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Εισαγωγή Ι

Το IPT (Intergriertes Psychologisches Therapieprogramm bei 
Schizophren Erkrankten) είναι ένα γνωσιακό
συµπεριφοριστικό οµαδικό θεραπευτικό πρόγραµµα µε

σκοπό την βελτίωση των γνωστικών και κοινωνικών

δεξιοτήτων των σχιζοφρενών. 
Οι πρώτες εφαρµογές του προγράµµατος

πραγµατοποιήθηκαν πριν από 20 χρόνια. Το πρόγραµµα
αυτό ερευνήθηκε εµπειρικά σε 20 δηµοσιευµένες έρευνες
µε περισσότερους από 700 ασθενείς, κυρίως στην
πανεπιστηµιακή ψυχιατρική κλινική της Βέρνης.
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Εισαγωγή ΙΙ

Με το πέρασµα του χρόνου λήφθηκαν υπόψη οι

νεώτερες θεωρητικές και εµπειρικές γνώσεις της

έρευνας για την σχιζοφρένεια και µε βάση αυτές

το πρόγραµµα αυτό επεξεργάστηκε και

µετεξελίχθηκε (Brenner et al. 1992; Roder et al. 
1995). Πρόσφατα εκδόθηκε στην 5η µορφή του. 

Στην Ελλάδα µεταφράστηκε και προσαρµόστηκε 
από οµάδα του Ινστιτούτου Έρευνας και 
Θεραπείας της Συµπεριφοράς και θα εκδοθεί 
σύντοµα.
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Αιτιολογικά µοντέλα IIII
� Τα µοντέλα ευαλωτότητας, στα οποία λαµβάνονται υπόψη

βιολογικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες
(βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο) έχουν τεκµηριωθεί εµπειρικά και είναι
όλο και πιο αποδεκτά (Zubin & Spring, 1977; Nuechterlein et al. 
1994). Βιολογικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες
λαµβάνονται υπόψη για την διάγνωση, γένεση, πορεία και θεραπεία
της σχιζοφρένειας.
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Αιτιολογικά µοντέλα IIIIIIII
� Με βάση το βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο

αντιµετωπίζεται η σχιζοφρένεια ως µία
συστηµική διαταραχή (Bellack & Muesser, 1993; 
Brenner et al. 1992). Οι αλλαγές στην δοµή του
εγκεφάλου είναι έκφραση µιας βιολογικής
ευαλωτότητας και οι διαταραχές της
επεξεργασίας πληροφοριών αποτελούν έκφραση
µιας γνωστικής ευαλωτότητας (Hodel & Brenner, 
1994). 

Απεικόνιση 1: Σχηματική αναπαράσταση για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης της
σχιζοφρένειας με τους παράγοντες Ευαλωτότητα, Στρες, Ικανότητες και
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων (από το σχήµα του Nuechterlein et al. 1994) 
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Αιτιολογικά µοντέλα IIIIIIIIIIII
� Τα µοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών συµβάλλουν στην

κατανόηση των διαταραγµένων συστηµάτων επεξεργασίας

πληροφοριών στους σχιζοφρενείς (Brenner, 1986). Η επεξεργασία

πληροφοριών συνδέεται άµεσα µε τις διαδικασίες της

κατηγοριοποίησης, σύνδεσης και αξιολόγησης πληροφοριών, οι
οποίες έχουν άµεση σχέση µε την ανθρώπινη συµπεριφορά. 
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Αιτιολογικά µοντέλα IVIVIVIV
� Το µοντέλο των 2 κύκλων δηµιουργεί µία συσχέτιση

ανάµεσα στις γνωστικές διαταραχές και την κοινωνική

συµπεριφορά (Hodel & Brenner, 1994). Εδώ
παρουσιάζονται οι αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στην

επεξεργασία πληροφοριών και την κοινωνική

συµπεριφορά



9

Θεραπευτικό πλαίσιο του IPTIPTIPTIPT

� Τα ψυχοκοινωνικά θεραπευτικά προγράµµατα

αποκτούν όλο και µεγαλύτερη σηµασία µε βάση

και τα µοντέλα, τα οποία παρουσιάστηκαν πιο

πάνω. Προτιµούνται συµπεριφοριστικά

προγράµµατα, τα οποία περιλαµβάνουν

γνωσιακές µεθόδους, εκπαίδευση στην

διεκδικητική συµπεριφορά και

ψυχοεκπαιδευτικές θεραπείες οικογένειας

(Bellack & Mueser, 1993).
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Στόχοι της θεραπείας
� Μείωση των γνωστικών ελλειµµάτων και των διαταραχών

επεξεργασίας πληροφοριών, 

� µία πραγµατική ρεαλιστική αντίληψη και ιδιαίτερα των

διαπροσωπικών καταστάσεων, οι οποίες επιβαρύνουν

συναισθηµατικά τον ασθενή, 
� η καλύτερη ποιότητα ζωής γενικότερα και µια καλύτερη

προσαρµογή σε σηµαντικούς τοµείς της ζωής
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Εφαρµογή του IPT

� 2 συνεδρίες την εβδοµάδα

� Η διάρκεια κάθε συνεδρίας κυµαίνεται από 30-90 λεπτά

� Η διάρκεια της θεραπείας για τα µεµονωµένα υποπρογράµµατα

ή για το συνολικό θεραπευτικό πρόγραµµα εξαρτάται.

� Η θεραπεία σε ασθενείς µε µεγάλα χρονικά διαστήµατα

νοσηλείας διαρκεί 1-2 χρόνια. 

� Κάθε συνεδρία πραγµατοποιείται από έναν κύριο θεραπευτή

και από 2 συν-θεραπευτές. 

� Το θεραπευτικό υλικό υπάρχει για κάθε υποπρόγραµµα και

περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο.
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ΑσκήσειςΑσκήσειςΑσκήσειςΑσκήσεις μεμεμεμε κάρτεςκάρτεςκάρτεςκάρτες

∆ΕΥΤΕΡΑ

5 22

347

ΠΕΜΠΤΗ
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Το υποπρόγραµµα γνωστική

διαφοροποίηση

� ΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδο 1:1:1:1: ΑσκήσειςΑσκήσειςΑσκήσειςΑσκήσεις μεμεμεμε κάρτεςκάρτεςκάρτεςκάρτες
� ΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδο 2: 2: 2: 2: προφορικάπροφορικάπροφορικάπροφορικά συστήματασυστήματασυστήματασυστήματα εννοιώνεννοιώνεννοιώνεννοιών
� AAAA. . . . ιεραρχίεςιεραρχίεςιεραρχίεςιεραρχίες εννοιώνεννοιώνεννοιώνεννοιών
� BBBB. . . . ΣυνώνυμαΣυνώνυμαΣυνώνυμαΣυνώνυμα, , , , αντίθετααντίθετααντίθετααντίθετα
� ΓΓΓΓ. . . . ΕρμηνείεςΕρμηνείεςΕρμηνείεςΕρμηνείες λέξεωνλέξεωνλέξεωνλέξεων
� ΔΔΔΔ. . . . ΚάρτεςΚάρτεςΚάρτεςΚάρτες μεμεμεμε λέξειςλέξειςλέξειςλέξεις
� ΕΕΕΕ. . . . ΈννοιεςΈννοιεςΈννοιεςΈννοιες μεμεμεμε διαφορετικήδιαφορετικήδιαφορετικήδιαφορετική ερμηνείαερμηνείαερμηνείαερμηνεία
� ΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδο 3333: : : : στρατηγικέςστρατηγικέςστρατηγικέςστρατηγικές αναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησης
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Το υποπρόγραµµα κοινωνική

αντίληψη

� ΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδο 1: 1: 1: 1: ΣυλλογήΣυλλογήΣυλλογήΣυλλογή πληροφοριώνπληροφοριώνπληροφοριώνπληροφοριών

� ΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδο 2: 2: 2: 2: ΕρμηνείαΕρμηνείαΕρμηνείαΕρμηνεία καικαικαικαι συζήτησησυζήτησησυζήτησησυζήτηση

� ΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδο 3: 3: 3: 3: ΑναζήτησηΑναζήτησηΑναζήτησηΑναζήτηση τίτλουτίτλουτίτλουτίτλου
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Το υποπρόγραµµα λεκτική

επικοινωνία

� ΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδο 1: 1: 1: 1: ΑκριβήςΑκριβήςΑκριβήςΑκριβής απόδοσηαπόδοσηαπόδοσηαπόδοση δοσμένωνδοσμένωνδοσμένωνδοσμένων
προτάσεωνπροτάσεωνπροτάσεωνπροτάσεων. . . . 

� ΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδο 2: 2: 2: 2: ΑπόδοσηΑπόδοσηΑπόδοσηΑπόδοση τουτουτουτου νοήματοςνοήματοςνοήματοςνοήματος τωντωντωντων
προτάσεωνπροτάσεωνπροτάσεωνπροτάσεων, , , , οιοιοιοι οποίεςοποίεςοποίεςοποίες διατυπώνονταιδιατυπώνονταιδιατυπώνονταιδιατυπώνονται απόαπόαπόαπό τουςτουςτουςτους
ασθενείςασθενείςασθενείςασθενείς. . . . 

� ΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδο 3: 3: 3: 3: ΕρωτήσειςΕρωτήσειςΕρωτήσειςΕρωτήσεις μεμεμεμε απάντησηαπάντησηαπάντησηαπάντηση. . . . 
� ΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδο 4: 4: 4: 4: ΗΗΗΗ ομάδαομάδαομάδαομάδα κάνεικάνεικάνεικάνει ερωτήσειςερωτήσειςερωτήσειςερωτήσεις σεσεσεσε 1111----2 2 2 2 μέλημέλημέλημέλη

γιαγιαγιαγια έναέναέναένα θέμαθέμαθέμαθέμα
� ΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδο 5: 5: 5: 5: ΕλεύθερηΕλεύθερηΕλεύθερηΕλεύθερη επικοινωνίαεπικοινωνίαεπικοινωνίαεπικοινωνία
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Το υποπρόγραµµα κοινωνικές

δεξιότητες

� ΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδο 1: 1: 1: 1: ((((γνωστικήγνωστικήγνωστικήγνωστική επεξεργασίαεπεξεργασίαεπεξεργασίαεπεξεργασία): ): ): ): ΟρισμόςΟρισμόςΟρισμόςΟρισμός καθορισμένηςκαθορισμένηςκαθορισμένηςκαθορισμένης
κατάστασηκατάστασηκατάστασηκατάσταση, , , , στηνστηνστηνστην οποίαοποίαοποίαοποία θαθαθαθα γίνουνγίνουνγίνουνγίνουν ασκήσειςασκήσειςασκήσειςασκήσεις. . . . ΗΗΗΗ επίτευξηεπίτευξηεπίτευξηεπίτευξη τουτουτουτου
στόχουστόχουστόχουστόχου προϋποθέτειπροϋποθέτειπροϋποθέτειπροϋποθέτει μίαμίαμίαμία κοινωνικήκοινωνικήκοινωνικήκοινωνική διάδρασηδιάδρασηδιάδρασηδιάδραση. . . . 

� ΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδο 2: 2: 2: 2: ΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογή: : : : ΣτηνΣτηνΣτηνΣτην αρχήαρχήαρχήαρχή πραγματοποιείταιπραγματοποιείταιπραγματοποιείταιπραγματοποιείται τοτοτοτο
παιχνίδιπαιχνίδιπαιχνίδιπαιχνίδι ρόλουρόλουρόλουρόλου απόαπόαπόαπό τουςτουςτουςτους συνθεραπευτέςσυνθεραπευτέςσυνθεραπευτέςσυνθεραπευτές, , , , ώστεώστεώστεώστε τατατατα μέλημέλημέλημέλη τηςτηςτηςτης
ομάδαςομάδαςομάδαςομάδας νανανανα έχουνέχουνέχουνέχουν έναέναέναένα πρότυποπρότυποπρότυποπρότυπο καικαικαικαι στηνστηνστηνστην συνέχειασυνέχειασυνέχειασυνέχεια
συμμετέχουνσυμμετέχουνσυμμετέχουνσυμμετέχουν οιοιοιοι ασθενείςασθενείςασθενείςασθενείς σεσεσεσε αυτόαυτόαυτόαυτό τοτοτοτο παιχνίδιπαιχνίδιπαιχνίδιπαιχνίδι ρόλουρόλουρόλουρόλου. . . . 
ΠαράλληλαΠαράλληλαΠαράλληλαΠαράλληλα μπορούνμπορούνμπορούνμπορούν νανανανα πραγματοποιηθούνπραγματοποιηθούνπραγματοποιηθούνπραγματοποιηθούν καικαικαικαι εκτόςεκτόςεκτόςεκτός
κλινικήςκλινικήςκλινικήςκλινικής κάποιεςκάποιεςκάποιεςκάποιες ασκήσειςασκήσειςασκήσειςασκήσεις. . . . ΣεΣεΣεΣε προχωρημένεςπροχωρημένεςπροχωρημένεςπροχωρημένες ομάδεςομάδεςομάδεςομάδες
χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται καικαικαικαι videovideovideovideo....
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To υποπρόγραµµα διαπροσωπική

επίλυση προβληµάτων

� Ταααα θεραπευτικάθεραπευτικάθεραπευτικάθεραπευτικά βήματαβήματαβήματαβήματα::::
� ΣτηνΣτηνΣτηνΣτην αρχήαρχήαρχήαρχή αναγνωρίζεταιαναγνωρίζεταιαναγνωρίζεταιαναγνωρίζεται έναέναέναένα πρόβλημαπρόβλημαπρόβλημαπρόβλημα. . . . ΗΗΗΗ επιλογήεπιλογήεπιλογήεπιλογή

προβλημάτωνπροβλημάτωνπροβλημάτωνπροβλημάτων γίνεταιγίνεταιγίνεταιγίνεται μεμεμεμε βάσηβάσηβάσηβάση κάποιακάποιακάποιακάποια κριτήριακριτήριακριτήριακριτήρια, , , , 
όπωςόπωςόπωςόπως πιθανότηταπιθανότηταπιθανότηταπιθανότητα επίλυσηςεπίλυσηςεπίλυσηςεπίλυσης προβλημάτωνπροβλημάτωνπροβλημάτωνπροβλημάτων ήήήή ηηηη
αναγκαιότητααναγκαιότητααναγκαιότητααναγκαιότητα τηςτηςτηςτης κατάστασηςκατάστασηςκατάστασηςκατάστασης. . . . 

� ΤοΤοΤοΤο επόμενοεπόμενοεπόμενοεπόμενο βήμαβήμαβήμαβήμα είναιείναιείναιείναι ηηηη γνωστικήγνωστικήγνωστικήγνωστική επεξεργασίαεπεξεργασίαεπεξεργασίαεπεξεργασία τουτουτουτου
προβλήματοςπροβλήματοςπροβλήματοςπροβλήματος. . . . ΧωρίζεταιΧωρίζεταιΧωρίζεταιΧωρίζεται τοτοτοτο πρόβλημαπρόβλημαπρόβλημαπρόβλημα σεσεσεσε
μικρότεραμικρότεραμικρότεραμικρότερα βήματαβήματαβήματαβήματα, , , , τατατατα οποίαοποίαοποίαοποία είναιείναιείναιείναι ξεκάθαραξεκάθαραξεκάθαραξεκάθαρα καικαικαικαι
μπορούνμπορούνμπορούνμπορούν νανανανα επιλυθούνεπιλυθούνεπιλυθούνεπιλυθούν. . . . ΕπεξεργάζονταιΕπεξεργάζονταιΕπεξεργάζονταιΕπεξεργάζονται καικαικαικαι
συζητιούνταισυζητιούνταισυζητιούνταισυζητιούνται στηστηστηστη συνέχειασυνέχειασυνέχειασυνέχεια εναλλακτικέςεναλλακτικέςεναλλακτικέςεναλλακτικές λύσειςλύσειςλύσειςλύσεις καικαικαικαι
αποφασίζεταιαποφασίζεταιαποφασίζεταιαποφασίζεται ηηηη επιλογήεπιλογήεπιλογήεπιλογή μιαςμιαςμιαςμιας λύσηςλύσηςλύσηςλύσης
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∆υνατότητες εφαρµογής και

ενδείξεις για το IPT

� ΤοΤοΤοΤο πρόγραμμαπρόγραμμαπρόγραμμαπρόγραμμα αυτόαυτόαυτόαυτό δημιουργήθηκεδημιουργήθηκεδημιουργήθηκεδημιουργήθηκε αρχικάαρχικάαρχικάαρχικά γιαγιαγιαγια
ασθενείςασθενείςασθενείςασθενείς μεμεμεμε μεγάλημεγάλημεγάλημεγάλη διάρκειαδιάρκειαδιάρκειαδιάρκεια νοσηλειώννοσηλειώννοσηλειώννοσηλειών. . . . ΣήμεραΣήμεραΣήμεραΣήμερα
εφαρμόζεταιεφαρμόζεταιεφαρμόζεταιεφαρμόζεται τόσοτόσοτόσοτόσο σεσεσεσε ασθενείςασθενείςασθενείςασθενείς, , , , οιοιοιοι οποίοιοποίοιοποίοιοποίοι
παρακολουθούνταιπαρακολουθούνταιπαρακολουθούνταιπαρακολουθούνται εξωτερικάεξωτερικάεξωτερικάεξωτερικά όσοόσοόσοόσο καικαικαικαι σεσεσεσε ασθενείςασθενείςασθενείςασθενείς, , , , 
οιοιοιοι οποίοιοποίοιοποίοιοποίοι επισκέπτονταιεπισκέπτονταιεπισκέπτονταιεπισκέπτονται μίαμίαμίαμία κλινικήκλινικήκλινικήκλινική ημέραςημέραςημέραςημέρας. . . . 

� ΗΗΗΗ ομάδαομάδαομάδαομάδα θαθαθαθα πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει νανανανα είναιείναιείναιείναι ομοιογενήςομοιογενήςομοιογενήςομοιογενής σεσεσεσε σχέσησχέσησχέσησχέση
μεμεμεμε συγκεκριμένασυγκεκριμένασυγκεκριμένασυγκεκριμένα κριτήριακριτήριακριτήριακριτήρια, , , , όπωςόπωςόπωςόπως νοημοσύνηνοημοσύνηνοημοσύνηνοημοσύνη, , , , 
δυνατότηταδυνατότηταδυνατότηταδυνατότητα μάθησηςμάθησηςμάθησηςμάθησης καικαικαικαι διαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχές τηςτηςτηςτης
επεξεργασίαςεπεξεργασίαςεπεξεργασίαςεπεξεργασίας πληροφοριώνπληροφοριώνπληροφοριώνπληροφοριών. . . . ΗΗΗΗ ομάδαομάδαομάδαομάδα πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει νανανανα
είναιείναιείναιείναι ετερογενήςετερογενήςετερογενήςετερογενής σεσεσεσε σχέσησχέσησχέσησχέση μεμεμεμε κριτήριακριτήριακριτήριακριτήρια, , , , όπωςόπωςόπωςόπως φύλοφύλοφύλοφύλο
καικαικαικαι ηλικίαηλικίαηλικίαηλικία. . . . 
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Θεραπευτές

ΟιΟιΟιΟι θεραπευτέςθεραπευτέςθεραπευτέςθεραπευτές του IPTIPTIPTIPT θαθαθαθα πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει νανανανα έχουνέχουνέχουνέχουν επαρκείςεπαρκείςεπαρκείςεπαρκείς γνώσειςγνώσειςγνώσειςγνώσεις σεσεσεσε
3 3 3 3 βασικάβασικάβασικάβασικά θέματαθέματαθέματαθέματα: : : : 

ΠρώτονΠρώτονΠρώτονΠρώτον θαθαθαθα πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει νανανανα γνωρίζουνγνωρίζουνγνωρίζουνγνωρίζουν καλάκαλάκαλάκαλά τηντηντηντην μεθοδολογίαμεθοδολογίαμεθοδολογίαμεθοδολογία τωντωντωντων 5 5 5 5 
υποπρογραμμάτωνυποπρογραμμάτωνυποπρογραμμάτωνυποπρογραμμάτων, , , , κάτικάτικάτικάτι τοτοτοτο οποίοοποίοοποίοοποίο είναιείναιείναιείναι κυρίωςκυρίωςκυρίωςκυρίως στοστοστοστο επίκεντροεπίκεντροεπίκεντροεπίκεντρο
σταστασταστα πρώταπρώταπρώταπρώτα 2 2 2 2 υποπρογράμματαυποπρογράμματαυποπρογράμματαυποπρογράμματα. . . . 

ΔεύτερονΔεύτερονΔεύτερονΔεύτερον οιοιοιοι γνώσειςγνώσειςγνώσειςγνώσεις γιαγιαγιαγια τιςτιςτιςτις ομαδικέςομαδικέςομαδικέςομαδικές διαδικασίεςδιαδικασίεςδιαδικασίεςδιαδικασίες καικαικαικαι τηντηντηντην
δυναμικήδυναμικήδυναμικήδυναμική τηςτηςτηςτης ομάδαςομάδαςομάδαςομάδας είναιείναιείναιείναι επίσηςεπίσηςεπίσηςεπίσης απαραίτητεςαπαραίτητεςαπαραίτητεςαπαραίτητες καικαικαικαι γίνονταιγίνονταιγίνονταιγίνονται
όλοόλοόλοόλο καικαικαικαι πιοπιοπιοπιο σημαντικέςσημαντικέςσημαντικέςσημαντικές σταστασταστα τελευταίατελευταίατελευταίατελευταία υποπρογράμματαυποπρογράμματαυποπρογράμματαυποπρογράμματα. . . . 

ΤρίτονΤρίτονΤρίτονΤρίτον και σπουδαιότεροσπουδαιότεροσπουδαιότεροσπουδαιότερο,,,, νανανανα έχουνέχουνέχουνέχουν μιαμιαμιαμια επαρκήεπαρκήεπαρκήεπαρκή εκπαίδευσηεκπαίδευσηεκπαίδευσηεκπαίδευση
στηνστηνστηνστην γνωσιακήγνωσιακήγνωσιακήγνωσιακή συμπεριφοριστικήσυμπεριφοριστικήσυμπεριφοριστικήσυμπεριφοριστική θεραπείαθεραπείαθεραπείαθεραπεία
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Η Εκπαίδευση των θεραπευτών
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Εµπειρικές έρευνες

� ∆ιάφορες ανεξάρτητες έρευνες αξιολόγησης του προγράµµατος

IPT µε σχιζοφρενείς έδειξαν αποτελεσµατικά θεραπευτικά

αποτελέσµατα και κυρίως σε βασικές γνωστικές λειτουργίες. 
∆ιαπιστώθηκε ότι οι γνωσιακές τεχνικές από µόνες τους έχουν

λιγότερο άµεση επίδραση στην βελτίωση της διεκδικητικής

συµπεριφοράς. Η γενίκευση των θεραπευτικών αποτελεσµάτων

εκτός θεραπευτικού πλαισίου δεν είναι ακόµα αποτελεσµατική, 
δηλαδή η υπόθεση µιας άµεσης επικράτησης και επίδρασης

των γνωστικών λειτουργιών σε επίπεδο συµπεριφοράς δεν

επιβεβαιώθηκε. Τέλος φαίνεται ότι ο κύκλος ανάµεσα στις

γνωστικές και κοινωνικές διαταραχές ενισχύεται ακόµα

περισσότερο από τις συναισθηµατικές επιβαρύνσεις.
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Περαιτέρω εξέλιξη του IPT

� ΓίνεταιΓίνεταιΓίνεταιΓίνεται προσπάθειαπροσπάθειαπροσπάθειαπροσπάθεια εξέλιξηςεξέλιξηςεξέλιξηςεξέλιξης σεσεσεσε 2 2 2 2 προσανατολισμούςπροσανατολισμούςπροσανατολισμούςπροσανατολισμούς::::
� ΑποτελεσματικήΑποτελεσματικήΑποτελεσματικήΑποτελεσματική αντιμετώπισηαντιμετώπισηαντιμετώπισηαντιμετώπιση συναισθημάτωνσυναισθημάτωνσυναισθημάτωνσυναισθημάτων ((((HodelHodelHodelHodel, 1989). , 1989). , 1989). , 1989). 
� ΔημιουργίαΔημιουργίαΔημιουργίαΔημιουργία γνωσιακώνγνωσιακώνγνωσιακώνγνωσιακών----συμπεριφοριστικώνσυμπεριφοριστικώνσυμπεριφοριστικώνσυμπεριφοριστικών θεραπευτικώνθεραπευτικώνθεραπευτικώνθεραπευτικών

προγραμμάτωνπρογραμμάτωνπρογραμμάτωνπρογραμμάτων γιαγιαγιαγια τηντηντηντην αποκατάστασηαποκατάστασηαποκατάστασηαποκατάσταση σεσεσεσε σχέσησχέσησχέσησχέση μεμεμεμε
διάφορουςδιάφορουςδιάφορουςδιάφορους τομείςτομείςτομείςτομείς ((((κατοικίακατοικίακατοικίακατοικία, , , , εργασίαεργασίαεργασίαεργασία καικαικαικαι ελεύθεροςελεύθεροςελεύθεροςελεύθερος χρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνος))))

� ΑναπτύχθηκανΑναπτύχθηκανΑναπτύχθηκανΑναπτύχθηκαν εξελίξειςεξελίξειςεξελίξειςεξελίξεις τουτουτουτου προγράμματοςπρογράμματοςπρογράμματοςπρογράμματος γιαγιαγιαγια τηντηντηντην
αποκατάστασηαποκατάστασηαποκατάστασηαποκατάσταση τωντωντωντων σχιζοφρενώνσχιζοφρενώνσχιζοφρενώνσχιζοφρενών σεσεσεσε διάφορουςδιάφορουςδιάφορουςδιάφορους τομείςτομείςτομείςτομείς, , , , όπωςόπωςόπωςόπως
εργασίαεργασίαεργασίαεργασία, , , , κατοικίακατοικίακατοικίακατοικία καικαικαικαι ελεύθεροςελεύθεροςελεύθεροςελεύθερος χρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνος ((((Roder Roder Roder Roder et alet alet alet al. . . . (2002)(2002)(2002)(2002)

� ΑναπτύχθηκεΑναπτύχθηκεΑναπτύχθηκεΑναπτύχθηκε ειδικόειδικόειδικόειδικό εγχειρίδιοεγχειρίδιοεγχειρίδιοεγχειρίδιο υποπρογραμμάτωνυποπρογραμμάτωνυποπρογραμμάτωνυποπρογραμμάτων γιαγιαγιαγια τηντηντηντην
αποκατάστασηαποκατάστασηαποκατάστασηαποκατάσταση τωντωντωντων σχιζοφρενώνσχιζοφρενώνσχιζοφρενώνσχιζοφρενών πουπουπουπου περιλαμβάνειπεριλαμβάνειπεριλαμβάνειπεριλαμβάνει ασκήσειςασκήσειςασκήσειςασκήσεις
σχετικάσχετικάσχετικάσχετικά μεμεμεμε τηντηντηντην εργασίαεργασίαεργασίαεργασία, , , , κατοικίακατοικίακατοικίακατοικία, , , , ελεύθεροςελεύθεροςελεύθεροςελεύθερος χρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνος ((((RoderRoderRoderRoder, , , , 
ZornZornZornZorn, & , & , & , & AndresAndresAndresAndres, 2005)., 2005)., 2005)., 2005).


