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1. Εισαγωγή     
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότη-
τας (ΔΕΠΥ) κατά DSM5 (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder, ADHD)[1] ή Υπερκινητική Διαταραχή κατά ICD-10 
(Hyperkinetic Disorder, HD)[2], στην ενήλικη ζωή είναι μια 
διάγνωση που προσφάτως αναγνωρίστηκε[3]. Η αναγκαιότη-
τα της καλύτερης κατανόησης της ΔΕΠΥ ενηλίκων ώθησε τη 
διεξαγωγή ερευνών τόσο ως προς το κομμάτι της αιτιοπαθο-
γένειας, της επιλογής της κατάλληλης διαγνωστικής αξιολόγη-
σης, όσο και της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Η θεραπευτική 

αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ είναι πολυεπίπεδη με πρώτη επιλογή 
τη φαρμακοθεραπεία ως μέσο για την αντιμετώπιση των πυρη-
νικών συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ[4]. Ωστόσο, η επιβάρυνση της 
νόσου καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, τα ελλείμματα που αυτή 
προκαλεί σε σημαντικές δεξιότητες για τη ζωή και η μη αντι-
μετώπιση ασθενών με ανθεκτικά συμπτώματα οδήγησε στη συ-
μπληρωματική χρήση ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων[5]. Στο 
παρόν κείμενο γίνεται αναφορά στις συνηθέστερες ψυχοκοι-
νωνικές παρεμβάσεις.
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Περίληψη
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) ενηλίκων αποτελεί μια κλινική οντότητα, η οποία επηρεάζει 
τη ζωή του πάσχοντος σε πολλαπλά επίπεδα. Συγκριτικά με τη ΔΕΠΥ στην παιδική ηλικία, η ΔΕΠΥ στην ενήλικη ζωή έχει διερευ-
νηθεί σε μικρότερο βαθμό τόσο προς την αιτιοπαθογένεια και  διαγνωστική της αξιολόγηση, όσο και ως προς τη φαρμακευτική και 
ψυχοκοινωνική αντιμετώπισή της. Η πολυπλοκότητα του κλινικού συνδρόμου και η συχνή συνύπαρξη του με τις διαταραχές ελέγ-
χου των παρορμήσεων, τις αγχώδεις και τις συναισθηματικές διαταραχές και την κατάχρηση ουσιών δυσχεραίνει τη διάγνωση και 
θεραπεία. Η διάγνωση βασίζεται στη  συστηματική αξιολόγηση της παρουσίας και επίπτωσης των συμπτωμάτων καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της ζωής, στην επίδρασή της τουλάχιστον σε δύο σημαντικούς τομείς της λειτουργικότητας και στην έναρξη των συμπτωμάτων 
στην παιδική ηλικία. Διαφοροδιαγιγνώσκεται, κυρίως, από τη διπολική διαταραχή και την οριακή διαταραχή προσωπικότητας.
Ως φαρμακευτική θεραπεία πρώτης επιλογής θεωρούνται οι διεγέρτες του ΚΝΣ (μεθυλφαινιδάτη, δεξαμφεταμίνη) και η ατο-
μοξετίνη και ως δεύτερης ορισμένα αντικαταθλιπτικά. Ωστόσο, η φαρμακευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ ενηλίκων περιορίζει 
τα πυρηνικά συμπτώματα της ασθένειας σε ποσοστό  50% ή και λιγότερο. Οι μαρτυρίες των ασθενών, για τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους, ώθησαν στην ανάπτυξη διαφόρων τύπων  ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων. 
Στο παρόν άρθρο, μετά από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, συνοψίζονται οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, οι οποίες δια-
θέτουν μετρήσιμα αποτελέσματα (προ- μετά της παρέμβασης) και είναι γνωσιακού- συμπεριφορικού τύπου, οι οποίες εφαρμόζο-
νται τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Στο σύνολο τους, οι παρεμβάσεις έχουν καθορισμένη δομή και συγκεκριμένο 
αριθμό συνεδριών.  Γενικότερα, οι υπάρχουσες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ ενηλίκων είναι οι 
εξής: Ψυχοεκπαίδευση, Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία, Καθοδήγηση (Coaching), Διαλεκτική- Συμπεριφορική θεραπεία 
(DBT), Eνσυνειδητότητα (Mindfulness). Το σύνολο των παρεμβάσεων εμφάνισαν θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των 
πυρηνικών συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ, καθώς και ως προς την αγχώδη και καταθλιπτική συμπτωματολογία. Οι ομαδικές παρεμ-
βάσεις Γνωσιακού - τύπου μπορεί να θεωρηθούν ως πρώτη επιλογή, αφού συνδυάζουν αυξημένη αποτελεσματικότητα και είναι 
οικονομικά συμφέρουσες. Ωστόσο, είναι αναγκαία η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών για τη γενίκευση των αποτελεσμάτων και 
τη βελτίωση της ποιότητας των υπαρχουσών παρεμβάσεων με τη διασφάλιση καλύτερων θεραπευτικών αποτελεσμάτων.  
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1.1. Κλινικά χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ ενηλίκων
Η ΔΕΠΥ είναι μια από τις συχνότερες ψυχιατρικές διαταρα-
χές στην παιδική ηλικία[6]. Ενώ, η ΔΕΠΥ στην παιδική ηλι-
κία έχει μελετηθεί εκτενώς, μειωμένη βαρύτητα έχει δοθεί 
στην ενήλικη ζωή, μολονότι τα μισά από αυτά τα παιδιά θα 
φέρουν τα συμπτώματα της διαταραχής και τη λειτουργική 
επιβάρυνση της καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους[7].  
Η επίπτωση της ΔΕΠΥ στην ενήλικη ζωή εμφανίζει μεγά-
λη διακύμανση  (2-5 %), ανάλογα με τη μεθοδολογία της 
μελέτης και τον πληθυσμό, στον οποίο αναφέρεται[8,9]. Σε 
προοπτική μελέτη 119 νεαρών ενηλίκων, ηλικίας 19 ετών, με 
έναρξη ΔΕΠΥ στην παιδική ηλικία, ενώ τα συμπτώματα εί-
χαν παρουσιάσει ύφεση στην ενηλικίωση, στο 90% των περι-
πτώσεων, η λειτουργικότητα παρέμενε επηρεασμένη[10].  
Τα κριτήρια για να τεθεί η διάγνωση ΔΕΠΥ στην ενήλικη 
ζωή κατά DSM-V[1], ανάλογα με τα συμπτώματα που προε-
ξάρχουν, διακρίνουν τρεις υπότυπους της ΔΕΠΥ: Τον απρό-
σεκτο τύπο, τον υπερδραστήριο-παρορμητικό τύπο και το 
συνδυασμένο τύπο. Τα ICD-10[2] κριτήρια για την Υπερκι-
νητική Διαταραχή (ΥΔ), όπως ορίζονται από την Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας (WHO) προσδιορίζουν ένα υποσύνολο 
πιο βαριά πασχόντων ασθενών που πληρούν τα κριτήρια του 
συνδυασμένου τύπου κατά DSM5. Παράλληλα, τα κριτήρια 
του ICD-10 δεν δέχονται την ύπαρξη συννοσηροτήτων (όπως 
αγχώδεις διαταραχές ή κατάθλιψη).
Η κλινική εικόνα της ΔΕΠΥ ενηλίκων χαρακτηρίζεται από 
το υψηλό ποσοστό συννοσηρότητας, με συχνότερες τις συναι-
σθηματικές και αγχώδεις διαταραχές, τις  διαταραχές προσω-
πικότητας και τις αναπτυξιακές διαταραχές[11,12]. Επίσης, 
οι ενήλικες με ΔΕΠΥ εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά 
πιο συχνά σε σύγκριση με τους υγιείς ενήλικες, ενώ η διά-
γνωση της νόσου αυξάνεται στα ψυχιατρικά ιδρύματα των 
φυλακών[13]. Τέλος, η συννοσηρότητα με κατάχρηση ουσιών 
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, λόγω των υψηλών ποσοστών εμ-
φάνισης ΔΕΠΥ σε τέτοιους πληθυσμούς[14]. Το αλκοόλ και η 
κάνναβη, αποτελούν τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες ουσί-
ες και ακολουθούν η κοκαΐνη και οι αμφεταμίνες[15].
Οι προγνωστικοί παράγοντες για τη συνέχιση της συμπτωμα-
τολογίας ΔΕΠΥ στην ενήλικη ζωή αναφέρονται στην ύπαρξη 
του συνδυασμένου τύπου της ΔΕΠΥ στην παιδική ζωή, στην 
ένταση των συμπτωμάτων, στη συννοσηρότητα (κυρίως με δι-
αταραχές της διάθεσης, αγχώδεις διαταραχές και διαταρα-
χές της επικοινωνίας) και στο οικογενειακό ιστορικό ΔΕΠΥ. 
Επίσης, οι ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και η ψυχοπαθολο-
γία των γονέων ενυπάρχουν στους προγνωστικούς παράγο-
ντες[16].

1.2. Διαγνωστική αξιολόγηση
Η διάγνωση της ΔΕΠΥ στην ενήλικη ζωή είναι πολύπλοκο 
εγχείρημα, ειδικά αν δεν έχει τεθεί κατά την παιδική ηλικία. 
Βασίζεται σε συστηματική αξιολόγηση της παρουσίας και 
επίπτωσης των συμπτωμάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
και όχι σε απλή κλινική εντύπωση, που σχηματίζεται κατά τη 
διάρκεια μίας συνεδρίας. Για να τεθεί η διάγνωση αξιολο-
γείται η έναρξη των συμπτωμάτων κατά την παιδική ηλικία, 
τα τρέχοντα συμπτώματα της ΔΕΠΥ καθώς και η παρουσία 
και η επίπτωσή τους σε δύο τουλάχιστον μείζονες τομείς της 
λειτουργικότητας (σχολείο, σπίτι, εργασία, διαπροσωπικές 
σχέσεις). Η αξιολόγηση βασίζεται κυρίως στις αυτοαναφο-

ρές των ασθενών και συμπληρωματικά στις πληροφορίες 
συγγενών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Επίσης, σημαντι-
κή είναι η αξιολόγηση της συννοσηρότητας, στην περίπτωση 
που υφίσταται.
Ως κύριο εργαλείο αξιολόγησης συνίσταται η χρήση μιας 
δομημένης διαγνωστικής συνέντευξης, όπως η Διαγνωστική 
Συνέντευξη της ΔΕΠΥ για το DSM-IV-TR[17] και η Conners 
Adult ADHD (CAADID)[18].  Μια εναλλακτική υπό εξέλιξη 
είναι η Διαγνωστική Συνέντευξη για τη ΔΕΠΥ σε ενήλικες 
(DIVA)[19].
Εκτός από τις διαγνωστικές συνεντεύξεις, στις περισσότερο 
χρησιμοποιούμενες κλίμακες αξιολόγησης περιλαμβάνονται: 
η Κλίμακα Αξιολόγησης για ΔΕΠΥ (που βασίζεται στα κρι-
τήρια του DSM-IV-TR)[20], καθώς και η Κλίμακα Αυτοαξιο-
λόγησης Συμπτωμάτων ΔΕΠΥ του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας, 6 θεμάτων (ASRS)[21]. Άλλα διαθέσιμα ερωτηματο-
λόγια αυτοαναφοράς είναι η Brown ADD Scale Diagnostic 
Form (BADDS)[22], η οποία μετρά μόνο συμπεριφορές που 
άπτονται στην εκτελεστική λειτουργία και στην απροσεξία, 
η Conners Adult ADHD Rating Scale που περιλαμβάνει τα 
DSM-IV-TR κριτήρια και έχει διαφορετικές εκδοχές για 
τους ασθενείς και για τους σημαντικούς άλλους (CAARS)
[23] και η Wender Utah Rating Scale (WURS)[24] που περι-
λαμβάνει επίσης συμπτώματα άλλων διαταραχών, τα οποία 
συχνά συνυπάρχουν με τη ΔΕΠΥ. Δεν υπάρχουν νευροβι-
ολογικές ή νευροψυχολογικές δοκιμασίες για τη ΔΕΠΥ με 
επαρκή ευαισθησία και ειδικότητα ώστε να χρησιμοποιηθούν 
ως μεμονωμένες διαγνωστικές δοκιμασίες[25].

1.3. Αιτιολογικοί παράγοντες
Στην αιτιοπαθογένεια της ΔΕΠΥ εμπλέκονται κυρίως γενε-
τικοί, περιβαλλοντικοί και νευροβιολογικοί παράγοντες. Στις 
μελέτες οικογενειών, οι συγγενείς πρώτου βαθμού εμφανί-
ζουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης της διαταραχής σε σχέ-
ση με το γενικό πληθυσμό[26]. Επιπλέον, μελέτες διδύμων 
που παρακολουθούν την πορεία της διαταραχής σε διάφορα 
αναπτυξιακά στάδια, υποστηρίζουν πως το συνεχές των συ-
μπτωμάτων κατά τη διάρκεια της ζωής είναι το αποτέλεσμα 
κοινών γενετικών επιδράσεων[27].  
Οι συχνότεροι περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου, που 
σχετίζονται με την εμφάνιση της ΔΕΠΥ είναι η ενδομήτρια 
έκθεση σε αλκοόλ, κάπνισμα, ναρκωτικά, υψηλή αρτηριακή 
πίεση και στρες της μητέρας κατά την κύηση, καθώς και η 
προωρότητα και το χαμηλό βάρος γέννησης[28,29]. Ωστόσο, 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκθεση του εμβρύου στη νικοτίνη 
κατά την κύηση αντανακλά γενετικές επιδράσεις και όχι η 
απ’ ευθείας τοξική δράση της νικοτίνης ή άλλων συστατικών 
του τσιγάρου[30].  
Επίσης, νευροψυχολογικές, νευροφυσιολογικές και νευρο-
αναπτυξιακές μελέτες αποδίδουν τα βασικά συστατικά του 
συνδρόμου τόσο στα παιδιά, όσο και στους ενήλικες σε εγκε-
φαλικές δυσλειτουργίες[31]. 

1.4. Κλινική εικόνα 
Η κλινική εικόνα της  ΔΕΠΥ στους ενήλικες διαφοροποιείται 
από αυτή των παιδιών. Το σύμπτωμα της υπερκινητικότητας 
στους ενήλικες εκδηλώνεται είτε ως εσωτερικό αίσθημα ανη-
συχίας και αδυναμίας χαλάρωσης, είτε με νευρικές κινήσεις, 
υπερβολική ομιλία, αδυναμία παραμονής για μεγάλο χρονι-
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κό διάστημα σε μία θέση ακόμη κι αν αυτό είναι απαραίτητο 
(π.χ. σινεμά, συνέδρια, εκκλησία κ.λπ.). Σε πολλές περιπτώ-
σεις, η ανάγκη της διαχείρισης της ανησυχίας και της εσωτε-
ρικής έντασης οδηγεί τα άτομα στην κατάχρηση ουσιών.
Η απροσεξία στους ενήλικες εκδηλώνεται με εύκολη διάσπα-
ση της προσοχής, αποδιοργάνωση, καθυστερήσεις σε ραντε-
βού, εύκολο αίσθημα ανίας, ανάγκη για αλλαγές, δυσκολία 
στη λήψη αποφάσεων, ευαισθησία στο στρες και αδυναμία 
συνολικής θεώρησης των πραγμάτων. 
Αναφορικά με την παρορμητικότητα, οι ενήλικες εμφανίζο-
νται ανυπόμονοι, ενεργούν χωρίς να σκέφτονται ή ακολου-
θώντας κυρίως το συναίσθημα, σπαταλούν χρήματα απερί-
σκεπτα, αλλάζουν συχνά εργασίες ή ερωτικούς συντρόφους.
Χαρακτηριστικό, είναι επίσης ότι η κλινική έκφραση της 
ΔΕΠΥ επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη συννοσηρότη-
τα της με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές. Μια επιπλέον δια-
φοροποίηση σε σχέση με τα παιδιά είναι ότι οι ενήλικες με 
ΔΕΠΥ βιώνουν συχνά συναισθηματικές μεταπτώσεις, καθώς 
και παροδικές εκρήξεις θυμού[32]. 

1.5. Θεραπεία
Η πολυεπίπεδη θεραπευτική προσέγγιση της ΔΕΠΥ και των 
συννοσηρών καταστάσεων είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται 
και στους ενήλικες[33]. Θα πρέπει να συμμετέχει όχι μόνο ο 
ασθενής αλλά, όπου αυτό είναι δυνατόν, ο (η) σύντροφος, η 
οικογένεια και οι στενοί συγγενείς του. Η προσέγγιση αυτή 
συνήθως περιλαμβάνει ψυχοεκπαίδευση, φαρμακευτική 
αντιμετώπιση και ειδικά σχεδιασμένες ψυχοθεραπευτικές 
παρεμβάσεις[4]. 
Η φαρμακευτική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ 
στην ενήλικη ζωή, όπως και στην παιδική ηλικία, γίνεται κυ-
ρίως με διεγέρτες του ΚΝΣ (μεθυλφαινιδάτη, δεσαξεταμίνη), 
των οποίων η αποτελεσματικότητα είναι επαρκώς τεκμηριω-
μένη[34,35]. Επίσης, η ατομοξετίνη θεωρείται ως θεραπεία 
δεύτερης επιλογής για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων 
της ΔΕΠΥ[36] καθώς και η βουπροπιόνη, η βενλαφαξίνη, η 
μοδαφινίλη και τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά έχουν φανεί 
αποτελεσματικά[37].

2. ΜΕΘΟΔΟΣ 
Το παρόν κείμενο συνοψίζει τις υπάρχουσες ψυχοκοινωνι-
κές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ ενηλίκων. 
Προκειμένου να εντοπιστούν οι υπάρχουσες έρευνες που 
αφορούν στις  ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για την αντι-
μετώπιση της ΔΕΠΥ ενηλίκων ανασκοπήθηκαν οι βάσεις 
δεδομένων  PubMed, PsycINFO, Psych Index και Google 
Scholar με τη χρήση των λέξεων κλειδιών: attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD), adults, treatment [OR] 
psychotherapy [OR] psychotherapeutic interventions [OR] 
psychosocial interventions. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 
μόνο οι αγγλόφωνες έρευνες που είχαν μετρήσιμα αποτελέ-
σματα προ και μετά την παρέμβαση.
Κατόπιν, συνοψίστηκαν τα εξής χαρακτηριστικά των ερευ-
νών: θεραπευτικό πλαίσιο (αριθμός συμμετεχόντων, αριθμός 
συνεδριών, διάρκεια παρέμβασης), επίπεδο παρέμβασης 
(ατομικό, ομαδικό), τύπος παρέμβασης (γνωσιακή- συμπε-
ριφορική, διαλεκτική- συμπεριφορική, καθοδήγηση, ψυχοεκ-
παίδευση, ενσυνειδητότητα). Επίσης, διαπιστώθηκε το σχέδιο 
της έρευνας (τυχαιοποιημένη με ομάδα ελέγχου, σύγκριση 

προ και μετά την παρέμβαση) και η αποτελεσματικότητα της 
κάθε παρέμβασης (μείωση των πυρηνικών συμπτωμάτων της 
ΔΕΠΥ, του άγχους, κατάθλιψης), προ και μετά την εφαρμογή 
της.
 
3. ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψαν δέκα 
οκτώ μελέτες, οι οποίες είχαν μετρήσιμα αποτελέσματα, 
δέκα εκ των οποίων στο σχεδιασμό τους χρησιμοποίησαν 
ομάδα ελέγχου[38-47]. Οι δώδεκα από αυτές ήταν ομαδικές  
παρεμβάσεις με αριθμό τεσσάρων ως δέκα συμμετεχόντων 
ανά ομάδα [38-43, 47-53] και οι έξι ήταν ατομικές παρεμ-
βάσεις[44-47, 54-55]. Η πλειοψηφία των παρεμβάσεων ήταν  
γνωσιακού- συμπεριφορικού τύπου. Επίσης, υπήρχαν παρεμ-
βάσεις με στόχο τη  ψυχοεκπαίδευση, την εκπαίδευση στην 
ενσυνειδητότητα και την επίλυση προβλήματος. 
    
3.1.  Ομαδικές θεραπείες (Πίνακες 1, 2)
Ψυχοεκπαίδευση
Στην παρέμβαση των Wiggins et al. (1999)[38] συμμετείχαν 
εννέα ασθενείς, οι οποίοι παρακολούθησαν 4 συνεδρίες ψυ-
χοεκπαίδευσης. Η πρώτη συνεδρία εστιαζόταν στην παρου-
σίαση των βασικών χαρακτηριστικών της ΔΕΠΥ. Η δεύτερη 
αφορούσε στη διαχείριση του χρόνου και στον καθορισμό 
στόχων. Η τρίτη περιλάμβανε την ολοκλήρωση έργου και η 
τέταρτη την ιεράρχηση στόχων και τη δόμηση ενός κατά το 
δυνατόν, λιγότερο διασπαστικού περιβάλλοντος. Η ομάδα 
παρέμβασης εμφάνισε βελτίωση στα πυρηνικά συμπτώματα 
της ΔΕΠΥ (υπερκινητικότητα και απροσεξία) και στη συναι-
σθηματική σταθερότητα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Γνωσιακό  πρόγραμμα αποκατάστασης (remediation 
program)
Οι Stevenson et al. (2002)[41] σχεδίασαν μια βραχεία παρέμ-
βαση (διάρκειας 8 εβδομάδων) εστιασμένη στα συμπτώματα 
της ΔΕΠΥ, βασισμένη στις αρχές της γνωσιακής- συμπερι-
φορικής θεραπείας και της καθοδήγησης (coaching). Το 
πρόγραμμα στόχευε στην ανάπτυξη των οργανωτικών δεξι-
οτήτων, στη διαχείριση της παρόρμησης και του θυμού και 
στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης. Στην παρέμβαση υπήρχαν 
πρόσωπα αναφοράς, που οι ασθενείς μπορούσαν να απευ-
θυνθούν στα μεσοδιαστήματα  των συνεδριών για να συζητή-
σουν απορίες τους, σχετικά με τις εργασίες για το σπίτι. Οι 
ασθενείς ανέφεραν βελτίωση τόσο των  οργανωτικών δεξιο-
τήτων και της αυτοεκτίμησης όσο και της διαχείρισης της πα-
ρόρμησης και του θυμού σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. 
Οι θετικές αλλαγές διατηρήθηκαν μετά από 2 μήνες και μετά 
από ένα χρόνο, όπως διαπιστώθηκε από την αξιολόγηση που 
έγινε. 
 
Διαλεκτική συμπεριφορική θεραπεία
Η διαλεκτική- συμπεριφορική θεραπεία  είναι ένα είδος 
γνωσιακής- συμπεριφορικής θεραπείας, που αρχικά σχεδιά-
στηκε για ασθενείς με οριακή διαταραχή προσωπικότητας, 
και περιλαμβάνει συνδυασμό δεξιοτήτων προσανατολισμέ-
νων στην αλλαγή (change-oriented skills) και στην αποδο-
χή (acceptance-oriented skills) από τη γνωσιακή- συμπερι-
φορική θεραπεία, καθώς και δεξιότητες ενσυνειδητότητας 
(mindfulness). Μολονότι, η ΔΕΠΥ διαφέρει από την οριακή 
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διαταραχή της προσωπικότητας και οι δυο ασθένειες σχετί-
ζονται με διαταραχές του συναισθήματος, παρορμητικότητα, 
χαμηλή αυτοεκτίμηση και δυσκολίες στις διαπροσωπικές 
σχέσεις[56]. 
Οι Philipsen et al. (2007)[49] χρησιμοποίησαν τη διαλεκτι-
κή- συμπεριφορική θεραπεία, ειδικά προσαρμοσμένη για 
την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ ενηλίκων. Η 
θεραπεία περιλαμβάνει  13 εβδομαδιαίες δίωρες ομαδικές 
συνεδρίες με τις εξής θεματικές: ψυχοεκπαίδευση, νευρο-
βιολογία της ΔΕΠΥ και εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα, 
οργανωτικές δεξιότητες, δυσλειτουργική συμπεριφορά/ ανά-
λυση συμπεριφοράς, έλεγχος της παρόρμησης και του στρες, 
χρήση ουσιών και αυτοεκτίμηση. Συμμετείχαν 72 ασθενείς με 
διάγνωση ΔΕΠΥ. Αξιολογήθηκαν τα συμπτώματα πριν και 
μετά την παρέμβαση με τη χρήση ερωτηματολογίων αυτοανα-
φοράς (BDI, SCL-90, self- reported health status). Οι συμμε-
τέχοντες εμφάνισαν μείωση στη συμπτωματολογία. 
Επίσης, οι Hirvikoski et al (2011)[40], ανέφεραν ότι η ομάδα 
ασθενών, που συμμετείχε στη διαλεκτική- συμπεριφορική θε-
ραπεία, παρουσίασε μείωση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ σε 

σχέση με την ομάδα που συμμετείχε σε μια μέτρια δομημένη 
συζήτηση. Ωστόσο, δεν εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές 
και στις δύο ομάδες αναφορικά με το άγχος, την κατάθλιψη, 
τα προβλήματα ύπνου και τη γενικότερη λειτουργικότητά τους. 
Αντίστοιχα θετικά αποτελέσματα στα συμπτώματα της 
ΔΕΠΥ διαπιστώθηκαν μετά την παρέμβαση των Hesslinger 
et al. (2002)[48] που βασίστηκε στη διαλεκτική- συμπεριφο-
ρική θεραπεία. Στην παρέμβαση συμμετείχαν 8 ασθενείς, οι 
οποίοι παρακολούθησαν 13 συνεδρίες, διάρκειας 2 ωρών η 
καθεμία.

Ομαδική αποκατάσταση βασισμένη στη γνωσιακή-συ-
μπεριφορική θεραπεία
Οι Bramham et al. (2009)[42] ανέπτυξαν μια βραχεία, γνωσι-
ακού- συμπεριφορικού τύπου παρέμβαση (6 συνεδρίες, που 
πραγματοποιήθηκαν σε 3 ολοήμερα σεμινάρια, 1 κάθε μήνα) 
και την εφάρμοσαν σε 61 φαρμακευτικά σταθεροποιημένους 
ασθενείς, με ομάδα ελέγχου, ασθενείς που λάμβαναν φαρμα-
κευτική αγωγή και βρίσκονταν σε λίστα αναμονής. 
Στη θεματολογία των σεμιναρίων περιλαμβανόταν: ψυχοεκ-

Πίνακας 1. Δομή & Θεματολογία των Ομαδικών  Θεραπειών για τη ΔΕΠΥ ενηλίκων (Philipsen, 2012)[67]

Ψυχοεκπαίδευση Πρόγραμμα αποκατά-
στασης

Διαλεκτική- συμπεριφο-
ρική θεραπεία

ΓΣΘ 

Wiggins et al. (1999) Stevenson et al. (2002) Hesslinger et al. (2002), 
Philipsen et al. (2007), 
Hirvikoski et al. (2011) 

Bramham et al. (2008)

Πλαίσιο 4 εβδομαδιαίες συνε-
δρίες

8 εβδομαδιαίες συνε-
δρίες   2ωρες

13-14 εβδομαδιαίες 
συνεδρίες   2 χ 50 λεπτά 
έκαστη

3 ολοήμερα  σεμινάρια, 
1/ μήνα, 6 συνεδρίες 

Εργασίες/ 
ασκήσεις 

+ + + +

Εγχειρίδιο για 
θεραπευτές 

_ + + +

Έντυπο υλικό 
για τους θερα-
πευόμενους 

+ + + +

Θεματολογία 
συνεδριών 

1. Εισαγωγή & βασικά 
χαρακτηριστικά της 
ΔΕΠΥ

2. Καθορισμός στόχων 
& διαχείριση χρόνου,

3. Ολοκλήρωση έργου,
4. Οργάνωση του 

περιβάλλοντα χώρου 
& προτεραιότητες

1. Κινητοποίηση,
2. Συγκέντρωση,
3. Ακρόαση,
4. Παρορμητικότητα,
5. Οργάνωση,
6. Διαχείριση Θυμού,
7. Αυτοεκτίμηση

1. Εισαγωγή, συμφωνία, 
2-3. Νευροβιολογία/ 

ενσυνειδητότητα, 
4.Έλεγχος του χάους, 
5-6. Δυσλειτουργική 

συμπεριφορά/ ανάλυση 
συμπεριφοράς, 

7. Ρύθμιση 
συναισθήματος, 

8. Κατάθλιψη/ φ.α., 
9. Έλεγχος της 

παρόρμησης, 
10. Διαχείριση άγχους, 
11. Εξάρτηση/ κατάχρηση, 
12. ΔΕΠΥ & σχέσεις/ 

αυτοσεβασμός, 
13. Χρήση παρελθούσης 

εμπειρίας

1. Ψυχοεκπαίδευση, 
2. Θυμός & ενόχληση, 
3. Συναισθήματα & 

ΔΕΠΥ, 
4. Δεξιότητες για το 

σχετίζεσθαι, 
5. Διαχείριση χρόνου & 

επίλυση προβλήματος, 
6. Μέλλον με ΔΕΠΥ

ΓΣΘ: γνωσιακή- συμπεριφορική θεραπεία, +: περιλαμβάνεται στη μελέτη, -: δεν περιλαμβάνεται στη μελέτη



ΓΝΩΣΙΑΚΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ TΟΜ. 3, TΕΥΧ. 1, ΣΕΛ. 39-48, 2017

© Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς 43

παίδευση για τη ΔΕΠΥ, διαχείριση συναισθηματικών αντι-
δράσεων, δεξιότητες για το σχετίζεσθαι, διαχείριση χρόνου 
και επίλυσης προβλήματος, προβολή στο μέλλον της ζωής με 
τη ΔΕΠΥ. Οι ασθενείς της ομάδας παρέμβασης εμφάνισαν 
καλύτερη γνώση για τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ, βελτίωση της 
αυτό-εκτίμησης και αυτό-αποτελεσματικότητας σε σύγκριση 
με την ομάδα ελέγχου. Και οι δύο ομάδες εμφάνισαν μείωση 
των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης. 
Επίσης,  οι Virta et al. (2008)[50] σχεδίασαν ένα γνωσια-
κό-συμπεριφορικό  πρόγραμμα που στόχευε στην ενημέρωση 
των ασθενών για τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ ενηλίκων κατά 
DSM-IV και Brown και στην αποτελεσματικότερη διαχεί-
ριση τους. Οι θεματικές αφορούσαν τη νευροβιολογία και 
φαρμακολογία, την κινητοποίηση και την έναρξη δραστηρι-
οτήτων, την οργάνωση, την προσοχή, τη ρύθμιση συναισθή-
ματος, τη μνήμη, τις πληροφορίες για σημαντικούς άλλους/ 
επικοινωνία, την παρορμητικότητα, τη συννοσηρότητα, την 
παροχή ομαδικής στήριξης και την αυτοεκτίμηση. Στο πρό-
γραμμα  συμπεριλήφθηκαν 29 ενήλικες με ΔΕΠΥ, οι οποίοι 

συμμετείχαν σε 10-12 εβδομαδιαίες συνεδρίες διάρκειας 90-
120 λεπτών. Οι συμμετέχοντες εμφάνισαν σημαντική μείωση 
των συμπτωμάτων (BADDS και SCL-90).

Μεταγνωσιακή θεραπεία
Οι Solanto et al. (2010, 2008)[39,52] ανέπτυξαν  ένα  μοντέλο 
ειδικά στοχευμένο στο πρόβλημα της διαχείρισης του χρόνου 
και στη γενικότερη οργάνωση και το σχεδιασμό της καθημε-
ρινότητας του ατόμου, το οποίο ονόμασαν μεταγνωσιακή θε-
ραπεία.  Βασίζεται στις αρχές της γνωσιακής- συμπεριφορι-
κής θεραπείας και στοχεύει στην ανάπτυξη των εκτελεστικών 
λειτουργιών και της ικανότητας αυτοδιαχείρισης. Θεωρητικά 
πλαισιώνεται από τις υπάρχουσες νευροψυχολογικές θεωρί-
ες για τη ΔΕΠΥ ενηλίκων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
ανάγκη επανάληψης των δεξιοτήτων προκειμένου να αυτο-
ματοποιηθούν και στην υιοθέτηση λειτουργικότερων προτύ-
πων συμπεριφοράς.                         
Η πρώτη μελέτη που διεξήγαγαν ήταν μια παρέμβαση χωρίς 
ομάδα ελέγχου[52]. Η δεύτερη παρέμβαση σχεδιάστηκε με 

Πίνακας 2. Δομή & Θεματολογία των Ομαδικών  Θεραπειών για τη ΔΕΠΥ ενηλίκων
(Philipsen, 2012)[67]

Ομαδική  αποκατά-
σταση βασισμένη στη 

γνωσιακή-συμπεριφορι-
κή θεραπεία 

Εκπαίδευση στην 
ενσυνειδητότητα

Μεταγνωσιακή θερα-
πεία

Λογική & αποκατά-
σταση (Reasoning 
&Rehabitilation)

Virta et al. (2008) Zylowska et al. (2008) Solanto et al. (2008, 
2010)

Emilsson et al. (2011); 
Young et al. (2012)

Πλαίσιο 10-11 εβδομαδιαίες 
συνεδρίες, 1,5- 2 ώρες 
έκαστη, ενδιάμεσο διάλ-
λειμα 

8 εβδομαδιαίες συνε-
δρίες, 2,2 ώρες έκαστη

12 εβδομαδιαίες συνε-
δρίες, 2 ώρες έκαστη, 
ενδιάμεσο διάλλειμα

15,  2 φορές/ εβδομάδα 
συνεδρίες, 50 λεπτά 
έκαστη, ενδιάμεσο 
διάλλειμα

Εργασίες/ ασκήσεις + + ημερήσια εξάσκηση 
στην ενσυνειδητότητα

+ +

Εγχειρίδιο για θε-
ραπευτές 

+ + + +

Έντυπο υλικό για 
τους θεραπευόμε-
νους 

+ ? + +

Θεματολογία συνε-
δριών 

1. Εισαγωγή,
2. Νευροβιολογία, φ.α, 

κινητοποίηση,
3. Κινητοποίηση & 

έναρξη δραστηριο-
τήτων,

4. Οργάνωση, 
5. Προσοχή, 
6. Ρύθμιση συναισθή-

ματος,
7. Μνήμη, 
8. Επικοινωνία, 
9. Παρορμητικότητα & 

συννοσηρότητα,
10. Αυτοεκτίμηση,
11. Συμπεράσματα

1-8. Ψυχοεκεπαίδευση 
για ΔΕΠΥ, ενσυνειδη-
τότητα, διαλογισμός

1.Παροχή πληροφο-
ριών & ψυχοεκπαί-
δευση,

2-6. Διαχείριση χρό-
νου & δραστηριό-
τητας,

7-9. Εφαρμογή & δια-
τήρηση των συστη-
μάτων οργάνωσης,

10-11. Σχεδιασμός, 
σύνοψη & ενίσχυση 
για τη συνέχεια της 
προόδου

1.Νευρογνωσιακή 
θεματολογία,

2. Επίλυση προβλήματος,
3.Συναισθηματική 

αυτορρύθμιση,
4. Κοινωνικές δεξιό-

τητες,
5. Κριτική σκέψη

+: περιλαμβάνεται στη μελέτη, -: δεν περιλαμβάνεται στη μελέτη, ?: δεν αναφέρεται στη μελέτη
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ομάδα ελέγχου, στην οποία συμμετείχαν 30 ενήλικες, οι οποί-
οι παρακολούθησαν 8-12 δίωρες εβδομαδιαίες συνεδρίες. Οι 
συμμετέχοντες εμφάνισαν σημαντική μείωση των συμπτωμά-
των απροσεξίας (CAARS και BADDS) και σημαντική βελτί-
ωση στη διαχείριση του χρόνου και στις δεξιότητες οργάνω-
σης και σχεδιασμού[39].

Ομαδική εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα 
(mindfulness)
Η ενσυνειδητότητα ορίζεται ως η στιγμή προς στιγμή μη κρι-
τική επίγνωση[57]. Συνδέεται με ένα στάδιο του διαλογισμού 
«ανοιχτή επίγνωση», κατά το οποίο το άτομο βρίσκεται σε 
εγρήγορση, οι αισθήσεις του είναι ενεργοποιημένες, αλλά συ-
νειδητά επιλέγει να μην εμπλακεί νοητικά, να μην κρίνει και να 
μην αναγνωρίσει οποιοδήποτε ερέθισμα τις ενεργοποιεί[58]. 
Η πρακτική της ενσυνειδητότητας ξεκινάει από την παρα-
τήρηση του σώματος και επικέντρωση της ενημερότητας σε 
αυτό με τρόπο μη κριτικό. Ο Daniel Siegel (2007)[59] χαρα-
κτηριστικά αναφέρει ότι η ικανότητα να παρατηρεί κάποιος 
το σώμα του είναι η έκτη αίσθηση προκειμένου να ρυθμίσει 
το στρες ή τη λειτουργία του σώματος. Το επόμενο βήμα για 
την απόκτηση ενσυνειδητότητας αφορά στην παρατήρηση 
του νου, να είναι ενήμερος, δηλαδή, για τις σκέψεις και τα 
συναισθήματά του. Στα θιβετιανά ο διαλογισμός σημαίνει 
εξοικείωση. Το νόημα δεν είναι το άτομο να μπλοκάρει τις 
σκέψεις του, αλλά να μην τους επιτρέψει να εισβάλλουν στο 
μυαλό του. Με το διαλογισμό τα άτομα εξοικειώνονται με 
ένα νέο τρόπο διαχείρισης των σκέψεων[58]. Η ικανότητα να 
παρατηρεί κάποιος το μυαλό του είναι η έβδομη αίσθηση, η 
οποία ενισχύει την προσοχή και συνεισφέρει στην ικανότητα 
συναισθηματικής ρύθμισης[59]. Το τελευταίο στάδιο αφορά 
στην αποδοχή και την παρατήρηση της σχέσης του ατόμου 
με τον εαυτό του, καθώς και με την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται με άλλους[59]. Η ικανότητα να παρατηρεί κάποιος 
τις σχέσεις είναι η όγδοη αίσθηση που ενισχύει τις δεξιότητες 
επικοινωνίας, την αίσθηση ότι το άτομο αποτελεί μέρος ενός 
ευρύτερου συνόλου και την αποδοχή του εαυτού[59]. 
Οι Zylowska et al. (2008)[51] σχεδίασαν το παρόν πρόγραμ-
μα με στόχο τη βελτίωση της προσοχής και τη μείωση της 
διάσπασης καθώς και τη ρύθμιση του συναισθήματος μέσω 
του διαλογισμού, βασισμένο κυρίως στην ενσυνειδητότη-
τα. Το πρόγραμμα περιελάμβανε 8 εβδομαδιαίες, 2,5ώρες 
συνεδρίες ψυχοεκπαίδευσης για τη συμπτωματολογία της 
ΔΕΠΥ και διαλογισμού σε συνδυασμό με την προώθηση της 
καθημερινής συστηματικής άσκησης. Στα αποτελέσματα του 
αναφέρονται η μείωση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ και της 
καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και η αύξηση του ελέγχου 
της παρορμητικότητας. Ακόμη, διαπιστώθηκε βελτίωση της 
ικανότητας της προσοχής. Ωστόσο, απαιτείται η διεξαγω-
γή περαιτέρω μελετών για την αύξηση της εγκυρότητας των 
αποτελεσμάτων και της ικανότητας γενίκευσής τους. 

Λογική & αποκατάσταση (Reasoning &Rehabitilation)
To πρόγραμμα λογικής και αποκατάστασης για την αντιμε-
τώπιση της ΔΕΠΥ ενηλίκων βασίστηκε σε ένα πρόγραμμα 
αποκατάστασης, που αρχικά χρησιμοποιήθηκε στα σωφρονι-
στικά ιδρύματα και του οποίου η αποτελεσματικότητα είναι 
επιστημονικά τεκμηριωμένη για τους αντίστοιχους πληθυ-
σμούς[60]. Το πρόγραμμα λογικής και αποκατάστασης είναι 

μια δομημένη παρέμβαση που στοχεύει στη μείωση των πυ-
ρηνικών συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ και στη βελτίωση κοινω-
νικών και οργανωτικών δεξιοτήτων. Αποτελείται από πέντε 
κυρίως ενότητες: νευρογνωστική (στρατηγικές για βελτίωση 
της προσοχής, της μνήμης, έλεγχος της παρορμητικότητας και 
σχεδιασμός), επίλυση προβλήματος, συναισθηματική αυτορ-
ρύθμιση, κοινωνικές δεξιότητες και κριτική σκέψη[43,53].
Στην παρέμβαση συμμετείχαν 15 φαρμακευτικά σταθερο-
ποιημένοι ασθενείς, οι οποίοι παρακολουθούσαν δύο εβδο-
μαδιαίες ομαδικές συνεδρίες και μια ατομική ενισχυτική 
συνάντηση καθοδήγησης (coaching). Η ομάδα παρέμβασης 
εμφάνισε σημαντική μείωση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ 
και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς σε σύγκριση με την 
ομάδα ελέγχου, που έλαβε αποκλειστικά φαρμακευτική 
αγωγή. Επίσης, κατά την τρίμηνη επανεξέταση μετά το τέ-
λος του προγράμματος, οι ασθενείς της ομάδας παρέμβασης 
εμφάνισαν μείωση στα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης και 
σημαντική βελτίωση στην κοινωνική λειτουργικότητα και στο 
συναισθηματικό έλεγχο[43].
Το ίδιο πρόγραμμα παρέμβασης λογικής και αποκατάστασης 
(R&R2 ADHD) εφαρμόστηκε από τους Young et al. (2012)
[53] σε 31 ασθενείς με διαταραχή προσωπικότητας και συννο-
σηρότητα με ΔΕΠΥ, που βρίσκονταν σε σωφρονιστικό ίδρυ-
μα.  Το 76%  των συμμετεχόντων ολοκλήρωσε το πρόγραμμα 
παρέμβασης με μέση βελτίωση των συμπεριφορών επιθετι-
κότητας, της ικανότητας επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων, 
του  συναισθηματικού ελέγχου και της γενικότερης κοινωνι-
κής λειτουργικότητας σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου που 
έλαβε αποκλειστικά φαρμακευτική αγωγή.

3. 2  ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (Πίνακας 3)
Γνωσιακή- συμπεριφορική θεραπεία προσαρμοσμένη 
στη γνωσιακή θεραπεία  του McDermott για τη ΔΕΠΥ 
ενηλίκων
Οι Wilens et al. (2001)[37] διεξήγαγαν μια αναδρομική μελέ-
τη στην οποία συμμετείχαν 26 ασθενείς, οι οποίοι λάμβαναν 
φαρμακευτική αγωγή, αλλά εμφάνιζαν μειωμένη ανταπόκρι-
ση σε αυτή λόγω ανθεκτικής συμπτωματολογίας και συννοση-
ρότητας. Οι ασθενείς συμμετείχαν σε γνωσιακή- συμπεριφο-
ρική θεραπεία προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ασθενών με 
ΔΕΠΥ ενηλίκων, κατά McDermott (2000)[61]. Η παρέμβαση 
στόχευε στην αντιμετώπιση των πυρηνικών συμπτωμάτων της 
ΔΕΠΥ (απροσεξία, υπερδραστηριότητα, παρορμητικότη-
τα) και στα συνοδά προβλήματα των ενήλικων ασθενών με 
ΔΕΠΥ. Με τη συμμετοχή τους στην παρέμβαση εμφάνισαν 
σημαντική βελτίωση τόσο στα πυρηνικά συμπτώματα, όσο και 
στο άγχος και στην κατάθλιψη. To άρθρο των Wilens et al. 
(2001)[37] ήταν το πρώτο που έδωσε έμφαση στην αναγκαι-
ότητα της ύπαρξης ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης σε ασθε-
νείς με ανθεκτικά συμπτώματα στη φαρμακευτική αγωγή.

Γνωσιακή- συμπεριφορική θεραπεία
Οι ατομικές παρεμβάσεις γνωσιακού- συμπεριφορικού τύ-
που έχουν συγκεκριμένη δομή. Αρχικά, ξεκινούν με μια εισα-
γωγή ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα για το τι είναι η ΔΕΠΥ 
ενηλίκων. Στη συνέχεια, οι συνεδρίες περιλαμβάνουν συγκε-
κριμένες θεματικές που αφορούν στη συμπτωματολογία της 
ΔΕΠΥ ενηλίκων:  οργάνωση και σχεδιασμός, διαχείριση της 
διάσπασης και της αναβλητικότητας, διαχείριση του θυμού, 
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του άγχους και της κατάθλιψης, δεξιότητες επικοινωνίας, δυ-
σλειτουργικές πεποιθήσεις. Επίσης, περιλαμβάνεται συγκε-
κριμένο εγχειρίδιο για τους θεραπευτές και τους θεραπευό-
μενους. Στις παρεμβάσεις δίνεται έμφαση στις ασκήσεις για 
το σπίτι και στην αναγκαιότητα της επανάληψης προκειμένου 
να εδραιωθούν οι νέες δεξιότητες.
Οι Rostein et al. (2006)[55] μελέτησαν το αποτέλεσμα συν-
δυασμού φαρμακευτικής αγωγής και ατομικής γνωσιακής- 
συμπεριφορικής θεραπείας (προσαρμογή της γνωσιακής 
θεραπείας κατά McDermott για τη ΔΕΠΥ ενηλίκων). Στη 
θεραπεία συμμετείχαν 43 ασθενείς, οι οποίοι ανέφεραν 
βελτίωση των πυρηνικών και συννοσηρών συμπτωμάτων της 
ΔΕΠΥ και της γενικότερης λειτουργικότητας.   Στη μελέτη 
των  Safren et al. (2005)[44], η ομάδα παρέμβασης αποτε-
λούταν από ασθενείς με ανθεκτικά συμπτώματα ΔΕΠΥ, οι 
οποίοι  λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή και συμμετείχαν σε 
πρόγραμμα ατομικής γνωσιακής- συμπεριφορικής θεραπείας 
(10 συνεδρίες για τουλάχιστον 15 εβδομάδες) και η ομάδα 
ελέγχου έλαβε αποκλειστικά φαρμακευτική αγωγή. Οι ασθε-
νείς της ομάδας παρέμβασης ανέφεραν βελτίωση της γενικό-

τερης λειτουργίας τους, σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σύγκριση 
με την ομάδα ελέγχου. Η βελτίωση εντοπίστηκε κυρίως στα 
συμπτώματα της ΔΕΠΥ, στο άγχος και την κατάθλιψη.
Επίσης, οι ίδιοι ερευνητές πραγματοποίησαν τυχαιοποιημένη 
μελέτη και συνέκριναν τη γνωσιακή- συμπεριφορική θερα-
πεία με τεχνικές χαλάρωσης σε συνδυασμό με παροχή εκ-
παίδευσης για τη ΔΕΠΥ. Εκείνοι που συμμετείχαν στη γνω-
σιακή- συμπεριφορική θεραπεία παρουσίασαν μείωση στη 
συμπτωματολογία της ΔΕΠΥ (67%) και διατήρηση της βελ-
τίωσης μετά από ένα έτος σε σχέση με την ομάδα που έλαβε 
την τεχνική χαλάρωσης (33%)[45].  
Στη μελέτη που διεξήγαγε η Vitra et al. (2010)[46] συνέκρι-
νε τη γνωσιακή- συμπεριφορική θεραπεία (10 εβδομαδιαίες 
συνεδρίες) με την νευροψυχολογική εκπαίδευση, μέσω υπο-
λογιστή, για τις επιτελικές λειτουργίες, την αυτοπεποίθηση και 
τη μνήμη εργασίας (20 συνεδρίες) και με ομάδα ελέγχου. Τα 
αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι ασθενείς που συμ-
μετείχαν στη  γνωσιακή- συμπεριφορική θεραπεία εμφάνισαν 
σε μεγαλύτερο βαθμό μείωση των πυρηνικών και συννοσηρών 
συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ (BADDS και SCL-90), αλλά δεν εμ-
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ΓΣΘ προσαρμοσμένη στη ΓΘ του 
McDermott για τη ΔΕΠΥ ενηλίκων

ΓΣΘ Θεραπεία επικεντρωμένη στην επίλυ-
ση προβλήματος

Wilens et al.
(1999)

Rostain and 
Ramsay (2006)

Safren et al.
(2005, 2010)

Virta et al.
(2010)

Weiss et al.
(2006)

Πλαίσιο Τουλάχιστον 1 
μήνα

16 50λεπτες, εβδο-
μαδιαίες  συνεδρί-
ες για τουλάχιστον 

6 μήνες,

12 50λεπτες, 
εβδομαδιαίες  

συνεδρίες για 15 
εβδομάδες  το 
περισσότερο

10 60λεπτες, εβδο-
μαδιαίες  συνε-

δρίες,

9 συνεδρίες 

Εργασίες/ ασκή-
σεις

? ? + + ? 

Εγχειρίδιο για 
θεραπευτές

- Διατύπωση θεω-
ρητικού πλαισίου  

(δημοσίευση 2008)

+ + + 

Έντυπο υλικό για 
τους θεραπευόμε-
νους

? ? + + ? 

Θεματολογία 
συνεδριών

Προσαρμογή 
της γνωσιακής 
θεραπείας κατά  
McDermott:  τρο-
ποποίηση γνωσιών 
& ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων διαχεί-
ρισης

Ψυχοεκπαίδευση, 
διαμόρφωση θεω-
ρητικού πλαισίου 
βάσει αναγκών 
θεραπευόμενου, 
ανασκόπηση δε-
ξιοτήτων διαχεί-
ρισης, γνωσιακή 
& συμπεριφορική 
τροποποίηση 
δυσλειτουγικών 
σχημάτων/ χρήση 
προσωπικών 
προτερημάτων & 
υποστηρικτικού 
πλαισίου

1-4: Ψυχοεκ-
παίδευση, 
οργάνωση & 
σχεδιασμός, 

5-7: διαχείριση 
της διάσπα-
σης, γνωσιακή 
αναδόμηση, 
προαιρετικά: 
διαχείριση 
θυμού, ανα-
βλητικότητας, 
δεξιότητες 
επικοινωνίας

1.Στόχοι & συ-
μπτώματα,

2. Προσοχή,
3. Κινητοποίηση,
4. Οργάνωση & 

σχεδιασμός,
5. Διαχείριση 

άγχους & χαλά-
ρωση,

6. Αυτοεκτίμηση
7. Κατ’ επιλογή 

θεραπευόμενου 
θέμα,

8. Σημασία συνέ-
χειας προσπάθει-
ας, τερματισμός

Κύρια προβλή-
ματα ασθενών 
με ΔΕΠΥ ενηλί-
κων: οικονομικά, 
σχέσεις, εργασία, 
γονεϊκός ρόλος

ΓΣΘ: γνωσιακή- συμπεριφορική θεραπεία, ΓΘ: γνωσιακή θεραπεία, +: περιλαμβάνεται στη μελέτη, -: δεν περιλαμβάνε-
ται στη μελέτη, ?: δεν αναφέρεται στη μελέτη
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φάνισαν βελτίωση στην καταθλιπτική συμπτωματολογία και 
στην κοινωνική λειτουργικότητα (Q-LES-Q). Ωστόσο, η ερμη-
νεία των αποτελεσμάτων είναι αμφιλεγόμενη καθώς παρεμ-
βάλλονται συγχητικοί παράγοντες (περιορισμένος αριθμός 
ασθενών, διαφορά στη διάρκεια των 2 παρεμβάσεων).

Καθοδήγηση (coaching)
Η καθοδήγηση (coaching) είναι μια αρκετά διαδεδομένη 
μορφή παρέμβασης για ενήλικες με ΔΕΠΥ, παρόλο που η 
εμπειρική της τεκμηρίωση δεν είναι επαρκής. Οι Zwart και 
Kallemeyn (2001)[62] ανέφεραν ότι  η εφαρμογή της καθο-
δήγησης μεταξύ ομοίων (peer coaching intervention) που 
εφαρμόστηκε σε μια ομάδα φοιτητών με ΔΕΠΥ και δυσκολί-
ες μάθησης βελτίωσε το κίνητρο, την ικανότητα διαχείρισης 
χρόνου, την προετοιμασία στα διαγωνίσματα, την αυτό- απο-
τελεσματικότητα και μείωσε σημαντικά το επίπεδο άγχους. 
Επίσης, οι Swartz και Proctor (2005)[63] εφάρμοσαν εξατο-
μικευμένη καθοδήγηση σε φοιτητές με ΔΕΠΥ και εντόπισαν 
ότι ο συνδυασμός  μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων 
εβδομαδιαίων στόχων, το σύστημα ανταμοιβών και συνεπει-
ών στο πλαίσιο μιας ‘φιλικής’ αλληλεπίδρασης πελάτη- εκ-
παιδευτή (coach) είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικός. 
Επίσης, η καθοδήγηση έχει φανεί αποτελεσματική ως μέρος 
μιας πολυεπίπεδης θεραπευτικής αντιμετώπισης των ατόμων 
με ΔΕΠΥ. Οι Stevenson et al. (2003)[64] αξιοποίησαν ατο-
μικές συνεδρίες καθοδήγησης (υπενθύμιση της συμμετοχής 
στις συνεδρίες, το να κρατούν σημειώσεις οι θεραπευόμενοι, 
συζήτηση για τα προβλήματα με τις εργασίες κλπ) για να ενι-
σχύσουν την αποτελεσματικότητα της εκμάθησης δεξιοτήτων, 
που γινόταν στο πλαίσιο ομαδικής παρέμβασης. Η ομάδα πα-
ρέμβασης εμφάνισε θετικά αποτελέσματα σε σύγκριση με 
την ομάδα ελέγχου, που αποτελούταν από άτομα που βρίσκο-
νταν σε λίστα αναμονής και δεν λάμβαναν καμία παρέμβαση.
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ΔΕΠΥ ενηλίκων συνιστά ένα σύνδρομο με σημαντικό αντί-
κτυπο στη ζωή του ατόμου, επηρεάζοντας τη λειτουργικότητα 
του τόσο στις διαπροσωπικές του σχέσεις, όσο και στον εργα-
σιακό τομέα[65]. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ στην 
ενήλικη ζωή είναι πολυεπίπεδη. Αναφορικά με τη φαρμακευ-
τική αντιμετώπιση, οι πολυάριθμες τυχαιοποιημένες μελέτες 
τεκμηριώνουν επαρκέστερα την επιλογή της φαρμακευτικής 
αγωγής για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ σε 
σύγκριση με τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, που εμφανίζουν 
μεθοδολογικά ελλείμματα και μεγάλου βαθμού μεθοδολογική 
ανομοιογένεια[5]. Ωστόσο, το σύνολο των επίσημων οδηγιών 
για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ ενηλίκων συμφω-
νεί στην αναγκαιότητα της ύπαρξης κάποιας μορφής ψυχοκοι-
νωνικών παρεμβάσεων, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη την ικανο-
ποίηση του ασθενούς και τη φαινομενική εγκυρότητα[5].    
Από τη μεταανάλυση των Linderkamp και Lauth (2001)[66], οι 
οποίοι συνέκριναν την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτι-
κής αντιμετώπισης των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ ενηλίκων με 
την αποτελεσματικότητα των ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσε-
ων προέκυψε ότι οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις εμφάνι-
σαν υψηλότερο δείκτη αποτελεσματικότητας σε σχέση με τις 
φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Για την καλύτερη κατανόηση 
του ευρήματος αυτού, πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι εξαιτίας 
της διαφοράς στη μεθοδολογίας των ερευνών των φαρμακευ-

τικών παρεμβάσεων (τυχαιοποιημένες με ομάδα ελέγχου) σε 
σύγκριση με τις ψυχοθεραπευτικές (μετρήσεις προ και μετά 
την παρέμβαση- και μόνο 4 με ομάδα ελέγχου) δεν είναι δυ-
νατό να συγκριθεί η αποτελεσματικότητά των φαρμακευτικών 
παρεμβάσεων σε σχέση με τις ψυχοθεραπευτικές. Παρόλα 
αυτά, οι 4 μελέτες που χρησιμοποίησαν ψυχοθεραπευτικές πα-
ρεμβάσεις και είχαν ομάδα ελέγχου εμφάνισαν εξίσου υψηλό 
δείκτη αποτελεσματικότητας (d= 0,85), με όσες δεν είχαν ομά-
δα ελέγχου. Εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού των ερευ-
νών, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα γενικεύσιμο αποτέλε-
σμα, αλλά δείχνει μια θετική τάση για την αποτελεσματικότητα 
των ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων[66].     
 Από την παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει 
ότι η πλειοψηφία των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων με 
μετρήσιμα αποτελέσματα για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ 
ενηλίκων είναι γνωσιακού- συμπεριφορικού τύπου πα-
ρεμβάσεις που εφαρμόζονται τόσο σε ατομικό όσο και σε 
ομαδικό επίπεδο. Στο σύνολο τους οι παρεμβάσεις έχουν 
καθορισμένη δομή και συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών. Ο 
αριθμός των συνεδριών των ομαδικών παρεμβάσεων κυμαί-
νεται μεταξύ 3-15 συνεδριών διάρκειας 1,5- 2,5 ωρών. Αντι-
στοίχως, οι ατομικές παρεμβάσεις  πραγματοποιούνται σε 
9- 16 πενηντάλεπτες συνεδρίες. Αναφορικά με τη δομή των 
παρεμβάσεων, στο σύνολό τους ξεκινούν με μια εισαγωγή 
ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα για το τι είναι η ΔΕΠΥ ενη-
λίκων. Στη συνέχεια, οι συνεδρίες περιλαμβάνουν συγκε-
κριμένες θεματικές που αφορούν στη συμπτωματολογία της 
ΔΕΠΥ ενηλίκων:  οργάνωση και σχεδιασμός, διαχείριση της 
διάσπασης και της αναβλητικότητας, διαχείριση του θυμού, 
του άγχους και της κατάθλιψης, δεξιότητες επικοινωνίας 
και τροποποίηση δυσλειτουργικών πεποιθήσεων. Επίσης, 
σε αρκετές παρεμβάσεις περιλαμβάνεται συγκεκριμένο 
εγχειρίδιο για τους θεραπευτές και τους θεραπευόμενους. 
Στις παρεμβάσεις δίνεται έμφαση στις ασκήσεις για το σπί-
τι και στην αναγκαιότητα της επανάληψης προκειμένου να 
εδραιωθούν οι νέες δεξιότητες.
Το σύνολο των γνωσιακών-  συμπεριφορικών παρεμβάσεων 
που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη είχαν θετικό αντίκτυπο στην 
αντιμετώπιση των πυρηνικών συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ. Επί-
σης, θετικά ευρήματα βρέθηκαν και στην αντιμετώπιση συνο-
δών συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης και στη γενικότερη 
λειτουργικότητα των ασθενών. Οι δομημένες, ομαδικές παρεμ-
βάσεις γνωσιακού- συμπεριφορικού τύπου εμφανίζουν υψη-
λότερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου 
(υποστηρικτικού τύπου θεραπεία, ομάδες συζήτησης). Επίσης, 
λόγω του ότι οι ομαδικές παρεμβάσεις γνωσιακού- συμπερι-
φορικού τύπου είναι ταυτόχρονα αποτελεσματικές και οικο-
νομικά συμφέρουσες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως πρώτη 
επιλογή για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ ενηλίκων σε σύγκρι-
ση με τις υπόλοιπες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις[34,65]. 
Ωστόσο, σε ασθενείς με ανθεκτική συμπτωματολογία της 
ΔΕΠΥ παραμένει αποτελεσματικότερος ο συνδυασμός φαρ-
μακευτικής θεραπείας και ψυχοθεραπείας[37]. 
Η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών και η συμπερίληψη μεγα-
λύτερου αριθμού ασθενών θα συνεισφέρει στη γενίκευση 
των αποτελεσμάτων και στη βελτίωση της ποιότητας των 
υπαρχουσών παρεμβάσεων με τη διασφάλιση καλύτερων 
θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Από την άλλη, η ανάπτυξη 
ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων με ενιαία μεθοδολογική προ-
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σέγγιση προσκρούει στην εν γένει ανάγκη για εξατομικευ-
μένες θεραπευτικές παρεμβάσεις, καθώς η ΔΕΠΥ ενηλίκων 
εμφανίζει υψηλή συννοσηρότητα (συναισθηματικές και αγ-
χώδεις διαταραχές, κατάχρηση ουσιών κ.α.)[67].
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Abstract
Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
constitutes a valid diagnosis, which influences the life of the 
person, who suffers from it on multiple levels. As compared to 
ADHD in children, adult ADHD is not as extensively explored 
with regard to its causes and diagnostic assessment as its 
pharmaceutical and psychosocial treatment. The complexity of 
the clinical syndrome and its frequent comorbidity with impulse 
control disorders, anxiety disorders, affective disorders and 
substance abuse render its diagnosis and treatment a difficult 
task. Nonetheless, in any case, the diagnosis is given after a 
systematic evaluation revealing the occurrence and persistence 
of particular symptoms throughout one’s life, their substantial 
impact on at least two areas of functioning and the emergence 
of the illness during one’s childhood. Differential diagnosis 
of adult ADHD primarily involves the exclusion of bipolar 
disorder and borderline personality disorder.
Concerning the pharmacotherapy of adult ADHD, stimulants 
of the Central Nervous System (CNS)- methylphenidate, 
dexamphetamine- and atomoxetine represent the first line of 
treatment; while anti-depressants the second-line. First and 
foremost, it is considered important to treat the comorbid 
disorders and subsequently the specific symptoms of ADHD. 
However, pharmaceutical therapy for adult ADHD succeeds in 
alleviating the core symptoms of the illness only by 50% or less. 
Consistent with this, and in tandem with patient reports on the 
difficulties they face on daily basis, pressures were exerted for 
the development of psychosocial interventions.
This manuscript provides an overview of psychotherapeutic 
approaches and results of studies evaluating programs 
developed to treat adults with ADHD. The most commonly 
used psychosocial interventions for the treatment of adult 
ADHD are psychoeducation, cognitive behavioural therapy, 
coaching and the provision of help for managing daily activities. 
Since CBT-based group programs are deemed both effective 

and cost effective, they should be recommended as first-line 
psychotherapeutic treatment. Further research is needed in 
order to achieve greater generalization of results, building 
up on the quality of existing psychosocial interventions and 
providing a higher level of efficacy.   

Key words: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), 
adults, treatment. 
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