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Εισαγωγή   
Η ΟΔΠ απασχολεί τους ειδικούς της ψυχικής υγείας εδώ και 
πολλές δεκαετίες με όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον. Αν και 
τα διαγνωστικά κριτήρια για τη διαταραχή καθορίστηκαν μόλις 
στις τελευταίες δεκαετίες, η ύπαρξή της ήταν γνωστή με άλλες 
ονομασίες, όπως «ψευδονευρωσική σχιζοφρένεια», που μάλλον 
δημιουργούσαν σύγχυση στους ειδικούς, καθώς η συμπτωματολο-
γία της φαινόταν να «δανείζεται» στοιχεία και από τις νευρώσεις 
και από τις ψυχώσεις. Ακόμα και σήμερα τα δύο ταξινομητικά 
συστήματα παρουσιάζουν κάποιες αποκλίσεις στον ορισμό της, 
καθώς το DSM-V περιγράφει μία ενιαία μορφή της διαταραχής 
[1], ενώ το ICD-10 περιγράφει δύο μορφές, μία που χαρακτηρί-
ζεται από εκρηκτικές, και παρορμητικές συμπεριφορές και μία 
που χαρακτηρίζεται περισσότερο από καταθλιπτικά και ενοχικά 
συναισθήματα καθώς και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές [2].
Η διάγνωση της ΟΔΠ επίσημα γίνεται μετά την ηλικία των 18 
ετών όταν η ανάπτυξη του ατόμου έχει ολοκληρωθεί. Τα τελευ-
ταία έτη, όμως, υπάρχει η τάση να γίνεται η διάγνωση και στην 
εφηβεία, ώστε να ξεκινάει η θεραπεία νωρίτερα. Στην παιδική 
ηλικία είναι αδύνατον να μιλήσει κανείς για διαταραχή προσω-
πικότητας, καθώς πολλά από τα χαρακτηρολογικά στοιχεία του 
ατόμου είναι ακόμα υπό διαμόρφωση. Έχει προταθεί, όμως, ο 
όρος “οριακή παθολογία της παιδικής ηλικίας” για να περιγρά-
ψει μια σειρά από συμπτώματα (απορρύθμιση του συναισθήμα-

τος και της σκέψης καθώς και αυξημένη παρορμητικότητα), που 
αντιστοιχούν ουσιαστικά στην συμπτωματολογία της ΟΔΠ στους 
ενήλικες [3,4]. 
Τα παιδιά 6-12 ετών, που παρουσίαζαν αυτή τη συμπτωματολο-
γία, είχαν αυξημένη πιθανότητα να είχαν υποστεί κακοποίηση 
και παραμέληση. Η παρακολούθηση αυτών των παιδιών έδειξε 
ότι στην ηλικία των 15 ετών μόνο ένα μικρό ποσοστό παρουσιάζει 
την πλήρη συμπτωματολογία της ΟΔΠ. Οι υπόλοιποι, αν και δεν 
είχαν πια την πλήρη εικόνα της διαταραχής, ανέφεραν φτωχότερη 
λειτουργικότητα σε σχέση με τους συνομηλίκους τους. Από όλα τα 
συμπτώματα αυτών των παιδιών, η απώλεια του ελέγχου της συ-
μπεριφοράς και η επιθετικότητα ήταν αυτά τα χαρακτηριστικά, 
που φαίνεται να μην υποχωρούν με την πάροδο του χρόνου [5]. 
Πολλές έρευνες υποστηρίζουν ότι η ΟΔΠ μπορεί να διαγνω-
στεί με ακρίβεια και αξιοπιστία σε εφήβους [6,5]. Από κάποιους 
άλλους συγγραφείς υποστηρίζεται ότι ίσως η σταθερότητα της 
δυσλειτουργίας σχετικά με την προσωπικότητα στους εφήβους 
μπορεί να διαγνωστεί καλύτερα με μια διαστασιακή προσέγγιση, 
παρά με κατηγορικές διαγνώσεις,  δεδομένου ότι η εφηβεία είναι 
μια ρευστή αναπτυξιακή περίοδος [7]. Έχουν επίσης αναπτυχθεί 
διαγνωστικά εργαλεία, όπως το Childhood Interview for DSM-
IV Borderline Personality Disorder (UK-CI-BPD) των Zanarini 
και συνεργατών [3], τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε αρκετές 
έρευνες. Παρότι πολλοί έφηβοι δεν πληρούν όλα τα κριτήρια για 

Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία για εφήβους

Φραγκίσκος Γονιδάκης1 και Μαρία Καραπατσιά1

11η Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Αλληλογραφία: Φραγκίσκος Γονιδάκης, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Βασιλίσσης Σοφίας 74, Αθήνα  frgonid@med.uoa.gr

 

Περίληψη
Αν και η διάγνωση της οριακής διαταραχής προσωπικότητας (ΟΔΠ) τίθεται μετά την ηλικία των 18 ετών, τα τελευταία έτη έχει 
τεθεί ο προβληματισμός για τη διάγνωση της διαταραχής στην εφηβεία. Παρά το γεγονός ότι πολλοί έφηβοι πάσχοντες δεν πλη-
ρούν όλα τα κριτήρια για τη διάγνωση της ΟΔΠ, παρουσιάζουν αρκετές από τις συμπεριφορές, όπως είναι το χρόνιο αίσθημα 
κενού, αυτοβλαπτικές συμπεριφορές, επίμονη αστάθεια στην αίσθηση του εαυτού, κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών, διατα-
ραχές πρόσληψης τροφής και αστάθεια στις διαπροσωπικές σχέσεις. Με γνώμονα τα παραπάνω, είναι σημαντικό να μπορεί 
κανείς να διαγνώσει τη διαταραχή και να ξεκινήσει τη θεραπεία όσο πιο άμεσα γίνεται Η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία 
(ΔΣΘ) δημιουργήθηκε από τη Marsha Linehan για τη θεραπεία ατόμων, που παρουσίαζαν επανειλημμένες αυτοκαταστροφικές 
και αυτοβλαπτικές συμπεριφορές και έχει βρεθεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για τη θεραπεία ενηλίκων, που πάσχουν 
από ΟΔΠ.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση της προσαρμοσμένης Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θεραπείας για τους 
εφήβους (ΔΣΘ-Ε) με στοιχεία ΟΔΠ και η διερεύνηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας σχετικά με την αποτελεσματικότητά της. 
Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς των ερευνών, η ΔΣΘ-Ε φαίνεται να είναι μια 
υποσχόμενη θεραπεία για τους εφήβους, που εμφανίζουν συμπτώματα ΟΔΠ. 
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ΟΔΠ, υπάρχουν ωστόσο ακριβή στοιχεία δυσλειτουργικότητας 
και δυσφορίας, όπως αυτοκτονικότητα, αυτοτραυματισμοί, εσω-
τερικό κενό, διαταραγμένη και ασταθής εικόνα εαυτού, διαπρο-
σωπικές δυσκολίες, διαταραχές πρόσληψης τροφής και χρήση 
ουσιών. Όλα αυτά χρειάζονται άμεση διάγνωση και θεραπευτική 
παρέμβαση ώστε λιγότεροι έφηβοι να αναπτύξουν σοβαρές δυ-
σλειτουργικές συμπεριφορές κατά την ενηλικίωση διατρέχοντας 
μικρότερο κίνδυνο για αυτοτραυματισμούς και απόπειρες αυτο-
κτονίας. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τους εφήβους, που εμφανίζουν 
συμπτωματολογία ΟΔΠ 50-65% βελτιώνονται και δεν παρουσιά-
ζουν πια τα χαρακτηριστικά της ΟΔΠ μετά από 2-3 έτη. Ωστόσο, 
φαίνεται ότι οι περισσότεροι από αυτούς εξακολουθούν να αντιμε-
τωπίζουν δυσκολίες παρά την ύφεση της συμπτωματολογίας [7,6].
Η παρουσία ΟΔΠ στη μητέρα, η κατάχρηση εξαρτησιογόνων 
ουσιών και η κατάθλιψη στον πάτερα, καθώς και η κατάχρηση 
εξαρτησιογόνων ουσιών, η αυτοκτονικότητα στον έφηβο, φαίνε-
ται να προβλέπουν την παρουσία  της ΟΔΠ και στην ενήλικο ζωή. 
Συνεπώς, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι οι παραπάνω 
παράγοντες πιθανώς δυσχεραίνουν την ανάρρωση του εφήβου 
που παρουσιάζει συμπτώματα ΟΔΠ [4].

2. Η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία. 
Η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (ΔΣΘ) δημιουργήθηκε 
από την Marsha Linehan αρχικά για  τη θεραπευτική αντιμετώ-
πιση ατόμων, που εμφάνιζαν αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές 
και είχαν κάνει απόπειρες αυτοκτονίας, χωρίς να πάσχουν από 
κατάθλιψη, και στη συνέχεια για τη θεραπεία ασθενών, που έπα-
σχαν από ΟΔΠ [8]. Ανήκει στο τρίτο κύμα των συμπεριφορικών 
θεραπειών, καθώς τα δύο αρχικά βιβλία οδηγοί ( manual) εκδό-
θηκαν στην αρχή της δεκαετίας του 1990. 
Η ΔΣΘ είναι θεραπεία, που στηρίζεται περισσότερο στην εφαρ-
μογή συγκεκριμένων αρχών και λιγότερο στην πιστή τήρηση ενός 
εγχειριδίου χρήσης. Οι αρχές της ΔΣΘ ομαδοποιούνται σε τρεις 
βασικές κατηγορίες: τον συμπεριφορισμό, τη διδασκαλία της 
αποδοχής και τη διαλεκτική φιλοσοφία. Κατά μια έννοια οι τρεις 
αυτές κατηγορίες αποτελούν και τις ρίζες της θεραπείας [4].
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος διαλεκτική προστέθηκε στην 
ονομασία της θεραπείας, γιατί σύμφωνα με την Linehan οι ορι-
ακοί ασθενείς βιώνουν μία σειρά από διαλεκτικά διλήμματα, 
στα οποία η θεραπεία εστιάζεται στην ανεύρεση της σύνθεσής 

τους. Ένα παράδειγμα διαλεκτικού διλήμματος είναι η σχέση 
του θεραπευόμενου με το θεραπευτή του. Ο θεραπευτής μπορεί 
να είναι “καταπληκτικός, μοναδικός, υπέροχος” και όταν κάνει 
κάποιο λάθος και προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα στο θε-
ραπευόμενο να γίνει “ανεπαρκής, αδιάφορος, απόμακρος”. Η 
ΔΣΘ διδάσκει τον ασθενή να αντιλαμβάνεται το μαύρο και το 
άσπρο ταυτόχρονα σαν ένα ενιαίο σύνολο. Θα μπορούσε κανείς 
να πει ότι η ΔΣΘ στοχεύει στο να μετατραπεί η αντίθεση «Ή....ή» 
στη σύνθεση «και.....και» [8]. Στο παράδειγμα, που δόθηκε προ-
ηγουμένως, ο θεραπευτής μπορεί να είναι ¨καταπληκτικός” κά-
ποιες στιγμές και ταυτόχρονα κάποιες άλλες στιγμές να γίνεται 
“απόμακρος”. Σε αυτό το πλαίσιο σκέψης, η σύνθεση μεταξύ της 
αποδοχής και της αλλαγής κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τη 
θεραπεία.
Η ΔΣΘ αντιμετωπίζει την ΟΔΠ ως μια διαταραχή της ικανότητας 
αυτορρύθμισης του ατόμου, του συναισθήματος, της σκέψης, της 
συμπεριφοράς και των διαπροσωπικών σχέσεων δευτερευόντως. 
Αυτή η ανακατάταξη των διαγνωστικών κριτηρίων παρουσιάζε-
ται στον πίνακα 1. 
Η ΔΣΘ εστιάζεται κυρίως στην απορρύθμιση του συναισθήμα-
τος, που σύμφωνα με το βιοκοινωνικό μοντέλο της θεραπείας, 
είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της βιολογικής ευπάθειας του 
ατόμου με την έκθεσή του κατά την ανάπτυξή του σε ένα απαξιω-
τικό περιβάλλον [8]. 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ΔΣΘ για την κατανόηση της 
ΟΔΠ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ρύθμιση του συναισθή-
ματος, που επηρεάζεται τόσο από προδιαθεσικούς βιολογικούς 
παράγοντες, όσο και από περιβαλλοντικούς ενισχυτικούς μηχα-
νισμούς. 
Η απορρύθμιση του συναισθήματος αποδίδεται στο συνδυασμό 
δύο παραγόντων: α) Την αυξημένη συναισθηματική ευαλωτότητα 
του ασθενή που είναι πιθανόν να έχει περισσότερο βιολογικό χα-
ρακτήρα και να σχετίζεται με τα γενετικά ευρήματα που αναφέρ-
θηκαν σε αυτό το κεφάλαιο. Τα άτομα με συναισθηματική ευαλω-
τότητα παρουσιάζουν υψηλή ευαισθησία στα ερεθίσματα, υψηλή 
συναισθηματική απαντητικότητα και αργή επιστροφή στην κατά-
σταση ηρεμίας. Αν χρησιμοποιήσουμε ένα μη ψυχολογικό παρά-
δειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι για να πονέσει ένα άτομο 
δεν χρειάζεται κάποιος να το χτυπήσει, αρκεί να το ακουμπήσει 
(υψηλή ευαισθησία στα ερεθίσματα), ο πόνος που θα νιώσει θα 
είναι πολύ έντονος (υψηλή συναισθηματική απαντητικότητα ) και 

Πίνακας 1. Ομαδοποίηση των διαγνωστικών κριτηρίων του DSM-V  για την ΟΔΠ στη Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία 

Μορφές Απορρύθμισης Διαγνωστικά Κριτήρια

Συναισθηματική Ανάρμοστος, έντονος θυμός ή δυ-
σκολία ελέγχου του θυμού

Χρόνιο αίσθημα κενού Έντονη αστάθεια του συναι-
σθήματος

Γνωσιακή Παροδικές σχετιζόμενες με το στρες 
παρανοϊκές ιδέες ή σοβαρή συμπτω-
ματολογία αποσύνδεσης 

Διαταραγμένη και ασταθής 
εικόνα εαυτού ή αίσθηση του 
εαυτού

Συμπεριφορική Επαναλαμβανόμενη αυτοκαταστρο-
φική συμπεριφορά 

Παρορμητικότητα σε τομείς 
που είναι δυνητικά αυτοκατα-
στροφικοί

Διαπροσωπική Αγωνιώδης προσπάθεια να αποφύ-
γει κανείς μια εγκατάλειψη

Έντονες και ασταθείς διαπρο-
σωπικές σχέσεις
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τέλος, για να ηρεμήσει και να σταματήσει να πονάει, θα περάσει 
πάρα πολλή ώρα (αργή επιστροφή στην κατάσταση ηρεμίας) [8]. 
β) Τη σημαντική δυσκολία στη ρύθμιση των συναισθημάτων που 
σχετίζεται περισσότερο με το απαξιωτικό περιβάλλον. Τα άτομα 
με δυσκολία στη ρύθμιση του συναισθήματος παρουσιάζουν δυ-
σκολία στην παρατήρηση και περιγραφή του τι ακριβώς νιώθουν, 
έντονη αποφυγή των δυσάρεστων ερεθισμάτων και αδυναμία να 
αποσπαστεί η προσοχή τους από τα δυσάρεστα συναισθήματα. 
Στο ανωτέρω παράδειγμα, το άτομο αν πονέσει δεν μπορεί να 
καταλάβει από πού έρχεται ο πόνος (δυσκολία στην παρατήρη-
ση και περιγραφή των συναισθημάτων), προσπαθεί να αποφύγει 
οποιοδήποτε άγγιγμα άλλου ανθρώπου και για να το πετύχει αυτό 
κρατάει μεγάλη απόσταση από όποιον προσπαθεί να το πλησιά-
σει (έντονη αποφυγή των δυσάρεστων ερεθισμάτων)  και τέλος, 
το μυαλό του είναι συνέχεια στο σώμα του, που πονάει, χωρίς να 
μπορεί να προσέξει το δρόμο την ώρα που οδηγεί ή μια συζήτηση 
που το αφορά (αδυναμία να αποσπαστεί η προσοχή του ατόμου 
από τα δυσάρεστα συναισθήματα) [8].
Σύμφωνα με το βιοκοινωνικό μοντέλο, δεν αρκεί το άτομο να 
είναι συναισθηματικά ευάλωτο για να εμφανίζει ΟΔΠ, γιατί θα 
μπορούσε μέσω της διαπαιδαγώγησής του να έχει διδαχτεί αποτε-
λεσματικούς τρόπους για να ρυθμίζει το συναίσθημά του. Επίσης, 
ισχύει και το αντίστροφο, δηλαδή αν κάποιος έχει δυσκολία να 
ρυθμίζει το συναίσθημά του, αυτό δεν οδηγεί αυτόματα σε ΟΔΠ, 
γιατί θα μπορούσε να μη βιώνει τις συνέπειες της συναισθημα-
τικής ευαλωτότητας, δηλαδή να μη βιώνει έντονα συναισθήματα 
μεγάλης διάρκειας. Στην πραγματικότητα χρειάζονται και τα δύο 
για να εξηγηθεί η εμφάνιση της ΟΔΠ [8].
Η έννοια του απαξιωτικού περιβάλλοντος αναφέρεται σε συν-
θήκες, όπου οι σημαντικοί άλλοι (πχ γονείς) δεν ενίσχυαν τη 
συναισθηματική έκφραση του παιδιού, του υπαγόρευαν τα συ-
ναισθήματα που θα έπρεπε να νιώθει σε κάθε περίπτωση ή λει-
τουργούσαν κακοποιητικά. Αναλυτικότερα, η επικοινωνία των 
προσωπικών εμπειριών του παιδιού αντιμετωπίζεται με ακανό-
νιστη, ακατάλληλη και ακραία απάντηση. Δηλαδή απαξιώνεται, 
τιμωρείται ή υποτιμάται η αξία της. Το πρώτο χαρακτηριστικό της 
απαξίωσης είναι ότι ο ενήλικας λέει στο άτομο ότι κάνει λάθος 
στην περιγραφή και ανάλυση των δικών του εμπειριών. Το δεύ-
τερο χαρακτηριστικό της είναι ότι αποδίδει τη συναισθηματική 
εμπειρία του παιδιού σε κοινωνικά ανεπίτρεπτα χαρακτηριστικά 
ή χαρακτηρολογικά στοιχεία. Το αποτέλεσμα του απαξιωτικού 
περιβάλλοντος είναι ότι το παιδί δεν μαθαίνει να ονοματίζει τις 
προσωπικές του εμπειρίες, ούτε εκπαιδεύεται να ρυθμίζει την συ-
ναισθηματική του διέγερση. Το περιβάλλον δεν διδάσκει το παιδί 
να αντέχει τη συναισθηματική δυσφορία ή να διαμορφώνει ρεα-
λιστικούς στόχους και προσδοκίες. Επίσης, δεν διδάσκει το παιδί 
πότε να εμπιστεύεται τα συναισθήματά του και τις νοητικές του 
απαντήσεις, ως αντανακλάσεις έγκυρων ερμηνειών των γεγονό-
των. Σε αυτό το περιβάλλον οι ακραίες συναισθηματικές εκφρά-
σεις του παιδιού είναι συχνά αναγκαίες για να προκαλέσουν το 
ενδιαφέρον των ενηλίκων.

3. H Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία για εφήβους 
Όπως προαναφέρθηκε, έχει υπάρξει μεγάλη συζήτηση σχετικά 
με τη διάγνωση της ΟΔΠ στους εφήβους, καθώς δεν έχουν ανα-
πτυχθεί πλήρως ψυχολογικά, ωστόσο τα τελευταία χρόνια υπάρχει 
περισσότερη υποστήριξη για την ύπαρξη ΟΔΠ ή αρκετών στοι-
χείων αυτής της διαταραχής σε εφήβους. Μάλιστα, κάποιοι υπο-
στηρίζουν ότι εφόσον και άλλες πολύπλοκες διαταραχές, όπως οι  

διαταραχές  της διάθεσης και οι ψυχωτικές διαταραχές μπορούν 
να διαγνωστούν σε παιδιά και εφήβους, είναι σημαντικό να καθο-
ριστεί το κατά πόσον και οι έφηβοι μπορεί να πληρούν τα κριτήρια 
για ΟΔΠ, καθώς αυτό θα συνέβαλε σημαντικά στην αντιμετώπιση, 
αλλά και την πρόληψη στην εξέλιξη της διαταραχής [9].
Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ο αριθμός των εφήβων, που ανα-
ζητούν βοήθεια σε δομές ψυχικής υγείας, εξαιτίας της δυσκολίας 
ρύθμισης του συναισθήματος, με αποτέλεσμα ο έφηβος να βιώνει 
επώδυνο συναισθηματικό κενό, να εκφράζει συνεχή αυτοκτονικό 
ιδεασμό και να προβαίνει σε συμπεριφορές αυτοτραυματισμών 
και αποπειρών αυτοκτονίας. Δεδομένης, λοιπόν, της φύσης των 
συμπτωμάτων και των δυσκολιών που εμφανίζουν, πολλοί κλι-
νικοί έχουν αρχίσει να συμφωνούν ότι η συμπτωματολογία της 
ΟΔΠ αρχίζει να οργανώνεται στην εφηβεία. 
Καθώς η ΔΣΘ έχει βρεθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική σε ενήλι-
κες με ΟΔΠ [10, 11,12], κρίθηκε σημαντικό να προσαρμοστεί και 
να εφαρμοστεί και σε εφήβους που πληρούσαν ή είχαν κάποια  
κριτήρια για ΟΔΠ και κυρίως παρουσίαζαν αυτοτραυματικές και 
αυτοκτονικές συμπεριφορές,  καθώς και πολλαπλά προβλήματα 
συμπεριφοράς [13]. Πέρα από τη διάγνωση, η ΔΣΘ στοχεύει σε 
σημαντικά προβλήματα συναισθηματικής απορρύθμισης και συ-
μπεριφορικού ελέγχου [8] και αυτά είναι συχνά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι έφηβοι, οι οποίοι απευθύνονται στα επείγοντα 
και σε εξωτερικές θεραπευτικές μονάδες ψυχικής υγείας.
Η ΔΣΘ για εφήβους (ΔΣΘ-Ε) προσαρμόστηκε αρχικά από τους 
Miller και συνεργάτες [13], οι οποίοι προσπάθησαν να διατη-
ρηθεί ο διαλεκτικός χαρακτήρας της θεραπείας, λαμβάνοντας, 
όμως, υπόψη και τις αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές δυσκολί-
ες των εφήβων. Οι βασικές τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: 
1. Συμμετοχή των μελών της οικογένειας μαζί με τους εφήβους σε 
ομάδα εκπαίδευσης δεξιοτήτων οικογενειών, ώστε ένα τουλάχι-
στον μέλος της οικογένειας να λειτουργεί ως «προπονητής», για 
να ενισχυθεί η γενίκευση του θεραπευτικού αποτελέσματος και 
να μειωθεί η οικογενειακή δυσλειτουργία. 
2. Θεραπεία οικογένειας. 
3. Δυνατότητα των μελών της οικογένειας να έχουν τηλεφωνική 
επικοινωνία και καθοδήγηση μεταξύ των συνεδριών της ομάδας 
εκπαίδευσης δεξιοτήτων.
4. Μείωση του προγράμματος από ένα χρόνο που είναι η βασι-
κή ΔΣΘ, σε 12 αρχικά εβδομάδες. Ένα εστιασμένο πρόγραμμα 
μικρής διάρκειας θα ήταν πιο εφικτό να ολοκληρωθεί από τους 
εφήβους, καθώς οι έφηβοι δυσκολεύονται να δεσμευτούν μα-
κροχρόνια, αλλά και θα συνέφερε οικονομικά και πρακτικά τους 
εφήβους και τις οικογένειές τους, ενισχύοντας την ολοκλήρωση 
και αποτελεσματικότητα του προγράμματος.
5. Καθώς βρέθηκε από τις πρώτες έρευνες ότι επιτυγχάνονταν 
μείωση αποπειρών αυτοκτονίας και αυτοτραυματισμών σε 3 με 6 
μήνες, αποφασίστηκε να επιμηκυνθεί το πρόγραμμα από 12 εβδο-
μάδες σε 16 εβδομάδες, προσθέτοντας 4 εβδομάδες, στις οποίες 
θα διδάσκονταν μια επιπλέον δεξιότητα, αυτή του «Περπατώ τη 
Μέση Οδό». Η ενότητα αυτή αναπτύχθηκε και προστέθηκε για 
τις ανάγκες των εφήβων και των οικογενειών τους. 
6. Το πρόγραμμα περιορίζεται στους στόχους του πρώτου σταδίου, 
όπως η μείωση των αυτοκτονικών και παρα-αυτοκτονικών συμπε-
ριφορών και η συναισθηματική και συμπεριφορική απορρύθμιση. 
Οι στόχοι των επόμενων σταδίων δεν τίθενται επισήμως τις πρώτες 
16 εβδομάδες, αλλά αργότερα οι έφηβοι, εάν το επιθυμούν και κρί-
νεται απαραίτητο, συνεχίζουν την ατομική θεραπεία και το πρό-
γραμμα για άλλες 16 εβδομάδες στην ομάδα αποφοίτων.
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7. Μία, λοιπόν, ακόμη τροποποίηση/προσθήκη είναι η συμμετοχή 
μετά την ολοκλήρωση των 16 πρώτων εβδομάδων στην Ομάδα 
αποφοίτων, η οποία διαρκεί 16 έως 32 εβδομάδες και  έχει ως 
στόχο οι έφηβοι να βοηθούν ο ένας τον άλλο, ώστε να ενισχυ-
θεί η χρήση και γενίκευση των δεξιοτήτων, που διδάχθηκαν μέσα 
στους πρώτους 3 μήνες του προγράμματος.
8. Μικρή μείωση του αριθμού των δεξιοτήτων που διδάσκονται για 
να είναι εφικτό να διδαχτούν μέσα σε 16 εβδομάδες και να κατα-
κτηθούν αποτελεσματικά. Οι δεξιότητες τροποποιούνται ανάλογα 
με την ηλικία και το επίπεδο λειτουργίας, ώστε να ταιριάζουν στους 
εφήβους, που συμμετέχουν στην κάθε ομάδα. Τα φυλλάδια δεξιο-
τήτων τροποποιήθηκαν, όσον αφορά τη γλώσσα, την ορολογία, το 
κείμενο και τη μορφή για να ταιριάζουν στους εφήβους. 

4. Δομή της Διαλεκτική Συμπεριφορικής Θεραπείας για εφή-
βους 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ΔΣΘ-Ε αποτελείται από 6 
συστατικά: ατομική θεραπεία, ομάδα εκπαίδευσης δεξιοτήτων 
των εφήβων και των μελών της οικογένειάς τους, θεραπεία οι-
κογένειας, τηλεφωνική επικοινωνία και δυνατότητα επικοινωνί-
ας των μελών της οικογένειας με θεραπευτή της ομάδας, ομάδα 
αποφοίτων, ομάδα συμβουλευτικής θεραπευτών.

4.1 Ατομική θεραπεία. 
Οι πρώτες 16 εβδομάδες της ΔΣΘ-Ε περιορίζονται στο στάδιο 
1 της θεραπείας και η ιεράρχηση των στόχων είναι ίδια με αυτή 
της βασικής ΔΣΘ, δηλαδή μείωση των συμπεριφορών που θέτουν 
σε κίνδυνο τη ζωή, μείωση συμπεριφορών που παρεμβαίνουν στη 
θεραπεία, μείωση συμπεριφορών που παρεμβαίνουν στην ποιό-
τητα της ζωής και ενίσχυση συμπεριφορικών δεξιοτήτων. Ο ατο-
μικός θεραπευτής είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση των προ-
βλημάτων και των ελλείψεων σε δεξιότητες, την ιεράρχηση των 
στόχων και την επίλυση προβλημάτων, όπως και την οργάνωση 
όλων των άλλων συστατικών της θεραπείας. Στις συνεδρίες δίνε-
ται έμφαση, σύμφωνα με την ιεράρχηση, σε κάθε στόχο ανάλογα 
με την παρούσα συμπεριφορά, είτε την προηγούμενη εβδομάδα, 
είτε μέσα στη συνεδρία. Εισάγονται και χρησιμοποιούνται σε 
κάθε συνεδρία η κάρτα ημερολογίου, την οποία συμπληρώνουν 
και φέρνουν σε κάθε συνεδρία και η ανάλυση της συμπεριφο-
ράς-πρόβλημα. Σε κάθε συνεδρία γίνεται προσπάθεια να κρατη-
θεί η ισορροπία μεταξύ της αποδοχής του εφήβου και των δυσκο-
λιών του και της αλλαγής μέσα από την ανάλυση συμπεριφοράς, 
την επίλυση προβλήματος και την ενίσχυσή τους [13,9].
Επίσης, εφαρμόζεται η συμβουλευτική προς τον έφηβο θεραπευ-
όμενο, ώστε να αλληλοεπιδρά αποτελεσματικά με το περιβάλλον 
του, αντί να συζητά ο θεραπευτής με το περιβάλλον στο πώς να 
αλληλοεπιδρά αποτελεσματικά με το θεραπευόμενο. Με τους 
εφήβους, σε αντίθεση με τους ενήλικες, χρειάζεται περισσότερη 
συμβουλευτική προς το περιβάλλον, καθώς για παράδειγμα δεν 
είναι δυνατή συνήθως η έναρξη επικοινωνίας με άλλους επαγ-
γελματίες υγείας. Ωστόσο, οι έφηβοι εκπαιδεύονται πώς να αλ-
ληλεπιδρούν για παράδειγμα με τον ψυχίατρο και να εξηγούν 
παρενέργειες των φαρμάκων [9].  

4.2 Ομάδα εκπαίδευσης δεξιοτήτων των εφήβων και των μελών 
της οικογένειάς τους
Στη βασική ΔΣΘ οι θεραπευόμενοι ενήλικες συμμετέχουν στην 
ομάδα εκπαίδευσης δεξιοτήτων. Στην περίπτωση της ΔΣΘ-Ε, οι 
έφηβοι συμμετέχουν στην ομάδα εκπαίδευσης δεξιοτήτων μαζί 

με κάποιο ή κάποια μέλη της οικογένειας, ανάλογα με τη διαθε-
σιμότητα και την προθυμία να συμμετέχουν. Κάποιες φορές γί-
νεται προσπάθεια να συμμετέχει ο γονιός, με τον οποίο νιώθουν 
πιο κοντά, άλλες αυτός, με τον οποίο έχουν δυσκολία, ώστε να 
μάθει δεξιότητες, που θα βοηθούν στην μεταξύ τους σχέση ή αν 
εφικτό και οι δύο γονείς. Εάν για κάποιους λόγους δεν μπορούν 
να συμμετέχουν οι γονείς, αναζητείται άλλο σημαντικό πρόσωπο 
του εφήβου. Κάποιες φορές, παρά τις προσπάθειες, δεν συμμετέ-
χει κανένα μέλος της οικογένειας του εφήβου, παρά μόνο ο ίδιος. 
Δεν έχει βρεθεί σε έρευνες προς το παρόν ότι η μη συμμετοχή 
οικείου του εφήβου στην ομάδα δεξιοτήτων μειώνει την αποτε-
λεσματικότητα της θεραπείας. Ο αριθμός των συμμετεχόντων πε-
ριορίζεται σε 15 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των εφήβων και 
των μελών της οικογένειάς τους. Τα μέλη της οικογένειας μαθαί-
νουν δεξιότητες, που μαθαίνουν και οι έφηβοι και πέραν από το 
ότι στόχος είναι να λειτουργούν οι ίδιοι σαν άλλοι προπονητές 
τους στη χρήση δεξιοτήτων, ωφελούνται και οι ίδιοι, στην καλύτε-
ρη ρύθμιση των δικών τους συναισθημάτων και την αποτελεσμα-
τικότερη επικοινωνία με τον έφηβο [13,9].   
Η νέα δεξιότητα, Περπατώ τη Μέση Οδό, προστέθηκε για την 
κάλυψη των αναγκών των εφήβων και των μελών της οικογένειάς 
τους. Η δεξιότητα αυτή έχει ως στόχο την ισορροπία των δεξιο-
τήτων, που είναι προσανατολισμένες στην αποδοχή, και των δε-
ξιοτήτων, που είναι προσανατολισμένες στην αλλαγή. Περπατώ 
τη Μέση Οδό είναι η δεξιότητα, στην οποία τίθενται και δουλεύ-
ονται τα διαλεκτικά διλήμματα, που αναπτύσσονται μεταξύ των 
εφήβων και των μελών της οικογένειας. Δίνεται μεγάλη έμφαση 
στην επικύρωση του εαυτού και των άλλων με την εκπαίδευση σε 
δεξιότητες επικύρωσης. Επίσης, δίνεται έμφαση στη διδασκαλία 
και τη χρήση των συμπεριφορικών αρχών από τους εφήβους στον 
εαυτό τους και τους άλλους, αλλά και από τους γονείς προς τους 
εφήβους, όπως αρχές ενίσχυσης, απόσβεσης και διαμόρφωσης 
αποτελεσματικών συμπεριφορών. 
Τα διαλεκτικά διλήμματα συζητούνται στην ομάδα εκπαίδευσης 
δεξιοτήτων, αλλά περισσότερο στην οικογενειακή θεραπεία. 
Είναι τρία τα κύρια διαλεκτικά διλήμματα, οι πόλοι μεταξύ των 
οποίων κινούνται οι έφηβοι και οι οικογένειες τους, α. υπερβο-
λική επιείκεια στον ένα πόλο και απολυταρχικός έλεγχος στον 
άλλο, β. φυσιολογικοποίηση παθολογικών συμπεριφορών στον 
ένα πόλο και παθολογικοποίηση φυσιολογικών συμπεριφορών 
στον άλλο και γ. εξαναγκασμένη αυτονομία στον ένα πόλο και 
ενισχυμένη εξάρτηση στον άλλο [9].

4.3 Θεραπεία οικογένειας
Η δουλειά με την οικογένεια είναι σημαντική, καθώς αλληλεπι-
δράσεις μέσα στην οικογένεια συνήθως παίζουν σημαντικό ρόλο 
στις δυσκολίες και τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές των εφή-
βων. Οι οικογενειακές συνεδρίες κανονίζονται ανάλογα με τις 
ανάγκες της κάθε οικογένειας, καθώς και το πλαίσιο, στο οποίο 
πραγματοποιούνται οι συνεδρίες. Στην οικογενειακή θεραπεία 
αναγνωρίζονται οι συμπεριφορές-προβλήματα, παρουσία του 
θεραπευτή, ο οποίος διευκολύνει τη συζήτηση τους, προτείνει λύ-
σεις και ενισχύει τη χρήση δεξιοτήτων. Οι γονείς ενισχύονται στο 
να χρησιμοποιούν δεξιότητες που έχουν μάθει και οι ίδιοι οι έφη-
βοι, ώστε να ενδυναμώνεται η χρήση και γενίκευση των δεξιοτή-
των και να επιλύονται δυσκολίες. Στην οικογενειακή θεραπεία οι 
γονείς αντιμετωπίζονται ως σύμμαχοι και όχι ως στόχοι της θερα-
πείας, και έτσι οι γονείς αισθάνονται πιο κοντά στο θεραπευτή 
και πρόθυμοι να συνδράμουν στη θεραπεία των εφήβων [9].
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4.5 Τηλεφωνική επικοινωνία και δυνατότητα επικοινωνίας των 
μελών της οικογένειας με θεραπευτή της ομάδας
Ο ατομικός θεραπευτής είναι υπεύθυνος για την τηλεφωνική επι-
κοινωνία με τον έφηβο. Τα τηλεφωνήματα μεταξύ των συνεδριών 
έχουν τρεις στόχους: να βοηθήσει ο θεραπευτής τον έφηβο στη 
χρήση δεξιοτήτων, να κάνει παρέμβαση στην κρίση, να συζητη-
θούν και να διορθωθούν παρεξηγήσεις ή παρανοήσεις μεταξύ θε-
ραπευτή- θεραπευόμενου, που δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι 
την επόμενη συνεδρία [13,9].  
Παρότι στη θεραπεία ενηλίκων υπάρχει ο κανόνας των 24 ωρών 
μη επικοινωνίας με τον θεραπευτή, εάν προβεί σε αυτοκτονική ή 
παρα-αυτοκτονική συμπεριφορά, ο κανόνας αυτός δεν ισχύει για 
τους εφήβους, καθώς οι έφηβοι δεν μπορούν να διαχειριστούν 
μόνοι τους τις συνέπειες ή να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα και να 
λάβουν την κατάλληλη βοήθεια. Ωστόσο, στόχοι της τηλεφωνικής 
επικοινωνίας είναι να εκτιμηθεί η κατάσταση, να εξασφαλιστεί η 
παροχή κατάλληλης βοήθειας στον έφηβο και να ενημερωθούν 
οι οικείοι, χωρίς να ενισχύεται η αυτοτραυματική ή αυτοκτονική 
συμπεριφορά. 
Επειδή η τηλεφωνική επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειας 
δεν υπάρχει στη βασική ΔΣΘ, δεν υπήρχε μοντέλο, στο οποίο να 
βασιστούν, κάνοντας την τροποποίηση αυτή. Αποφασίστηκε ότι 
ένας από τους θεραπευτές της ομάδας δεξιοτήτων θα ήταν αυτός 
που θα αναλάμβανε την επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειας 
μεταξύ των συνεδριών της ομάδας δεξιοτήτων, με στόχο η τηλε-
φωνική επικοινωνία να περιορίζεται στην εφαρμογή των δεξιο-
τήτων. Αν ένας από τους δύο θεραπευτές είναι ο ατομικός θερα-
πευτής του εφήβου, τότε η τηλεφωνική επικοινωνία ορίζεται με 
τον άλλο θεραπευτή, ώστε να μην εμπλέκεται ο θεραπευτής του 
εφήβου στην επικοινωνία με την οικογένεια, καθώς εγείρονται 
θέματα εμπιστευτικότητας και αντικειμενικότητας [9].  

 4.6 Ομάδα αποφοίτων 
Αφού ο έφηβος ολοκληρώσει τις πρώτες 16 εβδομάδες της 
ΔΣΘ-Ε, μπορεί να συμμετέχει στην ομάδα αποφοίτων, στόχοι της 
οποίας είναι η συνέχιση της ενίσχυσης του κινήτρου και η βελτίω-
ση και γενίκευση των δεξιοτήτων στην πραγματική ζωή, αλλά με 
λιγότερο εντατικό ρυθμό, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στον 
έφηβο να αποκτήσει την αίσθηση της κυριαρχίας [13,9].

4.7 Ομάδα συμβουλευτικής των θεραπευτών 
Η ομάδα των θεραπευτών συναντιέται μία φορά την εβδομάδα 
με στόχο να συζητηθούν θέματα, που αφορούν τη θεραπεία, να δι-
ασφαλιστεί ότι ακολουθείται το μοντέλο της ΔΣΘ και να δοθεί στή-
ριξη στους θεραπευτές, ώστε να συνεχίσουν την καλή θεραπευτική 
δουλειά [8].  Δουλεύοντας με τους εφήβους, είναι πολύ σημαντικό ο 
θεραπευτής να παρατηρεί τα προσωπικά του όρια [9].

5. Αποτελεσματικότητα της Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θε-
ραπείας για εφήβους 
Πληθαίνουν συνεχώς οι έρευνες οι οποίες εξετάζουν την απο-
τελεσματικότητα της ΔΣΘ-Ε σε διάφορα πλαίσια. Μερικές από 
αυτές αναφέρονται παρακάτω.
Οι Rathus και Miller (2002) [14] σε πιλοτική έρευνα, σε πρόγραμ-
μα εφήβων εξωτερικών ασθενών με αυτοκτονικότητα και ΟΔΠ, 
εφάρμοσαν ΔΣΘ-Ε σε 29 εφήβους, η οποία περιελάμβανε 12 
εβδομάδες, δύο φορές την εβδομάδα ατομική θεραπεία και ομά-
δα δεξιοτήτων οικογενειών και σε 82 εφήβους Συνήθη Θεραπεία  
(ΣΘ), η οποία περιελάμβανε δύο φορές την εβδομάδα ατομική 

υποστηρικτική ψυχαναλυτική θεραπεία και εβδομαδιαίες οικογε-
νειακές συνεδρίες. Οι έφηβοι, οι οποίοι συμμετείχαν στη ΔΣΘ-Ε, 
είχαν υψηλότερη αυτοκτονικότητα και σημαντικότερες δυσκο-
λίες στον άξονα Ι. Το 62% αυτών, που συμμετείχαν της ΔΣΘ-Ε 
ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σε σύγκριση με το 40% αυτών, που 
συμμετείχαν στην ΣΘ. Βρέθηκε ότι 13% των εφήβων που συμ-
μετείχαν στην ΣΘ νοσηλεύτηκαν ψυχιατρικά κατά την διάρκεια 
του προγράμματος σε σύγκριση με το 0% αυτών που συμμετείχαν 
στην ΔΣΘ-Ε. Μετά το τέλος της θεραπείας οι έφηβοι, που συμμε-
τείχαν στην ΔΣΘ-Ε, είχαν σημαντική μείωση των συμπτωμάτων 
στους τομείς της σύγχυσης σχετικά με τον εαυτό, της παρορμητι-
κότητας, της συναισθηματικής απορρύθμισης και των διαπροσω-
πικών δυσκολιών. Παρότι μεταξύ των δύο ομάδων δεν βρέθηκαν 
σημαντικές διαφορές, όσον αφορά την αυτοκτονικότητα, δεδομέ-
νου ότι οι έφηβοι, που συμμετείχαν στην ΔΣΘ-Ε πριν τη θεραπεία 
είχαν υψηλότερη παρορμητικότητα και κίνδυνο αυτοκτονίας, η 
μείωση στην αυτοκτονικότητα ήταν σημαντική. Σύμφωνα με τους 
ερευνητές, η ΔΣΘ-Ε φαίνεται να είναι μια υποσχόμενη θεραπεία 
για αυτοκτονικούς εφήβους. 
Οι Katz και συνεργάτες (2004) [15] εξέτασαν το κατά πόσο μπο-
ρεί να εφαρμοστεί ένα βραχύ, τροποποιημένο εντατικό πρόγραμ-
μα της ΔΣΘ-Ε σε οξείας φροντίδας ψυχιατρική μονάδα εσωτερι-
κών ασθενών για παιδιά και εφήβους. Έφηβοι, 62 στο σύνολο, 
με ιστορικό  αποπειρών αυτοκτονίας και αυτοκτονικό ιδεασμό, 
συμμετείχαν, είτε σε ΔΣΘ, είτε σε Συνήθη Θεραπεία (ΣΘ). Το 
πρόγραμμα ΔΣΘ-Ε των Miller και συνεργατών τροποποιήθηκε 
και περιελάμβανε θεραπεία 2 εβδομάδων, 10 καθημερινών συ-
νεδριών εκπαίδευσης δεξιοτήτων και ατομική θεραπεία 2 φορές 
την εβδομάδα, κατά την οποία γινόταν ανασκόπηση των καρτών 
ημερολογίου, συμπεριφορική ανάλυση και επίλυση προβλήματος 
και, επίσης, συμμετείχε στη μονάδα εκπαιδευμένο στην ΔΣΘ νο-
σηλευτικό προσωπικό. Η ΣΘ περιελάμβανε καθημερινή ψυχοδυ-
ναμική ομαδική θεραπεία και ψυχοδυναμική ατομική θεραπεία, 
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, και τη συμμετοχή στη μο-
νάδα ψυχοδυναμικά εκπαιδευμένου νοσηλευτικού προσωπικού. 
Και οι δύο θεραπείας έδειξαν αποτελεσματικότητα στη μείωση 
της παρα-αυτοκτονικής συμπεριφοράς, της καταθλιπτικής συ-
μπτωματολογίας και του αυτοκτονικού ιδεασμού σε ένα χρόνο. 
Ωστόσο, αυτοί που συμμετείχαν στην ΔΣΘ είχαν σημαντική μεί-
ωση στα προβλήματα συμπεριφοράς στην πτέρυγα. Οι ερευνητές 
υποστηρίζουν ότι η ΔΣΘ-Ε είναι μια υποσχόμενη θεραπεία, η 
οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε οξείας φροντίδας ψυ-
χιατρικές μονάδες εξωτερικών ασθενών για εφήβους. 
Σε μία πιλοτική έρευνα των James και συνεργατών (2008) [16], 
κυρίως εστιασμένη στο στάδιο 1 της ΔΣΘ, συμμετείχαν 16 έφη-
βες, με μέσο όρο ηλικίας 16.4, οι οποίες είχαν επαναλαμβανόμε-
νους σοβαρούς αυτοτραυματισμούς,  το  50% αυτών έκανε χρήση 
ουσιών,  εννιά εξ’ αυτών έπαιρναν αντικαταθλιπτική αγωγή και 
δύο χαμηλή δόση αντιψυχωσικών. Το 78%  των εφήβων ολοκλή-
ρωσε το πρόγραμμα.  Δεν υπήρξε καμία νοσηλεία κατά τη διάρ-
κεια του προγράμματος, όπως και κατά τους  επόμενους έξι μή-
νες, δεν αυξήθηκε επίσης καμία δόση φαρμάκου και μόλις τρεις 
εξ’ αυτών χρειάστηκαν αργότερα ψυχιατρική βοήθεια ενηλίκων. 
Βρέθηκε σημαντική μείωση του αυτοτραυματισμού, της αυτό-α-
ναφερόμενης κατάθλιψης και της αίσθησης της αβοηθητότητας, 
αλλά και αύξηση στη γενική λειτουργικότητα. Επίσης, ανέφεραν 
ότι η ανάλυση αλυσίδας των γεγονότων συνέβαλε στον έλεγχο 
των συναισθημάτων και των αυτοτραυματικών συμπεριφορών. 
Οι  Fleischhaker και συνεργάτες (2011) [17] εφάρμοσαν την ΔΣΘ- 
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Ε σε μονάδα εξωτερικών ασθενών. Συμμετείχαν 12 έφηβες κοπέ-
λες, ηλικίας 13-19, το 83% των οποίων πληρούσε 5 ή περισσότερα 
κριτήρια ΟΔΠ σύμφωνα με το DSM-IV, είχαν αυτοτραυματι-
σμούς και 8 από τις 12 έφηβες είχαν κάνει απόπειρα αυτοκτονί-
ας πριν την έναρξη της θεραπείας. Το πρόγραμμα αποτελούνταν 
από εβδομαδιαία ατομική συνεδρία, εβδομαδιαία ομάδα δεξιο-
τήτων οικογενειών και τηλεφωνική υποστήριξη, για μια περίοδο 
16-24 εβδομάδες. Το 75 % ολοκλήρωσε τη θεραπεία και υπήρξε 
από την αρχή της θεραπείας έως ένα χρόνο σημαντική μείωση 
από 5.8 σε 2 κριτήρια ΟΔΠ. Επίσης οι αυτοτραυματισμοί μειώ-
θηκαν σημαντικά, ενώ δεν υπήρξε καμία απόπειρα αυτοκτονίας 
κατά την διάρκεια της θεραπείας και ένα χρόνο μετά. 
Σε έρευνα των Mehlum  και συνεργάτες (2014) [18] συμμετείχαν 
77 έφηβοι, ηλικίας 12-18 ετών οι οποίοι πληρούσαν 2 τουλάχιστον 
κριτήρια ΟΔΠ και είχαν ιστορικό αυτοτραυματισμών. Συμμε-
τείχαν είτε σε ΔΣΘ 16 εβδομάδων, η οποία περιλάμβανε εβδο-
μαδιαίες ατομικές συνεδρίες, ομάδα δεξιοτήτων οικογενειών, 
τηλεφωνική συμβουλευτική και οικογενειακή θεραπεία και αν 
χρειαζόταν φαρμακοθεραπεία, είτε σε Ενισχυμένη Συνήθη Θε-
ραπεία (ΕΣΘ) 16 εβδομάδων, η οποία περιλάμβανε εβδομαδιαία 
ατομική θεραπεία και υποστηρικτική οικογενειακή θεραπεία και 
φαρμακοθεραπεία, εάν χρειαζόταν. Βρέθηκε ότι η ΔΣΘ ήταν 
πιο αποτελεσματική από την ΕΣΘ στη μείωση των αυτοτραυμα-
τισμών, του αυτοκτονικού ιδεασμού, της κατάθλιψης και της αβο-
ηθητότητας. 
Σε πιλοτική έρευνα των Geddes και συνεργατών (2013) [19], 
μελετήθηκε το αποτέλεσμα προγράμματος ΔΣΘ-Ε στη μείωση 
συμπτωμάτων σχετικών με τραύμα και στην βελτίωση της ρύθμι-
σης του συναισθήματος, της αυτοκτονικότητας και των παρά-αυ-
τοκτονικών συμπεριφορών σε εφήβους. Έξι έφηβοι, οι οποίοι 
βρίσκονταν σε ένα κοινοτικό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας, έλαβαν 26 εβδομάδες ΔΣΘ-Ε μαζί με έναν γο-
νιό. Βρέθηκε μείωση στα σχετικά με το τραύμα συμπτώματα, στις 
αυτοκτονικές και παρά-αυτοκτονικές συμπεριφορές και βελτίω-
ση στη ρύθμιση του συναισθήματος αμέσως μετά και τρεις μήνες 
μετά το τέλος της θεραπείας. Πέντε από τους έξι εφήβους πήραν 
εξιτήριο από το πρόγραμμα ψυχικής υγείας. Φαίνεται, λοιπόν, 
σύμφωνα με τους ερευνητές ότι η ΔΣΘ μπορεί να συμβάλλει ση-
μαντικά στην βελτίωση των συμπτωμάτων του πληθυσμού αυτού. 
Οι Uliaszek και συνεργάτες (2014) [20] βασισμένοι σε προηγού-
μενες έρευνες ενηλίκων, στις οποίες βρέθηκε ότι και μόνη της η 
εκπαίδευση σε δεξιότητες ΔΣΘ έχει καλή αποτελεσματικότητα, 
θέλησαν να εξετάσουν την  αποτελεσματικότητα της ομάδας δε-
ξιοτήτων εφήβων και μελών της οικογένειας ως προσθήκη στη 
Συνήθη Θεραπεία (ΣΘ) εφήβων. Στην πιλοτική αυτή μελέτη των 
16 εβδομάδων, συμμετείχαν 13 έφηβοι, οι οποίοι είχαν αυτο-
τραυματισμούς, αυτοκτονικότητα, συναισθηματική απορρύθμιση, 
παρορμητικότητα και επιθετική συμπεριφορά, και 16 κηδεμόνες. 
Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο της ομάδας εκπαίδευσης δεξιοτή-
των,  ενώ οι έφηβοι έκαναν ατομική θεραπεία χωρίς περιορισμό 
θεραπευτικής κατεύθυνσης. Βρέθηκε μείωση στη συμπτωματολο-
γία των εφήβων με ΟΔΠ και ΑΔΠ μέσα από την  κλινική συνέ-
ντευξη. Επίσης, οι κηδεμόνες ανέφεραν μείωση εσωτερικευμέ-
νων και εξωτερικευμένων συμπεριφορών των εφήβων, αν και οι 
ίδιοι οι έφηβοι δεν ανέφεραν τόσο σημαντική μείωση. Ωστόσο, 
δεν βρέθηκε, αντίθετα με την υπόθεση των ερευνητών, σημαντι-
κή βελτίωση στη συμπτωματολογία των φροντιστών. Όπως ανα-
φέρουν οι ερευνητές, αυτή ήταν η πρώτη έρευνα που μελέτησε 
την αλλαγή στη συμπτωματολογία των κηδεμόνων, ως αποτέλε-

σμα θεραπείας εστιασμένης στους εφήβους. Υποστηρίζεται ότι η 
ΔΣΘ-Ε μπορεί να έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα και ίσως 
χρειάζεται περισσότερη έρευνα και εφαρμογή της ΔΣΘ-Ε σε ένα 
οικογενειακό πλαίσιο.
Οι McCredie και συνεργάτες (2017) [21] θέλησαν να εξετάσουν 
αν η ΔΣΘ-Ε είναι αποτελεσματική σε δομές φιλοξενίας εφήβων 
ανεξάρτητα από την αρχική διάγνωση, το φύλο, την ηλικία, τις 
αυτοτραυματικές συμπεριφορές και τον αυτοκτονικό ιδεασμό. 
Εφάρμοσαν την ΔΣΘ-Ε σε δομή φιλοξενίας εφήβων με σοβαρές 
συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες. Επειδή οι έφη-
βοι φιλοξενούνται στις δομές ένα χρόνο, το πρόγραμμα επεκτά-
θηκε σε ένα χρόνο, αντί των 12 εβδομάδων της ΔΣΘ-Ε των Miller 
και συνεργατών, δίνοντας έμφαση στις πυρηνικές ιδέες. Στο 
πρόγραμμα συμμετείχαν 48 έφηβοι, χωρίς κριτήρια αποκλεισμού 
σχετικά με αυτοτραυματικές ή αυτοκτονικές συμπεριφορές και 
διάγνωση. Με το τέλος τη θεραπείας, βρέθηκε μείωση του αριθ-
μού των διαγνώσεων και της σοβαρότητας των συμπτωμάτων, 
σημαντική μείωση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας, μικρή 
μείωση των συμπτωμάτων σε εφήβους με διαταραχές πρόσληψης 
τροφής, στοιχεία ΟΔΠ και μετατραυματικού στρες, όπως και των 
εξωτερικευμένων διαταραχών συμπεριφοράς και της χρήσης  ου-
σιών. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ΔΣΘ-Ε είναι μια υποσχό-
μενη θεραπεία, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε 
πληθυσμούς που παρουσιάζουν τις παραπάνω δυσκολίες, πέραν 
της ΟΔΠ.
Στην έρευνα των Moran και συνεργατών (2018) [22], 53 νεαρές 
γυναίκες ηλικίας 13-20 ετών, που πληρούσαν τα κριτήρια για 
ΟΔΠ και οι μισές από αυτές είχαν ιστορικό κακοποίησης, συμ-
μετείχαν σε ένα εντατικό πρόγραμμα εσωτερικών ασθενών ΔΣΘ 
ενός μηνός. Το πρόγραμμα περιελάμβανε όλα τα συστατικά της 
βασικής ΔΣΘ και συστατικά της προσαρμοσμένης για εφήβους 
ΔΣΘ των Miller και συνεργατών (2007) [13]. Σκοπός της έρευνας 
ήταν να μελετήσουν εάν το εντατικό αυτό πρόγραμμα θα συνέ-
βαλε στη μείωση των συμπτωμάτων της ΟΔΠ, της κατάθλιψης, 
του γενικευμένου άγχους, και εάν το ιστορικό κακοποίησης θα 
είχε κάποια επίδραση στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας.  
Βρέθηκε ότι το εντατικό αυτό πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα 
τη μείωση των συμπτωμάτων της ΟΔΠ και της σοβαρότητας της 
κατάθλιψης, αλλά ήταν λιγότερο αποτελεσματικό στη μείωση του 
άγχους. Επίσης, παρότι οι νεαρές που είχαν ιστορικό κακοποίη-
σης ωφελήθηκαν από τη θεραπεία, παρουσίασαν μικρότερη κλι-
νικά σημαντική μείωση των συμπτωμάτων. 
Τέλος, στην έρευνα των Tebbett-Mock και συνεργατών (2019) 
[23], συμμετείχαν 801 έφηβοι ηλικίας 12-17, οι οποίοι νοσηλεύ-
τηκαν σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική εκούσια ή ακούσια, καθώς, 
εάν έμεναν εκτός νοσοκομείου, κινδύνευαν να βλάψουν αυτούς, 
ή άλλους. 425 έφηβοι, οι οποίοι νοσηλευτήκαν για 8 μήνες στην 
κλινική και έλαβαν Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία συ-
γκρίθηκαν με 376 εφήβους, οι οποίοι, επίσης, νοσηλεύτηκαν για 
8 μήνες τη χρονιά πριν την εφαρμογή της ΔΣΘ και έλαβαν  Συ-
νήθη Θεραπεία (ΣΘ). Η ΔΣΘ περιελάμβανε τα συστατικά της 
βασικής ΔΣΘ και επίσης την προσαρμοσμένη για τους εφήβους 
ΔΣΘ, όπως αυτή προσαρμόστηκε από τους Miller  και συνερ-
γάτες (2007) [13].  Η ΣΘ συνδύαζε ένα σύστημα ανταλλάξιμων 
αμοιβών, ομάδες δεξιοτήτων Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θερα-
πείας και Ψυχιατρικής Αποκατάστασης, εντατική ατομική ψυ-
χοθεραπεία και 1-2 συνεδρίες οικογενειακής/συμπληρωματικής 
θεραπείας.  Οι έφηβοι που έλαβαν ΔΣΘ είχαν λιγότερες ώρες 
συνεχούς παρακολούθησης  για αυτοτραυματισμούς, λιγότερα 
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περιστατικά αποπειρών αυτοκτονίας και αυτοτραυματισμών και 
λιγότερες μέρες νοσηλείας σε σύγκριση με αυτούς, που έλαβαν 
ΣΘ. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πέρα από τα κλινικά οφέ-
λη, υπήρξαν και οικονομικά καθώς χρειάστηκαν λιγότερες ώρες 
προσωπικού για συνεχή παρακολούθηση. 

6. Συζήτηση 
Η διάγνωση της ΟΔΠ, όπως σε όλες τις διαταραχές προσωπικό-
τητας, τίθεται μετά την ηλικία των 18 ετών, καθώς πολλά από τα 
χαρακτηρολογικά στοιχεία του ατόμου βρίσκονται ακόμη υπό δι-
αμόρφωση. Ωστόσο, παρότι, πολλοί έφηβοι δεν πληρούν όλα τα 
κριτήρια για ΟΔΠ, αυξάνεται ο αριθμός των εφήβων, οι οποίοι 
απευθύνονται ή παραπέμπονται σε ειδικούς και δομές ψυχικής 
υγείας, εμφανίζοντας σοβαρά στοιχεία δυσλειτουργικότητας, 
αυτοτραυματισμούς, αυτοκτονικότητα, ασταθή εικόνα εαυτού, 
συναισθηματική απορρύθμιση και σημαντικές δυσκολίες στις δι-
απροσωπικές σχέσεις. 
Υπάρχουν ήδη αρκετές μελέτες, οι οποίες υποστηρίζουν την 
ύπαρξη ΟΔΠ ή  συμπτωματολογίας αυτής στους εφήβους. Η 
έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση θα συνέβαλε σημαντικά στη θερα-
πεία των πολλαπλών ιδιαίτερα σοβαρών και συχνά απειλητικών 
δυσκολιών για τη ζωή των εφήβων. 
Η ΔΣΘ είναι ίσως η πιο ερευνητικά μελετημένη θεραπεία για τις 
δυσκολίες της ΟΔΠ. Καθώς η ΔΣΘ έχει βρεθεί ιδιαίτερα αποτε-
λεσματική για τους ενηλίκους με ΟΔΠ, οι Miller και συνεργάτες 
[13] προχώρησαν στην προσαρμογή και εφαρμογή της βασικής 
ΔΣΘ στη θεραπεία των εφήβων, οι οποίοι εμφανίζουν παρόμοιες 
δυσκολίες. 
Η ΔΣΘ-Ε έχει δώσει πολλά ερευνητικά αποτελέσματα για τη θε-
ραπεία εφήβων, που παρουσιάζουν συμπτωματολογία ΟΔΠ. Τα 
αποτελέσματα των ερευνών έχουν δείξει μείωση της συναισθημα-
τικής απορρύθμισης, της παρορμητικότητας, των αυτοτραυματι-
κών συμπεριφορών, της αυτοκτονικότητας, της σύγχυσης σχετικά 
με τον εαυτό και βελτίωση των διαπροσωπικών δυσκολιών. Λαμ-
βάνοντας, λοιπόν, υπόψη και τους περιορισμούς των ερευνών αυ-
τών, η ΔΣΘ-Ε φαίνεται να είναι μια υποσχόμενη θεραπεία για 
εφήβους, οι οποίοι παρουσιάζουν σοβαρές και επικίνδυνες για τη 
ζωή τους συμπεριφορές [9]. Τέλος, είναι σημαντικό ότι, εκτός από 
την αποτελεσματικότητα στη θεραπεία των εφήβων, έχει βρεθεί 
ερευνητικά ότι σε προγράμματα εφήβων, στα οποία εφαρμοζό-
ταν η ΔΣΘ-Ε, αναφέρθηκε λιγότερη εξουθένωση του προσωπι-
κού [15].
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Abstract
Although the diagnosis for personality disorders is given after 
the age of 18, during the last years there is a big discussion 
on the diagnosis of BPD in adolescents. Although many 
adolescents don’ t meet the full criteria for BPD, however a 
lot of them present symptoms of the disorder, like chronic 
feelings of emptiness, suicide attempts, self harming behaviors, 
persistently unstable sense of self, drug abuse, eating disorders 

and unstable interpersonal relationships. Considering the 
above is critical to have an immediate diagnosis in order to start 
as soon as possible the therapeutic intervention. Dialectical 
Behavior Therapy was developed by Marsha Linehan for the 
treatment of patients with BPD and has been found to be a very 
effective therapy for adult patients. The purpose of the study 
is to present the adaptation of DBT for adolescents (DBT-A) 
with BPD symptoms and the review of the studies about the 
effectiveness of the treatment. According to the research data 
and considering the research limitations DBT-A seems to be 
a promising therapy for adolescents who present symptoms of 
BPD. 
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