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Χαιρετισμός
Αγαπητοί φίλοι,

Με ιδιαίτερη τιμή σας καλωσορίζω στη σημερινή ημερίδα,

η οποία είναι αφιερωμένη στο Βαγγέλη Γκαρέλη,

ένα σημαντικό άνθρωπο και ψυχίατρο, που σφράγισε

με τις γνώσεις του και το ήθος του τα πρώτα χρόνια λειτουργίας

του Ψυχιατρικού Τομέα του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»,

αλλά και τον ευρύτερο χώρο της Ψυχιατρικής και

της Ψυχοφαρμακολογίας.

Το θέμα επιλέχθηκε με στόχο να κατατεθεί η εμπειρία μας

για τη νόσο, από την οποία πάσχουν περίπου 100.000 άνθρωποι

στην Ελλάδα και 24.000.000 σε παγκόσμιο επίπεδο,

αλλά και τα νεότερα δεδομένα για την ολιστική θεραπευτική

της προσέγγιση.

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Πολυξένη Γεωργιλά
Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Ψυχιατρικού Τμήματος
Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»



4

Σκοπός της ημερίδας μας είναι η παρουσίαση της εμπειρίας μας 
στο πεδίο της ολιστικής θεραπευτικής αντιμετώπισης της νόσου,
αλλά και η ανάδειξη του σύγχρονου προβληματισμού γύρω από
νεότερα δεδομένα και εξελίξεις.

Το Ψυχιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» ιδρύθηκε το 1986 στο πλαίσιο του Ε.Σ.Υ.
από ομάδα ψυχιάτρων (Δ. Σακκάς, Π. Γεωργιλά, Μ. Περιστερίδου, Α. Κουρκούμπας, Μ. Διαλ-
λινά και Χ. Χριστοδούλου), υπό την καθοδήγηση του Ε. Γκαρέλη, Επίκουρου Καθηγητή Ιατρι-
κής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια, τη διεύθυνση ανέλαβε ο Κ. Αλεξανδρόπουλος,
ενώ το Τμήμα ενισχύθηκε με νέα στελέχη (Ν. Μαρκέτος, Κ. Κορέβη, Ε. Μαύρου), νοσηλευτικό
προσωπικό, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και διοικητικό προσωπικό και την τελευταία διε-
τία, χρέη διευθυντή του τμήματος εκτελεί ο Δ. Σακκάς. Στην διάρκεια των 23 χρόνων λειτουργίας του,
το τμήμα κατάφερε να ξεπεράσει εγγενείς και επίκτητες δυσκολίες και να εδραιωθεί, ώστε να υπη-
ρετεί την ψυχική υγεία, παρέχοντας κλινικό, ψυχοθεραπευτικό και εκπαιδευτικό έργο. 
Το Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» είναι το πρώτο τμήμα στην
Ελλάδα, το οποίο φιλοξενεί την εφαρμογή του ομαδικού γνωσιακού συμπεριφοριστικού
προγράμματος ΙΡΤ (Integrated Psychological Therapy), στο πλαίσιο ενός ερευνητικού πρω-
τοκόλλου που αποσκοπεί στην προσαρμογή του στα ελληνικά δεδομένα, αλλά και στην αξιολό-
γηση της αποτελεσματικότητάς του. 
Η απαρτιωτική ψυχολογική θεραπεία είναι ένα δομημένο πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας. Ανα-
πτύχθηκε και μετεξελίχθηκε στην πανεπιστημιακή ψυχιατρική κλινική της Βέρνης από τον ομότιμο
καθηγητή ψυχιατρικής κλινικής Hans Brenner και τους στενούς του συνεργάτες. Τόσο ο καθη-
γητής Brenner, όσο και ο καθηγητής κλινικής ψυχολογίας Volker Roder, ένας από τους σημαν-
τικότερους συνεργάτες και συνεχιστές του έργου του και υπεύθυνος για την έρευνα στην
ψυχοθεραπεία στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική της Βέρνης, θα τιμήσουν με την πα-
ρουσία τους το συμπόσιο.
Σκοπός του εργαστήριου της Κυριακής είναι η «Παρουσίαση και εφαρμογή του ομαδικού
γνωσιακού συμπεριφοριστικού προγράμματος ΙΡΤ (Integrated Psychological The-
rapy)». Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς έχει συνεργαστεί στο πα-
ρελθόν με τον Volker Roder για την έκδοση στα ελληνικά του εγχειριδίου του ομαδικού
γνωσιακού συμπεριφοριστικού προγράμματος ΙΡΤ, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση του
προγράμματος αυτού στην Ελλάδα.
Το εργαστήριο, διάρκειας 5 ωρών (9.00-14.00), προσφέρει ευαισθητοποίηση στο πρόγραμμα και
περιλαμβάνει βιωματικές ασκήσεις και εκπαίδευση στις τεχνικές γνωστικής αποκατάστασης και
κοινωνικών δεξιοτήτων.
Συντονιστές: V. Roder, Κ. Ευθυμίου, Στ. Ρακιτζή
Κόστος συμμετοχής στο εργαστήριο: 100 ευρώ

Η οργανωτική επιτροπή καλωσορίζει στο διήμερο Ψυχιάτρους,
Ψυχολόγους, Ψυχιατρικούς Νοσηλευτές, αλλά και κάθε
ενδιαφερόμενο για τη σύγχρονη αντιμετώπιση της νόσου.

Η οργανωτική επιτροπή
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Πέρασαν κιόλας 10 χρόνια,
από τότε που ο Βαγγέλης Γκαρέλης

έφυγε από τη ζωή.

Ευτύχησα να τον γνωρίσω, όπως και αρκετοί συνάδελφοι ψυ-
χίατροι, αλλά και άλλοι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας. Είχα
μάλιστα την τύχη η γνωριμία αυτή να γίνει στα πρώτα βήματά
μου στην Ψυχιατρική Κλινική του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, πριν
από 30 και πλέον χρόνια. Συνεργαστήκαμε στενά στη δημιουρ-
γία και οργάνωση του πρώτου στην Ελλάδα Τμήματος Βραχείας
Νοσηλείας για ψυχιατρικούς ασθενείς, που ξεκίνησε τη λει-
τουργία του το 1978, αρχικά μαζί με τον Καθηγητή σήμερα της
Ψυχιατρικής Λευτέρη Λύκουρα.

Κοντά στον ψυχίατρο Γκαρέλη έμαθα όλα όσα δεν αναγράφον-
ται στα βιβλία της ψυχιατρικής: την αξιοπρέπεια, το ήθος, τη σο-
βαρότητα, την υπευθυνότητα, το πνεύμα συνεργασίας με τους
συναδέλφους και τα μέλη της ψυχιατρικής ομάδας. Πάνω από
όλα, όμως, το βαθύ σεβασμό προς τον ψυχικά ασθενή και την οι-
κογένειά του.

Η στενή καθημερινή συνεργασία μας διακόπηκε, κατά τα χρόνια
που είχε αναλάβει τη θέση του Αντιπροέδρου στον Εθνικό Ορ-
γανισμό Φαρμάκων (1981-1986) και επαναλήφθηκε με άλλη
μορφή, όταν ανέλαβε την Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Κρα-
τικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Αποτελεί ζωηρά χαραγμένη στη μνήμη μου η χαρά που ένιωσα,
όταν με προσκάλεσε να μιλήσω στους ειδικευόμενους της Κλινι-
κής του, στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που ο
ίδιος είχε δημιουργήσει. Ήταν δε ιδιαίτερη η συγκίνηση, όταν με
υποδέχτηκε με την ευγένεια που πάντα τον διέκρινε στην είσοδο
της Κλινικής και με οδήγησε στο γραφείο του.

Ο Βαγγέλης Γκαρέλης χάθηκε πρόωρα. Ωστόσο, όλοι εμείς
που τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του θα θυμόμα-
στε έντονα το γιατρό, το δάσκαλο και πάνω από όλα τον άν-
θρωπο Γκαρέλη.

Καθηγητής Γεώργιος Ν. Παπαδημητρίου
Διευθυντής Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πολυξένη Γεωργιλά, Πρόεδρος
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Κώστας Ευθυμίου, Αντιπρόεδρος
Κλινικός Ψυχολόγος (Ph.D.), εκπαιδευτής και επόπτης του Ι.Ε.Θ.Σ.,
Υπεύθυνος Τμήματος Θεραπειών Ενηλίκων Ι.Ε.Θ.Σ.

Σταυρούλα Ρακιτζή, Γ. Γραμματέας
Dipl.-Psych. Υποψήφια διδάκτωρ κλινικής ψυχολογίας Πανεπιστημίου Βέρνης

Μαρία Διαλλινά, Μέλος
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»
Λεωφ. Μεσογείων 154, Χολαργός

Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς
Γλάδστωνος 10, Πλ. Κάνιγγος

OΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
& ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS
Μ. Μπότσαρη 15, Κηφισιά 145 61
τηλ: 210 6231305, fax: 2106233809, e-mail: info@mind-work.gr

we mind your own business
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γεώργιος Ν. Παπαδημητρίου, Πρόεδρος
Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κωνσταντίνος Αλεξανδρόπουλος
Διευθυντής Ψυχιατρικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Αντώνης Αυγερινός
Διοικητής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Δρ. Φαρμακευτικής

Αθανάσιος Βιδάλης
Πρόεδρος της Π. Ε. ΨΥ. Γ. Ε. Ν,
Διευθυντής Ψυχιατρικού Τμήματος Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Πολυξένη Γεωργιλά
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Mαρία Διαλλινά
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Κώστας Ευθυμίου
Κλινικός Ψυχολόγος (Ph.D.), εκπαιδευτής και επόπτης του Ι.Ε.Θ.Σ.,
Υπεύθυνος Τμήματος Θεραπειών Ενηλίκων Ι.Ε.Θ.Σ.

Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι
Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών,
Επιστημονική Υπεύθυνος & Πρόεδρος Ι.Ε.Θ.Σ.

Αγγελική Λιόση
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια (ΜSc), Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Φούλη Πασχαλίδου
Νοσηλεύτρια ΠΕ, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας,
Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Σταυρούλα Ρακιτζή
Διπλωματούχος Ψυχολόγος (Dipl.-Psych.)
Ψυχοθεραπεύτρια γνωσιακής συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης

Δημοσθένης Τσούτσος
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Χρήστος Χριστοδούλου
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Β’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

7



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συμποσίου ευχαριστεί τις ακόλουθες εταιρείες για την ενεργή
υποστήριξη και συμμετοχή τους στην πραγματοποίηση του Συμποσίου:

κύριος χορηγός

χορηγός

υποστηρικτής
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09.00
Χαιρετισμοί: Γ. Ν. Παπαδημητρίου, Α. Βιδάλης, Α. Αυγερινός, Α. Καλαντζή-Αζίζι

09.15-11.45
Στρογγυλό Τραπέζι
«Παρεμβάσεις στο φάσμα της σχιζοφρένειας»
Συντονιστές: Γ. Ν. Παπαδημητρίου, Π. Γεωργιλά

09.15-09.40
Π. Γεωργιλά: Φαρμακευτική Θεραπεία: Νεότερα Δεδομένα

09.40-10.05
Μ. Διαλλινά: Ψυχοθεραπεία στο Γενικό Νοσοκομείο. Επικουρική υπηρεσία ή αναγκαιότητα;

10.05-10.30
H. Brenner: Η θεραπεία των θετικών συμπτωμάτων, τα οποία επιμένουν.
Οι τελευταίες εξελίξεις (Therapy of the positive persistent symptoms in schizophrenia patients)

10.30-10.55
V. Roder: Οι γνωσιακές συμπεριφοριστικές ψυχοθεραπείες για τoυς ασθενείς
με σχιζοφρένεια (Cognitive-behavioral therapies for schizophrenia patients: state of the art)

10.55-11.30 Διάλειμμα-καφές

11.30-13.30
Συνεδρία Ι «Καίρια ζητήματα της νόσου»
Συντονιστής: Χ. Χριστοδούλου

11.30-12.00
Χ. Χριστοδούλου: Αυτοκτονία και Σχιζοφρένεια

12.00-12.30
Γ. Φλούδας (Ν. Κουρούμελος): Αρνητική συμπτωματολογία: Νεότερα δεδομένα

12.30-13.00
Μ. Διαλλινά: Εφήμερες Ανοιχτές Ομάδες Δημιουργικής έκφρασης

13.00-13.30
Β. Κωστοπούλου: Συστημική θεραπεία οικογένειας

13.30-14.30
Συνεδρία ΙΙ «Νοσηλεία ασθενών με σχιζοφρένεια»
Συντονίστρια: M. Γεωργιάδου

13.30-14.00
Φ. Πασχαλίδου: Νοσηλευτικές παρεμβάσεις

14.00-14.30
Μ. Γεωργιάδου: Νοσοκομείο ημέρας
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14.30-15.30
Γεύμα

15.30-16.00
Case Presentation Ι
«Η πιλοτική εφαρμογή του ΙΡΤ σε ελληνικό πληθυσμό»
Συντονίστρια: Α. Καλαντζή-Αζίζι
Συζήτηση: Στ. Ρακιτζή, V. Roder, Στ. Σανίδα, Π. Γεωργιλά, Κ. Ευθυμίου, D. Mueller

16.00-16.30
Διάλεξη
Συντονιστής: V. Roder
«Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε ασθενείς με σχιζοφρένεια μέσα από
ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα γνωσιακής συμπεριφοριστικής προσέγγισης»
Κ. Ευθυμίου

16.30-17.00
Case Presentation ΙΙ
Συντονίστρια: Α. Λιόση
«Ο συνδυασμός φαρμακοθεραπείας και ατομικής γνωσιακής συμπεριφοριστικής
ψυχοθεραπείας σε ασθενή με σχιζοφρένεια. Η επίδραση της κακοποίησης ως εκλυτικό
αίτιο στη σχιζοφρένεια»
Π. Γεωργιλά & Στ. Ρακιτζή

17.00-17.30
Διάλειμμα καφές

17.30-18.00
Συντονίστρια: Π. Γεωργιλά
«Η εφαρμογή του προγράμματος «Ευ Ζειν» στους ασθενείς με σχιζοφρένεια»
Μ. Σκουρολιάκου

18.00-18.30
Συζήτηση-Συμπεράσματα

18.30-19.00
Βράβευση Prof. Brenner & Prof. Roder από το Ι.Ε.Θ.Σ.

19.00
Λήξη
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

Hans Brenner
Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Βέρνης

Daniel Mueller
Κλινικός Ψυχολόγος (Ph.D.) και Ψυχοθεραπευτής γνωσιακής
συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης, Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Βέρνης

Volker Roder
Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας και Υπεύθυνος του Τμήματος για την έρευνα
στην ψυχοθεραπεία στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Βέρνης

Αντώνης Αυγερινός
Διοικητής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Δρ. Φαρμακευτικής

Αθανάσιος Βιδάλης
Πρόεδρος της Π.Ε.Ψ.Υ.Γ.Ε.Ν.,
Διευθυντής Ψυχιατρικού Τμήματος Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Μελανή Γεωργιάδου
Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας,
Ψυχιατρικό Τμήμα Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Πολυξένη Γεωργιλά
Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Ψυχιατρικού Τμήματος Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Mαρία Διαλλινά
Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Ψυχιατρικού Τμήματος Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Κώστας Ευθυμίου
Κλινικός Ψυχολόγος (Ph.D.), εκπαιδευτής και επόπτης του Ι.Ε.Θ.Σ.,
Υπεύθυνος Τμήματος Θεραπειών Ενηλίκων Ι.Ε.Θ.Σ.

Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι
Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών,
Επιστημονική Υπεύθυνος και Πρόεδρος του Ι.Ε.Θ.Σ.

Νικόλαος Κουρούμελος
Ειδικευόμενος Ψυχίατρος

Βασιλική Κωστοπούλου
Κοινωνική Λειτουργός, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια,
Κοινωνική Υπηρεσία Ψυχιατρικού Τμήματος Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»
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Αγγελική Λιόση
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια (MSc),
Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Γεώργιος Ν. Παπαδημητρίου
Καθηγητής Ψυχιατρικής,
Διευθυντής Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Φούλη Πασχαλίδου
Νοσηλεύτρια ΠΕ, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας,
Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς».

Σταυρούλα Ρακιτζή
Διπλωματούχος Ψυχολόγος (Dipl.-Psych.)
και Ψυχοθεραπεύτρια γνωσιακής συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης

Σταυρούλα Σανίδα
Ψυχολόγος (MSc) και Ψυχοθεραπεύτρια γνωσιακής συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης

Μαρία Σκουρολιάκου
Καθηγήτρια Διατροφολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Γεώργιος Φλούδας
Επικουρικός Επιμελητής, Ψυχιατρικό Τμήμα Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Χρήστος Χριστοδούλου
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Πολυξένη Γεωργιλά

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η βιολογική προσέγγιση αποτελεί θεμελιώδη και αναγκαία προϋπόθεση για τη θεραπεία της νόσου. Σήμερα
αναγνωρίζεται ευρύ φάσμα κλινικής εικόνας και κατά συνέπεια πρόγνωσης και έκβασης. 
Η γενιά των άτυπων αντιψυχωσικών μετέβαλε ουσιαστικά το προφίλ των ανεπιθύμητων ενεργειών, με τη μεί-
ωση των εξωπυραμιδικού τύπου ανεπιθύμητων ενεργειών της ακαθισίας και όψιμης δυσκινησίας, καθώς και
την αύξηση βάρους, την εμφάνιση μεταβολικού συνδρόμου και την ανάπτυξη σακχαρώδους διαβήτη.
Παρά ταύτα τα άτυπα αντιψυχωσικά έχουν συνεισφέρει αποφασιστικά στη βελτίωση της συμμόρφωσης των
ασθενών στη θεραπεία, με συνέπεια τη μείωση των υποτροπών, γεγονός που συμβάλλει στην καλύτερη δια-
βίωση των ίδιων και των οικογενειών τους.
Η περαιτέρω επέκταση της «ντοπαμινεργικής υπόθεσης» περί ελλείμματος ντοπαμίνης και υποδιέγερσης
των ντοπαμινεργικών υποδοχέων στον προμετωπιαίο φλοιό, με αποτέλεσμα γνωσιακά ελλείμματα, είναι βα-
σικής σημασία για την αντιμετώπιση της γνωσιακής έκπτωσης. 
Τέλος η επιλογή του φαρμάκου, βασισμένη στην κλινική εικόνα, καθώς και στην πιθανότητα των κινδύνων
εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, και σε συνεργασία με τον ασθενή και την οικογένειά του, αποτελεί το
κλειδί για την καλύτερη δυνατή θεραπευτική έκβαση.

Μαρία Διαλλινά

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ;

Από τις μελέτες της μοριακής βιολογίας έχουμε ενδείξεις ότι η έκφραση των γονιδίων επηρεάζεται από σο-
βαρούς περιβαλλοντολογικούς παράγοντες όπως τις πρώιμες εμπειρίες, τα τραύματα και την διαδικασία της
μάθησης και της μνήμης. Παράλληλες έρευνες νευροαπεικόνισης αποδεικνύουν πως η ψυχοθεραπεία τρο-
ποποιεί τις λειτουργίες και τις δομές του εγκεφάλου κατά έναν τρόπο που διαφέρει από τις τροποποιήσεις
που επιφέρει η φαρμακευτική αγωγή.
Ο E. Kandel 2001 διατύπωσε ότι όταν οι λέξεις «αγγίξουν τα φυλλοκάρδια μας» τότε προκαλούνται τροπο-
ποιήσεις των αλληλοσυνδέσεων των νευρωνικών συνάψεων (plasticity). Μελέτες για την πλαστικότητα του εγ-
κεφάλου, τον ρόλο of explicit and implicit memory systems, για το βιολογικού υπόβαθρου των διανοητικών
διαταραχών επηρέασαν σημαντικά την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, τονίζοντας την σημασία της ποιότητας
της ψυχοθεραπευτικής σχέσης και επαφής. Ιδιαίτερα τα παιδικά τραύματα εγγράφονται στην μνήμη και μα-
θαίνονται όπως όλα τα βιώματα μέσω αλλαγών της πλαστικότητας των συνοπτικών διασυνδέσεων των νευ-
ρωνικών κυκλωμάτων του νευρικού συστήματος (νευρωνική πλαστικότητα) αυτά τα περιεχόμενα μνήμης τα
«Εγγράμματα» αποθηκεύονται σε πολύπλοκα νευρωνικά δίκτυα. Μετά από επιτυχείς ψυχοθεραπείες διαπι-
στώνονται συστηματικές αλλαγές στην ενεργοποίηση του εγκεφάλου με αρκετές ομοιότητες και αρκετές δια-
φορές από εκείνες που προκαλούν φαρμακολογική αγωγή.  Τα σύγχρονα αποτελέσματα των νευροεπιστημών
ολοένα και περισσότερο γεφυρώνουν το διχασμό μεταξύ σωματικών και ψυχολογικών θεωριών που οδήγη-
σαν την τελευταία δεκαετία στην μονοσήμαντη επικράτηση της βιολογικής ψυχιατρικής και της φαρμακευτικής
αγωγής ανοίγοντας νέους δρόμους για την έρευνα και τις προοπτικές της ψυχοθεραπείας. Ο Στ. Μέντζος,
όπως και οι πρωτοπόροι ψυχίατροι ψυχοθεραπευτές Ciobi, Benedetti, αποδεχόμενος μια πολλαπλή αιτιοπα-
θογένεια  και προδιάθεση (ψυχοσωμάτωση του Εγκεφάλου 2003) προτείνει ένα σύμμεικτο μοντέλο θεραπείας
υπό το πρίσμα των πολύπλευρων προδιαθέσεων της ψύχωσης. Αντίθετα η λειτουργία των ανοιχτών ψυχια-
τρικών τμημάτων στα Γενικά Νοσοκομεία περιορίστηκε στις κλασσικές διαγνώσεις με μονή αναγνωρισμένη δυ-
νατότητα θεραπείας την φαρμακευτική, αφήνοντας έξω μια μεγάλη ομάδα ασθενών. Γι’ αυτό προτείνουμε την
Δημιουργία τμήματος Ψυχοσωματικής (ως σύγχρονα Ασκληπιεία) στα Γενικά Νοσοκομεία με στόχους:
α. Την άρση της προκατάληψης, του αποκλεισμού και των δυσκολιών συνεργασίας 
β. Την αποδοτικότερη και ριζικότερη αντιμετώπιση ασθενών με ψυχικές διαταραχές.
γ. Την Ψυχοθεραπεία - Εκπαίδευση - Supervision
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Χρήστος Χριστοδούλου

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ

Η αυτοκτονία αποτελεί την πλέον δραματική έκβαση της σχιζοφρένειας. Υπολογίζεται ότι το 10% των ασθε-
νών που πάσχουν από τη διαταραχή αυτή αυτοκτονούν. Οι σχιζοφρενικοί ασθενείς που αυτοκτονούν είναι
συνήθως νέοι, αφού η έναρξη της σχιζοφρένειας επέρχεται συνήθως στην εφηβική ηλικία ή στην αρχή της
ενηλικίωσης και οι αυτοκτονίες πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της διαταραχής.
Αποτελούν επομένως βασική αιτία πρώιμων θανάτων. Ορισμένες ανεξήγητες αυτοκτονίες νέων ατόμων απο-
τελούν ίσως το πρώτο εμφανές και ανεπανόρθωτο σημείο της σχιζοφρενικής διαταραχής. Βασικοί παρά-
γοντες κινδύνου είναι: το φύλο (άνδρες), η χρονιότητα της νόσου και οι συχνές υποτροπές, οι συχνές και
βραχείες νοσηλείες, το οικογενειακό ιστορικό αυτοκτονιών, η προηγούμενη αυτοκτονική και παρορμητική
συμπεριφορά, η αρνητική στάση για τη θεραπεία, ο υψηλότερος δείκτης νοημοσύνης, η ψυχωσική συμπτω-
ματολογία, η απαισιοδοξία, η απελπισία και η κατάθλιψη. Επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι οι περισσό-
τεροι από τους ασθενείς που πάσχουν από σχιζοφρένεια θα νοσήσουν από μείζονα κατάθλιψη σε κάποια
περίοδο της ζωής τους. Η μεταψυχωσική κατάθλιψη θεωρείται ότι διαδραματίζει βασικό ρόλο στην εξήγηση
της αυτοκτονίας στη σχιζοφρένεια. Μια άλλη ερμηνεία υποστηρίζει ότι οι νεαροί σχιζοφρενείς αυτοκτονούν
σύντομα, μετά από το πρώτο επεισόδιο της ενεργού νόσου, καθώς σκέφτονται το στίγμα, τους περιορισμούς
και τη μειωμένη λειτουργικότητα που προκαλεί η χρόνια αυτή διαταραχή. Η χρονική περίοδος της ύφεσης των
συμπτωμάτων και της επακόλουθης απόκτησης εναισθησίας, που συμπίπτει συνήθως με την έξοδο από το
νοσοκομείο, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για αυτοκτονία, οπότε και η παρακολούθηση και τα μέτρα υποστήρι-
ξης πρέπει να είναι αυξημένα. Μικρός αριθμός σχιζοφρενών αυτοκτονεί, υπό το καθεστώς επιτακτικών ακου-
στικών ψευδαισθήσεων ή διωκτικών ιδεών. 
Η ακαθισία, παρενέργεια της θεραπείας με αντιψυχωσικά φάρμακα, σχετίζεται με σοβαρές απόπειρες αυτο-
κτονίας. Aντίθετα, η κλοζαπίνη φαίνεται ότι μειώνει την αυτοκτονική συμπεριφορά.
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Γεώργιος Φλούδας

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ:
ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Παρά το ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία απόψεων για την ταξινόμηση των σχιζοφρενικών συμπτωμάτων,
συμπτώματα όπως η ψυχοκινητική ανησυχία, η κινητική διέγερση, οι ψευδαισθήσεις, οι παραληρητικές ιδέες
και οι διαταραχές της σκέψης αναφέρονται ως «θετικά». Αντίθετα, η συναισθηματική άμβλυνση, το πτωχό πε-
ριεχόμενο σκέψης και λόγου, η αβουλία και η ανηδονία, θεωρούνται ως «αρνητικά» συμπτώματα. Έχει συμ-
φωνηθεί επίσης ότι τα «πυρηνικά» αρνητικά συμπτώματα (core negative symptoms) της νόσου είναι η
επιπέδωση του αισθήματος και η πτωχή σε περιεχόμενο σκέψη (Barnes, 1994. Moller και συν., 1994).
Η θεώρηση και η διαφοροποίηση των σχιζοφρενικών συμπτωμάτων σε θετικά και αρνητικά φαίνεται να ξεκινά
από το 1980, όταν ο Crow προσδιόρισε μια διχοτόμηση μεταξύ ενός συνδρόμου Τύπου 1, που χαρακτηρίζε-
ται από την παρουσία κυρίως θετικών συμπτωμάτων, κι ενός άλλου, Τύπου 2, που ορίζεται από την ύπαρξη
κυρίως αρνητικών. Υπέθεσε επίσης ότι τα αρνητικά συμπτώματα οφείλονται σε φλοιϊκή ατροφία και απαντούν
ελάχιστα στην αντιψυχωτική φαρμακευτική αγωγή. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη:
Α. στοιχεία από λειτουργικές νευροαπεικονιστικές μεθόδους, όπου διαφαίνεται ελάττωση της εγκεφαλι-

κής αιματικής ροής στον οπισθοπλάγιο προμετωπιαίο φλοιό ασθενών με σχιζοφρένεια (Weinberger
και συν., 1986), και

Β. μελέτες σε ζώα, όπου έχει φανεί ότι βλάβες που προκαλούνται είτε στο προσθιοραβδωτό είτε στο κροτα-
φομεταιχμιακό νευρωνικό κύκλωμα, έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένη έκκριση ντοπαμίνης στα βασικά γάγ-
γλια (Jaskiw & Weinberger, 1992),

η νευροφυσιολογία των αρνητικών συμπτωμάτων γίνεται καλύτερα κατανοητή ως κάτι που προκύπτει από
βλάβες στον οπισθοπλάγιο προμετωπιαίο φλοιό και ακόλουθη αδυναμία της περιοχής αυτής να ανταποκριθεί
στην πίεση (παράγοντας αρνητικά συμπτώματα), οδηγώντας σε υποφλοιϊκή ντοπαμινεργική δραστηριότητα (και
παράγοντας θετικά συμπτώματα) (Weinberger, 1987). Με βάση αυτή την πληροφορία, έχουν προταθεί από με-
λετητές διάφορα μοντέλα κατανόησης της σχιζοφρενικής συμπτωματολογίας, όπως αυτό των «τριών συν-
δρόμων» (three-syndrome) (Liddle, 1987) ή ακόμα και το «τεσσάρων συνδρόμων» (four-syndrome) (Harvey και
συν., 1996, Mellers και συν., 1996), παρά το γεγονός ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί το αν εν τέλει πρόκειται για ον-
τότητες εντελώς διαφορετικές ή αλληλοεπικαλυπτόμενες ενός συνεχούς. 
Επεκτείνοντας τις προηγούμενες υποθέσεις, οι Carpenter και συν. (1988) πρότειναν μια διάκριση μεταξύ πρω-
τογενών και δευτερογενών αρνητικών συμπτωμάτων. Τα δευτερογενή, γνωστά και ως σύνδρομο ελλείμματος,
επαγόμενο από νευροληπτικά (neuroleptic-induced deficit syndrome), προκύπτουν κυρίως από τα φαρμα-
κοεπαγόμενα εξωπυραμιδικά συμπτώματα, την καταστολή ή την κατάθλιψη. Καθώς η αναγνώριση της σχετι-
ζόμενης με φάρμακα έκπτωσης συναισθηματικών, γνωσιακών και κοινωνικών λειτουργιών συνοδεύει την
προσδοκία ότι τα νεότερα «άτυπα» αντιψυχωτικά προκαλούν λιγότερη έκπτωση στους ίδιους τομείς, ο Car-
penter εισάγει αυτή τη διάκριση, προκειμένου να ξεκαθαρίσει κάποια ουσιαστική φαρμακευτική επίδραση στα
εκπτωτικά συμπτώματα, από την ελάττωση των αρνητικών συμπτωμάτων που επάγουν τα τυπικά νευρολη-
πτικά. Εφόσον σε ελάχιστες κλινικές δοκιμές έχει συμβεί κάτι τέτοιο (King, 1988), μια ευρωπαϊκή ομάδα έχει
θεσπίσει οδηγίες για την αξιολόγηση της φαρμακευτικής επίδρασης στα αρνητικά σχιζοφρενικά συμπτώματα
(Moller και συν., 1994), προτείνοντας να λαμβάνονται υπόψη τα έξι σημεία-κλειδιά στις μελέτες αξιολόγησης
των αρνητικών συμπτωμάτων:
• Απουσία υψηλού αριθμού θετικών συμπτωμάτων
• Παρουσία πυρηνικών αρνητικών συμπτωμάτων (συναισθηματική επιπέδωση και πτωχεία λόγου) για τουλά-

χιστον έξι μήνες
• Παρουσία χαμηλού αριθμού δευτερογενών αρνητικών συμπτωμάτων (κατάθλιψη, καταστολή, εξωπυραμι-

δικά), εκτιμώμενα και κατά τη μελέτη
• Ύπαρξη ομάδας ελέγχου (με placebo)
• Διάρκεια τουλάχιστον οκτώ εβδομάδων
• Να συμπεριλαμβάνονται ειδικές κλίμακες αξιολόγησης αρνητικών συμπτωμάτων, όπως και μία κλίμακα CGI

(Clinical Global Impression).



ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Μαρία Διαλλινά

ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Οι Cardone και συν. (2001) συνειδητοποίησαν την ανάγκη για νέες μορφές θεραπείας, ως απάντηση στη νέα
πραγματικότητα της βραχείας νοσηλείας. Έτσι και εμείς, λειτουργούμε ήδη από το Νοέμβριο του 2001 εβδο-
μαδιαίως στην κλινική δύο ανοιχτές ομάδες (παραμυθιού και ζωγραφικής). Οι ομάδες αυτές έχουν στόχο την
ευαισθητοποίηση των ασθενών στις ενδοψυχικές συγκρούσεις και την καλύτερη κατανόηση και παρακολού-
θηση της θεραπευτικής πορείας τους.
Στην εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε την τεχνική μας, που έχει δανειστεί  στοιχεία από
την «μορφοποιούσα ψυχοθεραπεία» μέσω της τέχνης του G.Benedetti (1990), αλλά και από την ψυχοθεραπεία
ψυχοσωματικών ασθενών, μέσω «ομάδων παραμυθιού-ζωγραφικής», στην ψυχοσωματική κλινική του Goe-
the-Universität της Φρανκφούρτης.
Η θεραπευτική ιδέα της θεραπείας μέσω εφήμερων ομάδων τέχνης διαμορφώθηκε ως εξής:
1) Η ομάδα ολοκληρώνεται σε μια συνάντηση, χρησιμοποιώντας θέματα της καθημερινής ζωής. 2) Οι Ερμη-
νείες έχουν γενικό κυρίως προσανατολισμό. Προτιμούνται οι «Επισημάνσεις» (Στ. Μέντζος 1991) ή η «Θετικο-
ποιούσα-Συμμετοχική Ερμηνεία» (G.Benedetti. 1990). Οι παρεμβάσεις είναι άμεσες, είτε λεκτικές είτε
εξωλεκτικές, σχεδιάζοντας επιδιορθωτικά πάνω στα σχέδια του ασθενούς. Ο θεραπευτής συμμετέχει ενερ-
γητικά, δανείζοντας στον ασθενή τη φαντασία του. Μέσω της εικόνας, δίνει μία νέα προοπτική, μία δυνατή
λύση της σύγκρουσης.     
Συμπέρασμα: Η ανωτέρω τεχνική φαίνεται να εφαρμόζεται με μικρό κόστος και αποτελεσματικότητα σε εσω-
τερικούς ψυχοσωματικούς ή ψυχωτικούς ασθενείς.

Βασιλική Κωστοπούλου

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Η συστημική προσέγγιση στη θεραπεία της οικογένειας ασχολήθηκε εξαρχής με τον ρόλο του παθογόνου οι-
κογενειακού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη και τη διατήρηση της ψυχικής νόσου, ιδιαίτερα της σχιζοφρένειας,
σε ένα ή περισσότερα μέλη μιας οικογένειας. Κατά την δεκαετία του 1950, πρωτοπόροι μελετητές ασχολή-
θηκαν με το αν συγκεκριμένα σύνολα οικογενειακών δυναμικών μπορούσαν να εξηγήσουν μορφές ψυχοπα-
θολογίας των ενηλίκων και εστίασαν στην ανατροφή και την οικογενειακή ζωή των σχιζοφρενών.
Βασικές έννοιες αναπτύχθηκαν στην πορεία («διπλός δεσμός», «συζυγικό σχίσμα», «συζυγική λοξοδρόμηση»,
«ψευδοαμοιβαιότητα», κ.α.), από διάφορους οικογενειακούς ερευνητές και θεραπευτές, στην προσπάθειά
τους να ορίσουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά και τις σχέσεις σε μία οικογένεια και την εκ-
δήλωση της ψυχικής νόσου.
Τι ορίζει η συστημική προσέγγιση ως οικογένεια, ποιες είναι οι βασικές έννοιες, ο σκοπός, η δομή, η λειτουρ-
γία, τα στάδια ανάπτυξης, τα υποσυστήματά της και τα όρια, που χαρακτηρίζουν την οικογένεια; Πώς οι έννοιες
αυτές σχετίζονται με τη θεραπεία ή τη συμβουλευτική; Ποια θεραπευτική διαδικασία εφαρμόζεται σε μία οι-
κογένεια, της οποίας κάποιο μέλος νοσεί ψυχικά, με ποιο σκοπό και με τι αποτελέσματα ως προς την αποκα-
τάσταση του αρρώστου και της οικογένειας του; Είναι προφανές ότι η καλύτερη παροχή θεραπείας στον
ψυχικά ασθενή αποτελεί συνδυασμό της ιατροφαρμακευτικής αγωγής στον ίδιο και παροχή θεραπείας στην
οικογένειά του, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της λειτουργικότητας όλου του οικογενειακού συστήματος.
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Φούλη Πασχαλίδου

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οι περισσότεροι ασθενείς έζησαν μια περίοδο έντασης, πριν από την εισαγωγή τους. Ο ασθενής μπορεί να αν-
τιληφθεί την αυξανόμενη ανεπάρκειά του να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της καθημερινότητάς του και να
έχει καταρρεύσει κάτω από το βάρος της συμπτωματολογίας του, έπειτα από απελπισμένες προσπάθειες να
αντεπεξέλθει. Επίσης, μπορεί να έχει σταδιακά καταλάβει την ανάγκη του για θεραπεία. 
Η οικογένεια επίσης του ασθενή έχει σταδιακά εκτεθεί σε ένταση, όσο διαφαίνεται ότι ο ασθενής δεν μπορεί
να ελέγξει τη συμπεριφορά του. Οι συγγενείς γίνονται ανήσυχοι και αγχώδεις, καθώς η ανάγκη για εισαγωγή
του ασθενή στο ψυχιατρικό τμήμα καθίσταται εμφανής. Επίσης, οι συγγενείς αισθάνονται ενοχές και εν μέρει
υπεύθυνοι για την κατάσταση του ασθενή, καθώς και ντροπή και γενικά συναισθηματική αναστάτωση.
Η άφιξη του ασθενή στο νοσοκομείο μπορεί να σημαίνει την κορύφωση μιας έντονα διαταραγμένης κατάστα-
σης στο σπίτι. Σε κάθε περίπτωση, η εισαγωγή σ’ ένα ψυχιατρικό τμήμα μπορεί να αντιπροσωπεύει μια κρίση
στη ζωή του ασθενή και της οικογένειάς του. Ο τρόπος, με τον οποίο οι ασθενείς και οι συγγενείς τους γίνον-
ται δεκτοί στο τμήμα, είναι επομένως ένας σημαντικός παράγοντας της θεραπευτικής αντιμετώπισής τους. Ο
ρόλος του ψυχιατρικού νοσηλευτή είναι πολύ σημαντικός τόσο στην υποδοχή, όσο και σε όλη τη διάρκεια της
νοσοκομειακής φροντίδας. 
Η φιλοσοφία που διέπει τη θεραπευτική φροντίδα του νοσηλευτή είναι «Για τον άρρωστο, με τον άρρωστο»,
έτσι ώστε οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να στοχεύουν στο σεβασμό της προσωπικής ανεξαρτησίας και αξιο-
πρέπειας του νοσηλευόμενου, στην προαγωγή της αυτοϋπευθυνοποίησης και στη δραστηριοποίησή του στην
προώθηση της ομαδικότητας και της ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, με τελικό στόχο τη γρήγορη επιστροφή
στο περιβάλλον του αλλά και την προσαρμογή του στο συνεχές της φροντίδας του.
Το εργαλείο δουλειάς είναι το εξατομικευμένο νοσοκομειακό πρόγραμμα για κάθε ασθενή.
Αυτό περιλαμβάνει:
• Την παρατήρηση-συλλογή πληροφοριών
• Την εκτίμηση της συνολικής κατάστασης
• Τους νοσηλευτικούς σκοπούς και τον προγραμματισμό της νοσοκομειακής φροντίδας που θα απαντά συνο-

λικά στα προβλήματα και στις ανάγκες του νοσηλευόμενου
• Την εφαρμογή προγράμματος που θα χαρακτηρίζεται από «σταθερή ευελιξία», ανάλογα με το πώς ξετυλί-

γεται η πορεία του ασθενούς
• Την αξιολόγηση και πιθανόν τον επαναπροσδιορισμό των στόχων και των πρακτικών του θεραπευτικού προ-

γράμματος
Πεποίθησή μου είναι πως «και η τρέλα έχει τη μέθοδό της» (Ουίλιαμ Σαίξπηρ, Άμλετ). Σε καμία περίπτωση η
μέθοδός της δεν είναι ο ζουρλομανδύας, με ό,τι κι αν συνεπάγεται αυτό. 

Μελανή Γεωργιάδου

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ

Το Νοσοκομείο Ημέρας παρέχει ψυχιατρική φροντίδα, με τη μορφή της μερικής νοσηλείας. Αποτελεί μία πο-
λυδύναμη θεραπευτική δομή και μέρος του συνόλου των ενδιάμεσων δομών του ψυχιατρικού τομέα.
Το ημερήσιο και εβδομαδιαίο θεραπευτικό του πρόγραμμα προσφέρει στο μέγιστο σύγχρονες μεθόδους θε-
ραπείας στο ελάχιστο του χρόνου, με σκοπό να αποφευχθεί η χρονοποίηση, ο ιδρυματισμός και η αποκοπή
του ασθενούς από τον κοινωνικό του περίγυρο.
Η όλη προσπάθεια της θεραπευτικής ομάδας εστιάζεται στην έκφραση αναγκών, την ικανοποίησή τους, τη
βελτίωση της αυτοεκτίμησης και αναδόμηση της προσωπικότητας του ασθενούς, με προοπτική την επανα-
κοινωνικοποίησή του, η οποία αρχίζει στο νοσοκομείο ημέρας και συνεχίζεται με την πάροδο του χρόνου στην
καθημερινή κοινωνική ζωή.



ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Σταυρούλα Ρακιτζή

Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΙΡΤ
ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Το Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» φιλοξενεί την εφαρμογή ενός ερευνητικού
πρωτοκόλλου, στο πλαίσιο του οποίου εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε ελληνικό πληθυσμό το ΙΡΤ (Integra-
ted Psychological Therapy), ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα για την αποκατάσταση και
αποασυλοποίηση των ασθενών με σχιζοφρένεια. Στην πιλοτική εφαρμογή θα παρουσιαστούν και θα συζητη-
θούν τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή του ΙΡΤ. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολ-
λές εμπειρικές έρευνες για το ΙΡΤ σε διάφορες χώρες (Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική, Ασία). Η APA
(American Psychological Association) συμπεριέλαβε το ΙΡΤ στον προτεινόμενο κατάλογο των παρεμβάσεων
για τους ασθενείς με σχιζοφρένεια («Training Grid Outlining Best practices for Recovery and improved Outcome
for People with Serious Mental Illness - www.apa.org/practice/grid.html) ενώ το σχετικό εγχειρίδιο έχει μετα-
φραστεί σε 11 γλώσσες. Το 2007 εκδόθηκε το εγχειρίδιο του ΙΡΤ στην ελληνική γλώσσα, από το Ινστιτούτο
Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ). 

Κώστας Ευθυμίου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελεί μια από τις απαραίτητες συμπεριφοριστικές τεχνικές στην εφαρ-
μογή ατομικών και ιδίως ομαδικών προγραμμάτων γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας για ποικίλες ψυ-
χικές διαταραχές. Οι τεχνικές αυτές επιτρέπουν στους ασθενείς να αποκτήσουν μια καλύτερη διαπροσωπική
διαχείριση του προβλήματός τους και μέσω αυτών καλύτερες δεξιότητες διαβίωσης και βελτιωμένη λειτουρ-
γικότητα στους χώρους που ζουν.
Ένα μεγάλο και διαρκώς αυξανόμενο σώμα ερευνών υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα τεχνικών αύξησης
των κοινωνικών δεξιοτήτων και για σχιζοφρενικούς ασθενείς. Εξειδικευμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται
ανάλογα με τη φάση της διαταραχής, βοηθούν τους ασθενείς να διατηρήσουν αλλά και να μάθουν μια ευρεία
ποικιλία κοινωνικών δεξιοτήτων. Η γενίκευση των δεξιοτήτων για τη χρήση στην καθημερινή ζωή εμφανίζεται,
όταν παρέχονται στους ασθενείς οι ευκαιρίες, η ενθάρρυνση και η ενίσχυση για την άσκηση των δεξιοτήτων
στις σχετικές καταστάσεις.
Οι πρόσφατες πρόοδοι στην κατάρτιση δεξιοτήτων περιλαμβάνουν ειδικές εφαρμογές για τη βελτιωμένη προ-
σαρμογή σχιζοφρενικών ασθενών στις κοινοτικές, βραχείας παραμονής ψυχιατρικές μονάδες ασθενών, ασθε-
νών που εμφανίζουν χρήση ουσιών, μειονοτικών ομάδων, μακροχρόνια ανέργων, με προεξάρχοντα γνωστικά
ελλείμματα ή και αρνητικά συμπτώματα κ.τ.λ. Αν και η αποτελεσματικότητά τους φθίνει μετά από τη λήξη αυτών
των προγραμμάτων, η διάδοση των προγραμμάτων αύξησης των κοινωνικών δεξιοτήτων τα τελευταία 25 έτη
είναι ευρεία. Σήμερα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας αποκατάστασης σχιζοφρενικών ασθε-
νών. Η σχεδίαση πιο εξειδικευμένων προγραμμάτων, που θα προσφέρουν διατήρηση του θεραπευτικού οφέ-
λους, θα κρίνει τη συνέχιση αυτών των προγραμμάτων.
Στην ομιλία θα συζητηθεί η νεότερη βιβλιογραφία που συσχετίζεται με την ανάπτυξη προγραμμάτων εκμάθη-
σης, ανάπτυξης αλλά και διατήρησης κοινωνικών δεξιοτήτων για σχιζοφρενικούς ασθενείς.
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Πολυξένη Γεωργιλά & Σταυρούλα Ρακιτζή

CASE PRESENTATION II:
Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜOΣ ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕIΑΣ
ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚHΣ ΓΝΩΣΙΑΚHΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚHΣ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝH ΜΕ ΣΧΙΖΟΦΡEΝΕΙΑ.
Η ΕΠIΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟIΗΣΗΣ
ΩΣ ΕΚΛΥΤΙΚO ΑIΤΙΟ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡEΝΕΙΑ.

Ο συνδυασμός φαρμακοθεραπείας και ατομικής γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας σε ασθενή
με σχιζοφρένεια με επίμονα θετικά συμπτώματα αποτελεί μία από τις αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις,
με σκοπό τη μείωση των θετικών και αρνητικών συμπτωμάτων, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των ασθενών με σχιζοφρένεια. Η σημασία αυτού του συνδυασμού των παρεμβάσεων, καθώς και η επίδραση
της κακοποίησης, ως εκλυτικού αιτίου στη σχιζοφρένεια, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν.

Μαρία Σκουρολιάκου

Η ΕΦΑΡΜΟΓH ΤΟΥ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΟΣ «ΕΥ ΖΕΙΝ»
ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕIΣ ΜΕ ΣΧΙΖΟΦΡEΝΕΙΑ

Τα ψυχοτρόπα είναι πολύ διαδεδομένα και συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα. Η χρήση τους έχει συ-
σχετιστεί με σημαντική αύξηση του σωματικού βάρους. Ιδιαίτερα τα αντιψυχωτικά και τα αντικαταθλιπτικά
φάρμακα νέας γενιάς προκαλούν τη μεγαλύτερη αύξηση βάρους και έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση με-
ταβολικού συνδρόμου, υπεργλυκαιμίας, διαβήτη και δυσλιπιδαιμίας. Οι παρενέργειες αυτές αυξάνουν τη νο-
σηρότητα και τη θνησιμότητα του πληθυσμού που λαμβάνει αυτά τα φάρμακα. Εκτός από την επιβάρυνση
της υγείας του πληθυσμού, η παχυσαρκία και οι υπόλοιπες μεταβολικές διαταραχές αυξάνουν επίσης και
το κόστος θεραπείας. Όμως, μια από τις σημαντικότερες επιπτώσεις των παρενεργειών αυτών είναι η μεί-
ωση της συμμόρφωσης των ασθενών με τη λήψη των φαρμάκων. Συνεπώς, η διατροφική υποστήριξη των
ασθενών που λαμβάνουν ψυχοτρόπα φάρμακα είναι επιτακτική ανάγκη. 
Η διατροφική υποστήριξη των ασθενών που θεραπεύονται με ψυχοτρόπα φάρμακα περιλαμβάνει ανθρω-
πομετρικές μετρήσεις, ανάλυση σύστασης σώματος και παροχή εξατομικευμένης διατροφικής αγωγής, σε
συνδυασμό με συστάσεις για συστηματική φυσική δραστηριότητα. Η διατροφική αγωγή θα πρέπει να ακο-
λουθεί το μοντέλο της παραδοσιακής «Μεσογειακής διατροφής». Σκοπός είναι η πρόληψη και η αντιμετώ-
πιση των διαταραχών του σωματικού βάρους και η προαγωγή της γενικότερης υγείας. Η
αποτελεσματικότητα της διατροφικής παρέμβασης μπορεί να είναι εξαιρετική, καθώς τα άτομα που συμ-
μορφώνονται με το διατροφικό πρόγραμμα μειώνουν το σωματικό βάρος, το ποσοστό λίπους σώματος και
την περιφέρεια μέσης, ενώ βελτιώνουν το λιπιδαιμικό προφίλ και τη ρύθμιση του σακχάρου αίματος. 



Εργαστήριο
Παρουσίαση και Εφαρμογή
του Ομαδικού Γνωσιακού

Συμπεριφοριστικού
Προγράμματος ΙΡΤ

(Integrated Psychological Therapy)
Η απαρτιωτική ψυχολογική θεραπεία (ΙΡΤ) αναπτύχθηκε και μετεξελίχθηκε

στην πανεπιστημιακή ψυχιατρική κλινική της Βέρνης και συνιστά ένα δομημένο
πρόγραμμα ομαδικής παρέμβασης για την αποκατάσταση σχιζοφρενών ασθενών.

Μετά από προσαρμογή εφαρμόζεται και στην Ελλάδα.

Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς

Volker Roder
Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας, Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική της Βέρνης

Συντονισμός, μετάφραση: K. Ευθυμίου, Στ. Ρακιτζή

Κυριακή 31 Μαΐου 2009, ξενοδοχείο Divani Caravel
Το εργαστήριο, διάρκειας 5 ωρών (9.00-14.00),
προσφέρει ευαισθητοποίηση στο πρόγραμμα και

περιλαμβάνει βιωματικές ασκήσεις και εκπαίδευση
στις τεχνικές γνωστικής αποκατάστασης και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Δηλώσεις συμμετοχής στη γραμματεία
(Κόστος συμμετοχής στο εργαστήριο: 100 ευρώ. Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων)




