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Εισαγωγή
Πολύ συχνά στην καθημερινότητα μας, οι φίλοι, γνωστοί,

κτλ., μας συμβουλεύουν, όταν είμαστε στενοχωρημένοι, δύ-

σθυμοι ή κατακλυζόμαστε από επίμονη κακή διάθεση να

ξεκινήσουμε μια ευχάριστη δραστηριότητα ελεύθερου χρό-

νου. Αυτή η συμβουλή πολύ συχνά προέρχεται από κάποιο

δικό τους βίωμα, όταν σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής

τους, διαπίστωσαν ότι η καθημερινή ρουτίνα τους «έσωσε

από την κατάθλιψη». Η απάντηση της ερώτησης αυτής, αν

ευσταθεί δηλαδή, σύμφωνα με τη σύγχρονη επιστημονική

ψυχολογία η πιο πάνω άποψη, που εκφράζεται στα πλαίσια

μιας «λαϊκής ψυχολογίας» της καθημερινότητας μας και αν 

υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που την επαληθεύουν, εί-

ναι o σκοπός της παρούσας ανασκόπησης. 

Αναφερόμενοι στην κατάθλιψη, οι πρώτοι ψυχολόγοι της

συμπεριφοράς, τόνιζαν τον ρόλο της ενίσχυσης, που δίνε-

ται σε κάθε ατομική συμπεριφορά[2]: Με δεδομένο ότι

είναι αδύνατη η επεξεργασία των εσωτερικών υποκειμε-

νικών διεργασιών, που οδηγούν σε αυτή, ένας θεραπευ-

τής, θα προσπαθήσει να τροποποιήσει τα προγενέστερα

αλλά και τις επιπτώσεις αυτών των διεργασιών. Είναι

προφανές, πως αυτή η άποψη έχει τις ρίζες της στην ανά-

λυση της συμπεριφοράς του ατόμου διά του μοντέλου:

Θεραπευτικά προγράμματα συμπεριφορικής κινητοποίησης

(Behavioral Activation, BA) για την αντιμετώπιση της κατάθλι-
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“Η κατάθλιψη είναι μια αντίδραση σε τωρινές εμπειρίες, οι οποίες προσλαμβάνονται ως εξαιρετικά απεχθείς και μη ελέγξιμες”[1].

Περίληψη

Η παρούσα ανασκόπηση αφορά την ιστορία και τις δυνατότητες των προγραμμάτων συμπεριφορικής κινητοποίησης (Behav-

ioral Activation) στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Επιπλέον, αναφέρεται στην εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών στη θε-

ραπεία και άλλων διαταραχών, όπου η κατάθλιψη συνυπάρχει με άλλα προβλήματα και αποτελεί τροχοπέδη της ομαλής έκβα-

σης της εκάστοτε παρέμβασης. Η συμπεριφορική κινητοποίηση, προερχόμενη από τη μεγάλη συμπεριφορική παράδοση, είχε

τεθεί συγκυριακά στο περιθώριο τα τελευταία 20 χρόνια, μέχρι η εμπειρική ερευνά να την αναδείξει ως σημαντική συνιστώσα

της ΓΣ θεραπείας της κατάθλιψης. Οι μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες μελέτες, μετά - αναλύσεις και συστηματικές βιβλιογραφι-

κές ανασκοπήσεις του δυτικού κόσμου καταδεικνύουν τη θεραπεία συμπεριφορικής κινητοποίησης ως μια αυτόνομη, εμπειρι-

κά τεκμηριωμένη θεραπεία στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Η πιο πρόσφατη βιβλιογραφία παρέχει ισχυρές ενδείξεις ότι

μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κλινική διαχείριση πολύπλοκών περιστατικών (συννοσηρότητα με σωματικές

ασθένειες, εξαρτήσεις, Διαταραχή Μετά - Τραυματικού Στρες, κτλ.) σε συνδυασμό με άλλες τεκμηριωμένες παρεμβάσεις σε

μια ποικιλία πληθυσμών. Η καταγραφή και ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων αποτελεί την κοινή συνισταμένη όλων των θε-

ραπευτικών εγχειριδίων, που έχουν εκδοθεί και η αξιοποίηση αυτών των τεχνικών μπορεί να γίνει σε ένα μεγάλο εύρος κοινω-

νικών πλαισίων και εφαρμογών περιορίζοντας το κόστος της παρέμβασης σε σχέση με άλλες τεκμηριωμένες θεραπείες. Οι

πρόσφατες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαίες τέτοιου είδους παρεμβάσεις στα πλαίσια προγραμμάτων

προαγωγής της υγείας, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσουμε τη μείωση του φαρμακευτικού κόστους για την αντιμετώπιση των συναι-

σθηματικών διαταραχών.

Λέξεις κλειδιά: Συμπεριφορική Κινητοποίηση, Κατάθλιψη, Διαταραχή Μετά – Τραυματικού Στρες, Κόστος – Όφελος θεραπείας,

Απαρτιωτικά θεραπευτικά προγράμματα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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Προγενέστερα --> Συμπεριφορά  -->  Επιπτώσεις

Επίσης, διαφαίνεται πως μεταξύ προγενέστερων και συμ-

περιφοράς δεν παρεμβάλλονται γνωσίες, μνήμες, σχήμα-

τα, κτλ. Αργότερα, ο P. Lewinsohn[2] ανέπτυξε ένα πρό-

γραμμα συμπεριφορικής κινητοποίησης για τη θεραπείας

της κατάθλιψης. Το μοντέλο του Lewinsohn[2] για την κα-

τάθλιψη μπορεί να συνοψιστεί στα εξής: Η κατάθλιψη

οφείλεται στην μείωση των καθημερινών πηγών ευχαρί-

στησης, που βιώνονται στο κοινωνικό περιβάλλον του

ασθενούς. Ένας φαύλος κύκλος εγκαθιδρύεται όταν ή

έλλειψη ενίσχυσης από το κοινωνικό περιβάλλον οδηγεί

στη μείωση, ή μερικές φορές στην απόσβεση των συμπε-

ριφορών, που αποτελούσαν μέχρι πρότινος τις κύριες πη-

γές ευχαρίστησης[3]: Τα κύρια μέρη αυτού είναι η ίδια η

κατάθλιψη, η έλλειψη θετικής ενίσχυσης από το περιβάλ-

λον καθώς και η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, μέσω

των οποίων θα μπορούσε το άτομο να αντικαταστήσει με

νέες, τις πηγές ενίσχυσης που χάθηκαν. Η μειωμένη θετι-

κή ενίσχυση διατηρεί την καταθλιπτική συμπεριφορά[4].

Το άτομο καλείται να ξεπεράσει τις παθητικές ενασχολή-

σεις, που διατηρούν την κατάθλιψη, υιοθετώντας έναν πιο

ενεργητικό τρόπο ζωής και αυξάνοντας έτσι την παρου-

σία θετικών ενισχυτών στην καθημερινότητα του. Πρό-

σφατη έρευνα[5] έδειξε ότι το είδος και η διαθεσιμότητα

των ενισχυτών, μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικούς

παράγοντες της συμμετοχής του ασθενούς σε ένα πρό-

γραμμα συμπεριφορικής κινητοποίησης (NAR). Όταν το

άτομο έχει υιοθετήσει παθητικές ενασχολήσεις, η κατά-

θλιψη διατηρείται όταν αυτές οι συμπεριφορές ενισχύον-

ται από το κοινωνικό του περιβάλλον, το οποίο συχνά δεί-

χνει τη συμπάθεια του, τον λυπάται ή τον φροντίζει με ποι-

κίλους τρόπους. Σε αυτήν την περίπτωση ανακυκλώνεται

ο φαύλος κύκλος της αδράνειας και η κατάθλιψη επιμένει,

εφόσον επιβραβεύεται κοινωνικά. Άλλες επιπτώσεις αυ-

τής της κατάστασης, είναι η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτή-

των, όπως η αποφυγή του βλέμματος του άλλου, ο χαμηλός

τόνος φωνής, η έλλειψη διεκδικητικότητας, οι ικανότητες

διαλόγου, κτλ. Η εκπαίδευση σε αυτές ακριβώς τις δεξιό-

τητες αποτελεί μέρος του θεραπευτικού προγράμματος

του Lewinsohn για την κατάθλιψη[4], όπως και η τεχνική

του προγραμματισμού δραστηριοτήτων[6]. Η θεωρία και

το θεραπευτικό πρόγραμμα του Lewinsohn οδήγησαν

στην έκδοση ενός εγχειριδίου για τον θεραπευτή το 1976. 

Παρόλο που η θεραπεία της κατάθλιψης με τη μέθοδο της

συμπεριφορικής κινητοποίησης φαίνεται πως αποτελεί

μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη στον κλινικό χώρο, πρό-

κειται για μια παλιά θεωρία, η οποία συγκυριακά[7] έπε-

σε στη λήθη για να επανέλθει στο προσκήνιο από τα μέσα

της δεκαετίας του 1990 και μετέπειτα[7]. Αυτή η πρόσκαι-

ρη περιθωριοποίηση συνδέεται με την απουσία γνωσια-

κών τεχνικών από την θεραπεία του Lewinsohn, γεγονός

που εκλήφθηκε ως «αδυναμία» των συμπεριφορικών πα-

ρεμβάσεων, με αποτέλεσμα οι τελευταίες να θεωρηθούν

«ρηχές» ή στερούμενες «βάθους». Σε αυτό το κλίμα, από

τα τέλη της δεκαετίας του 1970 έως τα μέσα του 1980, αμ-

φισβητήθηκε η χρησιμότητα των συμπεριφορικών παρεμ-

βάσεων σε σχέση με τις γνωσιακές και τελικά ο Lewin-

sohn πρότεινε ένα απαρτιωτικό πρόγραμμα, το οποίο πε-

ριλάμβανε όλες τις συνιστώσες ενός ΓΣ προγράμματος

στη θεραπεία της κατάθλιψης: γνωσιακές & συμπεριφο-

ρικές τεχνικές με παράλληλη εκπαίδευση σε δεξιότητες,

αφού πρώτα κατέδειξε ερευνητικά την έλλειψη υπεροχής

κάποιας από αυτές τις συνιστώσες σε σχέση με τις άλ-

λες[6]. Έτσι, το γνωσιακό – συμπεριφορικό πρόγραμμα

για τη θεραπεία της κατάθλιψης, καθώς περιλαμβάνει

και συμπεριφορικές τεχνικές, οι οποίες συνήθως λαμβά-

νουν χώρα στην αρχή του προγράμματος, έχει ως αποτέ-

λεσμα την αλληλοεπικάλυψη των τεχνικών, ώστε να είναι

δύσκολο να καθοριστεί ποια λειτουργεί σε κάθε περίπτω-

ση. Η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για σύντομες και απο-

τελεσματικές παρεμβάσεις χαμηλού κόστους, έφερε πάλι

στο προσκήνιο την συμπεριφορική συνιστώσα της ΓΣ θε-

ραπείας, όσο παρέμενε το ερώτημα του τι συμβάλει στη

θεραπευτική αλλαγή. Το τελευταίο μάλιστα ενισχύθηκε

από την παρατήρηση ότι η αρχική βελτίωση συνέβαινε

στα πρώτα στάδια της θεραπείας, όπου χρησιμοποιούνται

κυρίως συμπεριφορικές τεχνικές[7].

Απάντηση στο παραπάνω ερώτημα προσπάθησε να δώ-

σει ο John D. Teasdale, στα μέσα της δεκαετίας του

1980[1]. Μία υπόθεση του1 ήταν ότι η αποτελεσματικότη-

τα των ΓΣ θεραπειών απορρέει από τη μείωση του αρνη-

τικού συναισθήματος των ασθενών για την ίδια τους την

κατάθλιψη αυξάνοντας παράλληλα την αίσθηση ότι μπο-

ρούν να την ελέγξουν. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανά-

πτυξη δεξιοτήτων στα πρώτα στάδια της θεραπείας μέσα

από την ενασχόληση τους με ευχάριστες δραστηριότητες

(άσκηση, κοινωνική αλληλεπίδραση), οι οποίες βελτιώ-

νουν το αίσθημα επάρκειας του ασθενή και ανεβάζουν το

ηθικό του ως προς την αντιμετώπιση της ασθένειας. Η αυ-

τοπεποίθηση, που απορρέει από την επίτευξη των πρώ-

των στόχων βοηθά στην ανάπτυξη αισθήματος ελέγχου

της ασθένειας, η οποία πλέον προσλαμβάνεται ως ένα

πρόβλημα, που μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έτσι, ο φαύ-

λος κύκλος της σκέψης: «Πρέπει να είμαι τελικά πολύ χά-

λια για να νιώθω έτσι» αντικαθίσταται από «έχω ένα

πρόβλημα, που λέγεται κατάθλιψη και μπορώ να το αντι-

μετωπίσω». Ο ασθενής παύει να προσλαμβάνει την κατά-

θλιψη ως δομικό πρόβλημα, χαρακτηριστικό της προσω-

πικότητας του, αποκτά απόσταση από αυτό και ξεκινά να

το αντιμετωπίζει, όπως μια σωματική ασθένεια, δηλαδή

ως κάτι ξένο, έναν εισβολέα.

Ορισμός και εφαρμογή ενός προγράμματος Συμ-

περιφορικής Κινητοποίησης στη Θεραπευτική

Αντιμετώπιση της Κατάθλιψης
Η συμπεριφορική κινητοποίηση αποτελεί μια δομημένη

θεραπευτική πρόταση τόσο για τις ήπιες όσο και για πιο
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σοβαρές μορφές της κατάθλιψης, αυξάνοντας την κινητο-

ποίηση του ασθενούς και παράλληλα μειώνοντας την

αποφυγή[8,9]. Μια ένδειξη της λειτουργίας  αυτής της με-

θοδολογίας σε επίπεδο φαινομενολογίας, είναι η σχέση

της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας με τον κιρκαδιανό

κύκλο. Σύμφωνα με πρωτόλεια δεδομένα[10], όταν οι

συμμετέχοντες καθυστερούσαν να ξεκινήσουν την ημερή-

σια δραστηριοποίηση τους μεταθέτοντας την για το από-

γευμα, τότε σκόραραν υψηλά σε μια κλίμακα για την κα-

τάθλιψη. Αντίθετα, όταν οι συμμετέχοντες ξεκινούσαν τη

μέρα τους το πρωί, τότε καταγράφηκαν χαμηλές επιδό-

σεις στην ίδια κλίμακα για την κατάθλιψη. Έτσι, ο προ-

γραμματισμός δραστηριοτήτων, από το πρωί ως το βράδυ,

το θεμέλιο της θεραπείας συμπεριφορικής κινητοποί-

ησης, μπορεί να σχετίζεται άμεσα με την ομαλοποίηση

του κιρκαδιανού κύκλου, γεγονός, που δυνητικά εξηγεί

την ευεργετική επίδραση του στη βελτίωση του καταθλι-

πτικού συναισθήματος των ασθενών. 

Πρόκειται για ένα εύκολο στην εκμάθηση, σύντομο και

χαμηλού κόστους θεραπευτικό πρόγραμμα για τη θερα-

πεία της κατάθλιψης, ακόμα και των σοβαρών μορφών

της, για μια ποικιλία πληθυσμών. Σύμφωνα με πρόσφατη

βιβλιογραφική ανασκόπηση[9] από το 1976 και μετά

έχουν κυκλοφορήσει 7 θεραπευτικά εγχειρίδια για τη

συμπεριφορική κινητοποίηση, συνολικά 9, αν συνυπολο-

γίσουμε και τα δύο που εκδόθηκαν πρόσφατα[8,9]. Οι

βασικές αρχές της θεραπείας συμπεριφορικής κινητοποί-

ησης είναι απλές και κατανοητές τόσο για τους επαγγελ-

ματίες υγείας, όσο και για τους θεραπευόμενους. Μια

βασική παραδοχή είναι ότι η διάθεση μπορεί να βελτιω-

θεί μέσω των αποτελεσμάτων της κινητοποίησης. Ενώ συ-

χνά οι άνθρωποι επιλέγουν να μην κινητοποιηθούν, όταν

«δεν έχουν όρεξη», η  συμπεριφορική θεωρία υποστηρί-

ζει πως η κινητοποίηση θα «ανοίξει» την όρεξη. Π.χ.,

όταν ξυπνάμε ένα κρύο, χειμωνιάτικό πρωινό συχνά δεν

έχουμε διάθεση να πάμε στην εργασία μας, παρόλα αυτά

όταν πάμε ακολουθώντας ένα προκαθορισμένο πρόγραμ-

μα, νιώθουμε ότι στην πορεία η διάθεση μας βελτιώνεται.

Καθώς δραστηριοποιούμαστε, αυξάνεται το ενδιαφέρον

μας καθώς και η πεποίθηση μας ότι μπορούμε να τα κα-

ταφέρουμε. Οι αλλαγές σε αυτήν την καθημερινότητα,

όπως, π.χ., η απώλεια της εργασίας, μπορούν να οδηγή-

σουν στην κατάθλιψη και κάποιες αποσπασματικές μέθο-

δοι αντιμετώπισης, όπως, π.χ., η αποφυγή των συζητήσε-

ων με φίλους για την απώλεια της εργασίας, μπορούν να

επιδεινώσουν την κατάθλιψη ως βίωμα. Π.χ., κάποιος που

αποφεύγει συζητήσεις τέτοιου είδους επειδή «ντρέπεται»

είναι πιθανό να επιλέξει την αποφυγή των κοινωνικών

επαφών επιδεινώνοντας την κατάσταση του, αν οι τελευ-

ταίες αποτελούν σημαντικές πηγές ευχαρίστησης σε όλη

τη διάρκεια της μέχρι τότε ζωής του. Έτσι, οδηγούμαστε

στην αδράνεια και ακολούθως στην περιορισμένη κινητο-

ποίηση, η οποία αποτελεί συνθήκη, ικανή να διευκολύνει

την εμφάνιση της κατάθλιψης. 

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, οι θεραπευόμενοι παρο-

τρύνονται να συμπεριφέρονται με κατεύθυνση την εκπλή-

ρωση ενός στόχου και όχι ακολουθώντας τη διάθεση

τους. Ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων είναι εξατομι-

κευμένος, οπότε είναι και λεπτομερής, ανεξάρτητα αν

πρόκειται για διαχείριση του κινητοποιητικού έργου ή

για διευθέτηση ζητημάτων όπως οι αποφυγές ή ο έλεγχος

των ενισχυτών. Σε αυτά τα πλαίσια δομείται και η ατομι-

κή συμπεριφεριολογική ανάλυση. Η κινητοποίηση αξιο-

λογείται με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων11, όπως

το Ημερολόγιο Καταγραφής Ευχάριστων Γεγονότων PES

(Pleasant Events Schedule)[12]. Η αξιοπιστία και η πρα-

κτικότητα αυτού του ψυχομετρικού εργαλείου έχουν αμ-

φισβητηθεί λόγω της πληθώρας των ερωτήσεων (320), κα-

θώς απαιτείται πολύς χρόνος για να συμπληρωθεί, ενώ

περιλαμβάνει ερωτήσεις, που θα μπορούσαν να αξιολο-

γούν και τη διάθεση του ασθενούς αντί της κινητοποί-

ησης. Εντούτοις, το εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί ευρέ-

ως, ενώ έχει προσαρμοστεί για τη χορήγηση του σε πλη-

θυσμούς ηλικιωμένων και ατόμων με άνοια λόγω της νό-

σου του Alzheimer, που διαβιούν είτε σε κλειστές δομές

είτε είναι εξωτερικοί ασθενείς δομών παροχής ψυχογη-

ριατρικών υπηρεσιών[13]. Πρόσφατα, οι Manos, Kanter

& Luo[12], ανέπτυξαν τη σύντομη εκδοχή της κλίμακας

της συμπεριφορικής κινητοποίησης για την αντιμετώπιση

της κατάθλιψης (The Behavioral Activation for Depres-

sion Scale – Short Form) ώστε να διευκολυνθεί η αξιολό-

γηση των ασθενών, παρέχοντας πληροφορίες αναφορικά

με πότε και πόσο κινητοποιούνται κατά τη διάρκεια του

θεραπευτικού προγράμματος. Μετά τη στάθμιση του σε

κλινικό πληθυσμό φοιτητών με αυξημένη καταθλιπτική

συμπτωματολογία, το ψυχομετρικό εργαλείο παρουσίαζε

εξαιρετικά χαρακτηριστικά όπως είναι η ταχύτητα ως

προς τη συμπλήρωση, καθώς και αποδεκτά επίπεδα εγκυ-

ρότητας και αξιοπιστίας[14]. 

Ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων αποτελεί την κορω-

νίδα των παρεμβάσεων, που περιλαμβάνονται στο θερα-

πευτικό πρόγραμμα. Άλλες τεχνικές είναι η διαχείριση

των συμπεριφορών αποφυγής και γενικά των καταστάσε-

ων, που συντηρούν το πρόβλημα, η εκπαίδευση σε κοινω-

νικές δεξιότητες, στις τεχνικές χαλάρωσης καθώς και η

αντιμετώπιση της καταστροφοποίησης, που αποτελεί κοι-

νό γνώρισμα της καταθλιπτικής διαταραχής[6]. Ωστόσο,

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην κατάτμηση των δρα-

στηριοτήτων ξεκινώντας από την εκπλήρωση των ελάχι-

στων συνιστωσών της επιθυμητής συμπεριφοράς. Σε αυτό

το πλαίσιο, ουσιώδης εξακολουθεί να είναι η ενίσχυση της

τελευταίας. Η ενίσχυση μπορεί να είναι πρωτογενής (φυ-

σική) ή δευτερογενής (τεχνητή), ενώ δίνεται έμφαση στον

προγραμματισμό δραστηριοτήτων, που συνοδεύονται συ-

νήθως από φυσικούς ενισχυτές, που βρίσκονται στο περι-

βάλλον του ασθενούς, ώστε να διευκολυνθεί η θεμελιώδης

αρχή της «γενίκευσης» των κεκτημένων δεξιοτήτων.

Ανατρέχοντας σε θεραπευτικά εγχειρίδια, κάποιος μπο-
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Πίνακας 1. Μελέτες αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων συμπεριφορικής κινητοποίησης (Β.Α) για
την κατάθλιψη (ενδεικτικά)

Συγγραφείς Έτος Δημοσίευσης Αριθμός 

Συμμετεχόντων/Μελετών

Κύρια Συμπεράσματα

Jacobson et al. 1996 150 εξωτερικοί καταθλιπτικοί

ασθενείς.

Δεν προέκυψε ουσιώδης δια-

φορά στο θεραπευτικό αποτέ-

λεσμα μεταξύ των 3 συνθηκών

(Κινητοποίηση, ΓΣ, Τροπο-

ποίηση αυτόματων σκέψεων),

ακόμα και μετά από 6μηνο

follow-up.

Burns D & Spangler D. 2001 521 εξωτερικοί ασθενείς υπο-

βλήθηκαν σε ΓΣΘ για κατά-

θλιψη.

Δεν προέκυψε αιτιώδης σχέση

μεταξύ δυσλειτουργικών σκέ-

ψεων, κατάθλιψης και άγχους.

Προτείνεται η ύπαρξη μιας

«τρίτης» μεταβλητής.

Dermut, Miller & Brown 2001 Μετά-ανάλυση 48 ομαδικών

ερευνητικών πρωτοκόλλων, για

τη θεραπεία της κατάθλιψης.

Δεν προκύπτει πως η ατομική

θεραπεία της κατάθλιψης εί-

ναι ανώτερη από την ομαδική.

Dimidjian et al. 2006 241 άτομα, 18-60 ετών, με διά-

γνωση Κατάθλιψης κατά

DSM-IV. 

H ΓΣ και η θεραπεία συμπε-

ριφορικής κινητοποίησης

έχουν την ίδια αποτελεσματι-

κότητα με τη φαρμακοθερα-

πεία δρώντας αποτρεπτικά

της υποτροπής, ενώ δεν παρα-

τηρούνται στατιστικά σημαν-

τικές διαφορές μεταξύ τους.

Cuijpers, Van Straten & War-

merdam

2007 Μετά-ανάλυση 16 τυχαιοποι-

ημένων κλινικών μελετών με

780 συμμετέχοντες.

Η αποτελεσματικότητα των

συμπεριφορικών παρεμβάσεων

ήταν υψηλή σε σχέση με όλες

τις συνθήκες ελέγχου.  Δεν πα-

ρατηρήθηκαν σημαντικές δια-

φορές σε σχέση με τις άλλες θε-

ραπείες (π.χ., ΓΣ), κάτι που

ισχύει και για το follow up.

Longmore RJ, Worrell M 2007 Συστηματική ανασκόπηση 13

μελετών για τις ενεργές συνι-

στώσες της αποτελεσματικής

θεραπείας της κατάθλιψης.

Δεν υποστηρίζεται ότι οι γνω-

σιακές τεχνικές αυξάνουν ση-

μαντικά την αποτελεσματικό-

τητα των παρεμβάσεων.

Dobson KS et al. 2008 Φαρμακοθεραπεία=100 άτο-

μα, ΓΣ=45, Συμπεριφορική

κινητοποίηση =43.

Η συμπεριφορική κινητοποί-

ηση είναι θεραπευτικά ισάξια

της ΓΣ. 

Ekers D et al. 2011 Δύο συνθήκες συμπεριφορι-

κής κινητοποίησης (n=24) και

Συνήθους Θεραπείας (n=23). 

Τα αποτελέσματα ήταν υπέρ

της συνθήκης της συμπεριφο-

ρικής κινητοποίησης (π.χ., ο

Μ.Ο στο BDI-II ήταν 11,93,

ενώ για τη δεύτερη συνθήκη

ήταν 27,40) σε στατιστικά ση-

μαντικό βαθμό. H θεραπεία

υλοποιήθηκε από νοσηλεύ-

τριες ψυχικής υγείας υπό την

εποπτεία και εκπαίδευση θε-

ραπευτών συμπεριφορικής κι-

νητοποίησης.
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ρεί να παρατηρήσει ότι έχουν δοκιμαστεί και τα ακόλου-

θα: αξιολόγηση στόχων και αξιών, εκπαίδευση σε δεξιό-

τητες, διαχείριση προβλημάτων, τεχνικές βελτίωσης της

λεκτικής συμπεριφοράς, διαχείριση της αποφυγής. Παρό-

λο που για κάποιες συνιστώσες της θεραπείας (προγραμ-

ματισμός δραστηριοτήτων, χαλάρωση και εκπαίδευση σε

δεξιότητες) τεκμηριώνεται η συμβολή τους στη βελτίωση

των ασθενών με κατάθλιψη[15], δεν είμαστε ακόμη σί-

γουροι σχετικά με το ποιος συνδυασμός αυτών οδηγεί σε

βέλτιστα θεραπευτικά αποτελέσματα, εκτός της καταγρα-

φής και του προγραμματισμού δραστηριοτήτων. Συνοπτι-

κά, κάποιοι βασικοί άξονες της θεραπείας είναι η πρώιμη

αξιολόγηση, η καταγραφή της δραστηριότητας, η αξιολό-

γηση των προσωπικών χαρακτηριστικών του θεραπευό-

μενου και ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων. Ο προ-

γραμματισμός επιπλέον παρεμβάσεων, βασίζεται στο

βαθμό ανταπόκρισης του ασθενή στην αρχή της θεραπεί-

ας[14] και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως προ-

κύπτουν από την αξιολόγηση. Για ήπιες μορφές κατάθλι-

ψης, τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί και η σύντο-

μη εκδοχή της θεραπείας (BATD – R) συμπεριφορικής

κινητοποίησης, της οποίας το θεραπευτικό εγχειρίδιο

αναθεωρήθηκε πρόσφατα[9] και ενδείκνυται για περι-

πτώσεις, όπου μια περισσότερο άμεση και σύντομη προ-

σέγγιση είναι επιθυμητή. 

Ευελιξία ως προς την Εφαρμογή του Θεραπευτι-

κού Προγράμματος, σχέση κόστους και αποτελε-

σματικότητας
Οι δημιουργοί της Συμπεριφορικής Κινητοποίησης τονί-

ζουν τον ευέλικτο χαρακτήρα της, καθώς μπορεί να συν-

δυαστεί επικουρικά με την εκάστοτε τεκμηριωμένη θερα-

πεία για τις Διαταραχές Προσωπικότητας[16], αλλά και

με τη θεραπεία περισσότερο πολύπλοκων περιπτώσεων,

όπως είναι, η συννοσηρότητα με εξαρτήσεις[17,18], με

σοβαρές σωματικές ασθένειες[19] κ.α. Πρόσφατη έρευνα

από την Ιατρική σχολή της Μασαχουσέτης έδειξε ότι η

σύντομη εκδοχή της θεραπείας συμπεριφορικής κινητο-

ποίησης μπορεί να συνδυαστεί με ένα συμπεριφορικό

πρόγραμμά απώλειας σωματικού βάρους σε γυναικείο

πληθυσμό με σοβαρή κατάθλιψη[20]. Πιο συγκεκριμένα,

οι συμμετέχουσες στη συνθήκη, που περιλάμβανε τη σύν-

Πίνακας 1. Μελέτες αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων συμπεριφορικής κινητοποίησης (Β.Α) για
την κατάθλιψη (ενδεικτικά)

Συγγραφείς Έτος Δημοσίευσης Αριθμός 

Συμμετεχόντων/Μελετών

Κύρια Συμπεράσματα

Hopko Dr et al. 2011 80 γυναίκες, που είχαν επι-

βιώσει, από τον καρκίνο του

μαστού/σύγκριση πριν και με-

τά από τη συμπεριφορική πα-

ρέμβαση. 

Σημαντική βελτίωση της κατα-

θλιπτικής συμπτωματολογίας

ακόμα και μετά από 12μηνο

follow-up.

Carlbring P 2013 80 άτομα, η σύγκριση της μέ-

σω διαδικτύου θεραπείας

συμπεριφορικής κινητοποί-

ησης σε συνδυασμό με συνι-

στώσες της ACT (Acceptance

and Commitment Therapy)

έγινε με λίστα αναμονής.

Στατιστικά σημαντική διαφο-

ρά μεταξύ των πειραματικών

ομάδων στο BDI-II.

Gelkopf M, Hasson – Ohayon

L, Bikman M, Kravetz S.

2013 22 Βετεράνοι Πολέμου/20

άτομα, από λίστα αναμονής.

Βελτιώθηκε η γενική λειτουρ-

γικότητα ασθενών με PTSD,

αυξήθηκε η αίσθηση ελέγχου

απέναντι στην ασθένεια. 

Moradveisi L et al. 2013 50 καταθλιπτικοί ασθενείς

στη συνθήκη συμπεριφορικής

κινητοποίησης/50 καταθλιπτι-

κοί ασθενείς στη συνθήκη της

φαρμακοθεραπείας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν

πως η μείωση της καταθλιπτι-

κής συμπτωματολογίας ήταν

μεγαλύτερη στη συνθήκη της

συμπεριφορικής κινητοποί-

ησης σε σχέση με τη φαρμα-

κοθεραπεία, 13 και 49 εβδο-

μάδες μετά από τη λήξη της

παρέμβασης. 
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τομη παρέμβαση της συμπεριφορικής κινητοποίησης σε

συνδυασμό με το καθιερωμένο συμπεριφορικό πρόγραμ-

μα για την παχυσαρκία, έδειξαν σημαντική βελτίωση

(73%) στην καταθλιπτική συμπτωματολογία, όταν αυτή

αξιολογήθηκε έξι μήνες μετά από την παρέμβαση. Στη

συνθήκη της παροχής αποκλειστικής συμπεριφορικής θε-

ραπείας για την απώλεια βάρους, το ανάλογο ποσοστό

ήταν 54%. Επίσης, οι ενδείξεις είναι θετικές ως προς την

υλοποίηση της μέσω εφαρμογών του διαδικτύου, με την

παροχή ψυχοεκπαιδευτικού υλικού, σε συνδυασμό με συ-

νιστώσες από το τρίτο κύμα της ΓΣΘ (π.χ., Mindfullnes,

ACT) [21] και υπό της μορφή της ελάχιστης επικοινωνίας

με έναν πιστοποιημένο θεραπευτή ακόμα και μέσω λογι-

σμικού κινητών τηλεφώνων[22]. 

Η δραστηριοποίηση βελτιώνει το συναίσθημα, ακόμα και

στην περίπτωση, που αυτό παροτρύνει τον ασθενή να πα-

ραμένει απαθής. Ο θεραπευτής, εργάζεται με κατεύθυνση

από «έξω προς τα μέσα», καθώς αυτός είναι ο τρόπος να

έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα υιοθετώντας τη στάση

«πρώτα ενεργοποιήσου και μετά νιώσε καλύτερα»[23].

Αντίθετα, η θέση της ΓΣ θεραπείας, είναι ότι η υιοθέτηση

ενός διαστρεβλωτικού τρόπου σκέψης μπορεί να οδηγήσει

στην κατάθλιψη, η οποία μπορεί να ξεπεραστεί με την

προσεκτική γνωσιακή αναδόμηση αυτών των σκέψεων,

ώστε να γίνουν πιο ακριβείς[24]. Έτσι, δυσλειτουργικές

σκέψεις και πυρηνικές πεποιθήσεις, που λειτουργούν με

διαστρεβλωτικό τρόπο, αυξάνουν τον κίνδυνο να εμφανί-

σει ένα άτομο κάποια στιγμή στην ζωή του καταθλιπτική

συμπτωματολογία. Εντός αυτού του γνωσιακού πλαισίου,

η συμπεριφορική συνιστώσα της ΓΣ θεραπείας παρέχει

τμηματικά βοήθεια στο καταθλιπτικό άτομο αυξάνοντας

τη θετική ενίσχυση από το περιβάλλον του και φέρνοντας

το σε επαφή με δυνητικές πηγές ευχαρίστησης[24]. Η στα-

θερή παρουσία του ασθενή σε περιβάλλοντα, που παρέ-

χουν θετική ενίσχυση με φυσικό τρόπο, οδηγεί στην επα-

νάληψη των επιθυμητών συμπεριφορών, βελτιώνοντας το

συναίσθημα. Έτσι, δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθή-

κες για τις γνωσιακές τεχνικές, καθώς είναι απαραίτητο

το άτομο να είναι κινητοποιημένο και περισσότερο λει-

τουργικό ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτή-

σεις του γνωσιακού προγράμματος αναλαμβάνοντας στα-

διακά ένα πιο ενεργό και αυτόνομο ρόλο, που περιλαμβά-

νει την αυτορρύθμιση και τη γενίκευση των προς εκμάθη-

ση δεξιοτήτων. 

Η αμφισβήτηση των αυτόματων σκέψεων δεν αποκλεί-

εται αλλά ούτε ενθαρρύνεται, καθώς έρευνες συνιστω-

σών της ΓΣ θεραπείας έδειξαν ότι η κινητοποίηση είναι

ισοδύναμη με την πλήρη ΓΣ θεραπεία και τη φαρμακοθε-

ραπεία[25]. Αντίθετα, υπάρχουν ενδείξεις, από μελέτες

περιπτώσεων, ό,τι σε ορισμένους τύπους προσωπικότη-

τας, η αναγνώριση των αρνητικών σκέψεων μπορεί να

οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα, καταστροφοποίηση

και χαμηλή αποτελεσματικότητα[23]. Στη Θεραπεία Συμ-

περιφορικής Κινητοποίησης (Θ.Σ.Κ.), η θεραπευτική κα-

τεύθυνση παραμένει σταθερά εστιασμένη στην κινητο-

ποίηση, η οποία αποτελεί την απάντηση στο αρνητικό συ-

ναίσθημα και στις σκέψεις από τις οποίες απορρέει το τε-

λευταίο. Αυτή η απλή αρχή, της επιτρέπει δυνητικά να συ-

νυπάρξει αρμονικά και με άλλα ψυχοθεραπευτικά πρω-

τόκολλα στα πλαίσια ενός απαρτιωτικού μοντέλου. Έτσι,

σύμφωνα με μελέτες περιπτώσεων[16], η Θ.Σ.Κ. μπορεί

να βοηθήσει στη θεραπεία κάποιων συμπτωμάτων της

οριακής διαταραχής της προσωπικότητας, όπως η πρόλη-

ψη των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών, που προκύ-

πτουν ως αποτέλεσμα καταθλιπτικών επεισοδίων, εντού-

τοις, είναι αναγκαία η περαιτέρω εμπειρική τεκμηρίωση

αυτού του ευρήματος. 

Επιπρόσθετα, αν η ΓΣ θεραπεία για την κατάθλιψη είναι

βραχύβια και οικονομική από άποψη κόστους – αποτελε-

σματικότητας, η Θ.Σ.Κ. διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά

σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς η γνωσιακή συνιστώσα δεν

κρίνεται απαραίτητη, όπως και η χορήγηση αντικαταθλι-

πτικών[25], οπότε εξοικονομούνται πόροι τόσο από άπο-

ψη αριθμού συνεδριών, όσο και κόστους αντικαταθλιπτι-

κής αγωγής. Επίσης, τυχαιοποιημένες μελέτες[26] παρέ-

χουν ενδείξεις ότι μπορεί να βοηθήσει και πληθυσμούς

ηλικιωμένων με καταθλιπτική συμπτωματολογία. Υπό

διερεύνηση είναι η αποτελεσματικότητα και το κόστος

της θεραπείας συμπεριφορικής κινητοποίησης στην πρω-

τοβάθμια φροντίδα και με ιδιαίτερους πληθυσμούς – στό-

χους, όπως είναι οι ηλικιωμένοι αφροαμερικανοί, οι

οποίοι αποτελούν πληθυσμό υψηλού κινδύνου για κατά-

θλιψη λόγω χαμηλού επιπέδου μόρφωσης, κοινωνικοοι-

κονομικού επιπέδου και συνοδών παθογενειών, όπως εί-

ναι οι χρόνιες ασθένειες και η αναπηρία[26] αλλά και οι

ασθενείς με διαβήτη, όπου μπορεί η καταθλιπτική διατα-

ραχή να συνυπάρχει και με άλλα προβλήματα[27]. Οι

ίδιες μελέτες συνιστούν την Θ.Σ.Κ., όταν άλλες ψυχοθε-

ραπευτικές προσεγγίσεις δεν αποδίδουν λόγω π.χ., ελλι-

πούς κατανόησης του εκάστοτε θεραπευτικού μοντέλου

από τον ασθενή, λόγω πιθανής χαρακτηριολογικής ψυχο-

παθολογίας[23] ή απροθυμίας συμμόρφωσης στις υποδεί-

ξεις των κλινικών για ψυχολογική θεραπεία, π.χ., όπως

συνήθως συμβαίνει σε βετεράνους πολέμων.

Δυσκολίες στην Εφαρμογή του Προγράμματος
Γενικότερα, η θεραπεία συμπεριφορικής κινητοποίησης

απευθύνεται σε ασθενείς, που έχουν κίνητρο να αλλά-

ξουν και συμφωνούν ότι η θεραπεία είναι μια συνεργατι-

κή διαδικασία.  Ασθενείς, που, επηρεασμένοι από το ψυ-

χοδυναμικό μοντέλο των ψυχολογικών θεραπειών, δεν

εναρμονίζονται με κάποιες βασικές παραδοχές της θερα-

πείας συμπεριφορικής κινητοποίησης, όπως είναι ο προ-

γραμματισμός δραστηριοτήτων και η ανάθεση εργασιών

για το σπίτι, είναι πιθανόν να δυσκολευτούν με τη Θ.Σ.Κ.

Και αυτό διότι, ίσως αναμένουν μία περισσότερο «εις βά-

θος» προσέγγιση θεωρώντας την «ανώτερη» για αυτόν
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ακριβώς τον λόγο. Εντός αυτού του εξηγητικού πλαισίου,

η ανάθεση εργασιών για το σπίτι και ο προγραμματισμός

δραστηριοτήτων εκλαμβάνονται ως ενδείξεις επιφανει-

ακότητας, οπότε και μη «αντάξιες» παρεμβάσεις για κά-

ποιους τύπους προσωπικοτήτων. Η συχνή επανάληψη των

αρχών της θεραπείας και της από «έξω προς τα μέσα»

στάσης απέναντι στο πρόβλημα, οδηγούν στη σύναψη της

θεραπευτικής συμμαχίας και τελικά σε όσο το δυνατό κα-

λύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα[15]. 

Άλλα προβλήματα, που μπορούν να παρουσιαστούν στη

θεραπεία είναι η αδυναμία αποδοχής του ρόλου του

ασθενούς. Και αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα σε πληθυσμούς,

όπως είναι οι βετεράνοι πολέμων, όπου η αναζήτηση ψυ-

χολογικής βοήθειας εκλαμβάνεται ως ένδειξη αδυναμίας,

οπότε οι τελευταίοι δεν συμμετέχουν σε θεραπευτικά προ-

γράμματα, παρόλο που η κατάσταση τους, την επιβάλει.

Πρόσφατη έρευνα στο Ισραήλ[5] έδειξε πως ο προγραμ-

ματισμός δραστηριοτήτων περιπέτειας (Nature Adventure

Rehabilitation, N.A.R), όπως η ετήσια παρακολούθηση

μαθημάτων ιστιοπλοΐας, μπορεί να βελτιώσει συνολικά τη

συμπτωματολογία βετεράνων με διαταραχή μετά - τραυ-

ματικού στρες, οι οποίοι δεν δέχονται να συμμετάσχουν

στα ψυχοθεραπευτικά προγράμματα πρώτης επιλογής.

Αυτή η βελτίωση επιτυγχάνεται με όρους μείωσης της αγ-

χώδους και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας, καθώς και

με την επακόλουθη αύξηση της λειτουργικότητας, της ποι-

ότητας ζωής, όπως και της αίσθησης ελέγχου πάνω στην

ασθένεια. Οι ερευνητές αναφέρονται στις ενεργές συνι-

στώσες της θεραπείας, όπου η συμπεριφορική κινητοποί-

ηση κατέχει εξέχουσα θέση ως κύριο «αντικαταθλιπτικό»

εργαλείο αλλά και ως ένα συμπεριφορικό «πείραμα», που

αμφισβητεί κεντρικά καταθλιπτικογόνα σχήματα των

ασθενών, όπως είναι οι σκέψεις, που οδηγούν στην απελ-

πισία και στην απώλεια της αίσθησης ελέγχου πάνω στην

ασθένεια. Από τις αναλύσεις των συνεντεύξεων των ασθε-

νών προκύπτει η αλλαγή του τρόπου σκέψης, που σηματο-

δοτείται με την αμφισβήτηση της αδυναμίας πάνω στην

ασθένεια και την αύξηση του ελέγχου σε αυτήν: «αφού

μπορώ να ελέγξω το σκάφος στην τρικυμία, τότε μπορώ

να διαχειριστώ και την ασθένεια μου». Επίσης, οι συγγρα-

φείς[5] προτείνουν τη N.A.R ως θεραπεία δεύτερης γραμ-

μής για τη διαχείριση της διαταραχής μετατραυματικού

στρες, ιδιαίτερα σε ευαίσθητους πληθυσμούς, που δεν δέ-

χονται να παρακολουθήσουν προγράμματα θεραπειών

πρώτης γραμμής (ΓΣΘ, Θεραπεία Έκθεσης), διότι όπως

χαρακτηριστικά αναφέρει συμμετέχων του προγράμμα-

τος: «εδώ τουλάχιστον δεν με αντιμετωπίζουν ως ασθενή,

ο συντονιστής μπορεί να με καταλάβει»[5].

Συνοψίζοντας, η Θ.Σ.Κ. θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι

χαρακτηρίζεται από χρήσιμα για την κοινωνική και οικο-

νομική περίσταση πλεονεκτήματα, όπως αποτελεσματικό-

τητα, βραχύτητα, χαμηλό κόστος, ευκολία στη εφαρμογή

και ευελιξία με «δύσκολους πληθυσμούς», δηλαδή υψηλή

σχέση κόστους και αποτελεσματικότητας.

Μέθοδος
Επιλέχθηκε η αναζήτηση στην ηλεκτρονική βιβλιογραφι-

κή βάση “Pubmed” με τους όρους “Behavioral Activa-

tion”, “Depression” , “Εffectiveness” για τη χρονική πε-

ρίοδο 1980-2014. Η αναζήτηση περιορίστηκε σε συστημα-

τικές ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, τυχαιοποιημένες

κλινικές μελέτες, καθώς και σε μετά-αναλύσεις, αναφορι-

κά με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων συμ-

περιφορικής κινητοποίησης. Η επιλογή της παραπάνω

μεθοδολογίας έγινε για λόγους πρακτικούς, καθώς οι δύο

κύριοι συγγραφείς είχαν άμεση πρόσβαση στη βιβλιο-

γραφική βάση μέσω των συνδρομών του Πανεπιστημίου

Αθηνών.  

Ευρήματα

Η εμπειρική τεκμηρίωση του θεραπευτικού προ-

γράμματος
Ένα θέμα, που εύλογα απασχόλησε την ψυχολογική

έρευνα αφορά τις ενεργές συνιστώσες της θεραπείας

συμπεριφορικής κινητοποίησης[28], ώστε να καθορι-

στούν με ευκρίνεια οι παράγοντες, που συμβάλουν στο

βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Οι Jacobson και συ-

νεργάτες29 προσπαθώντας να δώσουν μια απάντηση σε

αυτό, διερεύνησαν ποιες συνιστώσες της γνωσιακής –

συμπεριφορικής θεραπείας για την κατάθλιψη, συμβά-

λουν καθοριστικά στο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Οι 150

συμμετέχοντες στην έρευνα, διαγνωσμένοι καταθλιπτικοί

ασθενείς, χωρίστηκαν σε τρεις πειραματικές ομάδες: μία

ομάδα παρακολούθησε το πλήρες γνωσιακό – συμπερι-

φορικό πρόγραμμα για τη θεραπεία της κατάθλιψης, μία

δεύτερη μόνο τη συμπεριφορική συνιστώσα (Θ.Σ.Κ.) και

μία τρίτη τη συνιστώσα της τροποποίησης των δυσλει-

τουργικών αυτομάτων σκέψεων, δίχως την αμφισβήτηση

του κεντρικού καταθλιπτικογόνου σχήματος, που αποτε-

λεί βασικό μέρος του πλήρους θεραπευτικού προγράμμα-

τος. Απαντώντας στην αμφισβήτηση της έρευνας ως προς

την επαρκή εφαρμογή της Γ- Σ συνθήκης, οι  Jacobson &

Gortner[30] αναφέρουν ότι ήταν δύσκολο να πειστούν οι

φιλικά διακείμενοι στη γνωσιακή θεραπεία, θεραπευτές,

να προσπαθήσουν όσο μπορούν περισσότερο για την πι-

στή εφαρμογή της συμπεριφορικής συνιστώσας της έρευ-

νας, μία κατάσταση, που θα μπορούσε να είχε ευνοήσει

την πλήρη Γ-Σ θεραπευτική συνθήκη. Τελικά, ενώ αναμε-

νόταν το πλήρες θεραπευτικό πρόγραμμα να δείξει την

υπεροχή του σε σχέση με τις δύο συνιστώσες του, δεν πα-

ρατηρήθηκε καμία διαφορά μεταξύ των συνθηκών τόσο

μετά τη λήξη της θεραπευτικής παρέμβασης, όσο και μετά

από 6 μήνες, 1 χρόνο, 1,5 χρόνο και 2 χρόνια[30], θέτον-

τας ερωτήματα, τόσο για την κλασσική θεωρία[31], όσο

και για την κλινική πράξη, αν αναλογιστούμε π.χ., ότι η

θεραπεία της συμπεριφορικής κινητοποίησης έχει μικρό-

τερο κόστος σε σχέση με το πλήρες γνωσιακό – συμπερι-

φορικό πρόγραμμα. Μία υπόθεση που προέκυψε τότε
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ήταν η πιθανή συμβολή της συμπεριφορικής κινητοποί-

ησης στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο σκέφτονται οι

ασθενείς με κατάθλιψη, η οποία είναι κυρίως αντικείμενο

της γνωστικής συνιστώσας, σύμφωνα με την κλασσική θε-

ωρία: «Φυσικά, είναι επίσης πιθανό, οι θεραπείες, που

επικεντρώνονται στην τροποποίηση της συμπεριφοράς,

να αποτελούν περισσότερο αποτελεσματικούς τρόπους

αλλαγής της σκέψης των ατόμων, σε σχέση με θεραπείες

που επιχειρούν άμεσα να διαφοροποιήσουν τη σκέψη…

»[30]. Η υπόθεση είναι απλή: Το άτομο ελέγχει εμπειρικά

τις αρνητικές απόψεις, που το κάνουν να δυσλειτουργεί,

άμεσα, στην καθημερινότητα του, βιώνοντας παράλληλα

καταστάσεις, που δυνητικά λειτουργούν με αντικαταθλι-

πτικό τρόπο, καθώς αποτελούν φυσικούς ενισχυτές[30].

Π.χ., η καταθλιπτικογόνος σκέψη «είμαι εντελώς ανίκα-

νος για οτιδήποτε» μπορεί να αμφισβητηθεί in vivo, από

έναν ασθενή, που παρακολουθώντας μια σειρά μαθημά-

των μαγειρικής, είναι τελικά σε θέση να παρασκευάσει

μία απλή συνταγή. Τότε, η σκέψη «τουλάχιστον μπορώ να

κάνω αυτό» προκύπτει με φυσικό τρόπο ως μία εναλλα-

κτική, η οποία αμφισβητεί την αρχική καταθλιπτικογόνο

σκέψη. Έτσι, παράλληλα με τη βελτίωση της διάθεσης,

επιτυγχάνεται και η αλλαγή του καταθλιπτικογόνου τρό-

που σκέψης, κάτι το οποίο αποτελεί προφυλακτικό παρά-

γοντα απέναντι στον κίνδυνο μιας μελλοντικής υποτρο-

πής. Η βασική ιδέα αυτής της ανακάλυψης είναι ότι η

γνωσιακή αλλαγή μπορεί να επέλθει μέσω της συμπερι-

φορικής κινητοποίησης με αυτόματο τρόπο[30,32] και με

τη χρήση κατάλληλων συμπεριφορικών τεχνικών, που

επικεντρώνονται στη γνωσιακή αλλαγή, όπως τα συμπερι-

φορικά πειράματα[33]. Δηλαδή, μέσα από μια διαδικασία

ενεργούς συλλογής δεδομένων από το περιβάλλον, που

αμφισβητούν με άμεσο τρόπο τις καταθλιπτικογόνες σκέ-

ψεις, έναντι των γνωσιακών τεχνικών, οι οποίες στερούν-

ται ίσως της βιωματικής φύσης, που χαρακτηρίζει τις τα-

κτικές της συμπεριφορικής κινητοποίησης. 

Με αυτόν τον τρόπο, αμφισβητείται ο ρόλος των δυσλει-

τουργικών σκέψεων στη διαμόρφωση των επιπέδων άγ-

χους και κατάθλιψης, γεγονός που επιβεβαιώνεται και

από ενδείξεις, που προέρχονται από άλλες μελέτες της

ίδιας περιόδου[34], οι οποίες έδειξαν σημαντική συσχέτι-

ση μεταξύ των επιπέδων άγχους, κατάθλιψης και δυσλει-

τουργικών σκέψεων αλλά δίχως την ύπαρξη αιτιώδους

σχέσης μεταξύ τους[34]. Αντίθετα, αυτή η συσχέτιση με-

ταξύ των τριών αυτών παραγόντων φαίνεται πως αιτιολο-

γείται από μία τέταρτη «άγνωστη» ανεξάρτητη μεταβλη-

τή, η οποία δεν είναι γνωσιακοί παράγοντες, αλλά μεταξύ

άλλων υποθέσεων, ένας «συνδυασμός βιολογικών, ψυχο-

λογικών ή περιβαλλοντικών παραγόντων με ταυτόχρονες

αιτιώδεις επιδράσεις σε στάσεις και συναισθήματα»[30]. 

Συνδυάζοντας κανείς τα ευρήματα των παραπάνω ερευ-

νών θα μπορούσε να οδηγηθεί εύλογα στην υπόθεση ότι

αυτός ο τέταρτος «άγνωστος» παράγοντας της έρευνας

των Burns & Spangler[34], είναι το επίπεδο της συμπερι-

φορικής κινητοποίησης, κάτι το οποίο βρίσκεται σε άμε-

ση συνάρτηση με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Σύμφωνα με τους Jacobson & Gortner[30]: «Τα παραπά-

νω δεδομένα ξεπερνούν τη σύγκριση Γ-Σ θεραπείας και

συμπεριφορικής κινητοποίησης στη θεραπεία της κατά-

θλιψης και εγείρουν ζητήματα, που αφορούν κάθε κλινι-

κή πρακτική». Την ίδια περίοδο (αρχές του 2000), ερωτή-

ματα εγείρονται αναφορικά με τους μηχανισμούς της αλ-

λαγής της συμπεριφορικής κινητοποίησης και τι τελικά

συνιστά αυτήν, αν εύλογα θεωρήσουμε τις γνωσιακές τε-

χνικές, όπως την αμφισβήτηση των δυσλειτουργικών σκέ-

ψεων ως λιγότερο απαραίτητες.

Η τυχαιοποιημένη μελέτη των Dobson και συνεργα-

τών[35] έδειξε ότι η γνωσιακή (Cognitive Therapy) και η

θεραπεία συμπεριφορικής κινητοποίησης (BA Therapy)

έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα με τη φαρμακοθερα-

πεία δρώντας αποτρεπτικά της υποτροπής. Επίσης, οι δύο

παρεμβάσεις ήταν περίπου ισοδύναμες, ενώ οι όποιες

διαφορές τους ήταν μικρές σε μέγεθος και στατιστικά μη

σημαντικές. Οι ερευνητές χώρισαν τα υποκείμενα σε τέσ-

σερις ομάδες (ελέγχου, συμπεριφορικής κινητοποίησης,

φαρμακοθεραπείας & γνωσιακής θεραπείας) επιλέγον-

τας έναν μεταξύ των ομάδων ερευνητικό σχεδιασμό και

με αξιολόγηση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας 1

και 2 χρόνια μετά από τη φάση της παρέμβασης. Οι ερευ-

νητές συγκρίνοντας τις ομάδες μεταξύ τους διαπίστωσαν

ότι και οι τρεις θεραπευτικές προσεγγίσεις ήταν ισοδύνα-

μες τόσο ως προς την αποτελεσματικότητα, όσο και ως

προς την πρόληψη της υποτροπής. Εντούτοις, μετά την

αρχική θεραπεία και τη μείωση της καταθλιπτικής συμ-

πτωματολογίας σε μη κλινικά επίπεδα, οι ψυχοκοινωνικές

παρεμβάσεις διακόπηκαν, ενώ η φαρμακοθεραπεία συνε-

χίστηκε, γεγονός, που συνέβαλε στην αύξηση του κόστους

της τελευταίας. Οι ερευνητές συγκρίνοντας το κόστος των

θεραπειών διαπιστώνουν ότι τα οφέλη από τις ψυχοκοινωνι-

κές παρεμβάσεις είναι μεγαλύτερα με όρους πρόληψης της

υποτροπής, ενώ για να επιτευχθεί αυτό στην περίπτωση της

φαρμακοθεραπείας απαιτείται η συνέχιση της, παράγοντας,

ο οποίος αυξάνει αθροιστικά το συνολικό κόστος σε σχέση

με την γνωσιακή και συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, οι οποί-

ες είναι συγκριτικά πιο βραχύβιες, οπότε και έχουν μικρότε-

ρο κόστος. Στο ίδιο μήκος κύματος, η θεραπεία συμπεριφο-

ρικής κινητοποίησης απαιτεί μικρότερο αριθμό συνεδριών

σε σχέση με τη ΓΣ συνθήκη, καθώς εκλείπουν οι συνεδρίες

που αφιερώνονται στη γνωσιακή αμφισβήτηση του καταθλι-

πτικογόνου τρόπου σκέψης, παράγοντας, που μειώνει καθο-

ριστικά το κόστος της θεραπείας.

Η έρευνα αυτή αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο της τεκμηριω-

μένης αποτελεσματικότητας της θεραπείας συμπεριφορι-

κής κινητοποίησης στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης,

καθώς παρέχει ισχυρές ενδείξεις ότι είναι μια ισοδύναμη

θεραπεία με τις παραδοσιακές δίχως να διαθέτει τα μει-

ονεκτήματα τους: χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τη ΓΣ

θεραπεία, πιο μόνιμα αποτελέσματα και καμία παρενέρ-
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γεια για τον ανθρώπινο οργανισμό σε σχέση με τη φαρ-

μακοθεραπεία. Μια μετά – ανάλυση 16 τυχαιοποιημένων

ελεγχόμενων μελετών (RCTs) με 780 συμμετέχοντες βρή-

κε ότι η θεραπεία συμπεριφορικής κινητοποίησης είναι

πιο αποτελεσματική στον περιορισμό των καταθλιπτικών

συμπτωμάτων σε πληθυσμό ενηλίκων και ηλικιωμένων σε

σχέση με τη συνηθισμένη θεραπεία (Treatment as Usual)

και μια συνθήκη ελέγχου και εξίσου αποτελεσματική με

τη γνωσιακή θεραπεία[36], ενώ το αποτέλεσμα αυτό είναι

συμβατό και με παλαιότερες μετά – αναλύσεις[37,38,39].

Σύμφωνα με πρόσφατη συστηματική βιβλιογραφική ανα-

σκόπηση[39], η θεραπεία συμπεριφορικής κινητοποίησης

είναι μια εμπειρικά τεκμηριωμένη θεραπεία για την κα-

τάθλιψη, η οποία δεν είναι λιγότερο αποτελεσματική σε

σχέση με άλλες θεραπείες, ενώ σε κάποιους τομείς, όπως

το κόστος, η ανταπόκριση σε «ειδικούς» πληθυσμούς και

οι παρενέργειες σε σχέση με τη φαρμακοθεραπεία είναι

πιθανό να υπερέχει των υπολοίπων. Σε αυτήν την ανα-

σκόπηση, η θεραπεία συμπεριφορικής κινητοποίησης

αποδείχτηκε ανώτερη από τις συνθήκες ελέγχου (π.χ., λί-

στες αναμονής) και τουλάχιστον ισοδύναμη με τη ΓΣΘ

και τη γνωσιακή θεραπεία. Αναφορικά με την πιθανότη-

τα διακοπής της θεραπείας, η θεραπεία συμπεριφορικής

κινητοποίησης φαίνεται να εμφανίζει μικρότερα ποσοστά

από τις δύο τελευταίες. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι

οδηγεί σε χαμηλότερα ποσοστά υποτροπών σε σχέση με

τη φαρμακοθεραπεία, είναι οικονομική και δεν συνδυά-

ζεται με τις παρενέργειες της λήψης φαρμάκων[39]. Στο

ίδιο μήκος κύματος, πρόσφατες ερευνητικές ενδείξεις

στις ΗΠΑ, έρχονται να ενισχύσουν τα παλαιότερα ευρή-

ματα για την αποτελεσματικότητα της συμπεριφορικής κι-

νητοποίησης σε ηλικιωμένο πληθυσμό μέσω βιβλιοθερα-

πείας[40]. 

Μία κριτική, που εύλογα έχει ασκηθεί στη θεραπεία συμ-

περιφορικής κινητοποίησης είναι πως οι μέχρι τώρα

έρευνες για την αποτελεσματικότητα της έχουν διεξαχθεί

με την ενεργό συμμετοχή κάποιων «αυθεντιών» του χώ-

ρου, όπως οι συγγραφείς του θεραπευτικού εγχειριδίου

Martell, Dimidjian & Herman – Dunn8. Παράλληλα,

όπως πολλές μελέτες γενικότερα, οι έρευνες προέρχον-

ταν από τον ακαδημαϊκό χώρο και δεν λάμβαναν χώρα

στα πλαίσια της καθημερινή κλινικής ρουτίνας. Σε αυτό

κλήθηκαν να απαντήσουν οι Ekers et al[41], οι οποίοι συ-

νέκριναν τη θεραπεία Συμπεριφορικής Κινητοποίησης,

όπως αυτή παρέχεται από έμπειρες νοσηλεύτριες ψυχι-

κής υγείας υπό την εποπτεία και εκπαίδευση θεραπευτών

συμπεριφορικής κινητοποίησης, με τη συνήθη θεραπεία

(Treatment As Usual), που παρέχεται στα πλαίσια του

εθνικού συστήματος υγείας της Μ. Βρετανίας. Οι νοση-

λεύτριες, έμπειρα στελέχη ψυχικής υγείας, εκπαιδεύτη-

καν από εξειδικευμένο ψυχολόγο στην προσέγγιση της

συμπεριφορικής κινητοποίησης, σε πέντε (5) συνεδρίες,

ενώ τους παρεχόταν και κλινική εποπτεία. Η παρέμβαση

στη συνθήκη της συμπεριφορικής κινητοποίησης ολοκλη-

ρώθηκε σε 12 συνεδρίες, ενώ στην περίπτωσης της συνη-

θισμένης θεραπείας, ακολουθήθηκαν όλες οι καθιερωμέ-

νες διαδικασίες, που ορίζει το πλαίσιο του εθνικού συ-

στήματος υγείας της Μ. Βρετανίας. Η επιλογή των συμμε-

τεχόντων ήταν τυχαία και για τις 2 ομάδες, ενώ, όπου

χρειάστηκε αντικαταθλιπτική αγωγή χορηγήθηκε εξίσου,

στον ίδιο περίπου αριθμό συμμετεχόντων, οι οποίοι προ-

έρχονταν και από τις δύο ομάδες. Η τελική αξιολόγηση

έγινε με μια μπαταρία ψυχομετρικών τεστ, μεταξύ των

οποίων ήταν και το Beck Depression Inventory-II. Όλες

οι συνεδρίες καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν από ένα

ανεξάρτητο κριτή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τη-

ρήθηκε το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Όταν οι παρεμβά-

σεις αξιολογήθηκαν, 3 μήνες μετά, τα αποτελέσματα ήταν

αναφανδόν υπέρ της συνθήκης της συμπεριφορικής κινη-

τοποίησης (π.χ., ο Μ.Ο στο BDI-II ήταν 11,93, ενώ για τη

δεύτερη συνθήκη ήταν 27,40) σε στατιστικά σημαντικό

βαθμό. Τα αποτελέσματα αυτά, δημιουργούν αισιοδοξία

ως προς την κατεύθυνση της ευελιξίας της θεραπείας, αν

αναλογιστούμε πως επιτευχθήκαν από νοσηλευτικό προ-

σωπικό, χωρίς προηγούμενη ψυχοθεραπευτική εμπειρία.

Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί κανείς να ισχυριστεί πως

ενισχύεται το επιχείρημα της μεγαλύτερης σχέσης κόστους

– οφέλους της θεραπείας συμπεριφορικής κινητοποίησης

σε σχέση με τις άλλες καθιερωμένες παρεμβάσεις. Επίσης,

οι προοπτικές για την εφαρμογή της σε μεγάλα προγράμ-

ματα αγωγής υγείας του πληθυσμού φαίνονται κάτι παρα-

πάνω από αξιόλογες υπό αυτήν την οπτική.

Εύλογα προκύπτει το ερώτημα της αποτελεσματικότητας

της παρέμβασης σε διαφορετικά από τα δυτικά, πολιτι-

σμικά πλαίσια. Αυτήν την πτυχή διερεύνησε η τυχαιοποι-

ημένη κλινική μελέτη (RCT) των Moradveisi et al[42] στο

Ιράν. Οι σύγκριση αυτή τη φορά ήταν μεταξύ μιας συνθή-

κης συμπεριφορικής κινητοποίησης, τηρώντας το θερα-

πευτικό πρωτόκολλο, που περιγράφεται στο εγχειρίδιο

των Martell, Dimidjian, Herman-Dunn[8] και αντικατα-

θλιπτικής φαρμακευτικής αγωγής (Sertraline). Στη μελέτη

συμμετείχαν 100 καταθλιπτικοί ασθενείς, οι οποίοι μοι-

ράστηκαν εξίσου στις 2 συνθήκες. Στην ομάδα της συμπε-

ριφορικής κινητοποίησης, οι συμμετέχοντες προσήλθαν

σε 16 θεραπευτικές συνεδρίες, γεγονός, που επαναλή-

φθηκε και στη συνθήκη της αντικαταθλιπτικής αγωγής.

Προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα κά-

θε παρέμβασης, χρησιμοποιήθηκαν 2 ερωτηματολόγια, το

BDI, καθώς και το Hamilton Rating Scale for Depression

σε τέσσερα διαφορετικά χρονικά σημεία: αμέσως μετά

από τη λήξη της παρέμβασης, καθώς και 4,13 και 49 εβδο-

μάδες μετά. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η μείωση της

καταθλιπτικής συμπτωματολογίας ήταν μεγαλύτερη στη

συνθήκη της συμπεριφορικής κινητοποίησης σε σχέση με

τη φαρμακοθεραπεία, 13 και 49 εβδομάδες μετά από τη

λήξη της παρέμβασης. Η βαρύτητα της διαταραχής έπαιζε

διαμεσολαβητικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των δύο

παρεμβάσεων: Ένα άλλο εύρημα ήταν πως οι συμμετέ-
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χοντες με τη βαρύτερη καταθλιπτική συμπτωματολογία

μπορούσαν να ωφεληθούν περισσότερο από τη θεραπεία

συμπεριφορικής κινητοποίησης. Η έρευνα αυτή είναι ση-

μαντική καθώς αποτελεί την πρώτη, η οποία μελέτησε την

αποτελεσματικότητα της θεραπείας συμπεριφορικής κι-

νητοποίησης χωρίς να εποπτεύεται από αυθεντίες τις

προσέγγισης, όπως είναι οι συγγραφείς του βασικού εγ-

χειριδίου[8]. Αντίθετα, η εποπτεία διεξήχθη από ένα μη

ειδικό θεραπευτή, ο οποίος χρησιμοποίησε το παραπάνω

εγχειρίδιο, μεταφρασμένο στα ιρανικά.. Η συμπεριφορι-

κή κινητοποίηση συμπεραίνεται πως είναι ένα εύκολο

στην εκμάθηση, απλό θεραπευτικό πρόγραμμα, δίχως ιδι-

αίτερες απαιτήσεις σε δεξιότητες είτε από τη μεριά του

θεραπευτή, είτε του θεραπευόμενου. Οι συγγραφείς εξη-

γούν τα υψηλά ποσοστά υποχώρησης (91,1%) των συμ-

πτωμάτων και ανταπόκρισης (97,8%) στη θεραπεία σε

σχέση με τη μελέτη των Dimidjian et al[25] (52-56% και

60-76%, αντίστοιχα) προβάλλοντας το επιχείρημα της

διαπολιτισμικότητας: Στο Ιράν το στίγμα της ψυχικής

ασθένειας είναι μεγαλύτερο για όσους λαμβάνουν αντι-

καταθλιπτική αγωγή σε σχέση με όσους πηγαίνουν στον

ψυχολόγο, όποτε προκύπτουν και τα μικρότερα ποσοστά

αποχώρησης από τη θεραπεία (drop-outs), η οποία ήταν

περισσότερο αποδεκτή εντός του συγκεκριμένου πολιτι-

σμικού πλαισίου[42]. Οι Moradveisi et al[42] αναφέρουν

πως η ιρανική κοινωνία προσλαμβάνει όποιον πηγαίνει

στον ψυχολόγο ως κάποιον που «έχει προβλήματα με την

ζωή του», ενώ εκείνον, που λαμβάνει ψυχοφαρμακευτική

αγωγή ως «ψυχικά ασθενή», γεγονός εξαιρετικά στιγμα-

τιστικό και ιδιαίτερα για τους άνδρες. Η έρευνα αυτή, πα-

ρά τους περιορισμούς της, δείχνει πως η θεραπεία συμπε-

ριφορικής κινητοποίησης μπορεί να εφαρμοστεί και σε μη

δυτικά πλαίσια παροχής υπηρεσιών υγείας και σε κάποιες

περιπτώσεις, ίσως με μεγαλύτερη επιτυχία. Οι ερευνητές

υπολόγισαν το κόστος της ψυχοθεραπείας στα 128 ευρώ

και αυτό της αντικαταθλιπτικής αγωγής στα 198 ευρώ,

συμπεραίνοντας παράλληλα ότι η θεραπεία συμπεριφορι-

κής κινητοποίησης έχει πολύ καλές προοπτικές ως προς

της σχέση κόστους – πιθανού οφέλους. Τέλος, η εφαρμογή

της από μη εξειδικευμένο προσωπικό και η αποτελεσματι-

κότητα της στις βαριές περιπτώσεις καταθλιπτικών ασθε-

νών, αποτελούν ενθαρρυντικά σημεία για την εφαρμογή

της στην καθημερινή κλινική πρακτική ποικίλων εξωνοσο-

κομειακών και ενδονοσοκομειακών δομών υγείας.  

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται στο Ινστιτούτο Έρευνας και

Θεραπείας της Συμπεριφοράς, στη βάση ενός προσαρμο-

σμένου στα ελληνικά εγχειριδίου των Ευθυμίου, Καπνο-

γιάννη και Κακλαμάνη το “The coping with depression

course - CWDC” (To Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση

της Κατάθλιψης) των Lewinsohn et al. (1984)[4], χωρίς να

υπάρχουν ακόμη ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την

αποτελεσματικότητά του. 

Τέλος, ως αποτέλεσμα όλων αυτών των εμπειρικών δεδομέ-

νων (πίνακας 1), εκδόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές ορ-

θής κλινικής πρακτικής από οργανισμούς υψηλής αναγνώ-

ρισης στο χώρο της υγείας (όπως το Εθνικό Ίδρυμα Υγείας

και Καλής Κλινικής Πρακτικής της Μ. Βρετανίας [NICE]),

που συνιστούν τη θεραπεία συμπεριφορικής κινητοποίησης

για την αποτελεσματική θεραπεία της κατάθλιψης[43].   

Συζήτηση
Συνοπτικά, είδαμε πως η συμπεριφορική κινητοποίηση

αποτελεί ένα δομημένο θεραπευτικό πρόγραμμα το

οποίο αποσκοπεί να φέρει το θεραπευόμενο σε όσο το

δυνατό μεγαλύτερη επαφή με δυνητικά αντικαταθλιπτι-

κούς περιβαλλοντικούς ενισχυτές μέσω του προγραμματι-

σμού δραστηριοτήτων και της μείωσης των συμπεριφορών

αποφυγής, οι οποίες προσλαμβάνονται ως αρνητικοί ενι-

σχυτές σύμφωνα με τη συμπεριφορική θεωρία και πρακτι-

κή. Όπως σε όλα τα ΓΣ θεραπευτικά προγράμματα, μια

διατύπωση περίπτωσης (case formulation) συγκροτείται

στην αρχή της παρέμβασης μέσω της συνεργασίας θερα-

πευόμενου και θεραπευτή, κατόπιν, η όποια μετέπειτα συ-

νεργασία στηρίζεται σε αυτήν, η οποία τυγχάνει αναθεω-

ρήσεων στην πορεία της θεραπείας. Χρησιμοποιείται ένα

σύνολο τεχνικών, το οποίο περιλαμβάνει ημερολόγια αυ-

τό-καταγραφής, εντοπισμό πιθανών καταθλιπτικογόνων

συμπεριφορών και ορισμό ενός εναλλακτικού προγράμ-

ματος δραστηριοτήτων, ανάλογα με τους στόχους, που

ορίζονται μέσω της διατύπωσης περίπτωσης. Απώτερος

σκοπός του προγράμματος δεν είναι η πρόσκαιρή ανακού-

φιση των θεραπευόμενων από τα καταθλιπτικά συμπτώ-

ματα αλλά η μόνιμη επανασύνδεση τους με φυσικά ενι-

σχυτικά περιβάλλοντα και η κατανόηση των αρχών της

συμπεριφορικής κινητοποίησης, ώστε να μπορούν να δια-

χειρίζονται το συναίσθημα τους σε μόνιμη βάση. 

Οι θεραπείες της συμπεριφοράς στην αντιμετώπιση της

κατάθλιψης, παρόλο που δεν αποτελούν μια νέα εξέλιξη,

έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό βαθμό την τελευταία δεκα-

πενταετία. Η έκδοση[8,15,16,17] εννέα (9) θεραπευτικών

εγχειριδίων της θεραπείας συμπεριφορικής κινητοποί-

ησης για την κατάθλιψη δείχνει το ενδιαφέρον ερευνητών

και επαγγελματιών για ένα σύντομο, αποτελεσματικό και

χαμηλού κόστους θεραπευτικό πρόγραμμα. Επίσης, οι τε-

λευταίες εξελίξεις δείχνουν την τάση ενός επιστημονικού

κλάδου για εξέλιξη σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο

μέσα από την εμπειρική τεκμηρίωση. Η καταγραφή και ο

προγραμματισμός δραστηριοτήτων αποτελεί την κορωνί-

δα της θεραπευτικής παρέμβασης της συμπεριφορικής κι-

νητοποίησης ή αλλιώς τη σταθερά, που οδηγεί στη μείωση

της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. Η εξατομίκευση

των παρεμβάσεων καθιστά απαραίτητη τη χρήση και άλ-

λων καθιερωμένων συμπεριφορικών τεχνικών. Τα απα-

ραίτητα συστατικά μια αποτελεσματικής θεραπευτικής

παρέμβασης συμπεριφορικής κινητοποίησης είναι η αξιο-

λόγηση και η καταγραφή της κινητοποίησης, ο προγραμ-

ματισμός δραστηριοτήτων και η συμπεριφεριολογική
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ανάλυση, η οποία καθορίζει την περαιτέρω χρήση και άλ-

λων τεχνικών. Η πρόσφατη έρευνα από το χώρο της θετι-

κής ψυχολογίας[44] αφήνει ενθαρρυντικά μηνύματα για

τη χρήση της συμπεριφορικής κινητοποίησης στην ανά-

πτυξη της ευεξίας του γενικού πληθυσμού[38]. Παράλλη-

λα, στα πλαίσια απαρτιωτικών προγραμμάτων παρέμβα-

σης, η θεραπεία συμπεριφορικής κινητοποίησης μπορεί

να συνδυαστεί και με άλλες παρεμβάσεις ιδιαίτερα όταν

ένα από τα κύρια θεραπευτικά αιτήματα είναι η ανακού-

φιση από την καταθλιπτική συμπτωματολογία. Οι ενδεί-

ξεις είναι ενθαρρυντικές για μια ποικιλία διαταραχών

όπως η διαταραχή μετά - τραυματικού στρες σε βετερά-

νους του πολέμου[5,45,46,47,48] η συν-νοσηρότητα με

εξαρτήσεις (Ψυχοτρόπες Ουσίες, HIV, Κάπνισμα)  και

σωματικές ασθένειες[49,50] και η κλινική διαχείριση της

σχιζοφρένειας[51]. Επίσης, η ευελιξία της είναι χαρακτη-

ριστική ως προς την εφαρμογή της σε ποικιλία πληθυ-

σμών (βετεράνους[5,45,46,47,48] ηλικιωμένους, αφροα-

μερικανούς[3,26]) αλλά και μέσω εφαρμογών διαδι-

κτύου[52] και κινητών τηλεφώνων σε πληθυσμούς, που

για διάφορους λόγους δεν έχουν πρόσβαση σε πηγές πα-

ροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Οι πρόσφατες παγκό-

σμιες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις καθιστούν

απαραίτητες αποτελεσματικές, βραχείες και χαμηλού κό-

στους[42] θεραπείες στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης

πληθυσμών, που αντιμετωπίζουν ποικίλα οικονομικά και

κοινωνικά προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη και τον πο-

λιτισμικό παράγοντα[42]. Σε έναν κόσμο, όπου το κόστος

της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθίσταται δυσβά-

σταχτο για ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλισμένους, η

συμπεριφορική θεραπεία της κατάθλιψης μπορεί να απο-

τελέσει το χαμηλού κόστους ισοδύναμο των φαρμακοθε-

ραπειών, ιδιαίτερα όταν εντάσσεται στα πλαίσια ομαδι-

κών προγραμμάτων ή άλλων μορφών ελάχιστης επαφής

(minimal contact) με το θεραπευτή (βιβλία αυτοβοήθειας,

επικοινωνία μέσω ίντερνετ, κτλ.)[53]. Μία τάση της σύγ-

χρονης έρευνας είναι η αναζήτηση θεραπευτικών παρεμ-

βάσεων χαμηλού κόστους και ικανοποιητικής αποτελε-

σματικότητας ώστε να εφαρμοστούν ευρέως στον πληθυ-

σμό, ο οποίος ίσως δεν έχει τη δυνατότητα να παρακο-

λουθήσει ατομικές συνεδρίες[53]. Η θεραπεία συμπερι-

φορικής κινητοποίησης έχει τις απαιτούμενες προδιαγρα-

φές για τη χρήση της σε μαζικά προγράμματα προαγωγής

και αγωγής της υγείας του πληθυσμού, εντούτοις, η απο-

τελεσματικότητα αυτών των χαμηλής έντασης θεραπευτι-

κών προγραμμάτων μένει να αποδειχθεί από τη μελλοντι-

κή έρευνα, καθώς τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν επαρ-

κούν, κυρίως λόγω μεθοδολογικής ανομοιογένειας[53]. Η

υλοποίηση προγραμμάτων ευρείας κλίμακας και χαμηλού

κόστους με στόχο την καθημερινή κινητοποίηση του ανε-

νεργού και άνεργου πληθυσμού με καταθλιπτική συμπτω-

ματολογία σε δομές που ήδη υπάρχουν και παραμένουν

αναξιοποίητες, μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση ενός

προβλήματος των σημερινών καιρών.

A short review of Behavioral Activation (B.A) treat-

ment plans and interventions for depression. Re-

cent Developments and Perspectives.
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Summary
The current review refers to the history and potential of

Behavioral Activation treatment for depression. In addi-

tion, it refers to its implementation in the treatment of

various disorders, where depression coexists with other

health problems and hinders the positive outcome of each

intervention. Behavioral Activation, finding its conceptual

origin in traditional Behaviorism, had been coincidentally

neglected by the scientific community during the past 20

years, until the time that empirical research highlighted it

as an important component of Cognitive and Behavioral

treatment of depression. The need for cost-effective inter-

ventions for treating depression, motivated researchers in

order to clarify the effective components of the current ev-

idence - based therapies, namely Cognitive Behavioral

Therapies. Significant RCT's, Meta - analyses and system-

atic literature reviews of the Western world, suggest be-

havioral activation treatment as an independent, evidence

- based therapy in the treatment of depression. The main

therapeutic technique of behavioral activation treatment

is the scheduling of activities, a common element of all re-

lated interventions, which have been implemented until

nowadays. BA is a short term therapy, targets avoidance

and aims to increase positive reinforcement from the envi-

ronment adopting an “outside-in” approach to alleviate

the depressed individual from his/her symptoms. The

scheduling of activities is a procedure by which central de-

pressive schemas are questioned, through the active col-

lection of contradictory data from the environment, play-

ing a vital role in the modification of behavioral patterns,

which lead to immobility, and thus, to depression. For ex-

ample, a thought, which leads to immobility is “I’m not in

mood to do anything”, whereas, behavioral activation

techniques aim to alter the above dysfunctional thought

with the alternative “First I’ll activate myself and then I’ll

see how I feel”. Data coming from the most recent re-

search, provides strong evidence that BA can play an im-

portant role in the clinical management of complex cases

(comorbidity with physical illnesses, Addictions, PTSD,

etc.), in conjunction with other evidence-based interven-

tions in a variety of populations. The recording and plan-

ning of activities is the common component of all treat-

ment manuals, which have been published and  these tech-
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niques can be applied in a wide range of social, cultural and

ethnic contexts and online applications reducing the cost of

the intervention compared to other efficient treatments.

The recent economic and social developments necessitate

such interventions within health promotion programs, par-

ticularly taking into consideration the reduction of cost of

medication for the treatment of affective disorders.

Key words: Behavioral Activation, Depression, PTSD, Cost -

Benefit of treatment, Integrative treatment programs.
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