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Πρόλογος 
των επιμελητών 

 
 
 
 

Η σχιζοφρένεια αποτελεί μία χρόνια ψυχική διαταραχή με τεράστιες ψυχολο- 

γικές και κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες για τους ασθενείς και τις οικογέ- 

νειές τους. Η αιτιολογία και η θεραπεία της είναι πολυπαραγοντική και βαθιά 

επηρεασμένη από το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο παρέμβασης. Η έρευνα συνε- 

χίζεται παγκοσμίως και έχει προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα πολύτιμα 

δεδομένα για την κλινική πράξη. 

Σήμερα, η εφαρμογή εμπειρικά τεκμηριωμένων βιολογικών και ψυχοθερα- 

πευτικών παρεμβάσεων σε όλες τις ψυχικές διαταραχές αποτελεί μία βασική 

προϋπόθεση. Ως προς τη σχιζοφρένεια, η παραπάνω προϋπόθεση είναι ιδιαί- 

τερα σημαντική και θα πρέπει, συν τοις άλλοις, να αποτελεί ένα βασικό κριτή- 

ριο χρηματοδότησης των δομών ψυχικής υγείας. 

Η επιστημονική συνεργασία των τριών επιμελητών είχε ως βασικό στόχο την 

έρευνα, την προώθηση και την εφαρμογή εμπειρικά τεκμηριωμένων θεραπειών 

για τους ασθενείς με σχιζοφρένεια. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια δόθηκε ιδιαί- 

τερη έμφαση στην εφαρμογή του ομαδικού γνωσιακού-συμπεριφοριστικού προ- 

γράμματος ΙΡΤ (Integrated Psychological Therapy). Αυτό το πρόγραμμα αποκατά- 

στασης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων του ΓΝΑ «Γ. 

Γεννηματάς», και παράλληλα δημιουργήθηκε και ένα μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 

στο ΙΡΤ για ψυχολόγους και ψυχιάτρους, οι οποίοι εκπαιδεύθηκαν ή εκπαιδεύ- 

ονται στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία. Το μετεκπαιδευτικό πρό- 

γραμμα ΙΡΤ προσφέρεται ετησίως από την Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστι- 

κών Σπουδών, και στο παρελθόν προσφέρθηκε από το Ινστιτούτο Έρευνας και Θε- 

ραπείας της Συμπεριφοράς και την Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς. 

Η παρούσα έκδοση προσφέρει βασικές γνώσεις για τα κλινικά δεδομένα, 

την αιτιολογία και τη θεραπεία στη σχιζοφρένεια, κάνοντας εκτενή αναφορά 

στην εφαρμογή του ομαδικού γνωσιακού-συμπεριφοριστικού προγράμματος 

και τις ψυχοθεραπευτικές (ιδιαίτερα τις γνωσιοσυμπεριφοριστικές) παρεμβά- 

σεις ΙΡΤ (Integrated Psychological Therapy), το οποίο είναι πλέον ιδιαίτερα 
δημοφιλές στην Ελλάδα. 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΑΚΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 
 

Για τη συγγραφή του τόμου συνεργάστηκαν συνάδελφοι με ενδιαφέρον και 

εμπειρία στη θεραπεία της σχιζοφρένειας: οι Volker Roder, Daniel Mueller και 

Valentine Benzing για το κεφάλαιο 7 Η απαρτιωτική ψυχολογική θεραπεία (ΙΡΤ- 

Integrated Psychological Therapy) και οι περαιτέρω εξελίξεις της: από την έρευνα 

στην κλινική πράξη, οι κ.κ. Σπηλιώτη και Σαββίδου για το κεφάλαιο 2 Η νευρο- 

ψυχολογική εκτίμηση στους ασθενείς με σχιζοφρένεια, ο κ. Παπαγεωργόπουλος 

για τη συγγραφή του κεφαλαίου 6 Ατομική γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία 

για τη σχιζοφρένεια: ένα απαρτιωτικό μοντέλο προσανατολισμένο στη διαδικασία της 

ανάρρωσης, ο κ. Χρυσόπουλος για το κεφάλαιο 8 Το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμ- 

μα «Integrated Psychological Therapy» (ΙΡΤ). Πού βρισκόμαστε σήμερα; και για τη 

συνδρομή του στη συγγραφή του κεφαλαίου 10 Η εκπαίδευση και η εφαρμογή 

του ΙΡΤ στην Ελλάδα, και η κ. Πούλου για το κεφάλαιο 9 Η αποτελεσματικότητα 

του ΙΡΤ: μέτρηση της αποτελεσματικότητάς του σε ενδονοσοκομειακούς ασθενείς με 

σχιζοφρένεια, σε συσχέτιση με την ηλικία τους. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, επίσης, την κ. Αλίκη Αλεξίου, τελειόφοιτη 

της Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα, για την καλλιτεχνική επιμέλεια του 

εξωφύλλου του βιβλίου μας, και τον κ. Ευάγγελο Γαβριελάτο, δικηγόρο στην 

Αθήνα, για τις νομικές του συμβουλές. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 

τις εκδόσεις ΙΕΘΣ για την υποστήριξή τους, καθώς και την κ. Μπούμπαλου και 

την ομάδα της των εκδόσεων Τόπος. 

Η έκδοση αυτή απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, σε επαγγελματίες 

ψυχικής υγείας και σε ειδικούς ψυχικής υγείας, οι οποίοι εκπαιδεύονται ή εκ- 

παιδεύθηκαν στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία. 

Ελπίζουμε το βιβλίο να αποτελέσει ένα διδακτικό εγχειρίδιο και παράλληλα 

να τονώσει το ενδιαφέρον να παρακολουθήσει ο αναγνώστης κάποιο από τα 

σεμινάρια ευαισθητοποίησης στο ΙΡΤ και αν βρει ενδιαφέρον σε αυτό, να εκ- 

παιδευθεί αργότερα. 
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