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• Μεσήλικη γυναίκα, χωρισµένη µε µια κόρη, ζει µε
το σύντροφό της και εργάζεται ως καθηγήτρια

• Φόβος να µπει σε ασανσέρ, µέσα µαζικής
µεταφοράς και γενικότερα µικρούς χώρους: «θα
σκάσω»

• Νεύρα και επιθετικότητα προς τους κοντινούς της
ανθρώπους και φόβος µήπως πάθουν κάτι οι
άλλοι ή η ίδια

• Έλλειψη διεκδικητικότητας

• Πολύ χαρακτηριστικό και ενδιαφέρον ιστορικό
αποφυγών στον τοµέα των διαπροσωπικών
σχέσεων

Γενικές πληροφορίες

www.ibrt.gr



• Συµπτώµατα άγχους και φόβων από
παιδί

• Ιδιαίτερα τα τελευταία 5 χρόνια µετά
την εµµηνόπαυση

• Χρόνια αποφυγή διεκδίκησης στη
δουλειά και στις σχέσεις-θυµός

• Ένα χρόνο ψυχανάλυση πριν πολλά
χρόνια

Ιστορικό παρούσας διαταραχής
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• Υιοθετηµένη, χωρίς αδέρφια, οι γονείς έχουν πεθάνει

• Όχι καλή µαθήτρια στο σχολείο-κοινωνική, µε φίλους

• Μένει έγκυος κατά τις σπουδές, παντρεύεται και κρατάει
το παιδί µετά από πίεση, αισθάνεται καταπίεση µέσα στο
«σχήµα» της οικογένειας και χωρίζει

• Πολλές σύντοµες σχέσεις µε ανθρώπους διαφορετικών
κοινωνικών στρωµάτων που δεν της ταίριαζαν και από
τις οποίες σύντοµα αποχωρεί

• Αποστασιοποιηµένη συναισθηµατικά από την κόρη της

• Τα τελευταία 10 χρόνια συζεί µε σύντροφο
συναισθηµατικά απόµακρο, χωρίς σεξουαλικές σχέσεις
τα τελευταία 7 χρόνια

Ατοµικό ιστορικό
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• Η µητέρα κακοποιητική λεκτικά-σωµατικά

• Ο πατέρας µε αναπηρία και παθητικός µπροστά
στην κακοποίηση

• Μητέρα: «δε σ’αγαπάω γιατί είσαι κακό παιδί»

• Και οι δύο γονείς χωρίς µόρφωση-κακές
οικονοµικές συνθήκες

• ∆εν είχε αναζητήσει ποτέ τους βιολογικούς της
γονείς

Οικογενειακό ιστορικό
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• Κύρια διάγνωση: Αποφευκτική ∆ιαταραχή
Προσωπικότητας στον Άξονα ΙΙ

• ∆ευτερεύουσα διάγνωση: Αγοραφοβία
χωρίς ιστορικό κρίσεων πανικού στον
Άξονα Ι

• Eλάχιστα επίπεδα άγχους στο BAI (11)

• Eλαφριά κατάθλιψη στο BDI (27)

• Στο SCL-90 κλινικά σηµαντικές ήταν οι
κλίµακες άγχος και φοβικό άγχος

∆ιάγνωση
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Γνωσιακή διατύπωση
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Πρώιµες Εµπειρίες
Κακοποιητική και τιµωρητική µητέρα: «σου αξίζει η τιµωρία γιατί είσαι κακό παιδί»

Παθητικός πατέρας
Αποτυχία στο σχολείο

Βασικές Πεποιθήσεις
«δεν αξίζω», «είµαι άχρηστη», «είµαι κακιά», «είµαι αβοήθητη»

«δεν αντέχω το δυσάρεστο συναίσθηµα»

Συντελεστικές πεποιθήσεις
«εάν διεκδικήσω θα µε απορρίψουν»
«αν κάνω λάθος είµαι άχρηστη»
«εάν ζητήσω βοήθεια είµαι ανάξια»

«εάν έρθω κοντά µε κάποιον θα δει ότι δεν αξίζω»

Κύριος Φόβος
«θα µε απορρίψουν»

«θα µείνω µόνη µου και δε θα τα καταφέρω»

Αντισταθµιστικές Συµπεριφορές
Αποφυγή στενών διαπροσωπικών σχέσεων

Αποφυγή ανάληψης ευθυνών
Αποφυγή έκφρασης και διεκδίκησης αναγκών
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Κατάσταση 1
«πρέπει να µάθω Η/Υ για τη δουλειά µου»

Αυτόµατη σκέψη
«δεν είµαι ικανή», «θα κάνω ζηµιά»

Προσωπικό νόηµα
«είµαι άχρηστη»

Συναίσθηµα
Άγχος, απογοήτευση

Συµπεριφορά
Εγκαταλείπει την προσπάθεια

Κατάσταση 2
«δε θέλω να πάω διακοπές εκεί

που θέλει ο σύζυγος»

Αυτόµατη Σκέψη
«αν εκφράσω αυτό που νιώθω

θα µε απορρίψει»

Προσωπικό νόηµα
«δεν αξίζω»

Συναίσθηµα
Απογοήτευση, θυµός

Συµπεριφορά
∆ε λέει τίποτα, γίνεται επικριτική

µε σύντροφο και τελικά ενισχύει την
πεποίθηση ότι είναι κακιά

Οριζόντια διερεύνηση



www.ibrt.gr

Παράδειγµα αγοραφοβικής αποφυγής

Πεποιθήσεις
Είµαι αβοήθητη, ευάλωτη
∆ε θα αντέξω το άγχος

Κατάσταση
Μέσα σε ασανσέρ

Αυτόµατες σκέψεις
Θα κλειστώ µέσα και θα
σκάσω από ασφυξία

Συναίσθηµα
Έντονο άγχος

Συµπεριφορά
Σταµατάει το ασανσέρ και
συνεχίζει µε τα πόδια



• Υπόθεση εργασίας:
-δυσλειτουργικά σχήµατα εαυτού λόγω παιδικών εµπειριών
που ενεργοποιούνται σε διάφορες καταστάσεις και
δηµιουργούν πλήθος δυσλειτουργικών εκτιµήσεων
-τα αγοραφοβικά συµπτώµατα συντηρούνται λόγω
αποφυγών
• Κατάλογος προβληµάτων:
-αγοραφοβικά συµπτώµατα-αποφυγές
-αναβλητικότητα-έλλειψη διεκδικητικότητας
-χαµηλή ανοχή στο δυσάρεστο συναίσθηµα
• Θεραπευτικοί στόχοι:
-Να µπαίνει σε ασανσέρ και µέσα µεταφοράς όποτε
χρειάζεται

-να διεκδικεί στην εργασία της όποτε χρειάζεται
-να εκφράζει τα συναισθήµατα και να διεκδικεί τις ανάγκες
της από το σύντροφό της

Θεραπευτικός σχεδιασµός (1)
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Θεραπευτικό πλάνο:
• ∆ιαµόρφωση καλής θεραπευτικής σχέσης
• Γνωσιακή διατύπωση και σύνδεση
δυσλειτουργικών πεποιθήσεων και
συµπεριφοράς

• Κατανόηση της προέλευσης των
πεποιθήσεων

• Γνωσιακή αναδόµηση και ανάπτυξη
δεξιοτήτων µε στόχο να συγκεντρωθούν
αποδείξεις αντίθετες στο σχήµα

Θεραπευτικός σχεδιασµός (2)
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• Καλό νοητικό και µορφωτικό επίπεδο-χιούµορ

• Υποστηρικτικό κοινωνικό δίκτυο-ενδιαφέροντα

• Απόµακρος αλλά υποστηρικτικός και σταθερός
σύντροφος

• Κατανόηση των βασικών αρχών της θεραπείας

• Κίνητρο λόγω συµπτωµάτων

Το βασικό εµπόδιο ήταν οι δυσκολίες-στόχοι στα
πλαίσια των στενών διαπροσωπικών σχέσεων
(έλλειψη διεκδίκησης και έκφρασης αναγκών από
φόβο απόρριψης και άλλες αποφυγές)

∆υνατά σηµεία-εµπόδια
Θεραπευτική σχέση
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• Κάθετη-οριζόντια διερεύνηση
• Αµφισβήτηση δυσλειτουργικών
πεποιθήσεων

• Συµπεριφοριστικά πειράµατα
• Αναβιώσεις τραυµατικών εµπειριών
• Τεχνική της πίττας
• Σταδιακή έκθεση
• Ασκήσεις χαλάρωσης και άλλες τεχνικές
διαχείρισης στρες

• Εκπαίδευση στη διεκδικητική συµπεριφορά

Θεραπευτικές τεχνικές
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Πορεία της Θεραπείας
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44ηη συνεδρίασυνεδρία: : έκφρασηέκφραση αµφιβολιώναµφιβολιών γιαγια τητη θεραπείαθεραπεία µετάµετά απόαπό

προτροπήπροτροπή

66ηη:: αποδοχήαποδοχή τουτου case formulationcase formulation

1111ηη: : αρχίζειαρχίζει νανα µπαίνειµπαίνει µόνηµόνη τηςτης σεσε ασανσέρασανσέρ

1212ηη: : συνδέεισυνδέει τητη δικήδική τηςτης συµπεριφοράσυµπεριφορά µεµε τηντην πορείαπορεία τωντων

προσωπικώνπροσωπικών τηςτης σχέσεωνσχέσεων

1717ηη: : ««δενδεν είµαιείµαι τεµπέλατεµπέλα, , απλώςαπλώς φοβάµαιφοβάµαι ότιότι δεδε θαθα τατα

καταφέρωκαταφέρω»», , ««φοβάµαιφοβάµαι λιγότερολιγότερο γιαγια τοτο µέλλονµέλλον»»--αναλαµβάνειαναλαµβάνει

περισσότερεςπερισσότερες ευθύνεςευθύνες στηστη δουλειάδουλειά

1919ηη : : αναφέρειαναφέρει µείωσηµείωση αποφυγώναποφυγών καικαι άγχουςάγχους

2525ηη: : ««φοβάµαιφοβάµαι νανα δεθώδεθώ µεµε τοτο σύντροφόσύντροφό µουµου µήπωςµήπως τοντον χάσωχάσω»»--

εκφράζειεκφράζει τηντην επιθυµίαεπιθυµία τηςτης γιαγια συχνότερησυχνότερη ερωτικήερωτική επαφήεπαφή

3131ηη: : αλλάζειαλλάζει θέσηθέση γιαγια νανα είναιείναι πιοπιο κοντάκοντά µουµου ««νανα µηνµην υπάρχουνυπάρχουν

διαχωριστικάδιαχωριστικά»»-- ««µεµε απασχολείαπασχολεί µιαµια πιοπιο κοντινήκοντινή σχέσησχέση αλλάαλλά τηντην

υπονοµεύωυπονοµεύω»»

3535ηη: : σκέφτεταισκέφτεται νανα αναζητήσειαναζητήσει τηντην πραγµατικήπραγµατική τηςτης µητέραµητέρα

3636ηη::εκφράζειεκφράζει τουςτους φόβουςφόβους τηςτης σεσε σύζυγοσύζυγο, , οο οποίοςοποίος τουςτους

αποδέχεταιαποδέχεται



Έκβαση της θεραπείας

• Η θεραπεία ολοκληρώθηκε σε
39 συνεδρίες και ένα follow-
up. Κατά το κλείσιµο η Ελένη
έµπαινε σε µέσα µεταφοράς
και ασανσέρ µε ελάχιστο
άγχος, είχε γίνει πολύ πιο
διεκδικητική στη δουλειά και
στη σχέση της και φοβόταν
πολύ λιγότερο για το µέλλον
της, ενώ είχε αρχίσει να
αναζητά τους πραγµατικούς
γονείς της. 
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Τελική µέτρησηΑρχική µέτρηση

SCL-90:

Κλινικά
σηµαντική
µόνο η κλίµακα
φοβικού
άγχους (7)

SCL-90:

Κλινικά
σηµαντικές:

άγχος(18)-
φοβικό άγχος
(14)

BDI:10

(απουσία
κλινικής
κατάθλιψης)

BDI:27

(ελαφριά
κατάθλιψη)

BAI:8

(ελάχιστα
επίπεδα
άγχους)

BAI:11

(ελάχιστα
επίπεδα
άγχους)


