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Εισαγωγή
Η σεξουαλική κακοποίηση αποτελεί ένα τραυματικό γεγονός, 
το οποίο μπορεί να στιγματίσει για πάντα τη ζωή του ατόμου 
και να οδηγήσει στην ανάπτυξη του Μετατραυματικού στρες. 
Η άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών της οδηγεί στην αποκα-
τάσταση του ατόμου και στην αποφυγή παρενεργειών, όπως η 
αυτοκτονικότητα.
 Η επιλογή εμπειρικά τεκμηριωμένων βιολογικών και ψυχοθε-
ραπευτικών παρεμβάσεων στην ψυχική υγεία, πρέπει να απο-
τελεί βασική προτεραιότητα για κάθε ειδικό ψυχικής υγείας. 
Το NICE προτείνει τη γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθε-
ραπεία ως τη θεραπεία εκλογής για το Μετατραυματικό στρες 
σε ενήλικες, παιδιά και εφήβους [1].
Παρακάτω θα δοθεί αρχικά ένας ορισμός για τη σεξουαλική 
κακοποίηση. Θα γίνει αναφορά στην επίδραση των τραυματι-
κών εμπειριών, στη συνέχεια θα περιγραφεί η διαταραχή του 
Μετατραυματικού Στρες και οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβά-

σεις σε ενήλικες, παιδιά και εφήβους με αυτή την διαταραχή 
με ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης. Τέλος, ακολουθεί η 
συζήτηση της ανασκόπησης.

2. Σεξουαλική κακοποίηση
Σεξουαλική κακοποίηση είναι η πράξη κατά την οποία ένας 
ενήλικας ή παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας ή έφηβοι εκμεταλλεύο-
νται τη σχέση εξάρτησης που μπορεί να έχουν με ένα (μικρότε-
ρο) παιδί παραβιάζοντας την ακεραιότητά του, χωρίς το τελευ-
ταίο να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.  Η οποιαδήποτε τέτοια 
πράξη εκπορεύεται αποκλειστικά από τις ανάγκες του ενήλικα 
ή του μεγαλύτερου παιδιού ή εφήβου (σεξουαλικός ερεθισμός, 
θέση ισχύος ή ελέγχου ως προς το θύμα,  Εθνικό Κέντρο Παι-
δικής Κακοποίησης και Παραμέλησης (NCCAN) των Η.Π.Α), 
ενώ θεωρείται από το νομικό κράτος παράνομη [2]. 
Ο παραπάνω ορισμός περιλαμβάνει κάθε είδους πράξη με σε-
ξουαλικές αποχρώσεις, πέραν της ολοκληρωμένης σεξουαλι-
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Περίληψη
Η εφαρμογή εμπειρικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων στις ψυχικές διαταραχές αποτελεί στις μέρες μας κάτι αυτονόητο και 
επιβεβλημένο. Η κακοποίηση και ιδιαίτερα η σεξουαλική κακοποίηση σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες επιβαρύνει σημαντικά 
την ψυχική υγεία του ατόμου και θέτει σε κίνδυνο την ζωή του, αν δεν αντιμετωπιστεί. Αυξάνεται η πιθανότητα να εμφανιστεί 
Μετατραυματικό στρες. Το NICE προτείνει τη γνωσιακή συμπεριφοριστική προσέγγιση ως θεραπεία εκλογής για άτομα, τα 
οποία αναπτύσσουν μετατραυματικό στρες. Θα δοθεί αρχικά ένας ορισμός για τη σεξουαλική κακοποίηση και στη συνέχεια θα 
συζητηθεί η επίδραση των τραυματικών εμπειριών. Επιπλέον, θα περιγραφούν τα κλινικά χαρακτηριστικά της διαταραχής του 
Μετατραυματικού Στρες και οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε ενήλικες, παιδιά και εφήβους με αυτή την διαταραχή και με 
ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης. Η έκθεση στο τραύμα με τη γνωσιακή αναδόμηση μπορεί να συνδυαστεί με την εκπαίδευση 
σε τεχνικές διαχείρισης έντονων συναισθημάτων και διαπροσωπικών σχέσεων. Θα γίνει αναφορά στην αποτελεσματικότητα της 
γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας. Τέλος, ακολουθεί η συζήτηση της ανασκόπησης. Ο συνδυασμός των διαφόρων 
τεχνικών -έκθεση στο τραύμα και εκπαίδευση στη διαχείριση έντονων συναισθημάτων και διαπροσωπικών σχέσεων- οδηγεί σε 
μία αυξημένη εναισθησία για το τραύμα της σεξουαλικής κακοποίησης και τις επιπτώσεις αυτού στην καθημερινότητα του ατό-
μου. Αυτό μειώνει την πιθανότητα για νέα θυματοποίηση των ατόμων στο μέλλον.
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κής, όπως η επιδειξιμανία, η θωπεία των γεννητικών οργάνων 
του παιδιού από άλλο άτομο ή το αντίστροφο, ο αυνανισμός 
και άλλου είδους ερωτικές πράξεις ενώπιον του παιδιού, η 
χρησιμοποίηση του τελευταίου για παραγωγή πορνογραφικού 
υλικού, η επίδειξη τέτοιου είδους υλικού στο παιδί κ.ά. Στη 
διεθνή βιβλιογραφία, όλα τα παραπάνω βρίσκονται κάτω από 
την ομπρέλα του όρου: «παιδική σεξουαλική κακοποίηση». 
Δεν υπάρχουν ακριβή στατιστικά στοιχεία για το ποσοστό 
κακοποίησης στην παιδική ηλικία γιατί οι περισσότερες περι-
πτώσεις δεν φτάνουν ποτέ να αποκαλυφθούν και να καταγγελ-
θούν. Οι θύτες μπορεί να εκβιάζουν τα θύματα σε περίπτωση 
αποκάλυψης, ενώ έντονα συναισθήματα ντροπής της οικογέ-
νειας μπορεί να μπαίνουν εμπόδια σε μια τέτοια αποκάλυψη. 
Επιπλέον, σημάδια άσκησης φυσικής ή σεξουαλικής βίας σε 
κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχουν. Τέλος, ενήλικες με τα πα-
ραπάνω βιώματα δεν έχουν μνήμη αυτών, ιδιαίτερα αν ο θύτης 
είχε με το θύμα πολύ στενή σχέση. Ο ίδιος ο κλονισμός, όμως, 
της εμπιστοσύνης των παιδιών είναι που μάλλον συμβάλλει στη 
μη αποκάλυψη και την οδήγηση σε δυσάρεστες συνέπειες για 
τον ψυχισμό του ατόμου. 

3. Η επίδραση του τραύματος 
Η σεξουαλική κακοποίηση αποτελεί ένα σημαντικό τραυματι-
κό γεγονός στη ζωή του ατόμου. Μπροστά σε κάθε αγχογόνο 
ερέθισμα ή απειλητική κατάσταση, ο εγκέφαλος μας, προκει-
μένου να διαφυλάξει τη σωματική μας ακεραιότητα, ενεργο-
ποιεί το μηχανισμό «φυγής ή πάλης». Αν, όμως, ούτε η πάλη 
ούτε η φυγή είναι δυνατή, τότε ο οργανισμός αποτρέπει τον 
απώτερο κίνδυνο με την εσωτερική φυγή [3]: το πάγωμα και 
τον κατακερματισμό της εμπειρίας [4]. Από αυτή τη στιγμή και 
μετά μιλάμε για τον ψυχικό τραυματισμό του ατόμου. Το πά-
γωμα θα επέλθει μετά από την έκκριση μεγάλων ποσοτήτων 
ενδορφινών, που καταστέλλουν τον φόβο και έτσι αποστασι-
οποιούν ψυχικά το άτομο. Το τελευταίο θα μείνει παθητικό, 
αδυνατώντας να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό αντίληψης. 
Ο κατακερματισμός ακολουθεί το πάγωμα. Η εμπειρία του γε-
γονότος καταγράφεται σε κομμάτια, ως αποτέλεσμα του παρα-
πάνω μηχανισμού αποστασιοποίησης και το άτομο δεν μπορεί 
να αφηγηθεί με τη σειρά την ακολουθία των γεγονότων. Μπο-
ρούμε να αντιληφθούμε ότι κάτι συνέβη μέσα από διασκορπι-
σμένες εικόνες, ήχους, αισθήσεις, συναισθήματα και σκέψεις, 
αλλά δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι συνέβη [5].    
Η αποπροσωποποίηση και η αποπραγματοποίηση είναι επί-
σης συμπτώματα που με τον τρόπο τους προστατεύουν τον 
εγκέφαλο. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για «μια υγιή τεχνική 
επιβίωσης που σταματάει τη φρίκη του γεγονότος πριν γίνει 
ανυπόφορη πραγματικότητα» [6]. 
Η πορεία του τραύματος, γενικότερα, εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες, όπως η προσωπική ιστορία του ατόμου, τα χα-
ρακτηριστικά του, οι μηχανισμοί αντιμετώπισης που διαθέτει, 
η κοινωνική του κατάσταση, η εκπαίδευση και το φύλο. Επι-
πλέον, το υποστηρικτικό δίκτυο που διαθέτει, οι συνθήκες του 
τραυματικού γεγονότος (προβλεψιμότητα, διάρκεια, συνέπει-
ες), καθώς και η σημασία/νοηματοδότηση που του αποδόθηκε, 
παίζουν σημαντικό ρόλο. 

4. Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες 
4.1. Επιδημιολογία
Ένα άτομο μπορεί να εκδηλώσει Μετατραυματικό στρες, εάν 

βιώσει ή είναι μάρτυρας ενός ακραίου τραυματικού γεγονότος 
με πραγματικό ή επαπειλούμενο θάνατο, σοβαρό τραυματισμό 
ή απειλή της σωματικής ακεραιότητας του ίδιου ή των άλλων. 
Ο επιπολασμός σε δείγματα κοινότητας κυμαίνεται από 6,8% 
μέχρι 7,8% [7, 8]. Οι γυναίκες είναι πολύ πιο πιθανό (κατά δυο 
φορές) να αναπτύξουν Μετατραυματικό στρες. Το πιο σύνη-
θες για αυτόν τον πληθυσμό είναι η σεξουαλική κακοποίηση 
(επιπολασμός Μετατραυματικού στρες από 31% έως 57%), 
ενώ για τους άνδρες είναι η μάχη (20%) [7, 8]. 
Όσον αφορά το φαινόμενο της κακοποίησης στην παιδική 
ηλικία, οι Krantz and Ostergen [9], μελετώντας το φαινόμενο 
στην Σουηδία, έδειξαν  ότι μια στις πέντε γυναίκες υπήρξε 
θύμα κακοποίησης κατά τη διάρκεια της εφηβικής και παιδι-
κής της ηλικίας. Κάθε χρόνο περίπου 73.000.000 αγόρια και 
150.000.000 κορίτσια υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση σε 
ολόκληρο τον πλανήτη, ενώ ταυτόχρονα η ενδοοικογενειακή 
παραβίαση καλύπτει το ½ ως 1/4 της παραβίασης [10]. Πιο συ-
χνά, κακοποίηση παρατηρείται σε ιδρύματα παιδιών [11, 12].
Σχετικά με την Ελλάδα και τις μελέτες που έχουν γίνει για τον 
επιπολασμό, οι  Αgathonos και Fereti [13] έδειξαν ότι το ποσο-
στό παραβίασης στα κορίτσια ηλικίας έως 18 ετών είναι 17%, 
ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα αγόρια ηλικίας έως 18 ετών 
ήταν 7%. Αντίστοιχα ευρήματα, όσον αφορά στα χαμηλότερα 
συγκριτικά ποσοστά στα αγόρια, υπήρξαν και από μια ανε-
ξάρτητη μελέτη επί ανδρών αστυνομικών [14], όπου και ανα-
φέρθηκαν ποσοστά σεξουαλικής παραβίασης 8% σε αγόρια 
ηλικίας έως 18 ετών. Η έκθεση σε τραυματική εμπειρία αυ-
ξάνει γενικά την πιθανότητα και τη συχνότητα εμφάνισης του 
Μετατραυματικού Στρες [15].

4.2.  Πορεία 
Η μετατραυματική διαταραχή άγχους μπορεί να εμφανιστεί 
σε κάθε ηλικία. Τα συμπτώματα αρχίζουν συνήθως στο πρώτο 
χρονικό διάστημα των 3 μηνών μετά την έκθεση στο τραύμα. 
Η αντίδραση στο τραύμα πληροί αρχικά τα κριτήρια ενός οξέ-
ος Μετατραυματικού στρες (βλ. DSM). Τα συμπτώματα μπο-
ρούν να αλλάξουν με το πέρασμα του χρόνου. Η διάρκεια των 
συμπτωμάτων είναι διαφορετική, όπου σε κάποιους, σε ένα 
χρονικό διάστημα 3 μηνών, παρατηρείται μία πλήρης ύφεση, 
ενώ σε κάποιους άλλους τα συμπτώματα διαρκούν πάνω από 
12 μήνες. Η βαρύτητα, η διάρκεια και η εμπλοκή του ατόμου 
με το γεγονός αποτελούν σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι 
αυξάνουν την πιθανότητα για την εξέλιξη της διαταραχής [16]. 

4.3.  Συννοσηρότητα
Το Μετατραυματικό στρες παρουσιάζει υψηλό βαθμό συννο-
σηρότητας με άλλες διαταραχές του Άξονα Ι. Η κατάθλιψη, η 
κατάχρηση ουσιών, η αυτοκτονικότητα, η διαταραχή πανικού, 
η αγοραφοβία, η κοινωνική φοβία, η σωματοποιητική διατα-
ραχή, η ειδική φοβία, η ψυχαναγκαστική διαταραχή μπορεί να 
εμφανιστούν σε συνδυασμό με συμπτώματα Μετατραυματικού 
στρες [17]
Τέλος, αναφορικά με τον Άξονα ΙΙ, η μεθοριακή διαταραχή 
προσωπικότητας φαίνεται να υποκρύπτει χρόνια μετατραυμα-
τική διαταραχή. Επιπλέον, κατά την ταξινόμηση του ICD – 10, 
η χρόνια διαταραχή προσωπικότητας μετά από ψυχοτραυμα-
τική εμπειρία (F62.0) μπορεί να εμφανιστεί σε σοβαρές περι-
πτώσεις, έχοντας συνήθως μη αναστρέψιμη μορφή [17]
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4.4.  Ιδιαιτερότητες στα παιδιά και τους εφήβους
Όσον αφορά τα παιδιά και τους εφήβους, παρατηρείται, επι-
πλέον, η εκδήλωση εξωτερικευμένων διαταραχών, όπως οι 
διαταραχές διαγωγής και γενικότερα προβλήματα συμπερι-
φοράς. Θέματα ή πτυχές του τραυματικού γεγονότος μπορεί 
να παρουσιάζονται επαναλαμβανόμενα μέσα από το παιχνίδι 
τους, ενώ μπορεί να υπάρχουν τραυματικά όνειρα χωρίς ανα-
γνωρίσιμο περιεχόμενο. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπο-
ρεί να παρουσιάσουν αμνησία και να εμφανίσουν συμπτώματα 
αποφυγής ή μουδιάσματος, σε μια ένδειξη απουσίας συναι-
σθηματικής απαντητικότητας. Μπορεί, επίσης, να εμφανίζουν 
δυσκολίες στον ύπνο και συμπτώματα γενικευμένου άγχους. 
Μπορεί να αποφεύγουν καταστάσεις που έχουν ή δεν έχουν 
εμφανή σχέση με το τραυματικό γεγονός, καθώς και να ασχο-
λούνται με συγκεκριμένες λέξεις, ήχους ή σύμβολα. Το παιχνί-
δι τους μπορεί να είναι είτε καταναγκαστικό – επαναλαμβα-
νόμενο (Μετατραυματικό), είτε λιγότερο επαναλαμβανόμενο 
(αναπαραστατικό). Το δεύτερο, σε αντίθεση με το πρώτο, 
φαίνεται να μειώνει το άγχος. Στους εφήβους τα συμπτώματα 
μοιάζουν με αυτά των ενηλίκων, ενώ σε καταστάσεις χρόνιου 
στρες μπορεί να παρουσιαστεί αποπροσωποποίηση, αποπραγ-
ματοποίηση, αυτό-τραυματική συμπεριφορά, κατάχρηση ουσι-
ών και αδυναμία ελέγχου παρορμήσεων.  
Σύμφωνα με τον Maercker [18] τα παιδιά και οι έφηβοι μπορεί 
να εκδηλώσουν συμπτώματα Μετατραυματικού στρες μέσα 
από σωματικά συμπτώματα (π.χ. πόνος στο κεφάλι, την κοι-
λιά), να παλινδρομήσουν σε δεξιότητες που είχαν κατακτήσει 
σε προηγούμενο εξελικτικό στάδιο, να εκδηλώσουν άγχος 
όταν μένουν μόνα ή στο σκοτάδι, καθώς και να μειωθούν οι 
κοινωνικές τους επαφές στο σχολείο και στην οικογένεια. Επι-
πλέον, το παιχνίδι περιορίζεται, ενώ μπορεί να εκδηλωθούν 
νέες φοβίες. 

5. Η εφαρμογή της γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθερα-
πείας σε ενήλικες, παιδιά και εφήβους με ιστορικό παιδικής 
σεξουαλικής κακοποίησης. 
5.1. Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση
 Μια σημαντική αρχή για την κατανόηση του Μετατραυματι-
κού στρες μέσα από το γνωσιακό μοντέλο, έκαναν οι Foa και 
Kozak [19]. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, το τραυματικό γε-
γονός ή ερέθισμα νοηματοδοτείται αρνητικά από το άτομο με 
σκέψεις/πεποιθήσεις, όπως «Συνήθιζα να έχω τον έλεγχο της 
ζωής μου, αλλά όχι τώρα πια». Ακόλουθα συναισθήματα είναι 
η ντροπή, ο θυμός, και η ενοχή. Οι πεποιθήσεις και το αίσθημα 
ταυτότητας του ατόμου  διαφοροποιούνται αντίστοιχα (π.χ. Εί-
μαι αδύναμος, αβοήθητος), δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο 
ευαλωτότητας στην επαναβίωση των φοβικών συμπτωμάτων 
[20]. Η ερευνητική πρόταση που δίνεται από τους παραπάνω 
συγγραφείς είναι η ενεργοποίηση αυτού του δικτύου με πα-
ρουσία νέων περιβαλλοντικών πληροφοριών, μη σχετιζόμενων 
με το τραυματικό γεγονός και μνήμη. Αποδυναμώνονται έτσι 
οι «συνδέσεις» του παραπάνω «δικτύου», ο φόβος επανεξετά-
ζεται και νέες πιο λειτουργικές πεποιθήσεις αναδεικνύονται. 
Ένας γνωσιακός συμπεριφορικός θεραπευτής, που θα θελή-
σει να εφαρμόσει θεραπευτικό πλάνο για το Μετατραυματικό 
στρες, γνωρίζει ότι αυτό περιλαμβάνει ψυχοεκπαίδευση, εκ-
παίδευση σε δεξιότητες (χαλάρωση, αναγνώριση και διαχεί-
ριση συναισθημάτων, mindfulness), εκπαίδευση στην επικοι-
νωνία και τη διεκδικητικότητα [17, 21]. Επιπλέον, εντάσσει τις 

συμπεριφορικές τεχνικές, όπως την αφήγηση της τραυματικής 
εμπειρίας και την έκθεση στην φαντασία ή in vivo, σε εξωτε-
ρικά και εσωτερικά σημάδια (triggers). Ο θεραπευόμενος εκ-
παιδεύεται στη γνωσιακή αναδόμηση, ενώ ταυτόχρονα αντι-
μετωπίζονται τυχόν προβλήματα ζωής που συνδέονται με το 
τραύμα, όπως συνθήκες διαβίωσης ή κακή σωματική υγεία.  
Η ψυχοεκπαίδευση γίνεται τόσο στους ίδιους τους θεραπευό-
μενους, όσο και στις οικογένειές τους, εάν πρόκειται για ανή-
λικους. Στόχος είναι να παρουσιαστεί ένα αιτιολογικό μοντέλο 
στους θεραπευόμενους και να δοθεί εξήγηση για το πως εμφα-
νίστηκε και διατηρείται η τωρινή δυσκολία/πρόβλημα.  
Βασικό κομμάτι της παρέμβασης είναι οι γνωσιακές ερμηνείες 
του τραύματος, που χωρίζονται σε πρωτογενείς και δευτερο-
γενείς, καθώς και οι χειρότερες στιγμές (hot-spots) της μνήμης 
του τραύματος. Όσον αφορά τις ερμηνείες, οι πρωτογενείς 
γεννιούνται κατά τη διάρκεια της έκθεσης στο τραύμα (π.χ. 
το θύμα νιώθει αηδία), ενώ οι δευτερογενείς δημιουργούνται 
μετά την έκθεση (π.χ. το θύμα θεωρεί ότι δεν αντιστάθηκε 
επαρκώς και νιώθει γενικά αδύναμο) [17]. 
Τα hot spots συνοδεύονται από πολύ έντονα συναισθήματα και 
δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, ενώ ένας θεραπευτής μπορεί να 
αντιληφθεί πότε ενεργοποιούνται μέσα από την αλλαγή της έκ-
φρασης του προσώπου του θεραπευόμενου, την αύξηση της μυ-
ϊκής έντασης, την αλλαγή του τρόπου που κάθεται, την αλλαγή 
του τόνου της φωνής, την αλλαγή της βλεμματικής επαφής και 
την αυξανόμενη ψυχοφυσιολογική ένταση [17]. H θεραπεία επι-
κεντρώνεται στη σταδιακή έκθεση μέσω της φαντασίας και οι 
βασικοί στόχοι είναι η μείωση του άγχους, η κατασκευή ενός 
σεναρίου (διορθωτική εμπειρία) μέσω της δημιουργίας εικόνων 
αντιμετώπισης, η επαναξιολόγηση των πεποιθήσεων καθώς και 
η προσαρμογή αυτών στη ζωή του ατόμου.  
Η εφαρμογή της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπεί-
ας σε παιδιά και εφήβους με ιστορικό σεξουαλικής κακοποί-
ησης περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασμό 
με την αυτονόητη συνεργασία του/της θεραπευτή/θεραπεύτρι-
ας με την οικογένεια των ανηλίκων ατόμων. Ο βασικός στό-
χος, λοιπόν, της γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπεί-
ας είναι η τροποποίηση της σημασίας του τραύματος και των 
συνεπειών του, οι οποίες ενεργοποιούν συμπεριφορές ασφα-
λείας και αποφυγής. Η αναδόμηση εστιάζεται στο γεγονός ότι 
το τραύμα δεν έχει πλέον καταστροφικές συνέπειες στη ζωή 
του ατόμου. Έτσι, υπάρχει πλέον η λεγόμενη οπτική γωνία του 
«τότε και τώρα» [17]. 

5.2. Εκπαίδευση δεξιοτήτων στη διαχείριση του συναισθήματος 
και των διαπροσωπικών σχέσεων - Skills Training in Affect and 
Interpersonal Regulation (STAIR)
Οι Cloitre, Stovall - McClough et al [22] υποστήριξαν ότι, αν 
και οι θεραπείες έκθεσης έχουν φανεί να είναι οι πιο αποτελε-
σματικές στη θεραπεία του τραύματος στον παιδικό πληθυσμό, 
δεν χρησιμοποιούνται το ίδιο συχνά στον ενήλικο πληθυσμό. 
Επιπλέον, το γνωσιακό συμπεριφοριστικό θεραπευτικό πρω-
τόκολλο για το Μετατραυματικό στρες δεν σχεδιάστηκε ώστε 
να «ακουμπάει» εκτενώς τις συναισθηματικές και διαπροσω-
πικές δυσκολίες που έχουν αναφερθεί παραπάνω και οι οποί-
ες αποτελούν βασικά επακόλουθα της κακοποίησης [23, 24]. 
Από τους Cloitre, Koenen et al. [25] δημιουργήθηκε λοιπόν 
ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο με στόχο την εκπαίδευση σε συ-
ναισθηματικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, μέσω της τυπο-
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ποιημένης (standardized) θεραπείας έκθεσης (Skills Training 
in Affect and Interpersonal Regulation, STAIR). Η εν λόγω 
θεραπεία ολοκληρώνεται σε 16 συνεδρίες. Οι πρώτες 8 αφιε-
ρώνονται στην εκπαίδευση δεξιοτήτων, στην αναγνώριση και 
διαχείριση των συναισθημάτων, επηρεασμένες από τη διαλε-
κτική θεραπεία, και οι υπόλοιπες 8 στη σταδιακή έκθεση. Πιο 
συγκεκριμένα περιέχει: αναγνώριση και διαχείριση συναισθη-
μάτων, ανοχή στη δυσφορία (distress tolerance), ενίσχυση βί-
ωσης θετικών συναισθημάτων, αναγνώριση πεποιθήσεων για 
τους άλλους και ενεργοποίηση αυτών στην καθημερινή ζωή 
του ατόμου, σύγκρουση μεταξύ συναισθημάτων κακοποίησης 
και τωρινών στόχων ζωής, παιχνίδια ρόλων σχετικά με ζητή-
ματα εξουσίας και ελέγχου, καθώς και ευελιξία στις διαπρο-
σωπικές καταστάσεις που αφορούν διαφορές ισχύος (Φάση Ι).  
Η φάση ΙΙ περιλαμβάνει την έκθεση στο τραυματικό ιστορι-
κό μέσα από έκθεση στη φαντασία και αφηγήσεις των τραυ-
ματικών γεγονότων, τόσο από την παιδική όσο και από την 
ενήλικη ζωή, ανιχνεύοντας αρνητικά διαπροσωπικά σχήματα 
που έχουν διαμορφωθεί. Σκοπός είναι τα σχήματα αυτά να 
συγκριθούν με πιο προσαρμοστικά, μέσα από τη διαδικασία 
STAIR, και τα τελευταία να εφαρμοστούν στην καθημερινή 
ζωή. Επιπλέον, η έκθεση in vivo, που υπάρχει σε ένα γνωσι-
ακό συμπεριφοριστικό πρωτόκολλο, αντικαθίσταται από 2 
άλλα στοιχεία. Αρχικά, εισάγεται ένας έλεγχος σταθεροποίη-
σης μετά την έκθεση, ώστε να καθοδηγήσει τον συμμετέχοντα 
στη ρύθμιση της συναισθηματικής του σταθερότητας και τον 
προσανατολισμό του στο παρόν. Έπειτα, ακολουθεί μια πα-
ρέμβαση στοχευμένη στο συναίσθημα, όπου ζητείται να ανα-
γνωρίσει την ύπαρξη ή μη συναισθημάτων, όπως φόβος, άγχος, 
στενοχώρια ή αποσύνδεση, που βίωσε κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης, καθώς και την έντασή τους. 
Οι δύο βασικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, δείχνουν 
ότι το χρόνιο και πρόωρο στη ζωή τραύμα επιφέρει σημαντικές 
και διαπροσωπικές δυσκολίες. Για το λόγο αυτό η θεραπεία 
για το Μετατραυματικό στρες που σχετίζεται με αυτές τις δυ-
σκολίες χρειάζεται να εντάξει ως θεραπευτικούς στόχους τόσο 
τη διαδικασία έκθεσης, που έχει φανεί αποτελεσματική, όσο 
και την εκπαίδευση σε μια σειρά από δεξιότητες. Οι τελευ-
ταίες αφορούν κυρίως συναισθηματικούς και διαπροσωπικούς 
τομείς. 
Η τελευταία έρευνα που πραγματοποιήθηκε προς εξέταση αυ-
τού του μοντέλου έγινε από τους Cloitre et al. [22] και είχε ως 
κύρια ερευνητική υπόθεση κατά πόσο η εκπαίδευση σε δεξιό-
τητες διαχείρισης συναισθημάτων και διαπροσωπικών σχέσε-
ων που ακολουθούνται από την έκθεση θα δώσουν καλύτερα 
αποτελέσματα, σε σύγκριση με θεραπευτικές συνθήκες, όπου 
η έκθεση δεν εφαρμόζεται με τον εν λόγω συνδυασμό. (περισ-
σότερες πληροφορίες για το δείγμα, βλ. πίνακα Ι). 
Τα συμπεράσματα της έρευνας αναδεικνύουν τόσο την αξία 
της δημιουργίας μιας ισχυρής θεραπευτικής σχέσης όσο και 
την εκπαίδευση σε δεξιότητες διαχείρισης συναισθήματος, 
πριν από την εφαρμογή της έκθεσης σε ασθενείς με χρόνιο 
Μετατραυματικό στρες. Η τροποποίηση των δυσλειτουργικών 
πεποιθήσεων, επηρεασμένων από το τραύμα, «ανοίγει το δρό-
μο» σε πιο σταθερά αποτελέσματα για τη θεραπεία έκθεσης. 

6. Η αποτελεσματικότητα γνωσιακών συμπεριφοριστικών  
προσεγγίσεων 
Συγκεντρώθηκαν 16 μελέτες (βλ. Πίνακα ΙΙ), οι οποίες αναδει-

κνύουν την αποτελεσματικότητα διαφόρων στοιχείων της γνω-
σιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας, κυρίως της γνωσιακής 
αναδόμησης. Πιο συγκεκριμένα, για τις παρεμβάσεις αυτές 
φάνηκε μεγαλύτερη μείωση των συμπτωμάτων Μετατραυματι-
κού στρες, κατάθλιψης, άγχους και διαταραχών ύπνου (εφιάλ-
τες). Στα παιδιά παρουσιάστηκε, επιπλέον, βελτίωση στα προ-
βλήματα συμπεριφοράς και στο αίσθημα ντροπής, ενώ στους 
γονείς που συμμετείχαν βελτιώθηκαν οι δεξιότητες προσωπι-
κής ασφάλειας των παιδιών και συμπεριφορών φροντίδας. Επί 
προσθέτως, οι γονείς ανέφεραν μικρότερη συναισθηματική 
δυσφορία κατά τις αναμνηστικές μετρήσεις, ενώ όλα τα παρα-
πάνω αποτελέσματα φάνηκαν να διατηρούνται ακόμα και ένα 
χρόνο μετά την παρέμβαση. 
Ένα σημαντικό μειονέκτημα των γνωσιακών συμπεριφορικών 
παρεμβάσεων φάνηκε να είναι η πρόωρη διακοπή των συμμε-
τεχόντων στις πειραματικές συνθήκες (dropouts). Αυτός ήταν 
και ο λόγος που οι Cloitre et al. [22] θέλησαν να εξετάσουν 
κατά πόσο η έμφαση και η προτεραιότητα στην εκπαίδευση 
στις διαπροσωπικές δεξιότητες, αλλά και στην αναγνώριση και 
διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων, θα συμβάλλουν σε μι-
κρότερα ποσοστά διακοπής. Δημιούργησαν λοιπόν το μοντέλο 
STAIR, το οποίο δίνει χρόνο στην εγκαθίδρυση θεραπευτικής 
σχέσης, απαραίτητης για τη θεραπεία τραύματος, προετοιμά-
ζει τον θεραπευόμενο για τη θεραπεία έκθεσης, μέσα από την 
αναζήτηση των δυνατών του σημείων, και την εκπαίδευση σε 
νέες δεξιότητες. Το γεγονός ότι η εκπαίδευση προηγείται της 
έκθεσης και της διαχείρισης του συναισθήματος, αυξάνει το 
ποσοστό επιτυχίας. Οι δύο έρευνες των Cloitre και συνεργα-
τών [22, 25] δείχνουν πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα, όσον 
αφορά τη μείωση των συμπτωμάτων του Μετατραυματικού 
στρες και του άγχους (state anxiety), καθώς και στη βελτίω-
ση διαχείρισης του θυμού,  αλλά και του κοινωνικού δικτύου 
και υποστήριξης του ατόμου. Υπήρξαν μικρότερα ποσοστά δι-
ακοπής και τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν για περισσότερο 
διάστημα.    
Εν κατακλείδι, μια θεραπεία βημάτων, όπως η STAIR, που ξε-
κινάει από την εκπαίδευση σε δεξιότητες και καταλήγει στην 
έκθεση, έχει καλύτερα αποτελέσματα και λιγότερες αρνητικές 
επιπτώσεις, σε σύγκριση με άλλες που δεν περιλαμβάνουν 
τίποτα από τα δύο. Η σημαντική διαφορά που φάνηκε στις 
αναμνηστικές συναντήσεις μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
τα άτομα αυτά αντιμετωπίζοντας καθημερινά προκλήσεις στις 
διαπροσωπικές τους σχέσεις και σε άλλους τομείς της ζωής 
τους και εφαρμόζοντας ταυτόχρονα με επιτυχία τη θεραπεία 
έκθεσης, μαθαίνουν να αντιδρούν λιγότερο στα γεγονότα σαν 
υπενθυμητές τραύματος. Ταυτόχρονα, η κατάρτιση των δε-
ξιοτήτων παρέχει εκείνες τις στρατηγικές που βοηθούν στην 
αντιμετώπιση της κατάστασης με ένα ρεαλιστικό και αποτελε-
σματικό τρόπο. 
Η αποτελεσματικότητα της γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυ-
χοθεραπείας στο μετατραυματικό στρες έχει τεκμηριωθεί [26] 
και η αξιολόγησή της συνεχίζεται. O συνδυασμός των διαφό-
ρων τεχνικών, όπως περιγράφηκε πιο πάνω, αποτελεί το κλει-
δί για την επιτυχία της ψυχοθεραπείας. 

7. Συζήτηση
H σεξουαλική κακοποίηση και γενικότερα η κακοποίηση στην 
παιδική ηλικία αποτελεί έναν παράγοντα ευαλωτότητας. Αν 
δεν αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, τα οποία απορρέουν 
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από αυτή, τότε αυξάνεται ο κίνδυνος για νέα θυματοποίηση 
στο μέλλον και επιβάρυνση της ψυχικής υγείας [27] καθώς και 
ανάπτυξη συννοσηρότητας[17, 18, 28].
Η παιδική σεξουαλική κακοποίηση δεν θα φτάσει πάντα σε μια 
καταγγελία και πολύ περισσότερο στην προστασία του ανηλί-
κου. Πολλοί παράγοντες θα εμποδίσουν κάτι τέτοιο, όπως ο 
φόβος του θύματος, η ντροπή της οικογένειας, η απουσία ση-
μαδιών σωματικής παραβίασης, η έλλειψη δομών στέγασης 
κακοποιημένων παιδιών κ.α. Η κακοποίηση στην παιδική ηλι-
κία θα οδηγήσει κάποιες περιπτώσεις ατόμων να αναπτύξουν 
δυσκολίες στη ρύθμιση του συναισθήματος (κυρίως του θυμού) 
και στις διαπροσωπικές σχέσεις (αστάθεια, έλλειψη ικανοποί-
ησης), θα εκδηλώσουν άγχος, κατάθλιψη, ή/και συμπτώματα 
Μετατραυματικού στρες, καθώς και χαμηλή αυτοεκτίμηση. 
Οι πεποιθήσεις των ατόμων που έχουν πέσει θύματα σεξου-
αλικής κακοποίησης, διαποτίζονται από έντονη δυσπιστία, 
αίσθηση κατωτερότητας, έλλειψη αξίας και δύναμης, καθώς 
και αυτομομφές. Ακολούθως, παρουσιάζουν μια γενικότερη 
δυσκολία να εμπιστευτούν ανθρώπους, κάτι που εκδηλώνεται 
και στην θεραπευτική σχέση. Επιπλέον, τα άτομα, τα οποία 
έχουν κακοποιηθεί, έχουν δυσκολία να αποδεχτούν τον ρόλο 
του θεραπευόμενου. Θεωρούν ότι πρέπει να λύσουν μόνα τους 
τα προβλήματα και ότι είναι παντοδύναμα [18]. Επομένως, η 
εγκατάσταση μιας καλής θεραπευτικής σχέσης και η σταθε-
ροποίηση της κατάστασης του ατόμου οδηγούν στο επόμενο 
βήμα, δηλαδή στην αύξηση κινήτρου του ατόμου για να επε-
ξεργαστεί τις τραυματικές του εμπειρίες. Ο θεραπευτής θα 
πρέπει να εξασφαλίσει την ασφάλεια του θεραπευόμενου, δι-
ότι οποιαδήποτε επαφή με τον θύτη αυξάνει την πιθανότητα 
για νέα θυματοποίηση και εμποδίζει την αρχή της θεραπείας. 
Η έκθεση στις τραυματικές εμπειρίες δεν μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί, όταν συνεχίζεται η κακοποίηση [17].
Η σχέση με τον θεραπευτή ενεργοποιεί τις εμπειρίες από την 
σχέση με τον θύτη. Παρουσιάζονται προβλήματα στις κατηγο-
ρίες: έλεγχος, εμπιστοσύνη, ασφάλεια και εγγύτητα. Η θερα-
πευτική σχέση οφείλει να είναι μία νέα θετική εμπειρία για 
τον/την θεραπευόμενο/η, η οποία θα τον/την βοηθήσει να κερ-
δίσει την εμπιστοσύνη απέναντι στους άλλους και στην οποία 
θα γίνει σεβαστή η προσωπικότητα του/της.
Θα ήταν πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τις συνθήκες κάτω 
από τις οποίες μπορεί να ξεκινήσει η ψυχοθεραπεία. Έτσι 
λοιπόν ακολουθούμε τα εξής βήματα: διαγνωστική διαδικα-
σία, αντιμετώπιση της συννοσηρότητας και ιδιαίτερα της αυτο-
κτονικότητας. Αντενδείξεις για μία θεραπεία τραύματος είναι 
η αυτοκτονικότητα, το οξύ ψυχωσικό και μανιακό επεισόδιο 
ή μια εγκατεστημένη σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή 
κυρίως τύπου Ι. Σε αυτές τις διαταραχές η εκπαίδευση στη 
διαχείριση έντονων συναισθημάτων και στις κοινωνικές δεξι-
ότητες μπορούν να αμβλύνουν την επίδραση των τραυμάτων. 
Αρχικός βασικός στόχος είναι να εξασφαλίσουμε ασφάλεια. 
Αν το θύμα εξακολουθεί να έχει επικοινωνία με το θύτη, τότε 
οργανώνουμε μία αντιμετώπιση κρίσης, με σκοπό την απομά-
κρυνση του θύτη από το θύμα. Δεν  μπορεί να εφαρμοστεί σε 
αυτή τη φάση γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία, διότι η 
ψυχοθεραπεία θα μπορούσε να ενισχύσει την περαιτέρω θυ-
ματοποίηση. 
Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική θεραπεία εστιάζει στην επε-
ξεργασία των τραυματικών εικόνων και ερεθισμάτων, με 
σκοπό τη μείωση του άγχους (συμπτώματα Μετατραυματικού 

στρες), την αναδόμηση των πυρηνικών πεποιθήσεων και τον 
τρόπο που βλέπουν τα άτομα αυτά τους άλλους και το μέλλον 
τους. Η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία εστιάζει τόσο 
στο ίδιο το άτομο, όσο και στην οικογένειά του, εάν πρόκειται 
για παιδί ή έφηβο, εντάσσοντας στο θεραπευτικό πλάνο και 
τον μη παραβατικό γονέα/κηδεμόνα. Το εν λόγω μοντέλο μας 
δίνει ένα πλούσιο ρεπερτόριο από παρεμβάσεις, το οποίο μπο-
ρούμε να προσαρμόσουμε στις ανάγκες των θεραπευόμενων.
Νεότερες έρευνες που βασίζονται σε γνωσιακές συμπεριφο-
ριστικές τεχνικές, δίνουν έμφαση στη βελτίωση των διαπρο-
σωπικών σχέσεων και στη διαχείριση έντονων συναισθημάτων 
που σχετίζονται με την κακοποίηση, όπως ο θυμός. Ένα τέτοιο 
θεραπευτικό μοντέλο είναι το STAIR, η αποτελεσματικότητα 
του οποίου συνδέεται με σημαντική βελτίωση των παραπάνω. 
Συνδυάζει την έκθεση με εκπαίδευση σε δεξιότητες συναι-
σθημάτων και διαπροσωπικών σχέσεων. Η έκθεση φαίνεται 
να παίζει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία για τον έλεγχο των 
αντιδράσεων απέναντι στα τραυματικά ερεθίσματα, ενώ ταυ-
τόχρονα η εκπαίδευση σε δεξιότητες προσφέρει στρατηγικές 
για ρεαλιστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθημε-
ρινών καταστάσεων. Η παρέμβαση αυτή οδηγεί στα καλύτερα 
αποτελέσματα μείωσης των συμπτωμάτων και διατήρησης της 
ύφεσης.
Ο συνδυασμός των παραπάνω τεχνικών -έκθεση στο τραύμα 
και εκπαίδευση στη διαχείριση έντονων συναισθημάτων και 
διαπροσωπικών σχέσεων- οδηγούν σε μία αυξημένη εναι-
σθησία για το τραύμα της σεξουαλικής κακοποίησης και τις 
επιπτώσεις αυτού στην καθημερινότητα του ατόμου. Έτσι, μει-
ώνεται η πιθανότητα για νέα θυματοποίηση και θωρακίζεται 
καλύτερα η ψυχική υγεία του ατόμου.
Τέλος, όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν την πιστοποιημένη 
εκπαίδευση στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία, όπως 
αυτή προσφέρεται από την Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφο-
ριστικών Σπουδών και το κατάλληλο κίνητρο των θεραπευτών 
να διεισδύσουν στα τραύματα των ατόμων με δομημένο και 
αποτελεσματικό τρόπο. 
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Πίνακας Ι: Αποτελεσματικότητα θεραπευτικού μοντέλου STAIR για την ΔΜΨΣ συνδεόμενη με παιδική σεξουαλική κακοποίηση

Συγγραφέ-
ας/Έτος

Πληθυσμός - Στόχος Θεραπευτική Συνθήκη Διαγνωστικό εργαλείο Αποτέλεσμα

Cloitre et al., 
2002 (25)

58 Γυναίκες με ιστορικό 
παιδικής σεξουαλικής 
και/ή σωματικής κακο-
ποίησης και συμπτώματα 
ΔΜΨΣ

Οι συμμετέχουσες χωρί-
στηκαν τυχαία στις δύο 
συνθήκες: στη STAIR σε 
συνδυασμό με παρατετα-
μένη έκθεση (διάρκειας 
δώδεκα εβδομάδων με 16 
συναντήσεις) (n=31) και 
στην ομάδα ελέγχου (δώ-
δεκα εβδομάδες - minimal 
attention wait list) (n=27). 
Αναμνηστικές συναντή-
σεις έγιναν στους 3 και 9 
μήνες.  

the Childhood 
Maltreatment Interview 
Schedule, the Sexual 
Assault and Additional 
Interpersonal Violence 
Schedule, Clinician-
Administered PTSD 
Scale, Structured Clinical 
Interview for the DSM–IV, 
and borderline personality 
disorder (BPD) status was 
determined with the BPD 
section of the SCID-II, 
PTSD symptomatology 
was assessed with the 
Modified Posttraumatic 
Stress Disorder 
Symptom Scale, General 
Expectancy for Negative 
Mood Regulation Scale, 
the Anger Expression 
subscale, the Toronto 
Alexythimia Scale, the 14-
item 
Dissociation Scale, BDI, 
the State–Trait Anxiety 
Inventory, Inventory of 
Interpersonal Problems, 
the Social Adjustment 
Scale–Self Report, the 
48-item Interpersonal 
Support Evaluation List, 
the 12-item Working 
Alliance Inventory

Αυτοί που έλαβαν τη θεραπεία STAIR & Έκ-
θεση  παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε 
τρεις τομείς: ρύθμιση συναισθήματος, διαπρο-
σωπικές δεξιότητες και συμπτώματα ΔΜΨΣ. 
Τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν στους 3 και 9 
μήνες. Τα συμπεράσματα της έρευνας αναδει-
κνύουν την αξία της δημιουργίας μιας ισχυρής 
θεραπευτικής σχέσης και την εκπαίδευση σε 
δεξιότητες διαχείρισης συναισθήματος πριν 
από την εφαρμογή της Έκθεσης σε ασθενείς 
με χρόνια ΔΜΨΣ.

Cloitre et al., 
2010 (22) 

104 γυναίκες, ηλικίας 18 
έως 65, που είχαν λάβει 
διάγνωση ΔΜΨΣ από σε-
ξουαλική ή σωματική κα-
κοποίηση από τον γονέα 
ή φροντιστή τους, πριν την 
ηλικία των 18 ετών

Οι συμμετέχοντες χωρί-
στηκαν τυχαιοποιημένα 
σε 3 ομάδες: (α) Εκ-
παίδευση σε δεξιότητες 
(STAIR) & θεραπεία 
έκθεσης, (β) Υποστηρι-
κτικές συναντήσεις & θε-
ραπεία έκθεσης, (γ) Εκ-
παίδευση σε δεξιότητες 
(STAIR) και Υποστηρι-
κτικές συναντήσεις 

Clinical Administered 
PTSD scale, Structured 
Clinical interview 
for DSM – IV Axis 
I disorders, Clinical 
interview for DSM – III-R 
Personality Disorders, 
PTSD Symptom Scale 
– self report, General 
expectancy for Negative 
mood regulation scale, 
BDI, STAI – S, State – 
Trait Anger Expression 
Inventory, Interpersonal 
Support Evaluation List

Τα αποτελέσματα έδειξαν πλήρη ύφεση 
των συμπτωμάτων κατά 27% στην STAIR/
exposure, 24% στη STAIR/support, και 6% στη 
Support/ exposure. Το ποσοστό ύφεσης μάλι-
στα ήταν μεγαλύτερη (στατιστικά σημαντική) 
στην ομάδα STAIR/exposure. H διατήρηση 
της ύφεσης αυτής ήταν μεγαλύτερη στις ανα-
μνηστικές μετρήσεις για την ομάδα STAIR/
exposure (Ν=24%), (STAIR/support = 13%, 
και 0% στη Support/exposure.
Όλοι οι συμμετέχοντες και από τις τρεις ομά-
δες έδειξαν σημαντική βελτίωση στα συμπτώ-
ματα της κατάθλιψης, αλλά εκείνοι της ομάδας 
STAIR/exposure έδειξαν μεγαλύτερη βελτίω-
ση στα επίπεδα του άγχους (state anxiety), στη 
διαχείριση του θυμού και στη βελτίωση του 
κοινωνικού δικτύου και υποστήριξης. 
Τέλος, υπήρξαν μικρότερα ποσοστά drop out 
(15% STAIR/exposure, 26.3% STAIR/support, 
39.4% Support/exposure) και για την πρώτη 
πειραματική ομάδα οι μετρήσεις που γίνονταν 
στο τέλος κάθε συνεδρίας έδειχναν ότι ο μέσος 
όρος σοβαρότητας των συμπτωμάτων ΔΜΨΣ 
ήταν χαμηλότερος από την Support/Exposure. 
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Πίνακας ΙI: Αποτελεσματικότητα γνωσιακών συμπεριφορικών θεραπειών για την ΔΜΨΣ συνδεόμενη με παιδική σεξουαλική κακοποίηση

Συγγραφέ-
ας/Έτος

Πληθυσμός - Στόχος Θεραπευτική Συνθήκη Διαγνωστικό εργαλείο Αποτέλεσμα

Chard, 2005 
(29)

Γυναίκες, Παιδική σεξου-
αλική κακοποίηση

Σύνολο (71), Θεραπεία 
έκθεσης και γνωσιακή 
αναδόμηση (ατομική και 
ομαδική) – Cognitive 
processing therapy for 
sexual abuse (CPT-SΑ) 
(36), Ομάδα ελέγχου – 
Λίστα αναμονής (35)

Beck depression inventory, 
Clinical Administered 
Posttraumatic stress 
disorder scale, Structured 
Clinical Interview for the 
DSM-IV, the Dissociative 
Experiences Scale-II, 
Modified PTSD Symptom 
Scale

Η CPT-SA φάνηκε πιο αποτελεσματική 
στη μείωση των συμπτωμάτων, σε σύγκρι-
ση με την ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσμα-
τα διατηρήθηκαν για τουλάχιστον 1 χρόνο 
μετά τη λήξη της παρέμβασης.

McDonagh 
et al., 2005 
(30)

74 γυναίκες με ιστορικό 
παιδικής σεξουαλικής 
κακοποίησης και διαγνω-
σμένη ΔΜΨΣ

ΓΣΘ (29), Present – 
centered therapy (PCT: 
addressing current life 
difficulties) * (22), Ομάδα 
ελέγχου – Waiting list (23)

CAPS, SCID, ELS, BDI, 
STAI, TSI, Dissociative 
Experiences Scale, Cook 
– Madley Hostility Scale, 
STAXI, QOLI

Τόσο η ΓΣΘ όσο και η PCT φάνηκαν εξί-
σου αποτελεσματικές, σε σύγκριση με την 
ομάδα ελέγχου, όσον αφορά τη μείωση 
της συμπτωματολογίας ΔΜΨΣ, το άγχος 
και τις γνωσιακές πεποιθήσεις σχετιζόμε-
νες με το τραύμα. Τα αποτελέσματα για 
τη ΓΣΘ ομάδα φάνηκαν πιο σταθερά στο 
χρόνο, αν και είχε το μεγαλύτερο ποσοστό 
dropout. Καμιά όμως ομάδα δεν έδειξε 
σημαντική διαφορά στη μείωση των συ-
μπτωμάτων κατάθλιψης, αποσύνδεσης, 
θυμού και αύξηση της ποιότητας ζωής.

Krakow et 
al., 2001(31)

168 Γυναίκες με κύριο 
σύμπτωμα ΔΜΨΣ τους 
εφιάλτες, ιστορικό σεξου-
αλικής επίθεσης ως ενήλι-
κες ή παιδική σεξουαλική 
κακοποίηση (58%)

Η θεραπεία αποτελείτο 
από 3 τρίωρες συναντή-
σεις κάθε 15 μέρες, χρη-
σιμοποιώντας Γνωσιακή 
θεραπεία έκθεσης στη 
φαντασία, σε ομάδες (88). 
Ομάδα ελέγχου – Waiting 
list (80)

The Nightmare Frequency 
Questionnaire (NFQ), 
The Pittsburgh Sleep 
Quality Index (PSQI), The 
Clinician- Administered 
PTSD Scale (CAPS), 
The PTSD Symptom 
Scale (PSS), Nightmare 
Effects Survey (NES) 
(impairment associated 
with nightmares), 
Nightmare Distress 
Questionnaire (NDQ) 
(distress associated with 
nightmares), Pittsburgh 
Sleep Quality Index-
Addendum (PSQI-A) 
(PTSD related sleep 
s y m p t o m s ) , H a m i l t o n 
Anxiety and Depression 
scales, Sheehan Disability 
Inventory (SDI) and the 
SF-36 (physical and mental 
health functioning).

Στη συνθήκη θεραπείας μειώθηκαν ση-
μαντικά οι εφιάλτες στις μετρήσεις των 3 
μηνών, τα συμπτώματα ΔΜΨΣ και βελτι-
ώθηκε ο ύπνος. 

Echeburua 
et al, 1997 
(32)

20 Γυναίκες, άνω των 
16, Βασκικής καταγωγής 
(San Sebastian, Blbao and 
Victoria, Spain) με ιστορι-
κό ενήλικης σεξουαλικής 
επίθεσης (n=11) ή παι-
δικής σεξουαλικής κακο-
ποίησης (n=9)

Οι συμμετέχουσες χωρί-
στηκαν σε δυο ομάδες: 
σε εκείνη που εφαρμό-
στηκε η σταδιακή έκθεση 
παράλληλα με γνωσιακή 
αναδόμηση (n=10) και σε 
εκείνη που εφαρμόστηκε 
μόνο η μυϊκή χαλάρωση 
(n=10). Επαναλαμβανό-
μενες μετρήσεις έγιναν 
πριν, μετά, στον 1 μήνα, 
στους 3, στους 6 και στους 
12 μήνες.

ADIS - R Structured 
Interview, Scale of severity 
of Posttraumatic Stress 
Disorder Symptoms, the 
Modified Fear Survey, 
the State-Trait Anxiety 
inventory, BDI, the Scale 
of Adaptation 

Τόσο οι γυναίκες με ιστορικό παιδικής σε-
ξουαλικής κακοποίησης, όσο και εκείνες 
με σεξουαλική επίθεση στην ενήλικη ζωή 
τους, παρουσιάζουν το ίδιο προφίλ ψυχο-
παθαλογίας, στα πλαίσια της ΔΜΨΣ. Και 
οι δυο ομάδες παρουσίασαν βελτίωση. 
Εντούτοις, στην ομάδα της έκθεσης και 
της γνωσιακής αναδόμησης, η βελτίωση 
ήταν ξεκάθαρα ανώτερη από της άλλης 
ομάδας. Η βελτίωση αυτή διατηρήθηκε 
και σταθεροποιήθηκε και μετά από τους 
τρεις μήνες. 
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Cohen et al., 
2004 (33)

229 παιδιά (8 -14 ετών) 
που είχαν βιώσει σεξουα-
λική κακοποίηση.

Τα παιδιά τοποθετήθηκαν 
τυχαία είτε στην ομάδα 
TF-CBT είτε  στην ομά-
δα child-centered therapy 
group (CCT) **

Schedule for Affective 
Disorders and 
Schizophrenia for School-
Aged Children e Present 
and Lifetime Version 
(K-SADS-PL), Children’s 
Depression Inventory 
(CDI), State-Trait 
Inventory for Children 
(STAIC), Children’s 
Attributions and 
Perceptions Scale (CAPS)

Τα παιδιά που παρακολούθησαν την ομά-
δα TF – CBT έδειξαν σημαντική βελτίωση, 
όσον αφορά τη ΔΜΨΣ, την κατάθλιψη, τα 
προβλήματα συμπεριφοράς, το αίσθημα 
ντροπής και  τις αποδόσεις σχετιζόμενες 
με την κακοποίηση.

Cohen & 
Mannarino, 
1996 (34)

67 σεξουαλικά κακοποιη-
μένα παιδιά σεξουαλικής 
ηλικίας  και οι γονείς τους

Τα παιδιά χωρίστηκαν τυ-
χαία είτε στην ομάδα της 
ΓΣΘ παρέμβασης προ-
σαρμοσμένης στη σεξουα-
λική κακοποίηση παιδιών 
προσχολικής (CBT-SAP; 
sexual abused preschool), 
είτε στην μη κατευθυνό-
μενη υποστηρικτική θερα-
πεία (NST) ***. Η ΓΣΘ 
περιελάμβανε 12 ατομι-
κές συναντήσεις για τα 
παιδιά και τους γονείς.

Μετρήσεις παιδιών: The 
Preschool Symptom Self-
Report (PRESS)
Μετρήσεις γονέων: 
CBCL-Parent Version, 
Child Sexual Behavior 
Inventory, Weekly 
Behavior Report

Η παρέμβαση CBT - SAP έδειξε σημα-
ντική βελτίωση στη συμπτωματολογία, σε 
αντίθεση με την μη κατευθυνόμενη υπο-
στηρικτική.

Cohen & 
Mannarino, 
1997 
(35)

43 σεξουαλικά κακοποιη-
μένα παιδιά και οι γονείς 
τους

Χωρίστηκαν είτε στην 
ομάδα της ΓΣΘ παρέμ-
βασης προσαρμοσμένης 
στη σεξουαλική κακοποί-
ηση παιδιών προσχολικής 
(CBT-SAP; sexual abused 
preschool), είτε στην μη 
κατευθυνόμενη υποστηρι-
κτική θεραπεία

Μετρήσεις γονέων: 
CBCL-Parent Version, 
Child Sexual Behavior 
Inventory, Weekly 
Behavior Report

Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις από την 
αρχή της παρέμβασης μέχρι και 12 μήνες 
μετά τη λήξη της, έδειξαν ότι με τον καιρό 
η ομάδα CBT – CAP εκδηλώνει σημαντι-
κή μεγαλύτερη βελτίωση, σε σύγκριση με 
τη μη κατευθυνόμενη υποστηρικτική. Επι-
πλέον, μειώνει σημαντικά τη σεξουαλικά 
ακατάλληλη συμπεριφορά.

Deblinger et 
al.; 1996
 (36)

100 οικογένειες, από τις 
οποίες οι 90 ολοκλήρω-
σαν τη διαδικασία. Παι-
διά σχολικής ηλικίας σε-
ξουαλικά κακοποιημένα 
(7 – 13 ετών) και οι μη πα-
ραβατικές μητέρες τους.

Τα παιδιά χωρίστηκαν 
τυχαία είτε στην ομά-
δα ελέγχου (community 
control group) ή σε μια 
από τις τρεις πειραματι-
κές συνθήκες ΓΣΘ για 
ΔΜΨΣ: ατομική παιδιού, 
ατομική μητέρας, παιδί 
και μητέρα μαζί.

1. Structured Background 
Interview (SBI)
2. Schedule for 
Affective Disorders 
and Schizophrenia for 
School-Age Children 
(K-SADS-E)
3. PTSD section of the 
K-SADS-E
4. CBCL
5. STAIC
6. CDI
7. Parenting Practice 
Questionnaire (PPQ)

Τα παιδιά που συμμετείχαν στις πειραμα-
τικές συνθήκες «ατομική παιδιού» ή «παι-
δί και γονέας μαζί» ανέφεραν λιγότερα 
συμπτώματα ΔΜΨΣ, σε σύγκριση με την 
ομάδα ελέγχου και την πειραματική συν-
θήκη «μόνο ατομική γονέα».
Τα παιδιά που συμμετείχαν  έδειξαν λι-
γότερες εξωτερικευμένες συμπεριφορές, 
ενώ μόνο τα 6 από τα 38 παιδιά συνέχισαν 
να πληρούν τα κριτήρια για ΔΜΨΣ.

D e b l i n g e r 
et al., 2011 
(37)

110 παιδιά ηλικίας 4 – 11 
ετών, με σεξουαλική κα-
κοποίηση και συμπτώμα-
τα ΔΜΨΣ. 

Τοποθετήθηκαν τυχαία 
σε μια από τις τέσσερις 
συνθήκες: 8 συναντή-
σεις χωρίς αφήγηση του 
τραύματος (ΤΝ; trauma 
narrative) ****, 8  συνα-
ντήσεις με αφήγηση τραύ-
ματος, 16 συναντήσεις 
χωρίς αφήγηση του τραύ-
ματος, 16  συναντήσεις με 
αφήγηση τραύματος

The Children’s 
Depression Inventory, 
Fear Thermometer, 
Multidimensional Anxiety 
Scale for Children 
(MASC), The Shame 
Questionnaire (Shame), 
What If Situations Test 
(WIST)

Ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεδρι-
ών ή τη χρήση ή μη της αφήγησης τραύμα-
τος, η TF-CBT φάνηκε αποτελεσματική στη 
μείωση των συμπτωμάτων, στις δεξιότητες 
των γονέων και των παιδιών για προσωπι-
κή ασφάλεια. Πιο συγκεκριμένα όμως όσοι 
παρακολούθησαν την ομάδα  των 8 συνα-
ντήσεων με αφήγηση τραύματος έδειξαν 
βελτίωση του στρες, σχετιζόμενου με την 
κακοποίηση, στους γονείς και του φόβου 
και του γενικότερου άγχους στα παιδιά. 
Από την άλλη, οι γονείς που συμμετείχαν 
στις 16 συναντήσεις χωρίς αφήγηση τραύ-
ματος ανέφεραν βελτίωση στις πρακτικές 
των γονέων και λιγότερα εξωτερικευμένα 
προβλήματα συμπεριφοράς στο παιδί. 
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Deblinger, 
Mannarino 
et al., 2006 
(38)

183 παιδιά ηλικίας 8 έως 
14, σεξουαλικά κακοποι-
ημένα με ΔΜΨΣ, μαζί με 
τους κηδεμόνες τους 

Χωρίστηκαν σε δυο ομά-
δες: στην TF-CBT (92) 
και στην CCT (child 
centered therapy) (4) (91)

The Schedule for 
Affective Disorders and 
Schizophrenia for School-
Age Children-Present and 
Lifetime version, PTSD 
section (K-SADS-PL-
PTSD), The CDI Kovacs,
The State-Trait Anxiety 
Inventory for Children, 
The Children’ s 
Attributions and
Perceptions Scale 
(CAPS), The Shame 
Questionnaire.
The caretakers used the 
CBCL
(Achenbach, 1991),  The 
Child Sexual Behavior 
Inventory, The Beck 
Depression Inventory-II, 
The Parent’ s Emotional 
Reaction Questionnaire 
(PERQ), The Parental 
Support Questionnaire 
(PSQ), The Parenting 
Practices Questionnaire

 Η TF-CBT διατηρεί τα οφέλη της όσον 
αφορά τη μείωση των συμπτωμάτων 
ΔΜΨΣ και των σχετικά με την κακοποί-
ηση συναισθημάτων (ντροπή), στις ανα-
μνηστικές μετρήσεις των 6 και 12 μηνών. 
Παρομοίως, οι γονείς που συμμετείχαν 
σε αυτήν την ομάδα ανέφεραν σημαντι-
κά μικρότερη συναισθηματική δυσφορία 
(PERQ) στις αναμνηστικές αξιολογήσεις, 
σε σύγκριση με την άλλη ομάδα (CCT). 
Τέλος, οι γονείς στην TF – CBT εκδήλω-
σαν πιο υποστηρικτική συμπεριφορά του 
τύπου: «Είπα στο παιδί μου ότι δεν ήταν 
δικό του λάθος» σε αποκαλύψεις που έρ-
χονταν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 

D e b l i n g e r 
et al., 2001 
(39)

44 μη παραβατικές μητέ-
ρες και τα παιδιά τους με 
ιστορικό σεξουαλικής κα-
κοποίησης, ηλικίας 2 έως 
8 ετών (17 αγόρια και 27 
κορίτσια).

Τα άτομα τοποθετήθηκαν 
τυχαία σε δυο ομάδες: την 
ΓΣΘ των 11 συνεδριών 
και την υποστηρικτική. 
Ταυτόχρονα με τις πα-
ραπάνω ομάδες γονέων, 
έτρεχαν αντίστοιχες ομά-
δες παιδιών (ΓΣΘ και 
υποστηρικτική).

Miller Behavior Style 
Scale, SCL-90-R 
Posttraumatic Symptom 
Scale, IES, Parent 
Emotional Reaction 
Questionnaire, Parent 
Practices Questionnaire 
(PPQ), Social Support 
Questionnaire (SSQ), 
Therapy Satisfaction 
Questionnaire (TSQ), 
PTSD Scale based on the 
PTSD
section of the Kiddie 
Schedule for Affective 
Disorders
and Schizophrenia for 
School Age Children–
Epidemiologic version 
administered to parents, 
Child Behavior Checklist 
(CBCL), Child Sexual 
Behavior Inventory 
(CSBI-3), What If 
Situations Test (WIST).

Και οι δυο ομάδες έδειξαν σημαντική βελ-
τίωση, η οποία και διατηρήθηκε στους 3 
μήνες. Οι μητέρες που συμμετείχαν στη ΓΣ 
ομάδα ανέφεραν λιγότερες εισβάλλουσες 
σκέψεις σχετικά με την κακοποίηση του 
παιδιού τους καθώς και λιγότερες συναι-
σθηματικές αντιδράσεις. Όσον αφορά τα 
παιδιά, και στις δυο ομάδες υπήρξε σημα-
ντική βελτίωση στα συμπτώματα ΔΜΨΣ, 
οδηγώντας έτσι σε πιθανά συμπεράσματα 
ότι η σταδιακή έκθεση σε παιδιά μικρής 
ηλικίας με μέτρια συμπτώματα, να μην 
είναι τόσο σημαντικό «συστατικό» μιας 
θεραπείας. Εντούτοις, τα παιδιά στη ΓΣ 
ομάδα έδειξαν μεγαλύτερη βελτίωση στη 
γνώση που πήραν και στη διατήρηση των 
δεξιοτήτων ασφάλειας του σώματος σε 
σύγκριση με τα μέλη της υποστηρικτικής 
ομάδας.

D e b l i n g e r 
et al., 1999 
(40)

100 οικογένειες, από τις 
οποίες οι 90 ολοκλήρω-
σαν τη διαδικασία. Παι-
διά σχολικής ηλικίας σε-
ξουαλικά κακοποιημένα 
(7 – 13 ετών) και οι μη πα-
ραβατικές μητέρες τους.

Τα παιδιά χωρίστηκαν 
τυχαία είτε στην ομά-
δα ελέγχου (community 
control group) ή σε μια 
από τις τρεις πειραματι-
κές συνθήκες ΓΣΘ για 
ΔΜΨΣ: ατομική παιδιού, 
ατομική μητέρας, παιδί 
και μητέρα μαζί.

1. SBI
2. PTSD section of the 
K-SADS-E
3. CBCL
4. STAIC
5. CDI
6. PPQ

Σκοπός ήταν να ξαναμετρηθούν τα συ-
μπτώματα που μειώθηκαν στην αρχική 
έρευνα του 1996, μετά από διαστήματα 3 
μηνών, 6 μηνών, 1 χρόνου και 2 χρόνων. Η 
βελτίωση των συμπτωμάτων διατηρήθηκε 
μέχρι και τις μετρήσεις των 2 χρόνων.
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King et al., 
2000 (41)

28 σεξουαλικά κακοποιη-
μένα αγόρια και κορίτσια 
(5 έως 17 ετών) που πλη-
ρούσαν τα κριτήρια για 
ΔΜΨΣ ή ήταν σε υψηλό 
κίνδυνο για εκδήλωση  
ΔΜΨΣ .

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 
τρεις ομάδες: δυο πειρα-
ματικές και μία ελέγχου. 
Η πρώτη ομάδα έλαβε 
ΓΣΘ στα παιδιά, στοχευ-
μένη στα συμπτώματα της 
ΔΜΨΣ (n=12). Η δεύτε-
ρη ομάδα έλαβε οικογε-
νειακή ΓΣΘ, βασισμένη 
στην εκπαίδευση των γο-
νέων στη διαχείριση συ-
μπεριφοράς και στην επι-
κοινωνία (n=12). Η τρίτη 
ομάδα δεν έλαβε καμία 
παρέμβαση για μια περίο-
δο 24 εβδομάδων (n=12). 
8 παιδιά έκαναν drop 
out κατά τη διάρκεια της 
έρευνας (2 από την ομάδα 
ελέγχου, 1 από την πρώτη 
ομάδα και 3 από τη δεύτε-
ρη ομάδα)

From the Child Behavior 
Checklist (CBCL), 
the Internalizing and 
Externalizing composite 
scores and the PTSD 
subscale, Anxiety 
Disorders Interview 
Schedule (ADIS, Child 
Version), PTSD section
Children’s Depression 
Inventory (CDI), Fear 
Thermometer for Sexually 
Abused Children (FT-
SAC), Revised Children’s 
Manifest Anxiety Scale 
(RCMAS), Coping 
Questionnaire for Sexually 
Abused Children (CQ-
SAC), Global Assessment 
Functioning Scale (GAF)

Συγκρίνοντας την πρώτη ομάδα με την 
ομάδα ελέγχου, τα παιδιά που έλαβαν 
θεραπεία ανέφεραν σημαντική βελτίωση 
στα συμπτώματα ΔΜΨΣ και στο φόβο/
άγχος.  Εντούτοις, καμία διαφορά δεν φά-
νηκε ανάμεσα στην πρώτη (ΓΣΘ παιδιού) 
και στη δεύτερη ομάδα (οικογενειακή 
ΓΣΘ). Τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν 
και στις 12 εβδομάδες.

Stauffer & 
Deblinger, 
1996 (42)

19 μη παραβατικές μητέ-
ρες και τα σεξουαλικά κα-
κοποιημένα παιδιά τους

11 συναντήσεις ΓΣΘ ομα-
δικής παρέμβασης.

Χρησιμοποιήθηκαν εργα-
λεία για την αξιολόγηση 
της έντασης της δυσφο-
ρίας στις μητέρες, καθώς 
και αναφορές των τελευ-
ταίων σχετικά με τη συ-
μπεριφορά των παιδιών 
πριν τη θεραπεία, μετά τη 
θεραπεία, και μετά από 3 
μήνες

Μειώθηκαν σημαντικά τα επίπεδα δυσφο-
ρίας (distress) στις μητέρες, καθώς και οι 
σεξουαλικές συμπεριφορές των παιδιών. 
Τα αποτελέσματα μετρήθηκαν στις μετέ-
πειτα μετρήσεις (follow – up)

Celano et 
al., 1996 
(43)

32 σεξουαλικά κακοποιη-
μένα κορίτσια, ηλικίας 8 
-13 και οι κηδεμόνες τους, 
από χαμηλού οικονομικού 
επιπέδου Αμερικανο – 
Αφρικανικές, Καυκάσιες 
και Ισπανικές οικογένειες 

Χωρίστηκαν τυχαία είτε 
στην πειραματική συν-
θήκη (που περιελάμβανε 
ΓΣΘ και τεχνικές μετα-
φοράς) είτε στην ομάδα 
ελέγχου (υποστηρικτική 
μη δομημένη ψυχοθερα-
πεία)
Στην πειραματική συν-
θήκη, 30 λεπτά αφιερώ-
νονταν στο παιδί και 30 
λεπτά στον κηδεμόνα. 
Υπήρχαν και κοινές συ-
ναντήσεις
Στην ομάδα ελέγχου, το 
40 – 70% της συνεδρίας 
ήταν με το παιδί, το 15 – 
50% ήταν με τον κηδεμό-
να  και το 0- 25% ήταν και 
με τους δυο.

CBCL: INT, EXT, PTSD 
subscale, Children’s 
Impact of Traumatic 
Events Scales e Revised 
(CITES-R), Children’s 
Global Assessment Scale 
(CGAS), Parent Reaction 
to Incest Disclosure 
Scale (PRIDS), Parental 
Attribution Scale (PAS)

Και στα δυο θεραπευτικά προγράμμα-
τα φάνηκε σημαντική βελτίωση των συ-
μπτωμάτων ΔΜΨΣ, καθώς και στις πε-
ποιθήσεις σχετιζόμενες με το τραύμα, 
αναφορικά με τις αυτό-κατηγορίες, την 
αδυναμία (Powerlessness) και τη γενικό-
τερη μειωμένη ψυχολογική λειτουργικό-
τητα. Η πειραματική συνθήκη ήταν πιο 
αποτελεσματική συγκριτικά με την ομάδα 
ελέγχου, όσον αφορά την αύξηση των συ-
μπεριφορών φροντίδας των κηδεμόνων 
προς τα παιδιά, καθώς και τη μείωση των 
αυτοκατηγοριών των. 

Cohen & 
Mannarino, 
1998 (44)

49 σεξουαλικά κακοποιη-
μένα παιδιά  (7 – 14 ετών) 
και ένας από τους γονείς 
τους

Τα παιδιά χωρίστηκαν 
τυχαία είτε στην ομάδα 
Sexual abuse – specific 
CBT (SAS-CBT), είτε 
στην μη κατευθυνόμενη 
υποστηρικτική θεραπεία

1. CBCL
2. STAIC
3. CDI
4. CSBI

Για την ομάδα SAS-CBT, τα συμπτώματα 
της κατάθλιψης μειώθηκαν σημαντικά.

 * Present – centered therapy (PCT): Στόχος είναι ο θεραπευόμενος να αντιληφθεί τις επιπτώσεις που είχε η τραυματική εμπειρία στη ζωή του, στον τρόπο που δια-
χειρίζεται τις καταστάσεις και ο θεραπευτής να τον διδάξει στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων προς καλύτερη διαχείριση. Τα βασικά στοιχεία της μεθόδου είναι η 
ψυχοεκπαίδευση για τη ΔΜΨΣ και τις επιπτώσεις της παιδικής κακοποίησης, η εκπαίδευση στην επίλυση προβλημάτων και η συγγραφή κειμένων (journal). Αν και 
το τραύμα αναγνωρίζεται ως η πηγή τωρινών προβλημάτων, το ίδιο δεν αποτελεί στόχο της θεραπείας. 
**Child centered therapy (CCT): Είναι μια υποστηρικτική, πελατοκεντρική προσέγγιση που εστιάζει στην εγκαθίδρυση θεραπευτικής σχέσης (54).
*** Μη κατευθυνόμενη υποστηρικτική θεραπεία (NST): Η παρέμβαση αυτή είναι ένα μη κατευθυντικό, εστιασμένο στο παιδί και στο γονέα θεραπευτικό μοντέλο. 
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Summary
Evidence based interventions in mental disorders are nowadays 
something obvious and necessary. The abuse and particularly 
sexual abuse in children, adolescents and adults is a significant 
burden on the individual’s mental health, if not treated. It 
increases the likelihood of traumatic stress. The NICE suggests 
cognitive behavioral approach as a treatment of choice for 
people who develop PTSD. It will be given a definition of sexual 
abuse as well as the impact of traumatic experiences. Main 
symptoms of abuse are anxiety, depression, traumatic event 
stress and personality problems in adulthood. Furthermore, 
it will be described the clinical features of the disorder of 
Traumatic Stress and psychotherapeutic interventions in adults, 
children and adolescents with this disorder and a history of 
sexual abuse. Exposure to trauma with cognitive restructuring 
can be combined with training in managing emotions and 
interpersonal relationships. Reference will be made to the 
effectiveness of cognitive behavioral psychotherapy. Finally, 
there will be a discussion of the review. Eighteen research studies 
have been gathered showing the effectiveness of therapies 
that use cognitive behavioral techniques and directions. 
Specifically, cognitive behavioral therapy, Trauma-focused 
cognitive behavioral therapy, Cognitive processing therapy for 
sexual abuse, Cognitive behavioral therapy for Sexual abused 
preschool, Sexual abuse specific cognitive behavioral therapy 
and Skills Training in Affect and Interpersonal Regulation 
are the therapeutic approaches to found effective for the 
symptoms of Post Traumatic Stress Disorder. The combination 
of different techniques -exposure to trauma and management 
training emotions and relationships- leads to an increased 
insight into the trauma of sexual abuse and its effects on the 
person’s everyday life. This reduces the possibility for new 
victimization of people in future.

Key words: cognitive behavioral therapy, sexual abuse, post-
traumatic stress disorder, child abuse
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