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Περίληψη 

 

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), αποτελεί μια 

έγκυρη διαγνωστική οντότητα, και αφορά μια νευροβιολογική διαταραχή , η οποία έχει έναρξη 

στην παιδική ηλικία και διαρκεί δια βίου, με διαφοροποιημένα κλινικά συμπτώματα ανά 

αναπτυξιακό στάδιο. Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στην 

εμφάνιση της διαταραχής στην ενήλικη ζωή, και στη γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία ως 

θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση της, ανάμεσα σε διάφορες προτεινόμενες 

ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Η εν λόγω διπλωματική διατριβή αφορά τη μελέτη περίπτωσης 

μιας ενήλικης γυναίκας με ΔΕΠΥ, στην οποία εφαρμόστηκε το γνωστικοσυμπεριφορικό 

θεραπευτικό πρόγραμμα των Safren, Perlman, Sprich & Otto (2005), και παρουσιάζονται 

αναλυτικά όλες οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν ανά συνεδρία. 

Παράλληλα μελετάται η επίδραση της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης στα πυρηνικά 

συμπτώματα της ΔΕΠΥ, στο άγχος, στην κατάθλιψη, το στρες και τα αυτιστικά στοιχεία 

συμπεριφοράς της εν λόγω ασθενούς. Μετά την παρέμβαση, μέσω κλινικών μετρήσεων, 

παρατηρήθηκε μια βελτιωτική τάση στα συμπτώματα της απροσεξίας (4,76%), της 

παρορμητικότητας (16,66%)  ενώ η συνολική εικόνα της διαταραχής παρέμεινε αμετάβλητη. 

Ακόμη, βελτιώθηκαν τα συμπτώματα της κατάθλιψης (71,42%) του άγχους (42,85%) και του 

στρες (60%),  ενώ επιδεινώθηκαν τα συμπτώματα της υπερκινητικότητας (28,57%) και έμειναν 

ανεπηρέαστα τα αυτιστικά συμπτώματα συμπεριφορά. Ένα μήνα αργότερα κατά τον επανέλεγχο 

παρατηρήθηκε μια συνέχιση της βελτίωσης των πυρηνικών συμπτωμάτων της διαταραχής, όπου 

συγκριτικά με την αρχική μέτρηση, παρουσιάστηκε μια μείωση των συμπτωμάτων της 

απροσεξίας κατά 28,57%, της υπερκινητικότητας κατά 28,57% ενώ τα συμπτώματα της 



6 

 

 

 

παρορμητικότητας παρέμειναν σταθερά. Η συνολική εικόνα της διαταραχής βελτιώθηκε κατά 

23,52%. Τα συμπτώματα της κατάθλιψης, του άγχους και του στρες παρέμειναν βελτιωμένα, σε 

μικρότερο όμως ποσοστό (35,71%, 28,57% και 53,3% αντίστοιχα). Τέλος βελτιώθηκε η 

λειτουργικότητα της σύμφωνα με αυτοαναφορά της ασθενούς. Συμπερασματικά, το θεραπευτικό 

μοντέλο των Safren et al.,  (2005) διδάσκει χρήσιμες δεξιότητες στον ασθενή που μπορεί να τον 

βοηθήσουν να διαχειριστεί τα πυρηνικά συμπτώματα της διαταραχής, καθώς και τα συννοσηρά 

συμπτώματα του άγχους, της κατάθλιψης, και του στρες βελτιώνοντας την καθημερινή του 

λειτουργικότητα και τα θεραπευτικά οφέλη διατηρούνται μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής (ΔΕΠΥ), Γνωστική Συμπεριφορική 

Θεραπεία, ενήλικη ζωή, άγχος, κατάθλιψη, στρες, αυτιστικά στοιχεία συμπεριφοράς 

  

Abstract 

 

ADHD constitutes a valid diagnostic entity that involves a neurological disorder which 

begins in the early childhood and last throughout lifetime with differentiated clinical symptoms 

during the development stages of the person. This research paper focuses its interest at the 

appearance of ADHD in the adult life and in the Cognitive Behavioral Therapy as a therapy of 

choice in order to address the issue, amongst other various proposed psychosocial interventions. 

The research is based on a case study of an adult woman with ADHD where the Cognitive and 

Behavioral therapeutic program of Safren, Perlman, Sprich & Otto (2005) was applied. All 

psychotherapy interventions that were carried out through the sessions are presented here 
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analytically. At the same time this study is focusing in the effect of psychotherapeutic methods 

on the core symptoms of ADHD, anxiety, depression, stress as well as the behavioral autistic 

elements of this patient. After the intervention via clinical measurements it was observed that, 

there was an improvement trend in the symptoms of Inattention by 4.76%, Impulsivity by 

16.66%  but the overall picture of the disorder remained stable. Also the symptoms of depression 

were improved by 71.42%, the anxiety by 42.85%, and stress by 60%. However, the symptoms 

of Hyperactivity were worsen by (28.57%) and the behavioral autistic symptoms were 

unaffected. One month later, the follow-up control  showed a continuation of improvement in the 

core symptoms of the disorder, where a 28.57% reduction in the symptoms of Inattention, 

28.57% of Hyperactivity was observed, while the symptoms of Impulsivity remained unaffected. 

The overall picture of the disorder was improved by 23.52%. The symptoms of depression, 

anxiety and stress remained improved, but at a lower rate (35.71%, 28.57% and 53.3%, 

respectively). Furthermore, based on the patient’s self report her functionality in general was 

improved. In conclusion the therapeutic model of Safren et al., (2005) teaches useful skills to the 

patient that can help him/her to handle the core symptoms of the disorder, and how to cope with 

other comorbid symptoms such as anxiety, depression and stress by improving the everyday 

functionality and therapeutic benefits are maintained after program completion.  

 

Keywords: ADHD, Cognitive Behavioral Therapy, adulthood, depression, anxiety, stress, 

behavioral autistic elements. 
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Πρόλογος 

Λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου θέματος διπλωματικής  εργασίας: 

 

Έχοντας την διττή ιδιότητα της ειδικού παιδαγωγού και της ψυχολόγου με 

μετεκπαίδευση στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, η επιλογή του συγκεκριμένου 

θέματος  διπλωματικής εργασίας έχει για εμένα μείζον κλινικό ενδιαφέρον, καθώς θα ήθελα να 

διευρύνω τις γνώσεις μου, και να διαπιστώσω στην πράξη τα οφέλη, τις  δυσκολίες και τους 

ενδεχόμενους περιορισμούς εφαρμογής αυτής της  ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης στον εν λόγω 

πληθυσμό, προβαίνοντας εφόσον χρειαστεί σε  ενδεχόμενες τροποποιήσεις και προσαρμογές 

των θεραπευτικών τεχνικών και εργαλείων. Γνωρίζοντας ότι η Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής είναι μια δια βίου νευροβιολογική διαταραχή, η οποία δεν εγκαταλείπει τα άτομα που 

την έχουν κατά την ενήλικη ζωή, θα ήθελα να διαπιστώσω ποια είναι η κλινική εικόνα των 

ενήλικων πλέον ατόμων με ΔΕΠΥ, προκειμένου στο μέλλον να μπορώ με μεγαλύτερη ευχέρεια 

και ασφάλεια να διαφοροδιαγιγνώσκω  μια διαταραχή η οποία στην καθημερινότητα 

υποδιαγιγνώσκεται και διαφεύγει της προσοχής κλινικών που ασχολούνται μόνο με ενήλικες, 

αφού στην πλειοψηφία τους υπάρχει η εντύπωση ότι είναι ένα πρόβλημα της παιδικής ηλικίας. 

Με την παρουσίαση της εν λόγω διπλωματικής θα μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι κλινικοί 

ψυχικής υγείας να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με το εν λόγω θεραπευτικό μοντέλο, ενισχύοντας 

έτσι το θεραπευτικό τους οπλοστάσιο με χρήσιμες τεχνικές, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν 

βελτίωση τόσο στα πυρηνικά συμπτώματα της διαταραχής όσο και στα συννοσηρά προβλήματα 

διάθεσης. Επίσης με την ενδελεχή παρουσίαση του κλινικού περιστατικού και του περιεχομένου 
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των θεραπευτικών συνεδριών, ακόμα και πιο αρχάριοι θεραπευτές μπορούν να αποκτήσουν μια 

καλύτερη εικόνα της διαταραχής στην ενήλικη ζωή, καθώς και των δυσκολιών που μπορεί να 

ανακύψουν κατά τη θεραπευτική αντιμετώπιση.    
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1. Εισαγωγή 

 

1.1 Διαγνωστικά κριτήρια ΔΕΠΥ 

 

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας αποτελεί μια  

νευροαναπτυξιακή διαταραχή με έναρξη στην παιδική ηλικία, η οποία διαρκεί καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του ατόμου, με διαφοροποιημένη κλινική εικόνα ανάλογα με το αναπτυξιακό 

στάδιο. Έχει μεγάλη συννοσηρότητα και αυτό περιπλέκει ακόμα περισσότερο τόσο την 

διάγνωση και τη θεραπευτική της αντιμετώπιση. Στο κείμενο που ακολουθεί θα γίνει μια 

αναφορά στα διαγνωστικά κριτήρια της διαταραχής, ενώ στις επόμενες εισαγωγικές θεματικές 

ενότητες θα παρατεθούν πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητά της, την αιτιολογία, τη 

συννοσηρότητα με άλλες κλινικές καταστάσεις, την κλινική της εικόνα στην ενήλικη ζωή, τη 

διάγνωση στους ενήλικες και τις θεραπευτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της. 

Σύμφωνα με το DSM-V (APA, 2013), για να μπει η διάγνωση της ΔΕΠΥ θα πρέπει να 

πληρούνται τουλάχιστον 6 από 9 κριτήρια απροσεξίας (τουλάχιστον 5 για άτομα>17 ετών) και 

τουλάχιστον 6 από 9 κριτήρια παρορμητικότητας και /ή υπερκινητικότητας (τουλάχιστον 5 για 

άτομα>17 ετών) τα οποία πρέπει να είναι ασύμβατα με το αναπτυξιακό στάδιο που βρίσκεται το 

άτομο, τα συμπτώματα αυτά θα πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 6 μήνες και έναρξη πριν 

από την ηλικία των 12 ετών (σύμφωνα με το DSM-IV το χρονικό όριο ήταν τα 7 έτη), να 

εμφανίζονται σε τουλάχιστον δύο περιβάλλοντα και να έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο σε 

κοινωνικές και ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Τα συμπτώματα αυτά δεν θα 

πρέπει να συμβαίνουν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια σχιζοφρένειας ή κάποια άλλης ψυχωτικής 
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διαταραχής και να μην εξηγούνται καλύτερα από κάποια διαταραχή της διάθεσης (πχ 

κατάθλιψη), αγχώδη διαταραχή, διασχιστική διαταραχή, ή από τοξίκωση από ουσίες. Επίσης σε 

αντίθεση με το προγενέστερο DSM-IV, τώρα πλέον δεν αποκλείεται η ταυτόχρονη διάγνωση 

κάποιας διαταραχής του αυτιστικού φάσματος. Πιο συγκεκριμένα: 

Συμπτώματα απροσεξίας. Το άτομο: 

Α. Συχνά αποτυγχάνει να εστιάσει την προσοχή του σε λεπτομέρειες ή κάνει απρόσεχτα 

λάθη στο σχολείο, στη δουλειά ή σε άλλες δραστηριότητες (παραβλέπει ή του διαφεύγουν 

λεπτομέρειες, η δουλειά του είναι ανακριβής) 

Β. Συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του στα καθήκοντα του ή σε 

δραστηριότητες παιχνιδιού (πχ δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του σε διαλέξεις, 

συζητήσεις ή παρατεταμένο διάβασμα) 

Γ. Συχνά δεν φαίνεται να ακούει όταν του μιλούν κατευθείαν (πχ φαίνεται ότι το μυαλό 

του είναι αλλού ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποιο προφανές διασπαστικό ερέθισμα) 

Δ. Συχνά δεν ακολουθεί μέχρι τέλους οδηγίες και αποτυγχάνει να τελειώσει σχολικές 

εργασίες, μικροθελήματα ή άλλες υποχρεώσεις στον χώρο της δουλειάς (πχ ξεκινά την εργασία 

που πρέπει να κάνει, γρήγορα όμως χάνει την εστίαση της προσοχής του και 

αποπροσανατολίζεται)  

Ε. Συχνά έχει δυσκολίες να οργανώσει καθήκοντα και δραστηριότητες (πχ να εκτελέσει 

επιτυχώς διαδοχικά καθήκοντα, να διατηρήσει τα υλικά σε τάξη, είναι ακατάστατο, ανοργάνωτο, 

δεν μπορεί να διαχειριστεί επαρκώς το χρόνο του, αποτυγχάνει να προλάβει προθεσμίες)    

ΣΤ. Συχνά αποφεύγει, δεν του αρέσουν ή είναι απρόθυμο να αν εμπλακεί σε καθήκοντα 

που απαιτούν σταθερή και διαρκή νοητική προσπάθεια (όπως σχολική εργασία ή εργασία για το 
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σπίτι. Για έφηβους και ενήλικες, να ετοιμάζει αναφορές, να συμπληρώνει έντυπα, να κάνει 

ανασκόπηση μακροσκελών αναφορών) 

Ζ. Συχνά χάνει πράγματα απαραίτητα για καθήκοντα ή δραστηριότητες (όπως σχολικά 

υλικά, μολύβια, βιβλία, εργαλεία, πορτοφόλι, κλειδιά, γυαλιά, κινητό τηλέφωνο) 

Η. Συχνά διασπάται εύκολα η προσοχή του από εξωτερικά ερεθίσματα (για έφηβους και 

ενήλικες, μπορεί να περιλαμβάνονται άσχετες σκέψεις). 

Θ. Συχνά ξεχνάει καθημερινές δραστηριότητες (να κάνει μικροθελήματα, για έφηβους 

και ενήλικες να πάρει κάποιον τηλέφωνο, να πληρώσει λογαριασμούς, να είναι συνεπής σε 

ραντεβού) 

 

Συμπτώματα υπερκινητικότητας και παρορμητικότητας. Το άτομο: 

Α. Συχνά κινεί νευρικά χέρια και πόδια ή στριφογυρνά στη θέση του 

Β. Συχνά σηκώνεται από τη θέση του στη τάξη ή σε άλλες καταστάσεις στις οποίες το 

αναμενόμενο είναι να παραμείνει καθισμένο (πχ αφήνει τη θέση του στην τάξη, στη δουλειά, ή 

σε άλλες καταστάσεις που αναμένεται να παραμείνει καθισμένο) 

Γ. Συχνά τρέχει γύρω-γύρω ή σκαρφαλώνει σε μέρη που δεν επιτρέπεται (Για έφηβους ή 

ενήλικες, μπορεί να περιορίζεται σε ένα αίσθημα ανησυχίας) 

Δ. Συχνά δυσκολεύεται να παίζει ή να εμπλέκεται σε δραστηριότητες του ελεύθερου 

χρόνου ήσυχα. 

Ε. Συχνά είναι «εν κινήσει» ή ενεργεί σαν «να κινείται με μηχανή» (δεν μπορεί ή νιώθει 

άβολα όταν πρέπει να μείνει ακίνητος για παρατεταμένο χρόνο, όπως σε εστιατόρια ή σε 

συσκέψεις, ή μπορεί να γίνεται αντιληπτό από τους άλλους ως ακούραστο ή ότι είναι δύσκολο 

να συμβαδίσουν μαζί του) 
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Στ. Συχνά μιλά υπερβολικά 

Ζ. Συχνά απαντά απερίσκεπτα  πριν καν ολοκληρωθεί η ερώτηση (πχ σε μια συζήτηση 

ολοκληρώνει τις προτάσεις των άλλων, ή δεν μπορεί να δώσει τη σειρά του σε μια συζήτηση)  

Η. Συχνά δυσκολεύεται να περιμένει στη σειρά (πχ καθώς περιμένει σε μια ουρά) 

Θ. Συχνά διακόπτει ή ενοχλεί με την παρουσία του τους άλλους (πχ ανακατεύεται σε 

συζητήσεις, παιχνίδια ή δραστηριότητες, μπορεί να χρησιμοποιεί ξένα πράγματα χωρίς να ζητά 

ή να παίρνει την έγκριση τους. Για έφηβους και ενήλικες μπορεί να παρεμβαίνει και να 

αναλαμβάνει ότι κάνουν οι άλλοι) 

Υπάρχει ο Συνδυασμένος τύπος όταν πληρούνται τόσο τα κριτήρια της Απροσεξίας όσο 

και της Υπερκινητικότητας και/ή Παρορμητικότητας, ο τύπος Απροσεξίας όταν πληρούνται 

μόνο τα κριτήρια της Απροσεξίας και όχι της Υπερκινητικότητας – Παρορμητικότητας  για τους 

τελευταίους 6 μήνες και ο τύπος της Υπερκινητικότητας –Παρορμητικότητας, όταν 

πληρούνται μόνο τα εν λόγω κριτήρια και δεν πληρούνται τα κριτήρια της Απροσεξίας, τους 

τελευταίους μήνες.  

Επίσης η διαταραχή μπορεί να είναι σε μερική ύφεση, όταν κάποια στιγμή το άτομο στο 

παρελθόν πληρούσε τα πλήρη κριτήρια της διαταραχής, και το τελευταίο εξάμηνο παρουσιάζει 

λιγότερα συμπτώματα, τα οποία όμως παρακωλύουν την κοινωνική, ακαδημαϊκή ή 

επαγγελματική λειτουργικότητα του 

Τέλος  η σοβαρότητα των τρεχόντων συμπτωμάτων χαρακτηρίζεται ως: 

Ήπια: όταν υπάρχουν λίγα ή καθόλου περισσότερα συμπτώματα από αυτά που 

απαιτούνται για να μπει η διάγνωση και τα συμπτώματα έχουν ως αποτέλεσμα μόνον ελάχιστη 

έκπτωση της κοινωνικής ή επαγγελματικής λειτουργικότητας 
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Μέτρια: όταν τα υπάρχοντα συμπτώματα ή η έκπτωση της λειτουργικότητας 

οριοθετείται ανάμεσα στο «ήπιο» και το «σοβαρό», και  

Σοβαρή: όταν υπάρχουν αρκετά περισσότερα συμπτώματα από αυτά που απαιτούνται 

για να μπει η διάγνωση ή αρκετά συμπτώματα είναι πολύ σοβαρά ή τα συμπτώματα 

παραβλάπτουν σοβαρά την επαγγελματική και κοινωνική λειτουργικότητα. 

 

1.2 Συχνότητα εμφάνισης ΔΕΠΥ 

 

Η διακύμανση της καταγραφής της επιδημιολογίας οφείλεται στο μέσο συλλογής των 

πληροφοριών και τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια. Φαίνεται ότι όταν ως μέσο αξιολόγησης 

χρησιμοποιούνται τα αυστηρότερα διαγνωστικά κριτήρια του Π.Ο.Υ – ICD-10 

χρησιμοποιούμενο στην Ευρώπη), τα ποσοστά κυμαίνονται γύρω στο 1%-2%, ενώ όταν 

χρησιμοποιείται το DSM-IV (χρησιμοποιούμενο στην Αμερική) τα αντίστοιχα ποσοστά 

κυμαίνονται ανάμεσα στο 5%-10%. Ένα αξιοσημείωτο εύρημα προκύπτει επίσης από την 

έρευνα των Lee, Schachar, Chen, Ornstein, Charach, Barr, et al., (2008) σύμφωνα με τους 

οποίους από τις 419 περιπτώσεις των υποκειμένων που πληρούσαν τα κριτήρια για ΔΕΠΥ 

σύμφωνα με το DSM-IV,  μόνο το 11% από αυτούς πληρούσαν εξίσου και τα κριτήρια της 

Υπερκινητικής διαταραχής σύμφωνα με το ICD-10, εγείροντας έτσι προβληματισμούς για την 

αξιοπιστία και την εγκυρότητα των χρησιμοποιούμενων κατά περίπτωση διαγνωστικών 

κριτηρίων. Στην αντίπερα όχθη, όταν χρησιμοποιούνται κλίμακες αξιολόγησης της 

συμπεριφοράς συμπληρωμένες από γονείς ή εκπαιδευτικούς το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται 

στο 10%-20% (Γιαννοπούλου, 2008. Foreman et al., 2001.Tripp et al, 1999, όπως αναφέρεται σε 

Torgersen, Gjervan &Rasmussen, 2008) 
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Η διαταραχή φαίνεται να παρουσιάζεται συχνότερα στα αγόρια από ότι στα κορίτσια και 

τα ποσοστά κυμαίνονται από 4:1 έως 9:1 (Μάνος, 1997). Αυτή η διαφορά θα μπορούσε να είναι 

παραπλανητική, αφού τα κορίτσια στη σχολική ηλικία έχουν περισσότερα εσωτερικευμένα 

προβλήματα όπως συμπτώματα απροσεξίας ή κόπωση, ενώ τα αγόρια έχουν πιο ευδιάκριτα 

εξωτερικευμένα προβλήματα όπως υπερκινητικότητα και επιθετικότητα (Dopfner, Pluck, 

Berner, Fegert, Huss, Lenz, et al., 1997.  Newcorn, Halperin, Jensen, Abikoff, Arnold, Cantwell, 

et al., 2001, όπως αναφέρονται σε Kooij, Bejerot, Blackwell, Caci, Casas-Brugué, Carpentier, et 

al.,  2010). Έτσι ένα παιδί που είναι ντροπαλό, ονειροπόλο, και μερικές φορές κοινωνικά 

«περίεργο» μπορεί να διαφύγει της προσοχής και να μην ενοχλήσει τον περίγυρο του, που δεν 

θα υποψιαστεί την περίπτωση της ΔΕΠΥ (Huessy, 1973, όπως αναφέρεται σε Ratey, Greenberg, 

Bemporad, & Lindem, 1992) 

Από την άλλη, μερικά παιδιά σχολικής ηλικίας μπορεί να μην λαμβάνουν την εν λόγω 

διάγνωση, καθώς ενώ πληρούν ορισμένα από τα προαπαιτούμενα διαγνωστικά κριτήρια, δεν 

εμφανίζουν ακόμη μεγάλη πτώση της λειτουργικότητας τους. Η πτώση αυτή μπορεί να φανεί 

μετέπειτα στην ενήλικη ζωή όταν οι απαιτήσεις γίνονται πιο έντονες και  έρχονται στην 

επιφάνεια οι οποιεσδήποτε ανεπάρκειες και ελλείψεις στρατηγικών ( Ramsay & Rostain, 2007). 

Σε έρευνα των Skounti, Giannoukas, Dimitriou, Nikolopoulou, Linardakis, & Philalithis 

(2010), σε 603 παιδιά που φοιτούσαν στο δημοτικό βρέθηκε ότι το 6% πληρούσε τα κριτήρια 

της ΔΕΠΥ (8% αγόρια και 3,8% κορίτσια), με πιο συχνό τύπο της ΔΕΠΥ να είναι ο 

Συνδυασμένος (3,8%), έπειτα ο τύπος Απροσεξίας (1,7%) και ακολούθως ο τύπος 

Υπερκινητικότητας-Παρορμητικότητας (0,5%). Φάνηκε ότι ο Συνδυασμένος τύπος προκαλούσε 

περισσότερα προβλήματα στη κοινωνική και ακαδημαϊκή και κοινωνική λειτουργικότητα, ενώ ο 

τύπος της Απροσεξίας συνδεόταν με περισσότερα ακαδημαϊκά προβλήματα 
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Ο επιπολασμός (prevalence) της στην ενήλικη ζωή κυμαίνεται ανάμεσα στο 2%-5% 

(Simon, et al., 2009; Fayyad,  et al., 2007, όπως αναφέρεται σε Pehlivanidis,  Spyropoulou,  

Galanopoulos,  Papachristou,  & Papadimitriou, 2012). Σε μια μετα-ανάλυση των Faraone, 

Biederman, και Mick (2006) διαπιστώθηκε ότι στην ηλικία των 25 ετών το 15% των ενηλίκων 

παρουσιάζει τη διαταραχή πληρώντας όλα τα κριτήρια της, ενώ το 65% παρουσιάζει τα 

συμπτώματα της διαταραχής σε μερική ύφεση. Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές δεν μπορεί να 

αποδοθεί με ακρίβεια εάν τα μικρότερα ποσοστά εμφάνισης της ΔΕΠΥ στην ενήλικη ζωή, 

οφείλονται στην φθίνουσα πορεία των συμπτωμάτων στο αναπτυξιακό συνεχές ή στα 

προβληματικά διαγνωστικά κριτήρια που έχουν ως αποτέλεσμα την υποδιάγνωση της 

διαταραχής στους ενήλικες. Σύμφωνα με άλλους ερευνητές το 50%-70% των παιδιών που έχουν 

διαγνωστεί με ΔΕΠΥ στη σχολική ζωή συνεχίζουν και πληρούν τα κριτήρια της διαταραχής και 

στην ενήλικη ζωή, προκαλώντας μεγάλη έκπτωση στη συναισθηματική, ακαδημαϊκή, 

επαγγελματική λειτουργικότητα και στις κοινωνικές σχέσεις (Barkley, Fischer, Smallish, & 

Fletcher, 2006.  Barkley, Murphy, & Kwasnik,1996.  Biederman, Mick, & Faraone, 2000. 

Mannuzza, Klein, Bessler, Malloy, & LaPadula, 1998. Murphy & Barkley, 1996a. Weiss & 

Hechtman, 1993, όπως αναφέρονται σε Ramsay & Rostain, 2007). 

Επίσης η εν λόγω διάγνωση  μπορεί να είναι πιο συχνή ανάμεσα σε φυλακισμένους ή σε 

έφηβους και ενήλικες που εμπλέκονται συχνά σε τροχαία ατυχήματα (Barkley, et al., 2005 όπως 

αναφέρεται σε Torgersen, et al., 2008). 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα κυριότερα ερευνητικά στοιχεία σχετικά με 

τη συχνότητα εμφάνισης της  διαταραχής ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο διαγνωστικό 

σύστημα (DSM-IV ή ICD-10), και το άτομο που συμπληρώνει τα εργαλεία αξιολόγησης, η 
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αναλογία αγοριών – κοριτσιών, και επιπολασμός στην ενήλικη ζωή, σε πλήρη μορφή ή μερική 

ύφεση. 

 

Πίνακας 1 

Συχνότητα εμφάνισης της  διαταραχής ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο διαγνωστικό 

σύστημα (DSM-IV ή ICD-10), το άτομο που συμπληρώνει τα εργαλεία αξιολόγησης, η αναλογία 

αγοριών – κοριτσιών, και επιπολασμός στην ενήλικη ζωή, σε πλήρη μορφή ή μερική ύφεση. 

Επιπολασμός διαταραχής 

ICD-10 1%-2% 

DSM-IV 5%-10% 

Συμφωνία διαγνωστικών κριτηρίων DSM-IV και ΙCD-10 Μόλις 11% 

  

Κλίμακες αξιολόγησης συμπληρωμένες από γονείς και δάσκαλους 10%-20% 

Αναλογία αγοριών: κοριτσιών 4:1 έως 9:1 

Ενήλικη ζωή – επιπολασμός 2%-5% 

80% ατόμων με διάγνωση στην 

παιδική ηλικία συνεχίζουν και 

πληρούν κριτήρια ως ενήλικες 

(15% σε πλήρη μορφή, 65% σε 

ύφεση) 

 

 Στην ενότητα που ακολουθεί θα γίνει μια αναφορά στην αιτιολογία της διαταραχής 

αναφερόμενοι σε διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με τον εγκέφαλο, κάποιους γενετικούς 

και περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

1.3 Αιτιολογία  

 

Παρά τις εκτεταμένες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτό το πεδίο, η αιτιολογία 

της διαταραχής παραμένει άγνωστη ενώ χαρακτηριστική είναι η απουσία βιολογικών δεικτών 

(markers) (Γιαννοπούλου, 2008 ) 
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 Παρόλα αυτά έχουν προταθεί κάποιοι μηχανισμοί  που περιλαμβάνουν: 

 α) παράγοντες που σχετίζονται με τον εγκέφαλο, και αφορούν κυρίως τη λειτουργία 

του και όχι κάποια κατεστραμμένη δομή, όπως για παράδειγμα η ανισορροπία στα 

νευροδιαβιβαστικά συστήματα (ντοπαμίνη και νορεπινεφρίνη), ή μια δυσλειτουργία στο 

σύστημα ενεργοποίησης του δικτυωτού σχηματισμού (reticular activating system) (Nussbaum & 

Bigler, 1990). Άλλες θεωρίες πρεσβεύουν ότι στα άτομα με ΔΕΠΥ υπάρχει  μια ανωριμότητα 

των μετωπιαίου λοβού του εγκεφάλου με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα 

απροσεξίας και παρορμητικότητας (Nussbaum & Bigler, 1990. Shaw, Eckstrand , Sharp, 

Blumenthal, Lerch, Greenstein 2007, όπως αναφέρεται σε Passarotti & Pavuluri, 2011). Πιο 

συγκεκριμένα αναφέρεται ότι υπάρχει πρόβλημα στις εκτελεστικές λειτουργίες, αναφερόμενες 

σε ένα σύνολο γνωστικών λειτουργιών που επιδρούν στην αυτορρύθμιση (Barkley, 1997. 

Brown, 2006.  Nigg et al., 2005 , όπως αναφέρονται σε Ramsay & Rostain, 2007). 

Νευροαπεικονιστικά ευρήματα καταδεικνύουν μειωμένο όγκο του φακοειδούς πυρήνα, 

του μεσολοβίου, της παρεγκεφαλίδας, των δεξιών μετωπιαίων περιοχών  και αυξημένο ρυθμό 

λέπτυνσης του φλοιού (Durston 2008, όπως αναφέρεται σε Pehlivanidis, et al., 2012). Άλλα 

παθολογικά ευρήματα αφορούν τον διαταραγμένο μεταβολισμό της γλυκόζης στις 

προμετωπιαίες και προκινητικές περιοχές του μετωπιαίου λοβού (Zametkin, Nordahl, Gross, 

Kinf, Semple, Rumsey, et al., 1990, όπως αναφέρεται σε Pehlivanidis, et al., 2012), καθώς και 

υπολειτουργία σε προμετωπιαίες και ραβδωτές περιοχές παιδιών και ενηλίκων με ΔΕΠΥ (Amen, 

Hanks, Prunella, 2008, όπως αναφέρεται σε Pehlivanidis, et al., 2012). 
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Εικόνα 1: Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET scan), όπου παρουσιάζεται ο 

μειωμένος ρυθμός μεταβολισμού της γλυκόζης ενός ατόμου με ΔΕΠΥ (στα αριστερά), 

συγκριτικά με ένα υγιές υποκείμενο (δεξιά), τόσο στο σύνολο του εγκεφάλου όσο και στον 

προκινητικό φλοιό και στον ανώτερο προμετωπιαίο φλοιό, περιοχές που εμπλέκονται στον 

έλεγχο της προσοχής και στην κινητική δραστηριότητα (Zametkin, et al., 1990) 

 

Οι  Sripada, Kesslel και  Angstadt (2014) έκαναν λόγο για καθυστερήσεις στην 

ωρίμανση της αναπτυσσόμενη λειτουργικής αρχιτεκτονικής του εγκεφάλου και πιο 

συγκεκριμένα διαπίστωσαν σημαντική καθυστέρηση στην ωρίμανση τόσο εντός του Δικτύου 

Κατάστασης Ηρεμίας ή Δικτύου Προκαθορισμένης λειτουργίας (Default Mode Network, DMN), 

όσο και στη διασύνδεση του DMN με τα δύο δίκτυα προσοχής (task positive networks, TPNs) 

που εδρεύουν στο πρόσθιο βρεγματικό δίκτυο (frontoparietal network) και στο κοιλιακό δίκτυο 

προσοχής (ventral attention network, VAN), εμπλέκοντας τις δεξιές έξω προμετωπιαίες περιοχές 

(right lateralized prefrontal regions) και την  πρόσθια νησίδα του Reil (anterior insula), 

αντίστοιχα. Ο ανεπαρκής έλεγχος του Δικτύου Κατάστασης Ηρεμίας DMN, που επιδεικνύουν τα 
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άτομα με ΔΕΠΥ μπορεί να προκαλεί σφάλματα προσοχής (Sonuga-Barke , Castellanos, 2007.  

Weissman , Roberts,  Visscher , Woldorff, 2006, όπως αναφέρονται σε  Sripada, et al.,2014), 

διάσπαση (Fassbender, et al. 2009, όπως αναφέρονται σε  Sripada, et al., 2014) , και μεγάλη 

διακύμανση στην επίδοση κατά την εκτέλεση καθηκόντων (Castellanos, et al., 2005, όπως 

αναφέρεται σε Sripada, et al.,2014). Η καθυστέρηση της ωρίμανσης που υπάρχει στη 

διασύνδεση ανάμεσα στο DMN και στο VAN, με επίμαχη την περιοχή της πρόσθιας νησίδα του 

Reil (anterior insula), φαίνεται ότι σχετίζεται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 

ΔΕΠΥ στον εντοπισμό προεξαρχόντων ερεθισμάτων στο εξωτερικό περιβάλλον (salience 

processing) (Eckert, et al.,  2009.  Menon & Uddin, 2010;, όπως αναφέρεται σε Sripada, et al., 

2014), καθώς και στην ρύθμιση των εναλλαγών ανάμεσα στις ενδογενείς και εξωγενείς 

λειτουργίες της προσοχής  ( Menon & Uddin, 2010. Sridharan , Levitin, & Menon, 2008,  όπως 

αναφέρεται σε Sripada, et al., 2014). 

 

 

Εικόνα 2: Αυτές οι δύο εικόνες δείχνουν την καθυστερημένη ωρίμανση που 

παρατηρείται ανάμεσα στο DMN το οποίο εμπλέκεται στην κατευθυνόμενη προς τα μέσα σκέψη 

(πχ ονειροπόληση) και φαίνεται στα αριστερά της κάθε εικόνας, και τα δύο εγκεφαλικά δίκτυα 
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προσοχής που εμπλέκονται στην κατευθυνόμενη προς τα έξω προσοχή, και απεικονίζονται στο 

δεξιό μέρος της κάθε εικόνας. Το πάχος του κάθε βέλους αναπαριστά τον αριθμό των 

καθυστερημένων συνδέσεων ανάμεσα σε 2 περιοχές μέσα σε κάθε δίκτυο. Συνδέσεις που 

φυσιολογικά αυξάνονται με την ηλικία και είναι υπο-συνδεδεμένες στη ΔΕΠΥ, είναι 

χρωματισμένες με μπλε χρώμα. Συνδέσεις που φυσιολογικά εξασθενούν με την ηλικία και είναι 

υπερ-συνδεδεμένες στη ΔΕΠΥ, είναι χρωματισμένες με κόκκινο χρώμα. 

 

Σύμφωνα με τους Passarotti και Pavuluri (2011) η παρορμητικότητα, πυρηνικό 

συστατικό της ΔΕΠΥ, είναι περισσότερο γνωστικά προερχόμενη, προκαλείται από 

προβληματική αλληλεπίδραση ανάμεσα στο ραχιαίο μετωποραβδωτό κύκλωμα (dorsal 

frontostriatal circuit) το οποίο είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση της συμπεριφοράς και το κοιλιακό 

μετωποραβδωτό κύκλωμα (ventral frontostriatal circuit) το οποίο εμπλέκεται σε διαδικασίες 

ανταμοιβής και στο συναίσθημα. Οι  εκτελεστικές λειτουργίες που βασίζονται κυρίως στο έξω 

και διάμεσο προμετωπιαίο φλοιό (lateral and medial prefrontal cortex (PFC) (Miller & Cohen, 

2001, αναφορά σε Passarotti & Pavuluri, 2011), και περιλαμβάνουν τον έλεγχο της 

συμπεριφοράς και την αναστολή, την προσοχή, την εργαζόμενη μνήμη, την λήψη αποφάσεων 

και την επίλυση προβλημάτων και την συναισθηματική αυτορρύθμιση. Οι διαδικασίες της 

αναστολής στηρίζονται στα  μετωποραβδωτα κυκλώματα (frontostriatal circuits) και 

περιλαμβάνουν το έξω-ραχιαίο προμετωπιαίο φλοιό (dorsolateral PFC, DLPFC), το έξω- 

κοιλιακό προμετωπιαίο φλοιό (ventrolateral PFC, VLPFC), την έλικα του προσαγωγίου (anterior 

cingulate cortex, ACC) και το ραχιαίο ραβδωτό σύστημα (dorsal striatum) (Casey, Castellanos,  

Giedd, et al., 1997. Garavan, Ross, Murphy, Roche & Stein, 2002.  Rubia, Overmeyer, Taylor, et 

al., 1999, όπως αναφέρεται σε Passarotti & Pavuluri,  2011), των οποίων η ωρίμανση 
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ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος της εφηβείας και έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση των 

εκτελεστικών λειτουργιών (Casey, Giedd, Thomas, 2000. Durston, Thomas, Worden, Yang & 

Casey,  2002.  Luna, Garver, Urban, Lazar & Sweeney, 2004. Luna , Thulborn, Munoz, 2001, 

όπως αναφέρονται  σε Passarotti & Pavuluri 2011). Τα ελλείμματα στην αναστολή και την 

αυτορρύθμιση του συναισθήματος και η διέγερση είναι κύρια συστατικά στοιχεία της 

παρορμητικότητας (Barkley, 1997.  Hoeksma, Osterlaan & Schipper, 2004, όπως αναφέρονται 

σε Passarotti & Pavuluri 2011). Δυσλειτουργία της αμυγδαλής είναι παρούσα στη ΔΕΠΥ και 

επηρεάζει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο ραχιαίο και το κοιλιακό μετωποραβδωτό σύστημα 

συνεισφέροντας στη προσθιο-λιμβική δυσλειτουργία που παρατηρείται στη διαταραχή.  

 

  

 

Εικόνα 3: Σχηματική αναπαράσταση των συστημάτων ανταμοιβής και ελέγχου της 

συμπεριφοράς. Οι περιοχές που είναι γραμμένες με τα άσπρα γράμματα ανήκουν στο σύστημα 
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ανταμοιβής, ενώ οι περιοχές που είναι γραμμένες με τα σκούρα γράμματα ανήκουν στο σύστημα 

ελέγχου της συμπεριφοράς/σύστημα προσοχής. Ο θάλαμος εμπλέκεται και στα δύο συστήματα 

όπως επίσης και ο έξω κοιλιακός προμετωπιαίος φλοιός (VLPFC= ventro lateral prefrontal 

cortex) εξαιτίας του συνδετικού ρόλου που έχει ανάμεσα στη συμπεριφορική αναστολή και τη 

ρύθμιση του συναισθήματος 

dACC: dorsal anterior cingulate cortex = φλοιός της πρόσθιας ραχιαίας 

μοίρας της έλικας του προσαγωγίου, DLPFC: dorso lateral prefrontal cortex = έξω ραχιαίος 

προμετωπιαίος φλοιός, VACC: ventral anterior cingulate cortex = φλοιός της πρόσθιας 

κοιλιακής  μοίρας της έλικας του προσαγωγίου, VLPFC: ventro lateral prefrontal cortex = έξω 

κοιλιακός προμετωπιαίος φλοιός, VmPFC: ventro medial prefrontal cortex = έσω κοιλιακός 

προμετωπιαίος φλοιός 

 

      Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Δήλωση Συναίνεσης  (Kooij, et al., 2010), σχετικά με τη 

διάγνωση και την θεραπεία της ΔΕΠΥ ενηλίκων, το νευροβιολογικό υπόβαθρο της ΔΕΠΥ 

αποδεικνύεται από τις ανωμαλίες της εγκεφαλικής λειτουργίας όπως προκύπτουν από γνωστικές, 

ηλεκτροφυσιολογικές και νευροαπεικονιστικές μελέτες, καθώς και από την αποτελεσματικότητα 

της φαρμακοθεραπείας με την χρήση ανταγωνιστών της ντοπαμίνης. Επίσης υπάρχει γενετική 

επίδραση η οποία όμως διαμεσολαβείται από περιβαλλοντικούς παράγοντες 

 β) γενετικοί παράγοντες. Φαίνεται ότι η ΔΕΠΥ εμφανίζεται συχνότερα σε συγγενείς 

1
ου

 βαθμού ατόμων με τη διαταραχή αυτή με  κάποιες έρευνες να αναφέρουν ότι παιδιά με 

ΔΕΠΥ έχουν 20%-30% πιθανότητα να έχουν κάποιον γονέα και/ή αδερφό με τα ίδια 

προβλήματα προσοχής (Nussbaum & Bigler, 1990), ενώ μελέτες διδύμων εκτιμούν ότι το 

ποσοστό αυτό μπορεί να φτάνει το 70%-80% (Burt, 2009, όπως αναφέρεται σε Matthews, Nigg, 
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& Fair, 2014) . Μοριακές γενετικές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα σε 

συγκεκριμένα γονίδια και τη διαταραχή εμπλέκοντας πιο συγκεκριμένα το γονίδιο του 

μεταφορέα της ντοπαμίνης (DAT1), της β-υδροξυλάσης της ντοπαμίνης (DBH), του H1 

υποδοχέα της σεροτονίνης (HTR1B), του μεταφορέα της σεροτονίνης (5-HTT), καθώς και της 

σχετιζόμενης με τα συναπτικά κυστίδια πρωτεΐνης 25 kDa (SNAP-25) (Faraone, Perlis, Doyle, 

Smoller,Goralnick, Holmgren, et al., 2005, όπως αναφέρεται σε Pehlivanidis, et al., 2012) 

γ) περιβαλλοντικοί παράγοντες. Ορισμένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες που 

συνδέονται με τη διαταραχή είναι η τοξίκωση από μόλυβδο (έκθεση σε ποσότητα > 10mcg/dl), 

το χαμηλό βάρος γέννησης (<2.500γρ), η προγεννητική έκθεση του εμβρύου σε υψηλά επίπεδα 

αλκοόλ ή νικοτίνης  (Nigg, 2006). 

 

1.4 Πορεία των συμπτωμάτων 

 

Ο Biederman (2011) κάνει μια διάκριση ανάμεσα στην συνδροματική ύφεση 

(syndromatic remission), αναφερόμενος στην πλήρη εξάλειψη της διάγνωσης, στην 

συμπτωματική ύφεση (symptomatic remission), όπου πληρούνται μερικά μόνο συμπτώματα της 

αρχικής διάγνωσης και στη λειτουργική ύφεση (functional remission) αναφερόμενος σε μερική 

εξάλειψη των απαιτούμενων για τη διάγνωση συμπτωμάτων, ενώ συνοδεύεται από λειτουργική 

ανάρρωση (πλήρης ανάρρωση). Σε προγενέστερη έρευνα του συγγραφέα το 2000 (αναφορά σε 

Biederman, 2011) υπολογίζεται ότι το 60% των υποκειμένων με προηγούμενη διάγνωση ΔΕΠΥ,  

στην ηλικία των 18-20 ετών εμφάνιζαν συνδροματική και το 30%  συμπτωματική ύφεση, όμως 

το 90% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι ακόμη αντιμετώπιζε προβλήματα λειτουργικότητας 

(μόλις το 10% ανέφερε λειτουργική ύφεση). Οι Gordon, et al., (2006 όπως αναφέρεται σε 
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Torgersen, et al.,  2008), εφιστούν την προσοχή του αναγνώστη, επισημαίνοντας ότι συσχέτιση 

ανάμεσα στα συμπτώματα και στην βλάβη (impairment) φαίνεται να είναι μικρή αφού τα 

συμπτώματα προβλέπουν λιγότερο από 25% της διακύμανσης της βλάβης της λειτουργικότητας. 

Οι Biederman, Petty, Clarke, Lomedicoa, & Faraone (2011), εξέτασαν 110 άτομα με 

ΔΕΠΥ και 115 χωρίς, ηλικίας 6-17 ετών, και κατά τον επανέλεγχό τους 11 χρόνια μετά 

διαπίστωσαν ότι το 78% της 1
ης 

ομάδας συνέχισαν να έχουν συμπτώματα της διαταραχής, είτε 

στην πλήρη της μορφή (35%), είτε σε μερική ύφεση. Προγνωστικοί παράγοντες ήταν η 

σοβαρότητα των συμπτωμάτων (μέτρια ή σοβαρή), η ψυχιατρική συννοσηρότητα 

(εναντιωματική προκλητική διαταραχή, διαταραχή διαγωγής, παραπάνω από 2 αγχώδεις 

διαταραχές, κατάθλιψη) και η ψυχοπαθολογία της μητέρας κατά την αρχική μέτρηση. 

Σε μια διαχρονική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από τους Palili, Kolaitis, 

Vassi, Veltsista, Bakoula και Gika (2010), μελετήθηκαν 2695 άτομα από τη γέννηση τους μέχρι 

τα 18 έτη ζωής και υπολογίστηκε ότι τα συμπτώματα της υπερκινητικότητας είχαν επιπολασμό 

(prevalence)  7%, της απροσεξίας 9,5% και της παρορμητικότητας 7%. Κατά την ενηλικίωση 

υπήρξε μεγάλη έκπτωση στα συμπτώματα της υπερκινητικότητας και της παρορμητικότητας 

(φτάνοντας στο 3% και 0,3%) ενώ τα συμπτώματα απροσεξίας παρέμειναν υψηλά αγγίζοντας το 

7,5%. Αυτή η έρευνα καταδεικνύει πως διαφοροποιούνται τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ κατά τη 

διάρκεια του αναπτυξιακού συνεχούς αφού στις περισσότερες περιπτώσεις η παρορμητικότητα 

και η υπερκινητικότητα μπορούν να τεθούν υπό τον εκούσιο έλεγχο του ατόμου είτε με τη 

βοήθεια των μηχανισμών της ωρίμανσης, είτε λόγω των κοινωνικών απαιτήσεων. Από την άλλη 

παρατηρούμε ότι τα συμπτώματα της απροσεξίας γίνονται πιο εμφανή όσο οι γνωστικές 

απαιτήσεις του σχολείου μεγαλώνουν και γίνονται πιο περίπλοκες. Οι ίδιοι ερευνητές 

διαπίστωσαν ότι τα παιδιά των οποίων οι μητέρες κάπνιζαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 
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εμφάνιζαν περισσότερα συμπτώματα ΔΕΠΥ στην ηλικία των 7 αλλά και των 18 ετών, 

αποδίδοντας το εύρημα αυτό στην επίδρασης της νικοτίνης στην ανάπτυξη του ντοπαμινεργικού 

συστήματος. Επίσης το πολύ χαμηλό βάρος γέννησης συσχετιζόταν με συμπτώματα απροσεξίας 

και παρορμητικότητας στα 7 έτη ζωής. Άλλοι παράγοντες που βρέθηκαν να σχετίζονται με την 

εμφάνιση συμπτωμάτων ΔΕΠΥ στα 18 έτη ζωής είναι το άρρεν φύλο, το μητρικό στρες, οι 

χρήση φυσικών τιμωριών ως μέθοδος ανατροφής και τα ψυχολογικά προβλήματα κατά την 

παιδική ηλικία. 

Κάποιοι ερευνητές έχουν αμφισβητήσει την εγκυρότητα του κριτήριου σχετικά με την 

ηλικία έναρξης των συμπτωμάτων της διαταραχής. Σε μια έρευνα τους οι Faraone, Wilens, 

Petty, et al., 2007 (όπως αναφέρεται σε Faraone & Antshel, 2008), συνέκριναν έφηβους με 

ηλικία έναρξης των συμπτωμάτων πριν και μετά τα 13 έτη και βρήκαν ότι δεν υπήρχε συσχέτιση 

ανάμεσα στην ηλικία έναρξης και στην σοβαρότητα των συμπτωμάτων, τις δυσκολίες 

προσαρμογής και την επιμονή (persistence) της διαταραχής. 

 

1.5 Συννοσηρότητα 

 

Φαίνεται ότι το 70%-75% των ενηλίκων με ΔΕΠΥ μπορεί να έχει τουλάχιστον μία 

συννοσηρή διαταραχή (Angold, Costello, & Erkanli, 1999; Biederman, 2004, όπως αναφέρεται 

σε Ramsay & Rostain, 2007), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό συννοσηρότητας σύμφωνα με τους 

Nutt, et al., το 2007 (όπως αναφέρεται σε Torgersen, et al., 2008) εκτιμάται γύρω στο 90%. 

Ορισμένες από αυτές είναι η κατάθλιψη, το άγχος (Fischer et al., 2002.  McGough et al., 

2005.  Wilens et al., 2002,  όπως αναφέρονται σε Ramsay & Rostain, 2007) και η κατάχρηση 
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ουσιών (Biederman, Wilens, Mick, Faraone, & Spencer, 1998.  McGough et al., 2005, όπως 

αναφέρονται σε Ramsay & Rostain, 2007). Σύμφωνα με τους  Kessler, Barkley, et al., 

(2006,όπως αναφέρεται σε Mongia & Hechtman, 2012), το 47% των ενηλίκων με ΔΕΠΥ έχουν 

επίσης και αγχώδεις διαταραχές, το 38% έχει διαταραχές της διάθεσης, το 20% έχει πρόβλημα 

με τον έλεγχο των παρορμήσεων και το 15% με την κατάχρηση ουσιών. Επικυρώνοντας τα 

προαναφερόμενα ευρήματα ο Sobanski  (2006, όπως αναφέρεται σε Kolar, Keller,  

Golfinopoulos, Cumyn,  Syer, & Hechtman, 2008) αναφέρει ότι το 30%-50% των ασθενών με 

ΔΕΠΥ μπορεί να έχουν ένα ή περισσότερα καταθλιπτικά επεισόδια και το 40%-60% να έχουν 

μια αγχώδη διαταραχή σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Επίσης δεν είναι σπάνιες οι 

περιπτώσεις όπου κάποιος ασθενής μπορεί να ζητήσει βοήθεια για μια διαταραχή της διάθεσης 

όπως η κατάθλιψη και στην πραγματικότητα να πληρούνται και τα κριτήρια της ΔΕΠΥ, μια 

διάγνωση όμως που δεν λήφθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα να μην παρασχεθεί  η κατάλληλη 

θεραπευτική βοήθεια (Alpert, et al., 1996,  όπως αναφέρεται σε Ramsay & Rostain, 2007). 

Επίσης άτομα με ΔΕΠΥ μπορεί να βιώνουν μεγαλύτερη κούραση σε σχέση με υγιή 

υποκείμενα και άτομα με σύνδρομο χρόνιας κόπωσης μπορεί να παρουσιάζουν στοιχεία ΔΕΠΥ 

στη συμπεριφορά τους. Όταν μάλιστα πληρούνται τα κριτήρια και για τα δύο, τότε τα 

υποκείμενα βιώνουν μεγαλύτερο άγχος, πιο πεσμένη διάθεση, και χαμηλότερη αίσθηση 

αυτεπάρκειας (Rogers, Dittner, Rimes, & Chalder, 2016). Στην εικόνα 4 παρουσιάζονται 

συνοπτικά οι δυσκολίες που προκαλεί το καθένα πρόβλημα και ο συνδυασμός τους. 
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Εικόνα 4: Σχηματική αποτύπωση των συμπτωμάτων της χρόνιας κόπωσης και της ΔΕΠΥ, 

καθώς και των δυσκολιών που προκύπτουν όταν συμπτώματα και των δυο καταστάσεων 

συνυπάρχουν 

 

Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που εμφανίζεται σε μερικές περιπτώσεις στη 

συμπεριφορά ασθενών με ΔΕΠΥ, είναι η ύπαρξη αυτιστικών στοιχείων συμπεριφοράς. Παρότι 

υπάρχουν ερευνητικά στοιχεία τα οποία επικυρώνουν το εύρημα αυτό, μέχρι πρόσφατα και πριν 

τη δημιουργία του DSM-V (APA, 2013), δεν μπορούσε να μπει διπλή διάγνωση τόσο της ΔΕΠΥ 

όσο και κάποιας άλλης διαταραχής του αυτιστικού φάσματος. Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι 

παιδιά που πληρούσαν τα κριτήρια της ΔΕΠΥ ή της Υπερκινητικής Διαταραχής (κατά DCM-IV 

και ICD-10, αντίστοιχα), μπορεί να αντιμετώπιζαν εξίσου σοβαρά κοινωνικά ελλείμματα, 

στερεοτυπικές συμπεριφορές και προβλήματα επικοινωνίας, όπως συνέβαινε και με τα παιδιά 

που βρισκόντουσαν μέσα στο φάσμα του αυτισμού (Clark et al., 1999. Santosh, & Mijovic, 

2004, όπως αναφέρονται σε Reiersen, Constantino, Volk, & Todd, 2007). Το πρόβλημα αυτό το 

έλυσε το DSM-V (APA, 2013) και κατ’ επέκταση ασθενείς που παρουσιάζουν συγχρόνως 
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συμπτώματα και των δύο διαταραχών μπορούν να επωφεληθούν από παρεμβάσεις που 

προτείνονται για κάθε μία από αυτές. 

Μελέτες σε διδύμους, οικογένειες και μελέτες γενετικής σύνδεσης (linkage studies), 

δείχνουν ότι η ΔΕΠΥ και οι διαταραχές του αυτιστικού φάσματος μοιράζονται κάποιο κοινό 

γενετικό υπόβαθρο ( Rommelse, et al., 2010. Lichtenstein, et al., 2010.  Mulligan, et al., 2009. 

Nijmeijer, et al.,2010, όπως αναφέρονται σε Kotte, Joshi, Fried, Uchida, Spencer, Woodworth, & 

et al., 2013), ενώ σύμφωνα με πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα φαίνεται ότι  το 20%-30% των 

παιδιών με ΔΕΠΥ παρουσιάζουν ταυτόχρονα και αυτιστικά χαρακτηριστικά συμπεριφοράς, 

συνεισφέροντας έτσι σε μια έλλειψη ενσυναίσθησης και πιο προβληματικές διαπροσωπικές 

σχέσεις (Grzadzinski et al., 2011. Mulligan et al., 2009. Williams et al., 2012 όπως αναφέρονται 

σε Kotte, et al., 2013). 

 Στην έρευνα τους οι Reiersen, et al., (2007), μελέτησαν 946 διδύμους με ΔΕΠΥ από τον 

γενικό πληθυσμό, για να διαπιστώσουν κατά πόσο εμφάνιζαν αυτιστικά στοιχεία συμπεριφοράς. 

Όπως προέκυψε από την έρευνα τους, τα παιδιά που πληρούσαν τα κριτήρια για τον 

Συνδυασμένο τύπο της ΔΕΠΥ (1/3 αγοριών και 3/4 κοριτσιών), και μάλιστα εκείνα με τα 

σοβαρότερα συμπτώματα, εμφάνιζαν σοβαρότερα προβλήματα στα 3 προαναφερόμενα πεδία 

του αυτισμού (κοινωνικά ελλείμματα, προβλήματα επικοινωνίας, στερεοτυπικές συμπεριφορές) 

όπως προέκυψε από την Κλίμακα Κοινωνικής Ανταπόκρισης (SRS-Social Responsiveness 

Scale). 

Πιο πρόσφατα οι Kotte, et al., 2013 συνέκριναν 242 άτομα με ΔΕΠΥ και 227 άτομα 

χωρίς ΔΕΠΥ στα οποία η είχε αποκλειστεί η διάγνωση του αυτισμού. Διαπιστώθηκε ότι η 1
η
 

ομάδα παρουσίαζε αυτιστικά στοιχεία συμπεριφοράς σε ποσοστό 18% έναντι της ομάδας 

ελέγχου στην οποία τα αυτιστικά χαρακτηριστικά παρουσιαζόντουσαν σε ποσοστό 0,87% 
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(p=0,001). Τα παιδιά που είχαν ΔΕΠΥ και αυτιστικά στοιχεία συμπεριφοράς παρουσίαζαν 

μεγαλύτερη ψυχοπαθολογία καθώς και προβλήματα στη σχολική, οικογενειακή, διαπροσωπική 

ζωή καθώς και γνωστικά προβλήματα, σε σχέση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου. Αν και η 

ομάδα των ατόμων με ΔΕΠΥ και αυτιστικά στοιχεία συμπεριφοράς δεν διέφερε ως προς την 

σοβαρότητα  των συμπτωμάτων συγκριτικά με τα άτομα τα οποία είχαν μόνο ΔΕΠΥ, κατά την 

κλινική συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι η 1
η
 ομάδα παρουσίαζε μεγαλύτερη αδεξιότητα, 

ακαταστασία και προβλήματα με συνομηλίκους τους. Αυτό μας υποδεικνύει ότι η μειονότητα 

των ατόμων με ΔΕΠΥ που παρουσιάζει ταυτόχρονα και αυτιστικά στοιχεία συμπεριφοράς θα 

μπορούσαν να επωφεληθούν από παρεμβάσεις που αφορούν τις διαταραχές του αυτιστικού 

φάσματος όπως για παράδειγμα η διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η συννοσηρότητα της ΔΕΠΥ με άλλες ψυχοπαθολογικές 

διαταραχές 

 

Πίνακας 2 

Συννοσηρότητα  ΔΕΠΥ με άλλες ψυχοπαθολογικές διαταραχές  

Συννοσηρότητα ΔΕΠΥ με : 

Κατάθλιψη 

Αγχώδεις διαταραχές 

Κατάχρηση ουσιών 

Διαταραχές παρορμήσεων 

Αυτιστικά στοιχεία συμπεριφοράς 

Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης 
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1.6 ΔΕΠΥ στην ενήλικη ζωή 

 

Οι ενήλικες με ΔΕΠΥ παρουσιάζουν διαφοροποιημένη κλινική εικόνα συγκριτικά με τα 

παιδιά, αφού είναι λιγότερο πιθανό να δούμε κάποιον ενήλικα να σκαρφαλώνει ή να τρέχει 

υπερβολικά. Αντιθέτως, οι ενήλικες μπορεί να βιώνουν ένα συναίσθημα εσωτερικής ανησυχίας, 

μια αδυναμία χαλάρωσης ή μια υπερβολική ομιλητικότητα. Συμπτώματα υπερκινητικότητας 

στους ενήλικες είναι η τάση να κουνιούνται συνεχώς, η αδυναμία να παραμείνουν καθισμένοι σε 

κοινωνικές καταστάσεις όπου κάτι τέτοιο είναι κοινωνικά αναμενόμενο (πχ στο τραπέζι, στην 

εκκλησία κτλ), ενώ η παρορμητικότητα περιλαμβάνει την ανυπομονησία, την αναζήτηση 

διεγερτικών καταστάσεων, το να μιλούν χωρίς να σκέφτονται, το να ξοδεύουν χρήματα 

παρορμητικά ή το να ξεκινούν συνεχώς νέες ερωτικές σχέσεις ή διαφορετικές επαγγελματικές 

ενασχολήσεις. Τα συμπτώματα απροσεξίας στους ενήλικες επίσης διαφοροποιούνται με 

προεξάρχοντα την έλλειψη οργάνωσης, την αργοπορία, τα αισθήματα ανίας, τη διάσπαση της 

σκέψης, τις δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων και την ευαισθησία στο στρες (Asherson, 2005. 

Kooji, 2006. Kooij, Aeckerlin, Buitelaar, 2001. Skirrow, McLoughlin, Kuntsi, Asherson, 2009. 

Wender, Wolf, & Wasserstein, 2001, όπως αναφέρονται σε Kooij, et al., 2010). 

Η αλλαγή των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ με την πάροδο του χρόνου παρουσιάζεται 

συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα από τους Pehlivanidi, et al., (2012). 
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Πίνακας 3 

 Αλλαγή κλινικής εικόνας των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ, στην παιδική, την εφηβική και την ενήλικη 

ζωή  

Ηλικιακή  

Ομάδα 

Συμπτώματα 

Απροσεξίας 

Συμπτώματα 

παρορμητικότητας 

Συμπτώματα 

υπερκινητικότητας 

Παιδιά Αδυναμία 

ολοκλήρωσης 

εργασιών 

Εύκολη διάσπαση 

Δυσκολία 

συγκέντρωσης 

Χαμηλός αυτοέλεγχος 

Δυσκολία παραμονής στη σειρά 

Αδιακρισία, κυρίως λεκτική 

Υπερβολική κινητικότητα 

Φαίνεται σαν να έχει 

«μοτεράκι» 

Υπερβολική ομιλία 

Έφηβοι Αδυναμία εκπλήρωσης  

ακαδημαϊκών 

υποχρεώσεων 

Εύκολη διάσπαση 

Δυσκολία επικοινωνίας 

Διαταραχή της 

διάθεσης 

Χαμηλός αυτοέλεγχος 

Συχνή εμπλοκή σε σεξουαλικές 

δραστηριότητες υψηλού 

κινδύνου 

 

Υποκειμενικό αίσθημα 

κινητικής ανησυχίας 

Κατάχρηση ουσιών 

Ενήλικες Δυσκολία διατήρησης 

της προσοχής 

Ευκολία διάσπασης 

Δυσκολία στο να 

ακούει τους άλλους 

Χαμηλός έλεγχος των 

παρορμήσεων 

Προβλήματα με την οδήγηση 

Αδυναμία ελέγχου και 

αναστολής των 

συναισθηματικών του 

αντιδράσεων 

Πολυάριθμες νευρικές 

κινήσεις 

Υπερβολική ομιλία 

Υποκειμενικό αίσθημα 

κινητικής ανησυχίας 

Κατάχρηση ουσιών 

 

Υπάρχουν πολυάριθμες έρευνες που υποδεικνύουν την έκπτωση της λειτουργικότητας σε 

διάφορους τομείς, όπως παρατηρείται σε ενήλικους με ΔΕΠΥ. Έτσι, οι ενήλικες με ΔΕΠΥ 

φαίνεται να έχουν χαμηλότερα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά επιτεύγματα, περισσότερες 

αλλαγές εργασιών και απολύσεις, υψηλότερα ποσοστά διαζυγίων και περισσότερους γάμους, 

χαμηλότερες ικανότητες οδήγησης, περισσότερα έξοδα για την υγεία τους, και υψηλότερες 

πιθανότητες για εφηβικές εγκυμοσύνες, για να κολλήσουν ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο 

νόσημα και να εμφανίσουν συναισθηματική δυσπροσαρμοστικότητα (Barkley et al., 2006. 

Fischer, Barkley, Smallish, & Fletcher, 2002. Weiss & Hechtman, 1993, όπως αναφέρονται σε 
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Ramsay & Rostain, 2007.  Heckman, 1976.  Morrison 1980a, 1980b. Murphy & Barkley, 1996  

όπως αναφέρονται σε Biederman, 2011. Barkley, Murphy, & Fischer, 2008 όπως αναφέρεται σε 

Sprich, Knouse, Cooper-Vince, Burbridge, & Safren,  2010).  

Σε έρευνα τους οι Biederman, Faraone, Spencer, Eric, Monuteaux, & Aleardi (2006) 

συνέκριναν ενήλικες με ΔΕΠΥ με υγιείς ενήλικες και από την ανάλυση των αυτοαναφορών 

προέκυψε ότι οι ενήλικες με ΔΕΠΥ ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν αποφοιτήσει από το λύκειο 

(83% έναντι 93% της ομάδας ελέγχου, p <= .001), να αποκτήσουν πτυχίο πανεπιστημίου (19% 

έναντι 26% της ομάδας ελέγχου, p < .01), να εργάζονται κάπου το παρόν χρονικό διάστημα 

(52% έναντι 72% της ομάδας ελέγχου, p <= .001), ενώ είχαν αλλάξει περισσότερες δουλειές την 

τελευταία δεκαετία (5,4 έναντι 3,4 δουλειές, p <= .001).  Επίσης ήταν πιθανότερο να έχουν 

συλληφθεί (37% έναντι 18% της ομάδας ελέγχου p <= .001) ή να έχουν πάρει διαζύγιο (28% 

έναντι 15% της ομάδας ελέγχου, p <= .001) και ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι από την 

οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή (p <= .001).  

Το αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο το 25%των ενηλίκων με ΔΕΠΥ έχει πάρει τη 

συγκεκριμένη διάγνωση στην παιδική ηλικία ή την εφηβεία, χάνοντας πολύτιμο χρόνο, με 

επιζήμιες επιπτώσεις για τη ζωή τους. Συνήθως πρόκειται για ενήλικες που έχουν ταλαιπωρηθεί 

πολύ στη ζωή τους, και διερευνώντας  μόνοι τους την αιτιολογία των προβλημάτων τους, 

καταλήγουν τελικά να ζητούν οι ίδιοι να αξιολογηθούν για ΔΕΠΥ (Faraone, Spencer, Montano, 

et al., 2004, όπως αναφέρεται σε Faraone & Antshel, 2008). Για πολλά χρόνια της ζωής τους 

μπορεί να χαρακτηρίζονταν ως τεμπέληδες, κακά ή επιθετικά παιδιά και έτσι να παραβλέφθηκε 

η ανάγκη τους να αντιμετωπισθούν θεραπευτικά για το πρόβλημα υγειάς που αντιμετώπιζαν 

(Pescosolido, Jensen, Martin, Olasdottir, Fettes, 2008 όπως αναφέρεται σε Kooij, et al., 2010). 

Σύμφωνα μάλιστα με την εθνική έρευνα συννοσηρότητας (National Comorbitidy Survey 
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Replication, NCS-R, Kessler, et al., 2006 όπως αναφέρεται σε Faraone & Antshel, 2008), 

διαπιστώθηκε ότι μόλις το 11% των ενηλίκων λαμβάνουν θεραπεία για τη διαταραχή. 

Αν και δεν υπάρχει ο όρος με «καθυστερημένη έναρξη», πολλά άτομα μπορεί να μη 

νιώσουν τα συμπτώματα της διαταραχής μέχρι το τέλος της εφηβείας (Ramsay, 2007). Επίσης η 

διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο σε πολύ έξυπνους ενήλικες, ή σε 

ενήλικες με τον Απρόσεχτο τύπο της διαταραχής, όπου μεγαλώνοντας το πρόβλημα έγινε 

φανερό, γιατί οι απαιτήσεις έγιναν πιο περίπλοκες και τα προσωπικά εφόδια και πηγές 

υποστήριξης πλέον δεν επαρκούσαν (Kolar, et al., 2008). Σε άλλες πάλι περιπτώσεις η διάγνωση 

μπορεί να παραβλεφθεί καθώς οι ειδικοί ψυχικής υγείας είναι πιο εξοικειωμένοι με την έναρξη, 

την πορεία και τα ψυχοπαθολογικά συμπτώματα άλλων διαταραχών (Kooij, et al., 2010). Όμως 

και οι ασθενείς φαίνεται να είναι πιο εξοικειωμένοι με άλλες ψυχοπαθολογικές διαταραχές, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα τις ενήλικες γυναίκες με αδιάγνωστη ΔΕΠΥ, οι οποίες συχνά 

αναζητούν  ψυχολογική βοήθεια για αγχώδη και καταθλιπτικά συμπτώματα της διάθεσης, τα 

οποία τις περισσότερες φορές αποτελούν συννοσηρές διαταραχές, δυσχεραίνοντας ακόμα 

περισσότερο τόσο τη διάγνωση όσο και τη θεραπεία (Judd, Komiti, Jackson, 2008, όπως 

αναφέρεται σε Kooij, et al., 2010). 

Ο Barkley (2007, όπως αναφέρεται σε Faraone & Antshel, 2008), προτείνει ως πιο 

αξιόπιστα για τη διάγνωση της ΔΕΠΥ σε ενήλικες, 6 κριτήρια που έχουν να κάνουν με τις 

εκτελεστικές λειτουργίες υπολογίζοντας ότι μπορούν να κάνουν ακριβείς διαγνώσεις σε ποσοστό 

85%. Πιο συγκεκριμένα, τα διαγνωστικά κριτήρια είναι τα εξής :  

1. Το να λαμβάνει κανείς αποφάσεις παρορμητικά 

2. Το να έχει δυσκολία στο να σταματήσει δραστηριότητες ή συμπεριφορές όταν πρέπει 
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3. Το να ξεκινάει κάποια project ή καθήκοντα χωρίς να έχει διαβάσει ή ακούσει νωρίτερα 

τις οδηγίες προσεχτικά 

4. Τη δυσκολία να τηρήσει υποσχέσεις που έχει δώσει  

5. Τη δυσκολία να κάνει πράγματα με την κατάλληλη σειρά 

6. Το να οδηγεί κανείς με υπερβολική ταχύτητα. Σύμφωνα με τον ίδιο μάλιστα, τα δύο 

πρώτα κριτήρια μπορούν να διακρίνουν καλύτερα τους ενήλικες με ΔΕΠΥ από τους ενήλικες με 

άλλες μορφές ψυχοπαθολογίας. 

Ο Barkley (2007, όπως αναφέρεται σε Faraone & Antshel, 2008),αξιολογώντας 

ιεραρχικά τους τομείς στους οποίους η ΔΕΠΥ προκαλεί μεγαλύτερη έκπτωση της 

λειτουργικότητας σε ενήλικες, αναφέρει σε φθίνουσα σειρά, την εκπαίδευση, τις υποχρεώσεις 

που είναι σχετικές με τη διαχείριση του σπιτιού και την επαγγελματική απασχόληση. 

Όπως γίνεται προφανές από το προαναφερόμενα στοιχεία, η παροχή έγκαιρης θεραπείας 

σε ενήλικες με ΔΕΠΥ θα μπορούσε να μειώσει τον αντίκτυπο που έχει η διαταραχή σε διάφορες 

σφαίρες της λειτουργικότητας και να βελτιώσει πολύ τη ζωή των εν λόγω ατόμων. Πιο 

συγκεκριμένα, θα μπορούσε να βελτιωθεί η ψυχολογική λειτουργικότητα και η αυτοπεποίθηση 

τους, τόσο η στενά οικογενειακή όσο και η ευρύτερα εξωοικογενειακή  λειτουργικότητα και οι 

κοινωνικές σχέσεις, η επαγγελματική και η ακαδημαϊκή λειτουργικότητα, τα γνωστικά 

ελλείμματα, η οδηγική ικανότητα, ο κίνδυνος χρήσης ουσιών (Murphy, Barkley, 1996.  Rostain, 

2008. Torgersen, Gjervan, Rasmussen, 2006, όπως αναφέρονται σε Kooij, et al., 2010).  

Όπως γίνεται φανερό από τα προαναφερόμενα ερευνητικά στοιχεία, θα πρέπει να 

αλλάξει το ισχύον καθεστώς και να εμπλουτιστούν τα πανεπιστημιακά προγράμματα με 

διδακτικά αντικείμενα σχετικά με την ΔΕΠΥ στην ενήλικη ζωή, έτσι ώστε να εξαλειφθεί το 

φαινόμενο νέοι επιστήμονες στον χώρο της ψυχικής υγείας να μην έχουν γνώση για το πώς η 
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ΔΕΠΥ μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ενήλικη ζωή (Lanham, 2006,  όπως αναφέρεται σε 

Kooij, et al., 2010). 

Οι Weiss, Murray, Wasdell, Greenfield, Giles, & Hechtman, (2012), εφιστούν την 

προσοχή μας καθώς υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στους ενήλικες και τα παιδιά με 

ΔΕΠΥ, η οποία θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την αντιμετώπιση της διαταραχής. Τα 

παιδιά τα οποία είναι υπό φαρμακευτική αγωγή βρίσκονται ήδη σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, σε 

συνθήκες μάθησης και έχουν ευκαιρίες να αποκτήσουν τις υπολειπόμενες δεξιότητες προσοχής. 

Αντιθέτως η ευκαιρία αυτή δεν υπάρχει πλέον για τους ενήλικες με ΔΕΠΥ, οι οποίοι δεν έλαβαν 

στο παρελθόν την κατάλληλη βοήθεια, και το χαμένο έδαφος μπορεί να αναπληρωθεί μόνο με 

θεραπεία, καθώς σε αυτό το χρονικό σημείο, στόχο δεν αποτελεί απλώς η ύφεση των 

συμπτωμάτων αλλά και η απόκτηση των κατάλληλων γνωστικών και συμπεριφορικών 

δεξιοτήτων, οι οποίες δεν αποκτήθηκαν κατά την παιδική ηλικία.   

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα σημαντικότερα προβλήματα που 

εμφανίζουν οι ενήλικες με ΔΕΠΥ 

Πίνακας 4  

 Συνοπτική παρουσίαση των προβλημάτων που εμφανίζουν οι ενήλικες με ΔΕΠΥ 

Οι ενήλικες με ΔΕΠΥ παρουσιάζουν: 

Χαμηλότερα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά επιτεύγματα 

Περισσότερες αλλαγές εργασιών και απολύσεις 

Περισσότερους γάμους και διαζύγια 

Χαμηλότερες ικανότητες οδήγησης 

Περισσότερα έξοδα για την υγεία τους 

Υψηλότερες πιθανότητες για εφηβικές εγκυμοσύνες και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα 

Μεγαλύτερη συναισθηματική δυσπροσαρμοστικότητα 

Μικρότερη πιθανότητα να έχουν αποφοιτήσει από το λύκειο 

Μικρότερη πιθανότητα να αποκτήσουν πτυχίο πανεπιστημίου 

Μικρότερη πιθανότητα να εργάζονται κάπου το παρόν χρονικό διάστημα 

Μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν συλληφθεί 
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Μικρότερη ικανοποίηση από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική τους 

ζωή  

Πιο καθυστερημένοι διάγνωση σε ενήλικες: 

Πιο έξυπνους 

Με τον Απρόσεχτο Τύπο της διαταραχής 

Χειρότερη λειτουργικότητα με φθίνουσα σειρά: 

Εκπαίδευση 

Διαχείριση σπιτιού 

Επάγγελμα 

 

1.7 Διάγνωση στην ενήλικη ζωή 

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Δήλωση Συναίνεσης (Kooij, et al., 2010), σχετικά με τη 

διάγνωση και την θεραπεία της ΔΕΠΥ ενηλίκων,  προκειμένου να γίνει η διάγνωση θα πρέπει να 

γίνει μια εις βάθος αξιολόγηση των συμπτωμάτων και του ιστορικού της διαταραχής 

λαμβάνοντας υπόψη όπου υπάρχει δυνατότητα των αναφορών που μπορεί να συνεισφέρουν οι 

σημαντικοί άλλοι από την παιδική ηλικία του ασθενή, και των αυτοαναφορών του ασθενή. 

Επίσης όπως αναφέρεται υπάρχουν ποικίλα μέσα για την ανίχνευση (screening) και την 

αξιολόγηση (assessment) της διαταραχής, ενώ τα νευροβιολογικά και νευροψυχολογικά τεστ δεν 

είναι ούτε αναγκαία ούτε επαρκή για τη διάγνωση της διαταραχής.  

Μερικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διαγνωστική διαδικασία είναι η δομημένη 

διαγνωστική συνέντευξη για την ΔΕΠΥ ενηλίκων σύμφωνα με τα κριτήρια του DSM-V (APA, 

2013), SCID-5 (First, Williams, Karg, & Spitzer, 2015), η διαγνωστική συνέντευξη για την 

ΔΕΠΥ ενηλίκων που στηρίζεται στα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV, Conner’s Adult 

ADHD Interview for DSM-IV (CAADID, Epstein,  Johnson & Conners, 2001, όπως αναφέρεται 

σε  Pehlivanidis, et al., 2012),  η οποία για τη συνολική διάγνωση της διαταραχής παρουσιάζει 

σημαντικό βαθμό αξιοπιστίας (δείκτης kappa=0.67) (Epstein & Kollins, 2006) ενώ από 
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ερωτηματολόγια ενδεικτικά αναφέρονται η κλίμακα αυτοαξιολόγησης συμπτωμάτων ΔΕΠΥ του 

Π.Ο.Υ (Adult ADHD Self-Report Scales ,ASRS, αναφορά σε Pehlivanidis, et al., 2012), με 

αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας 0.63 με 0.72 και αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων r= 0.58  

με 0.77 (Kessler, Adler, Gruber, Sarawate, Spencer,  & Van Brunt, 2007), η Brown ADD Scale 

Diagnostic Form (BADDS, Brown, 1996, αναφορά σε Pehlivanidis, et al., 2012), με τον δείκτη 

του Cronbach να ισούται με α=0.96 (Muniz, 1996),  η Conners Adult ADHD Rating Scale 

(CAARS, Conners, Erhardt, Sparrow, 1998 αναφορά σε Pehlivanidis, et al., 2012), με την 

εσωτερική αξιοπιστία να κυμαίνεται από 0.86 έως 0.92 και την αξιοπιστία επαναληπτικών 

μετρήσεων να κυμαίνεται από 0.88 έως 0.91 (Erhardt, Epstein, Conners, Parker, & Sitarenios, 

όπως αναφέρεται σε Epstein & Kollins, 2006) και η Wender Utah Rating Scale (WURS, Wender 

& Reimherr, 1993 αναφορά σε Pehlivanidis, et al., 2012), με συντελεστή Cronbach, α=0.89 

(Rossini & O’Connor, 1995). 

Ένα ακόμα μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διάγνωση της ΔΕΠΥ, είναι το 

βιολογικό Τεστ Παυλίδης. Βασίζεται στην παραδοχή ότι οι λανθασμένες οφθαλμοκινήσεις 

αντικατοπτρίζουν μια εγκεφαλική δυσλειτουργία και όχι κάποιο οπτικό ή οφθαλμο-μυικό 

πρόβλημα. Πρόκειται για μια φωτοηλεκρονική καταγραφή της οφθαλμοκίνησης του ασθενή, ο 

οποίος παρακολουθεί σιωπηλά φωτεινά  σημεία στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Κατόπιν η εν λόγω καταγραφή αναλύεται μέσω εξειδικευμένων ηλεκτρονικών προγραμμάτων 

προκειμένου να βγει η διάγνωση. Η διάρκεια του τεστ είναι 15 λεπτά περίπου και η ακρίβεια της 

διάγνωσης εκτιμάται  από τον ερευνητή στο 93,1% (Pavlidis & Samaras, 2005). Παρόλα αυτά 

χρειάζονται περισσότερες έρευνες που να αναπαράγουν το συγκεκριμένο ποσοστό αξιοπιστίας.   
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Εικόνα 5: Καταγραφή οφθαλμογραφήματος δύο ατόμων. Στο επάνω μέρος Α, με την 

μπλε γραμμή καταγράφεται η οφθαλμοκίνηση ενός υγιούς υποκειμένου καθώς παρατηρεί το 

φωτεινό ερέθισμα στην οθόνη του υπολογιστή, που αποτυπώνεται με την κόκκινη γραμμή. Στο 

κάτω μέρος Β, με την μπλε γραμμή καταγράφεται η οφθαλμοκίνηση ενός υποκειμένου με 

έντονη διάσπαση προσοχής που αδυνατεί να παρακολουθήσει με ακρίβεια και συνέπεια την 

κίνηση του φωτεινού ερεθίσματος στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που αποτυπώνεται 

με την κόκκινη γραμμή (Από τις σημειώσεις του καθηγητή Παυλίδη (2013),στα πλαίσια του 

προπτυχιακού μαθήματος Διάσπαση Προσοχής Υπερκινητικότητα-Παρορμητικότητα, του 

τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του  ΠΑΜΑΚ) 

 

Κατά τη διάγνωση, εκτός από τις ψυχικές διαταραχές που παρουσιάζουν συμπτώματα 

που προσομοιάζουν με αυτά της ΔΕΠΥ, θα πρέπει επίσης να  είμαστε προσεχτικοί και με άλλες 

ιατρικές καταστάσεις που μπορεί να μιμούνται τα συμπτώματα της διαταραχής, όπως είναι οι 

αναπτυξιακές διαταραχές , τα προβλήματα όρασης και ακοής, η  υπογλυκαιμία, οι διαταραχές 
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του θυρεοειδή, οι διαταραχές με κρίσεις (seizure disorders, αφαιρετικές κρίσεις-petit mal),  η 

δηλητηρίαση από μόλυβδο, ή όταν υπάρχει ιστορικό κατάχρησης ουσιών ή αλκοόλ (Kolar,  et 

al., 2008).  

  

1.8 Αντιμετώπιση 

 

1.8.1  Φαρμακοθεραπεία  

 

Τα φάρμακα 1
ης 

γραμμής που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ είναι 

τα ψυχοδιεγερτικά (μεθυλφαινιδάτη πχ Ritalin, και δεξαμφεταμίνη). Τα φάρμακα αυτά δρουν 

απελευθερώνοντας και αναστέλλοντας την επαναπρόσληψη των κατεχολαμινών και κυρίως της 

ντοπαμίνης στον εγκέφαλο και βελτιώνουν τα πρωτεύοντα χαρακτηριστικά της διαταραχής, 

έχουν κατηγορηθεί όμως για παρενέργειες. Σε περιπτώσεις όπου τα ψυχοδιεγερτικά δεν 

επιφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως εναλλακτική επιλογή χρησιμοποιούνται τα 

τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (Γιαννοπούλου, 2008. Μάνος, 1997). Ακόμη, για άτομα τα οποία 

έχουν συννοσηρότητα με κατάθλιψη (Spencer, Faraone, & Michelson, 2006, όπως αναφέρεται 

σε Faraone & Antshel, 2008), ή κατάχρηση ουσιών(Wee & Woolverton, 2004, όπως αναφέρεται 

σε Faraone & Antshel, 2008), προτείνεται η ατομοξετίνη η οποία είναι μη διεγερτική ουσία και 

επιδρά στα πυρηνικά συμπτώματα της ΔΕΠΥ.  

Σύμφωνα με τους Faraone, et al., (2004, όπως αναφέρεται σε Torgersen, et al., 2008) 

φαίνεται ότι τα ψυχοδιεγερτικά φάρμακα έχουν μεγάλη επίδραση στα πυρηνικά συμπτώματα της 

ΔΕΠΥ και μάλιστα πρόκειται για μια σχέση αναλογική ανάμεσα στο μέγεθος της δόσης και 
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στην ανταπόκριση στη φαρμακοθεραπεία. Από την άλλη, οι Torgersen, et al., (2008), εφιστούν 

την προσοχή μας  ισχυριζόμενοι ότι θα πρέπει να  υπάρχει εξατομίκευση της δοσολογίας έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και ανεκτικότητα (tolerability). 

Παρά την θετική επίδραση που έχουν τα ψυχοδιεγερτικά στην αντιμετώπιση των 

πυρηνικών συμπτωμάτων της διαταραχής, φαίνεται ότι υπάρχει μικρό ποσοστό συμμόρφωσης 

στη φαρμακοθεραπεία και πολλές φορές οι ενήλικες ασθενείς με ΔΕΠΥ επιλέγουν να τη 

διακόψουν ύστερα από λίγους μήνες παρά την αρχική βελτίωση που παρουσίασαν. Σύμφωνα με 

διάφορες έρευνες σε Καναδά και Ευρώπη φαίνεται ότι μόλις το 20%-34% των συμμετεχόντων 

υπό φαρμακευτική αγωγή (ψυχοδιεγερτικά) συνεχίζουν να λαμβάνουν κανονικά τα φάρμακα 

τους σε χρονικό διάστημα από 7 έως 24 μήνες ύστερα από την έναρξη λήψης της φαρμακευτικής 

αγωγής (Aanoonsen, et al., 2004.Adler, et al., 2005. Biederman et al., 2005. Capone & 

McDonnel, 2006, όπως αναφέρονται σε Torgersen, et al., 2008). 

Βέβαια η φαρμακοθεραπεία από μόνη της δεν είναι αποτελεσματική για όλους και 

κάποιες έρευνες υπολογίζουν ότι μόνο οι μισοί ασθενείς μπορούν να επωφεληθούν από αυτή. 

Πολλοί ειδικοί στο χώρο της ψυχικής υγείας ισχυρίζονται ότι η αποτελεσματικότητα της 

φαρμακοθεραπείας φθίνει σε πιο περίπλοκες περιπτώσεις ΔΕΠΥ, σε περιστατικά ασθενών οι 

οποίοι είτε έλαβαν τη διάγνωση για πρώτη φορά στην ενήλικη ζωή, είτε έλαβαν λανθασμένη 

διάγνωση, είτε εμφανίζουν συννοσηρότητα με άλλες διαταραχές (Wilens, et al., 2000,όπως 

ανααφέρεται σε Ramsay & Rostain, 2005). Επίσης  μια αδυναμία της φαρμακοθεραπείας με 

αντικαταθλιπτικά, είναι ότι μόνο το 20%-50% των ασθενών ανταποκρίνεται σε αυτή ή μπορεί να 

την ανεχτεί, ενώ όσοι ασθενείς τελικά ανταποκρίνονται παρουσιάζουν μείωση μόνο κατά 50% 

των πυρηνικών συμπτωμάτων της διαταραχής (Safren, et al., 2005). Έτσι για τους ασθενείς που 
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δεν επωφελούνται καθόλου από τη φαρμακοθεραπεία ή παρουσιάζουν μια μερική μείωση μόνο 

των συμπτωμάτων τους, έρχονται συμπληρωματικά οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις,  

  

1.8.2 Προτεινόμενη θεραπεία ανάλογα με το νευροβιολογικό μοντέλο 

 

Οι Passarotti και Pavuluri (2011),  αντιστοχίζοντας το κάθε πυρηνικό συστατικό της 

ΔΕΠΥ με τις αντίστοιχες νευρικές λειτουργίες και συστήματα, προτείνουν τις καταλληλότερες 

θεραπευτικές παρεμβάσεις κατά περίπτωση. Οι εν λόγω αντιστοιχήσεις με τις ακόλουθες 

θεραπευτικές προτάσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα. 

 

Πίνακας 5 

 Αντιστοίχηση πυρηνικών συμπτωμάτων ΔΕΠΥ με συμπεριφορές, νευρικές λειτουργίες  και 

θεραπευτικές προτάσεις 

Διάσταση Συμπεριφορά Νευρικές λειτουργίες Θεραπεία 

Συμπεριφορική 

αναστολή 

Παρορμητικότητα Προέρχεται από το γνωστικό ραχιαίο 

μετωποραβδωτό σύστημα (cognitive 

dorsal frontostriatal system: 

DLPFC,VLPFC, dACC, dorsal 

striatum) 

1
η 

θεραπευτική γραμμή: 

ψυχοδιεγερτικά για να 

βοηθήσουν το ραχιαίο 

μετωποραβδωτό σύστημα 

(dorsal frontostriatal 

system) 

Ανταμοιβή Ευαισθησία στη 

ματαίωση 

(Frustration altered 

sensitivity) 

Προέρχεται κυρίως από το κοιλιακό 

ραβδωτό  σε αλληλεπίδραση με το 

ραχιαίο μετωποραβδωτό σύστημα 

(dorsal frontostriatal system, DLPFC, 

VLPFC, dACC, dorsal striatum) 

Εκπαίδευση βασιζόμενη 

σε εξαρτήσεις 

(contingency based 

training) και διαχείριση 

Εκτελεστικές 

λειτουργίες 

Γνωστική ρύθμιση 

(εργαζόμενη 

μνήμη, προσοχή, 

λήψη αποφάσεων, 

σχεδιασμός) 

Προέρχεται κυρίως από το ραχιαίο 

μετωποραβδωτό σύστημα (DLPFC, 

VLPFC, dACC, dorsal striatum) 

Εκπαίδευση στην 

γνωστική βελτίωση μέσω 

υπολογιστή με 

ανατροφοδότηση, εστίαση 

στις γνωστικές λειτουργίες 
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πχ εργαζόμενη μνήμη, 

αναστολή, επίλυση 

προβλημάτων) 

Σημείωση. dACC=dorsal anterior cingulate cortex=φλοιός της πρόσθιας ραχιαίας μοίρας της 

έλικας του προσαγωγίου,  DLPFC=dorso lateral prefrontal cortex=έξω ραχιαίος προμετωπιαίος 

φλοιός,  vACC=ventral anterior cingulate cortex=φλοιός της πρόσθιας κοιλιακής μοίρας της 

έλικας του προσαγωγίου, VLPFC= ventro lateral prefrontal cortex=έξω κοιλιακός 

προμετωπιαίος φλοιός, VMPFC=ventro medial prefrontal cortex=έσω κοιλιακός προμετωπιαίος 

φλοιός. 

 

1.8.3 Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις 

 

Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις όπως η Γνωστική 

Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, η θεραπεία τροποποίησης της συμπεριφοράς, η εκπαίδευση σε 

κοινωνικές δεξιότητες και η εκπαίδευση γονέων (Γιαννοπούλου, 2008) 

Παραδοσιακές θεραπείες που δεν είναι δομημένες και χρησιμοποιούν τον ελεύθερο 

συνειρμό, όταν αντιμετωπίζουν ασθενείς με μικρή συμμόρφωση στη θεραπεία κάνουν λόγο για 

άμυνα απέναντι σε απαγορευμένες ενορμήσεις, χαμηλή αυτοεκτίμηση και για  αντίσταση στη 

θεραπεία, φαίνονται αναποτελεσματικές για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ. Πολλές φορές 

μάλιστα προκαλούν μεγαλύτερη ματαίωση στους ασθενείς και αισθήματα και απέχθειας για τον 

εαυτό (Ratey, et al., 1992). 

Φαίνεται ότι για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ αποτελεσματικές κρίνονται οι 

παρεμβάσεις στις οποίες ο θεραπευτής έχει ενεργητικό ρόλο, δίνεται έμφαση στην ποιότητα της 

θεραπευτικής σχέσης και στη συνεργασία με τον πελάτη, αξιολογούν την ετοιμότητα αλλαγής 
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του πελάτη,  περιέχουν λογικούς θεραπευτικούς κανόνες και ψυχοεκπαίδευση, εστιάζουν στην 

επίλυση προβλημάτων καθώς και στην εκμάθηση στρατηγικών για το πώς να ζει κανείς με τη 

διαταραχή, προσφέρουν γνωστική αναδόμηση και πιο ελαστικές στάσεις, στηρίζονται στη φύση  

της δοκιμής και σφάλματος (trial and error) που χαρακτηρίζει τη θεραπευτική αντιμετώπιση της 

ΔΕΠΥ ενηλίκων, ενθαρρύνουν εξατομικευμένες στρατηγικές διαχείρισης του προβλήματος, και 

παρέχουν συνεχή διαμόρφωση της γνωστικής αντίληψης του περιστατικού (case 

conceptualization) λαμβάνοντας υπόψη τους και άλλες κλινικές υπηρεσίες πχ για παροχή 

φαρμακοθεραπείας ή για καθοδήγηση (coaching) (Ramsay & Rostain, 2007) 

Η καθοδήγηση (coaching), ως θεραπευτική προσέγγιση,  βοηθά τους ασθενείς να 

ξεπεράσουν τις δυσκολίες και τα εμπόδια, ενώ ο ρόλος των καθοδηγητών (coaches) είναι να 

ενθαρρύνουν τους ασθενείς και να τους προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη που 

χρειάζονται προκειμένου να αποκτήσουν θετικά βιώματα και να φέρουν εις πέρας δύσκολες 

υποχρεώσεις της καθημερινής ζωής (Ramsay & Rostain, 2007). Διαφέρει από την Γνωστική 

Συμπεριφορική Θεραπεία και άλλες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις αφού δεν κάνει αξιολόγηση 

και διάγνωση ή δεν λαμβάνει υπόψη της διάφορα ιατρικά ή αναπτυξιακά θέματα που έχουν να 

κάνουν με την εν λόγω διαταραχή, όμως στοχεύει σε μετρήσιμες συμπεριφορικές αλλαγές και 

για αυτό  το λόγο σε ορισμένα θεραπευτικά πρωτοκόλλα, η καθοδήγηση (coaching) 

συμπεριλαμβάνεται σε κάποιες συνεδρίες (Stevenson, et al, 2002. Stevenson, et al.,  2003 όπως 

αναφέρονται σε Ramsay & Rostain, 2007.  Safren, et al., 2005). 

Ένα πρόγραμμα καθοδήγησης (coaching) μπορεί να περιλαμβάνει: αποδοχή της 

διαταραχής, σωστή διαχείριση του χρόνου , οργάνωση του σπιτιού και των οικονομικών, 

εστίαση της προσπάθειας και της προσοχής σε ένα στόχο τη φορά, διαχείριση δυσκολιών με τις 
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κοινωνικές σχέσεις και την εργασία, κατανόηση των συναισθηματικών αντιδράσεων που 

απορρέουν από τη ΔΕΠΥ κτλ (Kooij, et al., 2010) 

 

1.8.3.1  Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία 

 

Η ΓΣΘ είναι μια δομημένη, βραχεία, προσανατολισμένη στο πρόβλημα μορφή 

ψυχοθεραπείας, η οποία αναπτύχθηκε από τον Aaron Beck για την αντιμετώπιση της 

κατάθλιψης (Beck, 1967 όπως αναφέρεται σε Beck, 2011), γρήγορα όμως η χρήση της 

επεκτάθηκε και σε άλλα ψυχιατρικά προβλήματα επιδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της. 

Είναι αρκετά ευέλικτη, απευθυνόμενη σε ασθενείς διάφορων ηλικιών, από μικρά παιδιά έως 

ηλικιωμένους, προερχόμενους από ποικίλα πολιτισμικά ή εκπαιδευτικά πλαίσια. Οι συνεδρίες 

μπορεί να γίνουν ατομικά, ομαδικά, να απευθυνθεί σε ζευγάρια ή οικογένειες.  Στηρίζεται στη 

γνωστική αντίληψη (conceptualization) του κάθε πελάτη ξεχωριστά,  δηλαδή την κατανόηση του 

συστήματος των γνωσιών και των πεποιθήσεων του, και στοχεύει στην γνωστική αναδόμηση. 

Στηρίζεται στην ανάπτυξη  θεραπευτικής συμμαχίας και την  ενεργό συμμετοχή του πελάτη, έχει  

εκπαιδευτικό χαρακτήρα επιδιώκοντας μακροπρόθεσμα να κάνει τον πελάτη θεραπευτή του 

εαυτού του, διαθέτει συγκεκριμένες τεχνικές που στοχεύουν στο  να αλλάξουν τον 

δυσλειτουργικό τρόπο σκέψης, τη διάθεση και τη συμπεριφορά. Σύμφωνα με το γνωστικό 

μοντέλο, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, η συμπεριφορά και η φυσιολογία του ανθρώπου 

επηρεάζονται από τον τρόπο αντίληψης και ερμηνείας των καταστάσεων (Beck, 2011) 

Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας ΓΣΘ ορίζεται από θεραπευτή και πελάτη η ατζέντα των 

θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν, ελέγχεται η διάθεση του πελάτη, ανακαλούνται τα 
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σημαντικότερα σημεία της προηγούμενης συνεδρίας, ελέγχεται η εργασία που ανατέθηκε στον 

πελάτη την προηγούμενη εβδομάδα, συζητιούνται τα θέματα της ατζέντας, ορίζεται νέα εργασία 

για το σπίτι, ανακεφαλαιώνονται τα βασικά σημεία – συμπεράσματα της τρέχουσας συνεδρίας, 

και ο θεραπευτής ζητά ανατροφοδότηση από τον πελάτη για τα όσα ειπώθηκαν κατά την 

συνεδρία (Beck, 2011). 

 

1.8.3.2 Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και ΔΕΠΥ 

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του NICE (2008) η επιλογή της Γνωστικής Συμπεριφορικής 

Θεραπείας (ΓΣΘ) για ενήλικες με ΔΕΠΥ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν: 

1. το άτομο με ΔΕΠΥ έχει ενημερωθεί σχετικά με τις επιλογές φαρμακοθεραπείας που μπορεί να 

λάβει και αποφάσισε ότι δεν θέλει να πάρει φάρμακα 

2. η φαρμακοθεραπεία έχει αποδειχτεί ότι είναι εν μέρει αποτελεσματική ή αναποτελεσματική ή 

ο ασθενής δεν μπορεί να την ανεχτεί 

3. ο ασθενής έχει δυσκολία να αποδεχτεί τη διάγνωση της διαταραχής ή έχει δυσκολία να 

αποδεχτεί και να συμμορφωθεί με τη φαρμακοθεραπεία 

4. όταν υπάρχουν υπολειμματικά συμπτώματα και η ψυχοθεραπεία θεωρείται επαρκής για να 

αντιμετωπίσει την βλάβη (ήπια προς μέτρια) της λειτουργικότητας 

(https://nice.org.uk/guidance/cg72, όπως ανακτήθηκε στις 23/5/17) 

Η ΓΣΘ στοχεύει στα πυρηνικά συμπτώματα της ΔΕΠΥ (απροσεξία, υπερκινητικότητα, 

παρορμητικότητα) και στην βελτίωση της συνολικής λειτουργικότητας των ενήλικων ατόμων με 

ΔΕΠΥ, βοηθώντας τα να ενσωματώσουν στο ρεπερτόριο τους ανάλογες αντισταθμιστικές 

στρατηγικές που έχουν να κάνουν με την οργάνωση, την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας, 

https://nice.org.uk/guidance/cg72
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την διαχείριση του χρόνου, τον σχεδιασμό. Επιπλέον, βοηθά στην αντιμετώπιση των  

δυσλειτουργικών γνωσιών και πεποιθήσεων που αναπτύσσουν συνήθως οι ενήλικες με ΔΕΠΥ 

ύστερα από ένα μακρύ ιστορικών αποτυχιών, μειωμένης απόδοσης και κακών διαπροσωπικών 

σχέσεων, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη γέννηση συναισθημάτων άγχους, κατάθλιψης, ενοχής 

και θυμού  (Knouse & Safren, 2010), παρότι η βελτίωση των δευτερευόντων προβλημάτων 

μπορεί να γίνει πιο σταδιακά και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου (Young, Khondoker, Emilsson, 

Sigurdsson,  Philipp-Wiegmann, Baldursson, Olafsdottir, & Gudjonsson (2015). Η επίδραση της 

φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ 

ιδιαίτερα δε όταν συνδυάζεται με φαρμακοθεραπεία (Mongia & Hechtman, 2012), βελτιώνοντας 

τη χαμηλή λειτουργικότητα των ασθενών (Ramsay, 2007). 

Η  ΓΣΘ με τη διδασκαλία προσαρμοστικών δεξιοτήτων και τη ψυχοεκπαίδευση των 

ασθενών σχετικά με το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος  τους και πώς οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν με τις εκτελεστικές τους λειτουργίες συνεισφέρουν στα καθημερινά λειτουργικά 

τους προβλήματα, μπορεί να τους  προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση, αποδοχή  και 

προσαρμογή στη διαταραχή (habilitation) (Ramsay & Rostain, 2007, όπως αναφέρεται σε 

Ramsay, 2007). Έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αποδοχή του προβλήματος, όχι αποποιούμενοι 

την ευθύνη την αλλαγής, αλλά αναπτύσσοντας στρατηγικές διαχείρισης και αντιμετώπισης των 

δυσκολιών (Ramsay, 2007). Αποκτώντας μεγαλύτερη επίγνωση της διαταραχής, βελτιώνεται η 

αυτοεκτίμηση των ασθενών (Mongia & Hechtman, 2012). 

Τα προγράμματα της ΓΣΘ που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ 

ενηλίκων περιλαμβάνουν είτε γνωστικές στρατηγικές, όπως η γνωστική αναδόμηση, η 

οργάνωση, η διαχείριση του χρόνου, η αντιμετώπιση της αναβλητικότητας, η διαχείριση θυμού, 

η επίλυση προβλήματος κτλ, είτε συναισθηματικές στρατηγικές, όπως η συναισθηματική 
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ρύθμιση, ο έλεγχος των παρορμήσεων, ο αυτοέλεγχος, η αυτο-κινητοποίηση, ο αυτοσεβασμός 

κτλ, είτε συνδυασμό και των δύο (Mongia & Hechtman, 2012)  

Μιλώντας για γνωστική  αναδόμηση στη ΔΕΠΥ, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι άνθρωποι 

με ΔΕΠΥ δεν έχουν μόνο αυτόματες αρνητικές σκέψεις οι οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν 

και να αναδομηθούν καθώς περιέχουν γνωστικές διαστρεβλώσεις, αλλά πολύ συχνά 

παρουσιάζουν και έναν «υπερβάλλον θετικό τρόπο σκέψης», αφού μπορεί να υπερεκτιμήσουν 

την απόδοσή τους, σε τομείς όπου είναι λιγότερο επιδέξιοι από άλλους ανθρώπους  (Knouse, 

Bagwell, Barkley, & Murphy, 2005 όπως αναφέρεται σε Sprich, et al., 2010). Οι 

δυσπροσαρμοστικές θετικές σκέψεις, αντιμετωπίζονται όπως και οι αρνητικές, με τους ασθενείς 

να τις καταγράφουν και να τις αναδομούν,  αναπτύσσοντας πιο ρεαλιστικές και αποτελεσματικές 

απαντήσεις (Sprich, et al., 2010). 

Σύμφωνα με τους Knouse και Safren (2010), η ψυχοεκπαίδευση για τη ΔΕΠΥ δεν είναι 

από μόνη της επαρκής συνθήκη για να επιφέρει τη βελτίωση των συμπτωμάτων, και αναφέρουν 

ότι τα χαρακτηριστικά που κάνουν αποτελεσματικές τις ΓΣ θεραπείες είναι: 

1. η σύντομη διάρκεια τους, περίπου 10 συνεδρίες 

2. ένα περιεχόμενο που να είναι σε μορφή εγχειριδίου (manualized) 

3. η παροχή φυλλαδίων ή ενός βιβλίου για τον πελάτη, το οποίο θα περιλαμβάνει ασκήσεις που 

θα του επιτρέπουν να εξασκηθεί κατά το μεσοδιάστημα των συνεδριών σε δεξιότητες που έχει 

διδαχθεί 

4. η επικέντρωση στην εκμάθηση αντισταθμιστικών στρατηγικών που μπορούν να ενισχύσουν 

το οπλοστάσιο των ασθενών κατά την αντιμετώπιση δυσκολιών που σχετίζονται με τη ΔΕΠΥ 

5. η διδασκαλία δεξιοτήτων που έχουν να κάνουν με την οργάνωση και τον σχεδιασμό 

6. η διαχείριση δυσκολιών που έχουν να κάνουν με την κινητοποίηση των πελατών και   
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7. η διδασκαλία ενός πιο ρεαλιστικού και προσαρμοστικού τρόπου σκέψης. Επίσης οι ίδιοι 

ερευνητές αναφέρουν ότι το καθοριστικό στοιχείο επιτυχίας ενός θεραπευτικού προγράμματος 

είναι η συνεχής εξάσκηση σε ένα περιορισμένο αριθμό δεξιοτήτων έως ότου αυτές να 

αφομοιωθούν από το άτομο παρά η διδασκαλία ενός μεγάλου εύρους δεξιοτήτων και 

στρατηγικών για τις οποίες δεν υπάρχει επαρκής χρόνος μέχρι το άτομο να τις μάθει καλά και να 

αυτοματοποιήσει τη χρήση τους. 

Οι ενήλικες είναι περισσότερο γνωστικά ανεπτυγμένοι  και με μεγαλύτερη εμπειρία ζωής 

από τα παιδιά και έτσι μπορούν να αφομοιώσουν καλύτερα τις δεξιότητες και τις στρατηγικές 

που εμπεριέχονται σε ένα πρόγραμμα ΓΣΘ (Safren, Otto, Sprich, Winett,  Wilens, & Biederman, 

2005). Έτσι αυτό το είδος θεραπείας μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό για εκείνους αφού 

συγκριτικά με μικρότερες ηλικιακές ομάδες, συμμετέχουν με δική τους βούληση και με 

μεγαλύτερη κινητοποίηση, μιας και είναι πιο συνειδητοποιημένοι σχετικά με τα ελλείμματα και 

τις δυσκολίες που επιφέρει η διαταραχή στη ζωή τους, αναζητούν πιο ενεργητικά θεραπευτικές 

μεθόδους για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και κατά συνέπεια είναι δυνατό να επωφεληθούν 

περισσότερο από θεραπευτικά προγράμματα που έχουν να κάνουν με την εκμάθηση δεξιοτήτων  

(Mongia & Hechtman, 2012).  

Οι Dittner, Russel, & Chalder, (2014) επισημαίνουν ότι το ενδιαφέρον μας σχετικά με 

την επίδραση της ΓΣΘ στη ΔΕΠΥ θα πρέπει να επικεντρωθεί στους μηχανισμούς που 

προκαλούν την αλλαγή. Μερικά ερωτήματα που θέτουν οι συγκεκριμένοι ερευνητές είναι εάν τα 

συμπτώματα και η δυσφορία μειώνονται επειδή οι άνθρωποι έχουν αποκτήσει δεξιότητες για να 

διαχειρίζονται τα συμπτώματα τους ή εάν είναι απαραίτητη η αλλαγή των αυτόματων αρνητικών 

σκέψεων, των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων για τον εαυτό ή των αντισταθμιστικών 

στρατηγικών προκειμένου να είναι αποτελεσματική η ΓΣΘ. Συμπληρωματικά οι Knouse & 
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Safren (2010) θέτουν το ερώτημα εάν οι μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ΓΣΘ 

θα πρέπει να επικεντρώνονται στα συμπτώματα, στην εφαρμογή των δεξιοτήτων ή την βελτίωση 

της λειτουργικότητας. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των γνωστικών – 

συμπεριφορικών παρεμβάσεων για την ΔΕΠΥ ενηλίκων. 

Πίνακας 6 

 Συνοπτική καταγραφή των χαρακτηριστικών των γνωστικοσυμπεριφορικών παρεμβάσεων 

Στρατηγικές για τη ΓΣΘ: 

Γνωστικές: γνωστική αναδόμηση (θετικός και αρνητικός τρόπος σκέψης),οργάνωση, 

σχεδιασμός, διαχείριση  χρόνου,  αντιμετώπιση της αναβλητικότητας, η διαχείριση 

θυμού, η επίλυση προβλήματος κτλ 

Συναισθηματικές: συναισθηματική ρύθμιση, ο έλεγχος των παρορμήσεων, ο 

αυτοέλεγχος, η αυτο-κινητοποίηση, ο αυτοσεβασμός κτλ  

Συνδυασμός και των δύο 

Στοχεύει και βελτιώνει: 

Πυρηνικά συμπτώματα της ΔΕΠΥ, άγχος, κατάθλιψη και λοιπή συννοσηρότητα, 

διαχείριση θυμού, χαμηλή αυτοεκτίμηση, συνολική λειτουργικότητα, κατανόηση, 

αποδοχή και προσαρμογή στη διαταραχή 

Χαρακτηριστικά αποτελεσματικών ΓΣ παρεμβάσεων: 

1. σύντομη διάρκεια,( ≈10 συνεδρίες) 

2. περιεχόμενο σε μορφή εγχειριδίου (manualized) 

3. παροχή φυλλαδίων ή βιβλίου για τον πελάτη, με ασκήσεις για εξάσκηση σε 

διδαχθείσες δεξιότητες 

4. διδασκαλία αντισταθμιστικών στρατηγικών για αντιμετώπιση δυσκολιών που 

σχετίζονται με τη ΔΕΠΥ 

5. η διδασκαλία δεξιοτήτων οργάνωσης και σχεδιασμού 

6. η διαχείριση δυσκολιών με μη κινητοποιημένους ασθενείς   

7. η διδασκαλία ρεαλιστικού και προσαρμοστικού τρόπου σκέψης 

8. συνεχής εξάσκηση σε περιορισμένο αριθμό δεξιοτήτων, αφομοίωση και 

αυτοματοποίηση τους 

Πιο αποτελεσματική για: 

Ενήλικες >Παιδιά 
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1.8.3.3 Εφαρμογές ΓΣΘ στη ΔΕΠΥ – ερευνητικά ευρήματα 

 

Υπάρχει πληθώρα ερευνητικών στοιχείων αναφορικά με την αποτελεσματικότητα 

παρεμβάσεων γνωστικοσυμπεριφορικού προσανατολισμού, αν και οι διάφορες έρευνες 

παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους ως προς την αρτιότητα του μεθοδολογικού τους 

σχεδιασμού. 

Οι Wilens et al. (1999, όπως αναφέρεται σε Ramsay & Rostain, 2007), σε μια ανοιχτή 

κλινική μελέτη  εφάρμοσαν μια τροποποιημένη ατομική γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία 

σε ασθενείς όπου η φαρμακευτική τους αγωγή είχε σταθεροποιηθεί, και φάνηκε ότι παρότι η 

φαρμακευτική αγωγή από μόνη της είχε επιφέρει σημαντικές κλινικές βελτιώσεις, η επακόλουθη 

προσθήκη της ΓΣΘ μείωσε τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ, το άγχος, την 

κατάθλιψη και τη συνολική λειτουργικότητα των ασθενών. Βέβαια στην εν λόγω μελέτη δεν 

μπορεί να αποδοθεί με ακρίβεια αν η βελτίωση οφείλεται στην ψυχοκοινωνική παρέμβαση, στην 

συνέχιση της επίδρασης της φαρμακοθεραπείας ή σε ένα συνδυασμό τους. 

Στον μη τυχαιοποιημένο κλινικό τους έλεγχο οι Wiggins, Singh, Getz, & Hutchins (1999,  

όπως αναφέρεται σε Ramsay & Rostain, 2007), παρείχαν ένα ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα 4 

συνεδριών σε 9 ενήλικες με ΔΕΠΥ  με έμφαση στην αμοιβαία αλληλεπίδραση ανάμεσα στις 

σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές καθώς και στη διδασκαλία στρατηγικών 

σχετικά με την θέσπιση ρεαλιστικών στόχων, την οργάνωση, τη διαχείριση του χρόνου και την 

ολοκλήρωση των καθηκόντων. Οι συμμετέχοντες  παρουσίασαν βελτίωση σε θέματα που είχαν 

να κάνουν με την έλλειψη οργάνωσης και την έλλειψη προσοχής. Το παράδοξο είναι ότι οι 

συμμετέχοντες της ίδιας ομάδας παρουσίασαν  χαμηλότερη αυτοεκτίμηση μετά την παρέμβαση, 

γεγονός που αποδίδεται σύμφωνα με τους ερευνητές στα αρνητικά συναισθήματα που προκαλεί 
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η καθαυτή διάγνωση της ΔΕΠΥ, καθώς και η συνειδητοποίηση της μακροχρόνιας επίδρασης 

των εν λόγω συμπτωμάτων στη λειτουργικότητα τους.   

Μια ακόμη προσπάθεια ΓΣ προσέγγισης σε ενήλικους ασθενείς με ΔΕΠΥ ήταν η 

τροποποιημένη γνωστική θεραπεία του McDermott (2000, όπως αναφέρεται σε Knouse & 

Safren, 2010), περιλαμβάνοντας τόσο τεχνικές που αποσκοπούσαν στη γνωστική αναδόμηση 

των δυσπροσαρμοστικών σκέψεων όσο και ψυχοεκπαίδευση και στρατηγικές τροποποίησης του 

περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 26 ασθενείς υπό φαρμακευτική αγωγή και δεν 

υπήρχε ομάδα ελέγχου. Μετά το πρόγραμμα το 96% των ασθενών χαρακτηρίστηκε ως 

«βελτιωμένο» ή «πολύ βελτιωμένο», με σημαντική μείωση των συμπτωμάτων. Η εν λόγω 

έρευνα δέχθηκε κριτική για τις μεθοδολογικές της αδυναμίες καθώς και για τον μεγάλο αριθμό 

συνεδριών που απαιτούνταν (36 συνεδρίες). 

Αναγνωρίζοντας ότι οι ενήλικες με ΔΕΠΥ αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με 

τους ασθενείς που πάσχουν από Μεταιχμιακή Διαταραχή Προσωπικότητας αναφορικά με την 

ρύθμιση του συναισθήματος, τον έλεγχο της παρορμητικότητας, την αυτοεκτίμηση και τις 

διαπροσωπικές σχέσεις, οι  Hesslinger , Tebartz van Elst, Nyberg, Dykierek, Richter, Berner και 

Ebert, το 2002 στη  Γερμανία εφάρμοσαν την Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία της Linehan 

(Linehan’s Dialectical Behavioral Therapy) σε μια μη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή. 

Επρόκειτο για ένα ομαδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης δεξιοτήτων, διάρκειας 13 εβδομάδων, σε 8 

ενήλικες συμμετέχοντες με ΔΕΠΥ, κατά το οποίο σε κάθε συνεδρία διδασκόταν μια 

συγκεκριμένη δεξιότητα που είχε να κάνει με τον  έλεγχο της παρορμητικότητας, τον 

αυτοσεβασμό, τις σχέσεις κτλ. Το πρόγραμμα αυτό όπως αποτιμήθηκε είχε στατιστικά 

σημαντικά αποτελέσματα στη βελτίωση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ, στην προσωπική υγεία 

όπως προέκυψε από αυτοαξιολογήσεις καθώς και στην επιλεκτική και στην διαμοιρασμένη 



53 

 

 

 

προσοχή (selective and split attention) όπως προέκυψε από νευροψυχολογικά τεστ, ενώ αυτό 

που αξιολόγησαν οι συμμετέχοντες ως θετικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι οι 

σχέσεις με τους άλλους στην ομάδα καθώς και η ψυχοεκπαίδευση που έλαβαν για το πρόβλημα 

τους. Επίσης αναφέρθηκε μείωση των καταθλιπτικών και άλλων ψυχοπαθολογικών 

συμπτωμάτων και μείωση της συνολικής βλάβης (impairment). Το ίδιο πρόγραμμα 

επαναλήφθηκε μεταγενέστερα σε μια ανοιχτή δοκιμή με  72 συμμετέχοντες (Philipsen, Richter, 

Peters, et al., 2007,  όπως αναφέρεται σε Knouse & Safren, 2010), με παρόμοια αποτελέσματα. 

Οι Stevenson, Whitmont, Bornholt, Livesey, & Stevenson (2002) στον τυχαιοποιημένο 

κλινικό τους έλεγχο εφάρμοσαν ένα εντατικό πρόγραμμα γνωστικής αποκατάστασης (cognitive 

remediation program, CRP), διάρκειας 82 ωρών, σε 22 ενήλικες με ΔΕΠΥ, στοχεύοντας στη 

τροποποίηση του περιβάλλοντος, την επανεκπαίδευση των γνωστικών λειτουργιών και τη 

διδασκαλία εσωτερικών και εξωτερικών αντισταθμιστικών στρατηγικών με την παράλληλη 

υποστήριξη καθοδηγητών (coaches). Η πειραματική ομάδα συγκρινόμενη με την ομάδα ελέγχου 

(λίστα αναμονής) ανέφερε βελτίωση στα συμπτώματα της ΔΕΠΥ, των δεξιοτήτων οργάνωσης, 

του θυμού, ενώ η βελτίωση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ διατηρήθηκε ένα χρόνο μετά κατά τον 

επανέλεγχο.  

Σε παρόμοια έρευνα τους ένα χρόνο αργότερα οι Stevenson, Stevenson και Whitmont 

(όπως αναφέρεται σε Ramsay & Rostain, 2007) τροποποίησαν το προαναφερόμενο πρόγραμμα 

τους έτσι ώστε να γίνει πιο αυτοκαθοδηγούμενο με  ελάχιστη επαφή με τον θεραπευτή και το 

εφάρμοσαν σε 17 ενήλικες με ΔΕΠΥ για 8 εβδομάδες. Σε κάθε συμμετέχοντα αντιστοιχούσε και 

ένας καθοδηγητής (coach) ο οποίος του υπενθύμιζε τηλεφωνικά να ακολουθεί το πρόγραμμα 

αυτοβοήθειας και κατέγραφε τη συμμόρφωση. Οι συμμετέχοντες της πειραματικής ομάδας 

παρουσίασαν βελτίωση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ, της οργάνωσης τους και του 
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χαρακτηρολογικού και καταστασιακού θυμού τους συγκρινόμενοι με την ομάδα ελέγχου (λίστα 

αναμονής) καθώς και με τις αρχικές τους μετρήσεις πριν την έναρξη του προγράμματος. 

Οι  Safren, et al., (2005) εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα γνωστική συμπεριφορικής 

ψυχοθεραπείας σε ενήλικες με ΔΕΠΥ υπό σταθεροποιημένη φαρμακευτική αγωγή, οι οποίοι 

όμως βίωναν υπολειμματικά συμπτώματα της διαταραχής. Το πρόγραμμα με τις 3 βασικές του 

θεματικές στόχευε στη διδασκαλία δεξιοτήτων οργάνωσης και σχεδιασμού, τη μείωση των 

διασπάσεων και τη γνωστική αναδόμηση. Οι  16 συμμετέχοντες της πειραματικής ομάδας 

παρουσίασαν βελτίωση στα συμπτώματα της ΔΕΠΥ σύμφωνα με τις αυτοαξιολογήσεις τους και  

τις αξιολογήσεις των τυφλών αξιολογητών (blind examiners), μείωση της κατάθλιψης και του 

άγχους τόσο μέσα από αυτοαξιολογήσεις και αξιολογήσεις των κλινικών, καθώς και βελτίωση 

της συνολικής λειτουργικότητας τους, συγκρινόμενοι με την πειραματική ομάδα (μόνο 

φαρμακευτική αγωγή) και τις αρχικές τους μετρήσεις. 

Οι  Rostain and Ramsay (2006) σε μια ανοιχτή κλινική μελέτη εφάρμοσαν συνδυασμό 

ΓΣΘ και φαρμακοθεραπείας σε 43 ενήλικες ασθενείς, όπου το 80% αυτών είχε τουλάχιστον μια 

συννοσηρή διαταραχή. Το θεραπευτικό πρωτόκολλο εφαρμόστηκε για περίπου 6 μήνες και 

εστίαζε στη ψυχοεκπαίδευση, τη διαχείριση συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ, την αναδόμηση 

δυσλειτουργικών γνωστικών και συμπεριφορικών προτύπων, τον προσδιορισμό προσωπικών 

δυνατοτήτων και πηγών υποστήριξης, ενώ έδινε έμφαση στο πώς γινόταν αντιληπτές οι 

δυσκολίες που προκαλούσε η διαταραχή από το ίδιο το άτομο. Η παρέμβαση είχε ως 

αποτέλεσμα τη στατιστικά σημαντική μείωση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ, του άγχους και της 

κατάθλιψης όπως προέκυψε από τις αυτοαναφορές των ασθενών , του αισθήματος του 

αβοήθητου και του άγχους, της κατάθλιψης και της συνολικής λειτουργικότητας  όπως 

προέκυψε από τις εκτιμήσεις των κλινικών.  
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Στην προσπάθεια να βελτιώσουν την συντηρούμενη προσοχή (sustained attention) και τη 

ρύθμιση του συναισθήματος οι Zylowska, Ackerman, Yang, Futrell, Horton, Hale, et al., (2008), 

εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο διαλογισμό μέσω mindfulness (Mindfulness 

Meditation Training), διάρκειας 8 εβδομάδων σε 24 ενήλικες και 8 έφηβους με ΔΕΠΥ. Μετά την 

ολοκλήρωση του, οι συμμετέχοντες ανέφεραν σημαντική μείωση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ 

(απροσεξίας, υπερκινητικότητας και παρορμητικότητας) με το 30% των συμμετεχόντων να 

αναφέρει μείωση των συμπτωμάτων από 30% και άνω. Επίσης οι συμμετέχοντες επέδειξαν 

νευροψυχολική βελτίωση σε καταστάσεις που προκαλούσαν σύγκρουση της προσοχής (attention 

conflict) και στην ικανότητα αλλαγής πλαισίου (set-shifting). Η μοναδικότητα αυτής της 

ερευνητικής προσπάθειας ήταν ότι στόχευσε απευθείας στην αντιμετώπιση των ελλειμμάτων της 

προσοχής και όχι στη διδασκαλία αντισταθμιστικών στρατηγικών για τη διαχείριση των 

πυρηνικών συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ. 

Οι Braham, et al., 2009 (όπως αναφέρεται σε Mongia & Hechtman, 2012) εφάρμοσαν 

ένα σύντομο πρόγραμμα ΓΣΘ σε 61 ενήλικες με ΔΕΠΥ υπό φαρμακευτική αγωγή, στοχεύοντας 

παράλληλα στην αντιμετώπιση του άγχους, της κατάθλιψης, της χαμηλής αυτοεκτίμησης και 

αυτεπάρκειας, συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου (λίστα αναμονής). Το πρόγραμμα 

περιελάμβανε 3 μονοήμερα εφαρμοσμένα εργαστήρια (workshops) ΓΣΘ, σε διάστημα 3 μηνών. 

Μετά το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες της πειραματικής ομάδας απέκτησαν περισσότερες 

γνώσεις για τη ΔΕΠΥ, και βελτιώθηκε η αυτοεκτίμηση και η αίσθηση αυτεπάρκειας που 

διέθεταν, όμως το άγχος και η κατάθλιψη βελτιώθηκαν και στις 2 ομάδες. Στην εν λόγω έρευνα 

υπήρχε μεγάλο ποσοστό παραίτησης από τη θεραπεία (drop out), αφού 20 υποκείμενα 

αποχώρησαν από το πρόγραμμα.  
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 Oι Safren, Sprich, Mimiaga, Surman, Knouse, Groves και Otto, (2010) επανέλαβαν το 

πρόγραμμα που εφαρμόστηκε το 2005 από τους Safren et al., και αυτή τη φορά συνέκριναν τα 

αποτελέσματα της ΓΣΘ σε ενήλικες με ΔΕΠΥ έναντι της ομάδας ελέγχου που εκπαιδεύτηκε στη 

χαλάρωση.  Η πειραματική ομάδα έδειξε βελτίωση στα συμπτώματα της ΔΕΠΥ και η βελτίωση 

αυτή διατηρήθηκε ένα χρόνο μετά. 

Οι  Virta, Salakar, Antila, Chydenius, Partinen, Kaski, et al., (2010) συνέκριναν ενήλικες 

με ΔΕΠΥ που έλαβαν ομαδική ΓΣΘ, με μια ομάδα ασθενών που έλαβαν γνωστική θεραπεία 

μέσω υπολογιστή και μια 2
η
 ομάδα ελέγχου που δεν έλαβε καμία θεραπεία. Η ομάδα της ΓΣΘ 

παρακολούθησε 10 εβδομαδιαίες συνεδρίες και οι θεματικές που πραγματεύτηκε το πρόγραμμα 

ήταν σχετικές με την προσοχή, την  κινητοποίηση, την  οργάνωση και τον σχεδιασμό, τη 

διαχείριση του στρες και την χαλάρωση, την αυτοεκτίμηση, ενώ γινόταν ενασχόληση και με 

θέματα που ενδιέφεραν προσωπικά τους συμμετέχοντες. Η ομάδα της ΓΘ, παρακολούθησε 20 

συνεδρίες, 2 φορές τη βδομάδα και δεχόταν εκπαίδευση σε εκτελεστικές λειτουργίες, στην 

προσοχή και στην εργαζόμενη μνήμη, μέσω υπολογιστή, μια τακτική που όπως επισημαίνεται 

και από τους White & Shah (2006, όπως αναφέρεται σε Virta, et al., 2010) βοηθά πολύ στη 

μείωση των προβλημάτων προσοχής. Η ομάδα της ΓΣΘ έδειξε μια βελτιωτική τάση σύμφωνα με 

τις αυτοαναφορές στην προσοχή, στη μνήμη και στο συνολικό σκορ στο self-rated Brown ADD 

Scale (BADDS), καθώς και στην υποκλίμακα δουλειά/μελέτη του Quality of Life Enjoyment 

and Satisfaction Questionnaire (Q-LES-Q), συγκρινόμενη με την ομάδα ελέγχου, ενώ η ομάδα 

της γνωστικής θεραπείας παρουσίασε μόνο μια βελτιωτική τάση στην βαθμολογία 

συναισθήματος του BADDS σε σχέση με την ομάδα ελέγχου και καμία άλλη βελτίωση. Ακόμη, 

η ομάδα της ΓΣΘ έδειξε μεγαλύτερη βελτίωση στις αυτοαξιολογήσεις τόσο στην κλίμακα της 
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προσοχής του BADDS όσο και στο SCL-16, που είναι μέρος του SCL-90, σε σχέση με την 

ομάδα που έλαβε γνωστική θεραπεία.  

Στην έρευνα τους οι Solanto ,Wasserstein, Mitchell, Abikoff, Alvir, & Kofman (2010) 

μοίρασαν τυχαία ενήλικες με ΔΕΠΥ με φαρμακευτική αγωγή σε 2 ομάδες, όπου στην 1
η
 

εφαρμόστηκε μεταγνωστική θεραπεία (Ν=45) και στη 2
η
 ομάδα (Ν=43) εφαρμόστηκε 

υποστηρικτική θεραπεία. Στην ομάδα της μεταγνωστικής θεραπείας εφαρμόστηκαν κάποιες 

γνωστικές-συμπεριφορικές δεξιότητες που είχαν να κάνουν με την οργάνωση, το σχεδιασμό και 

τη διαχείριση του χρόνου. Όπως διαπιστώθηκε στην ομάδα που έλαβε μεταγνωστική θεραπεία 

υπήρξε σημαντική μείωση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων σε σχέση με την ομάδα που 

έλαβε υποστηρικτική θεραπεία. Ένα άλλο θετικό της ομαδικής θεραπείας είναι ότι μπορεί να 

κινητοποιεί τα υποκείμενα και να τους δημιουργεί αισιοδοξία για το θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

Οι Emilsson, et al., 2011 (όπως αναφέρεται σε Mongia & Hechtman, 2012) στην έρευνα 

τους εφάρμοσαν ομαδική ΓΣΘ σε ενήλικες με ΔΕΠΥ οι οποίοι λάμβαναν ήδη φαρμακευτική 

αγωγή, και συνέκριναν τα αποτελέσματά της με την ομάδα ελέγχου που λάμβανε φαρμακευτική 

αγωγή και συνηθισμένη θεραπεία. Πιο συγκεκριμένα στην πειραματική ομάδα εφαρμόστηκε το 

πρόγραμμα Reasoning and Rehabilitation for ADHD Youths and Adults (R &R2 ADHD), το 

οποίο περιελάμβανε 15 συνεδρίες διάρκειας 90 λεπτών με ένα γνωστικοσυμπεριφορικό 

εγχειρίδιο το οποίο εστίαζε σε νευρογνωστικές δεξιότητες όπως η μνήμη, η προσοχή και ο 

έλεγχος της παρορμητικότητας, στην επίλυση προβλημάτων, στο συναισθηματικό έλεγχο, σε 

προ-κοινωνικές δεξιότητες και στην κριτική ικανότητα. Το πρόγραμμα φάνηκε να έχει θετικά 

αποτελέσματα για την πειραματική ομάδα βελτιώνοντας τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ, την γενική 

κλινική εντύπωση, το άγχος και  την κατάθλιψη. 
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Στην έρευνα τους οι Hirvikoski , Waaler, Alfredsson, Pihlgren, Holmström, Johnson, et 

al.,  (2011) συνέκριναν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας δεξιοτήτων βασισμένων στη 

διαλεκτική συμπεριφορική θεραπεία (DBT based skills) σε μια ομάδα ενηλίκων με ΔΕΠΥ σε 

σχέση με την ομάδα ελέγχου που την αποτελούσαν ενήλικες που παρακολουθούσαν ένα χαλαρά 

δομημένο πρόγραμμα συζήτησης. Η πειραματική ομάδα παρακολούθησε 14 συνεδρίες με 

ποικίλο περιεχόμενο όπως  ψυχοεκπαίδευση για τη ΔΕΠΥ, νευροβιολογία, mindfulness, 

δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά-συμπεριφορική ανάλυση, ρύθμιση συναισθήματος, 

κατάθλιψη, φαρμακοθεραπεία, εξαρτήσεις, έλεγχος παρορμητικότητας, στρατηγικές οργάνωσης 

και  σχέσεις. Φάνηκε πως τα άτομα της 1
ης

 ομάδας παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση στα 

συμπτώματα της ΔΕΠΥ ενώ σε καμία ομάδα δεν υπήρξε μείωση στη συννοσηρότητα (άγχος, 

κατάθλιψη, προβλήματα ύπνου). 

Μια διαφορετική έρευνα είναι αυτή των Weiss, et al., (2012),  η οποία σε αντίθεση με 

όλες τις προαναφερόμενες που εξέταζαν αν  η ψυχοθεραπεία βελτιώνει τα αποτελέσματα της 

φαρμακοθεραπείας, η ίδια προσπάθησε να διερευνήσει το αντίστροφο ερώτημα, εάν δηλαδή η 

φαρμακοθεραπεία μπορεί να επαυξήσει τα θετικά αποτελέσματα της γνωστικής συμπεριφορικής 

ψυχοθεραπείας, βελτιώνοντας τόσο τα συμπτώματα (ως προαπαιτούμενο για να εφαρμοστεί πιο 

αποτελεσματικά η ΓΣΘ) όσο και τη συνολική λειτουργικότητα των ασθενών. Έτσι, στην έρευνα 

τους συνέκριναν μια ομάδα 23 ασθενών που έλαβαν ΓΣΘ και φαρμακοθεραπεία 

(δεξτροαμφεταμίνη) με μια ομάδα 25 ασθενών που έλαβαν ΓΣΘ με placebo. Η ψυχοθεραπεία 

που έλαβαν (Problem Focused Therapy), περιελάμβανε 9 συνεδρίες και γινόταν επιλογή ενός 

προβλήματος από τη ζωή του ασθενή πχ ολοκλήρωση σχολείου, οικογενειακές σχέσεις, κτλ ως 

αφορμή για την εφαρμογή των γνωστικών-συμπεριφορικών τεχνικών. Όπως φάνηκε από την 

έρευνα και στις δύο ομάδες ασθενών υπήρχε βελτίωση στα συμπτώματα της διαταραχής γεγονός 
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που αποδεικνύει ότι η ΓΣΘ μπορεί να είναι ωφέλιμη ακόμα και για άτομα που δεν λαμβάνουν 

φάρμακο,  ενώ η προσθήκη φαρμάκου δεν κρίθηκε ότι είναι αναγκαία συνθήκη προκειμένου να 

βελτιωθεί η δεκτικότητα του ατόμου έναντι της ΓΣΘ. Φυσικά χρειάζονται και άλλες έρευνες που 

να αναπαράγουν τα εν λόγω ευρήματα. 

Στην έρευνα τους οι Young, et al., (2015) συνέκριναν άτομα που λάμβαναν ΓΣΘ 

(πρόγραμμα R&R2ADHD) σε συνδυασμό με φαρμακοθεραπεία, με άτομα που λάμβαναν 

συνήθη θεραπεία/φαρμακαθεραπεία. Περιεχόμενο του προγράμματος ήταν η διδασκαλία 

νευρογνωστικών στρατηγικών, η επίλυση προβλήματος, ο συναισθηματικός έλεγχος, οι 

προκοινωνικές δεξιότητες και ο κριτικός λογισμός, ενώ η διάρκεια του ήταν 15 συνεδρίες των 

90 λεπτών. Ως αποτέλεσμα της παρέμβασης τα άτομα της 1
ης

 ομάδας έδειξαν μεγαλύτερη 

βελτίωση στα πρωτεύοντα χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ, η οποία διατηρήθηκε και στις συνεδρίες 

επανελέγχου (follow-up) μετά από 3 μήνες, ενώ δευτερογενή προβλήματα όπως το άγχος και η 

κατάθλιψη συνέχισαν να βελτιώνονται, πιο σταδιακά όμως και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. 

Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι καθώς με τη ΓΣΘ μειώνεται η διασπαστική συμπεριφορά της 

ΔΕΠΥ, αυξάνονται οι θετικές αντιδράσεις που βιώνουν τα άτομα από τους συνομήλικους, την 

οικογένεια τους και τους σημαντικούς άλλους και έτσι μεταγενέστερα μειώνεται η κατάθλιψη 

τους. 

Σύμφωνα με τους Mongia & Hechtman (2012) οι μελλοντικές έρευνες για την 

αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ στην αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ θα πρέπει να απαντήσουν 

ερωτήματα όπως ποιες είναι οι γνωστικές – συμπεριφορικές τεχνικές που προάγουν την 

μεγαλύτερη αλλαγή, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος διεξαγωγής της ΓΣΘ, αν είναι 

αποτελεσματική μόνο σε πιο ήπιες μορφές ΔΕΠΥ και σε κινητοποιημένους ασθενείς ή μπορεί να 
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αποδώσει καρπούς και σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, πότε πρέπει να γίνονται οι επανέλεγχοι και 

οι αναμνηστικές συνεδρίες και πόσο διαρκούν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων. 

Συμπερασματικά, παρότι υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία ως προς τη διάρκεια και το 

περιεχόμενο των προαναφερόμενων γνωστικοσυμπεριφορικών παρεμβάσεων, το κύριο 

χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι δομημένες και βοηθούν τους ασθενείς να προσδιορίσουν 

επακριβώς ποια είναι τα προβλήματα που προκαλεί η ΔΕΠΥ στη ζωή τους, εστιάζοντας στο εδώ 

και τώρα. Έτσι, οι εν λόγω ασθενείς  διδάσκονται συγκεκριμένες δεξιότητες και 

αντισταθμιστικές στρατηγικές, οι οποίες είναι ικανές όχι μόνο να αναδομήσουν παγιωμένα 

γνωστικά, συναισθηματικά ή συμπεριφορικά πρότυπα, αλλά και να μειώσουν τα λειτουργικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Παράλληλα, με τις περισσότερες 

παρεμβάσεις επιτυγχάνεται μείωση άλλων συννοσηρών προβλημάτων. 

Στον Πίνακα 7 συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα των 

προαναφερόμενων ερευνών. 
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Ερευνητές ΓΣΘ Περιεχόμενο Ομάδα ελέγχου Αριθμός 

συνεδριών 

ή διάρκεια 

Είδος έρευνας Αποτελέσματα 

Wilens et 

al. (1999) 

Ατομική ΓΘ, σε 26 

ασθενείς με 

φαρμακευτική 

αγωγή, 96% 

ασθενών με 

συννοσηρότητα 

Εφαρμογή ΓΘ McDermott (δεν 

αναφέρουν λεπτομέρειες) 

Δεν υπήρχε 36±24 

συνεδρίες 

Ανοιχτή κλινική 

μελέτη 

Βελτίωση ΔΕΠΥ, άγχους 

κατάθλιψης, συνολικής 

λειτουργικότητας 

Wiggins et 

al., (1999) 

9ενήλικες Σχέση ανάμεσα σε σκέψεις, 

συναισθήματα, συμπεριφορές.  

Στρατηγικές για ρεαλιστική 

στοχοθεσία, οργάνωση, διαχείριση 

του χρόνου, ολοκλήρωση 

καθηκόντων. 

Ο.Ε=8 ενήλικες 

με ΔΕΠΥ, 

χωρίς θεραπεία 

4 συνεδρίες Μη 

τυχαιοποιημένος 

κλινικός έλεγχο 

Βελτίωση προσοχής και 

οργάνωσης, χαμηλότερη 

αυτοεκτίμηση 

McDermott 

(2000) 

Τροποποιημένη 

ΓΣΘ,26 ενήλικες 

με φαρμακευτική 

αγωγή 

Γνωστική αναδόμηση, 

τροποποίηση περιβάλλοντος 

Δεν υπήρχε 36 συνεδρίες  96% συμμετεχόντων, 

βελτιωμένο ή πολύ 

βελτιωμένο ως προς τη 

ΔΕΠΥ 

Hesslinger, 

et al., 

(2002) 

Διαλεκτική 

Συμπεριφορική 

Θεραπεία της 

Linehan (Linehan’s 

DBT) Ομαδική, 

8ενήλικες, 

Ψυχοεκπαίδευση , mindfulness, 

οργάνωση δυσπροσαρμοστικής  

συμπεριφοράς, ρύθμιση του 

συναισθήματος και  

παρορμήσεων, διαχείριση 

κατάθλιψης, άγχους, ουσιών, 

σχέσεων 

Λίστα 

αναμονής 

13 συνεδρίες Μη 

τυχαιοποιημένος 

κλινικός έλεγχο 

Βελτίωση ΔΕΠΥ και 

προσωπικής υγείας 

(αυτοαναφορές), 

επιλεκτικής και 

διαμοιρασμένης προσοχής 

(νευροψυχολογικά τεστ), 

κατάθλιψης 

Stevenson 

et al., 

(2002) 

Ομαδική, 

πρόγραμμα 

γνωστικής 

αποκατάστασης 

(CRP), 22 ενήλικες 

Τροποποίηση περιβάλλοντος, 

γνωστική επανεκπαίδευση, 

διδασκαλία αντισταθμιστικών 

στρατηγικών, coaching 

Λίστα 

αναμονής 

82 ώρες, 

εβδομαδιαίες 

Τυχαιοποιημένος 

κλινικός έλεγχο 

Βελτίωση ΔΕΠΥ, 

δεξιοτήτων οργάνωσης 

και μείωση θυμού, 

διατήρηση βελτίωσης 

ΔΕΠΥ 1χρόνο μετά 

Stevenson 

et al., 

(2003) 

Ομαδική, 

πρόγραμμα 

γνωστικής 

Τροποποίηση περιβάλλοντος, 

γνωστική επανεκπαίδευση, 

διδασκαλία αντισταθμιστικών 

Λίστα 

αναμονής 

 Τυχαιοποιημένος 

κλινικός έλεγχος 

Βελτίωση ΔΕΠΥ, 

οργάνωσης 

χαρακτηρολογικού και 

Πίνακας  7 

 Κυριότερες ερευνητικές παρεμβάσεις γνωστικοσυμπεριφορικού προσανατολισμού, ερευνητές,  χαρακτηριστικά, συμμετέχοντες, 

περιεχόμενο, αποτελέσματα 
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αποκατάστασης 

(CRP),  ενήλικες 

στρατηγικών, coaching-

εβδομαδιαία τηλεφωνήματα 

καταστασιακού θυμού 

Safren et 

al., (2005) 

Ατομική, 16 

ενήλικες με 

φαρμακευτική 

αγωγή 

Δεξιότητες οργάνωσης, 

σχεδιασμού, αντιμετώπιση 

διάσπασης και αναβλητικότητα, 

προσαρμοστικός τρόπος σκέψης 

Φαρμακευτική 

αγωγή 

12 συνεδρίες Τυχαιοποιημένος 

κλινικός έλεγχος 

Βελτίωση  ΔΕΠΥ 

(αυτοαξιολογήσεις τους 

και τυφλή αξιολόγηση), 

μείωση κατάθλιψης και 

άγχους (αυτοαξιολογήσεις 

και αξιολογήσεις  

κλινικών), καθώς και 

βελτίωση της συνολικής 

λειτουργικότητας τους. 

Rostain & 

Ramsay 

(2006) 

43 ασθενείς με 

φαρμακευτική 

αγωγή, 80% 

συννοσηρότητα 

Ψυχοεκπαίδευση,  διαχείριση 

συμπτωμάτων ΔΕΠΥ, αναδόμηση 

δυσλειτουργικών γνωστικών και 

συμπεριφορικών προτύπων, 

προσδιορισμός προσωπικών 

δυνατοτήτων και πηγών 

υποστήριξης 

  

 

Δεν υπήρχε 6 μήνες Ανοιχτή κλινική 

μελέτη 

Βελτίωση ΔΕΠΥ, άγχους, 

κατάθλιψης 

(αυτοαναφορές), άγχους, 

κατάθλιψης, αίσθημα 

αβοήθητου, συνολική 

λειτουργικότητα(κλινικοί) 

 

Zylowska, 

et al., 

(2008) 

Εκπαίδευση στο 

διαλογισμό μέσω 

mindfulness, 24 

ενήλικες και 8 

έφηβοι 

Ελλείμματα προσοχής, 

συντηρούμενη προσοχή 

(sustained), 

Ρύθμιση συναισθήματος 

Δεν υπήρχε 8 εβδομάδες  Σημαντική μείωση ΔΕΠΥ, 

30% συμμετεχόντων 

βελτιώθηκε >30%, 

βελτίωση της 

συγκρουσιακής προσοχής 

(conflict attention) και της 

ικανότητας αλλαγής 

πλαισίου 

Braham et 

al., (2009) 

61ενήλικες με 

φαρμακευτική 

αγωγή 

Άγχος, κατάθλιψη, χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και αυτεπάρκεια 

Λίστα 

αναμονής 

3 

μονοήμερα 

workshop, 

μέσα σε 3 

μήνες 

 Αύξηση γνώσεων για 

ΔΕΠΥ, βελτίωση 

αυτοεκτίμησης και 

αυτεπάρκειας. 

Βελτίωση άγχους και 

κατάθλιψης και στις 2 

ομάδες 
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30% drop-out 

Safren et 

al., (2010) 

86 ενήλικες με 

φαρμακοθεραπεία 

και συμπτώματα 

που επιμένουν 

Δεξιότητες οργάνωσης, 

σχεδιασμού, αντιμετώπιση 

διάσπασης και αναβλητικότητα, 

προσαρμοστικός τρόπος σκέψης 

Χαλάρωση 12 συνεδρίες Τυχαιοποιημένος 

κλινικός έλεγχος 

Βελτίωση ΔΕΠΥ, 

διατήρηση 1 χρόνο μετά 

Virta, et al., 

(2010) 

Ομαδική ΓΣΘ, 10 

ενήλικες. Ομάδα 

ΓΘ=9 ενήλικες 

Προσοχή, κινητοποίηση, 

οργάνωση, σχεδιασμός, διαχείριση 

στρες και χαλάρωση, 

αυτοεκτίμηση. 

1)ΓΘ μέσω 

Η/Υ, 20 

συνεδρίες, 2 

φορές/βδομάδα,  

εκπαίδευση σε 

εκτελεστικές 

λειτουργίες, 

προσοχή, 

εργαζόμενη 

μνήμη 

2) καμία 

θεραπεία 

10 συνεδρίες Τυχαιοποιημένος 

κλινικός έλεγχος 

Π.Ο: τάση βελτίωσης 

προσοχής, μνήμης και στο 

συνολικό σκορ του 

BADDS, υποκλίμακα 

δουλειά/μελέτη του Q-

LES-Q>Ο.Ε, και βελτίωση 

στη προσοχή όπως 

προέκυψε από BADDS 

και SCL-16>ΓΘ 

Ομάδα ΓΘ: τάση 

βελτίωσης συναισθήματος 

όπως προέκυψε από το 

BADDS 

Solanto et 

al., (2010) 

Ομαδική, 

μεταγνωστική 

θεραπεία, 45 

ενήλικες με 

φαρμακευτική 

αγωγή 

Οργάνωση, σχεδιασμός,  

διαχείριση  χρόνου 

Υποστηρικτική 

θεραπεία 

12 συνεδρίες Τυχαιοποιημένος 

κλινικός έλεγχος 

Βελτίωση ΔΕΠΥ, 

κινητοποίηση, αισιοδοξία 

για το θεραπευτικό 

αποτέλεσμα 

Emilsson, et 

al., (2011) 

Ομαδική, 

R&R2 ADHD, σε 

ενήλικες με 

φαρμακευτική 

αγωγή 

Μνήμη, προσοχή,  έλεγχος 

παρορμητικότητας, επίλυση 

προβλημάτων, συναισθηματικός 

έλεγχος, προ-κοινωνικές 

δεξιότητες, κριτική ικανότητα 

Φαρμακευτική 

αγωγή και 

συνηθισμένη 

θεραπεία 

15 

συνεδρίες, 

90 λεπτών 

 Βελτίωση ΔΕΠΥ, γενικής 

κλινικής εικόνας, άγχους , 

κατάθλιψης 

Hirvikoski, 

et al., 

(2011) 

διαλεκτική 

συμπεριφορική 

θεραπεία (DBT 

based skills), 26 

ενήλικες με και 

χωρίς 

Ψυχοεκπαίδευση, νευροβιολογία, 

mindfulness, δυσπροσαρμοστική 

συμπεριφορά-συμπεριφορική 

ανάλυση, ρύθμιση συναισθήματος, 

κατάθλιψη, φαρμακοθεραπεία, 

εξαρτήσεις, έλεγχος 

Χαλαρά 

δομημένο 

πρόγραμμα 

συζήτησης 

14 συνεδρίες  Τυχαιοποιημένος 

κλινικός έλεγχος 

Βελτίωση ΔΕΠΥ. Καμία 

ομάδα δεν είχε βελτίωση 

σε άγχος, κατάθλιψη, 

ύπνο. 
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Στην επόμενη ενότητα θα παρουσιασθεί αναλυτικά το θεραπευτικό πρόγραμμα των Safren, et al., (2005), το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την 

παρέμβαση στην εν λόγω εργασία και επιλέχθηκε για την αποτελεσματικότητα του, την δόμηση, το περιεχόμενο του σε μορφή εγχειριδίου τόσο για τον 

κλινικό όσο και για τον ασθενή, και τον πλούτο των δεξιοτήτων που έχει τη δυνατότητα ο ασθενής να διδαχθεί και να εφαρμόσει στην καθημερινότητα 

του. 

1.8.3.4 Το μοντέλο των Safren S., Perlman C., Sprich S. & Otto M. (2005) 

 

 Πριν περιγράψουμε λεπτομερώς το θεραπευτικό μοντέλο των Safren, et al., (2005), το οποίο εφαρμόστηκε στην εν λόγω διπλωματική εργασία, θα 

παρουσιαστούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δύο κύριων ερευνών που πραγματοποίησαν οι ο Safren και οι συν. του, εφαρμόζοντας το συγκεκριμένο 

θεραπευτικό πρωτόκολλο το 2005 και το 2010, με θετικά αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες της πειραματικής ομάδας.

φαρμακευτική 

αγωγή 

παρορμητικότητας, στρατηγικές 

οργάνωσης, σχέσεις 

Weiss, et 

al., (2012) 

Problem Focused 

Therapy, ατομική 

σε 23 ενήλικες με 

φαρμακευτική 

αγωγή 

Εφαρμογή ΓΣ στρατηγικών με 

βάση 1 πρόβλημα πχ σχέσεις, 

εργασία κτλ 

ΓΣΘ και 

placebo 

9 συνεδρίες Τυχαιοποιημένος 

κλινικός έλεγχος 

Βελτίωση και στις 2 

ομάδες στα συμπτώματα 

και τη λειτουργικότητα 

Young, et 

al., (2015) 

R&R2ADHD,  

ενήλικες με 

φαρμακευτική 

αγωγή 

Νευρογνωστικές στρατηγικές, 

επίλυση προβλήματος, 

συναισθηματικός έλεγχος, 

προκοινωνικές δεξιότητες, 

κριτικός λογισμός 

Συνήθη 

θεραπεία/ 

φάρμακο 

15 

συνεδρίες, 

90λεπτών 

 Βελτίωση ΔΕΠΥ, 

διατήρηση 3 μήνες μετά, 

συνέχιση βελτίωσης  

άγχους και κατάθλιψης 
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Το 2005, το  μοντέλο εφαρμόστηκε από τους Safren και τους συν. σε 31 συμμετέχοντες (14 άντρες, 

17 γυναίκες) οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια της ΔΕΠΥ ως ενήλικες σύμφωνα με το DSM-IV, ηλικίας 18-

65 ετών, οι οποίοι  τοποθετήθηκαν τυχαία είτε στην ομάδα που λάμβανε φαρμακοθεραπεία και γνωστική 

συμπεριφορική θεραπεία είτε στην ομάδα που θα λάμβανε μόνο φαρμακοθεραπεία. Η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων ήταν λευκοί (μόνο το 13% του δείγματος άνηκε σε μειονότητες), το 52% είχε πλήρες ωράριο 

εργασίας ή φοιτούσε στο σχολείο και το 48% ήταν άνεργοι ή μερικώς απασχολούμενοι. Οι περισσότεροι 

ασθενείς λάμβαναν κάποιο ψυχοδιεγερτικό φάρμακο  και/ή  Βουπροπιόνη  (Wellbutrin),  Βενλαφαξίνη 

(Effexor).  Οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να είχαν σταθερή φαρμακευτική αγωγή το τελευταίο δίμηνο, και να 

μην υπήρχε κάποια μεταβολή της δοσολογίας τον τελευταίο μήνα πάνω από 10%. Πραγματοποιήθηκαν 2 

μετρήσεις, μία πριν την θεραπεία και μία μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης και τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν μέσω αυτοαναοφορών και μέσω κλινικής συνέντευξης όπου το άτομο που την διεξήγαγε δεν 

γνώριζε αν οι εξεταζόμενοι άνηκαν στην πειραματική ομάδα ή στην ομάδα ελέγχου. Κριτήρια αποκλεισμού 

των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν η ύπαρξη μέτριας ή σοβαρής κατάθλιψης, η κλινικά σημαντική 

διαταραχή πανικού, η ύπαρξη οργανικών ψυχικών διαταραχών, οι ψυχωτικές διαταραχές, οι αναπτυξιακές 

διαταραχές, η ενεργή αυτοκτονικότητα, το προηγούμενο ιστορικό γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας, και 

η ύπαρξη λεκτικής κλίμακας νοημοσύνης μικρότερη από 90 σύμφωνα με το WAIS-III. Το πρόγραμμα 

πραγματοποιήθηκε από 4 ψυχολόγους με εμπειρία στη γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, οι οποίοι 

δεχόντουσαν επίβλεψη από τον Safren.  Στην αρχική αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε το SCID-IV και το 

Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia- Epidemiologic Version (Kiddie-SADS-E; 

Orvaschel, 1985) για την αξιολόγηση της ΔΕΠΥ. Σε ορισμένες περιπτώσεις  (48%) υπήρχαν 

συμπληρωματικές πληροφορίες από σχολικά αρχεία ή τους γονείς των συμμετεχόντων οι οποίοι 

επιβεβαίωναν την έναρξη των συμπτωμάτων πριν τα 7έτη. Η αρχική μέτρηση πραγματοποιήθηκε αμέσως 

μετά την αξιολόγηση της παρουσίας των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ και η τελική μέτρηση πραγματοποιήθηκε 

15 βδομάδες μετά την έναρξη του προγράμματος. Ο ανεξάρτητος αξιολογητής χρησιμοποίησε μια 
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τετράβαθμη κλίμακα αξιολόγησης της ΔΕΠΥ (ADHD rating scale, Barkley & Murphy, 1998; DuPaul,1990, 

όπως αναφέρεται σε Safren, et al., 2005), όπου το 0=απουσία συμπτώματος και το 3=σοβαρό, με ελάχιστη 

σκορ=0 και μέγιστο=54. Επίσης ο αξιολογητής για τη μέτρηση της κατάθλιψης χορήγησε τη δομημένη 

έκδοση της Hamilton Depression Scale (HAM-D; Hamilton, 1960), ενώ για την μέτρηση του άγχους 

χορήγησε την δομημένη έκδοση της Hamilton Anxiety Scale (HAM-A; Hamilton, 1959), οι οποίες έχουν 

ισχυρή αξιοπιστία και εγκυρότητα. Επίσης ο αξιολογητής αξιολόγησε τα συμπτώματα  αναφορικά με 1) την 

οργάνωση και τον σχεδιασμό, 2) τη διάσπαση της προσοχής, 3) την αναβλητικότητα, 4) τη διαχείριση του 

θυμού και της ματαίωσης  και 5) τις επικοινωνιακές δεξιότητες, ως απόντα, ήπια ή σοβαρά. Τέλος 

συμπλήρωσε την κλίμακα Clinical Global Impression (CGI; NIMH, 1985) σχετικά με τη σοβαρότητα των 

συμπτωμάτων (1= καθόλου άρρωστος, 7= εξαιρετικά άρρωστος). Στην εν λόγω έρευνα, οι ερευνητές 

αφαιρούσαν τις βαθμολογίες των αρχικών μετρήσεων από τις τελικές προκειμένου να προσδιορίσουν την 

βελτίωση σύμφωνα με την CGI.  Οι ασθενείς κατηγοριοποιούνταν ως «ανταποκρινόμενοι» και «μη 

ανταποκρινόμενοι» στη θεραπεία.  Ακόμη οι ίδιοι οι ασθενείς βαθμολόγησαν τη σοβαρότητα των 

συμπτωμάτων τους με τη χρήση της Current Symptoms Scale (Barkley & Murphy, 1998), και η κλίμακα 

αυτή έδινε πληροφορίες για τη λειτουργικότητα τους. Επίσης για την αξιολόγηση της κατάθλιψης οι 

συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Beck Depression Inventory (BDI) (Beck, Ward, 

Mendelson, Mock, & Erbaugh,1961), ενώ για το άγχος το ερωτηματολόγιο Beck Anxiety Inventory (ΒΑΙ) 

(Beck, Epstein, Brown, & Steer, 1988), εργαλεία με καλές ψυχομετρικές ιδιότητες. Για να μετρηθούν οι 

διαφορές ανάμεσα στις 2 πειραματικές συνθήκες χρησιμοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος Chi-square. 

Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν παραιτήθηκε πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος. Οι ασθενείς 

της πειραματικής ομάδας είχαν σημαντικά λιγότερα συμπτώματα ΔΕΠΥ σύμφωνα με τη μέτρηση του 

ανεξάρτητου αξιολογητή (F(1,28)=8.72, p<.01) και σημαντικά λιγότερο σοβαρά συμπτώματα σύμφωνα με 

την κλίμακα CGI (F(1,28)=12.95, p<.02),  το μέγεθος του αποτελέσματος (effect size) ήταν στην 1
η
 

περίπτωση 1.2 και στην 2
η
 1.4.  Επίσης ως ανταποκρινόμενο στη θεραπεία χαρακτηρίστηκε το 56% των 

συμμετεχόντων της πειραματικής ομάδας σε σχέση με το 13% της ομάδας ελέγχου (χ
2
(1)=6.23, p<.02). 
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Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις αυτοαναφορές των ασθενών τα συμπτώματα των συμμετεχόντων της 

πειραματικής ομάδας ήταν σημαντικά λιγότερα (F(1,28)=22.76, p<.0001), και το μέγεθος αποτελέσματος 

έφτανε το 1.7. Αναφορικά με τα δευτερογενή συμπτώματα της κατάθλιψης και του άγχους, τα άτομα της 

πειραματικής ομάδας παρουσίασαν μικρότερη βαθμολογία στην κατάθλιψη σύμφωνα με τις μετρήσεις του 

ανεξάρτητου αξιολογητή (F(1,28)=8.72, p<.01, μέγεθος αποτελέσματος=.65) και αντίστοιχη τάση 

παρατηρήθηκε και στις αυτοαναφορές των ασθενών (F(1,28)=3.84, p=0.6, μέγεθος αποτελέσματος=0.39). 

Αναφορικά με το άγχος, οι συμμετέχοντες της πειραματικής ομάδας παρουσίασαν μικρότερες βαθμολογίες 

στην εν λόγω κλίμακα σύμφωνα με τις μετρήσεις του ανεξάρτητου αξιολογητή (F(1,28)=4.82, p<.04, 

μέγεθος αποτελέσματος=.55) και τις αυτοαναφορές τους ( F(1,28)=5.00, p<0.4, μέγεθος 

αποτελέσματος=1.7). 

Μια δεύτερη εφαρμογή του εν λόγω θεραπευτικού μοντέλου πραγματοποιήθηκε το 2010 από τους 

Safren, et al., αυτή την φορά σε μεγαλύτερο δείγμα. Πιο συγκεκριμένα εφαρμόστηκε σε 86 ασθενείς με 

ΔΕΠΥ υπό φαρμακευτική αγωγή, εκ των οποίων οι 79 ολοκλήρωσαν τη θεραπεία και στους 70 

πραγματοποιήθηκε επανέλεγχος (follow-up) στους 6 και στους 12 μήνες. Στην πειραματική ομάδα (43 

άτομα, 24 άντρες και 19 γυναίκες) εφαρμόστηκε γνωστική συμπεριφορική θεραπεία και η ομάδα ελέγχου 

(43 άτομα, 24 άντρες και 19 γυναίκες) παρακολούθησε ένα πρόγραμμα χαλάρωσης με εκπαιδευτική 

υποστήριξη.  Η πλειοψηφία των ασθενών λάμβανε ψυχοδιεγερτικό φάρμακο και/ή Βουπροπιόνη, 

Ατομοξετίνη, ή Μοδαφινίλη. Το 90,7% των συμμετεχόντων ήταν λευκοί και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες 

άνηκαν σε μειονότητες. Τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν ίδια με την προαναφερόμενη έρευνα και 

επιπρόσθετα συμπεριλήφθηκαν η διάγνωση αντικοινωνικής διαταραχής της προσωπικότητας και η ύπαρξη 

μαθησιακών δυσκολιών. Οι θεραπευτές ήταν κλινικοί ψυχολόγοι και μεταδιδακτορικοί φοιτητές ψυχολογίας, 

με πρότερη εμπειρία στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία και δεχόντουσαν εβδομαδιαία επίβλεψη. Τόσο 

η πειραματική ομάδα όσο και η ομάδα ελέγχου παρακολούθησαν 12 συνεδρίες διάρκειας 50 λεπτών περίπου 

η καθεμία. Για τη διάγνωση της διαταραχής αλλά και για την αξιολόγηση των συμπτωμάτων τόσο από 

ανεξάρτητο κλινικό όσο και από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια εργαλεία με την 
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προηγούμενη έρευνα. Ως ανταποκρινόμενοι στη θεραπεία χαρακτηρίστηκαν όσοι παρουσίασαν μείωση κατά 

30% των συμπτωμάτων σύμφωνα  με την κλίμακα αξιολόγησης της ΔΕΠΥ, και σύμφωνα με την CGI όσοι 

παρουσίασαν μια μείωση των συμπτωμάτων κατά 2 βαθμούς ή εκείνοι που βαθμολογήθηκαν με 1 ή 2 (δεν 

πληρούσαν πλέον τα κριτήρια της διαταραχής). Ως αποτέλεσμα της παρέμβασης τα άτομα της πειραματικής 

ομάδας παρουσίασαν χαμηλότερες βαθμολογίες στα συμπτώματα της ΔΕΠΥ τόσο στην CGI (Clinical 

Global Impression scale) (μέγεθος σχέσης (magnitude) −0.0531, 95% διάστημα εμπιστοσύνης, −1.01 έως 

−0.05, P=.03) όσο και στην ADHD rating scale (μέγεθος σχέσης (magnitude) −4.631,  95% διάστημα 

εμπιστοσύνης , −8.30 έως −0.963, P=.02) συγκρινόμενη με την ομάδα ελέγχου. Σε όλη της διάρκεια της 

θεραπείας τα αυτοαναφερόμενα συμπτώματα της διαταραχής ήταν σημαντικά πιο βελτιωμένα στην 

πειραματική ομάδα (β =−0.41, 95% διάστημα εμπιστοσύνης , −0.64 έως −0.17; P<001),  και υπήρχαν 

περισσότερα άτομα που ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία στην ομάδα που έλαβε γνωστική συμπεριφορική 

θεραπεία όπως προέκυψε από την κλίμακα CGI (53% έναντι 23% της ομάδας ελέγχου, λόγος σχετικών 

πιθανοτήτων (odds ratio, OR), 3.80, 95% διάστημα εμπιστοσύνης , 1.50 έως 9.59; P=.01) και την κλίμακα 

ADHD rating scale (67% έναντι  33% της ομάδα ελέγχου, λόγος σχετικών πιθανοτήτων (OR), 4.29, 95% 

διάστημα εμπιστοσύνης, 1.74 έως 10.58, P=.002). Τα θεραπευτικά οφέλη όσων ανταποκρίθηκαν πλήρως ή 

μερικώς στη θεραπεία διατηρήθηκαν στους 6 και στους 12 μήνες που διενεργήθηκαν οι επανέλεγχοι. 

Παρακάτω ακολουθεί  λεπτομερής παρουσίαση του περιεχομένου του προγράμματος των Safren, et al., 

(2005).  

Το θεραπευτικό πρωτόκολλο που προτείνεται από τους Safren, et al., περιλαμβάνει 12 εβδομαδιαίες 

θεραπευτικές συνεδρίες, όπου σε κάθε μία από αυτές διδάσκονται δεξιότητες διαχείρισης των προβλημάτων 

που προκαλεί η ΔΕΠΥ. Η σειρά διδασκαλίας τους είναι σταθερή και δομημένη, έτσι ώστε οι νέες δεξιότητες 

χτίζονται πάνω στις παλιές. Στο πρόγραμμα υπάρχουν 4 θεματικές ενότητες, οι οποίες  εισάγονται και 

δουλεύονται στη θεραπεία με συγκεκριμένη διαδοχική σειρά και ενδεχόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει 

το άτομο, διαφορετικές από αυτές που αντιμετωπίζονται στα αρχικά στάδια του θεραπευτικού 
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προγράμματος,  ίσως θα πρέπει να αντιμετωπισθούν σε μελλοντικές συνεδρίες. Οι θεματικές ενότητες που 

περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι οι εξής: 

1. Οργάνωση και σχεδιασμός 

Το πρώτο μέρος της θεραπείας περιέχει την εκπαίδευση σε δεξιότητες σχεδιασμού όπως: 

 Εκμάθηση και αποτελεσματική και συνεπή χρήση του ημερολογίου. 

 Εκμάθηση και αποτελεσματική και συνεπή χρήση του κατάλογου καθηκόντων. 

 Αποτελεσματική χρήση της δεξιότητας  επίλυσης  προβλημάτων η οποία 

περιλαμβάνει α) το σπάσιμο της αρχικής δραστηριότητας - καθήκοντος σε επιμέρους βήματα και β) 

την επιλογή της καλύτερης δυνατής λύσης σε ένα πρόβλημα όταν καμία λύση δεν είναι ιδανική. 

 Διαμόρφωση ενός συστήματος οργάνωσης και ανταπόκρισης σε mail και σε 

αναφορές.  

2. Διαχείριση διάσπασης  

Σχετικές δεξιότητες και στρατηγικές για τη διαχείριση της διάσπασης είναι οι εξής: 

 Μεγιστοποίηση και «χτίσιμο» του εύρους της προσοχής (σπάσιμο της αρχικής 

δραστηριότητας-καθήκοντος σε βήματα τα οποία ανταποκρίνονται στο εύρος της προσοχής που 

διαθέτει το άτομο) 

 Χρησιμοποίηση χρονομέτρου, ενδείξεων - σημάτων και άλλων τεχνικών για την 

μείωση της επίδρασης της διάσπασης. 

3. Χρησιμοποίηση προσαρμοστικού τρόπου σκέψης 

Το τρίτο μέρος της θεραπείας περιλαμβάνει τη σκέψη γύρω από προβλήματα και τους στρεσογόνους 

παράγοντες με  πιο προσαρμοστικό τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει: 

 Θετική αυτοκαθοδήγηση (positive self-coaching). 

 Εκμάθηση αναγνώρισης και αμφισβήτησης των αρνητικών σκέψεων. 
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 Εκμάθηση του πώς να αντιμετωπίζονται οι καταστάσεις με λογική και να γίνονται λογικές 

επιλογές σχετικά με την καλύτερη λύση για το άτομο. 

4. Εφαρμογή στην αναβλητικότητα 

Αυτή η επιπλέον θεματική υπάρχει για την αναβλητικότητα. Αν και οι προαναφερόμενες δεξιότητες 

σχετίζονται με τη διαχείριση του προβλήματος της αναβλητικότητας, μερικοί άνθρωποι χρειάζονται 

επιπλέον βοήθεια και περισσότερη υποστήριξη στην εφαρμογή των προηγούμενων δεξιοτήτων. 

 Η θεραπεία είναι ψυχοεκπαιδευτική και ορισμένες φορές καθοδηγητική σαν την  παρακολούθηση 

ενός μαθήματος. Σε κάθε συνεδρία καθορίζεται μια ατζέντα με τα θέματα που θα συζητηθούν και υπάρχει 

συγκεκριμένη θεματολογία. Στο μεσοδιάστημα των συνεδριών ορίζεται δουλειά για το σπίτι (homework), η 

πραγματοποίηση της οποίας είναι πολύ σημαντική, ίσως ακόμα περισσότερο από την παρακολούθηση της 

συνεδρίας καθαυτής. Σε κάθε συνεδρία  γίνεται ανασκόπηση των προηγούμενων θεματικών ενοτήτων και 

δεξιοτήτων, της προηγούμενης δουλειάς για το σπίτι, ενώ ορίζεται νέα για την επόμενη εβδομάδα. Κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας υπάρχουν συχνές καταγραφές της έντασης των συμπτωμάτων, της συμμόρφωσης 

στη φαρμακευτική αγωγή καθώς και της προόδου. Η τελευταία, βοηθά θεραπευτή και πελάτη να εντοπίζουν 

εγκαίρως οποιαδήποτε δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίζει ο πελάτης με την δουλειά που ανατίθεται στο 

σπίτι ή με τις νέες δεξιότητες που διδάσκονται. Επισημαίνεται ότι η βελτίωση δεν είναι ποτέ γραμμική, όπως 

πολλές φορές αναμένουν οι άνθρωποι, ενώ στην πραγματικότητα η καμπύλη της βελτίωσης έχει την εξής 

μορφή: 

 

 

Εικόνα 6: Καμπύλη της θεραπευτικής βελτίωσης 

Διακεκομμένη γραμμή : 

προσδοκώμενη γραμμή 

βελτίωσης 

Συνεχής γραμμή: πραγματική 

καμπύλη βελτίωσης 

Χρόνος 

Β

ε

λ

τ

ί

ω

σ

η 
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Δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι κάποιες αποτυχίες και πισωγυρίσματα είναι αναμενόμενα και 

αποτελούν ευκαιρία για περισσότερη εξάσκηση και προσπάθεια. Μπορεί να  αναδείξουν θέματα για τα 

οποία ο πελάτης θα πρέπει να εξασκηθεί στην επίλυση προβλημάτων ή νέες δεξιότητες θα πρέπει να 

αποκτηθούν. 

Πριν πάρει την τελική του μορφή το εν λόγω θεραπευτικό μοντέλο περιείχε και άλλες 2 ενότητες. Η 

1
η
 είχε να κάνει  με τη διαχείριση θυμού και εκνευρισμού, εστιάζοντας στη γνωστική αναδόμηση, τη 

διδασκαλία στρατηγικών μείωσης του στρες, καθώς και εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά. Η 2
η
 

θεματική είχε ως περιεχόμενο τη διδασκαλία επικοινωνιακών δεξιοτήτων, όπως η ενεργητική ακρόαση, το 

να περιμένει κανείς στη σειρά του να ολοκληρώσει ο ομιλητής αυτό που λέει, η διατήρηση βλεμματικής 

επαφής και η παραμονή σε ένα θέμα συζήτησης.  Επειδή όμως αρκετοί ασθενείς δεν τις έβρισκαν σχετικές 

με τα προβλήματα που τους απασχολούσαν, κατόπιν οι ερευνητές τις αφαίρεσαν από το θεραπευτικό τους 

πρόγραμμα (Safren, et al., 2005; Knouse & Safren, 2010) 

 

1.8.3.4.1 Δομή συνεδριών κατά το θεραπευτικό πρωτόκολλο των Safren et al., 2005 

 

1
η
 συνεδρία: Ψυχοεκπαίδευση και Εισαγωγή σε δεξιότητες Σχεδιασμού και Οργάνωσης 

1. Καθορισμός ατζέντας 

2. Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη ΔΕΠΥ 

3. Καθορισμός στόχων του πελάτη μέσω της ΓΣΘ για τη ΔΕΠΥ 

4. Συζήτηση σχετικά με τη δομή των συνεδριών 

5. Εξήγηση των  4 θεματικών 

6. Παροχή βοήθειας στο πελάτη προκειμένου να επιλύσει τυχόν προβλήματα και δυσκολίες γύρω από τη 

θεραπεία 

7. Ανασκόπηση πληροφοριών γύρω από την κινητοποίηση του πελάτη και σχετικές ασκήσεις 
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8. Συζήτηση για τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ  

9. Εισαγωγή σημειωματάριου και ημερολογίου 

10. Συζήτηση για πιθανή εμπλοκή κάποιου σημαντικού άλλου στη θεραπεία. 

11. Ανάθεση εργασίας για το σπίτι. 

 

2
η
 συνεδρία: Εμπλοκή άλλου μέλους της οικογένειας (εάν είναι δυνατό) 

1. Καθορισμός ατζέντας 

2. Ανασκόπηση της κλίμακας σοβαρότητας συμπτωμάτων 

3. Ανασκόπηση συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή 

4. Παροχή εκπαίδευσης για τη ΔΕΠΥ 

5. Παρουσίαση του γνωστικοσυμπεριφορικού μοντέλου για  τη συνέχιση της ΔΕΠΥ στην ενήλικη ζωή 

6. Συζήτηση για το πώς η ΔΕΠΥ έχει επηρεάσει μέχρι σήμερα τη σχέση του πελάτη με το μέλος της 

οικογένειας 

7. Παροχή ανατροφοδότησης από το μέλος της οικογένειας σχετικά με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων 

του πελάτη 

8. Συζήτηση σχετικά με το ρόλο του μέλους της οικογένειας κατά τη διάρκεια της θεραπείας του πελάτη 

 

3
η
 συνεδρία: Οργάνωση πολλαπλών καθηκόντων 

1. Καθορισμός ατζέντας 

2. Ανασκόπηση κλίμακας σοβαρότητας συμπτωμάτων 

3. Ανασκόπηση συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή 

4. Ανασκόπηση χρήσης ημερολογίου και καταλόγου υποχρεώσεων 

5. Διδασκαλία πελάτη του το πώς να χειρίζεται πολλαπλές υποχρεώσεις 

6. Διδασκαλία πελάτη του πώς να βάζει προτεραιότητες στις υποχρεώσεις 

7. Επίλυση προβλήματος σχετικά με προσδοκώμενες δυσκολίες κατά τη χρήση αυτής της τεχνικής 
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8. Ανάθεση εργασίας για το σπίτι 

 

4
η
 συνεδρία: Επίλυση προβλήματος και διαχείριση καθηκόντων που καταβάλλουν τον πελάτη 

1 έως 3 βήματα της προηγούμενης συνεδρίας 

4.Ανασκόπηση χρήσης ημερολογίου και καταλόγου υποχρεώσεων και βαθμολόγηση προτεραιοτήτων 

5. Διδασκαλία πελάτη του πώς να χρησιμοποιεί την επίλυση προβλημάτων για να ξεπερνά τις δυσκολίες με 

την ολοκλήρωση των καθηκόντων ή την επιλογή μιας λύσης σε ένα πρόβλημα 

6. Διδασκαλία πελάτη με το πώς να σπάει μια υποχρέωση σε επιμέρους μικρότερα κομμάτια που να μπορεί 

να διαχειριστεί  

7. Επίλυση προβλήματος σχετικά με προσδοκώμενες δυσκολίες κατά τη χρήση αυτής της τεχνικής 

8. Ανάθεση εργασίας για το σπίτι 

 

5
η
 συνεδρία: Οργάνωση εγγράφων 

1 έως 4 βήματα προηγούμενης συνεδρίας, ανασκόπηση επίλυσης προβλήματος και σπάσιμο δραστηριοτήτων 

σε μικρότερα βήματα 

5. Διδασκαλία πελάτη του πώς να αναπτύξει ένα σύστημα ταξινόμησης αλληλογραφίας 

6. Διδασκαλία πελάτη του πώς να αναπτύξει ένα σύστημα αρχειοθέτησης εγγράφων 

7. Επίλυση προβλήματος σχετικά με προσδοκώμενες δυσκολίες κατά τη χρήση αυτής της τεχνικής 

8. Ανάθεση εργασίας για το σπίτι 

 

6
η
 συνεδρία: Υπολογισμός εύρους προσοχής και καθυστέρηση της διάσπασης 

1 έως 4 βήματα προηγούμενης συνεδρίας και δουλειάς προηγούμενης θεματικής ενότητας 

5. Ανασκόπηση προόδου 
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6. Διδασκαλία του πελάτη σχετικά με το πώς να υπολογίζει το εύρος της προσοχής του και ανάπτυξη ενός 

σχεδίου σχετικά με το πώς να σπάει τις υποχρεώσεις του σε βήματα που να ανταποκρίνονται στο εύρος της 

προσοχής του 

7. Διδασκαλία του πελάτη σχετικά με το πώς να εφαρμόζει την καθυστέρηση της διάσπασης 

8. Ανάθεση εργασίας για το σπίτι 

 

7
η
 συνεδρία: Τροποποίηση περιβάλλοντος 

1 έως 5 βήματα προηγούμενης συνεδρίας 

6. Διδασκαλία στρατηγικών ελέγχου του περιβάλλοντος εργασίας 

7. Διδασκαλία δεξιοτήτων σχετικά με το πώς να μη χάνει σημαντικά αντικείμενα 

8. Καθοδήγηση πελάτη σχετικά με το πώς να χρησιμοποιεί ξυπνητήρια (alarm devices) που θα τον βοηθούν 

να παραμείνει επικεντρωμένος στη δραστηριότητα 

9.  Ανάθεση εργασίας για το σπίτι 

 

8
η
 συνεδρία: Εισαγωγή στο γνωστικό μοντέλο της ΔΕΠΥ 

1 έως 5 βήματα προηγούμενης συνεδρίας 

6. Ανασκόπηση δουλειάς για το σπίτι προηγούμενων θεματικών 

7.  Εισαγωγή του γνωστικού μέρους του γνωστικού -  συμπεριφορικού μοντέλου της ΔΕΠΥ 

8. Συζήτηση για τις αυτόματες σκέψεις και τη σύνδεση ανάμεσα σε σκέψεις, συναισθήματα και 

συμπεριφορές 

9. Εξήγηση του πώς να αναγνωρίζει τις αρνητικές σκέψεις 

10. Εισαγωγή των 3 στηλών της Καταγραφής Σκέψεων 

11. Εισαγωγή του καταλόγου των γνωστικών λαθών 

12. Συζήτηση για την κατονομασία των γνωστικών λαθών (4 στήλες της Καταγραφής Σκέψεων) 

13. Ανάθεση εργασίας για το σπίτι 
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9
η
 συνεδρία: Προσαρμοστική σκέψη 

1 έως 6 βήματα προηγούμενης συνεδρίας 

7. Ανασκόπηση της Καταγραφής Σκέψεων που συμπληρώθηκε στο σπίτι 

8.  Συζήτηση για διάφορα στυλ καθοδήγησης (coaching styles) και διήγηση ιστορίας για την καθοδήγηση 

(coaching story) 

9. Συζήτηση για το πώς διατυπώνεται μια ρεαλιστική απάντηση 

10.  Ανάθεση εργασίας για το σπίτι 

 

10
η
 συνεδρία: Πρόβα και ανασκόπηση των προσαρμοστικών τρόπων σκέψης 

1 έως 7 βήματα προηγούμενης συνεδρίας 

8. Προσδιορισμός επιπλέον καταστάσεων που μπορεί να απαιτούν προσαρμοστικό τρόπο σκέψης, ως 

εργασία για το σπίτι 

9. Αξιολόγηση της ανάγκης του πελάτη να συμπληρωθεί η θεματική της Αναβλητικότητας 

10. Ανάθεση εργασίας για το σπίτι 

 

11
η
 συνεδρία: Εφαρμογή δεξιοτήτων για αντιμετώπιση της Αναβλητικότητας 

1. Καθορισμός ατζέντας 

2. Ανασκόπηση Κλίμακας Σοβαρότητας Συμπτωμάτων 

3. Ανασκόπηση συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή 

4. Ανασκόπηση πρακτικής εξάσκησης στο σπίτι προηγούμενων μαθημένων δεξιοτήτων 

5. Συζήτηση σχετικά με τις ελκυστικές πλευρές της αναβλητικότητας 

6. Διδασκαλία πελάτη σχετικά με την προσδοκία αρνητικών συνεπειών λόγω της αναβλητικότητας 

7.Καταγραφή των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της αναβλητικότητας (άσκηση κινητοποίησης) 

8. Εξήγηση του πώς εφαρμόζεται ο προσαρμοστικός τρόπος σκέψης για τη διαχείριση της αναβλητικότητας 

9. Προσδιορισμός θεμάτων για περισσότερη εξάσκηση στο σπίτι 
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12
η
 συνεδρία: Πρόληψη υποτροπής 

1 έως 3 βήματα προηγούμενης συνεδρίας 

4.Ανασκόπηση θεραπευτικών στρατηγικών και χρήση διαγράμματος χρησιμότητας κάθε στρατηγικής 

5. Συζήτηση σχετικά με τη διατήρηση των ωφελειών της θεραπείας 

6. Συζήτηση σχετικά με  την αντιμετώπιση προβλημάτων χρησιμοποιώντας διάγραμμα. 
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2. Παρούσα έρευνα 
 

2.1 Στόχος της παρούσας εργασίας  

 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της  επίδρασης της Γνωστικής Συμπεριφορικής 

Θεραπείας στα συμπτώματα της ΔΕΠΥ, του άγχους, της κατάθλιψης, του στρες και των αυτιστικών 

στοιχείων συμπεριφοράς σε ενήλικη γυναίκα με ΔΕΠΥ. Στα πλαίσια της εν λόγω εργασίας εφαρμόστηκε το 

πρωτόκολλο των συνεδριών που προτείνεται από τους  Safren, Perlman, Sprich & Otto (2005). 

Η εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος της γνωστικής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας, στόχευε στο 

να εκπαιδεύσει τη συμμετέχουσα για το πρόβλημα της, να αποκτήσει τις απαραίτητες στρατηγικές και 

εφόδια προκειμένου να διαχειρίζεται αποτελεσματικά  τα πρωτεύοντα χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ 

(προβλήματα οργάνωσης, προσοχής, λήψης αποφάσεων, αναβλητικότητα κτλ) με δευτερογενές αποτέλεσμα 

τη μείωση των αγχώδων και καταθλιπτικών στοιχείων της διάθεσης, τη βελτίωση της λειτουργικότητα της 

και την μείωση των αυτιστικών στοιχείων συμπεριφοράς. 

Ακόμη, με την παρουσίαση της κλινικής εικόνας  ενήλικου ατόμου με ΔΕΠΥ ενδέχεται να 

ευαισθητοποιηθούν γονείς και εκπαιδευτικοί για τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης από τη σχολική ήδη 

ηλικία, προτού τα ανεπίλυτα προβλήματα συμπεριφοράς και  προσοχής  μολύνουν τις διαπροσωπικές 

σχέσεις, και επιφέρουν ανεπανόρθωτες αρνητικές συνέπειες στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική ζωή των 

ατόμων με τη διαταραχή. Επιπρόσθετα, προβάλλεται στο ευρύ κοινό η αποτελεσματικότητα της Γνωστικής 

Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας στην αντιμετώπιση των δευτερογενών συναισθηματικών προβλημάτων που 

δημιουργεί η διαταραχή, τα οποία μένουν ανέγγιχτα από την συνήθως προτεινόμενη φαρμακευτική αγωγή 

(ψυχοδιεγερτικά). 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που επρόκειτο να απαντηθούν στην εν λόγω εργασία είναι τα εξής: 

1. Ποια είναι η επίδραση της ΓΣΘ στα πυρηνικά συμπτώματα της ΔΕΠΥ (απροσεξία, 

υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα); 
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2. Ποια είναι η επίδραση της ΓΣΘ στη  συννοσηρή ψυχοπαθολογία  (συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης, 

στρες και αυτιστικά στοιχεία συμπεριφοράς) 

 

2.2 Μεθοδολογία 
 

2.2.1  Δείγμα 

 

 

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε μια ενήλικη γυναίκα 43 ετών, άγαμη, άνεργη που δέχεται 

οικονομική ενίσχυση με προνοιακό επίδομα, απόφοιτη της γεωπονικής σχολής,  η οποία διαμένει μόνη της 

σε διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης. Για λόγους εχεμύθειας και διατήρησης του απορρήτου, τα στοιχεία 

ταυτότητας που παρουσιάζονται δεν είναι πραγματικά και για χάρη οικονομίας αποδίδεται στη 

συμμετέχουσα το όνομα «Δέσποινα». Από το 2014 φέρει επίσημη διάγνωση της διαταραχής από το 

Αιγινήτειο νοσοκομείο, και λαμβάνει σταθεροποιημένη φαρμακευτική αγωγή (αντικαταθλιπτικό, Ladose 

2x20 mg) από τον Μάιο του 2015. Αναλυτικές πληροφορίες θα παρουσιασθούν παρακάτω κατά την 

παρουσίαση του περιστατικού. 

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης διπλωματικής διατριβής, αρχικά πραγματοποιήθηκε αναζήτηση 

ενδιαφερόμενων ατόμων μέσω του διαδικτύου και τηλεφωνικά. Οι αρχικές προσπάθειες αναζήτησης 

ενδιαφερομένων μέσω της έδρας της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων Παιδιών με δυσλεξία 

και μαθησιακές δυσκολίες στη Θεσσαλονίκη (φορέας που όπως ενημερώθηκα διατηρεί σχέσεις με ενήλικες 

με ΔΕΠΥ), και του Πανελληνίου Σωματείου ατόμων με ΔΕΠΥ, δεν τελεσφόρησαν και η γραπτή ενημέρωση 

– πρόσκληση συμμετοχής  στο εν λόγω πρόγραμμα, είτε απαντήθηκε αρνητικώς είτε δεν απαντήθηκε 

καθόλου. Εν τέλει μέσω του διαδικτυακού τόπου Adhdforum.gr επικοινώνησα με τον υπεύθυνο διαχείρισης 

της ιστοσελίδας ο οποίος  προώθησε το αίτημα μου και εν τέλει ήρθα σε επαφή με τη «Δέσποινα», η οποία 

ανταποκρίθηκε θετικά στη πρόσκληση μου.  
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2.2.2  Εργαλεία 

Εκτός από τη λήψη πλήρους ιστορικού, πραγματοποιήθηκε δομημένη διαγνωστική συνέντευξη με τη 

βοήθεια του SCID-5 (Structured Clinical Interview for DSM-5, First, et al., 2015). Πρόκειται για ένα 

εργαλείο το οποίο καθοδηγεί τον κλινικό βήμα-βήμα κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής διαδικασίας. Κάθε 

μία από την ερώτηση της συνέντευξης, αναφέρεται σε καθένα από τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-V, 

όπου ο κλινικός απλώς σημειώνει την παρουσία ή την απουσία του κριτηρίου. Επίσης το εργαλείο σε 

παραπέμπει στη διερεύνηση άλλων πιθανών συννοσηρών καταστάσεων. Δυστυχώς δεν έχουν ανευρεθεί 

ερευνητικά ευρήματα για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της εν λόγω δομημένης συνέντευξης, 

αναφορικά με την ΔΕΠΥ ενηλίκων. 

Για τον εντοπισμό συμπτωμάτων διάσπασης προσοχής και υπερκινητικότητας σε ενήλικο πληθυσμό 

χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο IDAA (Instrumente zur Diagnose der Adulten ADHS, Roesler, et al., 2003) 

ένα προκριματικό εργαλείο, το οποίο κατασκευάστηκε και σταθμίστηκε στη Γερμανία, λαμβάνοντας υπόψη 

τα διαγνωστικά κριτήρια του  DSM-IV και του ICD-10. Περιλαμβάνει  22 ερωτήματα, τα οποία 

βαθμολογούνται σε μία τετραβάθμια κλίμακα τύπου Likert (0 = ποτέ, 1 = σπάνια, 2 = συχνά, 3 = σχεδόν 

πάντα). Ο δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου είναι υψηλός (Cronbach α = 0.87), ενώ 

εξάγονται τρεις παράγοντες: διάσπαση (α = 0.84), υπερκινητικότητα (α = 0.82) και παρορμητικότητα (α = 

0.75).  Οι ερωτήσεις 0-9 αφορούν την υποκλίμακα της απροσεξίας, οι ερωτήσεις 10-14 την υποκλίμακα της 

υπερκινητικότητας, και οι ερωτήσεις 15-18 αφορούν την υποκλίμακα της παρορμητικότητας. Οι υπόλοιπες 

ερωτήσεις αφορούν τα διαγνωστικά κριτήρια σχετικά με την ηλικία έναρξης των συμπτωμάτων, τα 

περιβάλλοντα στα οποία εμφανίζονται τα συμπτώματα και τα προβλήματα λειτουργικότητας που 

προκαλούν. Για τον εντοπισμό των κλινικών περιπτώσεων έχει οριστεί ως τιμή ουδός, η τιμή 15, 

(ευαισθησία 77% και εξειδίκευση 75%) (Σοφιανοπούλου, 2007). Προκειμένου να αξιοποιηθεί το εν λόγω 

ερωτηματολόγιο στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας, μεταφράστηκε στα Ελληνικά, και χορηγήθηκε σε 852 

άτομα. Ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας Cronbach α υπολογίστηκε στο 0.89 για τις 22 ερωτήσεις και οι 
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δείκτες εσωτερικής αξιοπιστίας ήταν για τη διάσπαση (α = 0.75), την υπερκινητικότητα (α = 0.77) και την 

παρορμητικότητα (α = 0.76). Ως τιμή ουδός ορίστηκε η τιμή 30, η οποία βρίσκεται μιάμιση τυπική απόκλιση 

πάνω από το μέσο όρο (Σοφιανοπούλου, 2007) 

Για τη διερεύνηση του άγχους, της κατάθλιψης, και του στρες χορηγήθηκε το DASS 21 (Lovibond & 

Lovibond, 1995). Περιλαμβάνει 21 θέματα το οποία βαθμολογούνται με μία τετράβαθμη κλίμακα τύπου 

Likert (0=Δεν ισχύει καθόλου, 1=Το βίωσα σε κάποιο βαθμό ή κάποια στιγμή, 2=Το βίωσα σε σημαντικό 

βαθμό, ή για κάποιο σημαντικό χρονικό διάστημα, 3= Το βίωσα πάρα πολύ ή το περισσότερο χρονικό 

διάστημα). Ο δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach  για την υποκλίμακα της κατάθλιψης είναι α=0.88, 

για το άγχος, α=0.82, για το στρες, α=0.90 και για το σύνολο των συμπτωμάτων, α=0.93 (Lovibond & 

Lovibond, 1995 όπως αναφέρεται σε Oei P.S.T, Sawang, S., Wah Goh, Y., & Mukhtar, F., 2013). Από τα 21 

θέματα, οι ερωτήσεις 3,5,10,13,16,17, 21 αναφέρονται στην υποκλίμακα της κατάθλιψης, οι ερωτήσεις 

2,4,7,9,15,19,20 αναφέρονται στην υποκλίμακα του άγχους και οι ερωτήσεις 1,6,8,11,12,14,18 αναφέρονται 

στην υποκλίμακα του στρες. Η κατάθλιψη χαρακτηρίζεται ως φυσιολογική για βαθμολογία 0-4, ήπια για 

βαθμολογία 5-6, μέτρια για βαθμολογία 7-10, σοβαρή για βαθμολογία 11-13 και πολύ σοβαρή για 

βαθμολογία 14
+
. Το άγχος χαρακτηρίζεται ως φυσιολογικό για βαθμολογία 0-3, ήπιο για βαθμολογία 4-5, 

μέτριο για βαθμολογία 6-7, σοβαρό για βαθμολογία 8-9 και πολύ σοβαρό για βαθμολογία 10
+
.  Τέλος το 

στρες χαρακτηρίζεται ως φυσιολογικό για βαθμολογία 0-7, ήπιο για βαθμολογία 8-9, μέτριο για βαθμολογία 

10-12, σοβαρό για βαθμολογία 13-16 και πολύ σοβαρό για βαθμολογία 17
+
.  Το εν λόγω ερωτηματολόγιο 

χορηγήθηκε σε δείγμα 604 νεαρών ενηλίκων στην Ελλάδα και υπολογίστηκε ο δείκτης εσωτερικής 

αξιοπιστίας Cronbach για την υποκλίμακα της κατάθλιψης α=0.89, για την υποκλίμακα του άγχους, α= 0.83 

και για την υποκλίμακα του στρες, α=0.80 (Σίμος, προσωπική επικοινωνία). 

Το  Autism Spectrum Quotient – 10, αποτελεί μια σύντομη εκδοχή του Autism Spectrum Quotient 

(AQ, Baron-Cohen, et al., 2001), με τις 50 ερωτήσεις και  χορηγήθηκε για τη διερεύνηση αυτιστικών 

στοιχείων συμπεριφοράς. Περιλαμβάνει 10 θέματα και σε κάθε ένα από αυτά λαμβάνεται 1πόντος όταν 
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απαντάται «Συμφωνώ απόλυτα» ή «Συμφωνώ», στις ερωτήσεις 1,7,8,10 και 1 πόντος όταν απαντάται 

Διαφωνώ απόλυτα ή Διαφωνώ, στις ερωτήσεις 2,3,4,5,6 και 9. Αν το άτομο συγκεντρώσει βαθμολογία 6+, 

τότε ίσως θα πρέπει να παραπεμφθεί για μια πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση και διερεύνηση των 

αυτιστικών στοιχείων συμπεριφοράς. Αναφορικά με τις ψυχομετρικές ιδιότητες του εν λόγω εργαλείου η 

ευαισθησία του εκτιμάται ότι είναι 88%, η  εξειδίκευση 91%  και η θετική προγνωστική του αξία PPV= 85% 

(Allison, Auyeung, Baron-Cohen, 2012). Δεν ανευρέθηκαν δεδομένα για τη χρήση του σε ελληνικό 

πληθυσμό. 

 

2.2.3 Διαδικασία 

 

Οι ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες ήταν εβδομαδιαίες διάρκειας 50 λεπτών η κάθε μία,  και  μετά την 

λήψη των ιστορικού και τη διαγνωστική συνέντευξη (που πραγματοποιήθηκαν σε 2 συναντήσεις) 

χρειάστηκαν 11 θεραπευτικές συνεδρίες. 

Τα προαναφερόμενα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν στην 1
η
 διαγνωστική συνάντηση, από εδώ και 

στο εξής θα αναφερόμαστε σε αυτή ως «Αρχική μέτρηση»,  ακολούθησαν δύο ενδιάμεσες μετρήσεις στην 4
η
 

θεραπευτική συνεδρία και στην 8
η
, από εδώ και στο εξής θα αναφερόμαστε σε αυτές ως «2

η
 ενδιάμεση 

μέτρηση» και «3
η
 ενδιάμεση μέτρηση» αντίστοιχα,  και στην τελευταία θεραπευτική  συνεδρία που 

πραγματοποιήθηκε, από εδώ και στο εξής θα αναφερόμαστε σε αυτή ως «Τελική μέτρηση»,  προκειμένου να 

καταγραφούν τυχόν μεταβολές στα συμπτώματα της ΔΕΠΥ, του άγχους, της κατάθλιψης του στρες καθώς 

και των αυτιστικών στοιχείων συμπεριφοράς. Ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος 

πραγματοποιήθηκε επανέλεγχος (follow-up) για να διαπιστωθεί η πορεία των προαναφερόμενων 

συμπτωμάτων.  Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι από το θεραπευτικό πρωτόκολλο των Safren, et al., (2005), 

που περιγράφηκε λεπτομερώς παραπάνω, παραλείφθηκε η 2
η
 κατά σειρά συνεδρία, η οποία είναι 

προαιρετική και αφορά την εμπλοκή κάποιου οικογενειακού μέλους στη θεραπεία, συνεπώς το σύνολο των 
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συνεδριών που πραγματοποιήθηκαν ήταν 11. Οι προαναφερόμενες ενδιάμεσες μετρήσεις που αναφέρονται, 

φέρουν τον αύξοντα αριθμό (4
η
 και 8

η
) των συνεδριών που πραγματοποιήθηκαν. 

Επίσης στην τελευταία μας συνεδρία πραγματοποιήθηκε μια αυταοναφορική αξιολόγηση, όπου 

καταγράφηκε κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι αρχικοί γνωστικοί συμπεριφορικοί στόχοι που τέθηκαν από τη 

συμμετέχουσα κατά την 1
η
  θεραπευτική συνεδρία, συγκρίνοντας το τι συνέβαινε πριν και μετά τη 

συμμετοχή της στο θεραπευτικό πρόγραμμα. Στόχος της ήταν να επισημανθούν οι οποιεσδήποτε μεταβολές 

της λειτουργικότητας της.  

Και οι 4 μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας και δεν δόθηκε καμία 

ανατροφοδότηση στη συμμετέχουσα για τα αποτελέσματα, προκειμένου να μην επηρεαστούν οι μελλοντικές 

της απαντήσεις.  

 

2.3 Παρουσίαση περιστατικού 
 

Η Δέσποινα είναι μια 43χρονη γυναίκα, απόφοιτος της Γεωπονικής σχολής, άνεργη, άγαμη και 

διαμένει μόνη της σε διαμέρισμα στη πόλη της Θεσσαλονίκης. Η διάγνωση της όπως προκύπτει από τη λήψη 

του ιστορικού και από τη δομημένη διαγνωστική συνέντευξη SCID-5, είναι ΔΕΠΥ, τύπος Απροσεξίας. 

Επίσης κατά την διερεύνηση τυχόν συννοσηρών καταστάσεων (που σε παραπέμπει η δομημένη συνέντευξη) 

προέκυψε ότι πληρούνται τα κριτήρια του προεμμηνορυσιακού συνδρόμου, το οποίο σύμφωνα με τη 

Δέσποινα εντείνει τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ. Η Δέσποινα από το 2014 έχει λάβει τη διάγνωση της ΔΕΠΥ 

από την Α’ ψυχιατρική κλινική του Αιγινητείου νοσοκομείου και από τον Μάιο του 2015 λαμβάνει ως 

φαρμακευτική αγωγή έναν εκλεκτικό αναστολέα επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (φλουοξετίνη, Ladose, 2 

x 20mg/ημέρα) με σταθερότητα και συνέπεια. 
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2.3.1 Παρόν πρόβλημα 

 

Η Δέσποινα έχει πρόβλημα συγκέντρωσης της προσοχής, ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα  που 

θέλει να προετοιμαστεί για κάποιες γραπτές εξετάσεις  πρόσληψης εκπαιδευτικών στην Κύπρο. Ορίζει το 

εύρος της συγκέντρωσης της γύρω στα 10-15λεπτά. Διαβάζει μόνη της στο σπίτι, δεν κρατά σημειώσεις ως 

αντισταθμιστική στρατηγική, σκέφτεται ότι δεν θα τα καταφέρει και νιώθει στεναχώρια και απογοήτευση. 

Στο γραφείο της στο σπίτι, ξεκινάει να διαβάσει, μπαίνει στο facebook, ανοίγει τηλεόραση και αποσπάται 

για ώρες. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο δεν καταφέρνει να συγκεντρωθεί εκ νέου. Αν ακούσει κάτι από έξω 

έστω και μακριά επίσης αποσπάται η προσοχή της. Αν αισθάνεται το σώμα της σε ένταση ή έχει κάποιο 

φούσκωμα, όλη της η προσοχή επικεντρώνεται στο φούσκωμα ή στο νευρικό της σύστημα και δεν μπορεί να 

συγκεντρωθεί. 

Πολλές φορές ξεκινάει να κάνει κάτι ύστερα όμως χάνει την συγκέντρωση και την προσήλωση της 

και αφήνει τις εργασίες ανολοκλήρωτες.  Για παράδειγμα ξεκινάει να πλύνει τα πιάτα τα αφήνει, αρχίζει να 

καθαρίζει την τουαλέτα, μέχρι να ξεκινήσει να καθαρίζει το ένα ντουλάπι, έπειτα αδειάζει και το δεύτερο 

κοκ,  και έτσι  όλο το σπίτι καταλήγει να γίνεται χαοτικό.  

Όταν βλέπει τηλεόραση συνήθως είναι συγκεντρωμένη αλλά έχει τύχει να πάει σινεμά και να μην 

θυμάται τίποτα από την ταινία. Κάποιες φορές η τηλεόραση την βοηθά στο να μη σκέφτεται πράγματα που 

την αγχώνουν ή την στεναχωρούν.  

Δεν έχει καλή αίσθηση του χρόνου, μπορεί να μπει στο facebook ή να ανοίξει την τηλεόραση για 10 

λεπτά και να κάτσει 3 ώρες χωρίς να καταλάβει πως πέρασε ο χρόνος. 

Η προαναφερόμενη έλλειψη οργάνωσης στο σπίτι, έχει δημιουργήσει ένα χάος όσον αφορά την 

τακτοποίηση και την καθαριότητα και για αυτό τον λόγο έχει απομονωθεί κοινωνικά και δε δέχεται κόσμο 

στο σπίτι. 
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Την χαρακτηρίζει μεγάλη αναβλητικότητα, για μέρες ή και μήνες, μπορεί να αφήσει λογαριασμούς 

απλήρωτους, να μην κάνει αίτηση για μια δουλειά που την ενδιαφέρει. Μπορεί να αναβάλλει ακόμα και 

ευχάριστες δραστηριότητες, όπως το να πάει για περπάτημα.  

Όπως αναφέρει είναι αφηρημένη, βέβαια αυτό το διάστημα δεν είναι τόσο έντονο. Μπορεί να 

ξεχάσει τον θερμοσίφωνα ανοιχτό, να πληρώσει λογαριασμούς. 

Συστηματικά αποφεύγει καθήκοντα τα οποία απαιτούν μεγάλη πνευματική προσπάθεια και 

συγκέντρωση της προσοχής σε λεπτομέρειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα ενώ είχε 

προπληρώσει τη συμμετοχή της για να ξεκινήσει αγγλικά προκειμένου να δώσει εξετάσεις για τα Lower 

τελικά το βρήκε πολύ κουραστικό και δεν το ξεκίνησε. Αυτό το χρονικό διάστημα που θέλει να διαβάσει για 

κάποιες εξετάσεις πρόσληψης εκπαιδευτικών στην Κύπρο δυσκολεύεται πολύ. Ορισμένες φορές ακόμα και 

το να συμπληρώσει μια αίτηση τη δυσκολεύει πολύ. 

Έχει εντοπίσει ότι αποδίδει καλύτερα όταν: 

1) έχει φάει κατά την διάρκεια της ημέρας μικρά και συχνά γεύματα. Αντίθετα όταν έχει ώρα να 

φάει, ακόμα και ένα μικρό γεύμα της προκαλεί μεγάλο φούσκωμα και τότε όλη της η προσοχή είναι γύρω 

από το στομάχι της. 

2) όταν έχει κοιμηθεί καλά το βράδυ. Συνήθως ο ύπνος της είναι καλός, κοιμάται 00:00 με 01:00 και 

ξυπνάει στις 09:00. 

3) όταν είναι ξεκούραστη. 

Δεν πίνει καθόλου καφέ γιατί της προκαλεί υπερένταση. 

Παρορμητικότητα: κάποιες φορές μιλάει πάνω στον άλλον, λέει πράγματα χωρίς να τα σκεφτεί, 

όμως αυτό δεν συμβαίνει συστηματικά.  

Υπερκινητικότητα:  

Δεν αναφέρει συμπτώματα υπερκινητικότητας και απαντά αρνητικά σε όλα τα κριτήριά της. 

Ακόμη δεν καπνίζει, δεν πίνει, δεν έχει κάνει ποτέ ουσίες, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. 
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2.3.2 Ιστορικό  προβλήματος 

 

Η Δέσποινα δυσκολεύεται να ανακαλέσει συμπτώματα της διαταραχής πριν από τα 12 έτη. Μου 

αναφέρει ότι ως παιδί δυσκολευόταν να συγκεντρωθεί όταν έπρεπε να κάνει τα μαθήματα της, είχε ένα 

αίσθημα ανίας και συχνά όταν την σήκωναν για να πει μάθημα και δυσκολευόταν να ανακαλέσει και να 

συγκεντρωθεί, έκανε πλάκα και προκαλούσε τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών. Θυμάται ότι οι δάσκαλοι 

της και οι υπεύθυνοι του ιδρύματος την θεωρούσαν ένα πολύ ζωηρό παιδί και για οποιαδήποτε ζημιά γινόταν 

το πρώτο άτομο που σκεφτόντουσαν ως υπεύθυνο ήταν εκείνη.  Μάλιστα όταν μεγάλωσε και ήθελε να 

εργαστεί στο ίδρυμα, η υπεύθυνη του ιδρύματος ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτική, αφού όπως της 

εκμυστηρεύτηκε αργότερα, εξακολουθούσε να έχει στο μυαλό της για εκείνη την εικόνα ενός απείθαρχου 

κοριτσιού. Το ίδιο συνέβαινε και στο σπίτι της όπου για όποια ζημιά συνέβαινε, πάντοτε απευθυνόντουσαν 

σε εκείνη, χωρίς να εξετάζεται μήπως κάποιο άλλο άτομο ήταν υπεύθυνο για τις ζημιές που προκαλούνταν. 

Θυμάται ότι στο ίδρυμα που μεγάλωσε την φώναζαν «αφηρημένη τέχνη», αλλά δεν μπορεί να θυμηθεί 

περισσότερες λεπτομέρειες. Πολύ συχνά ξεχνούσε τα βιβλία της ή άλλα αντικείμενα που ήταν απαραίτητα 

για το σχολείο. Το γραφείο και η ντουλάπα της ήταν πολύ συχνά ακατάστατα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν 

σημαντικοί άλλοι από εκείνη τη χρονική περίοδο της ζωής της (συγγενείς και παιδαγωγοί) οι οποίοι θα 

μπορούσαν να μας διαφωτίσουν περισσότερο, και δεν μπορούμε να ανατρέξουμε σε τηρούμενα αρχεία, 

καθώς το ίδρυμα έκλεισε.  

Όταν ως ενήλικη δούλευε έκανε συχνά λάθη στη δουλειά (όταν δούλευε στον υπολογιστή ή  όταν 

έπρεπε να βγάλει τις άδειες του προσωπικού στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν), γενικά δεν διέθετε κάποια 

αντισταθμιστική στρατηγική (πχ να ελέγχει μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας της), απλά σε πιο 

δύσκολες δουλειές προσπαθούσε να είναι πιο προσεχτική. Οι άλλοι δεν το καταλάβαιναν, αλλά η ίδια 

αντιλαμβάνονταν ότι υπήρχε έκπτωση της λειτουργικότητας της και στεναχωριόταν όταν της ξέφευγαν λάθη. 

Άλλες φορές υπήρχαν παράπονα, αλλά τον περισσότερο καιρό είχε την ικανότητα να μην το αφήνει να 
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βγαίνει προς τα έξω. Όταν δούλευε μπορεί να έχανε κάποιους φακέλους γιατί τους τοποθετούσε μηχανικά σε 

κάποιο μέρος και μετά δεν θυμόταν τις κινήσεις που έκανε, και αυτό συνέβαινε αρκετά συχνά.  

Κατά τη διερεύνηση παρορμητικών στοιχείων συμπεριφοράς η Δέσποινα μου είπε ότι πριν από λίγα 

χρόνια, δύο φορές,  είχε τύχει να μπει στο αυτοκίνητο αγνώστου που την φλέρταρε, χωρίς να έχουν 

σεξουαλική επαφή, και μάλιστα μία φορά ο οδηγός την παράτησε ξημερώματα σε ένα δασάκι στο 

Ασβεστοχώρι. Επίσης πριν από λίγα χρόνια είχε φορτώσει τις πιστωτικές της κάρτες με 7000 ευρώ για 

αγορές που δεν την κάνουν περήφανη, αλλά δεν επιθυμούσε να μου εκμυστηρευτεί περισσότερα. Έγινε 

διερεύνηση για το αν πληρούνται τα κριτήρια μεταιχμιακής διαταραχής προσωπικότητας ή μανιακού 

επεισοδίου, με αρνητικό αποτέλεσμα. Μάλιστα η Δέσποινα μου είπε ενοχλημένη κατά τη διαγνωστική μας 

συνάντηση «θέλεις να δεις εάν είμαι μεταιχμιακή; Δεν είμαι!»  

 

2.3.3 Οικογενειακό ιστορικό 

 

Η Δέσποινα δεν έχει κανένα από τους δύο της γονείς εν ζωή, και ο πιο στενός της συγγενής είναι η 

αδερφή της Κωνσταντίνα. 

Η μητέρα της, Ευγενία, γέννησε τη Δέσποινα όταν ήταν 34,5 ετών και πέθανε στα 40 της από 

καρκίνο στη μήτρα, όταν δηλαδή η Δέσποινα ήταν 5,5 ετών. Έχει γλυκιά ανάμνηση από την μητέρα της, 

φώναζε αρκετά, όμως ήταν τρυφερή και θυμάται το χάδι της. Οι άλλοι της λένε ότι ήταν ένας πολύ δοτικός 

και συναισθηματικός άνθρωπος και ότι η Δέσποινα της μοιάζει στον χαρακτήρα. Είχε συνειδητοποιήσει την 

απώλεια της, την πένθησε και είχε καταλάβει ότι έφυγε για την άλλη ζωή και ότι δεν θα την ξαναδεί.  

Ο πατέρας της Βαγγέλης, δούλευε σε μεσιτικό γραφείο, ήταν 12,5 χρόνια μεγαλύτερος από την 

μητέρα της και πέθανε από μεταστατικό καρκίνο του στομάχου όταν η Δέσποινα ήταν 10 χρονών. 

Συγκεχυμένη προσωπικότητα, δύσκολος άνθρωπος, που ενδιαφερόταν περισσότερο για τον εαυτό του παρά 

για τους άλλους. Δεν βίωσε από κοντά  την ασθένεια του πατέρα της αν και τον θυμάται κάποιες φορές να 

αγκομαχάει. Πήγε στην κηδεία, τον είδε στο φέρετρο και μετά από αυτό τον έβλεπε στον ύπνο της 
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Η αδερφή της Κωνσταντίνα,  42 χρονών έχει δύο παιδιά, το ένα εκ των οποίων έχει αυτισμό, μένει 

στην Θεσσαλονίκη. Πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες δεν είχαν συνδεθεί ποτέ. Ενώ στη Δέσποινα άρεσε το 

διάβασμα, ήταν εσωστρεφής και ώριμη για την ηλικία της, η αδερφή της ενδιαφερόταν κυρίως για το πώς θα 

ντυθεί, θα περιποιηθεί και θα βγει βόλτα. Ήταν πολύ αντιδραστική με όλα όσα συνέβησαν, έβγαζε κακία και  

έλεγε πολλά πράγματα στη Δέσποινα για να την πληγώσει  με αποτέλεσμα να μην έχουν  καθόλου καλές 

σχέσεις. 

2.3.4 Αναπτυξιακό ιστορικό  

 

Παιδί που αποκτήθηκε με φυσιολογική σύλληψη, δεν γνωρίζει τίποτε για τον τοκετό ούτε για το αν 

υπήρχε κάποιο πρόβλημα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του τοκετού,  μέχρι 3 ετών ζούσε με την 

οικογένεια της στην Γερμανία και έπειτα γύρισαν στην Ελλάδα και διέμεναν στη Θεσσαλονίκη. 

Μετά τον θάνατο της μητέρας της, έμεινε στο πατρικό της μαζί με την αδερφή της και τον πατέρα της 

για 6 μήνες περίπου και έπειτα τα δύο κορίτσια μπήκαν σε ίδρυμα της  Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρει για ποιο 

λόγο μπήκε στο ίδρυμα. Κατά το προαναφερόμενο εξάμηνο στο σπίτι είχε έρθει στο πατρικό της και η 

σύντροφος του πατέρα της, αλλά μετά χώρισαν. Όσο τα δύο κορίτσια ήταν στο ίδρυμα ο πατέρας τους είχε 

πάει περίπου 3 φορές να τα δει. Ούτε και άλλοι συγγενείς τις επισκεπτόντουσαν ιδιαίτερα.  Τα 

Σαββατοκύριακα, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το καλοκαίρι πήγαινε σε οικογένειες για να μείνει (σαν 

ανάδοχες). Δεν της άρεσε καθόλου που υπήρχε τόσο ασταθές περιβάλλον και έπρεπε να αλλάζει σπίτια και 

οικογένειες τόσο συχνά.  Ένιωθε ότι είχε γίνει «μπαλάκι», ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι που θα μπορούσαν να 

την κρατήσουν και να της δώσουν αγάπη και για αυτό τον λόγο ήταν πολύ στεναχωρημένη.  

Α’ δημοτικού πήγε στη Νάουσα μαζί με την αδερφή της και έμειναν στη γιαγιά της για λίγους μήνες, 

πήγε σχολείο και μετά επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη.  Δεν κατάφερε να αντεπεξέλθει και έμεινε στην ίδια 

τάξη. Στο δημοτικό ήταν καλή μαθήτρια και διάβαζε πολλά βιβλία. Νομίζει ότι ήταν ένα αφηρημένο παιδί 

αλλά δεν θυμάται πολλές λεπτομέρειες. Θυμάται όμως ότι στο ίδρυμα την φώναζαν αφηρημένη τέχνη. Έχει 

διατηρήσει φιλίες από το ίδρυμα, και γενικά έχει την ικανότητα να κάνει και φίλους και γνωστούς.  
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Στο γυμνάσιο ήταν καλή μαθήτρια (Α’ γυμνασίου :17,5 και Β’ και Γ’: περίπου 19). Το διάβασμα 

ήταν το αποκούμπι της. Στο ίδρυμα της έκαναν τη ζωή πατίνι γιατί ήταν καλή μαθήτρια και της έλεγαν 

κακίες. Πχ ότι άλλος με το διάβασμα που έκανε θα έβγαζε 20. 

Στο λύκειο δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί. Α’ και Β’ Λυκείου έβγαζε 17,5 όμως δεν διάβαζε 

καθόλου και τα κατάφερνε με βάση όλα όσα θυμόταν από την παράδοση. Πιστεύει ότι αυτό οφείλεται στην 

αθροιστική δράση όλων όσων συνέβαιναν τόσα χρόνια. Αρχίζει να έχει μια καταθλιπτική διάθεση (αν και 

δεν μπορεί να προσδιορίσει κάποιο συγκεκριμένο εκλυτικό γεγονός). Εκείνο το διάστημα ήταν πολύ 

ευερέθιστη, έκανε πολλές αρνητικές σκέψεις (ποτέ δεν είχε αυτοκτονικό ιδεασμό), είχε σκέψεις αποτυχίας, 

αναξιότητας, πίστευε ότι διάφορα πράγματα που ξεκινούσε θα είχαν αρνητική έκβαση, ένιωθε ένα πολύ 

έντονο άγχος. Είχε πολύ υπερκινητικότητα, δεν μπορούσε να σταθεί στο ίδιο σημείο. Στη Γ’ Λυκείου δεν 

ήθελε να δώσει εξετάσεις γιατί ένιωθε πολύ αγχωμένη και καταθλιπτική δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει στις 

υποχρεώσεις της, είχε την αίσθηση ότι κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα, ήθελε κάποιον να την βοηθήσει να 

έχει πρόγραμμα και σειρά στη ζωή της. Εμφάνιζε έντονους πονοκεφάλους, ένιωθε τα χέρια της και τα πόδια 

της κομμένα από την κούραση, είχε την απαισιοδοξία ότι τίποτα δεν θα πάει καλά. Την Γ’ λυκείου την 

τέλειωσε με 18,5 όμως αυτό δεν ήταν αρκετό γιατί ότι περνούσε ήταν βασανιστικό. Δήλωσε μόνο σχολές της 

Θεσσαλονίκης για οικονομικούς λόγους, και πέρασε στην 2
η
 της επιλογή που ήταν η Γεωπονία, νιώθοντας 

ικανοποιημένη για αυτό. 

Η Δέσποινα έφυγε 16 χρονών από το ίδρυμα και έμεινε με την κυρία Ανθούλα που της είχε συστήσει 

ο πνευματικός της. Επρόκειτο για μια θεοσεβούμενη γυναίκα που δεν είχε δικά της παιδιά, σήμερα είναι 69 

ετών, συνταξιούχος (παλιότερα δούλευε στον ΟΠΑΠ), και έμεινε μαζί της μέχρι τα 23 της χρόνια όταν και 

τελείωσε το πανεπιστήμιο. Λόγω της ιδιοσυγκρασίας της υπήρχαν περιορισμοί, δεν την άφηνε να βγαίνει 

έξω όπως  ήθελε, αλλά της αναγνωρίζει ότι  ήταν δοτική με αγάπη παρότι δεν ήταν στοργική.  Ήταν σφιχτή 

και αποστασιοποιημένη.  

Μόλις πέρασε στο πανεπιστήμιο, το άγχος της ήταν πιο έντονο γιατί δεν υπήρχε καθόλου 

πρόγραμμα σε σύγκριση με το σχολείο. Αυτή η έλλειψη προγράμματος την αποσυντόνισε. Τέλειωσε στα 4 
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χρόνια με βαθμό πτυχίου 7,5.  Είχε αγχώδη και καταθλιπτικά στοιχεία διάθεσης, παρ’ όλες όμως τις 

δυσκολίες κατάφερνε και αντεπεξερχόταν και αυτό δεν έκανε τους γύρω της να καταλάβουν ότι χρειαζόταν 

βοήθεια. Δεν είχε συνειδητοποιήσει ακριβώς το τι της συνέβαινε και δεν γνώριζε πως θα μπορούσε να 

βοηθηθεί. Στο πανεπιστήμιο είχε φιλίες και κάποια πλατωνικά φλερτ όμως όλη αυτή η κατάσταση που βίωνε 

δεν την άφηνε να μπει στη διαδικασία και να συνάψει κάποια ερωτική σχέση. 

25-27 χρονών δούλεψε στο ίδρυμα κάνοντας μαθήματα στα παιδιά. Έμενε στο πατρικό της μαζί με 

την αδερφή της και η σχέση τους ήταν κάκιστη, η αδερφή της έβγαζε συνέχεια θυμό και επιδείνωνε την 

κατάσταση της με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην μπορεί να αντεπεξέλθει στη δουλειά της. Είχε πολλά 

σωματικά συμπτώματα, έντονους πονοκεφάλους και δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια της. 

Έως τα 30 , δούλευε με συμβάσεις στον δήμο, είχε πρόβλημα συγκέντρωσης και έκανε λάθη 

απροσεξίας αλλά μπορούσε να ανταπεξέλθει. Όταν ήξερε ότι αυτό στο οποίο εργάζεται ήταν κάτι σοβαρό 

προσπαθούσε να είναι ακόμα πιο συγκεντρωμένη και έλεγχε μήπως είχε κάνει κάποιο λάθος. Ένιωθε πολύ 

μειονεκτικά για το πρόβλημα συγκέντρωσης της . 

33 ετών, η αδερφή της τηλεφώνησε στην αστυνομία και παραπονέθηκε ότι  η αδερφή της ήταν τρελή 

και την κακοποιεί. Τότε επήλθε τρομερή ρήξη. Μάλωναν για χαζά πράγματα που είχαν σχέση με την 

συγκατοίκηση. Τότε έφυγε από το σπίτι, και έμεινε σε ένα φιλικό ζευγάρι για 7 μήνες. Όταν είχε φύγει, ήταν 

πολύ αναστατωμένη για 1 μήνα δεν μπορούσε καθόλου να κοιμηθεί,  ένιωθε έντονη καταθλιπτική διάθεση, 

δεν ήταν καθόλου λειτουργική.  

30-35 ετών δούλευε ως γραμματέας σε μια εταιρεία με καλλυντικά. Στα 35 της απολύθηκε για 

κάποιο λάθος που έκανε αλλά δεν ήθελε να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.  

Στα 35 της έχει την πρώτη ολοκληρωμένη της σχέση στη Θεσσαλονίκη.  

35-38 ετών δούλευε σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη ως διοικητικός υπάλληλος, με ένα πρόγραμμα 

stage.  

Συχνά κατέβαινε σε μια κολλητή της φίλη στην Αθήνα και σε ένα από τα ταξίδια της επισκέφθηκε το 

Αιγινήτειο νοσοκομείο, όπου έλαβε τη διάγνωση της ΔΕΠΥ  (αν και η ίδια ήδη υποψιαζόταν ότι αυτό είναι 
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το πρόβλημα της). Ο γιατρός της είπε ότι υπάρχει η επιλογή του Ritalin, δεν της είπε ότι πρέπει να  το πάρει 

απαραιτήτως, γιατί όπως αναφέρει η Δέσποινα, ήταν υπέρ της ψυχοθεραπείας. Έκαναν μαζί 3 συναντήσεις. 

Τελικά πήρε 4-5 κουτιά Ritalin, το οποίο δεν κατάλαβε να την βοήθησε κάτι και τελικά το διέκοψε γιατί 

φοβήθηκε για τυχόν παρενέργειες. Υπέρ της διακοπής του φαρμάκου ήταν και ο ομοιοπαθητικός της .  

38 ετών: Σχέση με τον Σ., για 1 χρόνο περίπου , ήταν σοβαρή σχέση που ίσως να κατέληγε σε γάμο 

και ήταν έτοιμη να πάει μαζί του στην Αμερική για να ζήσουν.  Δεν θέλει να το συζητήσουμε. Πάντως ήταν 

πολύ επικριτικός. Αναγνωρίζει για τον εαυτό της ότι ως άτομο δικαιολογεί πολύ τους άλλους και κατακρίνει 

πολύ τον εαυτό της. Είχε πολύ πικρία για τον χωρισμό της και μετά ήταν πολύ καταθλιπτική, για 3-4 χρόνια 

δεν μπορούσε να δουλέψει, είχε πολλές ιδέες αυτομομφής, πολλές φορές δεν μπορούσε να κλάψει παρότι το 

ήθελε, είχε πολλά σωματικά ενοχλήματα (πονοκεφάλους, μυϊκούς πόνους, φουσκώματα στο στομάχι), δεν 

μπορούσε να την πιάσει ο ύπνος, η όρεξη της ήταν με σκαμπανεβάσματα, άλλοτε δεν πεινούσε καθόλου και 

άλλοτε την έπιανε βουλιμία, ανηδονία, κόπωση έβαζε όλη την ενέργεια της για να πάει στην δουλειά, είχε 

μεγάλη αναποφασιστικότητα. 

41 χρονών , Μάρτιος του 2015 ξεκινά γνωστική αναλυτική ψυχοθεραπεία με την ψυχίατρο Β. Μ σε  

Κ.Ψ.Υ της Θεσσαλονίκης, για 6 μήνες. Της έδινε φυλλάδια αυτοβοήθειας, συμπλήρωνε ημερολόγιο 

σκέψεων το οποίο χρησιμοποιούσαν για να καταλάβει η Δέσποινα το πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι σκέψεις 

από τα παιδικά χρόνια και γιατί της προκαλούν άγχος και κατάθλιψη. Δεν γινόταν στη συνέχεια γνωστική 

αναδόμηση, ούτε της οριζόταν κάποια εργασία για το σπίτι. Το τέλος της θεραπείας η γιατρός έβαλε τη 

Δέσποινα να γράψει ένα γράμμα στον εαυτό της, ένα γράμμα προς την γιατρό, ενώ ένα γράμμα έγραψε και η 

γιατρός προς την Δέσποινα. Η Δέσποινα θεωρεί ότι η θεραπεία ήταν χρήσιμη, αλλά η γιατρός δεν είχε 

εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από την ΔΕΠΥ ενηλίκων. 

Από τον Μάιο του 2015 ξεκίνησε να παίρνει Ladose, (2x 20mg) , που τα παίρνει σε μια δόση το 

πρωί, καθημερινά. Η ίδια θεωρεί ότι την βοήθησε πολύ τόσο με την κατάθλιψη, όσο και με το 

προεμμηνορυσιακό της σύνδρομο.  
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Για πολλά χρόνια έπαιρνε Attarax (για προβλήματα ύπνου), καθώς και Minitran (ήπιο 

αντικαταθλιπτικό χωρίς συνταγογράφηση, για τον ύπνο και την κατάθλιψη), αλλά όχι πια. 

42 ετών δουλεύει στην Αθήνα ως διοικητικός. 

Για 1 χρόνο είχε σχέση με τον Γ. ο οποίος ήταν σε διάσταση με την γυναίκα του. Δεν μπορούσε όμως 

να πάρει αποφάσεις και να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με αποτέλεσμα να τον χωρίσει η Δέσποινα.  Δεν έχει 

καθόλου πικρία από αυτή τη σχέση και έχει διατηρήσει ωραίες αναμνήσεις. 

Σχέση με τον Α. για 4-5 μήνες, από την οποία δεν έχει καθόλου καλές αναμνήσεις.  Δεν του άρεσε 

καθόλου όταν η Δέσποινα του έκανε ερωτήσεις, και δημιουργούσε θέμα με το παραμικρό. Όταν χώρισαν, ο 

Α. έβαζε κάτι φίλες του να της τηλεφωνήσουν, λέγοντας της ότι είναι η σχέση του Α. και να μην τον 

ξαναενοχλήσει. 

Τότε σκέφτηκε ότι ο Α. και ο Σ. είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά και συνειδητοποίησε ότι είναι πολύ 

αυτοτιμωρητική, δικαιολογώντας αδικαιολόγητα πράγματα, ότι αυτό δεν την βοηθά καθόλου και ότι ήρθε η 

ώρα να αντιδράσει.  

Το 2016 , τα φτιάχνει με τον Β., αρχικά ήταν πολύ δοτικός, όμως μετά όταν αρρώστησε σοβαρά η 

μητέρα του έπαθε έντονη κατάθλιψη και δεν  υπολόγιζε καθόλου την Δέσποινα. (Γίνεται λίγο κυνική και 

λέει για την μητέρα του, «εντάξει τι να κάνουμε αρρώστησε και μπορεί να πεθάνει… και τι έγινε… δηλαδή 

αν τον παντρευτώ με το παραμικρό θα παθαίνει κατάθλιψη;»). Οι άλλοι της έλεγαν ότι ο Β. 

εκμεταλλεύονταν τη δοτικότητα της, 

Το καλοκαίρι του 2016 γύρισε στη Θεσσαλονίκη 
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2.4 Περιεχόμενο συνεδριών 

 

Δύο πρώτες διαγνωστικές συναντήσεις 

Κατά τις δύο πρώτες διαγνωστικές συναντήσεις λήφθηκε εκτενές ιστορικό από τη Δέσποινα, το 

οποίο περιελάμβανε την παρουσίαση του παρόντος προβλήματος, το ιστορικό του προβλήματος, το 

οικογενειακό και αναπτυξιακό ιστορικό και έγινε μια πρώτη προσπάθεια διευκρίνισης των προσδοκιών που 

διατηρούσε η Δέσποινα από τη θεραπευτική συνεργασία μας. Επίσης υπογράφηκε από τη Δέσποινα έντυπο 

συναίνεσης το οποίο την ενημέρωνε για τον σκοπό της παρούσας εργασίας, τη διαδικασία που επρόκειτο να 

ακολουθηθεί, τις προσδοκώμενες ωφέλειες και για το γεγονός ότι το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των 

συνεδριών επρόκειτο να δημοσιευτούν τηρώντας πάντοτε την ανωνυμία της. 

 Η διάρκεια των δύο πρώτων διαγνωστικών συναντήσεων ήταν 90 λεπτά. Εκτός από το ιστορικό, 

πραγματοποιήθηκε δομημένη διαγνωστική συνέντευξη με τη βοήθεια του SCID-5, και δόθηκαν τα 

ερωτηματολόγια IDAA, DASS 21, ASQ-10 προκειμένου να συλλεχθούν τα δεδομένα που θα αποτελούσαν 

τη baseline της θεραπείας. Επιπρόσθετα οι συγκεκριμένοι θεραπευτικοί στόχοι που τέθηκαν στην 1
η
 

θεραπευτική συνεδρία από τη Δέσποινα, αποτέλεσαν επίσης κριτήριο σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

και την επιτυχία εφαρμογής του εν λόγω θεραπευτικού πρωτοκόλλου.  

Η Δέσποινα δεν ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξη για το τι θα μπορούσε να επιτύχει με αυτή τη συνεργασία, 

αρχικά  δυσανασχετούσε κατά τη λήψη του ιστορικού, αφού ήταν μια διαδικασία που είχε επαναλάβει  στο 

παρελθόν με άλλους ειδικούς ψυχικής υγείας, ήταν εκνευρισμένη με το γεγονός ότι στο χώρο της ψυχικής 

υγείας οι κλινικοί δεν γνωρίζουν πολλά για τη ΔΕΠΥ ενηλίκων με αποτέλεσμα είτε να υποδιαγιγνώσκεται το 

πρόβλημα είτε να ακολουθούνται λανθασμένες και αναποτελεσματικές προσεγγίσεις. Παρόλα αυτά ήταν 

πρόθυμη να συνεργαστεί μαζί μου και αρκετά περίεργη σχετικά με το τι θα μπορούσε να αποκομίσει από τη 

συνεργασία μας. Επίσης θεωρούσε ότι η εμπειρία της θα μπορούσε να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό των 

δικών μου γνώσεων και την περαιτέρω ευαισθητοποίηση μου. Παρά τη μεγάλη χρονική διάρκεια των δύο 
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πρώτων συναντήσεων, η συγκέντρωση της προσοχής της ήταν καλή και δεν δημιουργήθηκε κάποιο 

πρόβλημα. 

 

1η θεραπευτική συνεδρία: Ψυχοεκπαίδευση και Εισαγωγή σε δεξιότητες Σχεδιασμού και Οργάνωσης 

 

 Κατά τη 1
η
 θεραπευτική συνεδρία η Δέσποινα προσήλθε στην ώρα της. Αρχίσαμε να καλλιεργούμε 

πιο ενεργά πλέον τη θεραπευτική σχέση και συμμαχία, ορίστηκαν από εμένα τα θέματα της ατζέντας που 

επρόκειτο να συζητηθούν για να διατηρηθεί πιο συγκεντρωμένη η προσοχή της και να οριστεί επακριβώς η 

δομή της συνεδρίας. Έπειτα δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη ΔΕΠΥ, αν και οι περισσότερες ήταν ήδη 

γνωστές στην ίδια μιας και είχε ψάξει πολύ στο παρελθόν σχετικά με το πρόβλημα της, καθορίστηκαν οι 

γνωστικοσυμπεριφορικοί στόχοι της θεραπείας, στη συνέχεια εξηγήθηκε ποια είναι η δομή των συνεδριών 

και οι 4 θεματικές που πραγματεύεται το μοντέλο και στη συνέχεια διερευνήθηκαν τυχόν προβλήματα και 

δυσκολίες της Δέσποινας γύρω από τη συμμόρφωση στη θεραπεία αλλά δεν αναδείχτηκε κάποιο πρόβλημα 

κινητοποίησης. Αξίζει να επισημανθεί ότι δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στη διατύπωση των στόχων αφού οι 

αρχικά ασαφείς στόχοι που διατυπώθηκαν από την ίδια έπρεπε να συγκεκριμενοποιηθούν και να 

αντιστοιχούν σε μετρήσιμες συμπεριφορές. Ακόμη παρουσιάστηκε το γνωστικό-συμπεριφορικό μοντέλο για 

τη ΔΕΠΥ ενηλίκων και συζητήθηκε κατά πόσο η Δέσποινα έβρισκε το μοντέλο αυτό να ταιριάζει στη δική 

της περίπτωση. Όπως διαπιστώθηκε, το εν λόγω μοντέλο ανταποκρινόταν κατά πολύ στη δική της 

πραγματικότητα. Κατόπιν συζητήσαμε για τη συνιστώμενη για τη ΔΕΠΥ φαρμακοθεραπεία και 

συμφωνήσαμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας δεν θα άλλαζε κάτι στη ληφθείσα φαρμακευτική 

αγωγή (αντικαταθλιπτικό, Ladose), έτσι ώστε οποιαδήποτε ενδεχόμενη βελτίωση να μπορούσε να αποδοθεί 

στη γνωστικο-συμπεριφορική προσέγγιση και όχι στη φαρμακοθεραπεία. Στη συνέχεια έγινε εισαγωγή της 

χρήσης ημερολογίου και σημειωματάριου, την ρώτησα εάν επιθυμούσε να εμπλέξουμε κάποιον σημαντικό 

άλλο στη θεραπεία και μου απάντησε αρνητικά. Έτσι αποφασίσαμε ότι θα παραλειφθεί η 2
η 

κατά σειρά 

προαιρετική  συνεδρία όπου υπάρχει η εμπλοκή κάποιου άλλου σημαντικού προσώπου αναφοράς στη 
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θεραπεία και επρόκειτο να προχωρήσουμε στην επόμενη θεραπευτική συνεδρία του προγράμματος των 

Safren, et al..(2005)  

 Καταγράφηκαν παραδείγματα χρήσης του ημερολογίου και του σημειωματάριου και ως δουλειά για 

το σπίτι ορίστηκε η συμπλήρωση του καταλόγου υποχρεώσεων στο σημειωματάριο και η ανανέωση του, η 

χρήση του ημερολογίου, η ανάγνωση των φυλλαδίων της θεραπείας και τονίστηκε ότι από εδώ και στο εξής 

η Δέσποινα θα έπρεπε να φέρνει μαζί της το ημερολόγιο και το σημειωματάριο σε κάθε συνεδρία.  

 

 

Εικόνα 7: Γνωστικό – συμπεριφορικό μοντέλο της ΔΕΠΥ ενηλίκων, όπως παρουσιάσθηκε στη Δέσποινα  
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Εικόνα 8: Γνωστικο-συμπεριφορικοί στόχοι που τέθηκαν στην 1
η
 θεραπευτική συνεδρία από τη Δέσποινα  

 

Εικόνα 9: Παραδείγματα συμπλήρωσης σημειωματάριου και ημερολογίου εντός της συνεδρίας και 

στοχοθεσία μέχρι την επόμενη συνεδρία 
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2
η
 συνεδρία: Οργάνωση πολλαπλών καθηκόντων 

 

Κατά τη 2
η
 θεραπευτική συνεδρία η Δέσποινα προσήλθε στην ώρα της. Ορίστηκαν τα θέματα της 

ατζέντας και ρωτήθηκε για τη διάθεση της κατά τη προηγούμενη εβδομάδα καθώς και για τη συμμόρφωση 

της με τη φαρμακευτική αγωγή. Όπως διαπιστώθηκε η διάθεση της ήταν σχετικά καλή και η φαρμακευτική 

αγωγή λήφθηκε σταθερά και με συνέπεια.  

Η Δέσποινα παρότι στην αρχή δυσκολεύτηκε να εντάξει το σημειωματάριο στην καθημερινότητα 

της, εν τέλει κατάφερε πολύ καλά να το χρησιμοποιήσει και να δημιουργήσει έναν κατάλογο με τις 

υποχρεώσεις της. Επειδή τη δεδομένη χρονική περίοδο δεν υπήρχαν δραστηριότητες και υποχρεώσεις που 

θα έπρεπε να εκπληρωθούν σε συγκεκριμένη ημέρα, δεν βρήκε πολύ χρήσιμο το ημερολόγιο, αφού το μόνο 

που σημείωνε εκεί ήταν το ραντεβού μας. Επιβραβεύτηκε για όλη της την προσπάθεια και κατέγραψε το 

επίτευγμα της προκειμένου να μπορεί να το διαβάζει και να μην το «μειώσει» λόγω χαμηλής αυτοεκτίμησης.  
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Εικόνα 10: Εκτενής καταγραφή υποχρεώσεων στο σημειωματάριο 
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Εικόνα 11: Συνέχεια καταγραφής σημειωματάριου 

 

 

Εικόνα 12: Η Δέσποινα δεν επιθυμούσε να περάσει τις υποχρεώσεις της στο ημερολόγιο αφού ο 

συγκεκριμένος τρόπος καταγραφής την εξυπηρετούσε περισσότερο 
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Εικόνα 13: Καταγραφή συμπερασμάτων και επιτευγμάτων κατά τη συμπλήρωση του σημειωματάριου 

 

Με αφορμή τις υποχρεώσεις που καταγράφηκαν στο σημειωματάριο, διδάχθηκε πώς να βάζει 

προτεραιότητες σε αυτές, χρησιμοποιώντας τα γράμματα Α, Β, Γ. Πιο συγκεκριμένα με:  

Α, βαθμολογούνται οι υποχρεώσεις με την μεγαλύτερη σημαντικότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει 

να ολοκληρωθούν βραχυπρόθεσμα, δηλαδή είτε σήμερα είτε αύριο. 

Β, βαθμολογούνται δραστηριότητες μικρότερης σημαντικότητας, που πρέπει να εκτελεσθούν στο 

ευρύτερο χρονικό διάστημα. Ίσως ένα μέρος της δραστηριότητας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 

βραχυπρόθεσμα, και άλλο μέρος της μπορεί να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να 

ολοκληρωθεί, και με 
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Γ,  βαθμολογούνται καθήκοντα με την πιο χαμηλή σημαντικότητα, τα οποία φαίνονται πιο εύκολα 

και για αυτό τον λόγο είναι πιο ελκυστικά, όμως δεν είναι τόσο σημαντικά όσο τα καθήκοντα που 

βαθμολογούνται με Α ή Β. 

 Σε κάθε περίπτωση τονίστηκε ότι όλα τα καθήκοντα που έχουν βαθμολογηθεί με Α, θα πρέπει να 

εκτελεστούν πριν τα καθήκοντα που έχουν βαθμολογηθεί με Β, και όλα τα καθήκοντα που έχουν 

βαθμολογηθεί με Β, θα πρέπει να εκτελεστούν πριν από τα καθήκοντα που έχουν βαθμολογηθεί με Γ. Επίσης 

συμπληρώθηκε ως άσκηση κινητοποίησης, φόρμα καταγραφής των πλεονεκτημάτων και των 

μειονεκτημάτων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, της χρησιμοποίησης της νέας στρατηγικής. 

 

 

Εικόνα 14: Καταγραφή των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων 

της χρήσης του συστήματος προτεραιοτήτων  

 

Ως δουλειά για το σπίτι ανατέθηκε η συνέχιση της συμπλήρωσης του ημερολογίου και του 

σημειωματάριου, η χρησιμοποίηση του συστήματος προτεραιοτήτων και η ανάγνωση των φυλλαδίου 

σχετικά με το πώς μπαίνουν προτεραιότητες.  
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3
η
 συνεδρία: Επίλυση προβλήματος και διαχείριση καθηκόντων που καταβάλλουν τον πελάτη 

 

Κατά την 3
η
 θεραπευτική συνεδρία η Δέσποινα προσήλθε στην ώρα της. Ορίστηκαν τα θέματα της 

ατζέντας και ρωτήθηκε για τη διάθεση της κατά τη προηγούμενη εβδομάδα καθώς και για τη συμμόρφωση 

της με τη φαρμακευτική αγωγή. Η φαρμακευτική αγωγή λήφθηκε σταθερά και με συνέπεια, η διάθεση της 

όμως δεν ήταν ιδιαίτερα καλή καθώς περίμενε να αδιαθετήσει και όταν συμβαίνει αυτό νιώθει έντονη 

ανησυχία και εκνευρισμό, παρατηρεί ότι η συγκέντρωση της προσοχής της είναι χειρότερη, ορισμένες φορές 

έχει αϋπνίες και γενικότερα έχει έντονο αίσθημα κόπωσης. Επίσης είχε άγχος γιατί εκκρεμούσε να κατέβει 

στην Αθήνα όπου είχαν συνάντηση με την Υπουργό, προκειμένου να συζητήσουν για κάποια επιδόματα που 

διεκδικούν άτομα που δεν έχουν γονείς. Εξαιτίας του άγχους της ένιωθε ότι δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί 

επαρκώς και δυσκολευόταν πολύ να κάνει όλα όσα ήθελε.   

Κατά την ανασκόπηση της δουλειάς που είχε ανατεθεί στο σπίτι την προηγούμενη συνεδρία, η 

Δέσποινα είχε σημειώσει τις προτεραιότητες δίπλα στον κατάλογο των υποχρεώσεων της, παρατηρήθηκε 

όμως ότι δεν εκτέλεσε όλα τα Α καθήκοντα πριν από τα Β, και όλα τα Β πριν από το Γ. Για παράδειγμα ενώ 

είχε ορίσει ως Α, το να πάει στην Πρόνοια, το ΙΚΑ, την Εφορία ή την Εθνική τράπεζα προκειμένου να 

βγάλει κάρτα, τελικά δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Όταν συζητήσαμε για ποιο λόγο δυσκολεύτηκε να 

εκτελέσει τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις , ανέφερε ότι αυτές τις δουλειές θέλει να τις κάνει όλες μαζί 

και αφού κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό, δεν πραγματοποίησε καμία. Επισημάνθηκε ο δυσλειτουργικός τρόπος 

σκέψης, ιδιαίτερα δε τη στιγμή που οι υπηρεσίες αυτές είναι διάσπαρτες σε εκ διαμέτρου αντίθετες περιοχές 

της Θεσσαλονίκης, και η ανάγκη να διασπαστούν οι εν λόγω στόχοι σε αυτοτελείς, προκειμένου ο καθένας 

τους να υλοποιηθεί σε διαφορετική ημέρα της εβδομάδας. Η Δέσποινα επέμενε ότι θέλει να 

πραγματοποιήσει όλες αυτές τις υποχρεώσεις ομαδοποιημένες και ήταν σίγουρη ότι την επόμενη εβδομάδα 

θα κατάφερνε να τις πραγματοποιήσει. Της εξέφρασα την επιφύλαξη μου αλλά συμφώνησα να προσπαθήσει 

εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα και να δούμε έπειτα αν η στρατηγική της αυτή λειτούργησε 

αποτελεσματικά.  
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Εικόνα 15: Συμπλήρωση σημειωματάριου και αξιολόγηση των προτεραιοτήτων με Α, Β, Γ 

 

Στη συνεδρία αυτή έγινε διδασκαλία των βημάτων επίλυσης προβλημάτων καθώς και της 

διαδικασίας σπασίματος μιας δραστηριότητας σε επιμέρους βήματα. Μάλιστα επιλέχθηκε από τον κατάλογο 

υποχρεώσεων μια υποχρέωση που προκαλούσε άγχος στη Δέσποινα προκειμένου να την σπάσουμε σε 

επιμέρους βήματα. Αυτή ήταν η τακτοποίηση των ρούχων της. Τα βήματα καταγράφηκαν και αποτέλεσαν τη 

στοχοθεσία της επόμενης εβδομάδας. Η Δέσποινα δεν ανέφερε κάποια προσδοκώμενη δυσκολία κατά τη 

χρήση αυτής της στρατηγικής.  



103 

 

 

 

 

Εικόνα 16: Σπάσιμο δραστηριότητας σε επιμέρους βήματα και στοχοθεσία για ερχόμενη εβδομάδα 

 

Σαν δουλειά για το σπίτι ορίστηκε η εξάσκηση των προηγούμενων δεξιοτήτων (σημειωματάριο, 

ημερολόγιο, προτεραιότητες) καθώς και το σπάσιμο δραστηριοτήτων σε κάθε τι που την δυσκολεύει. Επίσης 

θα έπρεπε να διαβάσει τα φυλλάδια που της έδωσα σχετικά με τα βήματα επίλυσης προβλημάτων καθώς και 

το σπάσιμο δραστηριοτήτων σε επιμέρους βήματα. 

 

4
η
 συνεδρία: Οργάνωση εγγράφων 

 

Κατά την 4
η
 θεραπευτική συνεδρία η Δέσποινα προσήλθε στην ώρα της. Ορίστηκαν τα θέματα της 

ατζέντας και ρωτήθηκε για τη διάθεση της κατά τη προηγούμενη εβδομάδα καθώς και για τη συμμόρφωση 
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της με τη φαρμακευτική αγωγή. Η φαρμακευτική αγωγή λήφθηκε σταθερά και με συνέπεια, αδιαθέτησε 

τελικά αλλά η ενέργεια της δεν είχε επανέλθει πλήρως. Η διάθεση της αφού αδιαθέτησε άρχισε σιγά-σιγά να 

βελτιώνεται.  

 Κατά την ανασκόπηση της ανατεθείσας δουλειάς για το σπίτι η Δέσποινα χρησιμοποίησε σωστά το 

σημειωματάριο, έβαλε προτεραιότητες και πάλι όμως δεν εκτέλεσε τις υποχρεώσεις που συζητήσαμε στη 

προηγούμενη συνεδρία (τράπεζα, Εφορία κτλ). Για μια ακόμη φορά συζητήσαμε ότι είναι δυσλειτουργικό να 

προσπαθεί να πραγματοποιήσει αυτές τις υποχρεώσεις της όλες μαζί, της πρότεινα να τις σπάσουμε σε 

επιμέρους κομμάτια και να δούμε πως θα επιλύσουμε αυτό της πρόβλημα, αλλά δεν ήθελε να βάλουμε αυτό 

το θέμα στην ατζέντα της συνεδρίας και είχε στο μυαλό της να συγκεντρώσει πρωτίστως τα έγγραφα που 

χρειάζονται. Επίσης από το σπάσιμο δραστηριοτήτων της προηγούμενης εβδομάδας ενώ μου είπε ότι δεν 

έκανε τίποτα, στην πραγματικότητα είχε ολοκληρώσει τα 3 πρώτα βήματα. Της επισημάνθηκε ότι αυτή η 

λογική είναι του τύπου «όλα ή τίποτα», αφού δεν αναγνώρισε έστω και τα λίγα βήματα που έκανε, και δεν 

καταλόγισε την επιτυχία αυτή στο ενεργητικό της. Όπως μου είπε η Δέσποινα, δεν ολοκλήρωσε τον στόχο 

της που σκόπευε να πραγματοποιήσει το σαββατοκύριακο, γιατί δεν είχε αδιαθετήσει ακόμα και ένιωθε 

αδυναμία, δυσκολία κινητοποίησης και πιο έντονο άγχος.  

 



105 

 

 

 

 

Εικόνα 17: Καταγραφή σημειωματάριου και προτεραιοτήτων της εβδομάδας που πέρασε, όπου η Δέσποινα 

αντιμετώπισε δυσκολίες με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της στις δημόσιες υπηρεσίες και στην 

τράπεζα 

 

Η σημερινή συνεδρία είχε ως περιεχόμενο την ανάπτυξη ενός συστήματος οργάνωσης της 

αλληλογραφίας, σε ένα προκαθορισμένο σημείο του σπιτιού, όπου θα φυλάσσονται μόνο τα κυριότερα 

έγγραφα. Το σύστημα αυτό θα  αποτελείται από ορισμένες βασικές κατηγορίες- φακέλους (λογαριασμοί 

κινητού, πιστωτικές κάρτες, ιατρικές πληροφορίες, εφορία, τραπεζικοί λογαριασμοί κτλ),  και μερικές 

υποκατηγορίες (για παράδειγμα αναφορικά με τις πιστωτικές κάρτες μπορούν να διατηρούνται πληροφορίες 

για τις κάρτες διαφορετικών τραπεζών σε διάφορους υποφακέλους). Περίπου 2 φορές τη βδομάδα η 

Δέσποινα θα πρέπει να κοιτάει αυτό το σύστημα αρχειοθέτησης και να το ανανεώνει ενώ της επιστήθηκε η 

προσοχή να μην αναλώσει πολύ από τον χρόνο της κατά την προσπάθεια της να δημιουργήσει το τέλειο 

σύστημα οργάνωσης. 
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Όπως μου είπε η Δέσποινα, ήδη διατηρούσε ένα στοιχειώδες σύστημα αλληλογραφίας και δεν 

αντιμετώπιζε ιδιαίτερα προβλήματα με αυτό, οπότε όπως εκτιμώ η συγκεκριμένη συνεδρία δεν τις 

προσέφερε πολλές νέες πληροφορίες.  

 

 

Εικόνα 18: Στόχοι εβδομάδας μέχρι την επόμενη μας συνεδρία 

 

5
η
 συνεδρία: Υπολογισμός εύρους προσοχής και καθυστέρηση της διάσπασης 

 

Κατά την 5
η
 θεραπευτική συνεδρία η Δέσποινα ήταν συνεπής στο ραντεβού μας. Ορίστηκαν τα 

θέματα της ατζέντας και ρωτήθηκε για τη διάθεση της κατά τη προηγούμενη εβδομάδα καθώς και για τη 

συμμόρφωση της με τη φαρμακευτική αγωγή. Όπως διαπιστώθηκε η φαρμακευτική αγωγή λήφθηκε σταθερά 

και με συνέπεια. 

Η Δέσποινα μου παραπονέθηκε ότι όταν κάνει πολλά πράγματα μετά νιώθει πολύ μεγάλη κόπωση 

και μειώνεται κατά πολύ η συγκέντρωση της, με αποτέλεσμα να καταλήγει να κάνει κάποια πράγματα 

μηχανικά και να ξεχνάει τις κινήσεις της. Χρησιμοποίησε μάλιστα τον όρο «εγκεφαλική ομίχλη». Αν και την 

προηγούμενη εβδομάδα η διάθεση της ήταν γενικά καλή, μου είπε ότι η ατονία που νιώθει επηρεάζει τη 

συγκέντρωση της. Όπως υπολόγισε μέχρι στιγμής, μπορεί να παραμένει συγκεντρωμένη σε κάποια 
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δραστηριότητα για μία με μιάμιση ώρα, όμως μετά θα χρειαστεί διάλειμμα για μία ώρα περίπου μέχρι να 

«ξεθολώσει το μυαλό της». 

Αναφορικά με την εργασία που της ανατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, συμπλήρωσε κανονικά 

το σημειωματάριο με τις δραστηριότητες και τις υποχρεώσεις της, όμως δεν ασχολήθηκε περισσότερο με το 

σύστημα αλληλογραφίας λόγω του ότι είχε πολλές υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και η 

σωματική της κατάσταση δεν της επέτρεψε να ασχοληθεί με την οργάνωση της αλληλογραφίας που την 

θεώρησε δευτερεύουσα σε σχέση με τα υπόλοιπα ζητήματα. Έτσι η οργάνωση της αλληλογραφίας 

μετατέθηκε για την επόμενη εβδομάδα. 

 

 

Εικόνα 19: Καταγραφή υποχρεώσεων κατά προτεραιότητα προηγούμενης εβδομάδας, στο σημειωματάριο 

 

 Κατά τη σημερινή συνεδρία μιλήσαμε για δύο σημαντικά ζητήματα. Στο πρώτο μέρος 

συζητήθηκε πώς μπορεί να υπολογίζει η Δέσποινα το εύρος της προσοχής της σε διάφορες μη ελκυστικές 

δραστηριότητες προκειμένου να μπορεί να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα σχετικά με το χρονικό διάστημα που 
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μπορεί να εκτελεί απερίσπαστη τις διάφορες δραστηριότητες. Εφόσον προκύψει ένα τέτοιο συμπέρασμα, οι 

διάφορες δραστηριότητες που εκτελούνται από τη Δέσποινα μπορούν να διασπαστούν σε μικρότερα 

κομμάτια τα οποία να ανταποκρίνονται στο εύρος της προσοχής που διαθέτει. Έτσι θα περνά τον χρόνο της 

παραγωγικά και θα κάνει διαλείμματα όταν γνωρίζει ότι η συγκέντρωση της προσοχής της φθίνει 

φυσιολογικά, γνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε περαιτέρω προσπάθεια είναι αντιπαραγωγική πυροδοτώντας 

αρνητικές σκέψεις σχετικά με την ικανότητα της να φέρει εις πέρας διάφορα καθήκοντα.  

Στο δεύτερο μέρος, συζητήσαμε για την καθυστέρηση της διάσπασης. Πιο συγκεκριμένα συστήθηκε 

στη Δέσποινα κάθε φορά που ξεκινά να κάνει μια βαρετή ή καθόλου ελκυστική υποχρέωση να έχει μαζί της 

το σημειωματάριο. Έπειτα θα πρέπει να βάλει στο χρονόμετρο το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στο 

εύρος της προσοχής της (ίσως και λίγο περισσότερο). Όταν κάποια διασπαστική σκέψη έρχεται στο μυαλό 

της, θα πρέπει να τη σημειώνει στο  σημειωματάριο και να μην κάνει κάτι για αυτή εκείνη τη στιγμή. 

Αντιθέτως, θα πρέπει να επιστρέφει  στην υποχρέωση που έχει να φέρει εις πέρας και όταν τελειώσει ο 

χρόνος που έβαλε στο χρονόμετρο, θα πρέπει να κοιτάξει στο σημειωματάριο τη σκέψη που σημείωσε  και 

να σκεφτεί αν θα πρέπει να κάνει για αυτή. Πιο συγκεκριμένα, τότε θα έχει την ευκαιρία να αποφασίσει αν 

οι σκέψεις της: 

1. Πρέπει να γίνουν εκείνη τη στιγμή 

2. Πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο υποχρεώσεων στο σημειωματάριο, ή 

3. Δεν χρειάζεται να ασχοληθεί καθόλου μαζί τους καθώς είναι ασήμαντες. 

Μερικές βοηθητικές αυτοδηλώσεις είναι: «Θα ανησυχήσω για αυτό αργότερα», «Αυτό δεν είναι μια 

υποχρέωση προτεραιότητας Α», « Θα το ξανασκεφτώ αργότερα».  

Εντός της συνεδρίας συμπληρώθηκε παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο θα γίνεται η καταγραφή. 

 



109 

 

 

 

 

Εικόνα 20: Παράδειγμα συμπλήρωσης του εύρους της προσοχής και σημείωσης των διασπαστικών σκέψεων 

που η Δέσποινα θα πρέπει να καθυστερήσει 

 

Σαν δουλειά για το σπίτι ορίστηκε η καταγραφή του εύρους της προσοχής σε διάφορες 

δραστηριότητες και η καθυστέρηση των διασπαστικών σκέψεων, καθώς και η ενασχόληση της με την 

οργάνωση της αλληλογραφίας. 

 

 

Εικόνα 21: Στοχοθεσία για την ερχόμενη εβδομάδα 
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6
η
 συνεδρία: Τροποποίηση περιβάλλοντος 

 

Κατά την 6
η
 θεραπευτική συνεδρία η Δέσποινα ήταν συνεπής στο ραντεβού μας. Ορίστηκαν τα 

θέματα της ατζέντας και ρωτήθηκε για τη διάθεση της κατά τη προηγούμενη εβδομάδα καθώς και για τη 

συμμόρφωση της με τη φαρμακευτική αγωγή. Όπως διαπιστώθηκε η φαρμακευτική αγωγή λήφθηκε σταθερά 

και με συνέπεια. Και αυτή τη βδομάδα η σωματική της κατάσταση συνέχισε να μην είναι καλή, και ένιωθε 

ατονία, κόπωση και ταχυπαλμίες. Σκοπεύει να πραγματοποιήσει έλεγχο του θυρεοειδή της καθώς παλιότερα 

είχε υπερθυρεοειδισμό.  

Κατά την ανασκόπηση της προηγούμενης ανατεθείσας εργασίας για το σπίτι η Δέσποινα προσπάθησε 

και κατέγραψε επιτυχώς το εύρος της προσοχής της σε διάφορες δραστηριότητες καθώς και τις διασπαστικές 

σκέψεις που περνούσαν από το μυαλό της και προσπάθησε να τις καθυστερήσει και να μην ασχοληθεί μαζί 

τους. Συζητήσαμε ότι αυτή η άσκηση θα ήταν ωφέλιμο να επαναληφθεί αρκετές φορές έως ότου να εξαχθεί 

κάποιο γενικό συμπέρασμα για το εύρος της προσοχής της. Ούτε και αυτή τη βδομάδα η Δέσποινα 

ασχολήθηκε περισσότερο με την οργάνωση του συστήματος αλληλογραφίας και αυτό το απέδωσε στο 

γεγονός ότι ένιωθε υπολειτουργική την εβδομάδα που μας πέρασε και δεν θεωρούσε αυτή την άσκηση 

επείγουσα, καθώς  ήδη διατηρούσε ένα στοιχειώδες σύστημα οργάνωσης της αλληλογραφίας.  
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Εικόνα 22: Καταγραφή εύρους προσοχής και διασπαστικών σκέψεων σε διάφορες δραστηριότητες  

 

Αντικείμενο της παρούσας συνεδρίας είναι ο έλεγχος του περιβάλλοντος εργασίας έτσι ώστε να 

μειώνονται οι πιθανές πηγές διάσπασης της συγκέντρωσης. Πιο συγκεκριμένα συζητήσαμε για την ανάγκη 

τοποθέτησης των σημαντικών αντικειμένων στο σπίτι όπως για παράδειγμα τα κλειδιά ή το πορτοφόλι σε 
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ένα συγκεκριμένο σημείο μέσα στο σπίτι, έτσι ώστε να μη χάνονται και να αποφεύγεται ο συνακόλουθος 

εκνευρισμός. Η Δέσποινα είχε ήδη δημιουργήσει μια τέτοια γωνιά στο σπίτι της, κοντά στην εξώπορτα. 

Κατόπιν μιλήσαμε για την ανάγκη εντοπισμού άλλων πηγών διάσπασης μέσα στο περιβάλλον όπως για 

παράδειγμα ο χτύπος του τηλεφώνου, το σερφάρισμα στο διαδίκτυο, η απάντηση σε e-mail ή σε μηνύματα 

στο κινητό, το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση, η συνομιλία με άλλους ανθρώπους στο δωμάτιο ή το κοίταγμα  

έξω από το παράθυρο, συζητώντας για πιθανές στρατηγικές αντιμετώπισης. 

Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν δύο στρατηγικές που προτείνονται από το συγκεκριμένο θεραπευτικό 

πρόγραμμα. Η πρώτη αφορά τη χρήση ξυπνητηριού το οποίο είναι προγραμματισμένο να χτυπάει για 

παράδειγμα ένα μισάωρο μετά την έναρξη μιας δραστηριότητας που η Δέσποινα θέλει να είναι παραγωγική 

προκειμένου σε αυτό το χρονικό σημείο να αναρωτηθεί εάν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ή εάν έχει 

διασπαστεί η προσοχή της. Αν διαπιστωθεί ότι η προσοχή της έχει διασπαστεί, θα πρέπει να επιστρέψει 

άμεσα  σε αυτό που έκανε νωρίτερα.  

Μια άλλη στρατηγική για τη διαχείριση της διάσπασης είναι η χρήση υπενθυμίσεων. Προτείνεται η 

χρήση αυτοκόλλητων χρωματιστών κουκίδων, οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν πάνω σε πηγές 

διάσπασης όπως το τηλέφωνο, ο υπολογιστής, το ράδιο, η τηλεόραση, το παράθυρο, το ψυγείο.  Αυτές οι 

κουκίδες θα πρέπει να τοποθετηθούν κατά τρόπο που να είναι ορατές. Κάθε φορά που θα η Δέσποινα θα 

κοιτά μια αυτοκόλλητη κουκίδα θα πρέπει να κάνει στον εαυτό της τις προαναφερόμενες ερωτήσεις, 

επιστρέφοντας άμεσα σε αυτό που έκανε νωρίτερα εάν διαπιστώσει ότι η προσοχή της είχε διασπαστεί. 

Δόθηκαν σχετικά φυλλάδια για το προσωπικό αρχείο της Δέσποινας.  

 Εντός της συνεδρίας καταγράφηκαν ορισμένες πηγές διάσπασης της προσοχής στο περιβάλλον της 

Δέσποινας όπως μου τις υπέδειξε η ίδια μαζί με τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές στρατηγικές αντιμετώπισής 

τους.  
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Εικόνα 23: Καταγραφή πηγών διάσπασης στο περιβάλλον εργασίας της Δέσποινας και των αντίστοιχων 

στρατηγικών αντιμετώπισης 

 

 Σαν εργασία για το σπίτι ανατέθηκαν η συνέχιση της εξάσκησης στις δεξιότητες που διδάχθηκαν στις 

προηγούμενες συνεδρίες, η χρήση του ξυπνητηριού και των υπενθυμίσεων σε διάφορες περιβαλλοντικές 

πηγές διάσπασης καθώς και η ανάγνωση των φυλλαδίων της συνεδρίας.  

 

 

Εικόνα 24: Καταγραφή στοχοθεσίας για την ερχόμενη εβδομάδα 
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7η συνεδρία: Εισαγωγή στο γνωστικό μοντέλο της ΔΕΠΥ 

 

Κατά την 7
η
 θεραπευτική συνεδρία η Δέσποινα προσήλθε στην ώρα της. Ορίστηκαν τα θέματα της 

ατζέντας και ρωτήθηκε για τη διάθεση της κατά τη προηγούμενη εβδομάδα καθώς και για τη συμμόρφωση 

της με τη φαρμακευτική αγωγή. Η φαρμακευτική αγωγή λήφθηκε σταθερά και με συνέπεια. Ενώ στη 

προηγούμενη συνεδρία μου είχε πει ότι θα πάει στο νοσοκομείο να κάνει ιατρικές εξετάσεις για τον 

θυρεοειδή της και γενικές εξετάσεις αίματος, τελικά δεν πήγε. Η εσωτερική ανησυχία και η ένταση 

παραμένει καθώς και το αίσθημα σωματικής κόπωσης.  Μου ανέφερε ότι εξαιτίας αυτής της σωματικής της 

κατάστασης έχει δυσκολία στο να ξεκινήσει να κάνει τις διάφορες υποχρεώσεις της και με το που τις 

ολοκληρώνει νιώθει πολύ κουρασμένη και πρέπει απαραιτήτως να κάνει κάποιο διάλειμμα.   

Κατά την ανασκόπηση της προηγούμενης εργασίας για το σπίτι η Δέσποινα χρησιμοποίησε το 

σημειωματάριο και έβαλε προτεραιότητες, ενώ κατέγραψε το εύρος της προσοχής της σε διάφορες 

δραστηριότητες. Επίσης αυτή τη βδομάδα κατάφερε και πήγε στο ΙΚΑ και στην εφορία. Επαινέθηκε για όλη 

την προσπάθεια της και συμφωνήσαμε ότι με την επανάληψη της προαναφερόμενης καταγραφής σε ποικίλες 

περιστάσεις θα μπορέσουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για το εύρος της αδιάσπαστης προσοχής της. 

Όπως διαπιστώθηκε δεν συμπλήρωσε περαιτέρω τον κατάλογο χειρισμού των πηγών διασπάσεων του 

περιβάλλοντος αλλά έβαλε ένα χρωματιστό αυτοκόλλητο ως υπενθύμιση στη τηλεόραση. Επίσης δε 

χρησιμοποίησε το ξυπνητήρι γιατί φοβήθηκε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να διασπούσε περισσότερο την προσοχή 

της. Συμφωνήσαμε ότι για να το διαπιστώσουμε αυτό θα έπρεπε να δώσει μια ευκαιρία στην εν λόγω τεχνική 

χρησιμοποιώντας την. Τέλος με δική της πρωτοβουλία και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σχετική 

συζήτηση συμπλήρωσε έναν κατάλογο με τα αρνητικά και με τα θετικά στοιχεία που έχει η μελέτη των 

εξετάσεων, θεωρώντας ότι αυτό συνιστά επίλυση προβλήματος. Διορθώθηκε η εσφαλμένη αντίληψη της και 

επειδή δεν επαρκούσε ο χρόνος αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε την εν λόγω τεχνική στην επόμενη συνεδρία. 
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Εικόνα 25: Καταγραφή υποχρεώσεων – προτεραιοτήτων στο σημειωματάριο, και εύρους προσοχής σε 

διάφορες δραστηριότητες 
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Εικόνα 26: Κατάλογος με τα αρνητικά και τα θετικά της μελέτης 

 

Στη παρούσα συνεδρία παρουσιάσθηκε η αλληλεπίδραση ανάμεσα στη σκέψη, στα συναισθήματα 

και τη συμπεριφορά. Επειδή η Δέσποινα ήταν πολύ κουρασμένη, ένιωσα ότι θα έχανα την προσοχή και το 

ενδιαφέρον της αν έκανα μια θεωρητική μόνο παρουσίαση της αλληλεπίδρασης αυτής, όπως προβλέπεται 

από το εγχειρίδιο του θεραπευτή. Επομένως  για να γίνω πιο κατανοητή και να αφομοιωθούν καλύτερα οι 
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πληροφορίες από τη Δέσποινα, της ζήτησα να μου αναφέρει ένα παράδειγμα από την καθημερινότητα της 

(real life example) κατά το οποίο είχε παρατηρήσει την διάθεση της να επιδεινώνεται.  Πιο συγκεκριμένα, το 

παράδειγμα αφορούσε το γεγονός ότι έπρεπε να μελετήσει για τις εξετάσεις της και καταγράφηκαν οι 

σκέψεις της, τα συνοδά συναισθήματα και οι συνακόλουθες συμπεριφορές της. Η Δέσποινα παρατήρησε 

πολύ εύστοχα ότι υπήρχαν και κάποια σωματικά συμπτώματα. Με αφορμή το παράδειγμα είδαμε ότι αυτή η 

αλληλεπίδραση ανάμεσα σε σκέψεις – συναισθήματα – συμπεριφορές είναι αμφίδρομη και ακολούθησε 

συζήτηση σχετικά με τις αυτόματες αρνητικές σκέψεις και τα χαρακτηριστικά τους σε αντιδιαστολή με τον 

προσαρμοστικό τρόπο σκέψης. Τονίσθηκε ότι με την ανάπτυξη ενός προσαρμοστικού τρόπου σκέψης η 

Δέσποινα θα αποκτήσει μεγαλύτερη ενημερότητα για τις αρνητικές σκέψεις που παρεμβάλλονται, θα 

αναπτύξει στρατηγικές που θα την βοηθήσουν να τις ελέγξει και με αυτό τον τρόπο θα μειωθούν τα 

συμπτώματα 

 

 

Εικόνα 27: Αλληλεπίδραση σκέψεων-συναισθημάτων- συμπεριφορών 
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Εικόνα 28: Φαύλος κύκλος της διάθεσης (real life example) 

 

Κατόπιν έγινε παρουσίαση των γνωστικών διαστρεβλώσεων που μπορεί να περιέχουν οι αυτόματες 

αρνητικές σκέψεις. Πιο συγκεκριμένα δόθηκε ο παρακάτω κατάλογος με τις εξής γνωστικές διαστρεβλώσεις 

(στο σχετικό φυλλάδιο που της δόθηκε περιέχονταν και οι αναλυτικοί ορισμοί τους.) 

1. Σκέψη του όλα ή τίποτα 

2. Υπεργενίκευση 

3. Ψυχικό φίλτρο 

4. Απόρριψη του θετικού 

5. Αυθαίρετα συμπεράσματα (α. Διάβασμα της σκέψης και β. Πρόβλεψη του μέλλοντος) 

6. Καταστροφοποίηση (μεγέθυνση και σμίκρυνση) 

7. Συναισθηματική λογική 
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8. Δηλώσεις του «πρέπει» ή δεν «πρέπει» 

9. Ετικετοποίηση 

10. Προσωποποίηση 

11. Απόδοση ευθυνών 

12. Αξιολόγηση παρελθόντος 

13. Γιατί 

14. Τι θα συμβεί εάν 

15. Συγκρίσεις 

16. Ανικανότητα επιβεβαίωσης 

17. Εστίαση στην κριτική 

  Ακολούθως έγινε εισαγωγή του Ημερολογίου Δυσλειτουργικών σκέψεων και εντός της συνεδρίας 

συμπληρώσαμε από κοινού ένα παράδειγμα. 

 

 

Εικόνα 29: Παράδειγμα συμπλήρωσης 4 πρώτων στηλών Ημερολογίου Δυσλειτουργικών Σκέψεων και των 

γνωστικών διαστρεβλώσεων 
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 Ως δουλειά για το σπίτι ανατέθηκε η συμπλήρωση των τεσσάρων στηλών του Ημερολογίου 

Δυσλειτουργικών Σκέψεων και των γνωστικών διαστρεβλώσεων, η συνέχιση της εξάσκηση στις δεξιότητες 

των προηγούμενων συνεδριών και η ανάγνωση των φυλλαδίων της παρούσας συνεδρίας. 

 

8
η
 συνεδρία: Προσαρμοστική σκέψη 

 

Κατά την 8
η
 θεραπευτική συνεδρία η Δέσποινα προσήλθε στην ώρα της. Ορίστηκαν τα θέματα της 

ατζέντας και ρωτήθηκε για τη διάθεση της κατά τη προηγούμενη εβδομάδα καθώς και για τη συμμόρφωση 

της με τη φαρμακευτική αγωγή. Η φαρμακευτική αγωγή λήφθηκε σταθερά και με συνέπεια. 

Πραγματοποίησε τον έλεγχο για τον θυρεοειδή της, τα αποτελέσματα της ήταν οριακά φυσιολογικά και ο 

ενδοκρινολόγος της δεν της συνέστησε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Σκέφτεται να ξεκινήσει να παίρνει 

κάποια πρωτεϊνικά συμπληρώματα διατροφής τα οποία πιστεύει ότι θα την βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τη 

σωματική της κόπωση. 

Κατά την ανασκόπηση της ανατεθείσας δουλειάς για το σπίτι η Δέσποινα δεν κατέγραψε το εύρος 

της προσοχής της σε διάφορες δραστηριότητες γιατί όπως ισχυρίστηκε έλειπε πολλές ώρες από το σπίτι σε 

εξωτερικές δουλειές, και η δραστηριότητα αυτή μετατίθεται για την επόμενη εβδομάδα. Για μια ακόμη φορά 

τονίστηκε η σημαντικότητα της γιατί έτσι θα αποκτήσουμε μια ακριβέστερη εικόνα για το εύρος της 

προσοχής της. Σχετικά με τους υπόλοιπους εβδομαδιαίους στόχους, η Δέσποινα  συμπλήρωσε πολύ 

επιτυχημένα τις 4 πρώτες στήλες του Ημερολογίου Δυσλειτουργικών Σκέψεων με τις αντίστοιχες γνωστικές 

διαστρεβλώσεις και επαινέθηκε πολύ για την όλη της προσπάθεια. 
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Εικόνα 30: Συμπλήρωση  4 πρώτων στηλών Ημερολογίου Δυσλειτουργικών Σκέψεων και των γνωστικών 

διαστρεβλώσεων 
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Εικόνα 31: Συμπλήρωση  4 πρώτων στηλών Ημερολογίου Δυσλειτουργικών Σκέψεων και των γνωστικών 

διαστρεβλώσεων 

 

Ακόμη, η Δέσποινα είχε σημειώσει στο σημειωματάριο δύο μείζονα θέματα για εκείνη και πιο 

συγκεκριμένα το γεγονός ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα διάβασμα και την παραμέληση του εαυτού της. 

Προσπαθεί να εφαρμόσει ένα «προσωπικό» είδος επίλυσης προβλήματος, όπου σε ορισμένα σημεία 

προτείνει λύσεις ενώ σε άλλα καταγράφει κάποιες θετικές αυτοδηλώσεις.  Ενώ φαίνεται ότι έχει συλλάβει 

την ουσία των τεχνικών επίλυσης προβλημάτων, φαίνεται ότι ακόμα δεν έμαθε τη χρήση των τεχνικών 

αυτών. Επομένως δίνεται αφορμή εκ νέου για επίδειξη των τεχνικών αυτών εντός της συνεδρίας. 
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Εικόνα 32: Καταγραφή από το σημειωματάριο της Δέσποινας όπου καταγράφεται το πρόβλημα με την 

έναρξη μελέτης 
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Εικόνα 33: Συνέχεια καταγραφής από το σημειωματάριο της Δέσποινας όπου καταγράφεται το πρόβλημα 

της παραμέλησης της προσωπικής της φροντίδας 

 

Το πρόβλημα που επιλέχτηκε για να εφαρμοστούν οι τεχνικές επίλυσης προβλήματος ήταν η  έναρξη 

της μελέτης για τις εξετάσεις της.  
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Εικόνα 34: Εφαρμογή της τεχνικής επίλυσης προβλήματος. Παρουσίαση όλων των εναλλακτικών λύσεων, 

αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της κάθε μιας, και συνολική βαθμολόγηση. 
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Κατόπιν η Δέσποινα αποφάσισε να  κάνει ένα πρόγραμμα μελέτης και να «σπάσει» την κατάσταση 

αυτή σε επιμέρους βήματα.  

 

 

Εικόνα 35: Εφαρμογή της «τεχνικής σπασίματος» μιας σύνθετης κατάστασης (οργάνωση μελέτης) σε 

επιμέρους βήματα 

  

Στο υπόλοιπο κομμάτι της συνεδρίας έγινε παρουσίαση των δύο διαφορετικών τρόπων 

αυτοκαθοδήγησης (coaching styles) που υπάρχουν χρησιμοποιώντας το παράδειγμα ενός αθλητικού αγώνα, 

κατά τον οποίο ένας αθλητής κάνει κάποιο λάθος και υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι αντίδρασης του 

προπονητή του. Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο (coaching style A), ο προπονητής βρίζει και επικρίνει τον 

αθλητή του, χωρίς να επισημάνει ποια ήταν τα λάθη του, με αποτέλεσμα ο αθλητής να νιώθει μεγάλη 

ένταση, στεναχώρια, άγχος, να μην αντλεί καμία ευχαρίστηση από την εμπλοκή του στη δραστηριότητα και 

πιθανόν στο μέλλον να αποφύγει να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους αθλητικούς αγώνες. Σύμφωνα με το 

δεύτερο τρόπο καθοδήγησης (coaching style B), ο προπονητής εξηγεί στον αθλητή τι λάθος έκανε, του 

προτείνει κάποιες διορθώσεις και έτσι την επόμενη φορά που ο αθλητής θα έρθει αντιμέτωπος με κάποια 
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παρόμοια κατάσταση θα γνωρίζει τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει. Επίσης αντίθετα με την προηγούμενη 

περίπτωση η ένταση και η διάρκεια των αρνητικών συναισθημάτων θα είναι μικρότερη. Με τη χρήση της 

ιστορίας αυτής η Δέσποινα εύκολα διαπίστωσε ότι στη περίπτωση των αρνητικών της σκέψεων 

ενεργοποιείται περισσότερο ο πρώτος τρόπος αυτοκαθοδήγησης, ο οποίος δεν είναι και πολύ λειτουργικός 

αφού ως αποτέλεσμα έχει την παραγωγή πολλών αρνητικών συναισθημάτων. Αντίστοιχα παραδείγματα 

αναζητήθηκαν σε Ημερολόγια Δυσλειτουργικών Σκέψεων που η Δέσποινα είχε συμπληρώσει σε 

προγενέστερο χρονικό διάστημα.  

Κατόπιν προχωρήσαμε στο επόμενο κομμάτι της συνεδρίας και συζητήσαμε για τον τρόπο 

διαμόρφωσης άλλων εναλλακτικών ρεαλιστικών απαντήσεων απέναντι στις αυτόματες αρνητικές σκέψεις. 

Δόθηκε στη Δέσποινα ένας κατάλογος με τις ακόλουθες ερωτήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να την 

βοηθήσουν να αναδομήσει το περιεχόμενο των αρνητικών της σκέψεων. Οι ερωτήσεις διαμόρφωσης 

ρεαλιστικής απάντησης είναι οι εξής: 

1. Ποια απόδειξη υπάρχει ότι αυτή η σκέψη είναι έγκυρη; 

2. Υπάρχει κάποια εναλλακτική εξήγηση; 

3. Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί; 

4. Μήπως θεωρείς αδικαιολόγητα αυτή τη κατάσταση πιο σημαντική από ότι είναι στη πραγματικότητα; 

5. Τι θα έλεγε ένας καλός προπονητής (Coach B) για αυτή την κατάσταση; 

6.  Έχεις κάνει οτιδήποτε θα μπορούσες προκειμένου να ελέγξεις αυτή την κατάσταση; 

7. Εάν έκανες κάτι διαφορετικό, αυτό θα βοηθούσε ή θα παρεμπόδιζε την αντιμετώπιση της 

κατάστασης; 

8. Μήπως ανησυχείς υπερβολικά για αυτό; 

9. Τι θα σε συμβούλευε ένας καλός φίλος σχετικά με αυτή την κατάσταση; 

10. Τι θα συμβούλευες εσύ έναν καλό φίλο σου εάν περνούσε κάτι αντίστοιχο; 

11. Γιατί αυτή η σκέψη περιέχει γνωστική διαστρέβλωση;  
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Ως εργασία για το σπίτι ορίστηκε η συμπλήρωση ολόκληρου του Ημερολογίου Δυσλειτουργικών 

Σκέψεων σύμφωνα με το παρακάτω παράδειγμα που συμπληρώθηκε εντός της συνεδρίας. Για τη 

διαμόρφωση της ρεαλιστικής απάντησης προς διευκόλυνση της Δέσποινας θα χρησιμοποιηθούν για αρχή οι 

ερωτήσεις  2 και  6 του ημερολογίου. Επίσης θα συνεχιστεί η εξάσκηση στις δεξιότητες που διδάχθηκαν στις 

προηγούμενες συνεδρίες και κυρίως η καταγραφή του εύρους της προσοχής σε διάφορες δραστηριότητες και 

η Δέσποινα θα διαβάσει τα φυλλάδια της συνεδρίας. 

 

 

Εικόνα 36: Παράδειγμα συμπλήρωσης ολόκληρου του Ημερολογίου Δυσλειτουργικών Σκέψεων 

9
η
 συνεδρία: Πρόβα και ανασκόπηση των προσαρμοστικών τρόπων σκέψης 

 

Κατά την 9
η
 θεραπευτική συνεδρία η Δέσποινα προσήλθε στην ώρα της. Ορίστηκαν τα θέματα της 

ατζέντας και ρωτήθηκε για τη διάθεση της κατά τη προηγούμενη εβδομάδα καθώς και για τη συμμόρφωση 
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της με τη φαρμακευτική αγωγή. Η φαρμακευτική αγωγή λήφθηκε σταθερά και με συνέπεια, όμως ένα βράδυ 

μέσα στην εβδομάδα αναγκάστηκε και πήρε ένα χάπι Minitran, γιατί είχε υπερένταση και αϋπνία. Τελικά 

κατάφερε και κοιμήθηκε από τις 02:00-09:00 της επόμενης ημέρας. Συζητήσαμε ότι  όπως είχαμε 

συμφωνήσει εξ’ αρχής η Δέσποινα δεν θα έπρεπε να κάνει την οποιαδήποτε αλλαγή στη φαρμακευτική της 

αγωγή αλλά όπως μου είπε και η ίδια ήταν τόσο μεγάλη η σωματική ένταση και η κόπωση της που έπρεπε 

οπωσδήποτε να ηρεμήσει και να κοιμηθεί. Ανάμεσα στα υπόλοιπα συμπτώματα που μου ανέφερε ήταν 

υπερένταση, νευρικότητα, ταχυπαλμία, πονοκέφαλος και πόνοι στη πλάτη.  Σε 3 μέρες σκοπεύει να πάει σε 

κάποιον παθολόγο για να τις γράψει ιατρικές εξετάσεις. Επίσης κατά την εβδομάδα που πέρασε είχε μεγάλη 

νευρικότητα γιατί έπρεπε να διαβάσει για τις εξετάσεις που θέλει να προετοιμαστεί και ένιωθε πολύ 

αγχωμένη. Όπως αναφέρει η ίδια ίσως κάποια από τα συμπτώματα αυτά να οφείλονται στο γεγονός ότι 

περιμένει να αδιαθετήσει σε μια εβδομάδα και εκεί αποδίδει μέρος της δυσφορίας που νιώθει. 

Κατά την ανασκόπηση της προηγούμενης εργασίας για το σπίτι, η Δέσποινα είχε σημειώσει κανονικά 

τις υποχρεώσεις της στο σημειωματάριο και είχε βάλει τις προτεραιότητες της, ενώ ασχολήθηκε 

επισταμένως με την καταμέτρηση του εύρους της προσοχής της στη μελέτη. Πιο συγκεκριμένα, κατέγραψε 

την διάρκεια της προσοχής της όπου παρέμενε συγκεντρωμένη στο διάβασμα, τα διαλείμματα που 

πραγματοποίησε, κάποιες δυσλειτουργικές σκέψεις που είχε και ακολούθησε συζήτηση εντός της συνεδρίας. 

Της συστήθηκε όταν έχει τέτοιες αρνητικές σκέψεις να τις καταγράφει στο Ημερολόγιο Δυσλειτουργικών 

Σκέψεων προκειμένου να αναγνωρίζει τις διαστρεβλώσεις όπου υπάρχουν και να μπορεί να αναδομεί τις 

σκέψεις της. Επίσης διευκρινίζοντας τι εννοούσε με τον όρο «χάζεμα» μου είπε ότι κάποιες φορές η σκέψη 

της «έφευγε» από το διάβασμα, όμως γρήγορα το καταλάβαινε και προσπαθούσε να επανέλθει στην 

προσπάθεια της. Επίσης εφάρμοσε την τεχνική με το ξυπνητήρι με επιτυχία. 
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Εικόνα 37: Καταγραφή υποχρεώσεων και προτεραιοτήτων στο σημειωματάριο, εύρους προσοχής σε 

διάφορες δραστηριότητες, διασπαστικών σκέψεων 
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Εικόνα 38: Καταγραφή ολόκληρου του Ημερολογίου Καταγραφής Δυσλειτουργικών Σκέψεων 

 



132 

 

 

 

Στη σημερινή συνεδρία η Δέσποινα επαινέθηκε για το γεγονός ότι ολοκλήρωσε τις θεματικές που 

αφορούσαν τα πυρηνικά συμπτώματα της ΔΕΠΥ και συζητήσαμε σχετικά με το αν επιθυμούσε να έχουμε 

την επόμενη φορά μια προαιρετική συνεδρία που έχει ως κεντρικό θέμα την αντιμετώπιση της 

αναβλητικότητας ή αν ήθελε να εξασκηθεί πιο επισταμένως σε δεξιότητες που είχαν διδαχθεί σε 

προηγούμενες συνεδρίες, εφαρμόζοντας τεχνικές επίλυσης προβλήματος σε θέματα που την απασχολούσαν. 

Η Δέσποινα απάντησε πως θα ήθελε να κάνουμε τη συνεδρία που αφορούσε την αναβλητικότητα και 

αναγνώρισε πως η ενασχόληση της με το διάβασμα απαιτεί πιο προσαρμοστικό τρόπο σκέψης. Μάλιστα μου 

είπε ότι ίσως αυτό το χρονικό διάστημα είναι πιο αγχωμένη γιατί με αφορμή τη ψυχοθεραπεία αναγκάζεται 

να έρθει αντιμέτωπη και να αναλάβει δράση απέναντι σε μείζονα για εκείνη ζητήματα, όπως για παράδειγμα 

αποτελεί η μελέτη για τις εξετάσεις.  

Ακόμη, στην παρούσα συνεδρία τονίστηκε ότι σε αυτό το χρονικό σημείο θα αναμενόταν από κάποιο 

άτομο με ΔΕΠΥ να έχει κουραστεί από τη συνολική του προσπάθεια ή να θεωρεί ότι έχει ολοκληρώσει όλα 

όσα θα μπορούσε να πετύχει. Επισημάνθηκε ότι αυτό αποτελεί μια «παγίδα» και σημασία έχει η συνέχιση 

της εξάσκησης έως ότου οι νέες δεξιότητες να αυτοματοποιηθούν και να μονιμοποιηθούν.  

 Για την επόμενη συνεδρία ανατέθηκε ως δουλειά για το σπίτι η εξάσκηση στις δεξιότητες των 

προηγούμενων θεματικών. 

 

10
η
 συνεδρία: Εφαρμογή δεξιοτήτων για αντιμετώπιση της Αναβλητικότητας 

 

Κατά την 10
η
 θεραπευτική συνεδρία η Δέσποινα ήταν συνεπής στο ραντεβού μας. Ορίστηκαν τα 

θέματα της ατζέντας και ρωτήθηκε για τη διάθεση της κατά τη προηγούμενη εβδομάδα καθώς και για τη 

συμμόρφωση της με τη φαρμακευτική αγωγή. Η φαρμακευτική αγωγή λήφθηκε σταθερά και με συνέπεια. 

Μου  είπε ότι αδιαθέτησε μια εβδομάδα νωρίτερα από το αναμενόμενο, οπότε η ανησυχία και η κόπωση που 
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ένιωθε βελτιώθηκαν τις 4 πρώτες ημέρες μετά την έναρξη της έμμηνου ρύσης, όμως γενικά τα 

προαναφερόμενα συμπτώματα υπάρχουν πάντοτε και αυτό που μεταβάλλεται είναι η ένταση τους. 

Η Δέσποινα την εβδομάδα που μας πέρασε χρησιμοποίησε το σημειωματάριο για να καταγράψει τις 

διασπαστικές σκέψεις που περνούσαν από το μυαλό της κατά τη διάρκεια διάφορων δραστηριοτήτων. Όπως 

μου είπε με αρκετή προσπάθεια κατάφερε να αναβάλλει την ανησυχία και την ενασχόληση της με αυτές, 

συνεχίζοντας την υποχρέωση που διεκπεραίωνε. 

 

Εικόνα 39: Καταγραφή διασπαστικών σκέψεων στο σημειωματάριο κατά τη διάρκεια διάφορων 

δραστηριοτήτων 

  

Στη σημερινή συνεδρία συζητήθηκε το θέμα της αναβλητικότητας και οι συνέπειες της. Πιο 

συγκεκριμένα μιλήσαμε για το ότι η αναβλητικότητα αρχικά μπορεί να μοιάζει σαν μια καλή λύση για τη 

Δέσποινα αν τη βοηθά να αποφεύγει κάποια αρνητικά συναισθήματα ή εάν πιστεύει ότι η στιγμή ή το 

περιβάλλον θα πρέπει να είναι ιδανικά προτού ξεκινήσει να κάνει μια δραστηριότητα. Δυστυχώς όμως τα 

πιθανά πλεονεκτήματα αυτής της στάσης υπερκαλύπτονται από τα αντίστοιχα μειονεκτήματα και τις 

αρνητικές συνέπειες. Μερικές αρνητικές συνέπειες της αναβλητικότητας είναι οι εξής: 
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1. Το άγχος της αναμονής μέχρι την τελευταία στιγμή 

2. Το γεγονός ότι η υποχρέωση που πρέπει να φέρει κανείς εις πέρας και με την πρώτη ματιά δεν 

είναι καθόλου ελκυστική, γίνεται ακόμα χειρότερη και «σκεπάζει» τα πάντα όταν περιμένοντας μέχρι το 

τελευταίο λεπτό σημαίνει ότι θα πρέπει να θυσιαστούν  και άλλες δραστηριότητες οι οποίες θα γινόντουσαν 

κοντά στην ημερομηνία που εκπνέει η προθεσμία 

3. Υπάρχει πάντα το ρίσκο να χαθεί η προθεσμία 

4. Η τάση να νιώθει κανείς χειρότερα για τον εαυτό του εκ των υστέρων 

5. Το γεγονός ότι συχνά το τελικό προϊόν δεν είναι τόσο καλό όσο θα μπορούσε να είναι 

6. Το γεγονός ότι η αγνόηση του προβλήματος συνήθως το κάνει χειρότερο και δυσκολότερο στην 

επίλυση του. 

 Αφού η Δέσποινα συμφώνησε ότι όλα αυτά τις ακουγόντουσαν πολύ οικεία  κλήθηκε να ανακαλέσει 

και η ίδια άλλες πιθανές συνέπειες. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της αναβλητικότητας 

καταγράφηκαν σε έναν κατάλογο. 
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Εικόνα 40: Καταγραφή των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων συνεπειών της αναβλητικότητας 

 

11
η
 συνεδρία: Πρόληψη υποτροπής 

 

Κατά την 11
η
 θεραπευτική συνεδρία η Δέσποινα προσήλθε στην ώρα της. Ορίστηκαν τα θέματα της 

ατζέντας και ρωτήθηκε για τη διάθεση της κατά τη προηγούμενη εβδομάδα καθώς και για τη συμμόρφωση 

της με τη φαρμακευτική αγωγή. Η φαρμακευτική αγωγή λήφθηκε σταθερά και με συνέπεια. Συνεχίζει και 

βιώνει αισθήματα εσωτερικής ανησυχίας και έντασης. Συζητήσαμε το ενδεχόμενο να απευθυνθεί σε κάποιον 

ψυχίατρο για να εξετάσουν εάν θα ήταν ωφέλιμη για εκείνη κάποια τροποποίηση της φαρμακευτικής 

αγωγής. Η Δέσποινα δεν σκέφτεται καθόλου το ενδεχόμενο χρήσης κάποιου ψυχοδιεγερτικού φαρμάκου το 
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οποίο ίσως να την ανακούφιζε από την ένταση των πυρηνικών συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ και πιο 

συγκεκριμένα από τα διασπαστικά συμπτώματα της προσοχής και την υπερκινητικότητα η οποία έχει τη 

μορφή εσωτερικής έντασης.  

Κατά την ανασκόπηση των δεξιοτήτων των προηγούμενων συνεδριών η Δέσποινα είχε 

χρησιμοποιήσει το σημειωματάριο και το σύστημα προτεραιοτήτων, είχε διαβάσει τα φυλλάδια των 

προηγούμενων συνεδριών και το υλικό περί αναβλητικότητας, όμως δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει 

πολλές δραστηριότητες ή να μελετήσει για τις εξετάσεις της, καθώς αυτή τη βδομάδα φιλοξενούσε έναν φίλο 

της και περνούσαν πολύ χρόνο εκτός σπιτιού διασκεδάζοντας.  

 

 

Εικόνα 41: Καταγραφή υποχρεώσεων και προτεραιοτήτων από το σημειωματάριο της Δέσποινας 

 

Στη σημερινή συνεδρία δόθηκε ένα έντυπο με τις βαθμολογίες των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ στις 4 

μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν (συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής) και συζητώντας 

προσπαθήσαμε να συνδέσουμε τα αποτελέσματα με δεξιότητες που διδάχθηκαν εκείνο το χρονικό διάστημα, 

βελτιώνοντας ή επιδεινώνοντας τα συμπτώματα της διαταραχής ή με διάφορα γεγονότα ζωής. Αν και δεν 

μπορούσαν να γίνουν ξεκάθαρες συνδέσεις με συγκεκριμένες δεξιότητες, στην ανασκόπηση της 4
ης
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συνεδρίας είδαμε ότι η Δέσποινα την εβδομάδα που προηγήθηκε περιμένοντας να αδιαθετήσει ένιωθε πιο 

έντονη κόπωση, ανησυχία και δυσκολία συγκέντρωσης και εκεί αποδίδονται οι υψηλές βαθμολογίες των 

συμπτωμάτων. Επίσης στην 4
η
 μέτρηση είναι φανερό ότι τη συνολική βαθμολογία των συμπτωμάτων της 

ΔΕΠΥ, την ανυψώνουν τα συμπτώματα της Υπερκινητικότητας (παραδείγματα ερωτήσεων, «είμαι 

νευρικός», «νιώθω ανήσυχος», «είμαι διαρκώς στην πρίζα»), που όπως παραπονιέται η Δέσποινα την 

ταλαιπωρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 

Εικόνα  42: Βαθμολόγηση συμπτωμάτων ΔΕΠΥ, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο IDAA, στην 1
η
, 4

η
, 8

η
 και 

11
η
 συνεδρία  

 

Επίσης στη σημερινή συνεδρία, αποτιμήθηκε η χρησιμότητα κάθε μίας θεραπευτικής στρατηγικής, 

από τη Δέσποινα. Από όλες λιγότερο σημαντική της φάνηκε η χρήση υπενθυμίσεων (αυτοκόλλητα και 

ξυπνητήρι) για τη διαχείριση των διασπάσεων, ενώ τις τεχνικές που αφορούσαν την γνωστική αναδόμηση 
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και τον προσαρμοστικό τρόπο σκέψης, τις βαθμολόγησε χαμηλά καθώς ήταν τεχνικές στις οποίες ήταν 

αρκετά εξοικειωμένη και τις χρησιμοποιούσε με ευχέρεια. 

 

Εικόνα 43: Αξιολόγηση χρησιμότητας θεραπευτικών στρατηγικών και σχετικός σχολιασμός 
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Εικόνα 44: Συνέχεια αξιολόγησης χρησιμότητας θεραπευτικών στρατηγικών και σχετικός σχολιασμός 

  

Στη παρούσα συνεδρία τονίσθηκε για μια ακόμη φορά ότι οι στρατηγικές και οι δεξιότητες πρέπει να 

εξασκούνται τακτικά μέχρι να αυτοματοποιηθούν. Δόθηκε έμφαση στη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο 

«πισωγύρισμα» και στην «υποτροπή», τονίζοντας ότι τα «πισωγυρίσματα» αποτελούν κομμάτι της 

θεραπείας. Επίσης συζητήσαμε για το ότι θα πρέπει στο εξής να είναι προετοιμασμένη για τις περιόδους των 

μεγάλων δυσκολιών, κατά τις οποίες είναι πιθανό να υπάρξει αύξηση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ, και οι 

οποίες σηματοδοτούν ότι χρειάζεται να εφαρμοστούν οι δεξιότητες που έχει μάθει. Επιπλέον η Δέσποινα θα 

μπορούσε να προγραμματίσει μια συνεδρία ανασκόπησης με τον εαυτό της ένα μήνα αργότερα, 

χρησιμοποιώντας μάλιστα το ημερολόγιο για να ορίσει μια επιθυμητή ημερομηνία. Η συνεδρία αυτή έχει ως 

στόχο την υπενθύμιση της σημαντικότητας της εξάσκησης και την ανασκόπηση της σημαντικότητας των 

στρατηγικών ανά περίπτωση. 
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Εικόνα 45: Αντιμετώπιση δυσκολιών με την κατάλληλη θεραπευτική δεξιότητα 
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Εικόνα 46: Έντυπο ανασκόπησης χρήσης δεξιοτήτων ένα μήνα μετά 

 

Στη σημερινή συνεδρία δόθηκαν για τελευταία φορά τα ερωτηματολόγια τα οποία αφορούσαν την 

αξιολόγηση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ, του άγχους, της κατάθλιψης και του στρες, καθώς και των 

αυτιστικών στοιχείων συμπεριφοράς. Παρότι δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Safren et al., 2005, 

που εφήρμοσα, για να δούμε  πιο πρακτικά εάν υπήρχαν αλλαγές στη λειτουργικότητα της, και σε θετική 

περίπτωση να αναγνωρίσει και να καταλογίσει η Δέσποινα την επιτυχία στον εαυτό της και στη θεραπεία, 

χρησιμοποίησα τον κατάλογο των συμπεριφορικών στόχων που όρισε η ίδια στη 1
η
 πρώτη θεραπευτική 

συνεδρία. Σε 2 στήλες η Δέσποινα σημείωσε τι έκανε πριν και μετά τη συμμετοχή της στο θεραπευτικό 

πρόγραμμα. Όπως φαίνεται, η Δέσποινα κινητοποιήθηκε πολύ και μπόρεσε να αντιμετωπίσει την 

αναβλητικότητα και την αδράνεια, φροντίζοντας τόσο την προσωπική της υγιεινή, την καθαριότητα και 
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τακτοποίηση του σπιτιού της, αυξάνοντας τις ώρες μελέτης και περπατήματος και μειώνοντας τις ώρες της 

τηλεόρασης. Η συγκεκριμένη αυτοαναφορική αξιολόγηση παρουσιάζεται στην ενότητα των αποτελεσμάτων. 

Κλείνοντας τη θεραπεία συγχάρηκα τη Δέσποινα για όλη την προσπάθεια που κατέβαλε και έκανα 

μια ανασκόπηση της όλης της πορείας. Την ευχαρίστησα για τη μεταξύ μας συνεργασία και μοιράστηκα μαζί 

της μερικά χαρακτηριστικά για εμένα σημεία της θεραπείας. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το πώς 

άλλαξε η στάση της δύσπιστης, αμυντικής και συγκρατημένης γυναίκας που συνάντησα στην 1
η
 

διαγνωστική μας συνάντηση, σε μια πιο ζεστή και δεκτική συμπεριφορά στο τέλος της θεραπείας. Παρότι η 

Δέσποινα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος εξέφραζε τους προβληματισμούς και την αμφιβολία της 

σχετικά με το κατά πόσο θα μπορούσε να ήταν ωφέλιμη για την ίδια η χρήση ορισμένων θεραπευτικών 

τεχνικών, παρόλα αυτά ήταν πάντοτε πρόθυμη να δοκιμάσει και να κρίνει εκ του αποτελέσματος αν τελικά 

ότι μάθαινε θα μπορούσε να έχει πρακτική εφαρμογή. 
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3. Αποτελέσματα 

 

Πραγματοποιήθηκαν 5 διαδοχικές μετρήσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος  χρησιμοποιώντας τα ερωτηματολόγια IDAA (Instrumente zur Diagnose der Adulten ADHS, 

Roesler, et al., 2003) προκριματικό εργαλείο για τον εντοπισμό συμπτωμάτων διάσπασης προσοχής και 

υπερκινητικότητας σε ενήλικο πληθυσμό, το DASS 21 (Lovibond & Lovibond, 1995) για διερεύνηση άγχους, 

κατάθλιψης και στρες, και το Autism Spectrum Quotient (Baron-Cohen, et al., 2001) για τη διερεύνηση 

αυτιστικών στοιχείων συμπεριφοράς. 

Παρακάτω ακολουθεί εκτεταμένη χρήση πινάκων και διαγραμμάτων για την καλύτερη οπτική 

απεικόνιση των αποτελεσμάτων.  

 Στον πίνακα 8 παρουσιάζεται συνοπτικά η εξέλιξη των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ καθώς και η 

συνολική βαθμολογία στις 5 διαδοχικές μετρήσεις. Όπως παρατηρείται ανάμεσα στην αρχική και τελική 

μέτρηση υπάρχει μια βελτιωτική τάση στα συμπτώματα απροσεξίας και στην παρορμητικότητα, η συνολική 

βαθμολογία των συμπτωμάτων παρέμεινε αμετάβλητη, ενώ επιδεινώθηκαν τα συμπτώματα της 

υπερκινητικότητας. Ένα μήνα όμως μετά κατά τον επανέλεγχο (5
η
 μέτρηση), φάνηκε ότι συνεχίστηκε η 

βελτίωση τόσο στη συνολική εικόνα της διαταραχής όσο και στις επιμέρους υποκλίμακες. 

 

Πίνακας 8 

Καταγραφή συμπτωμάτων απροσεξίας, υπερκινητικότητας, παρορμητικότητας και συνολική βαθμολογία, σε 5 

διαδοχικές μετρήσεις, όπως καταγράφηκαν από το ερωτηματολόγιο IDAA 

Μετρήσεις Απροσεξία Υπερκινητικότητα Παρορμητικότητα Σύνολο 

Αρχική μέτρηση 21 7 6 34 

2
η
 ενδιάμεση μέτρηση 22 11 4 37 

3
η
 ενδιάμεση μέτρηση 19 4 4 27 

Τελική μέτρηση 

Επανέλεγχος (1μήνας μετά) 

20 

15 

9 

5 

5 

6 

34 

26 
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Διάγραμμα 1: Καταγραφή συμπτωμάτων απροσεξίας σε 5 διαδοχικές μετρήσεις 

 

Διάγραμμα 2: Καταγραφή απαντήσεων ανά ερώτηση της υποκλίμακας της απροσεξίας σε 5 διαδοχικές 

μετρήσεις 
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Διάγραμμα 3: Καταγραφή συμπτωμάτων υπερκινητικότητας σε 5 διαδοχικές μετρήσεις 

 

 

Διάγραμμα 4: Καταγραφή απαντήσεων ανά ερώτηση της υποκλίμακας της υπερκινητικότητας σε 5 

διαδοχικές μετρήσεις 
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Διάγραμμα 5: Καταγραφή συμπτωμάτων παρορμητικότητας σε 5 διαδοχικές μετρήσεις 

 

 

Διάγραμμα 6: Καταγραφή απαντήσεων ανά ερώτηση της υποκλίμακας της παρορμητικότητας σε 5 

διαδοχικές μετρήσεις 
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Διάγραμμα 7: Καταγραφή συνολικών συμπτωμάτων ΔΕΠΥ σε 5 διαδοχικές μετρήσεις 

 

Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται οι μετρήσεις της κατάθλιψης, του άγχους και του στρες σύμφωνα με 

το ερωτηματολόγιο DASS-21, σε 5 διαδοχικές μετρήσεις. Όπως προκύπτει, παρουσιάζεται μια συνολική 

βελτίωση των συμπτωμάτων, ανάμεσα στην αρχική και την τελική μέτρηση και στις 3 κλίμακες, με την 

κατάθλιψη από σοβαρή να χαρακτηρίζεται πλέον φυσιολογική, το άγχος από μέτριο να χαρακτηρίζεται 

πλέον ήπιο, και το στρες από σοβαρό να χαρακτηρίζεται πλέον φυσιολογικό, όμως κατά τον επανέλεγχο η 

εικόνα των εν λόγω συμπτωμάτων αλλάζει ελαφρώς με την κατάθλιψη να χαρακτηρίζεται πλέον ως μέτρια 

και το άγχος και το στρες να εξακολουθούν και να χαρακτηρίζονται ως ήπια και φυσιολογικά αντίστοιχα, 

παρουσιάζοντας μια πολύ μικρή αύξηση της βαθμολογίας τους.  
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Πίνακας 9 

Καταγραφή συμπτωμάτων κατάθλιψης, άγχους και στρες, σε 5 διαδοχικές μετρήσεις όπως καταγράφονται από 

το ερωτηματολόγιο DASS-21 

Μετρήσεις Κατάθλιψη Άγχος Στρες 

Αρχική μέτρηση 14 (πολύ σοβαρή) 7 (μέτριο) 15 (σοβαρό) 

2
η
 ενδιάμεση μέτρηση 9 (μέτρια) 3 (φυσιολογικό) 19 (πολύ σοβαρό) 

3
η
 ενδιάμεση μέτρηση 8 (μέτρια) 7 (μέτριο) 9 (ήπιο) 

Τελική μέτρηση 

Επανέλεγχος (1 μήνας μετά) 

4 (φυσιολογική) 

9 (μέτρια) 

4 (ήπιο) 

5(ήπιο) 

6 (φυσιολογικό) 

7 (φυσιολογικό) 

 

 

Διάγραμμα 8: Καταγραφή συμπτωμάτων κατάθλιψης σε 5 διαδοχικές μετρήσεις. 
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Διάγραμμα 9: Καταγραφή συμπτωμάτων άγχους σε 5 διαδοχικές μετρήσεις. 

 

 

 

Διάγραμμα 10: Καταγραφή συμπτωμάτων στρες σε 5 διαδοχικές μετρήσεις. 
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Πίνακας 10 

Καταγραφή αυτιστικών συμπτωμάτων συμπεριφοράς, όπως καταγράφηκαν από το ερωτηματολόγιο Autism 

Spectrum Quotient (ASQ-10) 

Μετρήσεις Αυτιστικά συμπτώματα 

Αρχική μέτρηση 3 

2
η
 ενδιάμεση μέτρηση 3 

3
η
 ενδιάμεση μέτρηση 3 

Τελική μέτρηση 

Επανέλεγχος (1 μήνας μετά) 

3 

3 

 

Όπως προκύπτει, η Δέσποινα δεν εμφανίζει σημαντικά αυτιστικά συμπτώματα συμπεριφοράς, τα 

οποία μάλιστα παρέμειναν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και κατά τον επανέλεγχο. 

Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο αυτό μόνο όταν το υποκείμενο σημειώνει βαθμολογία 6-10 μπορεί να 

υποψιάσει τον κλινικό ότι διαθέτει αρκετά αυτιστικά συμπτώματα συμπεριφοράς και χρήζει μιας πιο 

εμπεριστατωμένης αξιολόγησης από κάποιον ειδικό. 

Τέλος, στην τελευταία μας συνεδρία η Δέσποινα κατέγραψε κατά πόσο κατάφερε τον καθένα από 

τους στόχους που έθεσε στην 1
η
 θεραπευτική συνεδρία, σημειώνοντας επίσης και το τι συνέβαινε πριν 

συμμετάσχει στο εν λόγω πρόγραμμα. Στον πίνακα 11 καταγράφεται η βελτίωση σε διάφορους τομείς της 

λειτουργικότητας της, όπως τη συγκέντρωση της προσοχής κατά τη μελέτη, την φροντίδα και την υγιεινή 

του σπιτιού, την προσωπική φροντίδα και τη ψυχαγωγία (πχ περπάτημα και τηλεόραση). 
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Πίνακας 11 

Κατάλογος επίτευξης γνωστικοσυμπεριφορικών στόχων πριν και μετά την παρέμβαση 

Κατάλογος στόχων Πριν  Μετά 

1.Συγκέντρωση προσοχής στο διάβασμα 

 για περισσότερο από 10’ 

15’ 1ώρα 

2. Καθαριότητα μπάνιου 1 φορά τη βδομάδα 1φορά το 2μηνο 1φορά τη βδομάδα 

3. Πλύσιμο πιάτων και καθαριότητα κουζίνας 1 φορά τη βδομάδα Σχεδόν 

καθημερινά 

4. Τακτοποίηση αποθηκευτικών χώρων όταν 

υπάρχει ακαταστασία (1φορά στις 15 μέρες) 

1 φορά στους 4 μήνες 1φορά στις 15 

μέρες 

5. Προσωπικό  μπάνιο 1 φορά τον μήνα 1 φορά τη 

βδομάδα 

6. Περπάτημα 2-3 φορές τη βδομάδα, για 1 

ώρα 

1φορά το 3μηνο 3-4 φορές τη 

βδομάδα για 2 

ώρες 

7. Τηλεόραση για λιγότερο από 3 ώρες την 

ημέρα 

>3ώρες την ημέρα Περίπου 3 ώρες 

την ημέρα 
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4. Συζήτηση 

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελέσματα φαίνεται ότι υπάρχει μια μικρή βελτιωτική τάση ανάμεσα 

στην 1
η
 και την 4

η
 μέτρηση αναφορικά με τα πυρηνικά συμπτώματα της ΔΕΠΥ, της Απροσεξίας=4,76% και 

της Παρορμητικότητας=16,66%, ενώ το παράδοξο είναι ότι υπήρξε σημαντική επιδείνωση της 

Υπερκινητικότητας σε ποσοστό 28,57%. Η συνολική βαθμολογία των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ δεν 

παρουσίασε καμία μεταβολή. Ένα μήνα όμως μετά, κατά τη μέτρηση του επανελέγχου, φάνηκε ότι τα 

συμπτώματα απροσεξίας  βελτιώθηκαν εντυπωσιακά (κατά 28,57% σε σχέση με την αρχική μέτρηση), τα 

συμπτώματα της υπερκινητικότητας μειώθηκαν κατά 28,57% σε σχέση με την αρχική μέτρηση, ενώ τα 

συμπτώματα της παρορμητικότητας παρέμειναν αμετάβλητα. Το σύνολο των συμπτωμάτων της διαταραχής 

βελτιώθηκε κατά 23,52%. Το αποτέλεσμα αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι η συμμετέχουσα έχει 

αφομοιώσει και αυτοματοποιήσει τις διδαχθείσες δεξιότητες και έτσι διαχειρίζεται καλύτερα τα πυρηνικά 

συμπτώματα της διαταραχής.  Φαίνεται να παρατηρείται ένα αποτέλεσμα εκκόλαψης και θα είχε ενδιαφέρον 

να πραγματοποιηθούν επανέλεγχοι στους  3, 6 και στους 12 μήνες μετά τη λήξη της θεραπείας, προκειμένου 

να διαπιστωθεί αν αυτή η βελτίωση θα διατηρηθεί στο χρόνο.  Το γεγονός ότι το σύνολο των συμπτωμάτων 

της διαταραχής δεν βελτιώθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της γνωστικής συμπεριφορικής παρέμβασης 

(δηλαδή την 4
η
 μέτρηση) έρχεται σε αντίθεση με τα προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα (Emilsson, et al., 

2011. Hesslinger, et al., 2002. Hirvikoski, et al., 2011.  McDermott, 2000.  Rostain & Ramsay, 2006.  Safren, 

et al., 2005. Safren, et al., 2010. Solanto, et al., 2010. Stevenson, et al., 2002.  Stevenson, et al., 2003.  Weiss, 

et al., 2012. Wilens, et al., 1999. Young, et al., 2015. Zylowska, et al., 2008.), ενώ σε όσες από τις έρευνες 

υπήρχε επανέλεγχος (Stevenson, 2002. Safren, 2010) 12 μήνες μετά, φάνηκε ότι υπήρχε μια διατήρηση του 

θετικού θεραπευτικού αποτελέσματος και όχι μια περαιτέρω βελτίωση της κλινικής εικόνας, όπως 

παρατηρήθηκε στην προκειμένη περίπτωση, σε συντομότερο βέβαια χρονικό διάστημα. Είναι φανερό ότι τα 

συμπτώματα της υποκειμενικής εσωτερικής ανησυχίας, της υπερέντασης και της νευρικότητας  που βίωνε η 

Δέσποινα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος επηρέασαν την βαθμολόγηση των εν λόγω συμπτωμάτων 

της υποκλίμακας της Υπερκινητικότητας και κατ’ επέκταση την συνολική βαθμολογία του ερωτηματολογίου 
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IDAA. Δεν μπορεί να αποκλειστεί βέβαια η περίπτωση το πρόγραμμα να είχε πιο θετικά αποτελέσματα αν 

το εφήρμοζε κάποιος άλλος γνωστικός συμπεριφορικός ψυχοθεραπευτής ή εάν η Δέσποινα λάμβανε κάποια 

άλλη θεραπευτική αγωγή, ίσως με κάποιο ψυχοδιεγερτικό φάρμακο που να στόχευε καλύτερα στα πυρηνικά 

συμπτώματα της διαταραχής. Επίσης το γεγονός ότι η Δέσποινα εισήχθη στη θεραπεία, εμφανίζοντας υψηλή 

βαθμολογία κατάθλιψης στο ερωτηματολόγιο DASS-21 (βαθμολογία 14 ) ίσως να διαφοροποιεί την 

ανταπόκριση της στη θεραπεία συγκριτικά με τους συμμετέχοντες στις έρευνες των Safren, et al., (2005, 

2010), όπου στις εν λόγω έρευνες η παρουσία μέτριας ή σοβαρής κατάθλιψης αναφερόταν ως κριτήριο 

αποκλεισμού από την έρευνα.  

 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι μετρήσεις των συμπτωμάτων της 

ΔΕΠΥ κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Χαρακτηριστική είναι η επιδείνωση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ 

στην 2
η
 ενδιάμεση μέτρηση (4

η
 θεραπευτική συνεδρία) συγκριτικά με την Αρχική μέτρηση. Το γεγονός αυτό 

αποδίδεται στο ότι κατά την εβδομάδα συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων η Δέσποινα περίμενε να 

αδιαθετήσει και για αυτό τον λόγο ένιωθε μεγάλη υπερένταση, ανησυχία και κατάπτωση και η ενασχόληση 

της με τα σωματικά και τα ψυχολογικά της συμπτώματα αποτελούσε έναν επιπλέον παράγοντα διάσπασης 

της προσοχής της. Ακόμη, όπως προκύπτει από τις μετρήσεις, τα καλύτερα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στην  3
η
 ενδιάμεση μέτρηση (8

η
 θεραπευτική συνεδρία) και ακολούθως εμφανίζεται νέα επιδείνωση στην 

Τελική μέτρηση (11
η
 θεραπευτική συνεδρία). Ορισμένες πιθανές εξηγήσεις είναι ότι το γνωστικό κομμάτι 

της θεραπείας, σε μια τόσο συμπυκνωμένη μορφή, ίσως να πίεσε και να μπέρδεψε τη Δέσποινα, καθώς μέσα 

σε τρεις μόλις συνεδρίες έπρεπε να μάθει να εντοπίζει τις καταστάσεις που πυροδοτούν την παραγωγή 

αυτόματων αρνητικών σκέψεων, να καταγράφει τις σκέψεις και να αναγνωρίζει τα συναισθήματα που 

παράγουν, να αναγνωρίζει το είδος των γνωστικών διαστρεβλώσεων και να τις αναδομεί. Αυτές οι 

δεξιότητες για έναν μέσο ασθενή μπορεί να χρειαστούν διπλάσιο με τριπλάσιο χρόνο μέχρι να τις 

κατακτήσει και να τις αυτοματοποιήσει. Ακόμη, πλησιάζοντας στο τέλος της παρέμβασης η Δέσποινα ήρθε 

αντιμέτωπη λόγω της θεραπείας με ζητήματα που την προβλημάτιζαν και την ανησυχούσαν όπως η «μελέτη 

για τις εξετάσεις» και η «προσωπική φροντίδα», ενώ το μείζον ζήτημα για εκείνη, η αντιμετώπιση δηλαδή 
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της μεγάλης της αναβλητικότητας  αναλύθηκε  στην προτελευταία συνεδρία. Έτσι αν κατά την 8
η
 

θεραπευτική συνεδρία (3
η
 ενδιάμεση μέτρηση) με την εισαγωγή στο γνωστικό κομμάτι της θεραπείας, 

γεννήθηκαν κάποιες θετικές προσδοκίες για την θεραπευτική έκβαση και με βάση αυτές συμπληρώθηκε το 

ερωτηματολόγιο IDAA, κατόπιν η διαπίστωση ότι η κατάκτηση των δεξιοτήτων αυτών απαιτεί χρόνο και 

συνεχή εξάσκηση, ίσως να απογοήτευσε και να οδήγησε σε μια χειρότερη απεικόνιση των συμπτωμάτων της 

κατά την 4
η
 μέτρηση. Αυτές οι αυξομειώσεις στην πορεία των συμπτωμάτων έρχονται σε αντίθεση με την 

έρευνα των Safren, et al., (2010), κατά την οποία τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ των συμμετεχόντων είχαν 

σταθερή πτωτική πορεία κατά την διάρκεια των εβδομάδων που διήρκησε το θεραπευτικό πρόγραμμα. 

Δυστυχώς οι περισσότερες έρευνες αναφέρονται σε μετρήσεις πριν και μετά τη θεραπεία και δεν μπορεί να 

διαπιστωθεί αν  αντίστοιχες αυξομειώσεις της σοβαρότητας των συμπτωμάτων είναι σπάνιες ή όχι.  

Όπως φαίνεται από τις αναλύσεις των απαντήσεων που έδωσε η Δέσποινα ανά ερώτηση, μπορούν να 

βγουν κάποια συμπεράσματα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και τα δυνατά της σημεία σε κάθε 

υποκλίμακα, και να διαπιστωθεί η συνεισφορά των απαντήσεων αυτών στο τελικό βαθμολογικό 

αποτέλεσμα. Ξεκινώντας από τους τομείς όπου η Δέσποινα δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, βλέπουμε 

ότι σύμφωνα με την ερώτηση 9, φαίνεται ότι «δεν ξεχνάει ραντεβού, συναντήσεις και να ανταποδίδει 

τηλεφωνήματα», αφού και στις 5 μετρήσεις απάντησε «Σπάνια», ενώ από την ερώτηση 7 προκύπτει ότι «δεν 

χάνει σημαντικά αντικείμενα, όπως κλειδιά, πορτοφόλι, εργαλεία», όπου εκτός από την 1
η
 μέτρηση που 

απάντησε ότι αυτό συμβαίνει «Συχνά», στις επόμενες απάντησε ότι αυτό συμβαίνει «Σπάνια». Σχετικά με τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Δέσποινα, φαίνεται από την ερώτηση 4, ότι «Συχνά» «δυσκολεύεται να 

διεκπεραιώσει καθήκοντα σύμφωνα με τον τρόπο που της υποδεικνύεται, αφού σε όλες τις μετρήσεις 

απάντησε με τον ίδιο τρόπο. Με το ίδιο μοτίβο απάντησε η Δέσποινα στις ερωτήσεις 6 και 8, «Προσπαθώ να 

αποφεύγω δραστηριότητες που απαιτούν πνευματική προσπάθεια» και «Αποσπάται εύκολα η προσοχή μου 

όταν εκτελώ δραστηριότητες», οι οποίες όπως φαίνεται είναι αλληλοσχετιζόμενες, και η Δέσποινα στις 4 

μετρήσεις απάντησε «Σχεδόν πάντα» και στον επανέλεγχο «Συχνά», παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση. Στην 

2
η
 ερώτηση, «Μου είναι δύσκολο να παραμείνω συγκεντρωμένος όταν εργάζομαι ή όταν ασχολούμαι με 
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άλλες δραστηριότητες πχ  διάβασμα, τηλεόραση, παιχνίδια», στις 3 πρώτες μετρήσεις η Δέσποινα απαντά ότι 

αυτό είναι κάτι που συμβαίνει «Σχεδόν πάντα», στην 4
η
 μέτρηση υπάρχει μια μικρή βελτίωση και απαντά ότι 

αυτό συμβαίνει «Συχνά», ενώ η πρόοδος συνεχίζεται και στην 5
η
 μέτρηση,  απαντώντας ότι αυτή η δήλωση 

συμβαίνει «Σπάνια». Στην ερωτήσεις 1, 3 και 5 φαίνεται ότι η  Δέσποινα αντιμετωπίζει δυσκολίες αφού σε 

αυτές απαντά είτε «Σχεδόν πάντα», είτε «Συχνά». Πιο συγκεκριμένα στην 1
η
 ερώτηση, «Δεν προσέχω 

λεπτομέρειες ή κάνω λάθη απροσεξίας όταν εργάζομαι», η Δέσποινα στην 1
η
, 2

η  
και 4

η
 μέτρηση απάντησε 

«Σχεδόν πάντα», ενώ στην 3
η
 και στην 5

η
 «Συχνά», παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση. Ακόμη η Δέσποινα 

στις ερώτηση 5, «Δυσκολεύομαι να οργανώσω projects, εργασίες ή άλλες δραστηριότητες», απαντούσε 

εναλλάξ «Συχνά» και «Σχεδόν πάντα», στις 5 μετρήσεις, ενώ στην ερώτηση 3 «Δεν ακούω προσεχτικά όταν 

κάποιος μου μιλάει», εκτός από τη 2
η
 μέτρηση όπου απάντησε ότι αυτό συμβαίνει «Σχεδόν πάντα», στις 

υπόλοιπες μετρήσεις απάντησε ότι αυτή η δήλωση τη χαρακτηρίζει «Συχνά». Όπως προκύπτει από τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων, οι μεγαλύτερες δυσκολίες της Δέσποινας επικεντρώνονται στη διατήρηση 

της προσοχής της σε δραστηριότητες που απαιτούν πνευματική προσπάθεια και δεξιότητες οργάνωσης και η 

συνήθης τακτική που εφήρμοζε πριν τη θεραπεία ήταν η αποφυγή και η αναβλητικότητα. 

Αναφορικά με τα συμπτώματα της υπερκινητικότητας, ξεκινάμε από τις δραστηριότητες όπου η 

Δέσποινα συναντά τις λιγότερες δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση 11 απάντησε ότι «Σπάνια» 

«δυσκολεύεται να παραμείνει καθιστή για πολύ ώρα στο σινεμά, ή στο θέατρο» και στις 5 μετρήσεις, ενώ 

στην ερώτηση 13 « Δε μπορώ εύκολα να απασχοληθώ με κάτι χωρίς να κάνω πολύ φασαρία», μόνο στην 3
η
 

μέτρηση απάντησε ότι αυτό «Δε συμβαίνει ποτέ», ενώ στις άλλες μετρήσεις απάντησε ότι αυτό συμβαίνει 

«Σπάνια». Οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις είναι οι ακόλουθες. Στην ερώτηση 

10 «είμαι νευρικός», η χειρότερη της μέτρηση είναι στο 2
ο
 έλεγχο, όπου απάντα «Σχεδόν πάντα», στην 1

η
 

και την 5
η
 μέτρηση απάντησε «Συχνά», ενώ στην 3

η
 και 4

η
 μέτρηση είχε τις καλύτερες μετρήσεις 

απαντώντας «Σπάνια».  Μεγάλη αστάθεια παρουσιάζεται και στις απαντήσεις της ερώτησης 12 «Αισθάνομαι 

ανήσυχος», όπου στη 2
η
 και στην 4

η
 μέτρηση, απάντησε «Σχεδόν πάντα», ενώ στις υπόλοιπες μετρήσεις 

απάντησε ότι αυτό συμβαίνει «Σπάνια». Στο ίδιο πνεύμα κυμαίνονται και οι απαντήσεις της ερώτησης 14 
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«Είμαι διαρκώς στην πρίζα», όπου παρομοίως με την ερώτηση 12 η Δέσποινα στη 2
η
 και την 4

η
 μέτρηση 

απάντησε «Σχεδόν πάντα», στην 1
η
 μέτρηση «Συχνά», ενώ στην 3

η
 μέτρηση απάντησε «Σπάνια» και στην 

τελευταία «Ποτέ». Όπως γίνεται φανερό η 2
η
 μέτρηση των συμπτωμάτων της Υπερκινητικότητας ήταν η 

χειρότερη για τη Δέσποινα (συνολική βαθμολογία 11), όπου οι ερωτήσεις 10, 12 και 14 συγκέντρωσαν την 

ύψιστη βαθμολογία (3), περιγράφοντας με τον καλύτερο τρόπο την εσωτερική ανησυχία, νευρικότητα και 

υπερένταση που ένιωθε η Δέσποινα και περιέγραφε εντός της συνεδρίας. Αυτό ίσως να οφείλεται στο 

γεγονός ότι η Δέσποινα περίμενε να αδιαθετήσει και αυτή τη χρονική περίοδο τα προαναφερόμενα 

συμπτώματα εντάθηκαν επηρεάζοντας ταυτόχρονα  τη συγκέντρωση της προσοχής της.    

Αναφορικά με τα συμπτώματα της παρορμητικότητας φάνηκε ότι η Δέσποινα στην ερώτηση 18 

απάντησε ότι «Σπάνια» «Μιλάει πολύ ακόμα και όταν κανείς δεν θέλει να την ακούει» και αυτό ήταν 

σταθερό σε όλες τις μετρήσεις.  Στην ερώτηση 15 «Δυσκολεύομαι να περιμένω μέχρι οι άλλοι να 

ολοκληρώσουν», ενώ στην 1
η
 μέτρηση φαίνεται ότι αυτό συνέβαινε «Σχεδόν πάντα», κατόπιν στις 

ακόλουθες 4 μετρήσεις απάντησε ότι αυτό συνέβαινε πλέον «Σπάνια». Με παρόμοιο τρόπο απαντήθηκε η 

16
η
 ερώτηση στις 4 πρώτες μετρήσεις « Είμαι ανυπόμονος και δε μπορώ να περιμένω μέχρι να έρθει η σειρά 

μου (π.χ. στα ψώνια)», ενώ κατά τον επανέλεγχο υπήρξε επιδείνωση και η Δέσποινα απάντησε ότι αυτό 

συνέβαινε «Σχεδόν πάντα». Τέλος η 17
η
 ερώτηση «Διακόπτω και ενοχλώ τους άλλους όταν ασχολούνται με 

κάτι» ενώ κατά τις 3 πρώτες μετρήσεις απαντήθηκε ότι αυτό είναι κάτι που συνέβαινε «Σπάνια», στις 2 

τελευταίες μετρήσεις απαντήθηκε ότι αυτή η συμπεριφορά συνέβαινε «Συχνά». Παρατηρώντας  την πορεία 

των συμπτωμάτων της παρορμητικότητας βλέπουμε ότι στο σύνολο τους παρουσιάζουν την καλύτερη 

βαθμολογία κατά την 2
η
 μέτρηση όταν δηλαδή οι κλίμακες της απροσεξίας και της υπερκινητικότητας 

παρουσίασαν τις χειρότερες τιμές, ενώ στην 5
η
 μέτρηση που οι κλίμακες της απροσεξίας και της 

υπερκινητικότητας παρουσίασαν τις χαμηλότερες τιμές, η παρορμητικότητα επιδεινώθηκε και έφτασε τα 

επίπεδα της αρχικής μέτρησης, προ της παρέμβασης. Σε αντίθεση με τις απαντήσεις, αξίζει να αναφερθεί ότι 

κατά τη διάρκεια των συνεδριών η Δέσποινα δεν έδειξε στοιχεία παρορμητικής συμπεριφοράς. 
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Από την άλλη οι μεταβολές των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, του άγχους (συμπτώματα 

ψυχολογικής διέγερσης), και του στρες (υποκειμενικά γνωστικά συμπτώματα ανησυχίας) όπως 

καταγράφηκαν από το ερωτηματολόγιο DASS-21 ήταν εντυπωσιακές. Πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στην 

αρχική και την τελική μέτρηση (4
η
 μέτρηση)  τα συμπτώματα της κατάθλιψης βελτιώθηκαν κατά 71,42%, 

του άγχους κατά 42,85% και του στρες κατά 60%. Ένα μήνα μετά κατά τον επανέλεγχο (5
η
 μέτρηση), 

υπήρξε μια επιδείνωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, του άγχους και του στρες, ορίζοντας τη συνολική 

βελτίωση συγκριτικά με την αρχική μέτρηση 35,71% για την κατάθλιψη, 28,57% για το άγχος και 53,3%  

για το στρες. Η βελτίωση του άγχους και της κατάθλιψης είναι συνεπής με άλλες προγενέστερες έρευνες 

(Braham, et al., 2009. Emilsson, et al., 2011. Hesslinger, et al., 2002. Hirvikoski, et al., 2011.  Rostain & 

Ramsay, 2006. Wilens, et al., 1999.Young, et al., 2015), αν και η πτωτική τάση ένα μήνα μετά κατά τον 

επανέλεγχο εγείρει προβληματισμούς σχετικά με το κατά πόσο τα θεραπευτικά οφέλη για την κατάθλιψη, το 

άγχος και το στρες θα διατηρηθούν στον χρόνο.  

 Τα αυτιστικά συμπτώματα συμπεριφορά, τα οποία εξ’ αρχής ήταν αμελητέα, παρέμειναν σταθερά 

καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος (ASQ-10=3), και δεν υπήρξε λόγος για περαιτέρω κλινική 

αξιολόγηση.   

 Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία η βελτίωση των συμπτωμάτων δεν συμβαδίζει πάντοτε και με 

τη βελτίωση της συνολικής λειτουργικότητας των ασθενών. Μια ενδιαφέρουσα αποτύπωση της βελτίωσης 

της Δέσποινας σε πρακτικό επίπεδο προκύπτει από την επίτευξη των  αρχικών γνωστικοσυμπεριφορικών 

στόχων που τέθηκαν από την ίδια στην 1
η
 θεραπευτική συνεδρία και παρουσιάσθηκαν παραπάνω στον 

πίνακα 11. 

4.1 Περιορισμοί συγκεκριμένης έρευνας 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάζει τα μειονεκτήματα που έχουν οι μελέτες περίπτωσης με 

κυριότερο το γεγονός ότι οι υποθέσεις που διαμορφώνονται από τις παρατηρήσεις ενός μόνο ατόμου ενέχουν 
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τον κίνδυνο της υποκειμενικότητας (Βαμβουκάς, 2002), ενώ τα αποτελέσματα είναι δύσκολο να γενικευθούν 

(Δημητρόπουλος, 2001). 

Το γεγονός ότι η Δέσποινα γνώριζε πολλά για την διαταραχή της, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση 

μου, συμμετείχε στο πρόγραμμα της γνωστικής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας, ήταν συνεπής στις 

συνεδρίες και πραγματοποίησε τις περισσότερες ανατεθείσες εργασίες για το σπίτι, δείχνει ότι είναι ένα 

άτομο με υψηλό κίνητρο και αυτογνωσία και ίσως τα αποτελέσματα να μην είναι αντιπροσωπευτικά για τον 

μέσο ενήλικο ασθενή με ΔΕΠΥ.  

Τέλος στην εν λόγω διπλωματική εργασία δεν μετρήθηκαν παράγοντες που έχουν να κάνουν με την 

εφαρμογή του ψυχοθεραπευτικού προγράμματος όπως για παράδειγμα η στάση και η αποτελεσματικότητα 

του θεραπευτή.  

 

 

4.2  Δυσκολίες και προβληματισμοί σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω θεραπευτικού πρωτοκόλλου 

 

Κατά την εφαρμογή του εν λόγω θεραπευτικού προγράμματος, διδάχθηκαν χρήσιμες δεξιότητες 

διαχείρισης των πυρηνικών συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ, όπως αποτιμήθηκε από την ασθενή και από εμένα. Η 

ύπαρξη συγκεκριμένης δομής και η διαθεσιμότητα εγχειριδίου  για τον κλινικό και βιβλίο εργασιών για τον 

ασθενή (το υλικό του οποίου δόθηκε σε μορφή φυλλαδίων κατά τις συνεδρίες) διευκολύνει τη διεξαγωγή της 

θεραπείας με το πλούσιο υλικό που προσφέρεται. Κατά την εφαρμογή όμως του προγράμματος προέκυψαν 

κάποιες δυσκολίες και προσωπικοί προβληματισμοί. Φυσικά το γεγονός ότι πρόκειται για μια μεμονωμένη 

μελέτη περίπτωσης και όχι για την εφαρμογή του προγράμματος σε μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, όπως 

συνέβη στις δύο έρευνες των Safren et al., (2005, 2010), κάνει επισφαλή την προσπάθεια εξαγωγής ασφαλών 

συμπερασμάτων και  μια συζήτηση περί μειονεκτημάτων του συγκεκριμένου προγράμματος. Κατά τη γνώμη 

μου όμως υπήρξαν μερικά σημεία που θεωρώ ότι είναι άξια αναφοράς. 
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1. Το γεγονός ότι οι δεξιότητες διδάσκονται με συγκεκριμένη και αυστηρή σειρά, μπορεί να κάνει 

ένα άτομο με ΔΕΠΥ το οποίο για παράδειγμα έχει αναπτύξει επαρκείς αντισταθμιστικές στρατηγικές για τα 

προβλήματα του σχεδιασμού και της οργάνωσης (πχ ημερολόγιο και σημειωματάριο ή οργάνωση 

αλληλογραφίας), που διδάσκονται στις 4-5 πρώτες συνεδρίες, να χάσει το ενδιαφέρον του, αναμένοντας πότε 

θα έρθει η στιγμή που θα διδαχθεί δεξιότητες κατάλληλες για εκείνο, που θα μπορούσαν να  αφορούν για 

παράδειγμα τη μείωση των διασπάσεων ή την αντιμετώπιση των αρνητικών σκέψεων του, αυξάνοντας έτσι 

τον κίνδυνο για πιθανό drop-out. 

2.  Οι συνεδρίες ορισμένες φορές είναι πολύ καθοδηγητικές και διδακτικές, χωρίς να αφήνουν το 

περιθώριο στο άτομο να συνεισφέρει στον καθορισμό θεμάτων της ατζέντας σχετικά με παράπλευρες 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει εξαιτίας της ΔΕΠΥ. Με τον τρόπο αυτό θεωρώ ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη 

ανισορροπία δύναμης ανάμεσα σε θεραπευτή και πελάτη, σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο που 

εφαρμόζεται η γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία σε άλλες διαταραχές. Έτσι το άτομο δεν 

ενδυναμώνεται στη λήψη πρωτοβουλιών και αφήνονται στην άκρη παράπλευρα θέματα που το απασχολούν 

και ενδεχομένως μειώνουν την αφοσίωση και την ενεργητικότητα του κατά την εμπλοκή του στη θεραπεία. 

3. Μερικές φορές μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι η ατζέντα περιελάμβανε πολλά θέματα. 

Χαρακτηριστική ήταν η 1
η
 συνεδρία, κατά την οποία έπρεπε να δοθούν υπερβολικά πολλές πληροφορίες με 

αποτέλεσμα η χρονική της διάρκεια να φτάσει την 1,5  περίπου ώρα. Ο ρόλος της ασθενούς ήταν καθαρά 

παθητικός, ως δέκτης πληροφοριών.  

4.  Σε συνέχεια του προηγούμενου προβλήματος, θεωρώ ότι για μερικές δεξιότητες μπορεί να 

χρειάζονται περισσότερες από μια συνεδρία για τη διδασκαλία τους και όχι μόνο για την πρακτική τους 

εξάσκηση, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα, ιδιαίτερα δε σε περιπτώσεις που μπορεί η συγκέντρωση 

της προσοχής του ασθενή να είναι φτωχή ή περιορισμένης χρονικής διάρκειας.   

5. Σε ορισμένα σημεία της θεραπείας μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι θα ήταν περισσότερο 

εποικοδομητική η χρήση γνωστικών τεχνικών όπως οι σωκρατικές ερωτήσεις ή η καθοδηγούμενη 
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ανακάλυψη, και η έλλειψη τους θεωρώ ότι προσδίδουν σε  θεραπευτή και ασθενή τους ρόλους του δασκάλου 

και του μαθητή αντίστοιχα. 

6. Ένα στοιχείο που έλειπε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, και όπως διαπιστώνεται από τη 

βιβλιογραφία αποτελεί αντικείμενο κριτικής για πολλά προγράμματα ΓΣΘ για τη ΔΕΠΥ ενηλίκων είναι ότι 

στο θεραπευτικό  πρωτόκολλο δεν υπάρχει γνωστική διατύπωση του περιστατικού (case formulation) έτσι 

ώστε να δημιουργηθεί μια ξεκάθαρη εικόνα στον κλινικό σχετικά με τους προδιαθεσικούς παράγοντες που 

συνδέονται με το πρόβλημα του πελάτη  (για παράδειγμα δεν υπάρχει αναφορά στις γνωστικές αδυναμίες 

και δυνατότητες του, ή στον τρόπο που ερμηνεύει τα γεγονότα), δεν δίνεται μεγάλη έμφαση στις πρώιμες 

εμπειρίες μάθησης και ζωής που συνέβησαν κατά τα πρώτα χρόνια ζωής και συνεισφέρουν μετέπειτα στην 

ανάπτυξη συγκεκριμένων πεποιθήσεων, σκέψεων, συναισθημάτων και σωματικών αντιδράσεων. Έτσι δεν 

υπάρχει απόλυτη εξατομίκευση του προγράμματος στα ιδιαίτερα προβλήματα του κάθε ατόμου που έχει 

ΔΕΠΥ, ούτε εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης του ιδιοσυγρασιακού τρόπου σκέψης που μπορεί να έχει ο 

κάθε ένας ασθενής. Αντιθέτως στο πρόγραμμα των Safren et al., δίνεται έμφαση στο πρωτόκολλο της 

θεραπείας που προτείνεται για τη συγκεκριμένη διαταραχή, είναι εκπαιδευτικό και καθοδηγούμενο από τον 

κλινικό παρά καθοδηγούμενο από τη γνωστική διατύπωση του περιστατικού (case formulation), χάνοντας 

έτσι την ευκαιρία ο ασθενής με ΔΕΠΥ να μπορέσει να αποκτήσει μια βαθύτερη κατανόηση τόσο των 

δυσκολιών του, όσο και του δυσπροσαρμοστικού τρόπου σκέψης του και κατά συνέπεια να μπορέσει να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τα προβλήματα του, μειώνοντας τις πιθανότητες υποτροπής (Dittner, et 

al.,2014). 

 

4.3 Προτάσεις εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος 

 

Το συγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα θεωρώ ότι έχει πολλά πλεονεκτήματα τόσο για τον 

θεραπευτή όσο και για τον ασθενή. Χρησιμοποιώντας τόσο τον οδηγό για τον θεραπευτή όσο και το βιβλίο 

των ασκήσεων για τον πελάτη (workbook), διδάσκονται εξαιρετικά χρήσιμες δεξιότητες για τον πελάτη, 
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ιδιαίτερα όσον αφορά στα πυρηνικά συμπτώματα της διαταραχής. Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να 

εξασκηθεί επανειλημμένως στις δεξιότητες αυτές έως ότου αυτοματοποιηθούν.  

Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των θεμάτων 

της ατζέντας, δίνοντας την δυνατότητα στον ασθενή να μπορεί να εισάγει θέματα που τον προβληματίζουν 

και τον ανησυχούν. Αυτό βέβαια συνεπάγεται την εξατομίκευση του περιεχομένου και της σειράς των 

συνεδριών κατά περίπτωση, και ενδεχομένως  την πιο πρώιμη διδασκαλία της δεξιότητας επίλυσης 

προβλημάτων ή της γνωστικής αναδόμησης.  

 Επίσης, νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να επιβραδύνεται ο ρυθμός διδασκαλίας των 

δεξιοτήτων, αφού ο πελάτης μπορεί να επηρεάζεται από διάφορους εξωγενείς παράγοντες όπως η έλλειψη 

ύπνου, ξεκούρασης, η παράλειψη γευμάτων, οι διαπροσωπικές σχέσεις κτλ, με αποτέλεσμα να χρειάζεται το 

σπάσιμο των συνεδριών σε επιμέρους κομμάτια ή επανάληψη και η εξάσκηση δεξιοτήτων που δυσκολεύεται 

το άτομο να αφομοιώσει.  

Τέλος όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα σχετικά με τις δυσκολίες και τους 

προβληματισμούς που προέκυψαν από την εφαρμογή του συγκεκριμένου θεραπευτικού προγράμματος, 

πιστεύω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να συμπεριληφθεί  η γνωστική διατύπωση των περιστατικών (case 

formulation) το οποίο θα ενισχύσει την κατανόηση του  κλινικού σχετικά με τον ιδιοσυγκρασιακό τρόπο με 

τον οποίο ο ασθενής αντιλαμβάνεται τα πράγματα, αναπτύσσοντας έτσι πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές 

παρεμβάσεις, έχοντας ως επίκεντρο το άτομο και όχι τη διαταραχή. 
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5. Επίλογος 

 

Όπως φάνηκε κατά την εκπόνηση της εν λόγω διπλωματικής, η ΔΕΠΥ στην ενήλικη ζωή 

παρουσιάζει περίπλοκη κλινική εικόνα και απαιτεί τη συνεργασία ψυχιάτρων και ψυχοθεραπευτών 

προκειμένου να προσφερθεί το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα στον ασθενή. Η Δέσποινα ήταν μια 

γυναίκα που ταλαιπωρήθηκε 40 ολόκληρα χρόνια μέχρι να λάβει μια διάγνωση, η οποία ίσως να μην είχε 

έλθει ποτέ εάν η ίδια δεν είχε ψάξει για το πρόβλημα της και δεν ήταν υποψιασμένη για το πού να 

αναζητήσει βοήθεια. Παρόλα αυτά ήταν μεγάλη η απογοήτευση της για τον πολύτιμο χρόνο που χάθηκε 

καθώς και για το γεγονός ότι ακόμα και ψυχίατροι που διδάσκουν σε σχολές ιατρικής δεν είχαν παρά 

ελάχιστες μόνο γνώσεις για την εικόνα της διαταραχής σε ενήλικες, αποκλείοντας μάλιστα την περίπτωση να 

αντιμετωπίζει και η ίδια ένα τέτοιο πρόβλημα, μόλις άκουγαν ότι είχε κατορθώσει να ολοκληρώσει την 

πανεπιστημιακή της εκπαίδευση. Σε πολλές συζητήσεις μας, μοιράστηκα μαζί της ότι πραγματικά είναι 

δύσκολη η διαφοροδιάγνωση ιδιαίτερα δε εάν δεν υπάρχει η αντίστοιχη κλινική εμπειρία, τα κατάλληλα 

εργαλεία και κυρίως εάν δεν υπάρχουν «ανοιχτές κεραίες» από πλευράς του κλινικού, ο οποίος έχει απέναντι 

του έναν πιθανό ενήλικα ασθενή με ΔΕΠΥ. Ιδιαίτερα δε, στην περίπτωση της Δέσποινας, ορφανή και από 

τους δύο γονείς και μεγαλωμένη σε ίδρυμα μέσα σε όχι και τόσο ιδανικές συνθήκες διαβίωσης, δεν θα 

μπορούσε κάποιος να αποφανθεί με ευκολία εάν η διάσπαση προσοχής και οι συναφείς δυσπροσαρμοστικές 

συμπεριφορές ήταν πρωτοπαθείς και βιολογικές ή δευτερογενείς προκαλούμενες από τις περιβαλλοντικές 

συνθήκες διαβίωσης. 

Για τους ανωτέρω λόγους θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες προκειμένου να  εκπληρωθούν οι στόχοι που έχουν οριστεί από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο μελέτης της 

ΔΕΠΥ ενηλίκων (www. Adult-adhd-net) στο οποίο συμμετέχει και η χώρα μας, ήτοι, η ενημέρωση όλων των 

εμπλεκομένων ότι η ΔΕΠΥ αποτελεί μια διά βίου διάγνωση, η βελτίωση της ικανότητας διάγνωσης και 
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θεραπείας, η ανάπτυξη της έρευνας και των ερευνητικών εργαλείων καθώς και η βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και της πρόσβασης σε αυτές (Πεχλιβανίδης, 2012)  
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Έντυπο συναίνεσης δοκιμαζόμενου σε ερευνητική εργασία 

 

Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας:  

«Πειραματική μελέτη εφαρμογής της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας σε ενήλικη 

γυναίκα με συμπτώματα ΔΕΠΥ. 

Ερευνήτρια: Σοφία Δαλάκα, ψυχολόγος, ειδική παιδαγωγός, κιν:--------- 

Επιβλέπων: Γρηγόρης Σίμος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής, Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τηλ:2310- 891361. 

 

1. Σκοπός της ερευνητικής εργασίας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της  επίδρασης της Γνωστικής Συμπεριφορικής 

Θεραπείας στα συμπτώματα της ΔΕΠΥ, του άγχους, της κατάθλιψης και των αυτιστικών στοιχείων 

συμπεριφοράς σε ενήλικη γυναίκα με ΔΕΠΥ. Στα πλαίσια της εν λόγω εργασίας θα εφαρμοστεί το 

πρωτόκολλο των συνεδριών που προτείνεται από τους  Safren, Perlman, Sprich, &Otto (2005). 

 

2. Διαδικασία  

Οι ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες, θα είναι εβδομαδιαίες, διάρκειας 50 λεπτών η κάθε μία,  και  μετά 

την λήψη των ιστορικού και τη διαγνωστική συνέντευξη, θα χρειαστούν 12 περίπου θεραπευτικές 

συνεδρίες. 

Κατά τη λήψη ιστορικού, στην 4η θεραπευτική συνεδρία, στην 8η , και στην τελευταία θα 

χορηγηθούν τα ερωτηματολόγια IDAA (Instrumente zur Diagnose der Adulten ADHS, Roesler, et 

al., 2003) προκριματικό εργαλείο για τον εντοπισμό συμπτωμάτων διάσπασης προσοχής και 

υπερκινητικότητας σε ενήλικο πληθυσμό, το DASS 21 (Lovibond & Lovibond, 1995) για τη 

διερεύνηση κατάθλιψης, άγχους και στρες, και το Autism Spectrum Quotient (Baron-Cohen, et al., 

2001), για τη διερεύνηση αυτιστικών στοιχείων συμπεριφοράς, προκειμένου να καταγραφούν 

τυχόν μεταβολές στα συμπτώματα της ΔΕΠΥ, του άγχους και της κατάθλιψης καθώς και των 

αυτιστικών στοιχείων συμπεριφοράς. Η διάρκεια συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων υπολογίζεται 

στα 10 λεπτά περίπου 

 

3. Κίνδυνοι και ενοχλήσεις 

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από τη συμμετοχή στο εν λόγω θεραπευτικό πρόγραμμα. 
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4. Προσδοκώμενες ωφέλειες 

Με την συμμετοχή σας θα λάβετε πολλές πληροφορίες για την διαταραχή ελλειματικής προσοχής 

και το πώς αυτή επηρεάζει την ενήλικη ζωή. Θα μάθετε πολλές γνωστικές και συμπεριφορικές 

δεξιότητες προκειμένου να μάθετε να διαχειρίζεστε πιο αποτελεσματικά τα πυρηνικά συμπτώματα 

της ΔΕΠΥ και θα αναπτύξετε έναν πιο ρεαλιστικό τρόπο σκέψης μειώνοντας παράλληλα την ένταση 

των αρνητικών συναισθημάτων που πιθανόν βιώνετε λόγω της διαταραχής.  Οι συνεδρίες που θα 

παρακολουθήσετε είναι εντελώς δωρεάν, ενώ το αντίστοιχο κόστος ιδιωτικά είναι > 500 ευρώ. Η 

διερεύνηση της επίδρασης της ΓΣΘ σε ενήλικες με ΔΕΠΥ ίσως αποτελέσει τη βάση για τη διάδοση 

ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων γνωστικο-συμπεριφορικού προσανατολισμού και την ανακούφιση 

συννοσηρών διαταραχών της διάθεσης και τη βελτίωση της συνολικής λειτουργικότητας των 

ασθενών με ΔΕΠΥ 

5. Δημοσίευση δεδομένων – αποτελεσμάτων 

Η συμμετοχή σας στην έρευνα συνεπάγεται ότι συμφωνείτε με την μελλοντική δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων της, με την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες θα είναι ανώνυμες και δε θα 

αποκαλυφθεί το όνομα σας. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα κωδικοποιηθούν με άλλο 

όνομα, ώστε το πραγματικό σας όνομα  δε θα φαίνεται πουθενά. 

6. Πληροφορίες 

Μη διστάσετε να κάνετε ερωτήσεις γύρω από το σκοπό ή την διαδικασία της εργασίας. Αν έχετε 

οποιαδήποτε αμφιβολία ή ερώτηση ζητήστε μου να σας δώσω διευκρινίσεις. Κατά τη διάρκεια 

εφαρμογής του θεραπευτικού προγράμματος δεν θα πρέπει να μεταβάλλετε τη δοσολογία της 

φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνετε. 

7. Ελευθερία συναίνεσης  

Η συμμετοχή σας στην εργασία είναι εθελοντική. Είστε ελεύθερη να μην συναινέσετε ή να 

διακόψετε τη συμμετοχή σας όποτε το επιθυμείτε. 

8. Δήλωση συναίνεσης  

Διάβασα το έντυπο αυτό και κατανοώ τις διαδικασίες που θα ακολουθήσω. Συναινώ να 

συμμετάσχω στην ερευνητική εργασία. 

   

Ημερομηνία: __/__/__ 

 

Ονοματεπώνυμο και 

υπογραφή 

συμμετέχοντος 

 

 Υπογραφή ερευνητή 

 

 

 

 

 


