
ΓΝΩΣΙΑΚΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ TΟΜ. 2, TΕΥΧ. 1, ΣΕΛ. 53-64, 2016

© Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς
53

Εισαγωγή
Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ομαδική Θεραπεία (ΓΣΟΘ) 
στηρίζεται στις βασικές αρχές της Γνωσιακής Συμπεριφοριστι-
κής Θεραπείας (ΓΣΘ)1,2,3, ενώ παράλληλα αξιοποιεί και την 
δυναμική της ομάδας για την επίτευξη των θεραπευτικών της 
στόχων4. Η δομή και διάρθρωση της ΓΣΟΘ είναι ανάλογη με 
αυτή της ατομικής ΓΣΘ. Τα ΓΣΟΘ προγράμματα έχουν εκπαι-
δευτικό και βιωματικό χαρακτήρα, είναι δομημένα, συνήθως 
συνοδεύονται από ένα θεραπευτικό εγχειρίδιο και αξιοποι-
ούν ένα πλήθος γνωσιακών και συμπεριφοριστικών τεχνικών, 
αλλά και την ανατροφοδότηση από τους συντονιστές και από 
τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας4,5,6. Η συμμετοχή σε αυτά τα 
προγράμματα είναι απαραιτήτως εθελοντική και η επιλογή 
των συμμετεχόντων πραγματοποιείται συνήθως μέσω μιας 
προκριματικής ατομικής συνέντευξης. Η χρονική τους διάρ-

κεια ποικίλει, ωστόσο βάσει του βραχύχρονου χαρακτήρα της 
ΓΣΘ, κυμαίνονται συνήθως από 10 έως 16 εβδομαδιαίες δίω-
ρες συνεδρίες. Τέλος, σύμφωνα με την ανάγκη επιστημονικής 
και εμπειρικά τεκμηριωμένης παρέμβασης, πραγματοποιείται 
αξιολόγηση, μέσω έγκυρων ψυχομετρικών εργαλείων, κατά 
την έναρξη και το τέλος της παρέμβασης, αλλά και σε ανα-
μνηστικούς επανελέγχους, κάποιους μήνες μετά την λήξη της 
παρέμβασης4,5,6. 
Τα παραδοσιακά μοντέλα ΓΣΟΘ βασίζονταν στην υπόθεση 
ότι η παροχή της ΓΣΘ σε ομαδικό πλαίσιο είναι παρόμοια με 
αυτήν σε ατομικό πλαίσιο, με την διαφορά ότι εφαρμόζεται σε 
περισσότερα άτομα ταυτόχρονα.  Οι νεότερες προσεγγίσεις, 
ωστόσο, προκειμένου να ενισχύσουν το θεραπευτικό αποτέ-
λεσμα, αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομαδι-
κής θεραπείας, όπως είναι η αλληλεπίδραση του κάθε μέλους 
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Περίληψη
Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ομαδική Θεραπεία, αποτελεί την εφαρμογή της παραδοσιακής Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής 
Θεραπείας σε ομαδικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια για την αξιοποίηση των ιδιαίτερων συστατικών, που ενέχει 
η παροχή ψυχοθεραπείας σε ομαδικό επίπεδο. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συστηματική ανασκόπηση των ιδιαίτερων 
συστατικών και των προσπαθειών εφαρμογής της ΓΣΟΘ στην Κοινωνική Φοβία, προκειμένου να διασαφηνιστεί η αποτελεσμα-
τικότητά της και να υποστηριχθεί η εφαρμογή της σε αυτήν την διαταραχή. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε 
κυρίως μέσω της ηλεκτρονικής βιβλιογραφικής βάσης “Pubmed”. Η ανασκόπηση των σχετικών ερευνών και μετα-αναλύσεων 
υποδεικνύει ότι η ΓΣΟΘ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην θεραπεία της Κοινωνικής Φοβίας, σε σχέση με την εκάστοτε ομά-
δα ελέγχου. Συγκρίνοντας την ατομική με την ομαδική ΓΣΘ, συχνά τα ευρήματα αναδεικνύουν την υπεροχή της πρώτης, παρότι 
και οι δύο μορφές ΓΣΘ φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Η ΓΣΟΘ φαίνεται επίσης ότι έχει παρόμοια αποτελεσμα-
τικότητα με την φαρμακοθεραπεία, ενώ τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από τις σχετικές νατουραλιστικές έρευνες. 
Ακόμα, η ΓΣΘ σε ατομική και ομαδική μορφή φαίνεται να υπερέχει σε όρους κόστους-αποτελεσματικότητας σε σχέση με τις 
άλλες διαθέσιμες θεραπείες, ενώ μόνο σε πρόσφατες έρευνες η ατομική ΓΣΘ τείνει να υπερέχει έναντι της ΓΣΟΘ σε αυτόν τον 
παράγοντα. Τέλος, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έφερε στον φως τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογής της ΓΣΟΘ 
στην Κοινωνική Φοβία και ανέδειξε την ανάγκη περαιτέρω έρευνας, προκειμένου να διαφωτιστεί η αποτελεσματικότητα της 
ΓΣΟΘ και των ιδιαίτερων συστατικών της, που συνδέονται με την καλή θεραπευτική έκβαση, με απώτερο στόχο την διαμόρφωση 
εξειδικευμένων και δομημένων παρεμβάσεων υψηλής ποιότητας. 

Λέξεις κλειδιά: Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ομαδική Θεραπεία, Κοινωνική Φοβία, αποτελεσματικότητα, τυχαιοποιημένες έρευνες, μετα-
ανάλυση.
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της ομάδας με τα άλλα μέλη, αλλά και με τον θεραπευτή.  Με 
αντίστοιχο τρόπο, η εξέλιξη των θεραπευτικών μοντέλων της 
ΓΣΟΘ μετέθεσε την προσοχή από την εφαρμογή των τεχνικών 
και των αρχών της ΓΣΘ, στην διαδικασία διαμόρφωσης των 
σχέσεων και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών και του 
θεραπευτή, που θεωρούνται ότι διαδραματίζουν ένα σημαντι-
κό ρόλο στην θεραπευτική αλλαγή6. Το συνοπτικό θεωρητικό 
μοντέλο που πρότειναν οι Burlingame, MacKenzie και Strauss 
(2004)7, για παράδειγμα, τονίζει ότι το θεραπευτικό αποτέ-
λεσμα καθορίζεται από τις γνωσιακές συμπεριφοριστικές θε-
ραπευτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται, αλλά και από 
την αξιοποίηση της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης μέσα στο 
ομαδικό πλαίσιο7.
Στα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της παροχής ΓΣΟΘ συ-
μπεριλαμβάνονται τα αισθήματα συνοχής, ασφάλειας, απο-
δοχής και συναισθηματικής στήριξης που αναπτύσσονται 
στο ομαδικό θεραπευτικό πλαίσιο και τα οποία θεωρούνται 
το αντίστοιχο της θεραπευτικής συμμαχίας, που αναπτύσσε-
ται στην ατομική ΓΣΘ8. Επιπλέον, η συμμετοχή στην ομάδα 
περιορίζει τα αισθήματα απομόνωσης και αποξένωσης, αλλά 
και τον κοινωνικό στιγματισμό και αυτοστιγματισμό του ατό-
μου9. Επιπρόσθετα, μέσα από την εκπαίδευση σε νέες δεξιό-
τητες και την εφαρμογή συμπεριφοριστικών πειραμάτων και 
έκθεσης στα πλαίσια της ομάδας εκπληρώνονται οι στόχοι 
εξάσκησης και γενίκευσης των θεραπευτικών αποτελεσμάτων 
στην πραγματική ζωή του ανθρώπου10,5,6. Επίσης, ένα ακόμα 
σημαντικό πλεονέκτημα και καθόλου αμελητέο στην σημερινή 
εποχή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της περικοπής 
των δαπανών για την ψυχική υγεία, είναι η οικονομική λύση 
που προσφέρει η ομαδική παρέμβαση, καθώς αυξάνει δραστι-
κά τον αριθμό των θεραπευομένων που εξυπηρετούνται από 
τον ίδιο θεραπευτή μέσα στον ίδιο χρόνο και με χαμηλότερο 
κόστος10,5, ενώ μειώνει σαφώς τον χρόνο αναμονής για έναρ-
ξη της θεραπείας11. Τέλος, η δημιουργία και χρήση θεραπευ-
τικών πρωτοκόλλων και η εφαρμογή δομημένων και βραχύ-
χρονων ομαδικών προγραμμάτων, καθιστά εύκολο τον έλεγχο 
της αποτελεσματικότητάς τους, με αποτέλεσμα την εξάπλωση 
της ΓΣΟΘ παγκοσμίως4,6.
Ως αποτέλεσμα, η ΓΣΟΘ αποτελεί σήμερα μια προσέγγιση, 
που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των ερευνητών παγκοσμί-
ως ολοένα και περισσότερο, ενώ πολυάριθμες είναι οι προ-
σπάθειες εφαρμογής της σε διαφορετικές ψυχικές διαταρα-
χές και σε διαφορετικούς πληθυσμούς, όπως, οι διαταραχές 
της διάθεσης12,13,5,14,15, η σχιζοφρένεια16, οι διαταραχές 
διατροφής17, οι διαταραχές προσωπικότητας6, αλλά και οι 
αγχώδεις διαταραχές, όπως η Διαταραχή Πανικού με ή χωρίς 
Αγοραφοβία18,19,20,21, η Κοινωνική Φοβία8,22,23, η Ιδεοψυ-
χαναγκαστική Διαταραχή24,25,26,27, η Γενικευμένη Αγχώδης 
Διαταραχή28,29 και η Διαταραχή μετά από μετατραυματικό 
στρες30,31,32. Αντίστοιχα προγράμματα έχουν δημιουργηθεί 
και εφαρμόζονται επιπλέον για άλλα ειδικά θέματα και δυ-
σκολίες, όπως είναι η διαχείριση του θυμού33, η παθολογική 
ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια (gambling)34, η χρήση ουσι-
ών6, η διακοπή του καπνίσματος35,36, η αϋπνία37, η επίτευξη 
αυτογνωσίας38 κ.ά. 
Σε ό,τι αφορά στις Αγχώδεις Διαταραχές και ιδιαίτερα στην 
Κοινωνική Φοβία, που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας 
μελέτης, η εφαρμογή ΓΣΟΘ προγραμμάτων ενδιαφέρει για 
μια σειρά από λόγους. Αρχικά, η Κοινωνική Φοβία θεωρεί-

ται μια από τις πιο επίμονες και συχνές ψυχιατρικές διατα-
ραχές, με δια βίου επικράτηση που μπορεί να φτάνει το 12% 
και ετήσια επικράτηση που αγγίζει το 7,1%, όπως αναφέρει η 
Mavranezouli σε πρόσφατη μετα-ανάλυση39. Στους αριθμούς 
αυτούς θα πρέπει να υπολογιστεί και ένα ποσοστό του πλη-
θυσμού που υποφέρει από κάποια συμπτώματα κοινωνικού 
άγχους, ακόμα και αν δεν πληροί όλα τα συμπτώματα της δια-
ταραχής, όπως σε περιπτώσεις όπου κάποιος καλείται να μιλή-
σει μπροστά σε κοινό ή να συνομιλήσει με αγνώστους. Τέλος, 
διατυπώνεται η υπόθεση ότι η Κοινωνική Φοβία ενδέχεται 
να αφορά σε ακόμα μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, βάσει 
της παρατήρησης ότι συχνά υποδιαγιγνώσκεται, παρότι είναι 
σχετικά εύκολο να εντοπιστεί με τα κατάλληλα ψυχομετρικά 
εργαλεία40. Επίσης, ο χρόνος έναρξης της διαταραχής συχνά 
υπολογίζεται στην παιδική ηλικία ή την πρώιμη εφηβεία, ενώ η 
διαταραχή μπορεί να γίνει χρόνια, εάν δεν παρασχεθεί εγκαί-
ρως κάποια αποτελεσματική θεραπεία39.Τέλος, η διαταραχή 
αυτή προσθέτει ένα μεγάλο βάρος στην ζωή των ανθρώπων, 
επηρεάζοντας τις κοινωνικές τους συναναστροφές, τις εκπαι-
δευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές και αποτελώντας 
μια εν δυνάμει σημαντική αναπηρία στην ζωή του ανθρώπου41.
Τα στοιχεία αυτά της Κοινωνικής Φοβίας, δηλαδή η υψηλή της 
επικράτηση, η πρώιμη έναρξή της στην εφηβεία, η χρονιότητά 
της, η σύνδεσή της με τις χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, οι 
επιπτώσεις της στον επαγγελματικό τομέα, που περιλαμβά-
νουν τον υψηλό κίνδυνο ανεργίας και τις συχνές απουσίες από 
την εργασία, αλλά και οι συχνές επισκέψεις στις μονάδες πρω-
τοβάθμιας φροντίδας υγείας, έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην 
ποιότητα ζωής των ανθρώπων και συμβάλουν σημαντικά στην 
οικονομική επιβάρυνση της κοινωνίας μας42,43. Τα δεδομένα 
αυτά, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης μιας θερα-
πευτικής προσέγγισης, που θα είναι ταυτόχρονα αποτελεσμα-
τική και θα έχει την δυνατότητα εφαρμογής σε μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.Το γεγονός 
ότι η ΓΣΟΘ βασίζεται στην ΓΣΘ, που θεωρείται η θεραπεία 
εκλογής για την κοινωνική φοβία52, αλλά και οι ευκαιρίες που 
προσφέρει η συμμετοχή στην ομάδα για εξάσκηση τεχνικών, 
όπως η έκθεση σε μια ποικιλία κοινωνικών καταστάσεων, η 
συμμετοχή σε παίξιμο ρόλων και η ανατροφοδότηση από δι-
αφορετικά μέλη της ομάδας σχετικά με την κοινωνική αλλη-
λεπίδραση, υποδεικνύουν ότι η ΓΣΟΘ ενδέχεται να είναι μια 
αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση, με πολλά οφέλη σε 
όρους αναλογίας κόστους-αποτελεσματικότητας6,23. Χρειά-
ζεται επομένως να διευκρινιστεί εάν η υψηλή αποτελεσματι-
κότητα της ατομικής ΓΣΘ στην αντιμετώπιση της Κοινωνικής 
Φοβίας μπορεί να συναντηθεί με τον ίδιο τρόπο στην ΓΣΟΘ5,4, 
καθώς και εάν η προσέγγιση αυτή μπορεί να αποτελέσει μια 
προτιμητέα παρέμβαση, βάσει των πλεονεκτημάτων που αυτή 
ενέχει, έναντι των άλλων διαθέσιμων παρεμβάσεων, όπως εί-
ναι η ατομική ΓΣΘ και η φαρμακοθεραπεία44,45. Η περαιτέ-
ρω εμπειρική τεκμηρίωση της ΓΣΟΘ εξάλλου, είναι σύντονη 
με την διαρκή ανάγκη επιστημονικού ελέγχου και βελτίωσης 
των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας46,47. 

Μέθοδος 
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε με προσω-
πική έρευνα στις βιβλιοθήκες του Αιγινητείου Νοσοκομείου 
της Αθήνας και του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και 
κυρίως μέσω της αναζήτησης βιβλιογραφικών αναφορών στο 
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διαδίκτυο στην ηλεκτρονική βιβλιογραφική βάση “Pubmed”, 
στην οποία οι δύο συγγραφείς είχαν άμεση πρόσβαση μέσω του 
ΕΚΠΑ. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: Γνωσι-
ακή Συμπεριφοριστική Ομαδική Θεραπεία, ΓΣΟΘ, Cognitive 
Behavioral Group Therapy, CBGT, Κοινωνική Φοβία, Social 
Anxiety Disorder, αποτελεσματικότητα, effectiveness, αναλο-
γία κόστους-αποτελεσματικότητας, cost-effectiveness, μετα-α-
νάλυση, meta-analysis, τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες έρευνες, 
RCT’s. Οι γλώσσες στις οποίες έγινε η ανασκόπηση είναι η 
ελληνική και η αγγλική, ενώ έγινε προσπάθεια η αναζήτηση να 
εστιαστεί στα επιστημονικά ευρήματα της τελευταίας δεκαπε-
νταετίας, προκειμένου να διαφανούν οι νεότερες εξελίξεις στο 
υπό εξέταση θέμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο, συμπε-
ριλήφθηκε υλικό και προηγούμενων δεκαετιών, όπου αυτό θε-
ωρήθηκε ότι αποτελεί την βάση και την πρωταρχική διαπραγ-
μάτευση του θέματος. Τέλος, συστηματική ήταν η προσπάθεια 
συμπερίληψης συστηματικών ανασκοπήσεων, τυχαιοποιη-
μένων κλινικών μελετών και μετα-αναλύσεων, ενώ επιπλέον 

κριτήρια επιλογής/αποκλεισμού των άρθρων και βιβλίων που 
συμπεριλήφθησαν, αποτέλεσαν ο βαθμός συσχέτισης με το βα-
σικό θέμα, η αναφορά στον τίτλο ή στην περίληψη των λέξεων 
– κλειδιών, ο αριθμός των αναφορών που έχει κάποιο άρθρο, 
ο μεθοδολογικός σχεδιασμός και η πρωτοτυπία ή η ανάδειξη 
αντικρουόμενων ευρημάτων με τα αναμενόμενα.

Ευρήματα 
Η εφαρμογή της ΓΣΟΘ φαίνεται να συνάδει και να εκπληρώ-
νει τους σκοπούς της θεραπείας της Κοινωνικής Φοβίας και 
πλήθος ερευνών έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να ελέγξουν 
την αποτελεσματικότητά της, τόσο σε σχέση με την ομάδα 
ελέγχου47,48, όσο και με τις άλλες διαθέσιμες και αποτελε-
σματικές μορφές θεραπείας, όπως την ατομική ΓΣΘ49,42 
και την φαρμακοθεραπεία8,22. Τέλος, ενδιαφέρουσες είναι 
οι νατουραλιστικές μελέτες50,51, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί 
προκειμένου να εξετάσουν την εφαρμογή και αποτελεσματι-
κότητα της ΓΣΟΘ στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών 

Πίνακας 1. Συνοπτική περιγραφή μετα-αναλύσεων, όπου εφαρμόστηκε η ΓΣΟΘ στην αντιμετώπιση της Κοινωνικής Φοβίας (εν-
δεικτικά)

Συγγραφέας/ έτος δημοσίευσης Αριθμός συμμετεχόντων / Είδος παρέμ-
βασης

Αποτελέσματα ομάδας παρέμβασης

Mavranezouli et al., 2015 Μετα-ανάλυση για την εξέταση της ανα-
λογίας κόστους-αποτελεσματικότητας 
(βασισμένη στην δημοσίευση των Mayo-
Wilson et al., 2014)

Σε όρους κόστους-αποτελεσματικότη-
τας: 
Η ατομική ΓΣΘ υπερέχει έναντι των άλ-
λων θεραπειών, με αμέσως καλύτερη την 
φαρμακοθεραπεία. 
Όταν περιλαμβάνεται ο παράγοντας δι-
ατήρησης των αποτελεσμάτων σε βάθος 
χρόνου, οι ψυχολογικές θεραπείες υπε-
ρέχουν σε σχέση με την φαρμακοθερα-
πεία.
Η ΓΣΟΘ δεν υπερέχει έναντι των άλλων 
θεραπειών.

Mayo-Wilson et al., 2014 Μετα-ανάλυση 101 μελετών (Ν=13164 
υποκείμενα). Συγκρίθηκαν 41 θεραπευ-
τικές προσεγγίσεις και ομάδες ελέγ-
χου[ενδεικτικά:
28 έρευνες ΓΣΟΘ (Ν=984), 15 ατομικής 
ΓΣΘ (Ν=562), 54 φαρμακοθεραπείας 
(Ν=5042)]

Η ατομική ΓΣΘ και η φαρμακοθεραπεία 
(με SSRIs&SNRIs) είχαν τα μεγαλύτερα 
μεγέθη επίδρασης σε σχέση με τις ομά-
δες ελέγχου.
Από τις ψυχολογικές θεραπείες, τα με-
γαλύτερα μεγέθη επίδρασης έχουν οι 
προσεγγίσεις της ΓΣΘ, τόσο σε ατομική, 
όσο και σε ομαδική μορφή.

Wersebe et al., 2013 Μετα-ανάλυση 11 τυχαιοποιημένων 
ελεγχόμενων μελετών

Η ΓΣΟΘ έχει μέτρια, αλλά σημαντική 
επίδραση στην θεραπεία της Κοινωνικής 
Φοβίας, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Gould et al., 1997 Μετα-ανάλυση 24 μελετών (Ν=1079  
υποκείμενα)
[16 έρευνες ΓΣΘ σε ατομική ή ομαδική 
μορφή, 10 έρευνες φαρμακοθεραπείας 
και 2 έρευνες με συνδυασμό των δύο 
προσεγγίσεων ]

Δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές 
ανάμεσα στην ΓΣΟΘ, την ατομική  ΓΣΘ 
και την φαρμακοθεραπεία. Υψηλή απο-
τελεσματικότητα και για τις τρεις μορ-
φές παρέμβασης.
Η ΓΣΟΘ ήταν ξεκάθαρα η πιο οικονο-
μική προσέγγιση σε σχέση με την ατο-
μική ΓΣΘ και την φαρμακοθεραπεία με 
SSRIs. Διατήρηση του αποτελέσματος 
αυτού σε βάθος χρόνου.
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ψυχικής υγείας και σε ‘πραγματικές’ συνθήκες, η οποία δίνει 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αναλογία κόστους-α-
ποτελεσματικότητας39, που ενέχει η εφαρμογή της ΓΣΟΘ στην 
αντιμετώπιση της Κοινωνικής Φοβίας. Στον Πίνακα 1, παρουσι-
άζεται η συνοπτική περιγραφή και τα αποτελέσματα κάποιων 
ενδεικτικών ερευνών και μετα-αναλύσεων, όπου εφαρμόστηκε 
η ΓΣΟΘ στην αντιμετώπιση της Κοινωνικής Φοβίας.
Σε μια μετα-ανάλυση, που διενεργήθηκε από τον Wersebe και 
τους συνεργάτες του47, εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα της 
ΓΣΟΘ στην Κοινωνική Φοβία. Συμπεριλήφθησαν 11 έρευνες, 
που επιλέχθηκαν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Επιλέχθη-
καν μόνο τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, με απαραίτη-
τα κριτήρια τον πειραματικό σχεδιασμό και την ύπαρξη ομά-
δας ελέγχου, όπως την συνήθη θεραπεία (treatment-as-usual), 
το χάπι placebo ή την λίστα αναμονής. Το δείγμα αποτέλεσαν 
αποκλειστικά άτομα με διάγνωση Κοινωνικής Φοβίας, στα 
οποία πραγματοποιήθηκε παρέμβαση ΓΣΟΘ. Στην μετα-ανά-
λυση αυτή βρέθηκε ότι η ΓΣΟΘ έχει μέτρια, αλλά σημαντική 
επίδραση στην θεραπεία της Κοινωνικής Φοβίας, σε σχέση με 
την ομάδα ελέγχου. Το μέγεθος επίδρασης διέφερε σημαντικά 
ανάμεσα στις επιλεγμένες έρευνες, ωστόσο το συνολικό μέγε-
θος επίδρασης ήταν 0,53. Όπως φαίνεται λοιπόν η ΓΣΟΘ έχει 
στατιστικώς σημαντική μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε 
σχέση με την ομάδα ελέγχου47(βλ. Πίνακα 1).
Η αποτελεσματικότητα της ΓΣΟΘ της κοινωνικής φοβίας εξε-
τάστηκε επίσης, σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη του 
Mortberg και των συνεργατών του48. Στην έρευνα αυτή 26 
άτομα με διάγνωση Κοινωνικής Φοβίας, με μακροχρόνια δι-
άρκεια (μέσος όρος 19,3 έτη) μοιράστηκαν τυχαία στην ομάδα 
παρέμβασης και στην ομάδα ελέγχου. Στην ομάδα παρέμβα-
σης πραγματοποιήθηκαν καθημερινές συνεδρίες ΓΣΟΘ, διάρ-
κειας δύο εβδομάδων, με μια ενδιάμεση εβδομάδα ανάθεσης 
εργασιών για το σπίτι. Στα άτομα της ομάδας ελέγχου, έπειτα 
από την παρέλευση 6 μηνών σε λίστα αναμονής, παρασχέθηκε 
επίσης η ίδια μορφή παρέμβασης, προκειμένου να εξεταστούν 
τα αποτελέσματα σε μεγαλύτερο δείγμα. Σύμφωνα με τα απο-
τελέσματα της έρευνας αυτής, τα άτομα της ομάδας παρέμβα-
σης παρουσίασαν βελτίωση των συμπτωμάτων τους και μειω-
μένα επίπεδα κοινωνικού άγχους, αποφυγών, συμπεριφορών 
ασφαλείας και γενικώς των συμπτωμάτων που επηρεάζουν την 
καθημερινή λειτουργικότητα, τόσο κατά το τέλος της παρέμ-
βασης, όσο και στους επανελέγχους σε: 3 εβδομάδες, 3 μήνες 
και 6 μήνες μετά την λήξη της48. Τα μεγέθη επίδρασης ήταν 
μέτρια κατά το τέλος της παρέμβασης (0,56), ωστόσο τα θερα-
πευτικά οφέλη,που αποκτήθηκαν έπειτα από παρέμβαση τρι-
ών εβδομάδων, διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα στον τρίμηνο 
επανέλεγχο (0,68) και βελτιώθηκαν στον επανέλεγχο 6 μήνες 
και ένα έτος μετά την παρέμβαση, φτάνοντας σε μέγεθος επί-
δρασης 0,81 48(βλ. Πίνακα 2).
Η αποτελεσματικότητα της ΓΣΟΘ έχει εξεταστεί επίσης, μέσα 
από πλήθος συγκριτικών ερευνών, οι οποίες συγκρίνουν την 
ΓΣΟΘ με την φαρμακοθεραπεία, αλλά και με την ατομική 
ΓΣΘ και τις άλλες διαθέσιμες ψυχολογικές θεραπείες. Στην 
συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, που πραγματο-
ποιήθηκε από τους Mayo-Wilson και συνεργάτες44, συγκρίθη-
καν οι διαθέσιμες ψυχολογικές και φαρμακευτικές θεραπείες 
της κοινωνικής φοβίας στους ενήλικες με Κοινωνική Φοβία. 
Στην μετα-ανάλυση συμπεριλήφθησαν 101 μελέτες (13164 
υποκείμενα) 41 διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων 

και ομάδων ελέγχου από το 1988 έως το 2013. Συμπεριλήφθη-
σαν 28 μελέτες ΓΣΟΘ (984 υποκείμενα), 15 μελέτες ατομικής 
ΓΣΘ (562 υποκείμενα) και άλλες ψυχολογικές θεραπείες, 
όπως η διαπροσωπική (2 μελέτες, 64 υποκείμενα), η έκθεση 
και η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες (10 μελέτες, 227 
υποκείμενα), η εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα (3 μελέτες, 
64 υποκείμενα), υποστηρικτική θεραπεία που βασίζεται στην 
αυτό-βοήθεια (16 μελέτες, 748 υποκείμενα) και η ψυχοδυνα-
μική ψυχοθεραπεία (3 μελέτες, 185 υποκείμενα), καθώς και 
54 μελέτες διαφόρων ειδών φαρμακοθεραπείας, όπως βενζο-
διαζεπίνες, SSRIs και SNRIs (5042 υποκείμενα σύνολο). Τα 
αποτελέσματα αναδεικνύουν την ατομική ΓΣΘ ως θεραπεία 
εκλογής της Κοινωνικής Φοβίας, με μέγεθος επίδρασης σε 
σχέση με την ομάδα ελέγχου 1,19 (εύρος 1,56 έως 0,81). Το 
εύρημα αυτό συγκλίνει με τις οδηγίες που εξέδωσε το NICE52 
το 2013, σύμφωνα με τις οποίες η ατομική ΓΣΘ θα πρέπει να 
είναι η θεραπεία πρώτης επιλογής και θα πρέπει να προτιμά-
ται σε σχέση με την ΓΣΟΘ στην αντιμετώπιση της κοινωνικής 
φοβίας. Από τις ψυχολογικές θεραπείες, ακολουθεί η ΓΣΟΘ 
με μέγεθος επίδρασης σε σχέση με την ομάδα ελέγχου 0,92 
(εύρος 1,33 με 0,51). Χαμηλότερα μεγέθη επίδρασης παρατη-
ρήθηκαν στις υπόλοιπες ψυχολογικές θεραπείες, όπως η έκθε-
ση και η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες (0,86, εύρος 
1,42 με 0,29) και η αυτοβοήθεια με υποστήριξη (0,86, εύρος 
1,36 με 0,36). Σε ό,τι αφορά στις φαρμακευτικές θεραπείες, τα 
μεγαλύτερα μεγέθη επίδρασης σε σχέση με την ομάδα ελέγχου 
σημείωσαν οι αναστολείς μονοαμινο-οξειδάσης (ΜΑΟ) (1,01, 
εύρος 1,56 με 0,45), οι βενζοδιαζεπίνες (0,96, εύρος 1,56 με 
0,36), τα SSRIs και SNRIs (0,91, εύρος 1,23 με 0,60) και τα 
σπασμολυτικά (0,81, εύρος 1,36 με 0,28). Συμπερασματικά, η 
ΓΣΘ και η φαρμακοθεραπεία είχαν τα μεγαλύτερα μεγέθη 
επίδρασης σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου. Σε ό,τι αφορά στις 
ψυχολογικές θεραπείες μάλιστα, τα μεγαλύτερα μεγέθη επί-
δρασης έχουν οι προσεγγίσεις της ΓΣΘ, τόσο σε ατομική, όσο 
και σε ομαδική μορφή. Το εύρημα αυτό υποδεικνύει ότι η ΓΣΘ 
μπορεί να είναι αποτελεσματική σε διάφορες μορφές44(βλ. 
Πίνακα 1).
Σε μια άλλη μετα-ανάλυση45, συγκρίθηκαν έρευνες αποτελε-
σματικότητας, που βασίζονται στην ΓΣΘ προσέγγιση και στην 
φαρμακοθεραπεία. Συμπεριλήφθησαν 24 μελέτες (1079 υπο-
κείμενα) βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, απαραίτητη ήταν η 
ύπαρξη ομάδας ελέγχου. Από τις εξεταζόμενες έρευνες, οι 16 
εφάρμοζαν ΓΣΘ σε ατομική ή ομαδική μορφή, οι 10 φαρμακο-
θεραπεία και 2 συνδυασμό των δύο προσεγγίσεων. Σύμφωνα 
με τα ευρήματα, της μετα-ανάλυσης, η μορφή της ΓΣΘ δεν φαί-
νεται να συνδέεται με το θεραπευτικό αποτέλεσμα, καθώς δεν 
βρέθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομαδικές και τις 
ατομικές θεραπευτικές προσεγγίσεις της  ΓΣΘ. Το μέσο μέγε-
θος επίδρασης ήταν 0,74 υποδεικνύοντας την υψηλή αποτελε-
σματικότητα των ατομικών και ομαδικών ΓΣΘ προσεγγίσεων. 
Το μέσο μέγεθος επίδρασης της φαρμακοθεραπείας ήταν 0,62, 
ενώ δεν φάνηκαν σημαντικές διαφορές στην σύγκριση μεταξύ 
των ΓΣΘ προσεγγίσεων και της φαρμακοθεραπείας45(βλ. Πί-
νακα 1).
Επίσης, ο Heimberg και οι συνεργάτες του (1998) προκειμένου 
να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα ανάμεσα στην ΓΣΟΘ 
και την φαρμακοθεραπεία, πραγματοποίησαν μια έρευνα με 
δείγμα 133 ενηλίκων με Κοινωνική Φοβία53. Οι συμμετέχο-
ντες εντάχθηκαν τυχαία σε τέσσερις ομάδες: α’ φαρμακοθε-
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ραπεία, β’ ΓΣΟΘ, γ’ placebo φαρμακοθεραπεία και δ’ υπο-
στηρικτική ομάδα placebo. Στην ομάδα παρέμβασης ΓΣΟΘ 
πραγματοποιήθηκαν 12 εβδομαδιαίες συναντήσεις των 2,5 
ωρών, στις οποίες τα άτομα εκπαιδεύτηκαν τόσο σε γνωσιακές 
τεχνικές, όσο και σε συμπεριφορικές, όπως συμπεριφορικά 
πειράματα και έκθεση σε στρεσογόνες καταστάσεις. Αντίθε-
τα, στην υποστηρικτική ομάδα placebo, γίνονταν συζητήσεις 
σε θέματα που αφορούν στο κοινωνικό άγχος, χωρίς ωστόσο 
να εφαρμόζονται γνωσιακές τεχνικές ή να δίνονται οδηγίες 
για έκθεση σε στρεσογόνες καταστάσεις. Μετά από 12 εβδο-
μάδες παρέμβασης, η φαρμακοθεραπεία και η ΓΣΟΘ ήταν 
στατιστικώς σημαντικά πιο αποτελεσματικές σε σχέση με τις 
δύο ομάδες ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, το μέγεθος επίδρα-
σης της φαρμακοθεραπείας σε σύγκριση με τις ομάδες placebo 
ήταν μεγάλο και κυμάνθηκε από 0,58 έως 0,71, ανάλογα με τα 
ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Το αντίστοιχο 
μέγεθος επίδρασης για την ΓΣΟΘ ήταν μέτριο και κυμάνθηκε 
από 0,10 έως 0,41. Παρότι λοιπόν και οι δύο ομάδες παρέμβα-
σης ήταν ανώτερες σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου, ωστόσο 
η σύγκριση των δύο ομάδων παρέμβασης μεταξύ τους ανέ-
δειξε την υπεροχή της φαρμακοθεραπείας έναντι της ΓΣΟΘ. 
Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των ατόμων που παρουσίασε 
σημαντική βελτίωση, έτσι ώστε να μην καλύπτει το κριτήριο 
κλινικής περίπτωσης, στην ενδιάμεση μέτρηση (6 εβδομάδες 
μετά την έναρξη της παρέμβασης) ήταν μεγαλύτερο για την 
ομάδα της φαρμακοθεραπείας, σε σχέση με την ΓΣΟΘ (80% 
έναντι του 48%). Μετά το τέλος των παρεμβάσεων ωστόσο, τα 
ποσοστά αυτά ήταν παρόμοια (77% και 75% για την φαρμακο-
θεραπεία και την ΓΣΟΘ αντίστοιχα).  Φαίνεται λοιπόν ότι και 

οι δύο θεραπευτικές παρεμβάσεις είναι αποτελεσματικές στην 
θεραπεία της κοινωνικής φοβίας, παρότι τα μέλη της ομάδας 
φαρμακοθεραπείας είχαν πιο γρήγορη ανταπόκριση στην θε-
ραπεία. Τα ευρήματα αυτά υπονοούν ότι η μεγαλύτερης διάρ-
κειας παρέμβαση ΓΣΟΘ ενδέχεται να συνδέεται με καλύτερη 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας53 (βλ. Πίνακα 3).
Σε άλλη συγκριτική μελέτη, που διενεργήθηκε από τον Otto 
και τους συνεργάτες του54, εξετάστηκε η αποτελεσματικότη-
τα της φαρμακοθεραπείας σε σχέση με την ΓΣΟΘ. Το δείγμα 
αποτέλεσαν 45 άτομα με διάγνωση Κοινωνικής Φοβίας, εκ των 
οποίων το 76% πληρούσε τα κριτήρια για την Γενικευμένου 
Τύπου Κοινωνική Φοβία. Το δείγμα μοιράστηκε τυχαία σε 
δύο ομάδες παρέμβασης: α’ την φαρμακοθεραπεία και β’ την 
ΓΣΟΘ, στην οποία πραγματοποιήθηκαν 12 εβδομαδιαίες συ-
νεδρίες διάρκειας 2,5 ωρών έκαστη, ενώ στον σχεδιασμό της 
έρευνας δεν συμπεριλήφθηκε ομάδα ελέγχου. Στις μετρήσεις 
που πραγματοποιήθηκαν έπειτα από 4, 8 και 12 εβδομάδες θε-
ραπείας, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανά-
μεσα στις δύο ομάδες παρέμβασης, με μόνη εξαίρεση την υπε-
ροχή της φαρμακοθεραπείας σε κάποιες από τις εξεταζόμενες 
κλίμακες στην μέτρηση κατά την λήξη της θεραπείας. Και οι 
δύο ομάδες παρέμβασης σημείωσαν στατιστικώς σημαντική 
βελτίωση της συμπτωματολογίας, ενώ φαίνεται ότι και οι δύο 
ομάδες παρέμβασης παρουσίασαν παρόμοια αποτελεσματικό-
τητα, ανεξάρτητα από την σοβαρότητα της συμπτωματολογίας 
πριν την έναρξη της παρέμβασης54(βλ. Πίνακα 3).
Η τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη, που πραγματοποίησε ο 
Stangier και οι συνεργάτες του49, σύγκρινε επίσης την αποτε-
λεσματικότητα ανάμεσα στην ατομική και την ομαδική ΓΣΘ. 

Πίνακας 2. Συνοπτική περιγραφή τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών, όπου εφαρμόστηκε η ΓΣΟΘ στην αντιμετώπιση της 
Κοινωνικής Φοβίας (ενδεικτικά)

Συγγρα-φέας/ έτος δημο-σίευσης Αριθμός συμμετεχόντων / Είδος παρέμ-
βασης

Αποτελέσματα ομάδας παρέμβασης

Hedman, 2014, 2011 Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη 
(Ν=126 υποκείμενα)
α’ ΓΣΘ μέσω διαδικτύου (Ν=64)
β’ δια ζώσης ΓΣΟΘ (Ν=62)

Οι δύο μορφές παρέμβασης ήταν αποτε-
λεσματικές στην μείωση του κοινωνικού 
άγχους, χωρίς να διαφέρουν σημαντικά 
μεταξύ τους. Σε όρους κόστους-αποτε-
λεσματικότητας, η διαδικτυακή μορφή 
παρέμβασης υπερείχε στις αρχικές με-
τρήσεις, ενώ στον επανέλεγχο 4 χρόνια 
μετά την παρέμβαση οι δύο παρεμβά-
σεις ήταν ισότιμες.

Stangier et al, 2007 Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη  
(Ν=71 υποκείμενα)
α’ ατομική ΓΣΘ
β’ ΓΣΟΘ
γ’ ομάδα ελέγχου (λίστα αναμονής)

Σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων 
για τις δύο ομάδες παρέμβασης σε σχέ-
ση με την λίστα αναμονής. Υπεροχή της 
ατομικής έναντι της ΓΣΟΘ, μεγαλύτερα 
ποσοστά του δείγματος που ‘έχασαν την 
διάγνωση’ μετά από την ΓΣΘ, σε σχέση 
με την ΓΣΟΘ.

Mortberg et al., 2006 Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη 
(N=26 υποκείμενα)
Καθημερινές συνεδρίες  ΓΣΟΘ 2 εβδο-
μάδων με μια ενδιάμεση εβδομάδα ανά-
θεσης ασκήσεων για το σπίτι  (Ομάδα 
ελέγχου: Λίστα αναμονής)

Βελτίωση των συμπτωμάτων και μειω-
μένα επίπεδα κοινωνικού άγχους, απο-
φυγών, συμπεριφορών ασφαλείας και 
συμπτωμάτων που επηρεάζουν την κα-
θημερινότητα στους επανελέγχους σε: 3 
εβδομάδες, 3 και 6 μήνες.
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Εβδομήντα ένα άτομα με Κοινωνική Φοβία μοιράστηκαν τυ-
χαία σε τρεις συνθήκες: α’ ατομικές ωριαίες συνεδρίες ΓΣΘ, 
βασισμένες στο μοντέλο των Clark και Wells, το οποίο έχει 
τύχει μεγάλης ερευνητικής υποστήριξης και αποτελεί σήμερα 
μια τεκμηριωμένη προσέγγιση στην θεραπεία της συγκεκριμέ-
νης διαταραχής55, β’ δίωρες συνεδρίες ΓΣΟΘ και γ’ ομάδα 
ελέγχου, λίστα αναμονής. Ο συνολικός θεραπευτικός χρόνος 
για κάθε ασθενή ήταν 12 ώρες στην ΓΣΟΘ και 15 ώρες στην 
ΓΣΘ. Τα άτομα στην λίστα αναμονής δεν έλαβαν κάποια θε-
ραπεία για 10 μήνες, μετά την παρέλευση των οποίων έλαβαν 
κάποια από τις δύο μορφές θεραπείας. Οι μετρήσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση, αλλά και σε εξά-
μηνο επανέλεγχο. Σύμφωνα με αυτές, η ατομική αποδεικνύε-
ται μια αποτελεσματική παρέμβαση, καθώς όλες οι μετρήσεις 
παρουσίασαν σημαντική βελτίωση μετά το τέλος της παρέμ-
βασης, ενώ σαφής ήταν η υπεροχή της σε σχέση με την ομάδα 
ελέγχου στις μετρήσεις τόσο κατά το τέλος της παρέμβασης, 
όσο και στους επανελέγχους. Η βελτίωση των συμπτωμάτων 
της κοινωνικής φοβίας στην ΓΣΟΘ ήταν επίσης στατιστικώς 
σημαντική μετά την λήξη της παρέμβασης. Ωστόσο, τα αποτε-
λέσματα της μελέτης απέδειξαν την υπεροχή της ΓΣΘ, καθώς 
σημείωσε στατιστικώς σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα σε 
σχέση με την ΓΣΟΘ σε πολλές μεταβλητές στις μετρήσεις μετά 
την λήξη της παρέμβασης και στους επανελέγχους. Επιπλέον, 
το ποσοστό των ατόμων που μετά το τέλος της παρέμβασης, 
δεν πληρούσαν πια τα κριτήρια της διαταραχής ήταν 50% για 
τα άτομα που παρακολούθησαν την ατομική παρέμβαση, ένα-
ντι του 13,6% στην ΓΣΟΘ. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι 
η ατομική ΓΣΘ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την Κοινω-
νική Φοβία και ότι η αποτελεσματικότητά της μπορεί να περι-
οριστεί όταν παρέχεται σε ομαδικό πλαίσιο49(βλ. Πίνακα 2).

Επίσης, στην συγκριτική μελέτη, που πραγματοποίησαν οι 
Hedman και συνεργάτες56, εξετάστηκε η αποτελεσματικότη-
τα της ατομικής έναντι της ομαδικής μορφής ΓΣΘ με βάση σύ-
γκρισης τους βασικούς μηχανισμούς διατήρησης της διαταρα-
χής. Το δείγμα αποτέλεσαν 94 άτομα με διάγνωση Κοινωνικής 
Φοβίας, από δύο διαφορετικές τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 
μελέτες, που διεξήχθησαν στην Σουηδία από το 2005 έως το 
2009. Στην πρώτη πραγματοποιήθηκαν 16 εβδομαδιαίες ατο-
μικές συνεδρίες ΓΣΘ σε δείγμα 32 ατόμων, ενώ στην δεύτε-
ρη πραγματοποιήθηκαν 15 εβδομαδιαίες ομαδικές συνεδρίες 
ΓΣΘ διάρκειας 2,5 ωρών σε δείγμα 62 ατόμων. Στα ευρήματα 
της έρευνας αναφέρεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της 
ατομικής ΓΣΘ στην μείωση του κοινωνικού άγχους, αλλά και 
των 4 μηχανισμών διατήρησης της διαταραχής, δηλαδή την 
αποφυγή, την αυτο-απορρόφηση, την γνωσιακή επεξεργασία 
πριν το στρεσογόνο κοινωνικό γεγονός, αλλά και την γνωστική 
επεξεργασία που πραγματοποιείται μετά την παρέλευσή του. 
Ωστόσο, φαίνεται ότι η ατομική ή ομαδική μορφή της ΓΣΘ δια-
δραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στο ποιοι μηχανισμοί διατήρη-
σης της διαταραχής θα αλλάξουν. Πιο συγκεκριμένα, η βελτί-
ωση στην ατομική ΓΣΘ φαίνεται ότι επιτεύχθηκε περισσότερο 
λόγω της μείωσης των αποφυγών και της αυτο-απορρόφησης, 
ενώ στην ομαδική λόγω των αλλαγών που επιτεύχθηκαν στην 
αυτο-απορρόφηση και την επεξεργασία του γεγονότος πριν 
και μετά το κοινωνικό συμβάν. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύ-
ουν ότι δύο μορφές θεραπείας μπορεί να λειτουργούν μέσω 
διαφορετικών μηχανισμών, κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει 
σημαντική κλινική εφαρμογή στην θεραπεία της Κοινωνικής 
Φοβίας56(Βλέπε πίνακα 3).  
Η αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών παρεμβάσεων για 
την αντιμετώπιση της κοινωνικής φοβίας έχει εξεταστεί επί-

Συγγρα-φέας/
έτος δημοσί-ευσης

Αριθμός συμμετεχόντων / Είδος παρέμβασης Αποτελέσματα ομάδας παρέμβασης

Hedman et al., 2013 Συγκριτική μελέτη (Ν=94)
α’ ατομική ΓΣΘ (δύο των 90’ & 14 ωριαίες εβδομα-
διαίες συναντήσεις),
β’ ΓΣΟΘ (μια ατομική και 14 εβδομαδιαίες ομα-
δικές συναντήσεις διάρκειας 2,5 ωρών)(Απουσία 
ομάδας ελέγχου)

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην 
μείωση του κοινωνικού άγχους και των 
4 μηχανισμών διατήρησης της διατα-
ραχής στην ατομική ΓΣΘ. Διαφορετική 
επίδραση της μορφής ΓΣΘ στους μηχα-
νισμούς διατήρησης της διαταραχής.

Otto et al., 2000 Συγκριτική μελέτη 
(Ν=45 υποκείμενα)
α’ φαρμακοθεραπεία,
β’ 12 εβδομαδιαίες συνεδρίες ΓΣΟΘ (διάρκειας 2,5 
ωρών έκαστη)
(Απουσία ομάδας ελέγχου)

Στατιστικώς σημαντική βελτίωση και 
στις δύο ομάδες παρέμβασης. Ίδια 
αποτελεσματικότητα και οι δύο ομάδες 
παρέμβασης, ανεξάρτητα από την σο-
βαρότητα των συμπτωμάτων πριν την 
παρέμβαση.

Heimberg et al., 1998 Συγκριτική μελέτη 
(Ν=133 υποκείμενα)
12 εβδομαδιαίες συνεδρίες:
α’ ΓΣΟΘ (2,5 ωρών έκαστη)
β’ φαρμακοθεραπεία
γ’ placebo φαρμακοθεραπεία
δ’ εκπαιδευτική-υποστηρικτική ομάδα (placebo)

Στις 2 ομάδες παρέμβασης σημειώθη-
κε σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση της 
συμπτωματολογίας σε σχέση με τις 2 
ομάδες ελέγχου. Η φαρμακοθεραπεία 
υπερείχε της ΓΣΟΘ  στον ενδιάμεσο 
έλεγχο, ενώ παρόμοια αποτελεσματικό-
τητα βρέθηκε στο τέλος της παρέμβασης.

Πίνακας 3. Συνοπτική περιγραφή συγκριτικών μελετών, όπου εφαρμόστηκε η ΓΣΟΘ στην αντιμετώπιση της Κοινωνικής Φοβίας 
(ενδεικτικά)
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σης από νατουραλιστικές έρευνες, οι οποίες διενεργούνται 
συνήθως σε δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, σε μεγάλο αριθμό 
θεραπευομένων, προκειμένου να εξεταστεί η αποτελεσματι-
κότητα της ΓΣΟΘ στην κλινική πράξη.Ένα παράδειγμα απο-
τελεί η νατουραλιστική μελέτη50, που πραγματοποιήθηκε στο 
Ισραήλ το 2000.  Το δείγμα αποτέλεσαν 219 άτομα με διάγνω-
ση Κοινωνικής Φοβίας και η παρέμβαση αποτελούνταν από 18 
εβδομαδιαίες 90λεπτες συνεδρίες ΓΣΟΘ. Μετά το τέλος της 
παρέμβασης σημειώθηκε στατιστικώς σημαντική βελτίωση της 
ψυχοπαθολογίας στο σύνολο των συμμετεχόντων, με μέγεθος 
επίδρασης στην βελτίωση του κοινωνικού άγχους που έφτα-
σε το 1,23. Τα αποτελέσματα αυτά διατηρήθηκαν στον ετήσιο 
επανέλεγχο και η βελτίωση της συμπτωματολογίας επήλθε 
ανεξάρτητα από την σοβαρότητα των συμπτωμάτων κοινωνι-
κής φοβίας κατά την έναρξη της θεραπείας και άσχετα από την 
ύπαρξη συννοσηρότητας με άλλη αγχώδη διαταραχή ή με δι-
αταραχή της διάθεσης. Επίσης, παρότι η παρέμβαση στόχευε 
στην θεραπεία της Κοινωνικής Φοβίας αποκλειστικά, ωστόσο 
μετά την λήξη της παρέμβασης παρατηρήθηκε βελτίωση των 
καταθλιπτικών συμπτωμάτων με μέγεθος επίδρασης 0,94. Αξί-
ζει να σημειωθεί η ύπαρξη ομάδας ελέγχου, την οποία απο-
τελούσαν άτομα με Κοινωνική Φοβία τα οποία ήταν σε λίστα 
αναμονής για 18 εβδομάδες κατά την διάρκεια των οποίων δεν 
παρατηρήθηκε κάποια αλλαγή στην συμπτωματολογία50(βλ. 
Πίνακα 4).
Επιπλέον, στην έρευνα αυτή εξετάστηκε η αποτελεσματικό-
τητα της ΓΣΟΘ ανάλογα με τον τύπο της Κοινωνικής Φοβί-
ας. Βρέθηκε ότι τα άτομα με γενικευμένου τύπου Κοινωνική 
Φοβία διέφεραν από εκείνα με την ειδική Κοινωνική Φοβία 
στην ανταπόκρισή τους στην ΓΣΟΘ. Μάλιστα, σε ένα σημα-
ντικό ποσοστό των ατόμων με διάγνωση Κοινωνικής Φοβίας 

Γενικευμένου Τύπου η βελτίωση των συμπτωμάτων δεν ήταν 
τόσο σημαντική, ώστε να επιτρέψει την επιστροφή στα προη-
γούμενα επίπεδα λειτουργικότητας, όπως έγινε στις περισσό-
τερες περιπτώσεις ατόμων με Ειδική Κοινωνική Φοβία. Πιο 
συγκεκριμένα, το 44,1% των ατόμων με Γενικευμένου τύπου 
Κοινωνική Φοβία θεωρήθηκε ότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια 
της διαταραχής μετά το πέρας της παρέμβασης, σε σύγκριση 
με το 86,7% των ατόμων με ειδική Κοινωνική Φοβία, που θεω-
ρήθηκαν ‘θεραπευμένοι’ στην λήξη της50 (βλ. Πίνακα 4).
Σε αντίστοιχη νατουραλιστική έρευνα51, το δείγμα αποτέλε-
σαν 153 άτομα που έλαβαν την διάγνωση της Κοινωνικής Φο-
βίαςαπό δημόσιο νοσοκομείο σε διάρκεια 2 ετών. Τα άτομα 
αυτά παρακολούθησαν επτά 4ωρες συνεδρίες ΓΣΟΘ. Μετά 
το τέλος της παρέμβασης σημειώθηκε στατιστικώς σημαντική 
μείωση των συμπτωμάτων κοινωνικού άγχους, αλλά και κατά-
θλιψης, σε σχέση με την έναρξη της παρέμβασης. Το γεγονός 
ότι στο δείγμα περιλαμβάνονταν περιπτώσεις με σοβαρή ψυ-
χοπαθολογία με συνοσηρότητα, δεν φάνηκε να έχει επίδραση 
στην αποτελεσματικότητα της ΓΣΟΘ. Πιο συγκεκριμένα, τα 
αυξημένα ποσοστά συνυπάρχουσας κατάθλιψης στο δείγμα, 
δεν μετρίασε το μέγεθος επίδρασης για τα συμπτώματα του 
κοινωνικού άγχους. Επίσης, η ομαδική μορφή της παρέμβα-
σης, απαιτεί σημαντικά λιγότερες ώρες εργασίας εκ μέρους 
του θεραπευτή, με αποτέλεσμα να ενέχει σημαντικά πρακτικά, 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται 
σε δημόσιο νοσοκομείο. Για τους λόγους αυτούς, ο συγγρα-
φέας προτείνει την ΓΣΟΘ ως την πρώτη θεραπευτική επιλογή 
για την αντιμετώπιση της κοινωνικής φοβίας στους δημόσιους 
φορείς ψυχικής υγείας, όπου οι πόροι είναι περιορισμένοι51(-
βλ. Πίνακα 4). 
Τέλος, σε μια νατουραλιστική έρευνα στην Ιαπωνία57σε με-

Πίνακας 4. Συνοπτική περιγραφή νατουραλιστικών ερευνών, όπου εφαρμόστηκε η ΓΣΟΘ στην αντιμετώπιση της Κοινωνικής 
Φοβίας (ενδεικτικά)

Συγγραφέας/ έτος δημοσίευσης Αριθμός συμμετεχόντων / Είδος παρέμ-
βασης

Αποτελέσματα ομάδας παρέμβασης

Kawaguchi et al., 2013 Νατουραλιστική έρευνα
(Ν=113 υποκείμενα)
14 εβδομαδιαίες δίωρες συνεδρίες 
ΓΣΟΘ
(Απουσία ομάδας ελέγχου)

Στατιστικά σημαντική βελτίωση της συ-
μπτωματολογίας και διατήρηση στον 
ετήσιο επανέλεγχο.

Marom et al., 2009 Νατουραλιστική έρευνα (Ν=219 υπο-
κείμενα με διάγνωση Κοινωνικής Φοβί-
ας (Ειδική ή Γενικευμένου Τύπου)
18 εβδομαδιαίες 90λεπτες συνεδρίες 
ΓΣΟΘ. 
(Ομάδα ελέγχου / λίστα αναμονής για 18 
μήνες)

Στατιστικώς σημαντική βελτίωση της κοι-
νωνικής φοβίας (και των καταθλιπτικών 
συμπτωμάτων). Διατήρηση των αποτε-
λεσμάτων στον ετήσιο επανέλεγχο. Με-
γαλύτερα ποσοστά άρσης της διάγνωσης 
στην Ειδική Κοινωνική Φοβία, σε σχέση 
με την Γενικευμένου Τύπου (44,1% και 
86,7% αντίστοιχα).

McEvoy, 2007 Νατουραλιστική έρευνα (Ν=153 υπο-
κείμενα )
Επτά 4ωρες συνεδρίες ΓΣΟΘ
(Απουσία ομάδας ελέγχου)

Στατιστικώς σημαντική βελτίωση της 
κοινωνικής φοβίας (και των καταθλιπτι-
κών συμπτωμάτων), ακόμα και στις πε-
ριπτώσεις σοβαρής ψυχοπαθολογίας και 
ύπαρξης συνοσηρότητας.
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γάλο δείγμα 113 ατόμων με διάγνωση Κοινωνικής Φοβίας 
Γενικευμένου Τύπου παρασχέθηκε ΓΣΟΘ, με την μορφή 14 
εβδομαδιαίων δίωρων συνεδριών, ενώ απουσίαζε η ομάδα 
ελέγχου. Έπειτα από την λήξη της παρέμβασης παρατηρήθη-
κε στατιστικά σημαντική βελτίωση της συμπτωματολογίας, η 
οποία διατηρήθηκε στον ετήσιο επανέλεγχο, με μέγεθος επί-
δρασης 0,77. Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν την αποτελε-
σματικότητα της ΓΣΟΘ στην γενικευμένου τύπου Κοινωνική 
Φοβία, τόσο κατά το τέλος της παρέμβασης, όσο και στον επα-
νέλεγχο ένα χρόνο μετά την λήξη της. Παράγοντες πρόβλεψης 
του καλού θεραπευτικού αποτελέσματος θεωρήθηκαν η μεγα-
λύτερη ηλικία έναρξης της διαταραχής και η μικρή σοβαρότη-
τα της συμπτωματολογίας, ενώ η αξιοποίηση των δεξιοτήτων 
που αποκτούν οι θεραπευόμενοι κατά την θεραπεία, φαίνεται 
να συνδέεται με την διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέ-
σματος της ΓΣΟΘ σε βάθος χρόνου57(βλ. Πίνακα 4).

Η ανάγκη παροχής θεραπευτικών παρεμβάσεων σε μεγάλο 
νούμερο θεραπευομένων, ιδιαίτερα στην κλινική πράξη και 
στους δημόσιους φορείς ψυχικής υγείας, σε συνδυασμό με τους 
περιορισμένους πόρους για την ψυχική υγεία, αποτελούν κά-
ποιους από τους βασικότερους λόγους επιλογής της ομαδικής 
παρέμβασης έναντι της ατομικής. Στην προαναφερθείσα με-
τα-ανάλυση που διεξήχθη από τον Gould και τους συνεργάτες 
του45, η σύγκριση των διαθέσιμων θεραπευτικών προσεγγίσε-
ων για την θεραπεία της κοινωνικής φοβίας πραγματοποιήθη-
κε επίσης σε όρους αναλογίας κόστους-αποτελεσματικότητας. 
Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η ΓΣΟΘ ήταν ξεκάθαρα 
η πιο οικονομική προσέγγιση σε σχέση τόσο με την ατομική 
ΓΣΘ, όσο και με την φαρμακοθεραπεία με SSRIs. Το απο-
τέλεσμα αυτό διατηρήθηκε και σε βάθος χρόνου, καθώς επι-
βεβαιώθηκε και στις μετρήσεις στο τέλος του δεύτερου χρό-
νου της θεραπείας. Οι συγγραφείς λοιπόν καταλήγουν ότι η 
ΓΣΟΘ, δεδομένου ότι έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα με 
τις άλλες δύο διαθέσιμες προσεγγίσεις, φαίνεται να υπερτερεί 
σημαντικά σε ό,τι αφορά στην αναλογία κόστους-αποτελεσμα-
τικότητας45(βλ. Πίνακα 1).
Η αναλογία κόστους-αποτελεσματικότητας της ΓΣΟΘ εξε-
τάστηκε επίσης σε σύγκριση με την ΓΣΘ που παρέχεται δια-
δικτυακά. Πιο συγκεκριμένα, ο Hedman και οι συνεργάτες 
του43 πραγματοποίησαν μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη με-
λέτη, όπου το δείγμα μοιράστηκε τυχαία σε παρέμβαση ΓΣΘ 
μέσω διαδικτύου (Ν=64) και σε δια ζώσης ΓΣΟΘ (Ν=62). 
Σύμφωνα  με τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, και οι δύο 
μορφές παρέμβασης ήταν αποτελεσματικές στην μείωση του 
κοινωνικού άγχους, χωρίς να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 
τους. Σε όρους κόστους-αποτελεσματικότητας, η διαδικτυακή 
μορφή παρέμβασης υπερείχε στις αρχικές μετρήσεις σε σχέση 
με την ΓΣΟΘ. Στον επανέλεγχο 4 χρόνια μετά την παρέμβα-
ση ωστόσο, οι δύο παρεμβάσεις φάνηκε να είναι ισότιμες σε 
όρους κόστους-αποτελεσματικότητας, ενώ η επιβάρυνσης της 
κοινωνίας λόγω της διαταραχής φαίνεται να μειώθηκε σημα-
ντικά42,43(βλ. Πίνακα 2).
Τα ευρήματα αυτά δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται ωστόσο 
από μια πολύ πρόσφατη συστηματική μελέτη και μετα-ανάλυ-
ση39, που εξέτασε το θέμα της αναλογίας κόστους-αποτελε-
σματικότητας ενός πλήθους ψυχολογικών και φαρμακευτικών 
παρεμβάσεων για τους ενήλικες με Κοινωνική Φοβία. Συμπε-
ριλήφθησαν 28 είδη παρέμβασης, που επιλέγηκαν με συγκε-

κριμένα κριτήρια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της με-
τα-ανάλυσης, η ατομική ΓΣΘ φαίνεται να υπερέχει έναντι των 
άλλων θεραπειών σε όρους κόστους-αποτελεσματικότητας, 
σε ό,τι αφορά την θεραπεία ενηλίκων με Κοινωνική Φοβία. 
Αμέσως επόμενη είναι η φαρμακοθεραπεία, ωστόσο όταν πε-
ριλαμβάνεται ο παράγοντας της διατήρησης των αποτελεσμά-
των σε βάθος χρόνου, οι ψυχολογικές θεραπείες φαίνεται να 
υπερέχουν σε σχέση με την θεραπεία με φάρμακα σε όρους 
κόστους-αποτελεσματικότητας. Επίσης, η ΓΣΟΘ δεν φάνηκε 
να υπερέχει έναντι των άλλων θεραπευτικών προσεγγίσεων σε 
όρους κόστους-αποτελεσματικότητας. Το εύρημα αυτό παρότι 
είναι αντίθετο με τις προηγούμενες έρευνες, που υποστηρί-
ζουν την υπεροχή της ΓΣΟΘ, ερμηνεύεται από τους συγγρα-
φείς με βάσει την αποδεδειγμένη υψηλότερη αποτελεσματικό-
τητα της ατομικής ΓΣΘ και τον σημαντικά μικρότερο κίνδυνο 
υποτροπής που ενέχουν οι ψυχολογικές θεραπείες σε σχέση 
με την φαρμακοθεραπεία. Τα χαρακτηριστικά αυτά αντισταθ-
μίζουν το υψηλό κόστος παρέμβασης σε ατομικό επίπεδο και 
καθιστούν την ατομική ΓΣΘ ως την θεραπεία που υπερέχει 
έναντι των άλλων σε όρους κόστους-αποτελεσματικότητας39 
(βλ. Πίνακα1).

Συζήτηση 
Οι ΓΣΟΘ παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της Κοινωνικής 
Φοβίας, στην πλειοψηφία τους χαρακτηρίζονται από κοινά 
στοιχεία και διέπονται από παρόμοιες θεραπευτικές αρχές με 
την ατομική ΓΣΘ4. Στους βασικούς θεραπευτικούς στόχους 
συμπεριλαμβάνονται τόσο οι γνωσιακές αλλαγές, μέσω της 
αναγνώρισης, αξιολόγησης και αλλαγής του τρόπου σκέψης 
και των βαθύτερων πεποιθήσεων, όσο και οι συμπεριφορικές, 
μέσω της εκπαίδευσης στις κατάλληλες κατά περίπτωση συ-
μπεριφοριστικές τεχνικές58,59. Η χρήση θεραπευτικών πρω-
τοκόλλων4, η συγκεκριμενοποίηση του πληθυσμού στόχου, 
η αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου και των τεχνικών που 
αξιοποιούνται, η ύπαρξη ομάδων ελέγχου και η διενέργεια 
τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών, είναι ορισμένα μόνο 
από τα χαρακτηριστικά των ΓΣΟΘ παρεμβάσεων στην Κοινω-
νική Φοβία, που διασφαλίζουν την εγκυρότητα των ερευνών 
αποτελεσματικότητας και μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή 
συμπεράσματα4,6.
Πλήθος μελετών και μετα-αναλύσεων καταδεικνύουν την απο-
τελεσματικότητα της ΓΣΟΘ στην θεραπεία της Κοινωνικής 
Φοβίας44,47,6,4,48,45. Η αποτελεσματικότητα της ΓΣΟΘ της 
Κοινωνικής Φοβίας καταδεικνύεται μέσα από την σύγκριση 
των αποτελεσμάτων πριν και μετά την παρέμβαση, αλλά και 
σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου, όπου δεν παρέχεται καμία 
παρέμβαση44,56,47,48. Η ΓΣΟΘ φαίνεται λοιπόν ότι είναι ση-
μαντικά πιο αποτελεσματική σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, 
τόσο στην μείωση των συμπτωμάτων της Κοινωνικής Φοβί-
ας, όσο και στην μείωση των αποφυγών, των συμπεριφορών 
ασφαλείας και γενικώς των συμπτωμάτων που επηρεάζουν 
την καθημερινή λειτουργικότητα κατά το τέλος της ΓΣΟΘ πα-
ρέμβασης47,48. Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται 
ότι διατηρούνται και σε βάθος χρόνου, όπως φαίνεται από τα 
αποτελέσματα των ελέγχων κάποιους μήνες μετά την λήξη της 
παρέμβασης44,56,48.
Συγκρίνοντας την αποτελεσματικότητα ανάμεσα στην ΓΣΟΘ 
και την φαρμακοθεραπεία, τα ευρήματα ερευνών και μετα-α-
ναλύσεων υποδεικνύουν ότι οι δύο παρεμβάσεις έχουν παρό-
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μοια αποτελεσματικότητα. Το μέσο μέγεθος επίδρασης για τις 
ΓΣΘ προσεγγίσεις (ατομικές και ομαδικές) δεν φαίνεται να 
διαφέρει σημαντικά από το αντίστοιχο μέγεθος επίδρασης της 
φαρμακοθεραπείας, ενώ και οι δύο προσεγγίσεις φαίνεται να 
έχουν στατιστικώς σημαντική μεγαλύτερη αποτελεσματικότη-
τα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, με μεγέθη επίδρασης ση-
μαντικά διαφορετικά από το μηδέν45,53. Τα ευρήματα αυτά 
επιβεβαιώνονται ανεξάρτητα από την σοβαρότητα της συ-
μπτωματολογίας πριν την έναρξη της παρέμβασης54.
Συγκρίνοντας την αποτελεσματικότητα ανάμεσα στην ατομική 
και την ομαδική ΓΣΘ, οι έρευνες καταλήγουν στην ανάδειξη 
της υπεροχής της πρώτης44,56,52,49. Οι διαφορές ανάμεσα 
στις δύο μορφές παρέμβασης είναι στατιστικώς σημαντικές, 
καταδεικνύοντας την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της 
ατομικής ΓΣΘ στην θεραπεία της Κοινωνικής Φοβίας, τόσο 
κατά την λήξη των παρεμβάσεων, όσο και στους επανελέγ-
χους. Η καλύτερη αποτελεσματικότητα της ατομικής ΓΣΘ κα-
ταδεικνύεται επίσης μέσα από τα ποσοστά των θεραπευομέ-
νων που δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια της διαταραχής μετά 
από την παροχή ατομικής ΓΣΘ, σε σύγκριση με την ΓΣΟΘ49. 
Ακόμα, η ατομική ΓΣΘ φαίνεται να υπερέχει έναντι της ομα-
δικής, τόσο στην μείωση των συμπτωμάτων του κοινωνικού 
άγχους, όσο και στον περιορισμό των μηχανισμών διατήρησης 
της διαταραχής56. Η σύγκριση ωστόσο των διαφορετικών θε-
ραπευτικών προσεγγίσεων συχνά καταλήγει στο εύρημα ότι 
τα μεγαλύτερα μεγέθη επίδρασης έχουν οι προσεγγίσεις της 
ΓΣΘ, τόσο σε ατομική, όσο και σε ομαδική μορφή, σε σχέση 
με τις άλλες ψυχολογικές θεραπείες44. Όπως φαίνεται λοι-
πόν, η ΓΣΘ μπορεί να είναι αποτελεσματική σε διάφορες μορ-
φές45,44 και η επιλογή της καταλληλότερης μορφής θεραπείας 
θα μπορεί να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη και άλλους παράγο-
ντες, όπως η αναλογία κόστους-αποτελεσματικότητας, η οποία 
συμπεριλαμβάνει την έννοια του κόστους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα της θε-
ραπευτικής κατεύθυνσης στην ανάδειξη της καταλληλότερης 
θεραπείας39.
Επίσης, σύμφωνα με νατουραλιστικές έρευνες50,57,51, το μέ-
γεθος επίδρασης της ΓΣΟΘ στην βελτίωση των συμπτωμάτων 
της διαταραχής είναι υψηλό και φαίνεται να διατηρείται σε 
βάθος χρόνου και ανεξάρτητα από την σοβαρότητα των συ-
μπτωμάτων της διαταραχής ή και την ύπαρξη συνοσηρότητας 
με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές39,23. Μάλιστα, σε κάποιες 
έρευνες σημειώνεται στατιστικώς σημαντική μείωση στα συ-
μπτώματα των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, χωρίς αυτά να 
αποτελούν απαραίτητα στόχο της ΓΣΟΘ παρέμβασης50, 51. 
Όπως φαίνεται λοιπόν, η ΓΣΟΘ είναι αποτελεσματική στην 
αντιμετώπιση της Κοινωνικής Φοβίας στην κλινική πράξη και 
σε ‘πραγματικές συνθήκες’, όπως αυτές που επικρατούν σε δη-
μόσιες δομές ψυχικής υγείας.
Σε ό,τι αφορά στον γενικευμένο τύπο της Κοινωνικής Φοβί-
ας κάποιες νατουραλιστικές έρευνες57,50 αναφέρουν ότι η 
ΓΣΟΘ επιφέρει στατιστικώς σημαντική βελτίωση της συμπτω-
ματολογίας και διατήρηση των αποτελεσμάτων σε βάθος χρό-
νου57. Αντίθετα, άλλες καταλήγουν στο εύρημα ότι η υψηλή 
αποτελεσματικότητα της ΓΣΟΘ δεν φαίνεται να σημειώνεται 
με τον ίδιο τρόπο και στον γενικευμένο τύπο της διαταραχής, 
καθώς σημαντικά μικρότερο ποσοστό θεραπευομένων του 
τύπου αυτού, επιστρέφει στα προηγούμενα επίπεδα λειτουρ-
γικότητας. Φαίνεται λοιπόν ότι τα ευρήματα σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα της ΓΣΟΘ στον γενικευμένο τύπο της 
διαταραχής είναι αντικρουόμενα και χρήζουν περαιτέρω δι-
ερεύνησης.
Σε ό,τι αφορά στην σύγκριση των διαθέσιμων θεραπευτικών 
παρεμβάσεων με όρους αναλογίας κόστους-αποτελεσματικό-
τητας, φαίνεται πως η ΓΣΟΘ είναι η πιο συμφέρουσα προ-
σέγγιση σε σχέση τόσο με την ατομική ΓΣΘ, όσο και με την 
φαρμακοθεραπεία με SSRIs. Η υπεροχή της ΓΣΟΘ σε όρους 
κόστους-αποτελεσματικότητας εξηγείται βάσει της υψηλής 
αποτελεσματικότητάς της, αλλά και του μειωμένου κόστους της 
σε σχέση με τις άλλες παρεμβάσεις, ενώ φαίνεται να διατηρεί-
ται σε βάθος χρόνου43,49,45. Η υπεροχή ωστόσο της ΓΣΟΘ 
σε όρους κόστους-αποτελεσματικότητας δεν υποστηρίζεται 
πάντα από τα ευρήματα των σχετικών μελετών και χρήζει πε-
ραιτέρω διερεύνησης, καθώς σε πρόσφατη μετα-ανάλυση39, 
ατομική ΓΣΘ βρέθηκε να υπερέχει σε όρους κόστους-αποτε-
λεσματικότητας, βάσει της υψηλής αποτελεσματικότητας και 
του χαμηλού κινδύνου υποτροπής, που αυτή προσφέρει39. 
Επιπλέον, ο NICE 52 το 2013, δίνει σαφώς την οδηγία να μην 
προτιμάται η ομαδική έναντι της ατομικής ΓΣΘ στην θεραπεία 
της Κοινωνικής Φοβίας, εξαιτίας της καλύτερης αποτελεσμα-
τικότητας της ατομικής της μορφής σε όρους κλινικής σημαντι-
κότητας, αλλά και αναλογίας κόστους-αποτελεσματικότητας.
Συμπερασματικά, τα προγράμματα ΓΣΟΘ της Κοινωνικής Φο-
βίας διέπονται από τις βασικές αρχές που απαιτείται να έχουν 
τα υψηλής ποιότητας παρεχόμενα θεραπευτικά προγράμματα, 
όπως είναι η υψηλή αποτελεσματικότητα και το θετικό ισοζύ-
γιο ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα και το κόστος, όπως 
μετριέται σε όρους αγαθών, κόπου, χρόνου4.Τα χαρακτηρι-
στικά αυτά σε συνδυασμό με τις δυνατότητες αξιοποίησης της 
δυναμικής της ομάδας4 και τις ευκαιρίες εκμάθησης τεχνικών 
μέσα στην ίδια την ομάδα47,39, καθιστούν την ΓΣΟΘ μια υπο-
σχόμενη θεραπευτική προσέγγιση της Κοινωνικής Φοβίας, η 
οποία θα πρέπει να υποστηριχθεί περαιτέρω μέσα από την πε-
ραιτέρω εφαρμογή της και εξέταση της αποτελεσματικότητάς 
της11.

Η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την εφαρμογή και 
αποτελεσματικότητα της ΓΣΟΘ της Κοινωνικής Φοβίας θα 
πρέπει ωστόσο να αντιμετωπίζεται με κριτικό πνεύμα. Αρχικά, 
η ΓΣΟΘ αποτελεί μια εξέλιξη της ΓΣΘ και μόλις τα τελευταία 
χρόνια φαίνεται να αποτελεί αντικείμενο εντατικής έρευνας47  
και να κερδίζει έδαφος έναντι άλλων θεραπευτικών προσεγ-
γίσεων52. Σε ό,τι αφορά στην παρούσα ανασκόπηση, έναν με-
θοδολογικό περιορισμό θέτει η επιλογή των ερευνών, η οποία 
πραγματοποιήθηκε βάσει πρακτικών περιορισμών σε συγκε-
κριμένη διαδικτυακή βιβλιογραφική βάση, ενώ η επιλογή της 
παρουσίασης νατουραλιστικών ερευνών, ενέχει το μειονέ-
κτημα της έλλειψης ομάδας ελέγχου, ωστόσο θεωρήθηκε ση-
μαντική βάσει της αξιολόγησης της κλινικής σημαντικότητας, 
που ενέχει η εφαρμογή ομαδικών προγραμμάτων στην κλινική 
πράξη και σε μεγάλα μέρη του πληθυσμού.
Οι μελλοντικές έρευνες θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουν ακό-
μα περισσότερο το θέμα της αποτελεσματικότητας της ΓΣΟΘ 
της κοινωνικής φοβίας. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να εξε-
ταστεί, ποιοι παράγοντες μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω 
την αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε μεγαλύτερα ποσοστά των 
θεραπευομένων να παύουν να πληρούν τα κριτήρια της διατα-
ραχής στο τέλος της παρέμβασης. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο 
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να εξεταστεί ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην καλύτερη 
αποτελεσματικότητα της ατομικής ΓΣΘ σε σχέση με την ΓΣΟΘ 
και κατά πόσο οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν να αξιοποι-
ηθούν από την ομαδική της μορφή, με στόχο την βελτίωση των 
αποτελεσμάτων της. Ακόμα, τα μέχρι τώρα αντικρουόμενα ευ-
ρήματα των νατουραλιστικών ερευνών, θα μπορούσαν να εξε-
ταστούν μέσω τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών, ενώ 
ιδιαίτερης αξίας θα ήταν η εκτίμηση του βαθμού που η ΓΣΟΘ 
μπορεί να αντικαταστήσει ή να λειτουργήσει συνδυαστικά με 
την φαρμακοθεραπεία στην αντιμετώπιση της κοινωνικής φο-
βίας13.
Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστούν περισσότερο και να διευ-
κρινιστούν θέματα που αφορούν στα χαρακτηριστικά και την 
σύσταση της ομάδας, στην οποία εφαρμόζεται η ΓΣΟΘ. Για 
παράδειγμα, χρειάζεται να διευκρινιστεί ο ιδανικός αριθμός 
των συμμετεχόντων και η ομοιογένεια, που θεωρείται απα-
ραίτητη σε κάθε θεραπευτική ομάδα47, καθώς και η χρονική 
έκταση που είναι απαραίτητη και επαρκής, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα, καθώς φαίνεται ότι 
διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας47,53. Ακόμα, σημαντικό είναι να διερευνηθεί 
η διαδικασία μέσω της οποίας επιτυγχάνεται το θεραπευτικό 
αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, το εύρημα ότι η ατομική και η 
ομαδική μορφή ΓΣΘ ενδέχεται να λειτουργούν μέσω διαφορε-
τικών μηχανισμών, αλλά να επιφέρουν παρόμοια αποτελεσμα-
τικότητα, θα μπορούσε να έχει σημαντική κλινική εφαρμογή 
στην θεραπεία της Κοινωνικής Φοβίας56. Επιπλέον, σαφής 
είναι η ανάγκη να μελετηθούν περισσότερο οι ειδικοί παρά-
γοντες που φαίνεται να εμπλέκονται στην θεραπευτική διαδι-
κασία και καθορίζουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα, όπως είναι 
ο βαθμός της συνοχής της θεραπευτικής ομάδας, οι συγκεκρι-
μένες θεραπευτικές τεχνικές που αξιοποιούνται, οι δεξιότητες 
στις οποίες πραγματοποιείται εκπαίδευση μέσα στο ομαδικό 
πλαίσιο κ.τ.λ., και να διευκρινιστεί ο ρόλος τους στην αποτε-
λεσματικότητα των ΓΣΟΘ παρεμβάσεων1. Για παράδειγμα, 
χρειάζεται να διευκρινιστεί εάν η εκπαίδευση σε συμπερι-
φοριστικές τεχνικές ή δεξιότητες είναι αναγκαία ή επαρκής 
και κατά πόσο η ενίσχυση της ΓΣΟΘ με αυτές μπορεί να ενι-
σχύσει το συνολικό θεραπευτικό αποτέλεσμα60,59. Ακόμα, η 
δημιουργία, προσαρμογή ή/και βελτίωση των θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων με την παράλληλη αξιοποίηση των παραγόντων 
της ομαδικής θεραπευτικής διαδικασίας πολύ ενεργά και ξε-
κάθαρα στην δομή τους και όχι απλώς ως ένα μέρος που θε-
ωρείται ότι θα συμβεί αυτόματα λόγω της ομαδικής φύσης της 
θεραπείας, θα μπορούσε να αποτελεί έναν από τους κεντρι-
κούς σκοπούς της μελλοντικής έρευνας47.
Τέλος, πολύ σημαντικό είναι να εξεταστεί περαιτέρω το θέμα 
της αναλογίας κόστους-αποτελεσματικότητας της ΓΣΟΘ σε 
σχέση με την ατομική ΓΣΘ και την φαρμακοθεραπεία. Το μει-
ωμένο κόστος για τους θεραπευόμενους και οι λιγότερες ώρες 
εργασίας για τον θεραπευτή, προκειμένου να αντιμετωπίσει 
ένα πλήθος κλινικών περιπτώσεων, φαίνεται ότι συμβάλλουν 
στο μειωμένο κόστος της παρέμβασης. Ωστόσο, οι ώρες θερα-
πείας που απαιτούνται, το κόστος των μετακινήσεων, οι παρε-
νέργειες της φαρμακευτικής αγωγής, η γενίκευση των αποτε-
λεσμάτων, η διατήρηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων σε 
βάθος χρόνου, ο χαμηλότερος κίνδυνος υποτροπής και η επι-
βάρυνση των κοινωνικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι ορι-
σμένοι μόνο από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη, προκειμένου να δοθούν σαφείς απαντήσεις στο θέμα 
του εάν η ΓΣΟΘ υπερέχει σε όρους κόστους-αποτελεσματι-
κότητας σε σχέση με τις άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις της 
κοινωνικής φοβίας45. Η εξάπλωση εξάλλου της εφαρμογής 
θεραπευτικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας και αποτε-
λεσματικότητας, όπως είναι τα ΓΣΟΘ προγράμματα, μπορεί 
να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών46 και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας του πλη-
θυσμού εν γένει9. 
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Summary
Cognitive Behavioral Group Therapy (CBGT) is the application 
of Cognitive Behavioral Therapy to a group setting, combining 
the special components of group therapy with the individual 
form of the therapy. The goal of this paper is the review of 
the applications of CBGT of the Social Anxiety Disorder, in 
order to clarify the effectiveness and support its application 
in this particular Disorder. The literature search was made in 
the libraries of the Eginition Hospital and the National and 
Kapodistrian University of Athens, as long as through the 
internet, in the web literature base “Pubmed”. Our review 
of CBGT studies and meta-analyses shows that it is a highly 
effective treatment of Social Anxiety Disorder, compared 
to the control groups. Its effectiveness is shown through 
the noticeable reduce of the symptoms in social anxiety, the 
limitation of safety behaviors and the improvement of the 
quality of life, at the end of the treatment and at the follow-
ups. Comparing CBGT and pharmacotherapy, the two forms 
of therapy seem to have similar results in the therapy of Social 
Anxiety Disorder. Comparing CBT and CBGT, the individual 
form of the therapy shows greater effectiveness, with greater and 
more durable results in the therapy of Social Anxiety Disorder.  
However, the individual and group form of CBT seems to show 
greater effectiveness in the therapy of Social Anxiety Disorder, 
compared to the other available psychotherapies. CBGT is 
proved to be effective according to naturalistic studies too, 
as it significantly improves the symptoms of Social Anxiety 
Disorder, as long as the symptoms of depression, even though 
they may not be the primal goal of the treatment. Furthermore, 
according to the studies and meta-analyses examined, CBGT is 
a cost-effective treatment, due to its high effectiveness and the 
low cost of the therapy provided. However, recent meta-analysis 
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supports the greater cost-effectiveness of individual CBT of 
Social Anxiety Disorder, compared to CBGT, due to the higher 
effectiveness and the lower risk of relapse the individual form of 
CBT provides. However, considering the numerous advantages 
of CBGT, such as the practice of exposure and other behavioral 
techniques within the group setting and the emotional support 
that evolves between the members of the group, there is still a 
clear need for high-quality studies that will further examine and 
support the application and efficacy of CBGT.

Key words: Cognitive Behavioral Group Therapy (CBGT), 
Social Anxiety Disorder, effectiveness, reviews. 
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