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Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην αξιολόγηση μιας ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης σε ομά-
δες συγγενών των οποίων οι ασθενείς πάσχουν από σχιζοφρένεια ή σχιζοσυναισθηματική 
διαταραχή. Διερευνάται αφενός η επίδρασή της στην οικογένεια και αφετέρου η επίδρασή 
της στην πορεία της ίδιας της νόσου του ασθενούς. Στη μελέτη συμμετείχαν 131 συγγε-

νείς. Οι 83 αποτέλεσαν την ομάδα παρέμβασης και οι 48 την ομάδα ελέγχου. Η ψυχοεκπαιδευτική 
παρέμβαση περιελάμβανε εκπαίδευση των συγγενών γύρω από τη νόσο, εκπαίδευση σε δεξιότητες 
επικοινωνίας, εκπαίδευση σε τεχνικές επίλυσης προβλήματος, συνδυάζοντας εκπαιδευτικές και ψυ-
χοθεραπευτικές τεχνικές. Κάθε συγγενής της ομάδας παρέμβασης συμμετείχε σε μία από τις πέντε 
ομάδες συγγενών που πραγματοποιήθηκαν. Η καθεμία ομάδα ολοκληρώθηκε σε 18 συνεδρίες. Οι 
ασθενείς τους, καθώς και οι συγγενείς και οι ασθενείς της ομάδας ελέγχου δεν έλαβαν καμία ψυ-
χοεκπαιδευτική παρέμβαση και συνέχισαν κατά το ερευνητικό διάστημα τη θεραπεία ρουτίνας. 
Πραγματοποιήθηκαν τρεις μετρήσεις, σε διάστημα ενός έτους. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 
ήταν μεταξύ άλλων η Κλίμακα Οικογενειακής Επιβάρυνσης, η Κλίμακα Οικογενειακών Συνηθειών, το 
Ερωτηματολόγιο Γενικής υγείας (GHQ-28), η Κλίμακα για την κατάθλιψη (CES-D), το Ερωτηματολόγιο 
Καταγραφής των Στάσεων (ΟΜΙ), δύο κλίμακες αξιολόγησης των γνώσεων γύρω από την ασθένεια 
και ερωτηματολόγια προσδοκιών και ανατροφοδότησης από την ομάδα. Επίσης συλλέχθηκαν τα κοι-
νωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών και συγγενών και στοιχεία γύρω από την πορεία 
της ασθένειας. Διερευνήθηκε ο αριθμός των νοσηλειών των ασθενών (n=91) κατά τη διάρκεια του 
ερευνητικού χρόνου και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδας και μέτρησης. 
Βρέθηκε ότι ενώ οι νοσηλείες που είχαν οι ασθενείς των δύο ερευνητικών ομάδων το έτος πριν τη 
μελέτη δεν διέφεραν σημαντικά (x2=0,54, p=0,46), διέφεραν όμως έναν χρόνο μετά την παρέμβαση, 
όπου οι ασθενείς της ομάδας παρέμβασης είχαν στατιστικά σημαντικά λιγότερες νοσηλείες έναντι 
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Εισαγωγή

Η σχιζοφρένεια είναι μια χρονία και σοβαρή ψυ-
χική διαταραχή, της οποίας η ακριβής αιτιολογία 
παραμένει ως σήμερα άγνωστη και η έκβαση μπο-
ρεί να αφορά σε ένα μόνο επεισόδιο με πλήρη ύ-
φεση έως πολλαπλά επεισόδια που συνοδεύονται 
από μόνιμες βλάβες.1 Ορισμένοι παράγοντες όπως 
τα στρεσογόνα γεγονότα, κάποιες καταστάσεις στο 
περιβάλλον του ασθενούς, οι αλλαγές στη φαρμα-
κευτική θεραπεία, η χρήση ουσιών και ορισμένες 
σωματικές ασθένειες, συμβάλλουν στην πρόκληση 
των υποτροπών.2 Τις εβδομάδες ακριβώς πριν από 
μια υποτροπή διαπιστώνεται αξιοσημείωτη αύξηση 
της συχνότητας συγκεκριμένων γεγονότων ζωής,3 
ενώ φαίνεται ότι όλοι σχεδόν οι ασθενείς μπορούν 
να προσδιορίσουν ένα τουλάχιστον συγκεκριμένο 
εκλυτικό γεγονός που προηγείται της υποτροπής.4 
Το οικογενειακό περιβάλλον συσχετίζεται με τις υ-
ποτροπές μέσω του «εκφραζόμενου συναισθήμα-
τος», το οποίο αποτελεί προγνωστικό δείκτη αυ-
τών.5,6 Ταυτόχρονα το εκφραζόμενο συναίσθημα 
βρίσκεται να αλληλεπιδρά με τη βαρύτητα των συ-
μπτωμάτων οδηγώντας σε βαρύτερη συμπτωματο-
λογία των ασθενών που ζουν σε οικογένειες με αρ-

νητική στάση και επικοινωνία απέναντί τους.7 Έτσι η 
συναισθηματική έκφραση και επικοινωνία των με-
λών της οικογένειας μπορεί να πυροδοτεί υποτρο-
πές ή να συμβάλει στη σταθεροποίηση της πορείας 
του ασθενούς προς την ανάρρωση.8

Με τη σύγχρονη φαρμακευτική αγωγή μπορούν να 
ελεγχθούν τα θετικά συμπτώματα της σχιζοφρένει-
ας και σε ορισμένες περιπτώσεις και τα αρνητικά ενώ 
προστατεύεται ο ασθενής από τις υποτροπές και τα 
γνωσιακά ελλείμματα που του προκαλούν.9,10 Έτσι, τα 
ποσοστά υποτροπών στη σχιζοφρένεια κυμαίνονται 
μέσα στα δύο χρόνια στο 40% των ασθενών με φαρ-
μακευτική αγωγή και στο 80% χωρίς.11 Όμως, ακόμα 
και με τη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή, το 30% πε-
ρίπου των ασθενών, συνεχίζουν να έχουν επίμονα 
συμπτώματα.12 Από την άλλη πλευρά, η «συμμόρφω-
ση» στη φαρμακευτική αγωγή είναι φτωχή με το 50% 
των ασθενών με ψυχωτική διαταραχή να διακόπτουν 
τη φαρμακευτική αγωγή τους σε λιγότερο από 12 
μήνες και με όλους σχεδόν να τη διακόπτουν στα 2 
χρόνια.13 Τα αίτια της διακοπής είναι σύνθετα και σχε-
τίζονται με πολλούς παράγοντες που αφορούν σε χα-
ρακτηριστικά της ασθένειας, της θεραπείας, του ψυ-
χιάτρου, του ασθενούς, του στενού περιβάλλοντός 
του και του κοινωνικού περίγυρου.14 Οι ασθενείς που 

των ασθενών της ομάδας ελέγχου. (x2=4,58, p=0,032). Ως προς τη «συμμόρφωση» στη φαρμακευτική 
αγωγή πραγματοποιήθηκαν δύο στατιστικοί έλεγχοι, λαμβάνοντας υπόψη ότι ασθενείς που ξεκινούν 
με πολύ καλή συμμόρφωση δεν μπορούν να βελτιωθούν, ενώ όσοι ξεκινούν με κακή συμμόρφωση 
δεν μπορούν να χειροτερέψουν. Στον πρώτο έλεγχο, ο οποίος αφορούσε σε ασθενείς με περιθώριο 
βελτίωσης ή επιδείνωσης της «συμμόρφωσης», καταγράφηκε βελτίωση σε 12 ασθενείς της ομάδας 
παρέμβασης. Το εύρημα είναι στατιστικά σημαντικό (p=0,0005). Ο δεύτερος στατιστικός έλεγχος πε-
ριελάμβανε όλους τους ασθενείς οι οποίοι έδιναν σαν αρχική απάντηση, ως προς τη «συμμόρφωση» 
όποια τιμή κατώτερη της «πολύ καλής». Στην ομάδα παρέμβασης επρόκειτο για 32 ασθενείς, για 14 
από τους οποίους υπήρξε βελτίωση της συμμόρφωσης κατά το ερευνητικό έτος. Η διαχρονική αυτή 
μεταβολή είναι στατιστικά σημαντική (p=0,0014). Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η συμμετοχή 
των συγγενών σε ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες οδηγεί σε στατιστικά σημαντική βελτίωση της πορείας 
των ασθενών με χαρακτηριστικά ευρήματα τη μείωση των νοσηλειών και τη βελτίωση της «συμμόρ-
φωσης» στη φαρμακευτική αγωγή. Ταυτόχρονα έχει σημαντική θετική επίδραση στην ψυχική υγεία 
των ίδιων των συγγενών. Η μελέτη δείχνει ότι η ψυχοεκπαίδευση των συγγενών αποτελεί ένα σημα-
ντικό εργαλείο στη βελτίωση της πορείας του ασθενούς και στην ενδυνάμωση της οικογένειας που 
τον φροντίζει. Η εφαρμογή της στον ελληνικό χώρο αποτελεί μια αναγκαιότητα και η διάδοσή της μια 
συνεχή πρόκληση.

Λέξεις κλειδιά: Ψυχοεκπαίδευση, ομαδικές παρεμβάσεις, σχιζοφρένεια, συμπεριφορική θεραπεία οικο-
γένειας, συγγενείς.
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διακόπτουν τη φαρμακευτική αγωγή έχουν αυξημέ-
νες πιθανότητες να παρουσιάσουν κάποια υποτροπή 
και να νοσηλευθούν.9 Στην προσπάθεια να αντιμετω-
πίσουν τη «μη-συμμόρφωση» ορισμένοι ερευνητές 
έχουν δείξει ότι οι ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις 
σε ασθενείς και οικογένειες μπορούν να βελτιώσουν 
τη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής.15,16

Ψυχοεκπαίδευση οικογενειών

Πρόκειται για μια εμπειρικά τεκμηριωμένη, δομη-
μένη μορφή παρέμβασης κατά την οποία δίνονται 
στους ασθενείς και/ή στις οικογένειές τους στοχευ-
μένες πληροφορίες σχετικά με τη σχιζοφρένεια, εκ-
παίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας και στην αντι-
μετώπιση του στρες και υποστήριξη.17,18

Στόχος είναι να κατανοήσουν τα μέλη των οικο-
γενειών βασικά θέματα γύρω από την ασθένεια, να 
την αποδεχθούν και να υποστηριχθούν στην αντι-
μετώπισή της μέσα από μακροχρόνια θεραπεία και 
τροποποίηση της συμπεριφοράς τους.19

Σε πληθώρα μελετών και επισκοπήσεων τα ευ-
ρήματα αποδεικνύονται ισχυρά και δείχνουν τη 
θετική και πολυδιάστατη επίδραση της ψυχοεκ-
παιδευτικής παρέμβασης στην πορεία της ίδιας της 
ασθένειας αλλά και στην καθημερινή, κοινωνική, 
οικονομική, και συναισθηματική ζωή της οικογένει-
ας.20 Διαπιστώνεται ότι οι ψυχοεκπαιδευτικές πα-
ρεμβάσεις μπορoύν να μειώσουν τις νοσηλείες, να 
ενισχύσουν τη «συμμόρφωση» στη φαρμακευτική 
θεραπεία, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των 
ασθενών, να βελτιώσουν τις στρατηγικές αντιμετώ-
πισης της ασθένειας και κάποιες φορές να μειώσουν 
την επιβάρυνση της οικογένειας, να προδιαθέσουν 
πιο θετικά τις οικογένειες απέναντι στις υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας και να αυξήσουν τα ποσοστά ανα-
ζήτησης υποστήριξης από επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας. Τα αποτελέσματά τους είναι σταθερά και 
διατηρούνται τουλάχιστον δύο χρόνια μετά την ε-
φαρμογή τους, με τις πιο μακροχρόνιες παρεμβά-
σεις, άνω των 3 μηνών, να αποδεικνύονται πιο απο-
τελεσματικές.21–30

Σύγχρονες εφαρμογές των ψυχοεκπαιδευτικών 
παρεμβάσεων τόσο σε πραγματικές συνθήκες όσο 
και σε ερευνητικά περιβάλλοντα καταλήγουν στα 
ίδια σημαντικά αποτελέσματα.31

Για τους λόγους αυτούς πολλοί ερευνητές και επι-
στημονικές ομάδες όπως οι NICE32 και PORT33 αλλά 
και η APA34 και DGPPN35 συστήνουν την ψυχοεκπαί-
δευση ως μια καλή πρακτική που πρέπει να προ-
σφέρεται σε όλους τους ασθενείς με σχιζοφρένεια. 
Σχετική ανασκόπηση γύρω από τη θέσπιση κριτηρί-
ων ποιότητας της λειτουργίας των υπηρεσιών ψυχι-
κής υγείας για χρόνιους ψυχικά ασθενείς, χαρακτη-
ρίζει τις οικογενειακές ψυχοεκπαιδευτικές παρεμ-
βάσεις ως έναν από τους τομείς που συμβάλλουν 
καθοριστικά στη βελτίωση των ασθενών.36

Ψυχοεκπαίδευση σε ομάδες συγγενών

Ελάχιστες μελέτες διερευνούν τα οφέλη από την 
εφαρμογή των ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων 
αποκλειστικά σε συγγενείς και ειδικά σε ομάδες. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέ-
σματα κινεζικής μελέτης σε συγγενείς 409 ασθενών. 
Βρέθηκε ότι τρία χρόνια μετά την ομαδική ψυχο-
εκπαιδευτική παρέμβαση 23 συνεδριών, υπάρχει 
μείωση των νοσηλειών και της διάρκειας παραμο-
νής των ασθενών στο νοσοκομείο, βελτίωση της 
συμπτωματολογίας τους και ανάκτηση ορισμένων 
κοινωνικών δεξιοτήτων.37

Περισσότερο βραχείες ομαδικές παρεμβάσεις α-
ναδεικνύουν θετικά αποτελέσματα για τους ίδιους 
τους συγγενείς, χωρίς να διερευνούν επιπτώσεις 
στους ασθενείς.38,39

Άλλη μελέτη συνέκρινε 3 ψυχοεκπαιδευτικά προ-
γράμματα ίδιου περιεχομένου αλλά διαφορετικής 
χρονικής έκτασης (2–9 συνεδρίες) ή αριθμού συμ-
μετεχόντων (3–20 συγγενείς), τα οποία παρείχαν 
σε 324 συγγενείς.40 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
και οι τρεις παρεμβάσεις είχαν σημαντικά αποτε-
λέσματα. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν λιγότερες 
νοσηλείες στις οικογένειες των συγγενών που α-
πέκτησαν τις περισσότερες γνώσεις καθώς και ότι 
οι συγγενείς με χαμηλό εκφραζόμενο συναίσθημα 
μπόρεσαν να επωφεληθούν περισσότερο από το 
πρόγραμμα και να αποκτήσουν περισσότερες γνώ-
σεις. Ως προς τα ίδια τα ψυχοεκπαιδευτικά προ-
γράμματα, και με δεδομένο ότι πολλοί συγγενείς 
συμμετείχαν σε περισσότερα από ένα, διαπιστώ-
θηκε ότι η αποτελεσματικότητα είναι μεγαλύτερη, 
όσο αυξάνεται ο χρόνος που ο συγγενής συμμετέ-
χει στο πρόγραμμα. 
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Με την τρέχουσα μελέτη διερευνάται εάν η ψυχο-
εκπαιδευτική παρέμβαση σε ομάδες συγγενών μπο-
ρεί να επηρεάσει θετικά την πορεία ανάρρωσης του 
ασθενούς ακόμα και όταν δεν συμμετέχει ο ίδιος και 
ειδικότερα εάν η ομαδική ψυχοεκπαιδευτική πα-
ρέμβαση στους συγγενείς: 

1.  Μειώνει ή τουλάχιστον μεταθέτει χρονικά τον α-
ριθμό νοσηλειών των ασθενών τους.

2.  Βελτιώνει την προσαρμογή «συμμόρφωση» των 
ασθενών στην εκάστοτε φαρμακευτική αγωγή.

Υλικό και μέθοδος

Δείγμα

Συμμετείχαν 131 συγγενείς, οι οποίοι απευθύνθηκαν 
μετά από παραπομπή ή αυτόβουλα στον Πανελ λήνιο 
Σύλλογο Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία με διάφο-
ρα αιτήματα.

Την ομάδα παρέμβασης αποτέλεσαν 83 συγγενείς 
60 ασθενών. 

Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν 48 συγγενείς 30 
ασθενών. 

Μετρήσεις

Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρη-
σιμοποιήθηκαν 11 ψυχομετρικά εργαλεία, προσαρ-
μοσμένα ή σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό 
ενώ κάποια σχεδιάστηκαν ειδικά για τις ανάγκες της 
μελέτης. Χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Οικογενειακής 
Επιβάρυνσης,41 η Κλίμακα Οικογενειακών Συνη-
θειών,42 το Ερωτηματολόγιο Γενικής υγείας GHQ-28,43 
η Κλίμακα για την κατάθλιψη CES-D,44 το Ερωτη-
ματολόγιο καταγραφής των στάσεων ΟΜΙ,45 δύο 
κλίμακες αξιολόγησης των γνώσεων γύρω από την α-
σθένεια, ένα ερωτηματολόγιο προσδοκιών και ένα α-
νατροφοδότησης από την ομάδα. Συλλέχθηκαν επί-
σης τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
συγγενών και των ασθενών καθώς και στοιχεία γύρω 
από τη νόσο. Πραγματοποιήθηκαν τρεις μετρήσεις, 
στην έναρξη, με τη λήξη της παρέμβασης –μόνο για 
την ομάδα παρέμβασης– και 12 μήνες αργότερα. 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται μόνο τα α-
ποτελέσματα που αφορούν στις εκβάσεις ασθενών.

Κριτήριο συμμετοχής 

Βασικό κριτήριο συμμετοχής ήταν η διάγνωση 
των ασθενών να εμπίπτει στον Άξονα I σχιζοφρέ-

νεια ή σχιζοσυναισθηματική διαταραχή (DSM IV-TR) 
ανεξαρτήτως διάγνωσης σε άλλους άξονες. 

Η διάγνωση των ασθενών της ομάδας παρέμβα-
σης επιβεβαιώθηκε μέσω της ημιδομημένης συνέ-
ντευξης SCID-I με βάση το DSM-VI.46 Οι διαγνωστι-
κές συνεντεύξεις έγιναν στο ΣΟΨΥ ή στο Κέντρο 
Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής 
του Αιγινητείου Νοσοκομείου. 

Για την ομάδα ελέγχου η διάγνωση ζητήθηκε απο-
κλειστικά από τους ψυχιάτρους των ασθενών και α-
ποφεύχθηκε η άμεση αξιολόγηση ασθενών οι οποί-
οι δεν θα λάμβαναν ούτε οι ίδιοι ούτε οι οικογένειές 
τους ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση. 

Η συστηματική θεραπευτική/φαρμακευτική πα-
ρακολούθηση των ασθενών στην τρέχουσα χρονική 
στιγμή δεν αποτελούσε προϋπόθεση συμμετοχής. 

Ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση

Οι συγγενείς της ομάδας παρέμβασης εντάχθη-
καν ανάλογα με τη σειρά προσέλευσης σε πέντε ψυ-
χοεκπαιδευτικές ομάδες. Κάθε ομάδα ολοκληρωνό-
ταν σε 18 προγραμματισμένες συνεδρίες, διάρκειας 
μιάμισης ώρας, υπό τον θεραπευτικό συντονισμό 
ψυχολόγου, στις δε συνεδρίες που αφορούσαν στα 
φάρμακα, υπό τον συντονισμό και ψυχιάτρου. 

Η ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση περιελάμβανε 
εκπαίδευση των συγγενών γύρω από τη νόσο και 
εκπαίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας και σε τεχνι-
κές επίλυσης προβλήματος, συνδυάζοντας εκπαι-
δευτικές και ψυχοθεραπευτικές τεχνικές. 

Οι συνεδρίες ήταν δομημένες σύμφωνα με τις αρ-
χές του συμπεριφορισμού και της ψυχοεκπαιδευτι-
κής προσέγγισης.17,47–50 Σε όλες τις συνεδρίες ακο-
λουθήθηκαν τα κύρια χαρακτηριστικά της ομαδικής 
γνωσιακής-συμπεριφοριστικής προσέγγισης.51

Οι συγγενείς της ομάδας ελέγχου όπως και όλοι 
οι ασθενείς του ερευνητικού δείγματος δεν έλαβαν 
καμία παρέμβαση και συνέχισαν κατά το ερευνητι-
κό διάστημα όποια θεραπεία ρουτίνας. 

Στατιστική ανάλυση

Σε σχέση με την περιγραφική στατιστική χρησι-
μοποιήθηκαν ποσοστά για τις κατηγορικές μετα-
βλητές και τις μεταβλητές της διάταξης ενώ υπολο-
γίστηκε ο μέσος όρος και οι τυπικές αποκλίσεις για 
τις αριθμητικές μεταβλητές. Για τις διαφορές των 
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δύο ομάδων ως προς τα χαρακτηριστικά των ασθε-
νών χρησιμοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος για τις 
κατηγορικές μεταβλητές και ο στατιστικός έλεγχος 
student t για ανεξάρτητα δείγματα για τις αριθμη-
τικές μεταβλητές. Για τη διερεύνηση διαφορών α-
νάμεσα στις δύο ομάδες ως προς τις νοσηλείες και 
τη συμμόρφωση στις τρεις χρονικές στιγμές χρη-
σιμοποιήθηκε στατιστικός έλεγχος x2. Επομένως η 
ανάλυση συνέκρινε τις δύο ομάδες μεταξύ τους στις 
τρεις χρονικές στιγμές.

Αποτελέσματα

Από την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομέ-
νων προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Χαρακτηριστικά του συνόλου των ασθενών 

Παρατηρώντας τα στοιχεία των 91 ασθενών των 
δύο ερευνητικών ομάδων διαπιστώνει κανείς ότι οι 
ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν άνδρες 
(59,3%) και γυναίκες (40,7%) με μέση ηλικία τα 30,5 
χρόνια. Οι περισσότεροι είχαν τη διάγνωση της σχι-
ζοφρένειας (75,8%) και οι υπόλοιποι της σχιζοσυ-
ναισθηματικής διαταραχής και νοσούσαν, κατά μέ-
σο όρο, ήδη 8 χρόνια πριν την έναρξη της μελέτης 
(εύρος 1–33 χρόνια). Ο μέσος αριθμός νοσηλειών 
τους ήταν μία, με το 28,6% να μην έχει νοσηλευ-
θεί ποτέ αλλά το 45% να έχει περισσότερες από 2 
νοσηλείες στο παρελθόν (εύρος 0–10 νοσηλείες). 
Διαπιστώθηκε ακόμα ότι περισσότεροι από τους μι-
σούς (59,3%) είχαν τη μοναδική νοσηλεία τους κατά 
την έναρξη της ασθένειας, δηλαδή πολύ νωρίτερα 
από τη συμμετοχή τους στη μελέτη. 

Όλοι σχεδόν οι ασθενείς κατοικούσαν με τους γο-
νείς και/ή τα αδέλφιά τους (90,1%). Το εκπαιδευτικό 
τους επίπεδο, το 56,1% είχε ξεκινήσει κάποια μετα-
λυκειακή εκπαίδευση, την οποία όμως διέκοψαν σε 
ποσοστό 37,8%. 

Σημαντικό είναι το ποσοστό των ασθενών (22,2%) 
οι οποίοι δεν επιχείρησαν καν να ξεκινήσουν κάποια 
επαγγελματική εκπαίδευση κυρίως λόγω της πρώ-
ιμης έναρξης της νόσου. Κατά συνέπεια το 61,5% 
είναι ανεπάγγελτοι, ενώ οι μισοί (48,4%) δεν έχουν 
καμία απολύτως επαγγελματική δραστηριότητα. 

Ακόμα ένα χαρακτηριστικό του δείγματος είναι 
ότι το 28,6% του συνόλου των ασθενών που συμμε-
τείχαν στη μελέτη δεν έλαβαν ποτέ κανενός είδους 

ψυχοθεραπευτική ή αποκαταστασιακή παρέμβαση 
εκτός της φαρμακευτικής. Το ποσοστό αυτό αντικα-
τοπτρίζει την ανάγκη για πολυδιάστατη αντιμετώ-
πιση των ασθενών ώστε να αξιοποιούνται όλες οι 
θεραπευτικές δυνατότητες που διαθέτει η επιστη-
μονική κοινότητα. 

Ως προς τη θεραπεία, το 28,6% των ασθενών δεν 
έλαβαν ποτέ κανενός είδους ψυχοθεραπευτική ή 
απο καταστασιακή παρέμβαση εκτός της φαρμα-
κευτικής. 

Η «συμμόρφωση» των ασθενών στη φαρμακευ-
τική αγωγή βρίσκεται σε παρόμοια επίπεδα στις 
δύο ομάδες. Κατά την έναρξη της έρευνας, οι μι-
σοί σχεδόν ασθενείς (46,7% vs 45,2%) περιγράφο-
νται να έχουν πολύ καλή «συμμόρφωση», 26,7% 
vs 22,6% καλή, 15% vs 12,9% μέτρια και 11,7% vs 
19,4% κακή. 

Συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά των ασθενών 
των δύο ομάδων στην έναρξη της μελέτης (μέτρη-
ση Α1), παρατηρούμε ότι πρόκειται για παρόμοιες 
ομάδες ασθενών. Από τη σύγκρισή τους διαπιστώ-
θηκε ότι δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά: 

ούτε ως προς το φύλο (x2=0,79, p=0,37), 

ούτε ως προς την ηλικία (t=0,83, p=0,41), 

ούτε ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο
(t=0,15, p=0,88), 

ούτε αναφορικά με ποιον κατοικούν
(x2=0,10, p=0,75), 

ούτε ως προς την απασχόληση σε προστατευμένα 
εργαστήρια (x2=0,97, p=0,33), 

ούτε ως προς τα έτη ασθένειας (z=0,38, p=0,71),

ούτε ως προς τον αριθμό νοσηλειών (z=1,45, p=0,15), 

ούτε ως προς τις πρόσφατες νοσηλείες τους κατά 
τους τελευταίους 12 μήνες πριν την έναρξη της 
μελέτης (x2=0,54, p=0,46). 

Η μόνη στατιστική τάση διαφοροποίησης ήταν ότι 
περισσότεροι ασθενείς της ομάδας ελέγχου δεν εί-
χαν νοσηλευθεί ποτέ (41,9% έναντι 21,7% των ασθε-
νών της ομάδας παρέμβασης, x2=3,18, p=0,07). 

Ως προς τις νοσηλείες

Για να διερευνηθεί εάν μειώθηκε ο αριθμός των 
ασθενών της ομάδας παρέμβασης, οι οποίοι νοση-
λεύθηκαν κατά τη διάρκεια του ερευνητικού χρό-
νου, συγκρίθηκε ο αριθμός των ασθενών της ομά-
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δας παρέμβασης που νοσηλεύθηκαν τους 12 αυ-
τούς μήνες με τον αντίστοιχο της ομάδας ελέγχου. 
Κανένας ασθενής δεν νοσηλεύθηκε περισσότερο 
από μία φορά στο έτος αυτό. 

Η σύγκριση των νοσηλειών των ασθενών έδειξε 
ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδας και μέ-
τρησης όσον αφορά στις νοσηλείες των ασθενών. 
Έτσι ενώ οι νοσηλείες που είχαν οι ασθενείς των 
δύο ομάδων κατά τους 12 μήνες πριν τη μελέτη 
δεν δια φέρουν σημαντικά στην πρώτη μέτρηση Α1 
που έγινε στην αρχή της μελέτης, (x2

1=0,54 στατι-
στικά μη σημαντική p=0,46), διαφέρουν όμως στη 
μέτρηση Α3 που πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο 
μετά την παρέμβαση, όπου οι ασθενείς της ομάδας 
παρέμβασης είχαν στατιστικά σημαντικά λιγότερες 
νοσηλείες έναντι των ασθενών της ομάδας ελέγχου 
(x2=4,58, p=0,032) (πίνακας 1). 

Ως προς τη «συμμόρφωση» 
στη φαρμακευτική αγωγή 

Για να εξετάσουμε εάν υπάρχει αλληλεπίδραση 
μεταξύ ομάδας (παρέμβασης-ελέγχου) και μέτρη-
σης (πριν την παρέμβαση Α1 και έναν χρόνο μετά 
την πρώτη μέτρηση Α3) όσον αφορά στη «συμμόρ-
φωση» των ασθενών στη φαρμακευτική αγωγή, 
χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές που δόθηκαν ως εκτίμη-
ση από τον/τους συγγενείς του κάθε ασθενούς στη 
σχετική με τη φαρμακευτική συμμόρφωση ερώτη-
ση. Οι τιμές αυτές συγκρίθηκαν καθώς και οι μετα-
βολές τους.

Η σύγκριση των διαχρονικών μεταβολών της 
«συμμόρφωσης» των ασθενών έδειξε ότι υπάρχει 
αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδας και μέτρησης όσον 
αφορά στο στοιχείο αυτό. Πραγματοποιήθηκαν δύο 
στατιστικοί έλεγχοι λαμβάνοντας υπόψη ότι ασθε-
νείς που ξεκινούν με πολύ καλή συμμόρφωση δεν 

μπορούν να βελτιωθούν, ενώ όσοι ξεκινούν με κακή 
συμμόρφωση δεν μπορούν να χειροτερέψουν. 

Ο πρώτος έλεγχος αφορούσε σε ασθενείς με 
«συμμόρφωση» «καλή» ή «μέτρια», οι οποίοι έχουν 
περιθώριο για βελτίωση, αλλά και για χειροτέρευση. 
Στην ομάδα παρέμβασης οι ασθενείς αυτοί ήταν 25. 
Διαπιστώθηκαν 12 μεταβολές, όλες προς βελτίωση. 
Το εύρημα είναι στατιστικά σημαντικό (p=0,0005). 
Αντίθετα στην ομάδα ελέγχου δεν διαπιστώθηκαν 
μεταβολές. 

Ο δεύτερος στατιστικός έλεγχος περιελάμβανε 
όλους τους ασθενείς οι οποίοι έδιναν σαν αρχική 
απάντηση, ως προς τη «συμμόρφωση» όποια τιμή 
κατώτερη της «πολύ καλής». Στην ομάδα παρέμ-
βασης επρόκειτο για 32 ασθενείς. Βρέθηκε ότι από 
αυτούς βελτιώθηκαν οι 14. Η διαχρονική αυτή μετα-
βολή είναι στατιστικά σημαντική (p=0,0014). Στους 
αντίστοιχους 17 ασθενείς της ομάδας ελέγχου, δεν 
υπήρχε καμία βελτίωση.

Στον πίνακα 2 που ακολουθεί, αποτυπώνονται οι 
απαντήσεις των συγγενών ως προς τη «συμμόρφω-
ση» των ασθενών τους στη πρώτη (Α1) και τρίτη (Α3) 
μέτρηση. 

Συζήτηση

Ψυχοεκπαιδευτική 
παρέμβαση και νοσηλείες 

Συγκρίνοντας τις νοσηλείες των ασθενών πριν και 
μετά την παρέμβαση, βρέθηκαν μεγάλες διαφορές 
στα ποσοστά των νοσηλειών στις δύο ομάδες. Ενώ 
στην αρχική μέτρηση, πριν την εφαρμογή της πα-
ρέμβασης, ο αριθμός των ασθενών των δύο ομά-
δων που είχαν πρόσφατες νοσηλείες δεν διέφερε 
σημαντικά, στη μέτρηση που πραγματοποιήθηκε 
στο τέλος της μελέτης υπήρχαν σημαντικά λιγό-
τεροι ασθενείς της ομάδας παρέμβασης οι οποίοι 
χρειάστηκε να νοσηλευθούν και συγκεκριμένα δύο. 

Πίνακας 1. Κατανομές συχνότητας των νοσηλειών των ασθενών των δύο ερευνητικών ομάδων.

Νοσηλείες

Ομάδα παρέμβασης Ομάδα ελέγχου

Α1 Α3 Α1 Α3

n=60 (%) n=60 (%) n=31 (%) n=31 (%)

Τους 12 μήνες πριν τη μελέτη 6 10,0 1 3,2

Τους 12 μήνες της μελέτης 2 3,4 6 19,4
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Πίνακας 2. Μεταβολές στη «συμμόρφωση» των ασθενών στη φαρμακευτική αγωγή (Α1–Α3).

«Συμμόρφωση»

Μέτρηση Α1

Ομάδα

Παρέμβασης Ελέγχου

Μέτρηση Α3 Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακή Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακή

Πολύ καλή n 28 7 1 14

(%) 100,0 43,8 14,3 100,0

Kαλή n 9 5 7

(%) 56,3 55,6 100,0

Mέτρια n 4 1 4

(%) 44,4 14,3 100,0

Kακή n 5 6

(%) 71,4 100,0

Ο ένας μάλιστα από αυτούς νοσηλεύθηκε στο πρώ-
το δίμηνο της εφαρμογής της παρέμβασης, διάστη-
μα κατά το οποίο δεν αναμένονται αποτελέσματα 
από τη συμμετοχή στην ψυχοεκπαιδευτική ομάδα. 
Έτσι το ποσοστό νοσηλειών των ασθενών της ομά-
δας παρέμβασης μειώθηκε μετά τη λήψη της ψυχο-
εκπαιδευτικής παρέμβασης από 10% στο 3,4%.

Αντίθετα ένας μεγάλος αριθμός των ασθενών της 
ομάδας ελέγχου (n=6, 19,4%) χρειάστηκε να νοση-
λευθεί κατά τη διάρκεια των 12 μηνών που διήρκεσε 
η μελέτη. Το ποσοστό αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτε-
ρη βαρύτητα αν λάβει κανείς υπόψη του ότι πολλοί 
ασθενείς στην ομάδα ελέγχου δεν είχαν νοσηλευθεί 
ποτέ στην πορεία της ασθένειας. Το δεδομένο αυτό 
μας κάνει να υποθέτουμε ότι στις περιπτώσεις αυτές 
η απόφαση για νοσηλεία σηματοδοτεί έντονες εξάρ-
σεις της νόσου και δεν αφορά σε ασθενείς με συχνές 
νοσηλείες στα ψυχιατρικά νοσοκομεία. 

Το εύρημα ότι η συμμετοχή των συγγενών στην 
ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση μειώνει σημαντι-
κά την εμφάνιση σοβαρών υποτροπών, οι οποίες 
οδηγούν σε νοσηλείες, είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
και συνάδει με τα ευρήματα της διεθνούς βιβλιο-
γραφίας. Κομβικές μελέτες των πρωτοπόρων των 
ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων52–54 στις οποίες 
εφαρμόστηκαν ολοκληρωμένα προγράμματα ψυ-
χοεκπαίδευσης, έδειξαν ποσοστό μείωσης των υ-
ποτροπών στους ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία 

οικογένειας με συμμετοχή του ασθενούς σε ποσο-
στό περίπου 40%. Μελέτες που συνέκριναν τα απο-
τελέσματα της φαρμακευτικής θεραπείας με αυτά 
της φαρμακευτικής μαζί με ψυχοεκπαίδευση στην 
οικογένεια, δείχνουν ότι τον πρώτο χρόνο μετά α-
πό ένα ψυχωτικό επεισόδιο τα ποσοστά υποτροπής 
κυμαίνονταν γύρω στο 70% σε όσους ασθενείς λάμ-
βαναν placebo, στο 30–40% σε όσους λάμβαναν 
μόνο φαρμακευτική θεραπεία και στο 13% σε όσους 
λάμβαναν φαρμακευτική θεραπεία μαζί με ψυχοεκ-
παίδευση των ιδίων και των οικογενειών τους.55

Αυτή η μείωση των νοσηλειών έχει ακόμα μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς ότι στην 
παρούσα μελέτη οι ίδιοι οι ασθενείς δεν έλαβαν κα-
νενός είδους παρέμβαση πέρα από τη συνήθη θε-
ραπεία που είχαν. 

Ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση 
και «συμμόρφωση» 
στη φαρμακευτική αγωγή

Βρέθηκε ότι η «συμμόρφωση» των ασθενών της 
ομάδας παρέμβασης στη φαρμακευτική αγωγή βελ-
τιώθηκε σημαντικά μετά τη συμμετοχή των συγγε-
νών τους στην ψυχοεκπαιδευτική διαδικασία. 

Από τη σύγκριση των ερευνητικών ομάδων προ-
κύπτει ότι η βελτίωση της «συμμόρφωσης» οφεί-
λεται στην παρέμβαση που εφαρμόστηκε. Το εύ-
ρημα αυτό συνάδει με τη διεθνή βιβλιογραφία. Ο 
Goldstein56 υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση των οικο-
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γενειών γύρω από την ασθένεια οδηγεί σε καλύτερη 
«συμμόρφωση» των ασθενών. Αλλά και οι ίδιοι οι 
ασθενείς και οι οικογένειές τους αποδίδουν την ανε-
παρκή προσαρμογή τους στη φαρμακευτική αγωγή 
στην έλλειψη γνώσεων γύρω από την ασθένεια σε 
ποσοστό 60%, όπως έδειξε μελέτη σε μικρό δείγ-
μα ασθενών στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου.57 
Ανασκόπηση ερευνητικών ευρημάτων καταλήγει 
επίσης στο συμπέρασμα ότι η ψυχοεκπαίδευση των 
συγγενών μπορεί να ενισχύσει τη σωστότερη λήψη 
της φαρμακευτικής αγωγής.28,58–60

Στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε ότι η συμμε-
τοχή των συγγενών στην ψυχοεκπαιδευτική ομάδα 
οδήγησε στην υποστήριξη των ασθενών τους να 
ακολουθήσουν τη φαρμακευτική θεραπεία. Η κλι-
νική εμπειρία από την οικογενειακή θεραπεία στις 
ψυχώσεις δείχνει ότι κάποιες φορές οι συγγενείς 
αμφισβητούν τη χρησιμότητα της φαρμακευτικής 
αγωγής άμεσα ή έμμεσα, υπονομεύοντας έτσι την 
όποια θεραπεία. Συχνοί λόγοι μπορεί να είναι οι 
προκαταλήψεις γύρω από τα «ψυχοφάρμακα» ή η 
περιορισμένη αποτελεσματικότητά τους. 

Αναζητώντας τα στοιχεία της ομαδικής παρέμβα-
σης τα οποία συνέβαλλαν στη βελτίωση της «συμ-
μόρφωσης» και στη μείωση των νοσηλειών μπορεί 
να εντοπίσει κανείς πολλές παραμέτρους. Η βελτίω-
ση της «συμμόρφωσης» μπορεί να οφείλεται στην 
αναγνώριση των συμπτωμάτων, στη γνώση γύρω 
από τη δράση των φαρμάκων και στη διαλεύκανση 
αποριών σχετικά με τη σχέση κόστους-οφέλους, ό-
πως και στη βελτίωση της επικοινωνίας και της προ-
σέγγισης του ασθενούς από την οικογένειά του. 

Σε ποιον βαθμό δρουν οι παράμετροι αυτοί δεν 
είναι γνωστό, ωστόσο μελέτη σε 79 ζευγάρια ασθε-
νών-φροντιστών αποδίδουν τη μεταβολή της «συμ-
μόρφωσης» τόσο στη μεταβολή των ίδιων των ψυ-
χωτικών συμπτωμάτων όσο και στο εκφραζόμενο 
συναίσθημα ως ανεξάρτητες μεταβλητές που επη-
ρεάζουν τη «συμμόρφωση».59 Θα μπορούσε, όμως, 
κανείς να θεωρήσει ότι υπάρχουν και άλλοι παράγο-
ντες που καθορίζουν τη συμμόρφωση, όπως ατομι-
κά χαρακτηριστικά του ασθενούς και χαρακτηριστι-
κά της νόσου. Στις περιπτώσεις αυτές ίσως να ήταν 
απαραίτητη η ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση στον 
ίδιο τον ασθενή. 

Περιορισμοί

Η κατανομή των συμμετεχόντων στις δύο ομάδες 
του ερευνητικού σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε με 
σειρά προσέλευσης και όχι τυχαία-με τον αυστηρό 
όρο της έννοιας, δηλαδή τη χρήση του στατιστικού 
πακέτου SPSS. Επομένως υπάρχει το ενδεχόμενο 
οι δύο ομάδες ασθενών να διαφέρουν με συστη-
ματικό τρόπο σε άγνωστες μεταβλητές (unknown 
confounders). Ωστόσο η απουσία στατιστικά σημα-
ντικών διαφορών σε κοινωνικο-δημογραφικά και 
κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών συνηγορεί 
στη συγκρισιμότητά τους. 

Ένας δεύτερος περιορισμός αφορά στη μέτρηση 
της «συμμόρφωσης», η οποία ενέχει δύο διαστά-
σεις: το αντικειμενικό-υποκειμενικό (εργαστηρια-
κοί έλεγχοι/Medication Event Monitoring System-
ερωτηματολόγια/ημερολόγια) καθώς και την επιλο-
γή του πλέον κατάλληλου εργαλείου για τη μέτρη-
ση της υποκειμενικής διάστασης. Αναφορικά με το 
πρώτο ζήτημα, φαίνεται ότι οι πιο ακριβείς μέθοδοι 
(οι αντικειμενικές) είναι οι πιο δύσκολες να εφαρ-
μοστούν και τότε μόνο σε νοσηλευτικά πλαίσια.61 
Αναφορικά με το δεύτερο, η συμμόρφωση εκτιμή-
θηκε μέσω αυτοσχέδιας κλίμακας, ενώ θα μπορού-
σε να έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο διεθνές εργαλείο 
όπως το Medication Adherence Report Scale,62 το 
οποίο όμως θα προϋπόθετε την εγκυροποίησή του 
στον ελληνικό πληθυσμό. 

Ένας ακόμα περιορισμός της έρευνας είναι ότι α-
ναφέρεται μόνο σε περιπτώσεις ασθενών που έχουν 
κάποιον κύριο συγγενή, ο οποίος αναζητά κάποια 
βοήθεια γύρω από την αντιμετώπιση της ψυχικής 
ασθένειας. 

Συμπεράσματα

Με την παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε η εφαρμο-
γή μιας ομαδικής ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης 
σε συγγενείς ατόμων με σχιζοφρένεια και η τεκμη-
ρίωση της αποτελεσματικότητάς της σε ελληνικό 
πληθυσμό. 

Τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά και έχουν σημα-
ντική κλινική αξία. 

Βρέθηκε ότι μια συστηματική και ολοκληρωμένη 
ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση στους συγγενείς μπο-
ρεί να μειώσει σημαντικά τις νοσηλείες των ασθενών 
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The present research paper aims at assessing the effectiveness of a psychoeducational interven-
tion in relatives’ groups of patients with schizophrenia or schizoaffective disorder. It examines 
the possible influence of the intervention on family members as well as on the course of the 
patient illness. Of a total of 131 relatives, 83 consisted the experimental group and 48 the con-
trol group. The relatives of the experimental group were divided into 5 groups and attended 18 
psychoeducational sessions. Their patients as well s the patients and the relatives of the con-
trol group attended no specific intervention and continued their routine care. The psychoedu-
cational intervention included education about the illness, communication skills training and 
training in problem-solving. It combined educational and psychotherapeutic techniques. The 
psychometric tools administered were: The Family Burden Scale, The Family Rituals Scale, The 
General Health Questionnaire GHQ-28, the Center for Epidemiological studies - Depression Scale 
(CES-D), the Opinions about Mental Illness Scale OMI, two scales concerning the knowledge 
about the illness, two questionnaires concerning expectations and feedback about the group 
process and questionnaires regarding sociodemographic characteristics of the sample and infor-
mation about the illness. The number of hospitalizations of patients (n=91) during the research 
year was investigated. An interaction between group and measurement was found. While pa-
tient hospitalizations of both research groups did not differ significantly at the year before the 
study with X2=0.54, p=0.46), they differed when measured a year after the intervention, where 
patients in the intervention group had statistically significant fewer hospitalizations compared 
to the patients in the control group (x2=4.58, significant at p=0.032). As to the "compliance" in 

και να βελτιώσει τη «συμμόρφωσή» τους στη φαρμα-
κευτική αγωγή. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αποκτά 
ακόμα περισσότερη βαρύτητα αν λάβει κανείς υπόψη 
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών (90,1%) 
κατοικούσαν με την πυρηνική οικογένεια και όσοι κα-
τοικούσαν μόνοι βρίσκονταν σε γεωγραφική εγγύτη-
τα και συχνή αλληλεπίδραση με μέλη της πυρηνικής 
τους οικογένειας, όπως ταιριάζει στη σύγχρονη ελλη-
νική οικογένεια που παραμένει παραδοσιακή.63

Ανάμεσα στα αδιάσειστα πλεονεκτήματα της συ-
γκεκριμένης παρέμβασης είναι ότι δεν απαιτεί τη 
συμμετοχή όλων των μελών μιας οικογένειας ούτε 
του ασθενούς. Για τον λόγο αυτόν μπορούν να επω-
φεληθούν μια μεγάλη μερίδα οικογενειών συμπερι-
λαμβανομένων αυτών που ο ασθενής δεν είναι σε 
θέση να παρακολουθήσει ένα ψυχοεκπαιδευτικό 
πρόγραμμα στην τρέχουσα περίοδο ή οικογένειες, 
μέλος των οποίων δεν μπορεί ή αρνείται να εμπλακεί. 
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Βιβλιογραφία 

the medication, two statistical tests were conducted, taking into consideration that "compli-
ance" by patients starting with a "very good" one can’t be improved, while by those beginning 
with poor compliance can’t be worsen. In the first investigation, which involved patients with 
possibility of amelioration or deterioration of "compliance", an improvement of patients (n=12) 
in the intervention group was recorded. This finding is statistically significant (p=0.0005). The 
second statistical test included all patients who were giving as an initial reply for the 'compli-
ance' any value below “very good". In the intervention group there were 32 patients, 14 of whom 
showed improved “compliance” during the research year. This change is statistically significant 
(p=0.0014). The findings verify that the participation of relatives in psychoeducational groups 
leads to statistically significant improvement in the course of patient illness, as evident by the 
reduction in hospitalization rates and the improvement in adherence to pharmacotherapy. The 
study shows that relatives’ psychoeducation constitutes a useful tool in improving the course of 
illness and empowering the family. The widespread implementation of relatives’ psychoeduca-
tion in Greece is both necessary and challenging.

Key words: Psychoeducation, group interventions, schizophrenia, behavioral family therapy, rela-
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