής προσαρμογής ή την ενίσχυση
της ποιότητας ζωής των ασθενών, κυρίως των πασχόντων από
χρόνια νοσήματα, και των φροντιστών τους.
Με στόχο να διευκολύνει και να θέσει σε επιστημονικό πλαίσιο
τις προσπάθειες των ιατρών οι οποίες, για τους λόγους που
προαναφέρθηκαν, βασίζονται κυρίως στις υποκειμενικές τους
εμπειρίες, αντιλήψεις και πεποιθήσεις, η Α΄ Ψυχιατρική Κλινική
του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Section of
Primary Care Mental Health, Institute of Psychiatry, King’s
College, University of London, τον Βρετανικό Οργανισμό
Educational Trust for Health Improvement through Cognitive
10
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Strategies (E.T.H.I.C.S), την Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική
Κλινική, Π. Γ. Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και την
Β΄

Ψυχιατρική

Κλινική

του

Πανεπιστημίου

Αθηνών,

προσέφεραν ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 18 ωρών
σε

ιατρούς

διαφόρων

ειδικοτήτων,

παθολογικών

και

χειρουργικών, και σε ψυχιάτρους οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και για την
πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών
προβλημάτων που συχνά συνοδεύουν τα χρόνια νοσήματα.
Το παραπάνω πρόγραμμα με τον τίτλο «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΨΥΧΙΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ: Εκπαίδευση ιατρών για την υποστήριξη

ομάδων ασθενών με σωματικά νοσήματα και ελάσσονα
ψυχιατρική συννοσηρότητα» αποτελεί ένα από τα δεκατέσσερα
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΨΥΧΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

(www.mentalhealthpromotion.co.uk), τα

οποία έχουν πραγματοποιηθεί από το 2002 μέχρι σήμερα από
την Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών σε
συνεργασία

με

τους

Πραγματοποιήθηκε

παραπάνω

στο

και

Αμφιθέατρο

άλλους
του

φορείς.

Αιγινητείου

Νοσοκομείου (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2009) και είναι το
τέταρτο

από

τέσσερα

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», από τα οποία

δύο έγιναν στο Λονδίνο και δύο στην Αθήνα, και τα οποία
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Μαρία Σ. Βασιλειάδου

απευθύνθηκαν κυρίως σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και σε
λειτουργούς υγείας.
Σήμερα, το ενδιαφέρον των επιστημόνων της Προαγωγής
Ψυχικής

Υγείας

προσανατολίζεται

προς

την

ανάπτυξη

δεξιοτήτων με στόχο την επίτευξη των παρακάτω:
1. Επίλυση προβλημάτων
2. Διαχείριση των δυσκολιών της ζωής
3. Διαχείριση του άγχους
4. Αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση
5. Μεταβολή δυσπροσαρμοστικών στάσεων, αντιλήψεων
6. Αυτονομία
7. Κοινωνική αλληλεγγύη
Η Αξιολογική Ανθρωπολογία έχει ως βασικό στόχο την
προαγωγή της υγείας μέσω της προαγωγής της ψυχικής
υγείας.και

προσφέρει

συστηματοποιημένες

μεθόδους

εκπαίδευσης των ασθενών και των ατόμων του περιβάλλοντός
τους σε θέματα όπως τα παραπάνω.
Ως μέσα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας χρησιμοποιεί την
διαχείριση των δυσπροσαρμοστικών και την ενίσχυση των
λειτουργικών αξιολογικών σχημάτων, βάσει των οποίων οι
άνθρωποι

αντιλαμβάνονται

και

αξιολογούν

τα

διάφορα

ερεθίσματα και αντίστοιχα απαντούν στα γεγονότα της ζωής.
Συγκεκριμένα, το Αξιολογικό μοντέλο στηρίζεται στην αρχή οτι
η ανθρώπινη βούληση, παρεμβαίνοντας και τροποποιώντας τον
τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα,
12
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καθορίζει σε σημαντικό βαθμό το είδος των απαντήσεων του
οργανισμού στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα, καθώς και στο
γεγονός οτι αυτή καθαυτή η βούληση είναι δυνατόν να
τροποποιηθεί επωφελώς με τη μάθηση. Έτσι, η Αξιολογική
Ανθρωπολογία διαθέτοντας σύστημα εύληπτων στρατηγικών οι
οποίες δεν απαιτούν μακρό χρόνο εκπαίδευσης και μπορούν
εύκολα να χρησιμοποιηθούν από τους ιατρούς κάθε ειδικότητας,
προτείνει την αυτόβουλη διόρθωση των δυσπροσαρμοστικών
προ-αξιολογικών, αξιολογικών και μετα-αξιολογικών σχημάτων
και την ταυτόχρονη ανάπτυξη των λειτουργικών σχημάτων, τα
οποία έχει δειχθεί οτι δεν είναι ανεπτυγμένα επαρκώς σε
ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, αλλά αποτελούν χαρακτηριστικό φυσιολογικότερων επιπέδων ψυχικής υγείας.
Ο φόβος, ο θυμός, το άγχος και η θλίψη είναι μερικά από τα
συναισθήματα που βιώνουν συνήθως οι άνθρωποι που
προσβάλλονται από κάποιο οξύ ή χρόνιο νόσημα. Όπως
αναφέρεται παραπάνω, οι ιατροί έρχονται αντιμέτωποι με τα
συναισθήματα αυτά και αντιδρούν συνήθως είτε με σιωπή είτε
δίδοντας

συμβουλές,

αντλώντας

επιχειρήματα

από

την

υποκειμενική τους εμπειρία. Στις περιπτώσεις που δεν είναι
επαρκείς οι ικανότητες προσαρμογής στην νέα πραγματικότητα
ενός ατόμου που νόσησε, είναι δυνατόν να ευοδωθεί η
ανάπτυξη κάποιας ψυχικής διαταραχής. Η ενίσχυση των
ικανοτήτων προσαρμογής και των υγιών στοιχείων της
προσωπικότητας των ασθενών με στόχο την εξασφάλιση της
13
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συνεργασίας τους στη θεραπεία και την διατήρηση ή και
βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους μπορεί να διευκολυνθεί
με την εκπαίδευσή τους στην ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων.
Σύμφωνα με το σύγχρονο βιο-ψυχο-κοινωνικό ιατρικό μοντέλο,
βάσει του οποίου γίνεται σήμερα κατανοητή η αιτιοπαθογένεια
των ψυχικών και σωματικών νοσημάτων, δεν ευθύνονται μόνον
γενετικοί ή περιβαλλοντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη
διαφόρων διαταραχών, αλλά και παράγοντες ψυχολογικοί, που
δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως απλώς η εμπειρία που
προέρχεται από ενός είδους μηχανιστική αλληλεπίδραση μεταξύ
γενετικού υλικού και περιβαλλοντικών συνθηκών. Η θεώρηση
αυτή δημιουργεί το ερώτημα κατά πόσο οι βουλητικές
διεργασίες παρεμβαίνουν στην ενίσχυση της υγείας ή στην
ανάπτυξη της νόσου. Αν θεωρηθεί ως δεδομένο το δόγμα των
ανθρωπιστικών επιστημών οτι δεν μπορεί να υπάρξει μάθηση
χωρίς βούληση και βούληση χωρίς μάθηση, μπορεί να θεωρηθεί
οτι η μάθηση και εξ’ ίσου η βούληση μπορούν να τροποποιήσουν τις αυτόνομες ακούσιες αντιδράσεις σε περισσότερο
συνειδητές και εκούσιες.
Το Αξιολογικό μοντέλο Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας
αποτελεί διεπιστημονικό αντικείμενο, με την έννοια οτι αντλεί
γνώσεις όχι μόνο από τον ιατρικό χώρο αλλά και από τον χώρο
άλλων επιστημών. Η επιλογή των λειτουργικών αξιολογικών
σχημάτων που προτείνονται από το Αξιολογικό μοντέλο
Προαγωγής Ψυχικής Υγείας έγινε βάσει δεδομένων από τον
14
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χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, οι οποίες αποτέλεσαν την
πρώτη προσπάθεια του ανθρώπου να αντιληφθεί τον εαυτό του
σε σχέση προς τον κόσμο που τον περιβάλλει, και η επαλήθευση
της αξίας τους για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας έγινε βάσει
της σύγχρονης ιατρικής ερευνητικής μεθοδολογίας.
Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρατίθενται απαραίτητα
στοιχεία για την κατανόηση των αρχών του Αξιολογικού
μοντέλου ανάπτυξης ειδικών δεξιοτήτων, το οποίο ακολουθείται
στα

περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

από

τα

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΨΥΧΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΥΓΕΙΑΣ»,

και

περιγράφονται οι βασικοί τρόποι διερεύνηςης και διαχείρισης
της ψυχιατρικής συννοσηρότητας που μπορεί να συνοδεύει
σωματικά νοσήματα.
Επίσης,

περιγράφονται

αναλυτικά

οι

βασικοί

τρόποι

διερεύνησης των δυσλειτουργικών αξιολογικών σχημάτων που,
όπως έχει δειχθεί, αποτελούν συστατικό διαφόρων ψυχικών
προβλημάτων και μπορούν να αντιμετωπισθούν από γενικούς
ιατρούς αλλά και ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Προς
διευκόλυνση των ιατρών παρατίθενται τα βασικά στοιχεία
σχετικά με την εκπαίδευση των ασθενών, με στόχο την
διαχείριση

των

διαφόρων

κατηγοριών

δυσλειτουργικών

αξιολογικών σχημάτων, βάσει των οποίων οι ασθενείς
αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα και αντιδρούν προς τις
αντίξοες συνθήκες και τα προβλήματα της ζωής.
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Αναλυτικά, επίσης, περιγράφεται η βασική συλλογιστική και οι
τρόποι ενίσχυσης των λειτουργικών αξιολογικών σχημάτων των
ασθενών, με στόχο την θωράκιση της ψυχικής τους υγείας και
την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Προς συμπλήρωση
των παραπάνω, αλλά και για λόγους διευκόλυνσης όχι μόνον
των θεραπευτικών προσπαθειών αλλά και του επιστημονικού
και ερευνητικού έργου των ιατρών, παρατίθενται οδηγίες
σχετικά με την Μεθοδολογία εφαρμογής των αρχών του
Αξιολογικού μοντέλου Προαγωγής Ψυχικής Υγείας στην
ιατρική πράξη, κατά την συμβουλευτική ή την καθ’ ομάδες
εκπαίδευση των ασθενών και των ατόμων του περιβάλλοντός
τους. Εμπεριέχονται, επίσης, ειδικές πληροφορίες σχετικά με
την Ερευνητική Μεθοδολογία και την δεοντολογία της έρευνας,
καθώς και χρήσιμα στοιχεία για την αξιολόγηση του
θεραπευτικού αποτελέσματος μέσω ειδικών
εργαλείων.
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ΜΕΡΟΣ Α
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Αξιολογικό μοντέλο εκπαίδευσης ασθενών

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας δεν υπάρχει
υγεία χωρίς ψυχική υγεία. Βασικός στόχος της Προαγωγής
Ψυχικής Υγείας είναι η ενίσχυση των παραγόντων που
σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Το Αξιολογικό μοντέλο
στοχεύει στην ενίσχυση της υγείας μέσω της ενίσχυσης της
ψυχικής υγείας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού προτείνει
την αναγνώριση, μελέτη και διαχείριση, και στη συνέχεια την
ενίσχυση των παραγόντων που αναδεικνύονται ως σχετιζόμενοι
με την θωράκιση της ψυχικής υγείας.
Σύμφωνα με το σύγχρονο βιο-ψυχο-κοινωνικό ιατρικό μοντέλο,
στην εκδήλωση μιας ψυχικής διαταραχής συμβάλλουν τριών
ειδών παράγοντες: βιολογικοί/γενετικοί, ψυχολογικοί (ατομικά
χαρακτηριστικά) και κοινωνικοί. Και επειδή, σύμφωνα με την
σχετική θέση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, ψυχική
υγεία είναι «...μια κατάσταση ευημερίας κατά την οποία το
άτομο συνειδητοποιεί τις δυνατότητές του, είναι σε θέση να
αντιμετωπίσει τα συνηθισμένα άγχη της ζωής, μπορεί να
εργάζεται παραγωγικά και αποτελεσματικά, και είναι ικανό να
19
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προσφέρει στο κοινωνικό του περιβάλλον», από το Αξιολογικό
μοντέλο προτείνεται όχι μόνον η εκπαίδευση των ιατρών και
των

λειτουργών

υγείας

σε

θέματα

διαχείρισης

των

δυσλειτουργικών και ενίσχυσης των λειτουργικών αξιολογικών
σχημάτων των ασθενών, αλλά κυρίως η εκπαίδευσή τους στην
πρόληψη και αντιμετώπιση του Συνδρόμου επαγγελματικής
εξουθένωσης (Burn-out), το οποίο είναι αυξημένο στους χώρους
των

επαγγελματιών

υγείας,

θέτοντας

σε

κίνδυνο

την

αποδοτικότητά τους, αλλά και την ποιότητα της ζωής τους και
την ψυχική και σωματική τους υγεία.
1. Αξιολογικό μοντέλο: Αντιμετώπιση παραγόντων που σχετίζονται με την ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών
Αντιμετώπιση βιολογικών παραγόντων που σχετίζονται με
την ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών
Οικογενειακός προγραμματισμός
Φροντίδα σωματικής υγείας
Παρεμβάσεις για την απαλλαγή του βιολογικού περιβάλλοντος
από τοξικούς παράγοντες
Αντιμετώπιση κοινωνικών παραγόντων που σχετίζονται με
την ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών
Εξυγίανση κοινωνικο- πολιτιστικών συνθηκών
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(ευαισθητοποίηση κοινωνικοπολιτικών φορέων, λειτουργών
υγείας, κοινού)
Καταπολέμηση της ανεργίας, της ανισότητας και της
κοινωνικής αδικίας
Αναγνώριση και διαχείριση δυσπροσαρμοστικών κοινωνικών
«αξιολογήσεων»
Ανάδειξη υγιών προτύπων
Αντιμετώπιση ψυχολογικών παραγόντων που σχετίζονται με
την ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών
Διαχείριση δυσπροσαρμοστικών αξιολογικών σχημάτων που
αφορούν στην «Αυτοϋποστήριξη» και στην «Αυτοεκτίμηση»
Διαχείριση δυσπροσαρμοστικών αξιολογικών σχημάτων που
αφορούν στην «Προσαρμογή» και στην «Κοινωνικότητα»
Διαχείριση δυσπροσαρμοστικών αξιολογικών σχημάτων που
αφορούν στην «Αυτοανάπτυξη» και στην «Δημιουργικότητα»
2. Παράγοντες που σχετίζονται θετικά με την ψυχική υγεία
Βιολογικοί παράγοντες
«Υγιή» γονίδια, δηλαδή γονίδια που δημιουργούν ανθεκτικότητα έναντι της ανάπτυξης κάποιας ψυχικής διαταραχής
Σωματική υγεία
Ελεύθερο οικογενειακό ιστορικό
Καθαρό βιολογικό περιβάλλον
21
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Ψυχολογικοί παράγοντες
Σε γενικές γραμμές τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας
επηρεάζουν και την εκδήλωση και τον τρόπο έκφρασης, αλλά
και την πορεία και πρόγνωση μιας ψυχικής διαταραχής.
Κοινωνικοί παράγοντες
Υγιή πρότυπα και αξίες
Κατάλληλη εκπαίδευση
Κοινωνική αλληλεγγύη και υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις
Καθαρότητα του φυσικού περιβάλλοντος

3. Αξιολογικό μοντέλο: Κατηγορίες δεξιοτήτων που σχετίζονται θετικά με την ψυχική υγεία
Ταυτότητα
Δεξιότητες ανάπτυξης ταυτότητας/αυτογνωσίας
Δεξιότητες δημιουργικής αυτοκριτικής
Δεξιότητες αυτοϋποστήριξης
Προσαρμογή, Επικοινωνία
Δεξιότητες ανάπτυξης ικανοτήτων προσαρμογής
Δεξιότητες επικοινωνίας
Δημιουργικότητα
Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
Δεξιότητες αυτοανάπτυξης
Δεξιότητες ανάπτυξης δημιουργικής αυτονομίας
22
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Σημείωση
Το Αξιολογικό μοντέλο αποσκοπεί στην προαγωγή της υγείας
των ασθενών μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση
που προτείνεται από το Αξιολογικό μοντέλο απευθύνεται προς
ενήλικες, εφήβους και παιδιά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Κλινικές εφαρμογές

Στην προσπάθεια να βοηθήσουν τον ασθενή και τους συγγενείς
του να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματά τους,
οι ιατροί που δεν έχουν ειδική ψυχιατρική εκπαίδευση
χρησιμοποιούν συχνά πρακτικές, προϊόντα της υποκειμενικής
τους εμπειρίας. Ο ρόλος του ιατρού–θεραπευτού, απαιτεί συχνά
την χρήση των προσωπικών του, μη ειδικών ψυχολογικών,
φιλοσοφικών και ανθρωπολογικών απόψεων και στάσεων, των
οποίων, λιγότερο ή περισσότερο συνειδητά, είναι φορέας.
Προβλήματα τα οποία συχνά καλούνται οι ιατροί να
αντιμετωπίσουν σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα
1. Προβλήματα συνεργασίας στην θεραπεία
2. Προβλήματα προσαρμογής των ασθενών
3. Οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα που σχετίζονται με
τη νόσο
4. Προβλήματα που σχετίζονται με την μειωμένη φυσική
ικανότητα των ασθενών
5. Ψυχιατρική συννοσηρότητα
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Προβλήματα από την ψυχική σφαίρα που εμφανίζονται
συχνά σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα
1. Συμπτώματα άγχους
2. Συμπτώματα κατάθλιψης
3. Διαταραχές ύπνου
4. Διαταραχές όρεξης
5. Αισθήματα θυμού
6. Αισθήματα φόβου
7. Αισθήματα ανασφάλειας και αβοηθητότητας
8. Αισθήματα μόνωσης
9. Κόπωση
10. Ανηδονία
11. Μείωση της ενεργητικότητας
12. Απροσφορότητα για συναισθηματικές σχέσεις
13. Καχυποψία
14. Τάσεις εξάρτησης
Συμπτώματα για τα οποία οι ασθενείς απευθύνονται συχνά
σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, και τα οποία είναι
πιθανόν να υποκρύπτουν ψυχιατρική συννοσηρότητα
1. Σωματικά ενοχλήματα
2. Αίσθημα κόπωσης
3. Διαταραχές διάθεσης
4. Αϋπνία
5. Διαταραχές μνήμης
26
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Ψυχικές διαταραχές συχνά συνοδευόμενες από σωματικά
συμπτώματα για τις οποίες οι ασθενείς απευθύνονται συχνά
σε μη ψυχιάτρους ιατρούς
1. Κατάθλιψη
2. Άγχος
3. Διαταραχές οφειλόμενες στη χρήση ουσιών και αλκοόλ
4. Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης
5. Σύνδρομο χρονίου πόνου
6. Διαταραχή μετατραυματικού stress
7. Άνοια
Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη ψυχικής διαταραχής
σε ασθενείς με σωματικά νοσήματα
1. Γυναικείο φύλο
2. Λευκή φυλή
3. Έλλειψη οικογενειακής/κοινωνικής στήριξης
4. Οικονομικά προβλήματα
5. Χαμηλή μόρφωση
6. Απουσία θρησκευτικότητας
7. Ιστορικό ουσιοεξάρτησης ή άλλων ψυχικών διαταραχών
Το Αξιολογικό μοντέλο εκπαίδευσης ασθενών μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση συνήθων προβλημάτων των ασθενών με χρόνια νοσήματα επειδή
1. Είναι εύχρηστο για τον ιατρό
27

Μαρία Σ. Βασιλειάδου

2. Είναι εύληπτο για τον ασθενή
Το Αξιολογικό μοντέλο στηρίζεται σε επιστημονικά κριτήρια
και είναι εύκολο να απομνημονευθεί από τον ιατρό. Ενεργοποιεί
στον ασθενή λειτουργικά αξιολογικά σχήματα τα οποία είναι
εύκολο να χρησιμοποιήσει ώστε να μεταβάλει δυσλειτουργικά
σχήματα,

τα

οποία

πιθανόν

προσαρμοστικές του ικανότητες.
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ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Διερεύνηση

και

διαχείριση

δυσλειτουργικών

αξιολογικών σχημάτων

Βασικές κατηγορίες αξιολογικών σχημάτων
1.

Προ-αξιολογήσεις

(“Pre-conceptions”):

Προ-λογικές

αξιολογήσεις, που αναπτύσσονται στα πρώϊμα στάδια της
ανάπτυξης και εκφράζουν τί γίνεται αισθητό από τον οργανισμό
ως ευχάριστο ή δυσάρεστο.
2) Αξιολογήσεις (“Conceptions”): Λογικο-συναισθηματικές
απαντήσεις που εκφράζουν τί έχει αξιολογηθεί ως επιθυμητό
και τί ως αποφευκτέο. Η ποιοτική αξιολόγηση σε επιθυμητό ή
αποφευκτέο ακολουθεί, σε άλλο άλλοτε βαθμό, την ποιοτική
διάκριση σε ευχάριστο ή δυσάρεστο, που γίνεται από τις προαξιολογήσεις.
3) Μετα-αξιολογήσεις (“Meta-conceptions”): Μετα-λογικές
αξιολογήσεις, που αναπτύσσονται στα ωριμότερα στάδια της
ανάπτυξης και εκφράζουν τί αξιολογείται ως επωφελές και τί ως
επιβλαβές
Οι μετα-αξιολογήσεις είναι δυνατόν, με την κατάλληλη
εκπαίδευση και άσκηση, να μετατρέψουν τις δυσλειτουργικές
αξιολογήσεις, με τις οποίες σχετίζονται αμφίδρομα, σε
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λειτουργικές με αποτέλεσμα να αποτελούν σημαντικό θεραπευτικό στόχο.
Ειδικό ερωτηματολόγιο για την διερεύνηση των αξιολογικών σχημάτων: DPQ (Dysfunctional Preconceptions
Questionnaire)
Το ερωτηματολόγιο DPQ εξετάζει κυρίως το εάν οι προαξιολογήσεις (“Pre-conceptions”) είναι λειτουργικές ή δυσλειτουργικές και εαν σχετίζονται με αντίστοιχα λειτουργικές ή
δυσλειτουργικές μετα-αξιολογήσεις (“Meta-conceptions”). Έχει
δειχθεί οτι στην κατάθλιψη μεγάλος αριθμός προ-αξιολογήσεων
(“Pre-conceptions”) αλλά και μετα-αξιολογήσεων (“Metaconceptions”) είναι δυσλειτουργικές.
Το DPQ εντοπίζει τις τρεις κατηγορίες (Self, World, Future)
δυσπροσαρμοστικών προ-αξιολογήσεων (“Pre-conceptions”)
και

μετα-αξιολογήσεων

(“Meta-conceptions”)

όπως

φαίνονται παρακάτω:
1. SELF (S): Προ-αξιολογήσεις (“Pre-conceptions”) και μετααξιολογήσεις (“Meta-conceptions”) που σχετίζονται με την
«Αυτοϋποστήριξη» και την «Αυτοεκτίμηση»
2. WORLD (W): Προ-αξιολογήσεις (“Pre-conceptions”) και μετααξιολογήσεις (“Meta-conceptions”) που σχετίζονται με την
«Προσαρμογή» και την «Κοινωνικότητα»

32

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

3. FUTURE (F): Προ-αξιολογήσεις (“Pre-conceptions”) και μετααξιολογήσεις (“Meta-conceptions”) που σχετίζονται με την
«Αυτο-ανάπτυξη» και την «Δημιουργικότητα»
Προτάσεις για την εκπαίδευση ομάδων ασθενών στην
διερεύνηση δυσπροσαρμοστικών σχημάτων
2 – 3 υπο-ομάδες (όχι λιγότερα από 3 άτομα η κάθε υπο-ομάδα)
οι οποίες συναγωνίζονται για την απόκτηση της μεγαλύτερης
βαθμολογίας
(1)
Ο ιατρός παρουσιάζει απόσπασμα λογοτεχνίας, ποίησης ή άλλο
είδος δημοσιεύματος και ζητεί από την κάθε υπο-ομάδα να
«συνεδριάσει» και να αποφασίσει για το πόσα και ποιά είναι τα
δυσπροσαρμοστικά σχήματα
Κάθε μια υπο-ομάδα βαθμολογεί κάθε μια από τις άλλες υποομάδες
(2)
Η κάθε υπο-ομάδα παρουσιάζει απόσπασμα λογοτεχνίας,
ποίησης ή άλλο είδος δημοσιεύματος και ζητεί από την κάθε
άλλη υπο-ομάδα να «συνεδριάσει» και να αποφασίσει για το
πόσα και ποιά είναι τα δυσπροσαρμοστικά σχήματα
Η υπο-ομάδα που παρουσιάζει βαθμολογεί την επίδοση κάθε
μιας από τις άλλες υπο-ομάδες
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Προτάσεις για την εκπαίδευση ομάδων ασθενών στην
διαχείριση δυσπροσαρμοστικών σχημάτων
(1)
2 – 3 υπο-ομάδες (3 έως 6 άτομα η κάθε υπο-ομάδα) οι οποίες
συναγωνίζονται

για

την

απόκτηση

της

μεγαλύτερης

βαθμολογίας
Παράδειγμα
Μια υπο-ομάδα 6 ατόμων αποτελείται από:
1 «ασθενή»
2 «θεραπευτές»
1 «από μηχανής Θεό»
2 «παρατηρητές»
Ο «ασθενής» παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα της ζωής ή κάτι
που τον απασχολεί και αναφέρει τις σκέψεις του πάνω σε αυτό,
στις οποίες ενσωματώνει δυσλειτουργικό σχήμα από την μια
από τις τρεις κατηγορίες του ερωτηματολογίου DPQ.
Οι δύο «θεραπευτές» προσπαθούν να τον βοηθήσουν να
μεταβάλλει το δυσλειτουργικό σχήμα σε πιο λειτουργικό,
χρησιμοποιώντας

τον

μετα-αξιολογικό

έλεγχο,

δηλαδή

λειτουργικές μετα-αξιολογήσεις (“Meta-conceptions”).
Ο «από μηχανής Θεός» μεταβάλλει τις συνθήκες της
πραγματικότητας, ή τον χρόνο, ή τον τόπο ή ό,τι άλλο
χρειάζεται, και περιγράφει τις νέες συνθήκες στον «ασθενή»
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προκειμένου να τον βοηθήσει να αμφισβητήσει την ορθότητα
και την χρησιμότητα του δυσλειτουργικού σχήματος.
Οι δύο «παρατηρητές» κρίνουν την απόδοση κάθε ενός από τα
παραπάνω άτομα της ομάδας τους.
Στο τέλος, η κάθε μία υπο-ομάδα βαθμολογεί κάθε ρόλο κάθε
ατόμου των άλλων υπο-ομάδων.
Σημ. Εάν οι υπο-ομάδες αποτελούνται από λιγότερα από 6
άτομα, μερικοί ρόλοι δεν εκπροσωπούνται, πχ σε μια ομάδα 3
ατόμων οι ρόλοι μπορούν να διαμορφωθούν ως εξής: 1
«ασθενής», 1 «θεραπευτής», 1 «παρατηρητής».
(2)
3 ζεύγη τα οποία συναγωνίζονται για την απόκτηση της μεγαλύτερης βαθμολογίας
Παράδειγμα
1 άτομο «σεναριογραφεί» τον ρόλο γνωστού του, για τον οποίο
πιστεύει

οτι

λειτουργεί

βάσει

κάποιου

από

τα

δυσ-

προσαρμοστικά σχήματα του DPQ
1 άτομο καλείται από τον «σεναριογράφο» να υποδυθεί αυτό το
ρόλο
Ο «σεναριογράφος» υποδύεται τον «θεραπευτή»
Οι υπόλοιποι (κάθε ένας ξεχωριστά) βαθμολογούν τον ρόλο
κάθε ατόμου του κάθε ζεύγους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Ενίσχυση λειτουργικών αξιολογικών σχημάτων

1. Ενίσχυση λειτουργικών αξιολογικών σχημάτων που σχετίζονται με την «Αυτοϋποστήριξη» και την «Αυτοεκτίμηση»
Βασικές προϋποθέσεις
1. Αποφυγή της εύκολης/επιπόλαιης υπερτίμησης ή υποτίμησης
του «εγώ»
2. Αντικατάσταση δυσλειτουργικών αξιολογικών σχημάτων
Παραδείγματα δυσλειτουργικών αξιολογικών σχημάτων που
σχετίζονται με την «Αυτοϋποστήριξη» και την «Αυτόεκτίμηση»:
«Το οτι αξίζω πολύ σαν άνθρωπος είναι δεδομένο»
«Δεν αντέχω να αμφισβητήσει κανείς τα κίνητρά μου, την
φιλοτιμία μου, και γενικά κάτι από την προσωπικότητά μου»
«Οι άλλοι πρέπει πάντα να με καταλαβαίνουν και να με
εκτιμούν»
«Αν κάποιος αμφισβητήσει κάτι από τη δουλειά μου σημαίνει
οτι κουράζομαι χωρίς λόγο»
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«Αν δεν νοιώθει πάθος αυτός/αυτή για μένα σημαίνει οτι δεν
αξίζω να με αγαπούν»
«Αν δεν με βρίσκουν τέλειο δεν αξίζω τίποτα»
3. Ώριμη διαχείριση του βασικού εφηβικού διλήμματος: «με
ωφελεί να είμαι διαφορετικός ή όμοιος με τους άλλους;», το
οποίο αφορά στην αυτοεκτίμηση
Επωφελής είναι ο συνδυασμός των δύο, με συγκεκριμένους
περιορισμούς, πχ:
 Διαφορετικός από τους άλλους (προϋποθέσεις και περιορισμοί)
Α. Ενασχόληση με σπάνια hobbies
(Περιορισμός: τα hobbies να μην είναι επιβλαβή)
Β. Εξειδίκευση σε σπάνιους επιστημονικούς, πολιτισμικούς /
καλλιτεχνικούς ή τεχνικούς τομείς
(Περιορισμός: τα προϊόντα της εξειδίκευσης να είναι επωφελή
τόσο για τον ίδιο όσο και για το φυσικό και κοινωνικό
περιβάλλον )
Γ. Ενασχόληση με την επίλυση δύσκολων προβλημάτων
(Περιορισμός: η ενασχόληση να είναι δημιουργική και να μην
δημιουργεί κινδύνους)
 Όμοιος με τους άλλους (προϋποθέσεις και περιορισμοί)
Α. Συμμετοχή σε κοινά ενδιαφέροντα
(Περιορισμός: Τα κοινά ενδιαφέροντα να είναι δημιουργικά και
όχι επικίνδυνα)
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Β. Υπεράσπιση νόμων και αξιών
(Περιορισμός: όχι υπεράσπιση άδικων νόμων ή ψευδο-αξιών)
Γ. Κατανόηση των επιθυμιών, προσδοκιών και συναισθημάτων
των

άλλων

(Περιορισμός:

να

υπάρχει

σεβασμός

στην

διαφορετικότητα)
Προτάσεις για την εκπαίδευση ομάδων ασθενών στην
ενίσχυση

λειτουργικών

σχετίζονται

με

την

αξιολογικών

σχημάτων

«Αυτοϋποστήριξη»

και

που
την

«Αυτοεκτίμηση»
(1)
2 – 3 υπο-ομάδες (όχι λιγότερα από 3 άτομα η κάθε υπο-ομάδα)
οι οποίες συναγωνίζονται για την απόκτηση της μεγαλύτερης
βαθμολογίας
Παράδειγμα
Με χρήση του πίνακα που αφορά στο “Self” κάθε άτομο κάθε
υπο-ομάδας βαθμολογεί τον εαυτό του σε κλίμακα 1 – 10
Το άτομο αυτό θα υποδυθεί τον «θεραπευτή» σε 1 άτομο το
οποίο θα καλέσει από την υπο-ομάδα του να υποδυθεί τον δικό
του ρόλο σε ένα από τα χαρακτηριστικά στα οποία έχει
αυτοβαθμολογηθεί πιο χαμηλά (σε διαφορετικά χαρακτηριστικά
το κάθε άτομο, αν υπάρχουν)
Αν υπάρχουν υπόλοιπα μέλη στην υπο-ομάδα αυτή θα είναι
παρατηρητές
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Κάθε μια υπο-ομάδα βαθμολογεί κάθε ρόλο των άλλων υποομάδων
(2)
2 – 3 υπο-ομάδες (όχι λιγότερα από 3 άτομα η κάθε υπο-ομάδα)
οι οποίες συναγωνίζονται για την απόκτηση της μεγαλύτερης
βαθμολογίας
Παράδειγμα
Ο ιατρός επιλέγει τρία χαρακτηριστικά τα οποία έχουν, κατά
μέσο όρο, βαθμολογηθεί χαμηλότερα από όλους
Κάθε υπο-ομάδα καλείται να «συνεδριάσει» και να παρουσιάσει
τρόπους με τους οποίους, το χαρακτηριστικό που θα αναλάβει
μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα
Κάθε μια υπο-ομάδα βαθμολογεί την παρουσίαση των άλλων
υπο-ομάδων
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2. Ενίσχυση λειτουργικών αξιολογικών σχημάτων που
σχετίζονται με την «Προσαρμογή» και την «Κοινωνικότητα»
Α. «Προσαρμογή»
Βασικές προϋποθέσεις
1. Αντικατάσταση δυσλειτουργικών αξιολογικών σχημάτων
Παραδείγματα δυσλειτουργικών αξιολογικών σχημάτων που
σχετίζονται με την «Προσαρμογή» και την «Κοινωνικότητα»:
«Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τα πάντα»
«Θέλω να έχουν τα παιδιά μου τα πάντα για να είναι
ευτυχισμένα»
«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χάνουν ποτέ»
«Υπάρχουν πράγματα στη ζωή που αν τα χάσεις θα χάσεις την
ψυχική σου ισορροπία»
«Ειμαι ευαίσθητος και δεν αντέχω να χάσω κάτι»
«Δεν μπορούσε να συμβεί αυτό σε εμένα»
«Η μεγάλη λύπη θα με σκοτώσει»
«Υπάρχουν καταστάσεις τις οποίες οι άνθρωποι δεν μπορούν να
αντέξουν»
«Αν δεν κερδίζω χάνεται η αξιοπρέπειά μου»
«Η δουλειά μου είναι τα πάντα για μένα»
«Ο κόσμος εκτιμά μόνο τους νικητές»
«Χωρίς αυτόν/αυτήν δεν μπορώ να ζήσω»
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«Δεν αντέχω αν δεν υπάρχει κάποιος να με ‘καλύπτει’»
2. Ώριμη διαχείριση του βασικού εφηβικού διλήμματος «με
ωφελεί η προσπάθεια να καταστρέφω τα κακώς κείμενα του
κόσμου ή η προσπάθεια για τη βελτίωση του κόσμου;», το
οποίο αφορά στην προσαρμογή
Επωφελείς είναι οι προσπάθειες αντιμετώπισης ή βελτίωσης των
αρνητικών συνθηκών, με συγκεκριμένους περιορισμούς, πχ:
Α. Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
(Περιορισμός: ιεράρχηση πραγματικών αναγκών και προτεραιοτήτων)
Β. Σχεδιασμός δυναμικών παρεμβάσεων
(Περιορισμός: χωρίς φανατισμό)
Γ. Πρόβλεψη των συνεπειών των παρεμβάσεων για βελτίωση
(Περιορισμός: ρεαλιστική αξιολόγηση, χωρίς αρνητική ή θετική
προκατάληψη)

Β. «Κοινωνικότητα»
Βασικές προϋποθέσεις
1. Εφαρμογή αξιολογικών αρχών στα τρία στάδια της
επικοινωνίας:
 Υποδοχή μηνυμάτων
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Προϋποθέσεις:

Υγιή

οργανικά

«συστήματα

υποδοχής»,

ικανότητα ορθής αντίληψης των μηνυμάτων
Απαιτούμενες δεξιότητες: Ικανότητα συγκέντρωσης, έλλειψη
προκατάληψης, υπομονή
Κατάλληλη στρατηγική: Σωκρατική «Μαιευτική»
 Γνωσιακή επεξεργασία μηνυμάτων
Προϋποθέσεις: Υγιή οργανικά «συστήματα επεξεργασίας»,
ικανότητα να «καταλαβαίνει» τον άλλο (understanding)
Απαιτούμενες

δεξιότητες:

Ικανότητα

ορθού

συνδυασμού

παλαιών και νέων πληροφοριών, έλλειψη προκατάληψης,
ικανότητα να δημιουργεί νέα δεδομένα και νέες ερωτήσεις
βάσει του συνδυασμού παλαιών και νέων πληροφοριών
Κατάλληλη στρατηγική: Εκτίμηση της υποκειμενικότητας της
γνώμης (Θέατρο του «Παραλόγου»)
 Έκφραση μηνυμάτων
Προϋποθέσεις: Υγιή οργανικά «συστήματα μεταβίβασης»,
ικανότητα να «νοιώθει» τον άλλο (empathy)
Απαιτούμενες

δεξιότητες:

Ικανότητα

ανταλλαγής

συναισθημάτων, ικανότητα πρόβλεψης των συνεπειών των
πράξεων και των λόγων του στον συναισθηματικό κόσμο του
άλλου
Κατάλληλη

στρατηγική:

Εκμάθηση

όσο

το

δυνατόν

περισσότερων ανθρωπίνων «γλωσσών» (δηλαδή προθέσεων,
εσωτερικών τάσεων, αισθημάτων, διαθέσεων, επιθυμιών κλπ)
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2. Ώριμη διαχείριση του εφηβικού διλήμματος: «με ωφελεί να
κάνω στενές σχέσεις με τους άλλους ή να μένω μόνος και
επομένως

“ανεξάρτητος”;»,

το

οποίο

αφορά

στην

κοινωνικότητα
Επωφελείς είναι οι προσπάθειες ανάπτυξης υγιών σχέσεων με
τους άλλους, με συγκεκριμένους περιορισμούς, πχ:
Α. Σχεδιασμός συνθηκών αλληλοϋποστήριξης
(Περιορισμός: να μην αναπτύσσονται σχέσεις εξάρτησης και να
αποφεύγεται ενετελώς η κάθε είδους υλική ή ψυχολογική
«εκμετάλλευση» των άλλων ή από τους άλλους)
Β. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών του “εαυτού” μέσα
από τις σχέσεις με τους άλλους
(Περιορισμός:

χωρίς

υπερτίμηση

ή

υποτίμηση

των

χαρακτηριστικών των άλλων)
Προτάσεις για την εκπαίδευση ομάδων ασθενών στην
ενίσχυση

λειτουργικών

αξιολογικών

σχημάτων

που

σχετίζονται με την «Κοινωνικότητα»
(1)
2 – 3 υπο-ομάδες (όχι λιγότερα από 3 άτομα η κάθε υπο-ομάδα)
οι οποίες συναγωνίζονται για την απόκτηση της μεγαλύτερης
βαθμολογίας
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Παράδειγμα
Με την χρήση του πίνακα (World) κάθε άτομο κάθε υπο-ομάδας
βαθμολογεί τον εαυτό του σε κλίμακα 1 – 10
Το άτομο αυτό θα υποδυθεί τον «θεραπευτή» σε 1 άτομο το
οποίο θα καλέσει από την υπο-ομάδα του να υποδυθεί τον δικό
του ρόλο σε ένα από τα χαρακτηριστικά στα οποία έχει
αυτοβαθμολογηθεί πιο χαμηλά (σε διαφορετικά χαρακτηριστικά
το κάθε άτομο, αν υπάρχουν)
Αν υπάρχουν υπόλοιπα μέλη στην υπο-ομάδα αυτή θα είναι
παρατηρητές
Κάθε μια υπο-ομάδα βαθμολογεί κάθε ρόλο των άλλων υποομάδων
(2)
3 ζεύγη τα οποία συναγωνίζονται για την απόκτηση της
μεγαλύτερης βαθμολογίας
Παράδειγμα
1 άτομο «σεναριογραφεί» τον ρόλο γνωστού του, για τον οποίο
πιστεύει οτι λειτουργεί χωρίς δεξιότητες κοινωνικότητας
Ο «σεναριογράφος» υποδύεται αυτό το ρόλο
1 άτομο καλείται από τον «σεναριογράφο» να υποδυθεί τον
«θεραπευτή»
Οι υπόλοιποι (κάθε ένας ξεχωριστά) βαθμολογούν κάθε ρόλο
κάθε ζεύγους
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3. Ενίσχυση λειτουργικών αξιολογικών σχημάτων που
σχετίζονται

με

την

«Αυτο-ανάπτυξη»

και

την

«Δημιουργικότητα»
Βασικές προϋποθέσεις
1. Δημιουργική συσχέτιση μεταξύ «πρέπει» και «θέλω» βάσει
λειτουργικών μετα-αξιολογήσεων
2. Ώριμη διαχείριση του εφηβικού διλήμματος: «με ωφελεί να
νοιώθω και να ενεργώ σαν παιδί ή σαν ενήλικος;», το οποίο
αφορά στην αυτοανάπτυξη και στην δημιουργικότητα
Επωφελής είναι ο συνδυασμός των δύο, με συγκεκριμένους
περιορισμούς, πχ:
 Νοιώθω και ενεργώ σαν παιδί ώστε να εξασφαλίζω
συμπάθεια και αγάπη
Α. Δεκτικότητα για το καινούριο, την καινοτομία
(Περιορισμός: όχι χωρίς επιφυλάξεις)
Β. Χαμηλός ουδός ικανοποίησης
(Περιορισμός: να μην γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης)
Γ. Έλλειψη καχυποψίας
(Περιορισμός: να μην καταλήγει σε ευπιστία)
 Νοιώθω και ενεργώ σαν ενήλικος ώστε να εξασφαλίζω
ανεξαρτησία και σεβασμό
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Α. Έλεγχος των πράξεων
(Περιορισμός: χωρίς ψυχαναγκασμούς)
Β. Επιτυχής αντιμετώπιση δυσκολιών
(Περιορισμός: με το μικρότερο δυνατόν ρίσκο)
Γ. Προστατευτικότητα
(Περιορισμός: όχι κυριαρχικότητα)
Προτάσεις για την εκπαίδευση ομάδων ασθενών στην
ενίσχυση

λειτουργικών

σχετίζονται

με

την

αξιολογικών

σχημάτων

«Αυτοανάπτυξη»

και

που
την

«Δημιουργικότητα"
(1)
2 – 3 υπο-ομάδες (όχι λιγότερα από 3 άτομα η κάθε υπο-ομάδα)
οι οποίες συναγωνίζονται για την απόκτηση της μεγαλύτερης
βαθμολογίας
Παράδειγμα
Με την χρήση του πίνακα (Future) κάθε άτομο κάθε υποομάδας βαθμολογεί τον εαυτό του σε κλίμακα 1 – 10
Το άτομο αυτό θα υποδυθεί τον «θεραπευτή» σε 1 άτομο το
οποίο θα καλέσει από την υπο-ομάδα του να υποδυθεί τον δικό
του ρόλο σε ένα από τα χαρακτηριστικά στα οποία έχει
αυτοβαθμολογηθεί πιο χαμηλά (σε διαφορετικά χαρακτηριστικά
το κάθε άτομο, αν υπάρχουν)
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Αν υπάρχουν υπόλοιπα μέλη στην υπο-ομάδα αυτή θα είναι
παρατηρητές
Κάθε μια υπο-ομάδα βαθμολογεί κάθε ρόλο των άλλων υποομάδων
(2)
2 – 3 υπο-ομάδες (όχι λιγότερα από 3 άτομα η κάθε υπο-ομάδα)
οι οποίες συναγωνίζονται για την απόκτηση της μεγαλύτερης
βαθμολογίας
Παράδειγμα
Ο ιατρός παρουσιάζει ένα περιστατικό με έλλειψη δεξιοτήτων
δημιουργικότητας (συνήθως ασθενούς με κατάθλιψη).
Κάθε υπο-ομάδα καλείται να «συνεδριάσει» και να παρουσιάσει
εναλλακτικές προτάσεις ώστε οι δεξιότητες που λείπουν να
μπορούν να αναπτυχθούν αποτελεσματικά.
Ο ιατρός βαθμολογεί κάθε ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση
κάθε ομάδας με μία μονάδα, ώστε να αναδειχθεί η ομάδα που
συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες
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ΨΥΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Γενικές αρχές διερεύνησης ψυχιατρικής συννοσηρότητας σε ασθενείς με σωματικά νοσήματα

1. Καρκίνος
Συνήθη προβλήματα συνοδά της σωματικής νόσου:


Δυσκολία στην διαχείριση των αισθημάτων αβεβαιότητας για το μέλλον



Δυσκολία στην εύρεση νοήματος ή ικανοποίησης στην
καθημερινή δραστηριότητα



Αισθήματα απώλειας του ελέγχου



Αδυναμία ‘ανοίγματος’ προς τους άλλους



Αυξημένη ανάγκη συναισθηματικής στήριξης



Δυσπιστία σχετικά με τις δυνατότητες θεραπείας και της
ιατρικής φροντίδας

Παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση, την υποτροπή
και την κακή πρόγνωση του κάθε τύπου καρκίνου:


Χρόνια κατάθλιψη



Δυσθυμία



Πεσσιμιστικές πεποιθήσεις



Αρνητικά συναισθήματα για τους άλλους



Αισθήματα μοναξιάς
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Με την εμφάνιση ψυχιατρικών προβλημάτων σχετίζονται:


Ακτινοθεραπεία: διαταραχές στην προσοχή και στην
μνήμη



Χημειοθεραπεία
προσοχής,

(“chemo

έκπτωση

brain”):

της

έκπτωση

ταχύτητας

της

επεξεργασίας

πληροφοριών και της ταχύτητας των αντιδράσεων,
διαταραχές της οπτικής μνήμης, δυσκινησία των μυών
του προσώπου, δυσκολία συναισθηματικής έκφρασης


Ορμονοθεραπεία (αντι-οιστρογονική και οιστρογονική
δράση): κυρίως διαταραχές διάθεσης, άγχος, διαταραχές
αντίληψης, προσοχής, μνήμης



Ανοσοθεραπεία: μείωση διάθεσης, αισθήματα κόπωσης,
ανορεξία, διαταραχές μνήμης και λοιπών γνωσιακών
λειτουργιών

2. Διαβήτης
Συνήθη προβλήματα συνοδά της σωματικής νόσου:


Προβλήματα προερχόμενα από την ανάγκη αλλαγής των
διατροφικών

συνηθειών

(θυμός,

πτώση

διάθεσης,

μείωση ενεργητικότητας)


Προβλήματα προερχόμενα από την εξάρτηση από
φάρμακα (μείωση αισθήματος ελευθερίας, παραίτηση
από συνήθεις ευχάριστες δραστηριότητες)



Προβλήματα που σχετίζονται με τις οργανικές βλάβες
που προκαλεί η νόσος
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Κοινωνικά προβλήματα



Δυσκολίες στην σεξουαλική δραστηριότητα

3. Δερματολογικά νοσήματα
Συνήθη προβλήματα συνοδά της σωματικής νόσου:


Ψυχολογικά προβλήματα σχετιζόμενα με την εμφάνιση
(ευθιξία, άγχος, αποφευκτική συμπεριφορά)



Προβλήματα που σχετίζονται με τον αυξημένο χρόνο
και τις λοιπές απαιτήσεις της θεραπείας



Ψυχολογικά προβλήματα που εκφράζονται μέσω της
δυσμορφίας

(ιδεοψυχαναγκασμοί,

δυσμορφοφοβία,

κατάθλιψη κλπ)
4. Καρδιολογικά προβλήματα
Συνήθη προβλήματα συνοδά της σωματικής νόσου:


Αλεξιθυμία



Θυμός



Επιθετικότητα (ενδο-, και εξω-στρεφόμενη)



Ενοχές



Μη καρδιογενής στηθάγχη



Ψυχογενείς αρρυθμίες



Κρίσεις πανικού

5. Πνευμονολογικά προβλήματα
Συνήθη προβλήματα συνοδά της σωματικής νόσου:
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Κατάθλιψη



Άγχος



Κοινωνικά προβλήματα σχετιζόμενα με το βαθμό μείωσης των φυσικών ικανοτήτων

6. AIDS
Το συνηθέστερο πρόβλημα είναι οι διαταραχές της διάθεσης και
σχετίζεται κυρίως με:


Απ’ ευθείας δράση του ιού στον εγκέφαλο



Παρενέργειες φαρμακευτικής αγωγής



Ευκαιριακές λοιμώξεις



Επίγνωση οτι πάσχουν από δυνητικά θανατηφόρο νόσημα



Απώλεια συντρόφων και φίλων



Συχνή έλλειψη κοινωνικής στήριξης



Στιγματισμός



Ενοχές σχετικά με τον τρόπο έκθεσης στον ιό



Προνοσηρή προσωπικότητα



Προϋπάρχουσες ψυχικές διαταραχές
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Γενικές αρχές διαχείρισης ψυχιατρικής συννοσηρότητας σε ασθενείς με σωματικά νοσήματα

1. Διαφορική διάγνωση ψυχιατρικής νοσηρότητας σε
ασθενείς με σωματικά ενοχλήματα μη οφειλόμενα σε
σωματική νόσο
Α. Σύνδρομο χρονίου πόνου
Χρόνια, ποικίλα, μεταβαλλόμενα συμπτώματα πόνου μη
συμβατά με οργανική νόσο (πχ ακαθόριστα κοιλιακά άλγη,
άλγη στον αυχένα, στην πλάτη κλπ)


Ο ασθενής συνήθως παραπονείται έντονα και αναζητεί
θεραπεία και ανακούφιση



Επισκέπτεται συχνά τις υπηρεσίες υγείας και δεν
πείθεται εύκολα για την απουσία οργανικής αιτίας των
συμπτωμάτων

Β. Αποσυνδετικές διαταραχές
Ασυνήθη, συνήθως ‘δραματικά’ σωματικά συμπτώματα (πχ
σπασμοί, παράλυση, αφωνία, οπτικές διαταραχές, καταστάσεις
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έκστασης κλπ), τα οποία έχουν συνήθως απότομη έναρξη,
σχετιζόμενη με ψυχικό stress


Ο ασθενής δείχνει αρκετά αδιάφορος για την αιτία των
συμπτωμάτων του.



Σε χρονιότερες περιπτώσεις ο ασθενής μπορεί να δείχνει
αδικαιολόγητα ήρεμος σε σχέση με την σοβαρότητα των
ενοχλημάτων του

Γ. Διαταραχή πανικού
Σωματικά συμπτώματα (πχ πόνοι στο στήθος, αίσθημα παλμών,
αίσθημα πνιγμονής, ζάλη, στομαχικές διαταραχές), σχετιζόμενα
με ανεξήγητες κρίσεις άγχους και υπερβολικού φόβου


Οι κρίσεις συνήθως παρουσιάζονται απότομα, χωρίς
κανένα εμφανές αίτιο και διαρκούν λίγα λεπτά



Ο ασθενής εμφανίζεται πολύ ανήσυχος για την
πιθανότητα νέας κρίσης

Δ. Διαταραχή γενικευμένου άγχους
Τα σωματικά συμπτώματα είναι κυρίως αποτελέσματα νευρικής
διέγερσης και τάσης (πχ κεφαλαλγία, ιδρώτας, ταχυκαρδία,
ζάλη, αίσθημα παλμών, κινητική ανησυχία κλπ)


Συνοδεύονται συνήθως από συμπτώματα ψυχικής τάσης
(πχ ανησυχία, νευρικότητα, υπερένταση)



Τα

συμπτώματα

διαρκούν

για

διαστήματα και συχνά υποτροπιάζουν
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Ε. Διαταραχή προσαρμογής
Ποικίλα σωματικά συμπτώματα συνοδευόμενα συνήθως από
άγχος, ανησυχία, κακή διάθεση


Εκλύονται συνήθως μετά από πρόσφατο τραυματικό
γεγονός



Ο ασθενής δείχνει αδυναμία να ανταπεξέλθει στα
καθημερινά καθήκοντα και τις ανάγκες του



Τα έντονα συμπτώματα διαρκούν από λίγες μέρες έως
αρκετές εβδομάδες, αλλά συνήθως όχι πάνω από μήνα

2. Διαφορική διάγνωση ψυχιατρικής νοσηρότητας σύμφωνα
με τα προεξάρχοντα συμπτώματα
Α. Αίσθημα κόπωσης
Δ.Δ
Κατάθλιψη
Η κόπωση αποτελεί ένα από τα συνοδά συμπτώματα της
καταθλιπτικής συνδρομής


Κυριαρχεί το καταθλιπτικό συναίσθημα, η μείωση ή
απώλεια των ενδιαφερόντων, η μείωση της ικανότητας
άντλησης χαράς.



Η

διάγνωση

της

κατάθλιψης

απαιτεί

διάρκεια

καταθλιπτικής διάθεσης μεγαλύτερη από δύο συνεχείς
εβδομάδες και ύπαρξη τεσσάρων ή περισσοτέρων από
τα συνοδά συμπτώματα (αίσθημα κόπωσης, μείωση
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συγκέντρωσης/μνήμης, διαταραχές ύπνου, αισθήματα
ενοχής/αυτομομφή, διαταραχές της όρεξης, διαταραχές
των κινήσεων ή της ομιλίας, αυτοκτονικές ιδέες ή
ενέργειες.
Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης
Κυριαρχούν τα αισθήματα ψυχικής και σωματικής κόπωσης


Η κόπωση αυξάνεται με την παραμικρή προσπάθεια



Η

ανάπαυση

έχει

ως

αποτέλεσμα

μικρή

μόνο

ανακούφιση


Το αίσθημα κόπωσης συνοδεύεται από μεγάλη μείωση
της ενεργητικότητας



Εύκολη κόπωση μπορεί να εμφανισθεί μετά από
λοίμωξη ή άλλη σωματική νόσο και να μην μεταπέσει
στην χρόνια μορφή του συνδρόμου

Β. Διαταραχές διάθεσης
Δ.Δ
Κατάθλιψη


Οι διαταραχές της διάθεσης αποτελούν θεμελιώδες
γνώρισμα όλων των υποκατηγοριών της κατάθλιψης

Σχιζοφρένεια


Οι διαταραχές της διάθεσης είναι συχνά το πρώτο
σύμπτωμα και σχεδόν πάντα συνοδεύουν τις ψυχωσικές
διαταραχές
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Διαταραχή προσαρμογής


Η μείωση της διάθεσης με συνοδά συμπτώματα άγχους,
ανησυχίας

και

αδυναμίας

αντιμετώπισης

των

καθημερινών καθηκόντων αποτελεί συνήθως οξεία
αντίδραση

σε

κάποιο

στρεσσογόνο

γεγονός

και

υποχωρεί προοδευτικά σε διάστημα λίγων εβδομάδων
Διαταραχές από χρήση ουσιών, αλκοόλ


Οι διαταραχές της διάθεσης συνοδεύονται συνήθως από
σωματικές επιπλοκές καθώς και από μεταβολές στην
συμπεριφορά, στην εμφάνιση ή στη λειτουργικότητα

Γ. Αϋπνία
Δ.Δ
Διαταραχές ύπνου οφειλόμενες σε οργανικές αιτίες ή φάρμακα


Οργανικά νοσήματα που προκαλούν μειωμένο ή κακής
ποιότητας ύπνο είναι συνήθως διάφορα νοσήματα του
αναπνευστικού πχ λοιμώξεις, άσθμα κλπ, καρδιολογικά
νοσήματα πχ καρδιακή ανεπάρκεια, και κάθε είδους
νόσημα που προκαλεί πόνο



Η υπνική άπνοια προκαλεί κακής ποιότητας ύπνο ενώ ο
ασθενής συνήθως δεν θυμάται τις νυχτερινές αφυπνίσεις
του



Φαρμακευτικές ουσίες που προκαλούν αϋπνία είναι η
θεοφυλλίνη, τα αποσυμφορητικά, μερικές κατηγορίες
αντικαταθλιπτικών κλπ
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Κατάθλιψη


Οι διαταραχές του ύπνου είναι συχνές στην κατάθλιψη
και εμφανίζονται ως αϋπνία ή υπερυπνία



Στην κατάθλιψη οι δύο κύριοι τύποι αϋπνίας είναι η
δυσκολία επέλευσης του ύπνου και η διαταραχή τύπου
πρώϊμης αφύπνισης. Ο τύπος της αϋπνίας είναι
σημαντικός για την διαφορική διάγνωση μεταξύ
ορισμένων υποκατηγοριών της κατάθλιψης

Διαταραχές από χρήση ουσιών, αλκοόλ


Η αϋπνία οφείλεται σε διεγερτικές ιδιότητες διαφόρων
ουσιών και του αλκοόλ, καθώς και στη νευρικότητα,
στην ευερεθιστότητα και στην καταθλιπτική διάθεση
που συνήθως συνοδεύουν τη χρόνια χρήση

Δ. Διαταραχές της όρεξης
Δ.Δ
Νευρογενής ανορεξία


Οι ασθενείς συνήθως έχουν παράλογες πεποιθήσεις
σχετικά με το βάρος τους και υπερβολικό φόβο οτι
μπορεί να αυξηθεί ανεξέλεγκτα. Έτσι καταφεύγουν σε
έντονη δίαιτα, πρόκληση εμέτων, χρήση καθαρκτικών,
υπερβολική άσκηση κλπ, με αποτέλεσμα,
επικίνδυνες οργανικές βλάβες



Συχνά συνυπάρχει αμηνόρροια
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Τα επεισόδια ανορεξίας είναι δυνατόν να εναλλάσσονται
με επεισόδια βουλιμίας

Βουλιμία


Στις βουλιμικές φάσεις οι ασθενείς καταναλώνουν
μεγάλες ποσότητες τροφής σε λίγες ώρες



Συχνά, μετά τα γεύματα καταφεύγουν σε προσπάθειες
εξουδετέρωσης της τροφής με τη χρήση διουρητικών,
καθαρτικών, προκλητών εμέτων κλπ



Σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα ο ίδιος ασθενής
μπορεί να εμφανίσει και ανορεκτικά επεισόδια

Κατάθλιψη


Μείωση της όρεξης ή υπερφαγία



Στις σοβαρότερες μορφές κατάθλιψης η όρεξη μειώνεται
τραγικά



Η ανορεξία που παρατηρείται στην κατάθλιψη διαφέρει
κατά τα κίνητρα από την ψυχογενή ανορεξία

Ε. Ανησυχία, φόβος, άγχος
Δ.Δ
Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή


Τα

συμπτώματα

είναι

γενικευμένα,

χωρίς

σαφή

συσχέτιση με συγκεκριμένο εκλυτικό παράγοντα και
συχνά διαρκούν αρκετούς μήνες.
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Στρεσσογόνα γεγονότα είναι δυνατόν να προκαλούν
υποτροπές και να εκλύουν ισχυρότερες κρίσεις σε ήδη
ευαισθητοποιημένα άτομα

Φοβική διαταραχή


Τα συμπτώματα είναι αποτελέσματα της επαφής του
ασθενή με αντικείμενα ή καταστάσεις που του
προκαλούν έντονο και αδικαιολόγητο φόβο

Διαταραχή πανικού


Πρόκειται για ανεξήγητες κρίσεις άγχους ή φόβου με
απότομη

έναρξη,

ταυτόχρονη

με

την

παρουσία

σωματικών συμπτωμάτων


Συνήθως δεν ανευρίσκεται συσχέτιση με συγκεκριμένο
εκλυτικό παράγοντα

Διαταραχή προσαρμογής


Τα

συμπτώματα

συνδέονται

με

συγκεκριμένο

στρεσσογόνο γεγονός και εμποδίζουν τον ασθενή να
ανταποκριθεί ακόμα και

στις

απλές καθημερινές

συνθήκες και εργασίες


Η έναρξη είναι οξεία



Η διάρκεια των συμπτωμάτων ποικίλει από λίγες ημέρες
έως αρκετές εβδομάδες

Διαταραχές από χρήση ουσιών και αλκοόλ


Συχνά

συνυπάρχουν

ευερεθιστότητα,

διάθεση και οργανικές επιπλοκές
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ΣΤ. Διαταραχές μνήμης
Δ.Δ
Κατάθλιψη


Συνυπάρχει καταθλιπτικό συναίσθημα



Ο ασθενής παραπονείται για τις διαταραχές της
μνημονικής του λειτουργίας

Άνοια

Οι



Συνυπάρχει έκπτωση και άλλων γνωστικών λειτουργιών



Ο ασθενής δεν παραπονείται για τις δυσλειτουργίες του



Ο ασθενής προσπαθεί να αποκρύψει τα συμπτώματά του
παρακάτω ειδικές

κατηγορίες

ασθενών

απαιτούν

παραπομπή στις ειδικές ψυχιατρικές υπηρεσίες
Οι αυτοκτονικοί ασθενείς
Οι πάσχοντες από μείζονες ψυχικές διαταραχές
Οι ασθενείς των οποίων η διαταραχή υποτροπιάζει συχνά ή
ανθίσταται στην θεραπεία
Οι βίαιοι ασθενείς
Οι χρήστες ουσιών και αλκοόλ
Οι πάσχοντες από άνοια
Οι

παρακάτω

ειδικές

κατηγορίες

ασθενών,

εάν

παρουσιάσουν συμπτώματα από την ψυχική σφαίρα, έχουν
ένδειξη παραπομπής στις ειδικές ψυχιατρικές υπηρεσίες
Τα παιδιά
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Οι ηλικιωμένοι
Οι ‘κλειστοί’ και οι ‘αλεξιθυμικοί’ ασθενείς
Βασικές προϋποθέσεις για την διερεύνηση της ψυχιατρικής
συννοσηρότητας σε ασθενείς με σωματικά νοσήματα
Α. Πρέπει πάντα:
Να γίνεται προσεκτική διάγνωση της τυχόν συννοσηρότητας με
οργανικό νόσημα
Β. Πρέπει πάντα:
Η διάγνωση της ψυχικής νόσου να βασίζεται σε ειδικά κριτήρια
και όχι να γίνεται εξ’ αποκλεισμού των οργανικών αιτίων
Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαχείριση της
ψυχιατρικής συννοσηρότητας σε ασθενείς με σωματικά
νοσήματα
Η αγωγή, φαρμακευτική ή ψυχοθεραπευτική πρέπει να
εξατομικεύεται ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, την
προσωπικότητα του ασθενούς, και την συνυπάρχουσα οργανική
νόσο
Σημείωση
Αυτό που συνήθως διαφεύγει της προσοχής, κυρίως των ιατρών
και δευτερευόντως των ασθενών, είναι οτι το πρόβλημα μπορεί
να αντιμετωπισθεί και να ανακουφισθεί ο ασθενής από τα
συμπτώματά του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Μεθοδολογία εφαρμογής Αξιολογικού μοντέλου
Προαγωγής Ψυχικής Υγείας στην ιατρική πράξη

1. Εκπαίδευση ομάδων ασθενών στην διαχείριση δυσπροσαρμοστικών αξιολογικών σχημάτων
Βασικές αρχές
Ενδεικνυόμενος αριθμός συνεδριών: 9-16
Ο αριθμός των συνεδριών είναι ανάλογος του αριθμού των
συμμετεχόντων. Όταν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι
μεγαλύτερος χρειάζεται να αυξηθεί και ο αριθμός των
συνεδριών.
Κάθε συνεδρία είναι καλό να διαρκεί 3-4 ώρες
Κάθε εβδομάδα μπορούν να γίνονται 1-2 συνεδρίες
Σχεδιάγραμμα εκπαιδευτικού προγράμματος (ενδεικνυόμενη
θεματολογία, συνεδρίες)




Θεωρητικό Μέρος (2-3 συνεδρίες)
Πρακτικές Προαγωγής Ψυχικής Υγείας στη διαχείριση
δυσπροσαρμοστικών

ερμηνευτικών
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αφορούν στην αυτοϋποστήριξη και στην αυτοεκτίμηση
(2-4 συνεδρίες)



Πρακτικές Προαγωγής Ψυχικής Υγείας στη διαχείριση
δυσπροσαρμοστικών

ερμηνευτικών

σχημάτων

που

αφορούν στην προσαρμογή και στην κοινωνικότητα (24 συνεδρίες)



Πρακτικές Προαγωγής Ψυχικής Υγείας στη διαχείριση
δυσπροσαρμοστικών ερμηνευτικών σχημάτων που αφορούν στην αυτοανάπτυξη και στην δημιουργικότητα (2-4
συνεδρίες)



Ανακεφαλαίωση (1-2 συνεδρίες)

2. Εκπαίδευση ομάδων ασθενών στην ενίσχυση λειτουργικών αξιολογικών σχημάτων
Βασικές αρχές
Ενδεικνυόμενος αριθμός συνεδριών: 12-20
Ο αριθμός των συνεδριών είναι ανάλογος του αριθμού των
συμμετεχόντων. Όταν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι
μεγαλύτερος χρειάζεται να αυξηθεί και ο αριθμός των
συνεδριών.
Κάθε συνεδρία είναι καλό να διαρκεί 3-4 ώρες
Κάθε εβδομάδα μπορούν να γίνονται 1-2 συνεδρίες
68

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Σχεδιάγραμμα εκπαιδευτικού προγράμματος (ενδεικνυόμενη
θεματολογία, συνεδρίες)




Θεωρητικό Μέρος (2-3 συνεδρίες)
Δεξιότητες αυτοϋποστήριξης και αυτοεκτίμησης:
Αξιολογικό μοντέλο (3-5 συνεδρίες)



Δεξιότητες προσαρμογής και κοινωνικότητας:
Αξιολογικό μοντέλο (3-5 συνεδρίες)



Δεξιότητες αυτοανάπτυξης και δημιουργικότητας:
Αξιολογικό μοντέλο (3-5 συνεδρίες)



Ανακεφαλαίωση (1-2 συνεδρίες)

Πίνακες με θετικά items του ερωτηματολογίου DPQ
Είναι χρήσιμο να παρουσιάζονται στους ασθενείς, κατά την
συνεδρία ανακεφαλαίωσης της εκπαίδευσης ομάδων ασθενών
στην διαχείριση δυσπροσαρμοστικών αξιολογικών σχημάτων οι
παρακάτω πίνακες με τα θετικά τμήματα των items του
ερωτηματολογίου DPQ:
“Self” (Αυτοϋποστήριξη, Αυτοεκτίμηση)
Το γεγονός οτι έχω αρκετά καλά
Το να προσπαθώ να βελτιώνομαι
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Το να πιστέψω οτι μπορεί να βγει κάτι καλό από τις σχέσεις μου
Το να ζω μια ήσυχη καθημερινότητα
Το να παλεύω για τους στόχους μου
Το να πιστεύω οτι υπάρχει φως στο σκοτάδι
Η προσπάθεια να γυμνάζω το σώμα μου
Η απόφαση να προσπαθώ για στόχους
“World” (Προσαρμογή, Κοινωνικότητα)
Η απόφαση να μην διψάω για εκδίκηση
Το να μην κάνω αδικίες για να κερδίζω
Η απόφαση να βοηθώ τους ανθρώπους
Το να αγαπώ τους ανθρώπους
Το να αγωνίζομαι για τη δικαιοσύνη
Η απόφαση να προσπαθώ για το κοινό καλό
Το να δώσω χαρά σε ανθρώπους
Το να πιστεύω στη δύναμη του καλού
“Future” (Αυτοανάπτυξη, Δημιουργικότητα)
Το να πιστεύω οτι μπορώ να κάνω την ημέρα που έρχεται
καλύτερη από την προηγούμενη
Το να πιστεύω οτι οι δυσκολίες με δυναμώνουν
Το να προσπαθήσω να χτίσω μια σχέση
Το να ελπίζω οτι θα βρίσκω πάντα τρόπους για να αντιμετωπίζω
τις δυσκολίες της ζωής
Ο αγώνας για να πετύχω τους στόχους μου
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Το να δώσω χρόνο σε στόχους
Η προσπάθεια να φτιάξω πράγματα για να τα χαρώ μαζί με
άλλους
Το να χτίζω όνειρα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Ερευνητική Μεθοδολογία: Βασικές αρχές

Follow-up «ασθενών»


Χορήγηση των ερωτηματολογίων πριν την αρχή κάθε
Προγράμματος, ανώνυμα, με χρήση κωδικού



Χορήγηση των ερωτηματολογίων στο τέλος του
Προγράμματος, ανώνυμα, με χρήση του ίδιου κωδικού



Χορήγηση των ερωτηματολογίων σε 3-6 μήνες και 1
χρόνο, ανώνυμα, με χρήση του ίδιου κωδικού (για
ερευνητικούς λόγους)

Πριν την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πρέπει να
λαμβάνεται έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς για την
ανώνυμη χρήση σε δημοσιεύσιμες έρευνες των στοιχείων που
εμπεριέχονται στα ερωτηματολόγια που θα συμπληρώσει.
Προτεινόμενα ερωτηματολόγια για το follow-up των
«ασθενών»
1. DPQ
Η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου DPQ παρατίθεται στο
τέλος του παρόντος κεφαλαίου. Πληροφορίες σχετικά με την
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χρήση του ερωτηματολογίου DPQ και την εφαρμογή του σε
ελληνικό πληθυσμό:
Vassiliadou, M., Goldberg, D. (2006) A Questionnaire to help
General Practitioners plan Cognitive Behaviour Therapy,
Primary Care Mental Health, 4: 265-271
2. GHQ -28
Πληροφορίες σχετικά με την χρήση του ερωτηματολογίου
GHQ-28 και την εφαρμογή του σε ελληνικό πληθυσμό:
Garyfallos G, et al (1991) Greek version of the General Health
Questionnaire: accuracy of translation and validity, Acta
Psychiatrica Scandinavica 84:371-8.
Προτεινόμενο cut-off point
DPQ = 12
GHQ-28 =12
Βαθμολόγηση
Likert scale
DPQ = 0, 1, 2, 3
GHQ-28 = 0, 1, 2, 3
Στο ερωτηματολόγιο DPQ η βαθμολόγηση γίνεται ως εξής:
Με ωφελεί = 0

Με ευχαριστεί = 0

Με ωφελεί κάπως = 1

Με ευχαριστεί κάπως = 1

Δεν με ωφελεί και πολύ = 2

Δεν με ευχαριστεί και πολύ = 2

Δεν με ωφελεί = 3

Δεν με ευχαριστεί = 3
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Factors GHQ-28
A. Somatic Symptoms: Items A1-A7
B. Sleep disturbances: Items B1-B7
C. Social Dysfunction: Items C1-C7
D. Severe Depression: Items D1-D7
Factors DPQ
Self (Self-support/Identity): Items 1, 7, 13, 14, 15, 17, 20, 24
World (Adaptability/Sociability): Items 3, 4, 8, 11, 12, 19, 21,
22
Future (Self-development/Creativity): Items 2, 5, 6, 9, 10, 16,
18, 23

.
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DPQ (Dysfunctional Preconceptions Questionnaire)
Maria Vassiliadou and David Goldberg

Φύλο :
Ηλικία :

Έτη σπουδών :
Επάγγελμα :

Το Ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από 24 προτάσεις με
διλήμματα που αντιμετωπίζουμε συχνά στη ζωή.
Παρακαλείσθε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις
υπογραμμίζοντας την απάντηση που ταιριάζει καλύτερα α)
σε αυτό που πιστεύετε και β) σε αυτό που νοιώθετε. Δεν
υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Για να εκφράσετε
σωστότερα τις τωρινές σας απόψεις, διαλέξτε τις απαντήσεις
που ταιριάζουν με το τί πιστεύετε και τί νοιώθετε τον
τελευταίο καιρό, ή έστω μόνο τις δύο τελευταίες εβδομάδες.
1. Το γεγονός οτι έχω αρκετά καλά, αλλά όχι όλα όσα θα
ήθελα να έχω
Πιστεύω οτι :
Νοιώθω οτι :
Με ωφελεί
Με ευχαριστεί
Με ωφελεί κάπως
Με ευχαριστεί κάπως
Δεν με ωφελεί και πολύ
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Δεν με ωφελεί
Δεν με ευχαριστεί
2. Το να πιστεύω οτι μπορώ να κάνω την ημέρα που έρχεται
καλύτερη από την προηγούμενη, ακόμα κι αν υπάρξουν
δυσκολίες
Πιστεύω οτι :
Νοιώθω οτι :
Με ωφελεί
Με ευχαριστεί
Με ωφελεί κάπως
Με ευχαριστεί κάπως
Δεν με ωφελεί και πολύ
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Δεν με ωφελεί
Δεν με ευχαριστεί
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3. Η απόφαση να μην διψάω για εκδίκηση, όσο και αν με
πληγώνουν
Πιστεύω οτι :
Νοιώθω οτι :
Με ωφελεί
Με ευχαριστεί
Με ωφελεί κάπως
Με ευχαριστεί κάπως
Δεν με ωφελεί και πολύ
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Δεν με ωφελεί
Δεν με ευχαριστεί
4. Το να μην κάνω αδικίες για να κερδίζω στη ζωή, παρά το
γεγονός οτι ο κόσμος εκτιμά τους νικητές
Νοιώθω οτι :
Πιστεύω οτι :
Με ωφελεί
Με ευχαριστεί
Με ωφελεί κάπως
Με ευχαριστεί κάπως
Δεν με ωφελεί και πολύ
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Δεν με ωφελεί
Δεν με ευχαριστεί
5. Το να πιστεύω οτι οι δυσκολίες στις σχέσεις μου με
δυναμώνουν για το μέλλον, ενώ υπάρχουν στιγμές που
νοιώθω κούραση
Νοιώθω οτι :
Πιστεύω οτι :
Με ωφελεί
Με ευχαριστεί
Με ωφελεί κάπως
Με ευχαριστεί κάπως
Δεν με ωφελεί και πολύ
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Δεν με ωφελεί
Δεν με ευχαριστεί
6. Το να προσπαθώ να χτίσω μια σχέση, που μπορεί να μην
κρατήσει για πάντα
Πιστεύω οτι :
Νοιώθω οτι :
Δεν με ωφελεί
Δεν με ευχαριστεί
Δεν με ωφελεί και πολύ
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Με ωφελεί κάπως
Με ευχαριστεί κάπως
Με ωφελεί
Με ευχαριστεί
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7. Το να προσπαθώ να γίνομαι γοητευτικός καλλιεργώντας
όποια προσόντα έχω, ακόμα κι αν δεν είναι αυτά που ήθελα
να έχω
Πιστεύω οτι :
Νοιώθω οτι :
Με ωφελεί
Με ευχαριστεί
Με ωφελεί κάπως
Με ευχαριστεί κάπως
Δεν με ωφελεί και πολύ
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Δεν με ωφελεί
Δεν με ευχαριστεί
8. Η απόφαση να βοηθώ τους ανθρώπους, ενώ αρκετοί
μπορεί να φανούν αχάριστοι
Νοιώθω οτι :
Πιστεύω οτι :
Δεν με ωφελεί
Δεν με ευχαριστεί
Δεν με ωφελεί και πολύ
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Με ωφελεί κάπως
Με ευχαριστεί κάπως
Με ωφελεί
Με ευχαριστεί
9. Το να ελπίζω οτι θα βρίσκω πάντα τρόπους για να
αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της ζωής, άσχετα με το τι έχω
καταφέρει μέχρι σήμερα
Πιστεύω οτι :
Νοιώθω οτι :
Δεν με ωφελεί
Δεν με ευχαριστεί
Δεν με ωφελεί και πολύ
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Με ωφελεί κάπως
Με ευχαριστεί κάπως
Με ωφελεί
Με ευχαριστεί
10. Ο αγώνας για να πετύχω
απαιτεί αρκετό κόπο
Πιστεύω οτι :
Δεν με ωφελεί
Δεν με ωφελεί και πολύ
Με ωφελεί κάπως
Με ωφελεί

τους στόχους μου, που συχνά
Νοιώθω οτι :
Δεν με ευχαριστεί
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Με ευχαριστεί κάπως
Με ευχαριστεί
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11. Το να αγαπώ τους ανθρώπους, ακόμα και αν κάποιοι δεν
μπορούν να αγαπήσουν σωστά
Πιστεύω οτι :
Νοιώθω οτι :
Δεν με ωφελεί
Δεν με ευχαριστεί
Δεν με ωφελεί και πολύ
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Με ωφελεί κάπως
Με ευχαριστεί κάπως
Με ωφελεί
Με ευχαριστεί
12. Το να αγωνίζομαι για τη δικαιοσύνη, ενώ συχνά σ’ αυτό
τον κόσμο βασιλεύει το άδικο
Νοιώθω οτι :
Πιστεύω οτι :
Δεν με ωφελεί
Δεν με ευχαριστεί
Δεν με ωφελεί και πολύ
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Με ωφελεί κάπως
Με ευχαριστεί κάπως
Με ωφελεί
Με ευχαριστεί
13. Το να πιστέψω οτι ισχύει για τις σχέσεις μου το «Ουδέν
κακόν αμιγές καλού», (δηλαδή οτι δεν υπάρχει κακό που να
μην φέρνει κάτι καλό)
Νοιώθω οτι :
Πιστεύω οτι :
Δεν με ωφελεί
Δεν με ευχαριστεί
Δεν με ωφελεί και πολύ
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Με ωφελεί κάπως
Με ευχαριστεί κάπως
Με ωφελεί
Με ευχαριστεί
14. Το να ζω μια ήσυχη καθημερινότητα, χωρίς ιδιαίτερες
προκλήσεις
Πιστεύω οτι :
Νοιώθω οτι :
Δεν με ωφελεί
Δεν με ευχαριστεί
Δεν με ωφελεί και πολύ
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Με ωφελεί κάπως
Με ευχαριστεί κάπως
Με ωφελεί
Με ευχαριστεί
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15. Το να παλεύω για στόχους, που το αποτέλεσμα είναι
αβέβαιο
Πιστεύω οτι :
Νοιώθω οτι :
Δεν με ωφελεί
Δεν με ευχαριστεί
Δεν με ωφελεί και πολύ
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Με ωφελεί κάπως
Με ευχαριστεί κάπως
Με ωφελεί
Με ευχαριστεί
16. Το να δώσω το χρόνο μου σε στόχους που δεν θα φέρουν
γρήγορα αποτελέσματα
Νοιώθω οτι :
Πιστεύω οτι :
Με ωφελεί
Με ευχαριστεί
Με ωφελεί κάπως
Με ευχαριστεί κάπως
Δεν με ωφελεί και πολύ
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Δεν με ωφελεί
Δεν με ευχαριστεί
17. Το να πιστεύω οτι υπάρχει
στις πιο δύσκολες συνθήκες
Πιστεύω οτι :
Δεν με ωφελεί
Δεν με ωφελεί και πολύ
Με ωφελεί κάπως
Με ωφελεί

φως στο σκοτάδι, ακόμα και
Νοιώθω οτι :
Δεν με ευχαριστεί
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Με ευχαριστεί κάπως
Με ευχαριστεί

18. Η προσπάθεια να φτιάξω πράγματα για να τα χαρώ μαζί
με άλλους, ενώ η ζωή μπορεί να τα φέρει έτσι ώστε να μείνω
μόνος
Πιστεύω οτι :
Νοιώθω οτι :
Δεν με ωφελεί
Δεν με ευχαριστεί
Δεν με ωφελεί και πολύ
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Με ωφελεί κάπως
Με ευχαριστεί κάπως
Με ωφελεί
Με ευχαριστεί
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19. Η απόφαση να προσπαθώ για το κοινό καλό, ενώ οι άλλοι
μπορεί να μην ενδιαφερθούν, όσο θα ήθελα, για μένα
Πιστεύω οτι :
Νοιώθω οτι :
Δεν με ωφελεί
Δεν με ευχαριστεί
Δεν με ωφελεί και πολύ
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Με ωφελεί κάπως
Με ευχαριστεί κάπως
Με ωφελεί
Με ευχαριστεί
20. Η προσπάθεια να γυμνάζω
κάποτε ο χρόνος θα το φθείρει
Πιστεύω οτι :
Με ωφελεί
Με ωφελεί κάπως
Δεν με ωφελεί και πολύ
Δεν με ωφελεί

το σώμα μου, όταν ξέρω οτι
Νοιώθω οτι :
Με ευχαριστεί
Με ευχαριστεί κάπως
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Δεν με ευχαριστεί

21. Το να δώσω χαρά σε ανθρώπους, που μπορεί να με
δυσαρεστήσουν
Νοιώθω οτι :
Πιστεύω οτι :
Με ωφελεί
Με ευχαριστεί
Με ωφελεί κάπως
Με ευχαριστεί κάπως
Δεν με ωφελεί και πολύ
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Δεν με ωφελεί
Δεν με ευχαριστεί
22. Το να πιστεύω στη δύναμη του καλού, ενώ πολλοί το
εκμεταλλεύονται
Πιστεύω οτι :
Νοιώθω οτι :
Με ωφελεί
Με ευχαριστεί
Με ωφελεί κάπως
Με ευχαριστεί κάπως
Δεν με ωφελεί και πολύ
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Δεν με ωφελεί
Δεν με ευχαριστεί
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23. Το να χτίζω όνειρα για ανθρώπους, που μπορεί να μην
πραγματοποιηθούν
Πιστεύω οτι :
Νοιώθω οτι :
Με ωφελεί
Με ευχαριστεί
Με ωφελεί κάπως
Με ευχαριστεί κάπως
Δεν με ωφελεί και πολύ
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Δεν με ωφελεί
Δεν με ευχαριστεί
24. Η απόφαση να προσπαθώ για στόχους, έστω και για τη
χαρά που δίνει η προσπάθεια
Νοιώθω οτι :
Πιστεύω οτι :
Με ωφελεί
Με ευχαριστεί
Με ωφελεί κάπως
Με ευχαριστεί κάπως
Δεν με ωφελεί και πολύ
Δεν με ευχαριστεί και πολύ
Δεν με ωφελεί
Δεν με ευχαριστεί
Ημερομηνία: ...../...../.....

82

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Σημείωση
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Κεφάλαιο IV και αφορούν στα πεδία «Self», «World», και «Future»
περιέχεται στο βιβλίο: Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και Εκπαίδευση,
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