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• Σειρά προτάσεων παρέµβασης

• Συνδυασµός «γνωσιακών» και
«συµπεριφοριστικών» στοιχείων

• 1967, Neisser «Γνωσιακή αρχή»
• Ε ���� µαύρο κουτί ���� Α ���� Σ

• Ε ���� γνωσίες ���� Α

• 1967, Beck «Γνωσιακή ψυχοθεραπεία»
• ένα ερέθισµα έχει µία «κοινή» και µία
«προσωπική» σηµασία

• Ellis, Meichenbaum, Mahoney, Kanfer, 
Marks

Γνωσιακή –
συµπεριφοριστική θεραπεία

www.ibrt.gr



• Η προσοχή και η αντίληψη είναι ενεργητικές διαδικασίες

• Ο ενεργητικός χαρακτήρας οφείλεται στις γνωσίες
(οργανωµένη µάθηση), που καθορίζουν την προσωπική
νοηµατοδότηση των ερεθισµάτων

• Η προσωπική νοηµατοδότηση καθορίζει τη συµπεριφορά
και το συναίσθηµα

• Αλλαγή στις γνωσίες επιφέρει αλλαγές στο συναίσθηµα
και στη συµπεριφορά

• Μέσω θεραπείας οι γνωσίες καθίστανται συνειδητά
προσβάσιµες και υπόκεινται σε αναδόµηση

Γενικές παραδοχές

www.ibrt.gr



• Πιο ενεργητικός ρόλος του θεραπευτή

• Συνεργατικός εµπειρισµός

• ∆οµηµένες συνεδρίες

• Εργασία για το σπίτι

• Προσαρµόζονται ανάλογα µε το πρόβληµα
• Έµφαση στη θεραπευτική σχέση

• Έµφαση στη παρόν / παρελθόν

• Εστίαση στο σύµπτωµα

• Τεχνικές

• ∆ιάρκεια

Χαρακτηριστικά της
θεραπείας

www.ibrt.gr



• ∆ιαταραχή σωµατοποίησης

(και αδιαφοροποίητη )

• Υποχονδρίαση (nocebo, κυβερνοχονδρία)

• Σωµατοδυσµορφική

• ∆ιαταραχή πόνου

• Μετατρεπτική

• ΟΧΙ
• Ακατανόητα προσποιητές – υπόκριση

• Ψυχοσωµατικές ή ψυχοφυσιολογικές

• Νοσοφοβία

Σωµατόµορφες διαταραχές

www.ibrt.gr



• ∆ιαχείριση στρες
• Μείωση στρεσογόνων παραγόντων

• Π.χ. διατροφή, προγραµµατισµός χρόνου, υγιεινή
ύπνου

• Μείωση δυσλειτουργικών αντιδράσεων
• Π.χ. συστηµατική χαλάρωση

• Γνωσιακή αναδόµηση
• Πώς το άτοµο καθιστά τα ερεθίσµατα
στρεσογόνους παράγοντες
• Προκατάληψη της προσοχής στα σωµατικά
ερεθίσµατα – Παρερµηνεία πληροφοριών

• Καταστροφική ερµηνεία σωµατικών συµπτωµάτων

• Άλλες δυσλειτουργικές γνωσίες

Θεραπεία

www.ibrt.gr



• «Κάθε αλλαγή στο ανθρώπινο σώµα έχει µία ανιχνεύσιµη
βιολογική αιτία»

• «Αν δεν πας στο γιατρό αµέσως µόλις αισθανθείς κάτι παράξενο, 
µετά θα είναι πολύ αργά»

• «Αν δεν ανησυχώ για την υγεία µου, θα αρρωστήσω»

• «Τα πνευµόνια µου ήταν αδύνατα από όταν ήµουν µωρό»

• «Οι γιατροί κάνουν λάθη»

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

• «Ο µόνος σίγουρος τρόπος να βεβαιωθώ ότι δεν έχω κάποια
σοβαρή πάθηση είναι να µε στείλει ο γιατρός µου για εξετάσεις»

• «Αν ο γιατρός µου µε στείλει για εξετάσεις αυτό σηµαίνει ότι είναι
πεπεισµένος ότι πάσχω από κάτι σοβαρό»

Γνωσίες: υποχονδρίαση
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• Ψυχοεκπαίδευση

• Παρεµπόδιση αντίδρασης: συµπεριφορορές ανακούφισης
(π.χ. ιατρικές διαβεβαιώσεις), συµπεριφορές πρόληψης

• ∆ιακοπή αποφυγών - έκθεση

• Προκατάληψη προσοχής

• Παρερµηνεία πληροφοριών

• Όχι προσπάθεια µείωσης σωµατικών αισθήσεων

• Τα συµπτώµατα είναι υπαρκτά.

• Ιατρικές εξετάσεις – διπλή παγίδευση

• Αντίστροφη συλλογιστική στην εµπλοκή

• Συµπεριφορικά πειράµατα: παραγωγή συµπτωµάτων

• Έκθεση στις ιδιοδεκτικές αισθήσεις

Τεχνικές
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• Θεραπεία εκλογής:
• Υποχονδρίαση, 

• Σωµατοδυσµορφική

• Αποτελεσµατική:
• Ιατρικώς ανεξήγητα

• Περαιτέρω έρευνα
• ∆ιαταραχή πόνου

• Μετατρεπτική

Αποτελεσµατικότητα
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