
Ψυχολογική
Υποστήριξη:

Ομαδική Θεραπεία

Νατάσα Σουρέτη
Ψυχολόγος Υγείας
Υποψήφια Διδάκτωρ, VU Medical Centre
Email: soureti_n@yahoo.co.uk

mailto:soureti_n@yahoo.co.uk




Δομή Ομιλίας
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Αποτελεσματικότητα της
Ομαδικής Θεραπεία

Σύγκριση ατομικής, με ομαδική, με βιβλία αυτο-βοήθειας και με άτομα
που μπήκαν σε ομάδα ελέγχου.

Αποτελέσματα
Η ομαδική θεραπεία ήταν πιο αποτελεσματική από τη χρήση βιβλίων
αυτο-βοήθειας ή την ομάδα ελέγχου
Δεν ήταν όμως πιο αποτελεσματική από τη χρήση εντατικής ατομικής
θεραπείας.

Stead LF, LancasterT. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2005, Issue 2



Η Ομαδική Θεραπεία είναι ένας
οικονομικά αποδοτικός τρόπος

θεραπείας



‘Ωρες αφιερωμένες στη θεραπεία
βουλιμικών ασθενών (Freeman, 1993)
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Άτομα που βοηθήθηκαν
σε 45 ώρες

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Individual
treatment

Group
treatment

patients
helped



Μοντέλα ομαδικής θεραπείας

Ομάδα βασισμένη στο θεραπευτή
(Διδακτική Ομάδα)

Ομάδα βασισμένη στα μέλη (κοινωνική
υποστήριξη)



Ομάδα που στηρίζεται στον θεραπευτή

Instigating and Managing 
the Treatment

Group Discussion



Ομάδα που στηρίζεται στα μέλη της

Instigating and 
Managing the 

Treatment Group Discussion



Σύγκριση των Δύο Τύπων Ομάδων
T-O Groups

(N=132)
G-O Groups

(N=138)
Stats

Abstinent at end
of treatment

47% 67% p<0.05

   Not smoking
   from week 1 on

44% 51% NS

   Stopped only
   later

18% 41% p<0.01

Group meetings
attended

3.5 3.9 p<0.05

Abstinent for 12M 17% 28% p<0.05
Hajek,Belcher, Stapleton (1985) B J Clin
Psychol,24,189-194



Ποιό είναι ένα καλό μέγεθος
ομάδας;

0
10
20
30
40
50
60
70
80

6 to 8 10 12

Success rate



Γιατί ένα τέτοιο μέγεθος;

Αυτό το μέγεθος ομάδας επιτρέπει:
Την οπτική και λεκτική επικοινωνία
ανάμεσα στα μέλη
Την ανάπτυξη της συνοχής της ομάδας
Να έχει χρόνο το κάθε άτομο να εκφραστεί
Την ανάπτυξη των αλληλεπιδράσεων



Δομή Ομιλίας

Αποτελεσματικότητα της
ομαδικής θεραπείας

Η ομαδική θεραπεία στα διάφορα
στάδια διακοπής

«Προβληματικά μέλη» της ομάδας

Θεραπευτικοί Παράγοντες
στην ομαδική θεραπεία



Θεραπευτικοί Παράγοντες

Η ενστάλαξη και διατήρηση της ελπίδας

Καθολικότητα (μόνο εγώ έχω αυτό το πρόβλημα)

Αλτρουισμός (το αίσθημα ότι μπορούν να βοηθήσουν τους
άλλους)

Συνεκτικότητα της ομάδας (η σχέση που αναπτύσσεται
στην ομάδα)



Μετάδοση Πληροφοριών (διδακτική
καθοδήγηση, παροχή άμεσων συμβουλών)

Θετική Ενίσχυση
Επιβράβευση, σεβασμός, δέσιμο

Αρνητική ενίσχυση
Επίπληξη, αίσθημα ενοχής, αμηχανίας

Θεραπευτικοί Παράγοντες



Μιμητικότητα/Κοινωνική Εκμάθηση
Φαινόμενο της θεραπείας δι’ αντιπροσώπου
(vicarious learning) ή της θεραπείας του θεατή
(spectator therapy)
Αυτο-αποκάλυψη (getting things ‘off their 
chest’)
Κάθαρση (relief from releasing intense feelings)

Θεραπευτικοί Παράγοντες



‘Ενεργά Συστατικά της Ομάδας

‘Ενα καλό αριθμητικά μέγεθος
Ομάδα που στηρίζεται στα μέλη της είναι
καλύτερη από την ομάδα που βασίζεται
στο θεραπευτή
Διάφοροι θεραπευτικοί
παράγοντες
Δημιουργία ενός ζευγαριού
(‘Buddy’ intervention)



Αποτελεσματικότητα της
Ομαδικής Θεραπείας

Buddy
condition

Solo
condition

Stat

Abstinent at
1 week

40% 22% p<0.01

Abstinent for
4 weeks

27% 12% p<0.01

West, Edwards, Hajek (1998), Addiction, 93, 1007-1011
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Πως λειτουργεί μία ομάδα στα
διάφορα στάδια διακοπής

Πρώτη Συνάντηση
Προετοιμασία
Ημερομηνία Διακοπής
Μετά τη Διακοπή
Πρακτικά Θέματα



Πρώτη Συνάντηση (Διάρκεια:1.5hrs)
Δημιουργία Ατομικού Φακέλου

Συστάσεις (ποιοι είναι, πόσο καιρό καπνίζουν, γιατί 8έλουν να το κόψουν, 
προσπάθειες διακοπής που έχουν γίνει στο παρελθον)

Εισαγωγή:
Στη διάρκεια και τη φιλοσοφία του προγράμματος
Στα διάφορα είδη φαρμακευτικής αγωγής
Στη σημασία της κοινωνικής υποστήριξης και της συμμετοχής στην
ομάδα

Εξηγούμε την ύπαρξη συγκεκριμένης ημερομηνίας διακοπής

Μία πρώτη εικόνα για το πόσα άτομα θα ήθελαν να επιστρέψουν την
επόμενη φορά



Προετοιμασία (2η Εβδομάδα)

Καινούριες διαπιστώστεις (Πως νιώθουν, πως
πηγαίνει η μείωση των τσιγάρων)
Εξηγήστε τι είναι το μονοξείδιο του άνθρακα και
τη χρήση σε κάθε συνάντηση
Φαρμακευτική αγωγή
Δημιουργία ρεαλιστικών προσδοκιών
Ευθύνη απέναντι στην ομάδα
Quiz γνώσεων σε μικρές ομάδες



Ημερομηνία Διακοπής (3η Εβδομάδα)

Πώς νιώθει κάθε άτομο για τη διακοπή
Νέες συστάσεις (χωρίς την αναφορά του
τσιγάρου αυτή τη φορά)
Υπενθύμιση για τη σωστή χρήση της
φαρμακευτικής αγωγής
Επικοινωνία ατόμων ανά ζεύγη
Στοίχημα
Τρόποι αντιμετώπισης δυσκολιών για την
επόμενη βδομάδα
Υπόσχεση να μην καπνίσουν την επόμενη
βδομάδα



Μετά τη διακοπή (> 4η Εβδομάδα )
Απόντες – τι γνωρίζουμε για άτομα που λείπουν
Στοιχήματα
Συζήτηση τρόπων αντιμετώπισης:
α) στερητικών σωματικών και συναισθηματικών
συμπτωμάτων
β) δύσκολων καταστάσεων και τρόπων
επίλυσεις
γ)προβλημάτων σχετικά με τη φαρμακευτική
αγωγή
Υπόσχεση να μην καπνίσουν την επόμενη
βδομάδα



Κλείσιμο-Τελευταία Συνάντηση

Γιορτή (γλυκά και αναψυκτικά) από τα
χαμένα στοιχήματα
Επαναλληπτικές Συνεδρίες
Χρήση των συντρόφων και μετά τη
διακοπή
Σημασία επιστροφής στο πρόγραμμα αν
υποτροπιάσουν



Πρακτικά Θέματα

ΧΩΡΟΣ πρέπει να:
Είναι μεγάλος και ελεύθερος ώστε να επιτρέπει να μπουν καρέκλες
σε κύκλο
Υπάρχει χώρος να μπορούν να δημιουργηθούν μικρότερες ομάδες
Υπάρχει καλή ακουστική μόνωση
Έχει καλό εξαερισμό

Αποφύγετε
α) καφέ και τσάι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας
β) την ύπαρξη άδειων καρέκλων
γ) να υπάρχει τραπέζι στη μέση του κύκλου
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«Προβληματικά» μέλη σε μια ομάδα



Είναι άτομα που:
α) φλυαρούν ακατάπαυστα
β) ορμούν να γεμίσουν την παραμικρή
σιωπή
γ) κατακλύζουν την ομάδα με
πληροφορίες και με ερωτήσεις
υιοθετώντας πολλές φορές το ρόλο του
ανακριτή

Ο θεραπευόμενος που μονοπολεί
(habitual monopolist)



Ρόλος του Θεραπευτή
Ο θεραπευόμενος που μονοπωλεί αποτελεί μία
απειλή για τη διαδικαστική θεμελίωση της
ομάδας

Μολονότι πολλές φορές ο θεραπευτής καλώς
περιμένει την ομάδα να χειριστεί το πρόβλημά
της, μία νέα ομάδα δεν μπορεί να το διαχεριστεί

Μια διπλή προσέγγιση είναι περισσότερο
αποτελεσματική. Σκεφτείτε τόσο τον
«μονοπωλητη» όσο και τα υπόλοιπα μέλη της
ομάδας

Ο θεραπευτής μπορεί να ρωτήσει την
ομάδα γιατί επιτρέπει ή ενθαρύννει ένα
μέλος να φέρει το φορτίο ολόκληρης της
συνάντησης, προσδοκώντας έτσι στην
ενεργοποίηση των μελών της ομάδας.



Ο σιωπηλός θεραπευόμενος

Η έρευνα σε βιωματικές ομάδες δείχνει ότι όσο
πιο πολύ μιλούν τα μέλη της ομάδας τόσο πιο
πολύ βελτιώνεται η εικόνα που έχουν για τον
εαυτό τους
Μερικά συγκρατημένα μέλη μπορούν να
επωφεληθούν από τη δι’ αντιπροσώπου
συμμετοχή τους στη θεραπεία
Ο θεραπευτής είναι καλό να ακολουθήσει μία
μέση οδό: α) ούτε να ασκήσει υπερβολική πίεση, 
β) ούτε να τον αφήσει να γλιστρήσει σε ένα ρόλο
ακραίας σιωπής



Άλλες κατηγορίες θεραπευόμων

Ο ανιαρός θεραπευόμενος
Ο θεραπευόμενος που ενώ
παραπονιέται απορρίπτει τη βοήθεια
Ο ψυχωτικός ή ο διπολικός
ασθενής



Γενικοί Κανόνες

Για ντροπαλούς θεραπευτές:
Πέρα από το συντονιστικό ρολο, η συμβουλευτική
καθοδήγηση μερικές φορές χρειάζεται

Για κυρίαρχους θεραπευτές:
Πολλά από αυτά που θέλετε να πείτε, τα άτομα τα
γνωρίζουν

Για όλους: 
Η επικοινωνία και αλληλεπίδραση σε μία ομάδα
χρειάζεται λίγη υποκίνηση



Τρία Βασικά Μηνύματα

Διαλέξτε έναν καλό αριθμό ομάδας στην
αρχή της θεραπείας
Μην έχετε ρόλο διδακτικό αλλά
συντονιστικό
Σημαντικοί μηχανισμοί: μιμητικότητα, 
θετική και αρνητική ενίσχυση



Ευχαριστώ!
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