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ΟΟ ̟αράγοντας̟αράγοντας ̟ροσω̟ικότητα̟ροσω̟ικότητα στηνστην
ανθεκτικότηταανθεκτικότητα στηστη γνωσιακήγνωσιακή ––

συµ̟εριφοριστικήσυµ̟εριφοριστική ψυχοθερα̟είαψυχοθερα̟εία

ΓιώργοςΓιώργος ΕυσταθίουΕυσταθίου

44οο ΠανελλήνιοΠανελλήνιο ΣυνέδριοΣυνέδριο ΓνωσιακώνΓνωσιακών Ψυχοθερα̟ειώνΨυχοθερα̟ειών,,

28 28 -- 30 30 ΝοεµβρίουΝοεµβρίου, , ΑθήναΑθήνα



ΙδιαιτερότητεςΙδιαιτερότητες τηςτης θερα̟είαςθερα̟είας τωντων

∆ιαταραχών∆ιαταραχών Προσω̟ικότηταςΠροσω̟ικότητας

�� ∆ιαγνωστικά∆ιαγνωστικά ζητήµαταζητήµατα

�� ΕστίασηΕστίαση στιςστις βασικέςβασικές ̟ε̟οιθήσεις̟ε̟οιθήσεις//σχήµατασχήµατα

�� Θερα̟ευτικοίΘερα̟ευτικοί στόχοιστόχοι –– διαµόρφωσηδιαµόρφωση αιτήµατοςαιτήµατος

�� ΌριαΌρια τηςτης ̟αρέµβασης̟αρέµβασης –– ε̟ί̟εδαε̟ί̟εδα θερα̟ευτικήςθερα̟ευτικής

αλλαγήςαλλαγής

�� ∆υσκολίες∆υσκολίες στηστη θερα̟ευτικήθερα̟ευτική σχέσησχέση

�� ΜεγαλύτερηΜεγαλύτερη διάρκειαδιάρκεια –– βραδύτεροςβραδύτερος ρυθµόςρυθµός αλλαγώναλλαγών

�� Ε̟αγγελµατικήΕ̟αγγελµατική ε̟άρκειαε̟άρκεια –– θερα̟ευτικόςθερα̟ευτικός σχεδιασµόςσχεδιασµός

–– αυτογνωσίααυτογνωσία τουτου θερα̟ευτήθερα̟ευτή



∆ιαγνωστικά∆ιαγνωστικά ζητήµαταζητήµατα

�� ΠόσεςΠόσες είναιείναι;;

�� ΙΙ:27, :27, ΙΙΙΙ: 12, : 12, ΙΙΙΙΙΙ//ΙΙΙΙΙΙ--RR: 11,: 11, IV/5: 10IV/5: 10

�� ΣυνοσηρότηταΣυνοσηρότητα µεταξύµεταξύ διαταραχώνδιαταραχών ̟ροσω̟ικότητας̟ροσω̟ικότητας::

�� ΙΙΙΙΙΙ//ΙΙΙΙΙΙ--R: 3,75 R: 3,75 διαγνώσειςδιαγνώσεις ανάανά εξεταζόµενοεξεταζόµενο

�� ΙΙV/5: 20% V/5: 20% µόνοµόνο µίαµία διάγνωσηδιάγνωση διαταραχήςδιαταραχής ̟ροσω̟ικότητας̟ροσω̟ικότητας

�� ΩστόσοΩστόσο οιοι θερα̟ευτέςθερα̟ευτές συνήθωςσυνήθως δίνουνδίνουν µόνοµόνο 1 1 διάγνωσηδιάγνωση
βάσειβάσει ̟εριεχοµένου̟εριεχοµένου



ΕστίασηΕστίαση στιςστις βασικέςβασικές ̟ε̟οιθήσεις̟ε̟οιθήσεις

�� ΗΗ αλλαγήαλλαγή δενδεν αφοράαφορά µόνοµόνο µιαµια συµ̟εριφοράσυµ̟εριφορά ήή µιαµια αντίληψηαντίληψη ––

αφοράαφορά τοτο ̟οιος̟οιος είναιείναι καικαι τοτο ̟ώς̟ώς καθορίζεικαθορίζει τοντον εαυτόεαυτό τουτου →→

άγχοςάγχος

�� ΠρώτηΠρώτη ε̟αφήε̟αφή µεµε αυτάαυτά τατα ζητήµαταζητήµατα →→ δυσκολίαδυσκολία συµµόρφωσηςσυµµόρφωσης

στηστη θερα̟είαθερα̟εία

�� ΗΗ σκέψησκέψη τουτου αλλαγµένουαλλαγµένου εαυτούεαυτού µ̟ορείµ̟ορεί νανα φοβίζειφοβίζει τοντον

θερα̟ευόµενοθερα̟ευόµενο –– ̟ροτίµηση̟ροτίµηση γιαγια τοτο οικείοοικείο

�� ΦόβοςΦόβος συνε̟ειώνσυνε̟ειών σεσε κοινωνικόκοινωνικό ε̟ί̟εδοε̟ί̟εδο λόγωλόγω τηςτης αλλαγήςαλλαγής ––

συχνάσυχνά τοτο ̟εριβάλλον̟εριβάλλον ̟αρεµ̟οδίζει̟αρεµ̟οδίζει τηντην αλλαγήαλλαγή ήή ενισχύειενισχύει

δυσλειτουργικούςδυσλειτουργικούς τρό̟ουςτρό̟ους σκέψηςσκέψης καικαι συµ̟εριφορέςσυµ̟εριφορές

�� ∆ευτερογενή∆ευτερογενή οφέληοφέλη ((̟̟..χχ. . εξαρτητικήεξαρτητική))



Θερα̟ευτικοίΘερα̟ευτικοί στόχοιστόχοι

�� ΦτωχήΦτωχή εναισθησίαεναισθησία –– όχιόχι άµεσηάµεση συµφωνίασυµφωνία γιαγια θερα̟ευτικούςθερα̟ευτικούς
στόχουςστόχους

�� ∆ιαµόρφωση∆ιαµόρφωση αιτήµατοςαιτήµατος: : ηη γνωσιακήγνωσιακή διατύ̟ωσηδιατύ̟ωση ωςως εναλλακτικήεναλλακτική
υ̟όθεσηυ̟όθεση

�� ΗΗ γνωσιακήγνωσιακή διατύ̟ωσηδιατύ̟ωση ̟ροϊόν̟ροϊόν οριζόντιαςοριζόντιας καικαι κάθετηςκάθετης
διερεύνησηςδιερεύνησης καικαι όχιόχι θεωρητικήςθεωρητικής συνε̟αγωγήςσυνε̟αγωγής

�� Σκο̟όςΣκο̟ός τηςτης θερα̟είαςθερα̟είας ηη αλλαγήαλλαγή τωντων βασικώνβασικών ̟ε̟οιθήσεων̟ε̟οιθήσεων

�� ΗΗ αλλαγήαλλαγή τουτου θερα̟ευτικούθερα̟ευτικού αιτήµατοςαιτήµατος δενδεν εγγυάταιεγγυάται τηντην
εµ̟λοκήεµ̟λοκή τουτου θερα̟ευόµενουθερα̟ευόµενου καικαι τητη δηµιουργίαδηµιουργία κινήτρουκινήτρου γιαγια
αλλαγήαλλαγή

�� ΗΗ φύσηφύση τωντων στόχωνστόχων µ̟ορείµ̟ορεί νανα φαίνεταιφαίνεται ακατόρθωτηακατόρθωτη γιαγια τοντον
θερα̟ευόµενοθερα̟ευόµενο

�� ΣυχνήΣυχνή ̟ηγή̟ηγή αντίστασηςαντίστασης –– µηµη συµµόρφωσηςσυµµόρφωσης



Ε̟ί̟εδαΕ̟ί̟εδα θερα̟ευτικήςθερα̟ευτικής αλλαγήςαλλαγής

�� ΠλήρηςΠλήρης αναδόµησηαναδόµηση τωντων σχηµάτωνσχηµάτων
�� ΌχιΌχι ̟άντα̟άντα εφικτήεφικτή

�� Τρο̟ο̟οίησηΤρο̟ο̟οίηση τωντων σχηµάτωνσχηµάτων
�� ΠεριορισµόςΠεριορισµός τουτου εύρουςεύρους καικαι τηςτης συχνότηταςσυχνότητας ενεργο̟οίησηςενεργο̟οίησης

�� Ε̟ανερµηνείαΕ̟ανερµηνεία τωντων σχηµάτωνσχηµάτων
�� Υ̟ηρετώΥ̟ηρετώ τατα σχήµατάσχήµατά µουµου µεµε ̟ιο̟ιο λειτουργικόλειτουργικό τρό̟οτρό̟ο

�� ΛειτουργικέςΛειτουργικές συµ̟εριφορέςσυµ̟εριφορές
�� ΧρήσηΧρήση τηςτης ψυχο̟αθολογίαςψυχο̟αθολογίας γιαγια βελτίωσηβελτίωση τηςτης λειτουργικότηταςλειτουργικότητας



Θερα̟ευτικήΘερα̟ευτική σχέσησχέση

�� ΑυτονόηταΑυτονόητα οιοι βασικέςβασικές ̟ε̟οιθήσεις̟ε̟οιθήσεις εκδηλώνονταιεκδηλώνονται καικαι µέσαµέσα στηστη
συνεδρίασυνεδρία καικαι ̟αρατηρούνται̟αρατηρούνται::

�� ΜεταβιβαστικέςΜεταβιβαστικές καικαι

�� ΑντιµεταβιβαστικέςΑντιµεταβιβαστικές αντιδράσειςαντιδράσεις ((̟̟..χχ. . ανίαανία, , εκνευρισµόςεκνευρισµός, , 
θυµόςθυµός, , µαταίωσηµαταίωση, , α̟ουσίαα̟ουσία ενίσχυσηςενίσχυσης))

�� ΟιΟι βασικέςβασικές ̟ε̟οιθήσεις̟ε̟οιθήσεις µ̟ορείµ̟ορεί νανα εµ̟οδίζουνεµ̟οδίζουν τητη συνεργασίασυνεργασία
στηστη θερα̟είαθερα̟εία ((̟̟..χχ. . ̟αρανοειδής̟αρανοειδής, , οριακήοριακή))

�� Μ̟ορείΜ̟ορεί νανα υ̟άρχειυ̟άρχει ελλι̟ήςελλι̟ής έλεγχοςέλεγχος τωντων ̟αρορµήσεων̟αρορµήσεων
((α̟αίτησηα̟αίτηση γιαγια ε̟ίλυσηε̟ίλυση ̟ροβληµάτων̟ροβληµάτων, , ακυρώσειςακυρώσεις, , 
καθυστερήσειςκαθυστερήσεις, , θέµαταθέµατα µεµε τηντην εργασίαεργασία γιαγια τοτο σ̟ίτισ̟ίτι))

�� ΣώµαΣώµα γνώσηςγνώσης γιαγια τιςτις ιδιαιτερότητεςιδιαιτερότητες κάθεκάθε συγκεκριµένηςσυγκεκριµένης
διαταραχήςδιαταραχής ((̟̟..χχ. . αναν ̟ρέ̟ει̟ρέ̟ει νανα γίνεταιγίνεται α̟ό̟ειραα̟ό̟ειρα γιαγια δηµιουργίαδηµιουργία
στενήςστενής σχέσηςσχέσης στηνστην αρχήαρχή τηςτης θερα̟είαςθερα̟είας))



∆ιάρκεια∆ιάρκεια θερα̟είαςθερα̟είας

�� ΜεγάληΜεγάλη διάρκειαδιάρκεια: 9 : 9 µήνεςµήνες →→ χρόνιαχρόνια

�� ΣυχνάΣυχνά αυξηµένηαυξηµένη συχνότητασυχνότητα συνεδριώνσυνεδριών –– κόστοςκόστος

�� ΒραδύςΒραδύς ρυθµόςρυθµός αλλαγώναλλαγών –– όχιόχι δραµατικέςδραµατικές εκδηλώσειςεκδηλώσεις καικαι
βελτίωσηβελτίωση

�� Μ̟ορείΜ̟ορεί νανα υ̟άρξειυ̟άρξει α̟ογοήτευσηα̟ογοήτευση τουτου θερα̟ευτήθερα̟ευτή ήή τουτου
θερα̟ευόµενουθερα̟ευόµενου

�� ∆ιατηρούµε∆ιατηρούµε καθκαθ’’ όληόλη τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης θερα̟είαςθερα̟είας γνωσιακήγνωσιακή
ο̟τικήο̟τική

�� ΠοικιλίαΠοικιλία στιςστις µεθόδουςµεθόδους λόγωλόγω µεγάληςµεγάλης διάρκειαςδιάρκειας

�� Art of therapyArt of therapy: : χιούµορχιούµορ, , µεταφορέςµεταφορές, , ανέκδοταανέκδοτα, , 
αυτοα̟οκάλυψηαυτοα̟οκάλυψη ((καικαι συναισθηµατικήσυναισθηµατική))



Ε̟αγγελµατικήΕ̟αγγελµατική ε̟άρκειαε̟άρκεια

�� ΚατάλληλοςΚατάλληλος χρόνοςχρόνος ̟αρεµβάσεων̟αρεµβάσεων

�� ΣυµφωνίαΣυµφωνία γιαγια τουςτους θερα̟ευτικούςθερα̟ευτικούς στόχουςστόχους

�� ΕιδικέςΕιδικές τεχνικέςτεχνικές ((̟̟..χχ. . αναβιώσειςαναβιώσεις, , εκ̟αίδευσηεκ̟αίδευση στηνστην

ενσυναίσθησηενσυναίσθηση, , ηµερολόγιαηµερολόγια σχηµάτωνσχηµάτων) ) –– ανάλογηανάλογη εκ̟αίδευσηεκ̟αίδευση

καικαι εµ̟ειρίαεµ̟ειρία στηστη συγκεκριµένησυγκεκριµένη διαγνωστικήδιαγνωστική κατηγορίακατηγορία

�� 2/3 2/3 συνοσηρότητασυνοσηρότητα µεµε διαταραχέςδιαταραχές συµ̟τωµάτωνσυµ̟τωµάτων –– θέµαταθέµατα

θερα̟ευτικούθερα̟ευτικού σχεδιασµούσχεδιασµού καικαι ε̟άρκειαςε̟άρκειας στηστη συνήθησυνήθη ΓΣΓΣ

θερα̟είαθερα̟εία

�� ΟΟ θερα̟ευτήςθερα̟ευτής δενδεν ̟ρέ̟ει̟ρέ̟ει νανα έχειέχει συµ̟εριφορέςσυµ̟εριφορές ̟ου̟ου νανα

ενισχύουνενισχύουν τοντον θερα̟ευόµενοθερα̟ευόµενο νανα έχειέχει ̟ρόβληµα̟ρόβληµα –– κρίσειςκρίσεις κλ̟κλ̟..

�� ««ΤυφλάΤυφλά σηµείασηµεία»» –– θέµαταθέµατα αυτογνωσίαςαυτογνωσίας τουτου θερα̟ευτήθερα̟ευτή


