
Περίπτωση εφήβου 17 χρονών με αγοραφοβίαΠερίπτωση εφήβου 17 χρονών με αγοραφοβία: : 
Η Η εμπλοκή του εκπαιδευτικού και οικογενειακού πλαισίου εμπλοκή του εκπαιδευτικού και οικογενειακού πλαισίου 
στη διατήρηση του προβλήματος και στην παρεμπόδιση στη διατήρηση του προβλήματος και στην παρεμπόδιση 

της εξέλιξης της θεραπευτικής διαδικασίαςτης εξέλιξης της θεραπευτικής διαδικασίας..

Β. Γκιόκα, Β. Γκιόκα, ΨυχολόγοςΨυχολόγος--ΨυχοθεραπεύτριαΨυχοθεραπεύτρια--ΙΕΘΣΙΕΘΣ
Επόπτρια:  Δρ. Ι. Γιαννοπούλου, ΠαιδοψυχίατροςΕπόπτρια:  Δρ. Ι. Γιαννοπούλου, Παιδοψυχίατρος

4o 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Θεραπειών Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Θεραπειών 
2828--30 Νοέμβρη, Αθήνα30 Νοέμβρη, Αθήνα





ΑΡΚΟΥΝ ΟΜΩΣ;
• ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ICD- 10 DSM-IV)
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
• ΘΕΩΡΙΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ
• «ΤΕΛΕΙΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ»



ΓΙΑΤΙ ΌΧΙ;



ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΚΑΛΥΤΕΡΟ  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

θεραπευό
-μενος



ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ:ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ

Εμπόδιο 
θεραπείας
Διατήρηση 

προβλήματος



ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΙΤΗΜΑ(ΤΑ;)

• Μιχάλης 17 ετών
• Μαθητής Γ΄ Λυκείου (ΕΠΑΛ)
• Ζει με τους γονείς και την  8 χρόνια μεγαλύτερη 

αδελφή του
• Εδώ και ένα χρόνο διατηρεί σχέση με συνομήλικη του
Αίτημα γονέων: Να καταφέρει να ξαναμπεί στη σχολική 

τάξη-απολυτήριο.

Αίτημα Μιχάλη: Να αντιμετωπίσει το άγχος που τον 
«εμποδίζει να ζήσει», «Να ξαναγίνει ο παλιός Μιχάλης 
που πήγαινε σπίτι μόνο για ύπνο».



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ   

•• Μητέρα Μητέρα :  :  47 ετών 
απόφοιτος Λυκείου, δεν 
εργάζεται.  Ιδιαίτερα 
αγχώδης και επικριτική ως 
προς την απόδοση στο 
σχολείο.  Υπερενασχόληση 
με την καθαριότητα και την 
τάξη μέσα στο σπίτι, συχνά 
αποκαλεί τον Μ. «αχάριστο 
και τεμπέλη».Χρήση 
φυτικών αγχολυτικών.

•• ΠατέραςΠατέρας::48  χρονών, 
απόφοιτος Λυκείου.
εργάζεται ως διανομέας 
τύπου. Ζεστός και 
τρυφερός με τα παιδιά, 
αγχώδης αλλά δεν 
εξωτερικεύει το άγχος. 
Καλύπτει ανάγκες «πριν 
προκύψουν».
Σχέση με τη σύζυγο χωρίς 
προβλήματα

•• ΑδελφήΑδελφή:: 25 χρονών, 
πτυχιούχος 
Κοινωνιολογίας, άνεργη. 
Ιστορικό κρίσεων 
πανικού



ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
• Ο Μ. από μικρός ιδιαίτερα κοινωνικός, του αρέσει να 

ασχολείται με παιχνίδια που «ανεβάζουν την αδρεναλίνη».

• Από την ηλικία των 3 ετών συχνές ιώσεις με εμέτους
• Από την  ηλικία των 6 νιώθει  «άβολα» σε μικρά αυτοκίνητα
• Καλός μαθητής έως και την Γ΄ Γυμνασίου, μέλος 5 μελούς-

15 μέλους.

• Από την Α΄ Λυκείου σταδιακή πτώση απόδοσης 
«αποφάσισα ότι δεν θα σπουδάσω, θα γίνω κομμωτής»-
προσέχει πολύ την εξωτερική εμφάνιση.



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΙΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Ι

• Ο Μ. βρίσκεται  μόνος στις σχολικές τουαλέτες και κάνει 
έμετο 

• Αδυνατεί να καλέσει σε βοήθεια 
• Φεύγει με τη βοήθεια του διευθυντή και παραμένει στο 

γραφείο του
• Κατά την έξοδο «ένιωσα όλα τα βλέμματα των παιδιών 

πάνω μου-έγινα ρεζίλι»
• Παραμένει 3 μήνες στο σπίτι λόγω ασθένειας



ΙΣΤΟΡΙΚΟΠΑΡΟΝΤΟΣΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙΣΤΟΡΙΚΟΠΑΡΟΝΤΟΣΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΙΙ

Μετά την ασθένεια αποφεύγειαποφεύγει::
• τη σχολική αίθουσα
• τη χρήση  Μ.Μ.Μ.
• πολυσύχναστους χώρους
• ασανσέρ
• συναντήσεις με φίλους-κοπέλα του
• εξόδους από το σπίτι εκτός εάν συνοδεύεται και προτιμάει 

ηλεκτρονικά παιχνίδια
Εμφανίζει έντονα σωματικά συμπτώματα:έντονα σωματικά συμπτώματα: δύσπνοια, 
δυσκαταποσία, ναυτία, τρόμο 
Υιοθετεί συμπεριφορές ασφαλείας: συμπεριφορές ασφαλείας: μπουκάλι νερό,κάθεται
κοντά σε τουαλέτα



ΓΣΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Ορόσημα και δεδομένα από παιδική ηλικία:
Επικριτική μητέρα με υψηλές απαιτήσεις για σχολικές επιδόσεις.
Υπερπροστατευτικοί γονείς που δεν ενθαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών.
Έμετος = φοβογόνο ερέθισμα από την νηπιακή ηλικία
Συχνές ιώσεις με εμέτους
Αγχώδης ιδιοσυγκρασία

Βασικές Πεποιθήσεις:
Όταν βρίσκομαι με πολύ κόσμο δεν μπορώ να διαφύγω και να βοηθήσω τον εαυτό μου αν κάτι μου 
συμβεί.
Όταν εκτεθώ σε βλέμματα συνομηλίκων θα καταλάβουν ότι είμαι αγχωμένος και ότι κάτι δεν πάει 
καλά.
Το άγχος είναι σημάδι αδυναμίας, ψυχοπάθειας

Συντελεστικές πεποιθήσεις/ Κανόνες:
Αν κάνω έμετο μπροστά σε άλλους θα γίνω ρεζίλι και θα χαλάσει η «εικόνα» μου
Αν με δουν να αγχώνομαι θα με απορρίψουν.
Αν βρίσκομαι σε πολύ κόσμο δεν θα μπορέσω να φύγω αν χρειαστώ κάτι 
Αν κάποιος κάνει έμετο χωρίς λόγο είναι «προβληματικός-τρελός»
Αν βρίσκομαι κοντά σε τουαλέτα είμαι ασφαλής

Αντισταθμιστικές Συμπεριφορές:
Αποφυγή (μικρών χώρων, σχολικής τάξης, Μ.Μ.Μ., συναναστροφής με συνομήλικους)
Αποφυγή καταστάσεων όπου μπορεί όπου μπορεί τα συμπτώματα άγχους να είναι εμφανή σε 
συνομηλίκους (δεν πηγαίνει σε πάρτι, καφετέριες, νυχτερινά μαγαζιά, παραλίες)



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟ   

• Επιτρέπεται στον Μ. να παραμένει στο γραφείο σε 
όλη τη διάρκεια των σχολικών ωρών

• Καλύπτεται το σύνολο σχεδόν των απουσιών του
• Καθηγητές που τον κατακρίνουν για «ειδική 

μεταχείριση» απομονώνονται από συναδέλφους
• Του δίνονται σχεδόν όλα τα θέματα των εξετάσεων
• Δίνει εξετάσεις στο γραφείο και βοηθιέται αρκετά



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ-
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
• Επικριτική-πιεστική μητέρα με σχολική επίδοση
• Υπερπροστατευτικός πατέρας «λύνει τα 

προβλήματα πριν προκύψουν»
• Δεν ανατίθεται στον Μ. καμία υποχρέωση που 

αφορά το σπίτι
• Οι γονείς παρεμβαίνουν στο σχολείο όταν πιέζει 

τον Μ.
• Ο πατέρας θεωρεί προσωπική του αποτυχία την 

περίπτωση του να εργαστεί ο Μ.



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ- ΑΤΟΜΟ

Δευτερογενή οφέλη:
• Ιδιαίτερη μεταχείριση στο σχολείο
• Άρση της πίεσης από την οικογένεια
• Αναβολή υιοθέτησης  «ενήλικου ρόλου»



ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ Ι
δεν υπάρχει 

διαφυγή 
άγχος

φυγή

γραφείο 
καθηγητών 
προσωρινή 
αγχόλυση

Δεν τα 
καταφέρνω 

κάτι δεν πάει 
καλά με 
εμένα 

τάξη

ΣΧΟΛΕΙΟ



ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΙΙ

Δεν πηγαίνω 
στο σχολείο

Γονείς 
παρέμβαση 

για απουσίες 

Παραμένω 
σπίτι –

ηλεκτρονικό 

Δεν θα 
τελειώσω το 

Λύκειο

Πρέπει να 
πάρω 

απολυτήριο
άγχος



Θεραπευτικοί στόχοιΘεραπευτικοί στόχοι
• Αναγνώριση συμπτωμάτων άγχους χωρίς διαστρεβλώσεις
• Ανάκτηση δραστηριοτήτων της καθημερινότητας-έκθεση 

με παρεμπόδιση αντίδρασης (αποφυγή)
• Επιστροφή στη σχολική τάξη-απολυτήριο
• Ανάληψη πρωτοβουλιών-ευθυνών στην οικογένεια

Με λίγα λόγια: Λειτουργικότητα
Προσοχή!  οι στόχοι του θεραπευόμενου και όχι των γονιών
Προσοχή!  ο στόχος για μείωση ενασχόλησης με το 
ηλεκτρονικό παιχνίδι δεν μπαίνει από  την αρχή



Θεραπευτική παρέμβαση-δυσκολίες
• Ψυχοεκπαίδευση άγχος-συμπτώματα
• Διαφραγματική αναπνοή (δεν λειτούργησαν  νοερές 

εικόνες-νευρομυϊκή  χαλάρωση)
• Έκθεση με παρεμπόδιση αντίδρασης in vivo(δεν 

λειτούργησε η έκθεση στη φαντασία)-σπάσιμο φαύλου 
κύκλου αποφυγής

• Έκθεση μαζί με το θεραπευτή
• Αναδόμηση δυσλειτουργικών γνωσιών-πεποιθήσεων
• Συμβουλευτική γονέων για την ανάγκη αυτονόμησης-

ωρίμανσης-ανάληψης ευθυνών
• Προβολή στο μέλλον-ενίσχυση επαγγελματικού 

προσανατολισμού



Πορεία θεραπείας

• Έναρξη έκθεσης με ιδιαίτερη δυσκολία μετά από 1 
μήνα

• Ο κίνδυνος να χάσει την κοπέλα του τον κινητοποιεί
• 2 μήνες μετά καταφέρνει να τη συναντήσει και 

ενισχύεται
• Έκτοτε σε διάστημα 2 εβδομάδων μπαίνει σε ασανσέρ, 

πηγαίνει σε κοντινή καφετέρια ,μπαίνει σε αυτοκίνητο 
Εξακολουθεί να αποφεύγει: πολυκαταστήματα, σινεμά, 
Μ.Μ.Μ.

• Παίρνει απολυτήριο-ενίσχυση, πρόληψη υποτροπής
• Μεσολαβούν  οι καλοκαιρινές διακοπές 



Πορεία θεραπείας

• Επιστρέφει  ιδιαίτερα αγχωμένος -οι γονείς πιέζουν 
να ξεκινήσει κομμωτική σε ιδιωτική σχολή

• Συμφωνεί να εκτεθεί-έκθεση μαζί με το θεραπευτή
• Πηγαίνει στο πρώτο μάθημα και διακόπτει
•• Υποτροπή:Υποτροπή: Κλείνεται στο σπίτι και επιστρέφει σε 

όλες τις αποφυγές                      απογοήτευση, 
αίσθήματα αναξιότητας

• Συζητιέται η περίπτωση έναρξης φαρμακευτικής 
αγωγής                   άρνηση, τρέλα(;)-έντονες 
διαστρεβλώσεις για ψυχική ασθένεια 





Πορεία θεραπείας
• 1 μήνα μετά ζητάει ο ίδιος φαρμακευτική αγωγή-

έναρξη σερτραλίνης σερτραλίνης (SSRI)(SSRI)
• Με το πρώτο χάπι νοιώθει έντονα συμπτώματα 

ναυτίας-πείθεται να μην σταματήσει την αγωγή 
• Γρήγορα επανέρχεται σε ό,τι είχε κατακτήσει και 

αρχίζει μαθήματα οδήγησης-Γενίκευση
• Μύθος αλυσοδεμένου ελέφαντα
• Διάρκεια θεραπείας 15 μήνες (42 συνεδρίες)



Πορεία θεραπείας

Σήμερα:

• Εντελώς απαλλαγμένος από τα συμπτώματά του
• Χωρίς δυσκολίες στην καθημερινότητα
• Σπουδές κομμωτικής σε ιδιωτική σχολή
• Ανάληψη ευθυνών στο σπίτι



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Όταν  η θεραπεία δεν προχωράει ψάξτε για 

παράγοντες  διατήρησης  και εκτός 
θεραπευόμενου

• Το σχολείο και η οικογένεια μπορεί να 
«σαμποτάρουν» τη θεραπευτική διαδικασία

• Η παρέμβαση σε όλα τα πλαίσια που επιδρούν δεν 
είναι προεξοφλημένη 

• Ο θεραπευόμενος μπορεί να μην θέλει να 
εγκαταλείψει τα «δευτερογενή οφέλη»

• Η θεραπευτική σχέση-εποπτεία μπορεί να λύσει 
πολλά προβλήματα

• Θεραπεία δεν σημαίνει παντελής έλλειψη 
αντιπαράθεσης με το θεραπευόμενο-πλαίσια



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΣΑΣ !


