
Υποστήριξη ψυχο-κοινωνικής προσαρμογής
σε ασθενείς με παθήσεις 

οι οποίες επηρεάζουν την εξωτερική τους εμφάνιση

Ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
επαγγελματίες υγείας
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Πρόγραμμα ημέρας
Συνεδρία 1 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ACT Now

• Ερωτηματολόγιο
• Επικοινωνία με τους ασθενείς 
• Ψυχο-κοινωνικές δυσκολίες ασθενών που σχετίζονται με την εξωτερική εμφάνιση
• Εισαγωγή στην προσέγγιση ACT (Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης)

Διάλειμμα

Μάθημα 2 • Καταρρίπτοντας μύθους που σχετίζονται με τις ανησυχίες για την εξωτερική 
εμφάνιση

• Αναγνώριση ασθενών με δυσφορία
• Συζητώντας με τους ασθενείς για την εξωτερική εμφάνιση
• Πράγματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την υποστήριξη ασθενών

Γεύμα

Συνεδρία 3 • Χρησιμοποιώντας τον «Χάρτη ACT» με ασθενείς
• Εφαρμογή των Βοηθητικών Δεξιοτήτων της ACT σε ασθενείς: Ενσυνείδητη 

αναπνοή
Διάλειμμα

Συνεδρία 4 • Εφαρμογή των Βοηθητικών Δεξιοτήτων της ACT σε ασθενείς: Αποσύνδεση από 
σκέψεις.

• Εφαρμογή των Βοηθητικών Δεξιοτήτων της ACT σε ασθενείς: Ενέργειες σύμφωνα 
με τις αξίες.

• Βοηθητικές πηγές για εσάς και για τους ασθενείς σας
Σχόλια και 
παρατηρήσεις

• Ερωτηματολόγιο και επόμενα βήματα
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Συνεδρία 1
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ACT Now: Επισκόπηση προγράμματος:

• Χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ 
• Σεπτέμβριος 2018 – Αύγουστος 2020
• Συνεργασία 9 χωρών

• Σουηδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Εσθονία, Ελλάδα, 
Κύπρος, Σλοβενία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ρουμανία.

• Γενικός στόχος: 
• Η ανταλλαγή καινοτόμων τεχνικών μεταξύ των 

επαγγελματιών υγείας για τη στήριξη ασθενών που 
έχουν ανησυχίες για την εξωτερική τους εμφάνιση. 
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Στάδια προγράμματος

1.Εκπόνηση μελέτης από επαγγελματίες υγείας
2.Ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος 1 

ημέρας.
3.Πιλοτικό πρόγραμμα σε 5 χώρες: Εσθονία, Ελλάδα, 

Κύπρος, Σλοβενία και Ρουμανία.
4.Αξιολόγηση και αναδιάρθρωση του προγράμματος για 

την εκπαίδευση περισσότερων επαγγελματιών υγείας.
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ACT Now: Επισκόπηση προγράμματος:



Τι επιζητούν να μάθουν οι επαγγελματίες 
υγείας από την εκπαίδευση

Από τη μελέτη μας:
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Πώς γίνεται η 
αναγνώριση 

ασθενών που 
ανησυχούν για 
την εξωτερική 

τους εμφάνιση.

Από τη μελέτη μας:
Πώς μπορώ να 
βοηθήσω τους 

ασθενείς να 
αποκτήσουν 

αυτοπεποίθηση;

Ειδικές 
τεχνικές για 
άτομα που 

ανησυχούν για 
την εξωτερική 

τους εμφάνιση.

Πώς να κάνω 
τους ασθενείς να 

συμμετάσχουν 
στη θεραπεία; 

Σύντομες, 
χρήσιμες 
οδηγίες.



Χρειαζόμαστε τις γνώσεις σας!

• Τα σχόλιά σας θα βελτιστοποιήσουν το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα.

• Μπορούμε να μάθουμε από τις εμπειρίες σας.

• Παρακαλούμε συμπληρώστε το ακόλουθο 
ερωτηματολόγιο και καταγράψτε τα σχόλιά σας 
αναλυτικά
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Παρακαλούμε συμπληρώστε το 
ερωτηματολόγιο ACT Now.
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Τι περιμένουμε από τους επαγγελματίες 
υγείας κατά τη διεξαγωγή της κατάρτισης;

1. Διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που θα 
ανταλλαχθούν.

2. Αντιμετώπιση του άλλου με σεβασμό.

3. Έγκαιρη προσέλευση στην αίθουσα μετά τα διαλείμματα.

4. Διατήρηση ήρεμου περιβάλλοντος στην αίθουσα. 
• Απενεργοποίηση κινητών τηλεφώνων και αποφυγή 

συζητήσεων μεταξύ των καταρτιζομένων.

5. Υποβολή ειλικρινών σχολίων.

6. Όσο το δυνατόν περισσότερη συμμετοχή...
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Κερδίστε όσο πιο πολλά μπορείτε από τη 
σημερινή ημέρα
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Μαθησιακοί στόχοι

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης θα μπορείτε:

1. Να περιγράψετε τις συχνότερες ψυχικές και κοινωνικές δυσκολίες που μπορεί να 
αντιμετωπίζουν οι ασθενείς όταν έχουν κάποια πάθηση που επηρεάζει την εμφάνιση.

2. Να χρησιμοποιήσετε επικοινωνιακές δεξιότητες και τον χάρτη ACT ως οδηγό, όταν συζητάτε με 
τους ασθενείς σχετικά με τις ανησυχίες για την εμφάνιση.

3. Να αναγνωρίσετε συνήθεις μύθους σχετικά με την εμφάνιση.

4. Να βοηθήσετε τους ασθενείς σας να αναγνωρίσουν τις αξίες τους (τι είναι σημαντικό για 
αυτούς).

5. Να διδάξετε τους ασθενείς σας ασκήσεις ενσυνείδητης αναπνοής και αποσύνδεσης από τις 
σκέψεις, για να μπορούν να διαχειρίζονται δύσκολες σκέψεις και δύσκολα συναισθήματα σχετικά 
με την εμφάνιση και να εστιάζουν σε ό,τι είναι σημαντικό για αυτούς.

6. Να δουλέψετε μαζί με τους ασθενείς σας ώστε να θέσουν έναν απλό στόχο που θα τους 
βοηθήσει να επιτύχουν αυτό που είναι σημαντικό για αυτούς.
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Συμβουλές για την επικοινωνία
με τους ασθενείς

Δημιουργήστε ένα ασφαλές περιβάλλον:

• Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για το είδος 
της συζήτησης που θέλετε να έχετε.

• Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής νιώθει άνετα.

• Μειώστε τις διακοπές (π.χ. από το προσωπικό, τους 
επισκέπτες, τα τηλέφωνα).

• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορούν να ακούσουν άλλοι τη 
συζήτησή σας.
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Συμβουλές για την επικοινωνία με τους 
ασθενείς 

Χρησιμοποιήστε θετική γλώσσα του σώματος 

• Υιοθετήστε μια χαλαρή στάση – κάτω οι ώμοι, ίσια πλάτη, χωρίς να είστε στημένοι

• Το χαμόγελο δείχνει θετικότητα και ζεστασιά.

• Οπτική επαφή – κρατήστε το κεφάλι ψηλά και κοιτάζετε τους ασθενείς σας κατά τη 
συζήτηση.

• Μια μικρή κλίση του σώματος προς τα μπρος δείχνει ότι ενδιαφέρεστε και ότι 
παρακολουθείτε τη συζήτηση. 

• Καταφατικές κινήσεις (π.χ. νεύμα ή χαμόγελο) υποδηλώνουν ενσυναίσθηση. 

• Παρατηρήστε τη γλώσσα του σώματος των ασθενών για στοιχεία σχετικά με τα 
συναισθήματά τους... δείχνουν σημάδια άγχους;
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Συμβουλές για την επικοινωνία
με τους ασθενείς 

Να είστε καλοί ακροατές

• Θέστε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου 

(π.χ. οι οποίες ξεκινάνε με: πώς αισθάνεσαι..., μίλησέ μου για...;)

• Μην επισπεύδετε τη διαδικασία με τους ασθενείς - έχετε 
υπομονή.

• Μην υποθέτετε τις δυσκολίες τους.

• Μην είστε επικριτικοί .

(π.χ. δεν θα έπρεπε να σε ανησυχεί αυτό!)

• Μην τους διακόπτετε (όσο είναι δυνατόν).

• Δείξτε ενσυναίσθηση – δείξτε ότι καταλαβαίνετε την οπτική 
τους.

• Βεβαιωθείτε ότι καταλάβατε – επαναλάβετε όσα σας είπαν, 
ώστε να είναι σίγουροι ότι τα ακούσατε και τα κατανοήσατε.
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Συμβουλές για την επικοινωνία
με τους ασθενείς 

Λάβετε υπόψη τις γνώσεις τους σε θέματα υγείας.

• Οι γνώσεις τους σε θέματα υγείας αφορούν:
• τα κίνητρα και την ικανότητα πρόσβασης, 

κατανόησης, αξιολόγησης και εφαρμογής 
πληροφοριών σε θέματα υγείας, ώστε να...

• κρίνουν και να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με 
την ιατρική περίθαλψη, την πρόληψη ασθενειών 
και την προαγωγή της υγείας...

• για να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την 
ποιότητα ζωής καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους.
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Sørensen K, Van den Broucke S, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, Brand H (2012). Health literacy
and public health: a systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health 
12(80): 1-13. doi:10.1186/1471-2458-12-80.



Συμβουλές για την επικοινωνία
με τους ασθενείς 

Λάβετε υπόψη ότι η υγεία των ασθενών σας μπορεί να επηρεάζεται από 
δυσμενείς καταστάσεις. 

• Είναι άνεργοι; 

• Ζουν σε υποβαθμισμένη περιοχή; 

• Έχουν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης;

18World Health Organization. Evidence and resources to act on health inequities, social determinants and meet the SDGs. 2019



Συμβουλές για την επικοινωνία
με τους ασθενείς 

• Η έλλειψη γνώσεων σε θέματα υγείας 
είναι συχνό πρόβλημα.

• Αποτελέσματα ερευνών από την Ευρώπη 
και τη νότια Αφρική δείχνουν ότι περίπου 
ένας στους δύο ασθενείς δεν μπορεί να 
κατανοήσει στοιχειώδεις πληροφορίες 
σχετικά με την ιατρική περίθαλψη. 

• Βεβαιωθείτε - Μπορεί να σας καταλάβει ο 
ασθενής σας;  

• Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου, 
αναλογιστείτε πώς μπορείτε να κεντρίσετε 
το ενδιαφέρον ενός ατόμου που 
προέρχεται από μια μειονεκτική κοινωνική 
ομάδα ή/και δεν διαθέτει επαρκείς 
γνώσεις σε θέματα υγείας. 

19

Expert Panel on effective ways of investing in Health (EXPH), Report on Access to Health Services 
in the European Union, 3 May 2016

Ανεργία

Διάλυση
σχέσης

Εμπλοκή με 
τον νόμο

Χρήση 
ουσιών

Παραβατική 
συμπεριφορά

Ψυχική 
ασθένεια

Έλλειψη 
εστίας

ΚΥΚΛΟΣ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΩΝ



Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την κατηγορία 
Social Inclusion & Health Care στον διαδικτυακό τόπο 
του ACT Now:
https://actnow-erasmusproject.eu/

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την κατηγορία 
Social Inclusion & Health Care στον διαδικτυακό τόπο 
του ACT Now:
https://actnow-erasmusproject.eu/
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Ψυχο-κοινωνικές δυσκολίες σε 
ασθενείς με παθήσεις οι οποίες 

επηρεάζουν την εξωτερική 
εμφάνιση
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Η σειρά σας: Εργασία 10 λεπτών
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Φανταστείτε...

1. Τι μπορεί να σκέφτεστε;
2. Τι μπορεί να αισθάνεστε;
3. Πώς θα αντιδρούσατε:

• σε μια καινούρια δουλειά;
• σε προσωπικές στιγμές με τον 

σύντροφό σας;
• σε ραντεβού;

4. Πώς θα αντιδρούσαν οι άλλοι;



Δεν αποσκοπεί στην προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Δεν αποσκοπεί στην προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Παθήσεις, τραυματισμοί, 
παρενέργειες θεραπείας 



Η σειρά σας: Εργασία 5 λεπτών

• Εργαστείτε σε ομάδες των 3, σκεφτείτε άλλες 
πιθανές παθήσεις που επηρεάζουν την εμφάνιση.

• Λάβετε υπόψη: Ασθενείς της ειδικότητάς σας και 
ασθενείς άλλων ειδικοτήτων.
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Δεν αποσκοπεί στην προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Οποιοσδήποτε μπορεί να έχει ανησυχίες 
για την εξωτερική του εμφάνιση



Αρνητικός αντίκτυπος στη σωματική, 
κοινωνική και ψυχολογική 

υγεία και ευημερία
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Δεν αποσκοπεί στην προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας



Διαχωρισμός από το πλήθος
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Συνήθεις δυσκολίες για άτομα με παθήσεις 
οι οποίες επηρεάζουν 

την εξωτερική εμφάνιση

• Επίμονα βλέμματα, σχόλια, ερωτήσεις (περιέργεια, 
ενδιαφέρον ή κακεντρέχεια).

• Η απόρριψη από ξένους, οικείους ή από την 
οικογένεια.

• Εκφοβισμός, διακρίσεις ή εσφαλμένες εκτιμήσεις.
(Βλ. The Oxford Handbook of the Psychology of Appearance, Rumsey & Harcourt, 2012)
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Εσφαλμένες εκτιμήσεις, διακρίσεις

Διαδικτυακός τόπος: carlyfindlay.com.au

Βιβλίο: carlyfindlay.com.au/sayhello/
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Ο μπάρμαν μου 
ζήτησε να φύγω 
γιατί φαινόμουν 

αηδιαστική!

Συχνά πιστεύουν ότι 
έχω νοητική 

υστέρηση και μου 
συμπεριφέρονται 

διαφορετικά απ’ ό,τι 
στα άλλα παιδιά.



Συνήθεις δυσκολίες για άτομα με παθήσεις 
οι οποίες επηρεάζουν

την εξωτερική εμφάνιση

• Υψηλά επίπεδα ανασφάλειας.
• Φόβος απόρριψης από ξένους, φίλους και από την 

οικογένεια και φόβος ότι θα τους κρίνουν αρνητικά.
• Κοινωνικό άγχος και αποφυγή.
• Απώλεια, τραυματικό στρες, αποστροφή για τον ίδιο 

τους τον εαυτό, ντροπή, θυμός.
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Αποφυγή, ψυχική δυσφορία, 
αίσθημα απόρριψης

Γεγονότα

Φυσιολογική δραστηριότητα, 
εκπλήρωση προσδοκιών, 

αίσθημα αποδοχής

Αντιμετώπιση διακυμάνσεων
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Εισαγωγή στην προσέγγιση ACT
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Εισαγωγή στην προσέγγιση ACT

• Εκπαίδευση στην ACT (Acceptance and Commitment 
Training) (ACT; Hayes et al., 1999).

• Η ACT επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να 
ενεργείτε ώστε να κάνετε περισσότερα για να βελτιώσετε 
τη ζωή σας. 

• Δύο βασικές δεξιότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
για να βοηθήσετε τους ασθενείς σας:

34

Ενσυνειδητότητα:
Το να έχει κανείς 
επίγνωση και να 
είναι ανοιχτός σε 
σκέψεις, 
συναισθήματα και 
αισθήσεις.

Ενέργειες σύμφωνα με 
τις αξίες: Το να γνωρίζει 
κανείς τι είναι σημαντικό 
για αυτόν (τις «αξίες 
του») και να δεσμεύεται 
σε πράξεις που 
ανταποκρίνονται στις 
αξίες που πρεσβεύει.



Γιατί να ακολουθήσετε
την προσέγγιση ACT; 

Τα δεδομένα για την ACT

• Η ACT έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στη διαχείριση των συνήθων δυσκολιών 
που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με παθήσεις οι οποίες επηρεάζουν την εξωτερική 
τους εμφάνιση:

• Μακροχρόνιες παθήσεις (Graham et al., 2016 συστηματική ανασκόπηση).
• Κοινωνικό άγχος (π.χ. Craske et al., 2014, Niles et al., 2014).
• Χαμηλή εκτίμηση εικόνας σώματος (Griffiths et al., 2018 συστηματική 

ανασκόπηση).

• Το ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ACT για επαγγελματίες υγείας βελτίωσε: 
• Τη συνταγογράφηση σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες από επαγγελματίες 

υγείας που ασχολούνται με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ (Varra et al., 2008).
• Το ενδιαφέρον και την αυτοπεποίθηση των επαγγελματιών υγείας στη χρήση 

της ACT με τους ασθενείς (Richards et al., 2011). 
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Και από κλινικής άποψης... 

Η ACT είναι χρήσιμη διότι:
• Είναι σύντομη.

• Μπορείτε να διδάξετε στους ασθενείς απλά και γρήγορα την 
ενσυνειδητότητα και τις δεξιότητες που βασίζονται στις αξίες.

• Μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς με οποιαδήποτε πάθηση. 
• Δεν επιχειρεί να αλλάξει τις δύσκολες σκέψεις και τα συναισθήματα των 

ασθενών (κάτι που είναι δύσκολο να γίνει!). 

• Αντίθετα, η ACT βοηθάει τους ασθενείς να ζήσουν με τις δύσκολες 
σκέψεις και τα συναισθήματα και αποτρέπει την αρνητική επίδρασή τους 
σε σημαντικά θέματα της ζωής των ασθενών.

• Προσοχή:
• Ο όρος «Αποδοχή» στη «Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης» δεν 

σημαίνει ότι οι ασθενείς πρέπει να αποδεχτούν τα πάντα για την 
κατάστασή τους (διότι ενδέχεται να αλλάξουν κάποιο στοιχείο προς το 
καλύτερο). Ο όρος «Αποδοχή» σημαίνει απλά αποδοχή στοιχείων που δεν 
μπορούν να ελέγξουν, όπως δύσκολες σκέψεις και συναισθήματα.
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Η αλληγορία του λεωφορείου

• Για να καταλάβουμε καλύτερα την ACT μπορούμε να σκεφτούμε τους εαυτούς μας 
(και τους ασθενείς) ως οδηγούς λεωφορείου το οποίο αναπαριστά τη ζωή μας.

• Όλοι έχουμε πολλούς επιβάτες που προκαλούν αναστάτωση. Οι επιβάτες 
αναπαριστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας.

• Κάποιοι από τους επιβάτες είναι συναισθήματα όπως άγχος, κατάθλιψη, θυμός και 
ανησυχία. 

• Κάποιοι από τους επιβάτες είναι σκέψεις και φωνάζουν πράγματα όπως «Είσαι 
άχρηστος οδηγός!», «Πας από τη λάθος κατεύθυνση!», ή είναι άλλες σκέψεις που 
προκαλούν δυσφορία.

• Είναι σημαντικό για την υγεία και την ευημερία μας να μην αφήνουμε τους 
ενοχλητικούς επιβάτες να μας υποδεικνύουν την κατεύθυνση προς την οποία 
οδηγούμε.

• Αντίθετα, εμείς -οι οδηγοί του λεωφορείου- πρέπει να επιλέξουμε την κατεύθυνσή 
μας.

• Η σωστή κατεύθυνση καθορίζεται από τις αξίες μας – το τι είναι σημαντικό για εμάς.
37
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Τι εννοούμε με τον όρο «αξίες»;
• Οι αξίες είναι σαν πυξίδα, ή GPS, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να 

οδηγήσουμε το λεωφορείο μας.

• Είναι οι πιο βαθιές σας επιθυμίες σχετικά με τον τρόπο που θέλετε να 
δράσετε και τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να συμπεριφερθείτε στον εαυτό 
σας, σε άλλους ή στον κόσμο γύρω σας.  

• Οι αξίες μπορούν να ειπωθούν με μία λέξη, για παράδειγμα τρυφερότητα, 
στοργή, ενθουσιασμός, δικαιοσύνη, ειλικρίνεια. 

• Ή με μια πρόταση: «Θέλω να ζω με θάρρος και καλοσύνη», ή «Θέλω να 
φροντίσω την υγεία μου», ή «Θέλω να βάλω σε προτεραιότητα τα αγαπημένα 
μου πρόσωπα», ή «Θέλω να αναπτύξω τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα μου 
όσο περισσότερο μπορώ» ή «Θέλω να ενεργώ με θάρρος».

Οι αξίες ΔΕΝ είναι:
• Επιφανειακά χαρακτηριστικά, όπως η ελκυστικότητα.

• Επειδή δεν μπορεί κανείς να ενεργήσει «με την ελκυστικότητα».

• Συναισθήματα, όπως χαρούμενος ή χαλαρός.
• Επειδή είναι πολύ πιο εύκολο να επιλέξεις πώς να ενεργήσεις παρά πώς 

να νιώσεις. 39



Η σειρά σας: Αναγνωρίστε τις αξίες σας
(γνωρίστε τι είναι σημαντικό για σας)

• Αφιερώστε 10 λεπτά για να επιλέξετε τις αξίες σας 
(ή/και να προσθέσετε τις δικές σας), 
χρησιμοποιώντας το φύλλο εργασιών «Γνωρίστε τι 
είναι σημαντικό για εσάς» στη σελίδα 2 του βιβλίου 
εργασίας σας. 

• Για να σας είναι πιο εύκολο να συσχετίσετε τις αξίες 
με τη ζωή σας, το φυλλάδιο εργασιών είναι 
χωρισμένο σε διάφορους «τομείς ζωής»: Σχέσεις, 
Εργασία/Εκπαίδευση, Ελεύθερος χρόνος, Υγεία.

• Αν μπορείτε να προσδιορίσετε τις δικές σας αξίες, θα 
μπορείτε να βοηθήσετε τους ασθενείς να 
αναγνωρίσουν τις δικές τους. 

• Παρακαλούμε κάντε αυτήν την άσκηση ως 
ολοκληρωμένο άτομο, όχι απλά ως επαγγελματίες 
υγείας. Δεν απαιτείται να μοιραστείτε τις αξίες σας με 
άλλα άτομα. 

• Θα επιστρέψουμε σε αυτό αργότερα και θα σας 
δείξουμε πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους ασθενείς 
να εφαρμόσουν τις αξίες τους στην πραγματική ζωή, 
θέτοντας στόχους που βασίζονται σε αυτές. 
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Ο «χάρτης ACT» 

41

Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ενέργειες που 
εξασφαλίζουν 

ασφάλεια αλλά 
απομακρύνουν από 

τις αξίες

Ενέργειες προς τις αξίες 

Δύσκολη κατάσταση

Βοηθητικές δεξιότητες
(π.χ. επίγνωση 

των αξιών σας και 
ενσυνειδητότητα)

«Αγκίστρωση» από 
δύσκολες σκέψεις 

και δύσκολα 
συναισθήματα



Η στιγμή της επιλογής
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Η στιγμή της επιλογής στον χάρτη ACT: 
«Το σημείο επιλογής»
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Ο «χάρτης ACT» 

44

Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

3. Ενέργειες που 
εξασφαλίζουν 

ασφάλεια αλλά 
απομακρύνουν από τις 

αξίες

5. Ενέργειες προς τις αξίες 

1. Δύσκολη κατάσταση

4. Βοηθητικές δεξιότητες
(π.χ. επίγνωση 

των αξιών σας και 
ενσυνειδητότητα)

«Αγκίστρωση» από δύσκολες 
σκέψεις και δύσκολα 

συναισθήματα



Τι εννοούμε με τον όρο «αγκίστρωση»;

• Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να 
αγκιστρωθείτε από τις δύσκολες σκέψεις και τα 
συναισθήματα:

1. Σας απορροφούν δύσκολες σκέψεις.
• Πιστεύετε τις σκέψεις.
• Λαμβάνετε τις σκέψεις ως δεδομένα.
• Επικεντρώνετε όλη την προσοχή σας στις 

σκέψεις.
2. Προσπαθείτε να αποφύγετε ή να ξεφορτωθείτε

δύσκολες σκέψεις και συναισθήματα (αντί να 
αποδέχεστε την παρουσία τους).
• Προσπαθείτε να αγνοήσετε τις δύσκολες 

σκέψεις και τα συναισθήματα ή και να τα 
καταπιέσετε ή να τα απομακρύνετε).

• Προσπαθείτε να αποφύγετε τις δύσκολες 
σκέψεις και τα συναισθήματα ελπίζοντας ότι δεν 
θα εμφανιστούν ξανά.

• Θα δούμε τους τρόπους με τους οποίους αγκιστρώνεστε 
πιο αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
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Διδάσκοντας τους ασθενείς να 
«απαγκιστρωθούν»

• Υπάρχουν δύο τρόποι να αναλάβουμε τον έλεγχο των πράξεών μας. 
Για να το κάνουμε αυτό, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε ή να 
αποβάλουμε αυτές τις δύσκολες σκέψεις και τα συναισθήματα.

• Αντίθετα, η ACT μας μαθαίνει τρόπους:
• Να παρατηρούμε και να αποδεχόμαστε τις σκέψεις / τα 

συναισθήματα και
• Να δημιουργούμε μια υγιή ψυχολογική απόσταση από αυτά. 

• Και οι δύο τρόποι μας βοηθούν να «απαγκιστρωθούμε» από τις 
δύσκολες σκέψεις και τα συναισθήματα, μειώνοντας τη δύναμη και 
την κυριαρχία τους.

• Θα σας δείξουμε ασκήσεις στα μαθήματα 3 και 4 για να διδάσκετε 
και τις δύο αυτές τεχνικές σε ασθενείς.
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Δράσεις που εξασφαλίζουν ασφάλεια αλλά 
απομακρύνουν από τις αξίες

• Θα δούμε τους τρόπους με τους οποίους 
οι ασθενείς αποφεύγουν πράξεις που 
φοβούνται ότι τους απειλούν ή ότι 
μπορεί να τους βλάψουν. 

• Μετά το πρωινό διάλειμμα, θα σας 
δείξουμε πώς οι ασθενείς με παθήσεις 
που επηρεάζουν την εξωτερική τους 
εμφάνιση ενεργούν για να παραμείνουν 
ασφαλείς.

47



48

Ερωτήσεις;



Πρωινό διάλειμμα
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Συνεδρία 2
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Μια γρήγορη άσκηση προσοχής
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• Σηκώστε το χέρι αν είδατε έναν γορίλα. 

• Τι ήθελε να μας πει αυτό το βίντεο; 
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Εστιασμένη προσοχή έναντι 
διευρυμένης προσοχής
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Εστιασμένη προσοχή και άγχος
για την εξωτερική εμφάνιση 

Χάρη στην εξέλιξη, όλοι μας έχουμε έμφυτο ένα ένστικτο εστίασης της προσοχής μας 
σε ορατές απειλές (π.χ. μια ασυνήθιστη εξωτερική εμφάνιση) – όσοι δεν είχαν αυτό 
το ένστικτο γίνονταν τροφή για τα άγρια θηρία!
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Οι ασθενείς με ανησυχίες για την εξωτερική τους εμφάνιση μπορεί να 
αντιλαμβάνονται τα άλλα άτομα και την εξωτερική τους εμφάνιση ως 
απειλή, διότι:

• Οι ασθενείς μπορεί να ανησυχούν ότι θα κριθούν αρνητικά (και 
φοβούνται ότι θα αποκλειστούν από την κοινωνική ομάδα).

• Προσπαθούμε να καθιερώσουμε τη θέση μας στις κοινωνικές 
ομάδες, ακόμα και με την εξωτερική μας εμφάνιση. 

• Οι ασθενείς μπορεί να είχαν εμπειρίες κατά τις οποίες τους 
κοιτούσαν επίμονα ή/και τους έκαναν αγενείς ερωτήσεις ή σχόλια. 
Αυτές οι μνήμες επηρεάζουν τις προσδοκίες μας για τις 
μελλοντικές κοινωνικές συναναστροφές – περιμένουμε τα 
χειρότερα!
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Εστιασμένη προσοχή και άγχος
για την εξωτερική εμφάνιση 



Εστιασμένη προσοχή και άγχος για την 
εξωτερική εμφάνιση: 

Γνωστό πείραμα που περιλαμβάνει 2 ομάδες
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Παράδειγμα 
αιμαγγειώματος

Kleck & Strenta (1980)

• Τα άτομα της πρώτης ομάδας φορούσαν μακιγιάζ, ώστε να 
δίνουν την εντύπωση ότι είχαν ένα αιμαγγείωμα ή μια ουλή 
στο πρόσωπο. Τους ζητήθηκε να βγουν σε δημόσιο χώρο και 
να αναφέρουν έπειτα οποιαδήποτε ασυνήθιστη συμπεριφορά 
από άλλους.

• Ανέφεραν ότι ήταν περισσότερο ανασφαλείς και ότι 
παρατήρησαν πιο αδιάκριτη συμπεριφορά από άλλους, η 
οποία περιελάμβανε επίμονα βλέμματα και αποφυγή 
σωματικής επαφής.



Εστιασμένη προσοχή και άγχος για την 
εξωτερική εμφάνιση: 

Γνωστό πείραμα που περιλαμβάνει 2 ομάδες
• Η δεύτερη ομάδα προετοιμάστηκε με τον ίδιο τρόπο.

Ωστόσο, χωρίς να το γνωρίζουν, τους εφαρμόστηκε στο
πρόσωπο, με την πρόθεση του φρεσκαρίσματος, ένας
διαλύτης, ο οποίος απέκρυπτε τη δυσμορφία. Τους ζητήθηκε
να βγουν έξω και να αναφέρουν οποιαδήποτε ασυνήθιστη
συμπεριφορά από άλλους.

• Παρά τη βελτιωμένη τους εμφάνιση, οι συμμετέχοντες 
ανέφεραν την ίδια αδιάκριτη συμπεριφορά από 
άλλους. 

• Αυτό έδειξε ότι οι προσδοκίες μπορούν να επηρεάσουν την 
επιλεκτική προσοχή:

Οι συμμετέχοντες περίμεναν αρνητικές αντιδράσεις, γι’ αυτό 
ερμήνευσαν τις φυσιολογικές συμπεριφορές ως αρνητικές και 
θεώρησαν ότι σχετίζονται με την εξωτερική τους εμφάνιση.

57

Παράδειγμα 
αιμαγγειώματος



9 μύθοι σχετικά
με τη στήριξη των ασθενών 

που πάσχουν από παθήσεις οι οποίες επηρεάζουν την 
εξωτερική τους εμφάνιση
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Μύθος #1: Μόνο ασθενείς με ορατές διαφορές 
στο πρόσωπό τους ή/και στα χέρια 

δυσκολεύονται να το διαχειριστούν.

Μύθος #1: Μόνο ασθενείς με ορατές διαφορές 
στο πρόσωπό τους ή/και στα χέρια 

δυσκολεύονται να το διαχειριστούν.

Στην πραγματικότητα:

• Οι ασθενείς με σωματικές διαφορές, που βρίσκονται σε σημεία που 
συνήθως καλύπτονται από τα ρούχα, δυσκολεύονται επίσης, ειδικά σε 
ερωτικές σχέσεις και σε προσωπικές στιγμές όπου πρέπει, ενδεχομένως, να 
αποκαλύψουν τη διαφορά (Clarke, 2012).

• Ασθενείς με παθήσεις που υφίστανται διακυμάνσεις με το πέρασμα του 
χρόνου (π.χ. δερματική πάθηση) μπορεί επίσης να δυσκολευτούν (Moss 
2005).
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Μύθος #2: Ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας δεν 
υποφέρουν ΠΟΤΕ από ανησυχίες για την 

εξωτερική τους εμφάνιση

Στην πραγματικότητα:

• Ασθενείς όλων των ηλικιών μπορούν να ανησυχούν για την εμφάνισή 
τους (Clarke, 2012).
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Μύθος #3: Η ιατρική παρέμβαση είναι η μόνη 
λύση για τις ανησυχίες για την εξωτερική 

εμφάνιση

Στην πραγματικότητα:

• Πολλοί ασθενείς συνεχίζουν να ανησυχούν για την εμφάνισή τους
ακόμα και μετά από διορθωτικές ή αισθητικές χειρουργικές επεμβάσεις
(Di Mattei et al., 2015).

• Οι ψυχο-κοινωνικές παρεμβάσεις μπορούν να είναι αποτελεσματικές
στη βελτίωση:

• Της ποιότητας ζωής.
• Του άγχους για την εξωτερική εμφάνιση (Συστηματικές

ανασκοπήσεις των Bessell & Moss, 2007, Norman & Moss, 2015).
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Μύθος #4: Οι ασθενείς που ανησυχούν για την 
εξωτερική τους εμφάνιση είναι μάλλον ματαιόδοξοι. 

Πρέπει να είναι ευγνώμονες που λαμβάνουν μια 
επιτυχημένη ιατρική θεραπεία

Στην πραγματικότητα:

• Οι ανησυχίες για την εξωτερική εμφάνιση επηρεάζουν τους
περισσότερους ανθρώπους υψηλού εισοδηματικού επιπέδου.

• Οι έρευνες δείχνουν ότι το 61 - 82% των ενηλίκων δεν είναι
ικανοποιημένοι από την εμφάνισή τους (Harris & Carr, 2001; Liossi,
2003).

• Οι ασθενείς είναι συνήθως πολύ ευγνώμονες για τις θεραπείες, οι
οποίες συχνά τους σώζουν τη ζωή, πολλοί όμως δυσκολεύονται
ακόμα να προσαρμοστούν στη ζωή με τις ουλές που φέρουν μετά
από εντατικές νοσηλείες (π.χ. ασθενείς με εγκαύματα, Griffiths et
al., 2019).
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Μύθος #5: Μόνο οι ψυχολόγοι μπορούν να 
βοηθήσουν τους ασθενείς που ανησυχούν για την 

εμφάνισή τους. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ, ως 
μη ειδικός στη ψυχολογία, για να βοηθήσω.

Στην πραγματικότητα:

• Οι νοσοκόμες με απλή εκπαίδευση μπορούν να προσφέρουν
ψυχολογική υποστήριξη σε ασθενείς με παθήσεις ή τραυματισμούς
που προκαλούν δυσμορφίες (Clarke & Cooper 2001).

• Υπάρχουν απλά πράγματα που μπορούν να κάνουν όλοι οι
επαγγελματίες υγείας για να βοηθήσουν ασθενείς που ανησυχούν για
την εμφάνισή τους.

Και θα σας τα δείξουμε!
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Μύθος #6: Το να ρωτάει κανείς τους ασθενείς για 
τις ανησυχίες τους σχετικά με την εξωτερική τους 

εμφάνιση κάνει τα πράγματα χειρότερα

Στην πραγματικότητα:
• Είναι μια συνήθης ανησυχία των επαγγελματιών υγείας (Gee et al 

2019).
• Ωστόσο, οι ασθενείς θέλουν να τους δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουν με 

ευαίσθητους επαγγελματίες υγείας που θα επιδείξουν ενσυναίσθηση. 
• Η συζήτηση σχετικά με το θέμα της εξωτερικής εμφάνισης μπορεί να 

βοηθήσει τους ασθενείς να αισθανθούν φυσιολογικοί και ότι τους έχει 
καταλάβει κάποιος (Konradsen et al, 2012).
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Μύθος #7: Αν οι ασθενείς ανησυχούν για την 
εξωτερική τους εμφάνιση θα σας το πουν

Στην πραγματικότητα:

• Οι ασθενείς μπορεί να ντρέπονται να αναφέρουν το θέμα, καθώς
ανησυχούν ότι θα φανούν ματαιόδοξοι ή ότι σπαταλούν τον χρόνο των
επαγγελματιών υγείας (Berk et al, 2010).

• Γι’ αυτό είναι σημαντικό για τους επαγγελματίες υγείας να είναι
προνοητικοί, να παρουσιάζουν τις ανησυχίες για την εμφάνιση ως
φυσιολογικές και να αναφέρουν από μόνοι τους το θέμα σαν να είναι
τμήμα της τυποποιημένης διαδικασίας περίθαλψης.
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Μύθος #8: Δεν έχω χρόνο να βοηθήσω ασθενείς 
που ανησυχούν για την εξωτερική τους 

εμφάνιση.

Παρόλο που οι περισσότεροι επαγγελματίες υγείας εργάζονται υπό 
συνθήκες πίεσης χρόνου, στην πραγματικότητα:

• Δεν απαιτείται πολύς χρόνος και βελτιώνονται τα αποτελέσματα.

• Οι ευχαριστημένοι ασθενείς δεν θα συνεχίσουν να έρχονται για 
επιπρόσθετες θεραπείες. 

• Αναλογιστείτε τις αρνητικές επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε 
περίπτωση που δεν συζητήσετε τις ανησυχίες: στον ασθενή, σε εσάς 
και στην ομάδα σας.
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Μύθος #9 Το επίπεδο δυσφορίας των ασθενών 
και η ικανότητά τους να διαχειριστούν την 
κατάσταση εξαρτάται από το πόσο σοβαρή 

είναι η δυσμορφία τους.
Στην πραγματικότητα:

• Αυτό που καθορίζει περισσότερο τη δυσφορία τους είναι το πόσο εμφανής
πιστεύουν οι ίδιοι οι ασθενείς ότι είναι η δυσμορφία τους και όχι η
αντικειμενική αξιολόγηση των επαγγελματιών υγείας (Clarke et al., 2012).

• Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ερευνών, τα οποία αποδεικνύουν ότι η
σοβαρότητα της πάρεσης προσωπικού νεύρου (παράλυση μυών
προσώπου) δεν σχετίζεται με τη δυσφορία (Fu et al., 2011).
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Τα επίπεδα δυσφορίας των ασθενών και η ικανότητά 
τους να διαχειριστούν την κατάσταση δεν σχετίζονται 
απαραίτητα με τη σοβαρότητα της δυσμορφίας τους

Αντίθετα, η ψυχική ευημερία καθορίζεται από:

• Υψηλό επίπεδο αισιοδοξίας (Clarke et al., 2012).
• Ικανοποίηση από την κοινωνική υποστήριξη (Clarke et al., 2012).

Και η δυσφορία καθορίζεται από:
• Την αγκίστρωση από δύσκολες σκέψεις και συναισθήματα λόγω:

• Της προσπάθειας αποφυγής ή αποβολής των δυσάρεστων σκέψεων και 
συναισθημάτων, αντί της αποδοχής της ύπαρξής τους (Zucchelli, 2019).

• Της επικέντρωσης σε σκέψεις και της έντονης προσοχής σε αυτές, καθώς 
και της πεποίθησης ότι αντιστοιχούν σε πραγματικά γεγονότα. Αυτό 
ονομάζεται και «σύνδεση με τις σκέψεις» (Zucchelli et al. 2019).

• Την ενασχόληση με την εμφάνιση – καλύτερα είναι τα χαμηλά επίπεδα 
ενασχόλησης (Clarke et al., 2012).

• Τα επίπεδα του φόβου για αρνητική κριτική – καλύτερα είναι τα χαμηλά επίπεδα 
(Clarke et al., 2012). 68



Μεγαλύτερη 
ανασφάλεια

-
υποφέρει

Μικρότερη ανασφάλεια
-

δεν υποφέρει

Δεν μπορούμε να μαντέψουμε ποιος 
ασθενής υποφέρει

απλά κοιτάζοντας τον ασθενή
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Πρέπει να ανακαλύψουμε αν οι 
ασθενείς μας υποφέρουν από 

δύσκολες σκέψεις και συναισθήματα 
για την εξωτερική τους εμφάνιση
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Πώς να αναγνωρίσετε τους ασθενείς 
που μπορεί να υποφέρουν: Τι λένε

71

«Δεν βγάζω ποτέ 
το καπέλο μου...» 
(π.χ. σε 
περιπτώσεις 
αλωπεκίας)

«Ανησυχώ ότι θα 
με δει κάποιος 
γνωστός μου...»

«Δεν έχει 
νόημα να 
προσπαθήσω 
τώρα...»

«Δεν βγαίνω 
πολύ 
τελευταία...»

«Δεν θα 
επιστρέψω στη 
δουλειά αν δεν 
φαίνεται πρώτα 
απόλυτα 
φυσιολογικό...»

«Όσο μένω 
σπίτι είμαι 
καλά...»

«Δεν έχω 
ελπίδες για 
σχέση...»



Πώς να αναγνωρίσετε τους ασθενείς 
που μπορεί να υποφέρουν: Τι κάνουν

• Τα παραπάνω αποτελούν παραδείγματα «ενεργειών που 
εξασφαλίζουν ασφάλεια, αλλά απομακρύνουν από τις αξίες» 
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Προσπαθούν πολύ 
να κρύψουν τη 

διαφορά.

Ξύνουν ή πειράζουν το δέρμα 
τους ή τραβούν τα μαλλιά 
τους (π.χ. σε περιπτώσεις 
δερματικών παθήσεων). 

Έρχονται ξανά και 
ξανά για 

επιπρόσθετες 
θεραπείες.

Αποσύρονται από τη 
ζωή, νιώθουν 

αβοήθητοι, δεν 
έχουν σκοπό. 

Αποφεύγουν τις 
κοινωνικές 

δραστηριότητες / 
τη δουλειά.

Ανησυχούν για το μέλλον, 
είναι αγχωμένοι.



Ο «χάρτης ACT» 
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Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

5. Ενέργειες προς τις 
αξίες 

1. Δύσκολη 
κατάσταση

4. Βοηθητικές 
δεξιότητες

(π.χ. επίγνωση 
των αξιών και 

ενσυνειδητότητα)

3. Ενέργειες που 
εξασφαλίζουν ασφάλεια 
αλλά απομακρύνουν από 

τις αξίες

2. «Αγκίστρωση»
από δύσκολες 

σκέψεις και 
δύσκολα 

συναισθήματα



Ξεκινώντας μια συζήτηση με ασθενείς 
για τις ανησυχίες τους ως προς την 

εξωτερική τους εμφάνιση
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Χρήσιμες ερωτήσεις για να ξεκινήσετε το 
θέμα της εμφάνισης
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«Πώς νιώθεις για την 
(τις αλλαγές στην) 

εξωτερική σου 
εμφάνιση;»

«Υπάρχουν δραστηριότητες 
που αποφεύγεις λόγω των 

συναισθημάτων σου για την 
εξωτερική σου εμφάνιση;»

«Μερικοί ασθενείς αναφέρουν ότι κάποιοι 
τους πειράζουν λόγω της εμφάνισής τους, 

τους κοροϊδεύουν ή τους βρίζουν. Ποια είναι 
τα δικά σου βιώματα;»

«Μερικές φορές ασθενείς 
με [αναφέρεται η πάθηση 

ασθενούς] νιώθουν 
ανασφαλείς και 

ανησυχούν για την 
εξωτερική τους εμφάνιση. 

Ποια είναι τα δικά σου 
βιώματα;»

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις 
μόλυνσης και όλα 

επουλώνονται. Πώς νιώθεις για 
αυτό; Υπήρχαν άτομα που σου 

έκαναν ερωτήσεις;»



Εκπαιδευτικό βίντεο: 
Ξεκινώντας μια συζήτηση για την 
εξωτερική εμφάνιση με τη Mary
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Εισάγετε το βίντεο «Ξεκινώντας μια συζήτηση»



Τι να πείτε...
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Τι να κάνετε:

Καθησυχάστε τον ασθενή 
διαβεβαιώνοντας ότι η ανησυχία για την 
εμφάνιση είναι φυσιολογική.

Αν οι ασθενείς λένε ότι «είναι δύσκολο, 
ψυχοφθόρο», επαναλάβετέ το ήρεμα, έτσι 
ώστε να αισθανθούν ότι ακούγονται.

Εξηγήστε ότι η ψυχολογική προσαρμογή 
μπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο 
απ’ ότι η ανάρρωση του σώματος.

Δώστε τους την επιλογή να μιλήσουν σε 
σας ή σε κάποιον συνάδελφο.

Δείξτε τους ότι ενδιαφέρεστε να 
βοηθήσετε.

Τι να μην κάνετε:

Μην υπονοήσετε ότι υπερβάλλουν (θα 
νιώσουν μη φυσιολογικοί).

Μην τους πείτε ότι σε σας φαίνονται μια 
χαρά (θα νιώσουν ότι δεν τους ακούτε).

Μην προσπαθήσετε να τους 
καθησυχάσετε λέγοντας ότι υπάρχουν 
άνθρωποι με χειρότερες παραμορφώσεις.

Μην τους πείτε ότι θα έπρεπε να 
αισθάνονται τυχεροί και ευγνώμονες που η 
θεραπεία απέδωσε.

Μην τους πείτε ότι δεν μπορεί να γίνει 
κάτι άλλο.



Ξεκινώντας μια συζήτηση για την 
εξωτερική εμφάνιση με έναν ασθενή
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Η σειρά σας!

Άσκηση 15 λεπτών

Σε ομάδες των τριών:
Άτομο 1: Ασθενής: Χρησιμοποιήστε την προσωπική σας εμπειρία ή αντλήστε από 
την κλινική σας εμπειρία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ιδέες που βρίσκονται 
στη σελίδα 4 του βιβλίου εργασίας σας.
Άτομο 2: Επαγγελματίας υγείας
Άτομο 3: Σύμβουλος επαγγελματία υγείας: Βοηθήστε τους επαγγελματίες υγείας 
εάν νιώθουν ότι έχουν «κολλήσει»

• Εργαστείτε εναλλάξ. 

• Στη συνέχεια, σχολιάστε την άσκηση με όλη την ομάδα.



Σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν έχετε 
τέτοιου είδους συζητήσεις με ασθενείς

• Αναζητήστε συναίνεση κατόπιν ενημέρωσής τους πριν δοκιμάσετε 
οποιαδήποτε άσκηση (βλ. συνεδρίες 3 και 4). 

• Για παράδειγμα «Θα ήθελες να δοκιμάσεις μια σύντομη άσκηση 
ενσυνειδητότητας;».

• Χρόνος: 
• Θα ήταν καλύτερο να συζητάτε για την εμφάνιση μετά από το στάδιο της 

εντατικής θεραπείας και όχι κατά τη διάρκεια (π.χ. μετά από έγκαυμα).
• ΑΛΛΑ να είστε πρόθυμοι να συζητήσετε τις ανησυχίες πριν από την 

προγραμματισμένη θεραπεία που θα προκαλέσει αλλαγές στην 
εξωτερική εμφάνιση (π.χ. χημειοθεραπεία, μαστεκτομή, ορθογναθική 
χειρουργική επέμβαση).

• Όπου είναι εφικτό, συνεχίστε τη συζήτηση, έτσι ώστε να βρίσκεται σε συνεχή 
εξέλιξη και να μην αποτελεί μια μεμονωμένη παρέμβαση. 

• Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα για τον ασθενή ή μπορεί να είναι 
λιγότερο ή περισσότερο πρόθυμοι να μιλήσουν για την εξωτερική τους 
εμφάνιση. 79



Σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν έχετε 
τέτοιου είδους συζητήσεις με ασθενείς

Αν οι ασθενείς δείξουν δυσφορία:
• Παραμείνετε ψύχραιμοι:

• Αυτό βοηθάει τους ασθενείς να νιώσουν ότι μπορούν να δείξουν 
τη δυσφορία τους και ότι μπορείτε να διαχειριστείτε την ενόχλησή 
τους.

• Αναφερθείτε στη δυσφορία ως κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό σε 
δύσκολες καταστάσεις. 

• Αυτό δείχνει ότι είστε ανοιχτοί σε δυσάρεστα εσωτερικά βιώματα, 
κάτι που είναι μία από τις Βοηθητικές δεξιότητες (μέρος της 
ενσυνειδητότητας).

• Χρησιμοποιήστε απλές τεχνικές ενσυνειδητότητας με τους ασθενείς για 
να διαχειριστείτε τη δυσφορία. 

• Θα σας δείξουμε αυτές τις τεχνικές ενσυνειδητότητας μετά το 
διάλειμμα.
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1ο παράδειγμα περίπτωσης
John
• 25 ετών
• Γεννήθηκε με χειλεοϋπερωιοσχιστία που έχει διορθωθεί.
• Έχει ραντεβού με τον οδοντίατρο. 
• Εργάζεται ως υπάλληλος σε ένα μικρό τυπογραφείο, δουλειά που βρίσκει 

βαρετή, αλλά στην οποία νιώθει ασφάλεια γιατί γνωρίζει τους συναδέλφους 
του και τους εμπιστεύεται. Θα του άρεσε να σπουδάσει γραφιστική στο 
πανεπιστήμιο, αλλά δεν έχει κάνει ακόμα αίτηση, καθώς φοβάται αφενός να 
βρεθεί σε ένα μέρος που θα τον περιβάλλουν πολλά νέα πρόσωπα, αφετέρου 
την απόρριψη από τους συνομηλίκους του. Παγιδεύεται από αυτές τις 
ανησυχίες και πιστεύει ότι αντικατοπτρίζουν την απόλυτη αλήθεια του τι θα 
συμβεί εάν μπει στο πανεπιστήμιο. 

• Θα ήθελε να έχει μια σχέση, αλλά αγχώνεται πολύ όταν αλληλεπιδρά με 
γυναίκες και όταν γνωρίζει κάποια που τον ελκύει ερωτικά, δεν έχει την 
αυτοπεποίθηση να της ζητήσει να βγουν για ραντεβού. Απεχθάνεται το ότι 
αισθάνεται άγχος κοντά στις γυναίκες και έτσι προσπαθεί να αποφύγει 
περιστάσεις όπου θα συναντήσει γυναίκες. Όταν βρίσκεται σε τέτοιες 
περιστάσεις, συχνά φεύγει νωρίς για να πάψει να αισθάνεται άγχος. Πιστεύει 
ότι καμία γυναίκα δεν ενδιαφέρεται να βγει μαζί του ραντεβού.
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Θα ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε τον χάρτη 
ACT μαζί για να εστιάσουμε στον John

1. Ποιες καταστάσεις τον δυσκολεύουν;

2. Πώς αγκιστρώνεται από δύσκολες σκέψεις, αισθητικά ερεθίσματα,
μνήμες;

3. Ποιες συμπεριφορές τον κρατούν ασφαλή, αλλά τον απομακρύνουν
από τις αξίες του (αυτά που είναι σημαντικά για τον ίδιο;)
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Ο χάρτης ACT του John
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Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ενέργειες προς τις αξίες 

Δύσκολες καταστάσεις
1. Να είναι κοντά σε γυναίκες.

2. Να πηγαίνει σε βαρετή 
δουλειά.

Βοηθητικές 
δεξιότητες

«Αγκίστρωση» από δύσκολες 
σκέψεις και δύσκολα 

συναισθήματα

1. Παρασύρεται από την ανησυχία του 
για πιθανή απόρριψη σε περίπτωση 
που πάει στο πανεπιστήμιο. 

2. Προσπάθεια αποφυγής και αποβολής 
του άγχους που έχει, όταν βρίσκεται 
κοντά σε γυναίκες. 

3. Παγιδευμένος στη σκέψη: «Καμία 
γυναίκα δεν θα ενδιαφερόταν να βγει 
μαζί μου». 

Ενέργειες που εξασφαλίζουν ασφάλεια 
αλλά απομακρύνουν από τις αξίες
1. Παραμονή σε μια βαρετή δουλειά.
2. Δεν κάνει αίτηση για μαθήματα γραφιστικής.
3. Αποφεύγει τις εξελίξεις στα αισθηματικά.



Μελέτη περίπτωσης 2
Mary
• 50 ετών. 
• Πριν από έξι μήνες υποβλήθηκε σε καρδιοχειρουργική επέμβαση για μια απειλητική για τη ζωή της πάθηση. 

Αυτή ήταν μια τραυματική εμπειρία για τη Mary, γιατί περιελάμβανε παραμονή στη μονάδα εντατικής 
θεραπείας. Λόγω της χειρουργικής επέμβασης, απέκτησε μια εμφανή ουλή κατά μήκος του στέρνου. 

• Προσέρχεται για έλεγχο ρουτίνας.
• Απολάμβανε να πηγαίνει με την εγγονή της για κολύμβηση. Όταν λίγους μήνες μετά τη χειρουργική 

επέμβαση συνόδεψε την εγγονή της για κολύμβηση, είχε την αίσθηση ότι όλοι στην πισίνα κοιτούσαν την 
ουλή της. Ένιωσε ντροπή και τώρα σπαταλά χρόνο και ενέργεια να ανησυχεί ότι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι 
η εμφάνισή της έχει «καταστραφεί» και ότι «έχασε τη θηλυκότητά της». Πάντα περιποιόταν την εμφάνισή 
της και πλέον θεωρεί ότι υστερεί σε σχέση με άλλες συνομήλικες γυναίκες που βλέπει στον δρόμο. Μετά 
από αυτή την εμπειρία, δεν συνόδεψε ξανά την εγγονή της για κολύμβηση, γιατί της προκάλεσε απέχθεια το 
αίσθημα ντροπής που ένιωσε. Λέει στην εγγονή της ότι δεν πάει μαζί της λόγω της καρδιάς της.

• Η Mary έχει επίσης ξεκινήσει να κρύβει την ουλή της με τα ρούχα της (ακόμα και όταν έχει ζέστη), λόγω της 
ισχυρής πεποίθησής της ότι οι άνθρωποι μπορεί να την παρατηρήσουν και να κρίνουν αρνητικά την 
εμφάνισή της, κάτι δυσβάσταχτο για αυτήν. 

• Η Μέρι πηγαίνει στο νοσοκομείο με την κόρη της, αλλά της ζητά να παραμένει στην αίθουσα αναμονής,
όταν την καλούν να περάσει στον ιατρό. Όταν ο καρδιολόγος/η ειδική νοσηλεύτρια ζητούν να εξετάσουν την 
ουλή της, η Mary ρωτά «γιατί;» και δεν είναι διατεθειμένη να τη δείξει. Επίσης, η Mary μετακινεί την 
καρέκλα της μακριά από καθρέφτες.
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Η σειρά σας!

Άσκηση 15 λεπτών

Χρησιμοποιήστε τον χάρτη ACT στη σελίδα 6 του 
βιβλίου εργασίας σας, σε μικρές ομάδες: 

1. Περιγράψτε τη δύσκολη/-ες κατάσταση/-εις

2. Αναγνωρίστε πώς «αγκιστρώνεται» από 
δύσκολες σκέψεις και συναισθήματα. Αυτοί 
είναι οι λόγοι που παραμένει ασφαλής 
σύμφωνα με εκείνην. 

3. Αναγνωρίστε τις συμπεριφορές που της 
προσφέρουν ασφάλεια αλλά δεν απορρέουν 
από τις αξίες της. Αυτό είναι σημαντικό για 
εκείνην.

Ο χάρτης ACT της Mary
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Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δράσεις προς τις αξίες 

Δύσκολες καταστάσεις
1. Να δείχνει την ουλή της σε 

άλλους.
2. Να αντικρίζει την εικόνα της 

στον καθρέπτη.

Βοηθητικές 
δεξιότητες

Δράσεις που εξασφαλίζουν ασφάλεια, αλλά 
απομακρύνουν από τις αξίες
1. Καλύπτει τον λαιμό της ακόμα και αν δεν αισθάνεται 

άνεση.
2. Αποφεύγει την εικόνα της στον καθρέπτη.
3. Κρύβει την ουλή από την κόρη της.
4. Αποφεύγει να πάει για κολύμπι με την εγγονή της.

«Αγκίστρωση» από δύσκολες 
σκέψεις και δύσκολα 

συναισθήματα

1. Παγιδεύεται σε σκέψεις όπως «Είμαι 
κατεστραμμένη» και «Δεν έχω 
θηλυκότητα».

2. Προσπαθεί να αποφύγει τη ντροπή.
3. Παρασύρεται από τη σύγκριση της 

εμφάνισής της με άλλα άτομα.
4. Θέλει πάσει θυσία να αποφύγει το 

αρνητικό συναίσθημα που βιώνει από 
την κριτική των άλλων.

Ο χάρτης ACT της Mary



Άλλοι τρόποι με τους οποίους δρουν οι 
ασθενείς για να παραμείνουν ασφαλείς 

• Φορούν χαλαρά ρούχα, μαντήλια, καπέλα (όταν έχει ζέστη), γυαλιά, κρατούν
μακριά τα μαλλιά τους και τα χρησιμοποιούν για να κρύψουν το πρόσωπό τους.

• Υπερβολική χρήση μακιγιάζ.

• Αποφεύγουν:
• Οπτική επαφή
• Χαμόγελα
• Φωτογραφίες
• Κοινωνικοποίηση
• Οικειότητα

• Κρατούν το κεφάλι σε συγκεκριμένη θέση (δείχνουν μόνο τη μία πλευρά) ή έχουν
μια συγκεκριμένη στάση σώματος (σκύβουν προς τα μπροστά).
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Διάλειμμα για 
φαγητό
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Συνεδρία 3
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Ας θυμηθούμε «Το σημείο επιλογής»
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Ο «χάρτης ACT» 

92

Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ενέργειες που 
εξασφαλίζουν 

ασφάλεια αλλά 
απομακρύνουν από 

τις αξίες

Ενέργειες προς τις αξίες 

Δύσκολη κατάσταση

Βοηθητικές δεξιότητες
(π.χ. επίγνωση 

των αξιών σας και 
ενσυνειδητότητα)

«Αγκίστρωση» από 
δύσκολες σκέψεις 

και δύσκολα 
συναισθήματα



Εκπαιδευτικό βίντεο: 
Χρήση του χάρτη ACT με τη Mary

93

Εισάγετε το βίντεο «Χρήση του χάρτη ACT»



Χρήση του χάρτη ACT με ασθενείς
Η σειρά σας! Άσκηση 25 λεπτών

Ανά ομάδες των τριών εξασκηθείτε για 10 λεπτά στη χρήση του χάρτη ACT για να βοηθήσετε έναν 
ασθενή:

Άτομο 1: Ασθενής:

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προσωπική σας εμπειρία ή να αντλήσετε από την κλινική σας 
εμπειρία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παραδείγματα στη σελίδα 7 του βιβλίου 
εργασίας σας.

Άτομο 2: Επαγγελματίας υγείας

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παραδείγματα ερωτήσεων που βρίσκονται στον χάρτη ACT, 
στη σελίδα 8 του βιβλίου εργασίας σας.

• Χρησιμοποιείτε απλά τον χάρτη ACT για να βοηθήσετε έναν ασθενή να καταλάβει τον λόγο που 
ενεργεί, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις αξίες του: Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τις 
Βοηθητικές Δεξιότητες ακόμη. 

Άτομο 3: Σύμβουλος επαγγελματία υγείας

• Μπορείτε να κρατάτε σημειώσεις και να προσφέρετε ιδέες στους επαγγελματίες υγείας, όταν 
νιώσουν ότι έχουν «κολλήσει».

• Δοκιμάστε να κάνετε δύο γύρους, αλλάζοντας ρόλους τη δεύτερη φορά.

• Αν έχετε ανησυχίες για το παιχνίδι ρόλων, μπορείτε την πρώτη φορά να είστε ο σύμβουλος.

• Στη συνέχεια, σχολιάστε την άσκηση με όλη την ομάδα.
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Βοήθεια προς τους ασθενείς, 
ώστε να ενεργούν σύμφωνα 

με τις αξίες τους, 
χρησιμοποιώντας δύο 
Βοηθητικές Δεξιότητες
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Ο «χάρτης ACT» 
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Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ενέργειες που 
εξασφαλίζουν 

ασφάλεια αλλά 
απομακρύνουν από 

τις αξίες

Ενέργειες προς τις αξίες 

Δύσκολη κατάσταση

Βοηθητικές Δεξιότητες
(π.χ. επίγνωση 

των αξιών σας και 
ενσυνειδητότητα)

«Αγκίστρωση» από 
δύσκολες σκέψεις 

και δύσκολα 
συναισθήματα



Ας θυμηθούμε δύο Βοηθητικές Δεξιότητες

97

Ενέργειες σύμφωνα 
με τις αξίες: Το να 
γνωρίζει κανείς τι 
είναι σημαντικό για 
αυτόν (τις «αξίες 
του») και να 
δεσμεύεται σε 
πράξεις που 
συμφωνούν με τις 
αξίες του.

Ενσυνειδητότητα:
Το να έχει κανείς 
επίγνωση και να 
είναι ανοιχτός σε 
σκέψεις, 
συναισθήματα και 
αισθήσεις.



Τι είναι ενσυνειδητότητα;

Σύμφωνα με τον Scott Bishop και τους συναδέλφους του (2004), η ενσυνειδητότητα 
περιλαμβάνει δύο μέρη:

Μέρος 1ο: 

Εσκεμμένη εστίαση της προσοχής στην παρούσα εμπειρία σας
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Ενσυνειδητότητα μέρος 1ο:
Εσκεμμένη προσοχή

Η σειρά σας! Άσκηση 5 λεπτών

Ανά ζευγάρια, πείτε στον συνεργάτη σας:

• 2 πράγματα που κάνετε αυτόματα (χωρίς να 
προσέχετε).

• 2 πράγματα που κάνετε εστιάζοντας την προσοχή 
σας εσκεμμένα στο παρόν .

Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις 
εμπειρίες;
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Τι είναι ενσυνειδητότητα;

Μέρος 2ο: 

Εστιάστε την προσοχή σας μένοντας ανοιχτοί, δεκτικοί και περίεργοι.
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Χωρίς τη διάθεση αποδοχής της εμπειρίας του παρόντος (συμπεριλαμβανομένων 
δύσκολων σκέψεων και συναισθημάτων), είναι απλά μια άσκηση προσοχής. 
Δεν είναι ενσυνειδητότητα.



Προσοχή χωρίς αποδοχή

• Είναι πιθανόν να εστιάζετε την προσοχή σας στην εμπειρία του παρόντος και να
παρατηρείτε δύσκολες σκέψεις ή/και συναισθήματα (μέρος 1ο της
ενσυνειδητότητας), αλλά να προσπαθείτε να τα αποβάλετε αντί να αποδεχτείτε την
εμπειρία (μέρος 2ο).

• Σε ανθρώπους με παθήσεις που επηρεάζουν την εξωτερική τους εμφάνιση,
αυτή η τάση προσπάθειας αποβολής σκέψεων και αισθημάτων συνδέεται με
τη δυσφορία και τις ενέργειες που εξασφαλίζουν ασφάλεια, αλλά
απομακρύνουν από τις αξίες (Zucchelli et al., 2019).

• Φανταστείτε μια φουσκωτή μπάλα γεμάτη με σκέψεις και συναισθήματα που
προκαλούν δυσφορία. Η προσπάθεια αποβολής σκέψεων και συναισθημάτων
μοιάζει με την προσπάθεια, κατά την οποία σπρώχνετε μια φουσκωτή μπάλα κάτω
από το νερό για να την ξεφορτωθείτε. Η μπάλα στην πραγματικότητα θα συνεχίσει
να πετάγεται επάνω μπροστά στο πρόσωπό σας μαζί με τις σκέψεις και τα
συναισθήματα που προκαλούν δυσφορία. Ακόμα και αν καταφέρετε να κρατήσετε
τη μπάλα κάτω από το νερό για λίγο, στο τέλος θα κουραστείτε και η μπάλα θα
πεταχτεί πάλι πάνω.

• Αντίθετα, μπορείτε να έχετε μια δεκτική συμπεριφορά απέναντι στη μπάλα και να
την κρατήσετε απαλά πάνω από το νερό χωρίς να την πιέζετε, απλά αφήνοντας την
να υπάρχει.

• Αυτό σημαίνει «Αποδοχή» στη «Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης».
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Γιατί ενσυνειδητότητα;
1. Εύκολες και σύντομες τεχνικές ενσυνειδητότητας που μπορούν να 

διαδαχτούν και να εφαρμοστούν.
• Οι ασθενείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές σε κάθε

περίσταση, καθώς η ενσυνειδητότητα περιλαμβάνει απλά την
επικέντρωση της προσοχής σε αυτό που συμβαίνει ανά πάσα στιγμή
(καλή, κακή ή ουδέτερη).

2. Η ενσυνειδητότητα επικεντρώνεται στη στιγμή του παρόντος. 
• Οι ασθενείς συχνά (α) ανησυχούν για το μέλλον (π.χ. πώς μπορεί να

αντιδράσουν οι άλλοι στην εμφάνισή τους) και (β) αναβιώνουν γεγονότα
του παρελθόντος (π.χ. μνήμες σχετικές με τη θεραπεία τους ή
ανθρώπους που τους κοιτούσαν επίμονα).

3. Υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι η ενσυνειδητότητα βελτιώνει την υγεία:
• Η ενσυνειδητότητα βοηθάει στην καταπολέμηση του άγχους, της

κατάθλιψης και του stress. (Goldberg et al., 2018; Khoury et al., 2013).
• Μεγάλες εταιρίες (π.χ. Google, Amazon) διδάσκουν την ενσυνειδητότητα

στους εργαζομένους τους.
4. Η ενσυνειδητότητα είναι δωρεάν! 

• Οι ασθενείς μπορούν να αποχωρήσουν από το ραντεβού σας και να το 
κάνουν οποιαδήποτε στιγμή δωρεάν.
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5. Η ενσυνειδητότητα μας βοηθά να «απαγκιστρωθούμε»
από τις σκέψεις και τα συναισθήματα που μας
προκαλούν δυσφορία και που μπορούν να μας
απομακρύνουν από το να κάνουμε πράγματα τα οποία
είναι σημαντικά για εμάς.
• Η ενσυνειδητότητα βοηθά στη δημιουργία μιας

υγιούς ψυχολογικής απόστασης από σκέψεις και
συναισθήματα που προκαλούν δυσφορία.

6. Βοηθά στη διεύρυνση της προσοχής σας πέρα από τις
ορατές απειλές.

• Η εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα ενεργοποιεί το
παρασυμπαθητικό («καθησυχαστικό») νευρικό
σύστημα (π.χ. Murakami et al., 2015).

• Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς προσέχουν με έναν πιο
ευρύ και ήπιο τρόπο όσα συμβαίνουν γύρω τους.

Γιατί ενσυνειδητότητα;



Πώς να αναπτύξετε την ενσυνειδητότητα

Εσείς και οι ασθενείς σας μπορείτε:
• Να κάνετε δομημένους, προγραμματισμένους διαλογισμούς.

• π.χ. να καθίσετε με τα μάτια κλειστά σε ένα ήσυχο μέρος και να
παρατηρήσετε την αίσθηση της αναπνοής σας για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα (π.χ. 10-20 λεπτά).

• Βάλτε την ενσυνειδητότητα στις καθημερινές σας δραστηριότητες.
• π.χ. όταν βουρτσίζετε τα δόντια σας ή όταν ετοιμάζετε το φαγητό,

εστιάστε την προσοχή σας στις αισθήσεις και τους ήχους.
• Παρακολουθήστε τακτικά τις αισθήσεις σας, ειδικά κατά τη διάρκεια 

δύσκολων καταστάσεων.
• π.χ. όταν νιώθετε stress ή άγχος, παρατηρήστε τις αισθήσεις στο σώμα

σας και νιώστε όλο σας το σώμα να αναπνέει. Αυτό θα σας βοηθήσει να
ηρεμήσετε. Η ηρεμία θα βοηθήσει να παραταθεί η «Στιγμή της
επιλογής» στον χάρτη ACT και θα έχετε περισσότερη ελευθερία να
κάνετε μια σοφή και αξιόλογη επιλογή.
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Φανταστείτε ότι η ενσυνειδητότητα είναι ένας 
μυς του εγκεφάλου. Ως μυς του σώματός σας, 
όσο περισσότερο τον εξασκείτε τόσο πιο 
δυνατός γίνεται.

• Η δομημένη πρακτική της ενσυνειδητότητας 
είναι σαν να πηγαίνετε στο γυμναστήριο.

• Κάνοντας δραστηριότητες ρουτίνας με 
ενσυνειδητότητα είναι σαν να κάνετε κάποια 
σωματική δραστηριότητα, π.χ. κηπουρική.

• Ο «έλεγχος» κατά τη διάρκεια δύσκολων 
καταστάσεων είναι σαν να τρέχετε να 
προλάβετε ένα λεωφορείο (δηλαδή 
χρειάζεται πραγματικά να χρησιμοποιήσετε 
τους μύες σας). 
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Πώς να αναπτύξετε την ενσυνειδητότητα



Εκπαιδευτικό βίντεο: 
Άσκηση ενσυνειδητότητας #1

Ενσυνείδητη αναπνοή
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Εισάγετε το βίντεο «Ενσυνείδητη αναπνοή»



Ενσυνείδητη αναπνοή
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Η σειρά σας! Άσκηση 10 λεπτών



Εκπαιδευτικό βίντεο: 
Σχόλια ασθενών για την ενσυνείδητη 

αναπνοή
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Εισάγετε το βίντεο «Σχόλια ασθενών σχετικά με την ενσυνείδητη 
αναπνοή»



Τα σχόλια σας για την άσκηση 
ενσυνείδητης αναπνοής

• Πώς ήταν η άσκηση ενσυνείδητης αναπνοής για εσάς;

• Τι σκέψεις και συναισθήματα παρατηρήσατε;

• Σε περίπτωση που είχατε δύσκολες σκέψεις και συναισθήματα, πώς 
αντιδράσατε;
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Προσαρμογή της ενσυνείδητης αναπνοής 
για κάποιους ασθενείς

Η άσκηση ενσυνείδητης αναπνοής ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για 
όλους τους ασθενείς, για παράδειγμα:

• Ασθενείς με σωματικές αναπηρίες. Μπορείτε να τους προτείνετε:
• Να ακολουθούν την αναπνοή τους μέσω των αισθήσεων μόνο (α)

στη μύτη τους, (β) στο στήθος ή/και (γ) στην κοιλιά ή (δ) σε όλο
τους το σώμα.

• Να ακούν ενσυνείδητα ήχους (με κλειστά μάτια), να παρατηρούν
τους ήχους που φεύγουν και έρχονται σαν να ήταν μικρόφωνο.

• Ασθενείς με ιστορικό ψυχικών τραυμάτων ή με αναπνευστικά 
προβλήματα. Αντίθετα μπορούν:

• Να ακούν ενσυνείδητα τους ήχους.

• Η ενσυνείδητη ακρόαση των ήχων μπορεί να προκαλεί δυσφορία σε 
ασθενείς με εμβοές ή προβλήματα ακοής. Για αυτούς ίσως είναι 
καλύτερη η ενσυνείδητη αναπνοή. 
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Απογευματινό 
διάλειμμα
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Συνεδρία 4
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Άσκηση ενσυνειδητότητας
#2 Αποσύνδεση από σκέψεις

113

• Η αποσύνδεση από σκέψεις είναι ένα συγκεκριμένο τμήμα της 
ενσυνειδητότητας, το οποίο βοηθά τους ασθενείς να διαμορφώσουν 
μια υγιή ψυχολογική απόσταση από τις δύσκολες σκέψεις. 

• Παραδείγματα δυσάρεστων σκέψεων ασθενών με παθήσεις οι οποίες 
επηρεάζουν την εξωτερική τους εμφάνιση:

«Είμαι 
φρικιό»

«Δεν θα μπορέσω ποτέ ξανά 
να έχω σχέση»

«Είμαι 
άσχημος»

«Το χέρι μου είναι 
χάλια»

«Η κοιλιά μου είναι 
αηδιαστική»
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• Σε ανθρώπους με παθήσεις που επηρεάζουν την εξωτερική τους εμφάνιση, η 
προσπάθεια αποβολής σκέψεων και αισθημάτων συνδέεται με τη δυσφορία και τις 
ενέργειες που εξασφαλίζουν ασφάλεια αλλά απομακρύνουν από τις αξίες (Zucchelli 
et al., 2019).

• Σκεφτείτε ότι μια από τις δύσκολες σκέψεις σας είναι γραμμένη σε ένα χαρτί. Η 
παγίδευση στη σκέψη σας είναι σαν να κρατάτε το χαρτί μπροστά από το πρόσωπό 
σας. Η σκέψη καλύπτει σχεδόν όλο το οπτικό σας πεδίο και είναι πολύ δύσκολο να 
δείτε οτιδήποτε άλλο βρίσκεται μπροστά σας, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων 
και των πραγμάτων που είναι σημαντικοί/-α για εσάς. Η προσοχή σας εγκλωβίζεται 
στη σκέψη σας.

• Η αποσύνδεση είναι ένας τρόπος να διαμορφώσετε μια υγιή απόσταση από τις 
δύσκολες σκέψεις, ώστε να μην εγκλωβίζεστε σε αυτές και να έχετε μια πιο καθαρή 
άποψη.

• ΔΕΝ σχετίζεται με την προσπάθεια μετατροπής των σκέψεων ή αιτιολόγησης 
των σκέψεων.

• Η αποσύνδεση από σκέψεις περιλαμβάνει απλά την παρατήρηση των σκέψεων 
και τη θεώρησή τους με ένα πιο ξεκάθαρο και αντικειμενικό τρόπο. 

Άσκηση ενσυνειδητότητας
#2 Αποσύνδεση από σκέψεις



Εκπαιδευτικό βίντεο: 
Άσκηση αποσύνδεση από σκέψεις
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Εισάγετε το βίντεο «αποσύνδεση από σκέψεις»



Άσκηση αποσύνδεσης από σκέψεις
Η σειρά σας! Άσκηση 15 λεπτών
• Ανά ζευγάρια υποκριθείτε εναλλάξ τους ρόλους:

• Επαγγελματίας υγείας 
• Κάντε την άσκηση αποσύνδεσης από σκέψεις, 

χρησιμοποιώντας τις οδηγίες στη σελίδα 10 του βιβλίου 
εργασίας σας.

• Θα χρειαστείτε χαρτί και στυλό.
• Ασθενής

• Χρησιμοποιήστε μια σκέψη που πράγματι κάνετε. Έτσι, 
η άσκηση θα είναι πιο αληθινή και αποτελεσματική. 

• Για αυτήν την άσκηση, η σκέψη σας δεν χρειάζεται να 
σχετίζεται με την εξωτερική εμφάνιση.

• Δεν χρειάζεται να μοιραστείτε τη σκέψη σας με τον 
επαγγελματία υγείας αν δεν θέλετε. 

• Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε την προσαρμοσμένη εκδοχή αυτής 
της άσκησης για ασθενείς με αναλφαβητισμό.

• Σε αυτή την εκδοχή, ο ασθενής κρατά το χαρτί που 
αντιπροσωπεύει τη σκέψη, χωρίς να χρειάζεται να γράψει 
κάτι σε αυτό. 
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Βασική δεξιότητα 
#2 Ενέργειες σύμφωνα με τις αξίες

• Οι ενέργειες σύμφωνα με τις αξίες αποτελούνται από δύο 
μέρη:

• Το 1ο μέρος είναι η επίγνωση σχετικά με το τι είναι 
σημαντικό για εσάς («αξίες»).

• Το 2ο μέρος είναι οι πράξεις που απορρέουν από τις 
αξίες σας.

Οι ενέργειες σύμφωνα με τις αξίες βοηθούν αποδεδειγμένα 
ανθρώπους με παθήσεις οι οποίες επηρεάζουν την εξωτερική 
τους εμφάνιση:
• Ασθενείς με εγκαύματα που είχαν σαφείς αξίες  και 

δεσμεύονταν σε πράξεις που εναρμονίζονταν με αυτές, 
αντιμετώπιζαν λιγότερη δυσφορία από εκείνους που δεν 
είχαν ξεκάθαρες αξίες ή δεν δεσμεύονταν (Shepherd et al., 
2018). 

Όπως είδαμε νωρίτερα, οι αξίες σχετίζονται με τον τρόπο 
δράσης στην καθημερινή ζωή, π.χ. «Θα ήθελα να ενεργώ με 
θάρρος».
• Οι αξίες είναι σαν πυξίδα που κατευθύνει τις πράξεις μας. 
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Βοηθώντας τους ασθενείς να εντοπίσουν
τις αξίες τους

• Νωρίτερα εντοπίσατε τις αξίες σας - τι είναι δηλαδή σημαντικό για εσάς.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το φύλλο εργασιών και με τους 

ασθενείς σας.
• Θα βοηθήσει τους ασθενείς σας να βρουν τα κίνητρα και την καθοδήγηση,

ώστε να επιλέξουν πράξεις οι οποίες μπορεί να είναι δύσκολες, αλλά θα 
τους οδηγήσουν σε μια πιο ουσιαστική και ικανοποιητική ζωή.

• Οι ασθενείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις αξίες με δύο τρόπους:
• Σε δύσκολες καταστάσεις, τη «Στιγμή της επιλογής» του χάρτη ACT, 

εφόσον αναρωτηθούν: «Τι είδους άνθρωπος θέλω να είμαι αυτή τη 
στιγμή;»

• Για παράδειγμα, μια ασθενής με ουλές από εγκαύματα στο πρόσωπό της 
παρατηρεί ότι έχει τραβήξει την προσοχή των άλλων, ενώ κάθεται σε ένα 
εστιατόριο με έναν φίλο της. Θέλει να φύγει αμέσως χωρίς να τελειώσει το 
γεύμα της, αλλά διερωτάται: «Ποια θέλω να είμαι αυτή τη στιγμή;» και 
αποφασίζει ότι θέλει να είναι φίλη. Έτσι, εστιάζει την προσοχή της σε αυτά που 
λέει ο φίλος της και ολοκληρώνει το γεύμα της.

• Όταν κάνουν σχέδια, θέτουν στόχους ή αναλογίζονται αποφάσεις (θα 
σας το δείξουμε στην επόμενη άσκηση). 118



Ο 1ος τρόπος να χρησιμοποιήσετε τις αξίες: 
Σε κάθε περίπτωση, τη Στιγμή της Επιλογής

119

Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ενέργειες που 
εξασφαλίζουν 

ασφάλεια αλλά 
απομακρύνουν από 

τις αξίες

Ενέργειες προς τις αξίες 

Δύσκολη κατάσταση

Βοηθητικές Δεξιότητες

Συνδεθείτε με τις αξίες 
αναλογιζόμενοι: 

«Τι είδους άνθρωπος θέλω 
να είμαι αυτή τη στιγμή;»

«Αγκίστρωση» από 
δύσκολες σκέψεις 

και δύσκολα 
συναισθήματα



Ο 2ος τρόπος να χρησιμοποιήσετε τις αξίες: 
Οργάνωση Σχεδίων
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Εκπαιδευτικό βίντεο: 
Ένας απλός στόχος που βασίζεται σε αξίες
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Εισάγετε το βίντεο «Θέτοντας έναν απλό στόχο»



Οι αξίες είναι μια πυξίδα
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ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι είναι τα μέρη που 
επιλέγετε να πάτε κατά τη 
διαδρομή σας.

• Οι αξίες και οι στόχοι είναι διαφορετικοί, αλλά 
επιδρούν από κοινού.

• Οι αξίες κατευθύνουν τους στόχους. 

• Για παράδειγμα, η αξία της ασθενούς στο βίντεο σχετίζεται με το να είναι 
κοντά στην εγγονή της. Η αξία κατευθύνει τον στόχο της, ο οποίος είναι να 
διαβάσει στην εγγονή της.  



Ένας απλός στόχος που βασίζεται σε αξίες

Η σειρά σας! Άσκηση 10 λεπτών

• Αφιερώστε 10 λεπτά για να θέσετε έναν στόχο που βασίζεται σε αξίες,
χρησιμοποιώντας το φύλλο εργασίας «Θέτοντας έναν στόχο που βασίζεται σε αξίες»,
στη σελίδα 11 του βιβλίου εργασίας σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αξίες που
επιλέξατε νωρίτερα στο φύλλο εργασιών «Γνωρίστε τι είναι σημαντικό για εσάς» στη
σελίδα 2.

• Προσπαθήστε να επιλέξετε κάτι που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν είναι
απαραίτητο να σχετίζεται με την εξωτερική εμφάνιση. Μπορεί να είναι για
οποιονδήποτε από τους τέσσερις τομείς ζωής.

• Δεν χρειάζεται να θέσετε έναν στόχο σε κάποιον τομέα ζωής, ο οποίος είναι αρκετά
δύσκολος για εσάς - επιλέξτε κάτι το οποίο θα θέλατε να επεξεργαστείτε πιο αναλυτικά.

• Μπορείτε να βοηθήσετε τους ασθενείς να θέσουν στόχους που βασίζονται σε αξίες, είτε
συζητώντας μαζί τους (εφόσον διαθέτετε τον κατάλληλο χρόνο) είτε δίνοντάς τους το
φύλλο εργασιών.

• Αν αισθάνεστε άνετα, μπορείτε να μοιραστείτε τον στόχο σας με την υπόλοιπη ομάδα.
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Περίληψη για το πώς να εφαρμόσετε τις 
χρήσιμες δεξιότητες με τους ασθενείς

124

Ενσυνείδητη 
αναπνοή

Αποσύνδεση 
από σκέψεις

Αποσαφήνιση 
αξιών

Θέτοντας έναν 
απλό στόχο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ενσυνειδητότητα: Το να 
έχει κανείς επίγνωση και 
να είναι ανοιχτός σε 
σκέψεις, συναισθήματα 
και αισθήσεις.

Ενέργειες σύμφωνα με τις 
αξίες: 
Το να γνωρίζει κανείς τι είναι 
σημαντικό για αυτόν (τις 
«αξίες του») και να 
δεσμεύεται σε πράξεις που 
ανταποκρίνονται στις αξίες 
που πρεσβεύει.

Βιβλίο εργασίας σελίδα 9
Βιβλίο εργασίας σελίδα 10 Βιβλίο εργασίας σελίδα 2 Βιβλίο εργασίας σελίδα 11



Επιπρόσθετες δεξιότητες: Αντιμετώπιση 
αρνητικών αντιδράσεων

Η καθοδήγηση των ασθενών παρέχεται μέσω του εγχειριδίου 
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Τι μάθατε σήμερα: 
Εργασία 10 λεπτών

Ομαδική δραστηριότητα
Αναγνωρίστε 3 πράγματα που δεν γνωρίζατε πριν από 

την εκπαίδευση. 
Ποια 3 πράγματα θα εφαρμόσετε ως αποτέλεσμα της 

εκπαίδευσης;

Ατομική δραστηριότητα
Εντοπίστε κάτι για το οποίο θα θέλατε να μάθετε 

περισσότερα. 
 Ποια θα ήταν η πρώτη σας ενέργεια για να το επιτύχετε;
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Βασικά σημεία που μάθατε σήμερα

Σήμερα μάθατε ότι:

1. Αξίζει να ξεκινήσετε μια συζήτηση για την εξωτερική εμφάνιση με ασθενείς οι οποίοι πάσχουν 
από παθήσεις που επηρεάζουν την εξωτερική τους εμφάνιση.

2. Δεν είναι όλοι οι ασθενείς αναστατωμένοι με την εξωτερική τους εμφάνιση.

3. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες βοηθούν να ανοίξετε μια συζήτηση με τους ασθενείς.

4. Ο χάρτης ACT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σας καθοδηγήσει κατά τη συζήτηση με τους 
ασθενείς σχετικά με την εξωτερική τους εμφάνιση. 

5. Μπορείτε να βοηθήσετε τους ασθενείς να «απαγκιστρωθούν» από τις δύσκολες σκέψεις και τα 
συναισθήματα με τις σύντομες ασκήσεις ενσυνειδητότητας: (α) ενσυνείδητη αναπνοή και 
(β) αποσύνδεση/αποφόρτιση από σκέψεις. Αυτά συνεπάγονται ανοιχτό μυαλό και αποδοχή των 
σκέψεων και των συναισθημάτων σας, και όχι να προσπαθείτε να τα αποφύγετε ή να τα αλλάξετε.

6. Μπορείτε να βοηθήσετε τους ασθενείς (α) να αναγνωρίσουν τις αξίες τους και (β) να θέσουν 
απλούς στόχους που βασίζονται στις αξίες τους.
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Παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο 
ACT Now.

128



Βιβλιογραφικές παραπομπές

• Clarke, A. & cooper, C. (2002) Psychosocial rehabilitation after disfiguring injury or disease: investigating the training needs of specialist nurses Journal of 
Advanced Nursing 34(1)18-26

• Hayes, S. C., Strosahl, K., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and Commitment Therapy: An experiential approach to behavior change. New York: Guilford Press.

• Graham, C. D., Gouick, J., Krahe, C., & Gillanders, D. (2016). A systematic review of the use of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in chronic disease and 
long-term conditions. Clinical Psychology Review, 46, 46-58.

• Craske, M. G., Niles, A. N., Burklund, L. J., Wolitzky-Taylor, K. B., Vilardaga, J. C. P., Arch, J. J., ... & Lieberman, M. D. (2014). Randomized controlled trial of cognitive
behavioral therapy and acceptance and commitment therapy for social phobia: Outcomes and moderators. Journal of consulting and clinical psychology, 82(6), 
1034.

• Niles, A. N., Burklund, L. J., Arch, J. J., Lieberman, M. D., Saxbe, D., & Craske, M. G. (2014). Cognitive mediators of treatment for social anxiety disorder: Comparing
acceptance and commitment therapy and cognitive-behavioral therapy. Behavior therapy, 45(5), 664-677.

• Griffiths, C., Williamson, H., Zucchelli, F., Paraskeva, N., & Moss, T. (2018). A systematic review of the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 
for body image dissatisfaction and weight self-stigma in adults. Journal of contemporary psychotherapy, 48(4), 189-204.

• Varra, A. A., Hayes, S. C., Roget, N., & Fisher, G. (2008). A randomized control trial examining the effect of acceptance and commitment training on clinician
willingness to use evidence-based pharmacotherapy. Journal of consulting and clinical psychology, 76(3), 449.

• Richards, R., Oliver, J. E., Morris, E., Aherne, K., Iervolino, A. C., & Wingrove, J. (2011). Acceptance and commitment therapy training for clinicians: an
evaluation. The Cognitive Behaviour Therapist, 4(3), 114-121.

• Kleck, R. E., & Strenta, A. (1980). Perceptions of the impact of negatively valued physical characteristics on social interaction. Journal of Personality and Social 
Psychology, 39(5), 861.

• Fu, L., Bundy, C., & Sadiq, S. A. (2011). Psychological distress in people with disfigurement from facial palsy. Eye, 25(10), 1322.

• Appearance Research Collaboration. (2014). Appendix. In A Clarke, A.R. Thompson, E. Jenkinson, et al. CBT for Appearance Anxiety: Psychosocial Interventions for 
Anxiety due to Visible Difference. (pp. 194-271) Oxford: Wiley.  

129



• Bessell, A., & Moss, T. P. (2007). Evaluating the effectiveness of psychosocial interventions for individuals with visible differences: a systematic review of the empirical
literature. Body Image, 4(3), 227-238.

• Norman, A., & Moss, T. P. (2015). Psychosocial interventions for adults with visible differences: a systematic review. PeerJ, 3, e870.

• Liossi, C. (2003) Appearance related concerns across the general and clinical populations. Unpublished thesis, City University, London.

• Harris, D. & Carr, T. (2001) Prevalence of concern about physical appearance in the general population. British Journal of Plastic Surgery, 54, 223-226. 

• Griffiths, C., Guest, E., Pickles, T., Hollén, L., Grzeda, M., White, P., ... & Harcourt, D. (2019). The Development and Validation of the CARe Burn Scale—Adult Form: A 
Patient-Reported Outcome Measure (PROM) to Assess Quality of Life for Adults Living with a Burn Injury. Journal of Burn Care & Research, 40(3), 312-326.

• Goldberg, S. B., Tucker, R. P., Greene, P. A., Davidson, R. J., Wampold, B. E., Kearney, D. J., & Simpson, T. L. (2018). Mindfulness-based interventions for psychiatric
disorders: a systematic review and meta-analysis. Clinical psychology review, 59, 52-60.

• Khoury, B., Lecomte, T., Fortin, G., Masse, M., Therien, P., Bouchard, V., ... & Hofmann, S. G. (2013). Mindfulness-based therapy: a comprehensive meta-
analysis. Clinical psychology review, 33(6), 763-771.

• van der Velden, A. M., Kuyken, W., Wattar, U., Crane, C., Pallesen, K. J., Dahlgaard, J., ... & Piet, J. (2015). A systematic review of mechanisms of change in 
mindfulness-based cognitive therapy in the treatment of recurrent major depressive disorder. Clinical psychology review, 37, 26-39.

• Murakami, H., Katsunuma, R., Oba, K., Terasawa, Y., Motomura, Y., Mishima, K., & Moriguchi, Y. (2015). Neural networks for mindfulness and emotion
suppression. PloS one, 10(6), e0128005.

• Shepherd, L., Reynolds, D. P., Turner, A., O’Boyle, C. P., & Thompson, A. R. (2019). The role of psychological flexibility in appearance anxiety in people who have
experienced a visible burn injury. Burns, 45(4), 942-949.

• Williamson, H. & Rumsey N., (2017) Perspectives of health professionals on the psychosocial impact of an altered appearance among adolescents treated for cancer
and how to improve appearance-related care, Journal of Psychosocial Oncology, 35:1, 47-60, DOI: 10.1080/07347332.2016.1247407 

130

Βιβλιογραφικές παραπομπές


