


            ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Φ.Π.Ψ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ 

ΤΗΣ

 ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Επιβλέποντες: Κος Ναυρίδης

Φοιτήτρια: Φραγκονικολάκη Μαρία

Αρ. Μ.: 240166

2



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ……………………………………………………..3

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………………………….4

3. ΜΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΩ..7

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ……………………… 8

5. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ 

ΣΚΕΨΗΣ……………………………………………………….14

6. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ……………………………………………..15

7. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ…………………………………………. 16

8. Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ…………………………..16

9. Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ…………………………………….........20

10. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ………………………. 25

11. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ…………..27

12. ΑΝΑΣΚΟΠΣΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ 

ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ………………………..32

13. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ………………………. 47

14. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ…………………………… 48

15. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ                   ………… ….50

16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ…………………………………………...54

17. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………63

3



                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Οι ασθενείς με οριακή οργάνωση προσωπικότητας παρουσιάζουν μια 

χρόνια παθολογία αδυναμίας του Εγώ με ειδικές αμυντικές λειτουργίες, οι 

οποίες δημιουργούν έναν αστερισμό δυσλειτουργικότητας σε αρκετούς 

τομείς της ζωής. Η θεραπεία αυτών των ασθενών είναι μια πρόκληση.Τα 

υψηλά ποσοστά πρόωρης διακοπής από την ψυχοθεραπεία (early 

dropout), οδηγούν σε ελλιπή αποτελέσματα.Οι λόγοι για τους οποίους οι 

ασθενείς αυτοί διακόπτουν τη θεραπεία τους είναι πολλοί.Απ’την 

εκτεταμένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι η 

παρορμητικότητα, τα υψηλά ποσοστά επιθετικότητας, οι λιγότερες 

απόπειρες αυτοκτονίας , ο αντιλαμβανόμενος στιγματισμός, η ύπαρξη 

άλλων διαταραχών προσωπικότητας(ΔΠ), η αποφυγή της βίωσης 

αρνητικών συναισθημάτων και το επακόλουθο άγχος που προκαλεί η 

άμυνα αυτή, η μη υποστήριξη της θεραπείας από την οικογένεια και 

κάποιοι δημογραφικοί παράγοντες ,όπως η μικρότερη ηλικία και η 

χαμηλή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάσταση, είναι αρνητικοί 

προγνωστικοί παράγοντες όσον αφορά τη συνέχιση της θεραπείας.Οι 

πιθανότητα να συνεχιστεί η θεραπεία είναι μεγαλύτερη όταν ο ασθενής 

έχει υψηλό εσωτερικό κίνητρο, αντιμετωπίζει κρίση(συχνές σκέψεις για 

αυτοκτονία) και ο θεραπευτής καταφέρει να εμπεριέξει τα αρνητικά 

συναισθήματα του ασθενή και να οριοθετήσει την εκδραμάτιση.Η 

εμπειρία προηγούμενης θεραπείας άλλοτε βοηθάει και άλλοτε είναι 

ενδεικτικός παράγοντας για διακοπή της θεραπείας. Σημαντικό ρόλο για 

την αντιμετώπιση της κατάστασης παίζει το θεραπευτικό συμβόλαιο και η 

θετική θεραπευτική σχέση.

Λέξεις Κλειδιά:οριακή οργάνωση προσωπικότητας ,πρόωρη 

διακοπή από την ψυχοθεραπεία , θεραπευτικό 

συμβόλαιο/πλαίσιο,θετική θεραπευτική σχέση
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                                               ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαταραχή  προσωπικότητας  (ΔΠ):  Είναι  ένας  εκτεταμένος, 

δυσπροσαρμοστικός  και  άκαμπτος  τρόπος  με  τον  οποίο 

συμπεριφερόμαστε  και  βιώνουμε  εσωτερικές  εμπειρίες  και  ο  οποίος 

διαφοροποιείται  κατά  πολύ  από  τις  προσδοκίες  της  κουλτούρας  του 

ατόμου. Παρουσιάζεται  στην αρχή της εφηβείας ή νωρίς στην ενήλικη 

ζωή και είναι διαχρονικά σταθερός. Κάποιες φορές, όχι πάντα, οδηγεί σε 

υποκειμενική ενόχληση ή λειτουργική έκπτωση.

Συνήθως,  τα  άτομα  που  υποφέρουν  από  Διαταραχές  της 

Προσωπικότητας δεν έχουν κίνητρο για να αλλάξουν την συμπεριφορά 

τους (Β. Σπανού, Ι. Καζάνη, Ν. Τριπόδης, 2008).

Οι διαταραχές προσωπικότητας είναι δώδεκα: Ιδεοψυχαναγκαστική, 

Παρανοειδής,  Καταθλιπτική,  Παθητικοεπιθετική,  Σχιζότυπη,  Ιστριονική, 

Ναρκισσιστική,  Αποφευκτική,  Εξαρτητική,  Μεταιχμιακη,  Σχιζοειδής και 

Δυσκοινωνική (Δ. Σιούσουρα, Σ. Τασούλας, Β. Τάτση, Κ. Μασούρα, Α. 

Κοπανάρη, 1986).

Το διαγνωστικό όριο της οριακής διαταραχής αλληλοκαλύπτεται σε 

σημαντικό βαθμό με άλλες διαταραχές προσωπικότητας (D.  Smith,  W. 

Muir,  D.  Blackwood,  2005).  Για  πολλά  χρόνια  είχαν  περιγραφή  στη 

διεθνή βιβλιογραφία ασθενείς  με συμπτώματα  ανάμεσα στη  νεύρωση 

και στην ψύχωση, που δημιουργούσαν αρκετή διαγνωστική σύγχυση και 

που τους είχαν δοθεί ονομασίες και διαγνώσεις που τόνιζαν ακριβώς την 

μεταιχμιακή  ή  οριακή  κατάσταση  τους:  «μεταιχμιακή  κατάσταση», 

μεταιχμιακός  ασθενής»,  «οριακός  ασθενής»,  «ασθενής  με  οριακή 

οργάνωση  προσωπικότητας».  Προοδευτικά,  όμως,  ξεκαθάρισε  μια 

διαγνωστική  οντότητα,  που  περιλήφθηκε  στις  Διαταραχές 

Προσωπικότητας,  η Μεταιχμιακή Διαταραχή Προσωπικότητος»,  (Ν. 
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Μάνου, 1997).

Ο όρος οριακή «οργάνωση προσωπικότητος», περισσότερο απ’ 

ότι  ο  όρος  «οριακές  καταστάσεις», ή  άλλοι  όροι,  περιγράφει 

ακριβέστερα  αυτούς  τους  ασθενείς,  οι  οποίοι  παρουσιάζουν  μία 

συγκεκριμένη, σταθερή, παθολογική οργάνωση της προσωπικότητας (Ο. 

Κέρνμπεργκ, 2007).

Το βασικό χαρακτηριστικό της διαταραχής αυτής είναι μία μεγάλη 

αστάθεια που εκφράζεται σε διάφορες διαστάσεις της ζωής του ασθενή, 

όπως  οι  διαπροσωπικές  σχέσεις,  η  εικόνα  του  εαυτού  του,  η 

συναισθηματική  διάθεση  και  η  έντονη  παρορμητικότητα  (Ν.  Μάνου, 

1997). Είναι μία μορφή «σταθερής αστάθειας», η οποία διαποτίζει όλη 

την  προσωπικότητα  του  ατόμου  (Γρ.  Βασλαματζής,  Χρ.  Ζερβής,  Ειρ. 

Ιωάννοβιτς, Μ. Κοκκώση, Ν. Λαμνίδης, Χ. Τζάνη, Μ. Χατζηανδρέου, Χ. 

Καραμανωλάκη,  Γρ.  Μανιαδάκης,  Β.  Παναγιωτοπούλου,  Κλ. 

Συνοδινού,2005).

Άτομα με τη διαταραχή αυτή έχουν την τάση να υπονομεύουν τον 

εαυτό τους με διάφορους τρόπος (π.χ. να εγκαταλείπουν το σχολείο λίγο 

πριν αποφοιτήσουν, να καταστρέφουν μια καλή σχέση μόλις γίνει φανερό 

ότι θα μπορούσε να διαρκέσει, να χειροτερεύουν ή να  εγκαταλείπουν 

την ψυχοθεραπεία τους ενώ έχουν κάνει πρόοδο (Ν. Μάνου, 1997).

Πρόωρη  Διακοπή  της  Ψυχοθεραπείας θεωρείται  γενικά  η 

διακοπή  της  ψυχοθεραπείας  χωρίς  σημαντικό  λόγω  π.χ.  πρόβλημα 

υγείας, η οποία αποφασίζεται μονομερώς απ’ την πλευρά του ασθενή. Η 

διακοπή μπορεί να είναι είτε αιφνίδια, είτε να απουσιάζει τρεις ή τέσσερις 

συνεχόμενες φορές απ’ τις συνεδρίες. Το τι ορίζεται ως πρόωρη διακοπή 

της  ψυχοθεραπείας  έχει  να  κάνει  κάθε  φορά  με  τη  συγκεκριμένη 

ερευνητική εργασία.

 Θεραπευτική συμμαχία είναι η ικανότητα να διατηρείται η επαφή 

με  την  πραγματικότητα  της  θεραπευτικής  κατάστασης  μέσω  της 
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ονειροπόλησης.

Ψυχοθεραπευτική  Σχέση είναι  μία  μορφή  θεραπευτικής 

συνεργασίας  η  οποία  αναπτύσσεται  μεταξύ  ενός  θεραπευτή  και  ενός 

ασθενή. Η βασικότερη δουλειά γίνεται μέσα από τη σχέση του ασθενή με 

το θεραπευτή και την  ανάλυση της. Η μόνιμη παθολογία των ασθενών 

αυτών είναι σε επίπεδο  οργάνωσης προσωπικότητας και  αφορά τη 

συγκρότηση του Εγώ, της σκέψης, του συναισθήματος, της σχέσης με το 

αντικείμενο και της σεξουαλικότητας (Γρ. Βασλαμάτζής, Χρ. Ζέρβης, Ειρ. 

Ιαωάννοβιτς, Μ. Κοκκώση, Ν. Λαμνίδης, Χ. Τσάνη, Μ. Χατζηανδρέου, Χ. 

Καραμανωλάκη,  Γρ.  Μανιαδάκης,  Β.  Παναγιωτοπούλου,  Κλ. 

Συνοδινού,2005).

Η θεραπευτική προσέγγιση που προτείνεται είναι  ψυχαναλυτικής 

κατεύθυνσης  με  τροποποιήσεις  που  να  συμπεριλαμβάνουν  και 

υποστηρικτικά  στοιχεία απαραίτητα  γι’  αυτούς  τους  ασθενείς  σε 

ορισμένες περιπτώσεις έντονης αρνητικής μεταβιβαστικής αντίδρασης, η 

οποία μπορεί να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς ή των άλλων. Οι 

γνωστικές  τεχνικές μπορούν  να  διορθώσουν  τις  λανθασμένες 

πεποιθήσεις  αυτών των ασθενών (π.χ.  βλέπουν τους  άλλους  είτε  ως 

«απόλυτα  καλούς»,  είτε  ως  «απόλυτα  κακούς»),  ενώ  οι 

συμπεριφοριστικές  τεχνικές μπορούν  να  ελέγξουν  τις 

αυτοακρωτηριαστικές  και  άλλες  παρορμητικές  συμπεριφορές  τους. 

Επίσης η ομαδική ψυχοθεραπεία μπορεί σε συνδυασμό με την ατομική 

να  παράσχει  κάποιες  φορές  ένα  περιβάλλον  ικανό  να  εμπεριέχει  τις 

έντονες  και  εναλλασόμενες  συμπεριφορές  των  οριακών  ασθενών,  οι 

οποίες βέβαια κάποιες φορές χρήζουν άμεσης νοσηλείας ή την ανάλογη 

φαρμακευτική αγωγή.
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          ΜΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΩ

Η αδυναμία  του  Εγώ αναφέρεται  σε  τρία  χαρακτηριστικά:  α) την 

έλλειψη ανοχής στο άγχος,  β) την απουσία ελέγχου των παρορμήσεων 

και γ) την απουσία αναπτυγμένων μετουσιωτικών  διαύλων.

•   Η έλλειψη ανοχής στο άγχος εκφράζεται με το σχηματισμό νέων 

συμπτωμάτων  και  την  ενδεχόμενη  παλινδρόμηση  του  Εγώ,  που 

προκαλεί  κάθε  επιπρόσθετο  του  συνήθους  άγχος.  Εδώ το  σημαντικό 

στοιχείο δεν είναι το επιπρόσθετο «φορτίο» άγχους αλλά το πως αντιδρά 

το Εγώ σ’ αυτήν την ένταση (π.χ. παλινδρόμηση και αποδιοργάνωση). 

Αυτό  μπορεί  να  εκτιμηθεί  από  τον  ψυχοθεραπευτή  με  προσεκτική 

παρατήρηση επί πολλές εβδομάδες.

•   Η απουσία ελέγχου των παρορμήσεων μπορεί να αντικατοπτρίζει 

πολύ ειδικές αμυντικές λειτουργίες και να αντιπροσωπεύει την ανάδυση 

στην  συνείδηση  ενός  αποσυνδεδεμένου  συστήματος  ταυτίσεων,  μία 

αναδιαδραμάτιση (reenactment), αυτού του αποσυνδεδεμένου τμήματος. 

Υπάρχει  μία  συντακτικότητα  του  Εγώ  απέναντι  στις  παρορμήσεις,  οι 

οποίες  εκφράζονται  με  τον  επαναλαμβανόμενο  χαρακτήρα  αυτής  της 

απουσίας  ελέγχου  των  παρορμήσεων  και  με  την  απουσία 

συναισθηματικής  επαφής  ανάμεσα  σ’  αυτό  το  τμήμα  της 

προσωπικότητας του ασθενώς και το υπόλοιπο της εμπειρίας του εαυτού 

του, και τέλος, με μία ήπια άρνηση η οποία προστατεύει δευτερογενώς 

τον  ασθενή  απ’  αυτό  το  αποσυνδεδεμένο  τμήμα  το  οποίο  προκαλεί 

ρήγμα και εισβάλλει.  Δεν είναι ένας απλός μάρτυρας της αύξησης του 

άγχους ή ενός οποιουδήποτε ιδιαίτερα ενορμητικού παραγώγου. Είναι 

αμυντική  λειτουργία,  η  οποία  οδηγεί  στην  αυξημένη  εν  γένει 

παρορμητικότητα είτε στην αυξημένη τάση για ειδική παρόρμηση.

•   Η απουσία ανεπτυγμένων μετουσιωτικών διαύλων είναι επίσης 
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δύσκολο  να  εκτιμηθεί.  Ένα  ευνοϊκό  περιβάλλον  είναι  δυνατό  να 

συγκαλύψει την έλλειψη ευχαρίστησης και δημιουργικότητας του οριακού 

ασθενούς  με  μία  επιφανειακή  προσαρμογή.  Αντίθετα,  οι  ασθενείς  οι 

οποίοι ζουν σε ένα στερημένο κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να φαίνεται 

επιφανειακά ότι  είναι απαθείς,  αλλά σε ένα βαθύτερο επίπεδο να μην 

έχουν  σοβαρή  έλλειψη  στη  μετουσιωτικη  ικανότητα,  δηλ.   χαρά  για 

δημιουργία και η επίτευξη αυτής της δημιουργικότητας (Ο. Κέρνμπεργκ, 

2007).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ένα βασικό έργο για την ανάπτυξη και την αρτίωση του Εγώ είναι η 

σύνθεση των πρώιμων και των ύστερων ενδοβολών και ταυτίσεων σε μία 

σταθερή ταυτότητα του Εγώ.

Οι ενδοβολές και οι ταυτίσεις που εδραιώνονται υπό την επίδραση 

των  λιβιδινικών  ενορμητικών  παραγωγών  συγκροτούνται  αρχικά 

ξεχωριστά  από  εκείνες  που  εδραιώνονται  υπό  την  επίδραση  των 

επιθετικών  ενορμητικών  παραγώγων  («καλά»  και  «κακά»  εσωτερικά 

αντικείμενα ή «θετικές» και «αρνητικές» ενδοβολές). Αυτή η διαίρεση των 

εσωτερικευμένων  σχέσεων  αντικειμένου  σε  «καλές»  και  «κακές» 

συμβαίνει αρχικά επειδή στο πρώιμο Εγώ λείπει η αρτιωτική ικανότητα. 

Η  έλλειψη  της  συνθετικής  ικανότητας  χρησιμοποιείται  στη  συνέχεια 

αμυντικά  από  το  αναδυόμενο  Εγώ  προκειμένου  να  αποτραπεί  η 

γενίκευση  του  άγχους  και  να προστατευτεί  ο  πυρήνας  του  Εγώ που 

συγκροτείται γύρω απ’ τις θετικές ενδόβολες.

Η  αμυντική διαίρεση του Εγώ, στην οποία αυτό που αρχικά ήταν 

ένα  απλό  έλλειμμα  όσον  αφορά  την  αρτίωση,  χρησιμοποιείται  στη 

συνέχεια ενεργητικά για να προστατεύσει το Εγώ από συγκρούσεις χάρη 

στην  αποσύνδεση  ή  την  ενεργητική  διατήρηση  διαχωρισμένων 
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ενδοβολών. Ετσι ενεργοποιούνται εναλλακτικά αντιφατικές καταστάσεις 

του Εγώ και επειδή διατηρούνται διαχωρισμένες το άγχος αποτρέπεται. 

Αυτή η διαδικασία, όμως, δημιουργεί διάχυση ταυτότητας.

Η αντιληπτικότητα και τα μνημονικά ίχνη, καθώς αποθηκεύονται και 

αρτιώνονται,  βοηθούν  στο  διαχωρισμό  της  προέλευσης  των 

ερεθισμάτων,  διαφοροποιώντας τις  εικόνες εαυτού και  αντικειμένου.  Η 

υπέρμετρη  ικανοποίηση  των  ενστικτωδών  αναγκών  ή  η  υπερβολική 

ματαίωση καθυστερεί τη διαφοροποίηση μεταξύ εαυτού και αντικειμένου 

και προδιαθέτει για παλινδρομική επανασυγχώνευση.

Οι μερικές εικόνες εαυτού και αντικειμένου (θετικές και αρνητικές), 

στο πλαίσιο της συνθετικής διαδικασίας, αρτιώνονται σε αναπαραστάσεις 

ολικού εαυτού και αντικειμένου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι αναπαραστάσεις 

εαυτού και  αντικειμένου διαφοροποιούνται  περαιτέρω μεταξύ  τους  και 

γίνονται ρεαλιστικότερες .

Επομένως,  για  την  εσωτερίκευση των σχέσεων αντικειμένου,  το 

πρώιμο Εγώ πρέπει να επιτελέσει δύο θεμελιώδη έργα, το ένα μετά το 

άλλο: 

i) τη διαφοροποίηση μεταξύ των εικόνων εαυτού και των εικόνων 

αντικειμένου, οι οποίες αποτελούν μέρος των πρώιμων ενδοβολών και 

ταυτίσεων

ii) την αρτίωση των εικόνων εαυτού και των εικόνων αντικειμένου, 

οι  οποίες  έχουν  συγκροτηθεί  υπό  την  επίδραση  των  λιβιδινικών 

ενορμητικών  παραγώγων,  με  τις  αντίστοιχες  εικόνες  εαυτού  – 

αντικειμένου,  οι  οποίες  έχουν  συγκροτηθεί  υπό  την  επίδραση  των 

επιθετικών ενορμητικών παραγώγων.

Στις  ψυχώσεις, υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα στη διαφοροποίηση 

των  εικόνων  εαυτού  και  αντικειμένου  και  λαμβάνει  χώρα  μια 

παλινδρομική  επανασυγχώνευση  με  τη  μορφή  πρωτόγονων 

συγχωνευτικών φαντασιώσεων, με συνακόλουθη θόλωση τω ορίων του 

Εγώ στο πεδίο της διαφοροποίησης του εαυτού από το μη εαυτό.
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Στην  οριακή οργάνωση προσωπικότητας αυτό που υπερισχύει δεν 

είναι η επανασυγχώνευση των εικόνων εαυτού και του αντικειμένου, αλλά 

μία αύξηση της έντασης και μία παθολογική καθήλωση στις διαδικασίες 

της διχοτόμησης και των άλλων πρωτόγονων αμυντικών μηχανισμών.

Όταν  οι  εικόνες  εαυτού  και  αντικειμένου  είναι  σχετικά  καλά 

διαφοροποιημένες  μεταξύ  τους  και  όταν,  συνεπώς,  η  παλινδρομική 

επανασυγχώνευση  αυτών  των  εικόνων  είναι  σχετικά  απούσα,  τότε  η 

διαφοροποίηση  των  ορίων  του  Εγώ  αναπτύσσεται  με  σχετικά 

αδιατάρακτο  τρόπο Έτσι ο οριακά ασθενής διατηρεί σε μεγάλο βαθμό 

άθικτα τα όρια του Εγώ και τη σχετική με αυτά ικανότητα για έλεγχο της 

πραγματικότητας.

Οι  βασικοί  παθολογικοί  παράγοντες είναι  πιθανώς  μια 

ιδιοσυστασιακή  έλλειψη  ανοχής  στο  άγχος,  η  οποία  παρεμποδίζει  τη 

φάση της σύνθεσης των αντίθετης ποιότητας ενδοβολών και κυρίως μια 

ιδιαίτερη σφοδρότητα των επιθετικών ενορμητικών παραγώγων.

Η  υπερβολική  επιθετικότητα  μπορεί  να  προέρχεται  είτε  από  την 

ιδιοσυστασιακά καθοριζόμενη ένταση των επιθετικών ενορμήσεων, είτε 

από  σοβαρές  πρώιμες  ματαιώσεις.  Αυτές  οι  υπερβολικά  έντονες 

επιθετικές και αυτοεπιθετικές τάσεις, οι  οποίες συνδέονται με πρώιμες 

εικόνες  εαυτού  και  αντικειμένου  σχετίζονται  σταθερά  με  την  οριακή 

οργάνωση προσωπικότητας.

Η απουσία σύνθεσης μεταξύ των αντιφατικών εικόνων εαυτού και 

αντικειμένου και η ανάγκη να διατηρηθούν οι καλές εικόνες εαυτού και 

αντικειμένου  και  τα  καλά  εξωτερικά  αντικείμενα  παρουσία  των 

επικίνδυνων «πλήρως κακών» εικόνων εαυτού και αντικειμένου, οδηγεί 

σε  μία  σειρά  από  επικουρικές  αμυντικές  λειτουργίες  της  οριακής 

οργάνωσης προσωπικότητα:  διχοτόμηση,  πρωτόγονη εξιδανίκευση, 

προβολική ταύτιση, διάψευση, παντοδυναμία και απαξίωση.
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1. Η ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ

Όπως  αναφέρθηκε  ανωτέρω,  διχοτόμηση  είναι  η  ξεχωριστή 

διατήρηση των ενδοβολών και  των ταυτίσεων που διαθέτουν αντίθετη 

ποιότητα (Ο. Κερνμπεργκ, 2007).

Υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στη  διχοτόμηση και την  απώθηση. 

Κατά την απώθηση, όπου η επιστροφή του απωθημένου συμβολίζεται 

και επανασυνδέεται με τις άλλες αναπαραστάσεις, με συναισθήματα ή με 

παραγωγή του εκείνο,  η ψυχική ενέργεια είναι δεσμευμένη. Οι δεσμοί 

παραμένουν  ανέπαφοι  και  μπορούν  να  χρησιμεύσουν  σε  νέους 

συνδυασμούς. Οι αρχικοί όροι που ήταν ενωμένοι αντικαταστάθηκαν από 

άλλους, η σχέση όμως που εγκαταστάθηκε απ’ αυτούς τους δεσμούς έχει 

μεταμορφωθεί, δεν έχει αλλοιωθεί.

Κατά  τη  διχοτόμηση  οι  δεσμοί  απέκτησαν  τέτοια  καταστροφή  ή 

αλλοίωση,  ώστε  μόνο  με  εντατική  προσπάθεια  κατασκευής 

επιστρατευμένη  με  φαντασία,  ο  αναλυτής  μπορεί  να  επιχειρήσει  την 

αναδόμηση αυτού που μπορεί να υπάρξαν αυτοί οι δεσμοί.

Η επιστροφή του απωθημένου γεννά τη σηματοδότηση του άγχους. 

Η  επιστροφή  των  διχοτομημένων  στοιχείων  συνοδεύεται  από 

συναισθήματα  που  αποτελούν  σοβαρή  απειλή:  το  ανυπεράσπιστο 

(Freud),,  εκμηδένιση  (Melanie Klein),  φόβος  χωρίς  όνομα  (Bion), 

αποσύνθεση ή μαρτύριο (Winnicott), το λευκό (Green), (Α. Γκριν, 2002).

2. ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΕΞΙΔΑΝΙΚΕΥΣΗ

 (PRIMITIVE IDEALISATION)

Πρόκειται  για  την  τάση  του  υποκειμένου  να βλέπει  τα  εξωτερικά 

αντικείμενα σαν ολοκληρωτικά καλά, ώστε να είναι σίγουρο ότι μπορούν 

να το προστατεύσουν από τα κακά αντικείμενα και ότι δεν είναι δυνατόν 

να μολυνθούν, να χαλάσουν ή να καταστραφούν από την επιθετικότητα 

του ή από την επιθετικότητα που έχει προβάλει σε άλλα αντικείμενα.

Η  πρωτόγονη  εξιδανίκευση  δημιουργεί  εξωπραγματικές  πλήρως 
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καλές  και  πανίσχυρες  εικόνες αντικειμένου πράγμα που επηρεάζει  με 

αρνητικό τρόπο την ανάπτυξη του Ιδεώδους του Εγώ και του Υπερεγώ.

Η πρωτόγονη εξιδανίκευση σε αντιπαράθεση με τις μεταγενέστερες 

μορφές  εξιδανίκευσης  που  συναντάμε  τυπικά  στους  καταθλιπτικούς 

ασθενείς,  σημαίνει  ότι  δεν  υπάρχουν ούτε  συνειδητή  ούτε  ασυνείδητη 

αναγνώριση της επιθετικότητας προς το αντικείμενο, ούτε ενοχή γι’ αυτήν 

την επιθετικότητα, ούτε έγνοια για το αντικείμενο. Είναι μία φαντασιωτική 

δομή ενός ιδεώδους αντικειμένου σαν προστασία απέναντι σε ένα κόσμο 

επικίνδυνων αντικειμένων.

Επίσης  το  ιδεώδες  αντικείμενο  χρησιμεύει  ως  αποδέκτης  μιας 

παντοδύναμης ταύτισης και μοιράζεται με το υποκείμενο το μεγαλείο του 

εξιδανικευμένου αντικειμένου που προστατεύει απ’ την επιθετικότητα και 

ικανοποιεί άμεσα τις ναρκισσιστικές ανάγκες (Ο. Κερνμπεργ, 2007).

3. ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ

 (PROJECTIVE IDENTIFICATION)

Ο κύριος στόχος της προβολής είναι η εξωτερίκευση των πλήρως 

κακών και επιθετικών εικόνων εαυτού και αντικειμένου, ενώ η συνέπεια 

αυτής  της  ανάγκης  είναι  η  ανάπτυξη  επικίνδυνων  και  εκδικητικών 

αντικειμένων, εναντίον των οποίων ο ασθενής θα πρέπει να αμυνθεί. Η 

ένταση των προβολικών αναγκών εξασθενεί τα όρια του Εγώ, σε αυτό το 

συγκεκριμένο πεδίο  που προβάλλεται  η επιθετικότητα.  Το υποκείμενο 

βιώνει την παρόρμηση της προβεβλημένης επιθετικότητας, όπως και το 

φόβο γι’ αυτή την παρόρμηση (εφόσον ταυτίζονται μ’ αυτήν), γι’ αυτό έχει 

την ανάγκη να ελέγξει το εξωτερικό αντικείμενο, το οποίο έχει οδηγηθεί 

στο  να  βιώσει  αυτό  που  του  έχει  προβάλει  το  υποκείμενο  (Ο. 

Κερνμπεργκ, 2007).

4. ΔΙΑΨΕΥΣΗ (DENIAL)

Πρόκειται  για  την  αμοιβαία  διάψευση  δύο  συναισθηματικά 
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ανεξάρτητων  περιοχών  της  συνείδησης  (η  διάψευση  ενισχύει  τη 

διάσταση).  Ο  ασθενής  δεν  μπορεί  να  συνδέσει  συναισθηματικά  δύο 

καταστάσεις του Εγώ. Έχει επίγνωση ότι αυτή τη στιγμή οι αντιλήψεις 

του,  οι  σκέψεις  του  και  τα  συναισθήματα για  τον εαυτό  του  και  τους 

άλλους είναι αντίθετα προς αυτό που είχε άλλες στιγμές, αλλά αυτή η 

γνώση  δεν  μπορεί  να  επηρεάσει  τον  τρόπο  του  σκέπτεσθαι  (Γρ. 

Βασλαματζής, Χρ. Ζερβης, Ειρ. Ιωάννοβις, Μ. Κοκκώσης, Ν. Λαμνίδης, 

Χ.  Τσάνης,  Μ.  Χατζηανδρέου,  Χ.  Καραμανωλάκη,  Γρ.  Μανιαδάκη,  Β. 

Παναγιωτοπούλου, Κλ. Συνοδινού, 2005).

5. ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ

 (OMNIPOTENCE – DEVALUATION)

Οι οριακοί ασθενείς άλλοτε κινούνται απ’ τη ανάγκη να εδραιώσουν 

μια απαιτητική και προσκολλητική σχέση με ένα εξιδανικευμένο «μαγικό» 

αντικείμενο  και  άλλοτε  οι  συμπεριφορές  τους  προδίδουν  ένα  βαθύ 

αίσθημα παντοδυναμίας. Και οι δύο αυτές φάσεις αντιπροσωπεύουν την 

ταύτιση  με  ένα  «πλήρως»  καλό  αντικείμενο,  εξιδανικευμένο  και 

πανίσχυρο,  το  οποίο  τους  προστατεύει  απ’  τα  κακά  «διωκτικά» 

αντικείμενα (Ο. Κερνεμπεργκ, 2007).

Έτσι,  το  εξιδανικευμένο  πρόσωπο,  που  αντιστοιχεί  στο 

εξιδανικευμένο εσωτερικό αντικείμενο, συχνά χρησιμοποιείται κτητικά και 

χωρίς  φροντίδα  και  η  εξιδανίκευση εύκολα ολισθαίνει  στη  υποτίμηση. 

Ένα  εξωτερικό  αντικείμενο  λοιπόν  που  δεν  μπορεί  να  παρέχει 

ικανοποίηση  ή  ασφάλεια  απαξιώνεται  και  απορρίπτεται  (Γρ. 

Βασλαματζής, Χρ. Ζέρβης, Ειρ. Ιωάννοβιτς, Μ. Κοκκώση, Ν. Λαμνίδης, 

Χ.  Τσάνη,  Μ.  Χατζηανδρέου,  Χ.  Καραμανωλάκη,  Γρ.  Μανιαδάκης,  Β. 

Παναγιωτοπούλου, Κλ. Συνοδινού, 2005).
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ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Οι  ασθενείς  με  οριακή  οργάνωση  προσωπικότητας  σπανίως 

εμφανίζουν  τυπικές  διαταραχές  στις  διεργασίες  της  σκέψης  όταν 

διερευνούμε κλινικά την ψυχική τους λειτουργία. Ωστόσο, στα προβολικά 

τεστ  και  ιδιαίτερα  στις  απαντήσεις  που  δίνουν  στα  μη  δομημένα 

ερεθίσματα,  οι  πρωτογενείς  διεργασίες  της  σκέψης  τείνουν  να 

εμφανίζονται  με τη μορφή πρωτόγονων φαντασιώσεων, με μία κάμψη 

της ικανότητας προσαρμογής τους στα τυπικά δεδομένα του υλικού των 

τεστ και κυρίως με τη χρήση ιδιόμορφων λεκτικών εκφράσεων.

Η παλινδρόμηση στις πρωτογενείς διεργασίες της σκέψης μπορεί 

να είναι: α) επανενεργοποίηση παθολογικών, πρώιμων εξωτερικευμένων 

σχέσεων  με  το  αντικείμενο,  οι  οποίες  συνδέονται  με  πρωτόγονα 

παθολογικά  ενορμητικά  παράγωγα,  β) επανενεργοποίηση  πρώιμων 

αμυντικών  λειτουργιών  και  κυρίως  των  γενικευμένων  μηχανισμών 

αποσύνδεσης  ή  διχοτόμησης,  οι  οποίες  εμποδίζουν την αρτίωση των 

γνωστικών διαδικασιών,  γ)  μερικής επανασυγχώνευσης με επιπτώσεις 

στη  σταθερότητα  των  ορίων  του  Εγώ,  και  δ) παλινδρόμηση  προς 

πρωτόγονες  γνωστικές  δομές  του  Εγώ,  εξαιτίας  μη  ειδικών  αλλαγών 

στην ισορροπία μεταξύ επένδυσης – αντιεπένδυσης.

Οποία  και  εάν  είναι  η  προέλευση  της,  η  παλινδρόμηση  σε 

πρωτογενείς  διεργασίες  σκέψης  παραμένει  ο  πιο  σημαντικός 

μεμονωμένος  δομικός  δείκτης της  οριακής  οργάνωσης  της 

προσωπικότητας (Ο. Κέρνμπεργκ, 2007).
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Τα συναισθήματα, όπως ορίζονται από την ψυχανάλυση, είναι στενά 

συνδεδεμένα με την καθήλωση μέσω της μνήμης ενός εσωτερικευμένου 

κόσμου σχέσεων με τα αντικείμενα. Έτσι, οι συναισθηματικές μνημονικές 

δομές που αντανακλούν ευχάριστη σχέση μητέρας – βρέφους χτίζονται 

ξεχωριστά  από  τις  δυσάρεστες  συναισθηματικές  μνημονικές  δομές 

(αναπαραστάσεις εαυτού – αντικειμένου).

Φυσιολογικά,  οι  κυριαρχούσες  συναισθηματικές  ποιότητες  της 

αγάπης και του μίσους των δύο σειρών εσωτερικευμένων σχέσεων με το 

αντικείμενο, εμπλουτίζονται, τροποποιούνται και γίνονται συνθετότερες. 

Στους  οριακούς  η  έκφραση  συνθετότερων  και  πιο  επεξεργασμένων 

συναισθηματικών καταστάσεων δε συντελείται, και αυτό είναι παράλληλο 

με τη μη ενοποίηση των δύο σειρών σχέσεων (θετικών και αρνητικών) με 

το  αντικείμενο.  Έτσι,  αυτό  που  βλέπουμε  στους  οριακούς  είναι  να 

κυριαρχούνται  από  και  να  εκφράζονται  μέσα  από  πρωιμότερες 

συναισθηματικές αντιδράσεις – κυρίως οργής; πρωτόγονου φθόνου και 

καταστροφικού μίσους – που εναλλάσσονται με συναισθήματα κενού και 

έλλειψης νοήματος στη ζωή. Απ’ τη μία μεριά, μπορεί να βιώνουν ένα 

συναίσθημα παντοδύναμης αυτάρκειας και  απ’ την άλλη, ένα αίσθημα 

θυμού, πλήξης, κενού, μοναξιάς ή αποξένωσης.

Όταν χάνεται η χρονική προοπτική και η σύνδεση του παρελθόντος 

με το παρόν και την πρόβλεψη του μέλλοντος, κάποιος είναι πιθανόν να 

αισθανθεί εκκρεμής σε μία ευχάριστη ή δυσάρεστη κατάσταση στο «εδώ 

και τώρα».
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ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

Η  σεξουαλικότητα  των  οριακών  παραμένει  τμηματική,  νηπιακή, 

προγενετήσια. Υπάρχει μέσω τεχνητών συγκινήσεων και αισθήσεων που 

αφορούν  κυρίως  στην  αφή,  τη  δερματική  επαφή,  την  επιφάνεια  του 

σώματος και τις οπτικές εντυπώσεις.

Δεν αναγνωρίζεται η ύπαρξη της γενετήσιας πρωταρχικής σκηνής. 

Επικρατεί  η συγχώνευση με τη μητέρα σε ένα κόσμο χωρίς  νόμο και 

χωρίς αποχωρισμό. Ο εσωτερικός χώρος δεν είναι τρισδιάστατος, δεν 

έχει  βάθος,  είναι  δυσδιάστατος  και  επίπεδος.  Δεν απορρίπτει,  μάλλον 

δεν  διανοείται  το  βάθος  του  σώματος,  επομένως  και  τη  γενετήσια 

διείσδυση  και  την  ένωση  με  το  αντικείμενο.  Το  σώμα  καταφεύγει  σε 

διαδικασίες αυτοικανοποίησης, είτε παρουσία, αλλά κυρίως, απουσία του 

εξωτερικού αντικειμένου (Γρ. Βασλαματζής ,Χρ. Ζερβής, Ειρ. Ιωάννοβιτς, 

Μ.Κοκκώση,Ν.Λαμνίδης,Χ.Τσάνη,Μ.Χατζηανδρέου,Χ,Καραμανωλάκη,Γρ. 

Μανιαδάκης, Β. Παναγιωτοπούλου,Κλ. Συνοδινού, 2005).

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η  οριακή  οργάνωση  προσωπικότητας  πάσχει  εμφανώς  στις 

εσωτερικεύσεις, αφού το αντικειμενο είναι κυρίως  ναρκισσιστικό. Αυτό 

συμβαίνει διότι οι επενδύσεις κατευθύνονται κυρίως προς στο Εγώ, ενώ 

το αντικειμενο, δεν είναι παρά καθρέπτης – αντανάκλαση ή το διπλό (την 

εγκαθίδρυση  του  ορίου  του  σε  σχέση  με  το  άλλο και  του  ορίου  που 

χωρίζει τα μέσα) (Α.Γκριν,2002).

Είναι χαρακτηριστική η προσκόλληση αυτών των αναλυόμενων σε 
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εξωτερικά  αντικείμενα  και  στην  εξωτερική  πραγματικότητα.  Όταν  τα 

χάνουν, έχουμε μια μαζική βίαιη αποεπένδυση τόσο του αντικειμένου, 

όσο και του Εγώ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα φαντασιώσεις και βιώματα 

συγχώνευσης, τα οποία είναι ένας τρόπος να διακοπεί η σχέση.

Άλλωστε, η απουσία των αντικειμένων βιώνεται ως κενό. λόγω της 

ανεπάρκειας των εσωτερικεύσεων και της μαζικής αποεπένδυσης. Ενώ ο 

νευρωτικός  ξαναβρίσκει  το  αντικείμενο  μέσω  της  οργάνωσης  της 

φαντασίωσης  της  επανεύρεσης  στο  επίπεδο  της  ψευδαισθησιακής 

ικανοποίησης της επιθυμίας, ο οριακός δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Οι 

εσωτερικεύσεις  χωλαίνουν  το  αδύναμο  Εγώ  του  οριακού  και  μη 

μπορώντας κάποιες στιγμές να κάνει ισχυρές αντεπενδύσεις αφενός και 

να τις αντέξει αφετέρου, εκφορτίζει, και στη θέση της απουσίας, βιώνεται 

το κενό (Α. Ποταμιάνου, 1993).

O Gunderson υποστήριξε ότι η δυσανοχή της μοναξιάς αντακακλά 

τις  πρώϊμες  αποτυχίες  της  προσκόλλησης,  παρατηρώντας  ότι  οι 

πάσχοντες  με  οριακή  οργάνωση  προσωπικότητας,  είναι  ανίκανοι  να 

ανακαλέσουν μια παρηγορητική ενδοβολή σε στιγμές ψυχικής δυσφορίας 

λόγω των ασυνεπών και  ασταθών προσκολλήσεων στα πρώτα άτομα 

που  τα  φρόντιζαν,  ή  κατά  την  ορολογία  του  Bοwlby,  λόγω  της 

ανασφαλούς  προσκόλλησης.  Ορισμένα  ανασφαλή  πρότυπα 

προσκόλλησης των εκκλήσεων για προσοχή, βοήθεια και  ελέγχου της 

εγγύτητας, συχνά εναλλάσσονται με μια άρνηση των αναγκών εξάρτησης 

και το φόβο για αυτές. (Η Agrawas, J. Gunderson, B. Holmes, K. Lyons – 

Ruth, 2004).

Αυτές οι ταλαντώσεις παίρνουν τη θέση των πραγματικών ζωντανών 

επενδύσεων.  Οπότε  η  επένδυση  του  υποκειμένου  στρέφεται 

περισσότερο προς τον έλεγχο των ορίων του, τα οποία αισθάνεται ότι 

απειλούνται κάθε στιγμή από ένα εχθρικό παρεισφρυτικό αντικείμενο ( τις 

περισσότερς φορές πρόκειται για τη μητέρα, έναντι της οποίας πρέπει να 

αμυνθούμε, διότι είναι κατακτητική και θέτει σε κίνδυνο την αυτονομία).
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Η  σύσταση  ενός  καλού  εσωτερικού  αντικειμένου  επιτρέπει  την 

αντίστοιχη  σύσταση  ενός  Εγώ επαρκώς επενδυμένου από ικανότητες 

σύνδεσης, που επιτρέπει  να σκεφτούμε το απόν αντικείμενο έξω από 

αυτό. Ένα τέτοιο Εγώ μπορεί να εργαστεί πάνω στην ψευδαισθησιακή 

πραγματοποίηση  της  επιθυμίας,  (επειδή  έχει  αντικαταστήσει  την 

πρωταρχική ασυνέχεια που το εξανάγκασε στην κίνηση της αποβολής) 

με ένα αίσθημα συνέχειας το οποίο επιτρέπει  την αναβολή. (Α. Γκριν, 

2002).

Ο ανεπαρκής ναρκισσισμός μπορεί  ,μόνο ,να επενδύσει  το  Εγώ, 

που  έχει  την  τάση  για  κατακερματισμό  και  μία  ροπή  προς 

εναλλασσόμενες  όψεις.  Ο  όρος  «αντικειμενότροπες  σχέσεις»  δηλώνει 

περίπλοκες  διαδικασίες,  οι  οποίες  λαμβάνουν χώρα σε  τρία  επίπεδα. 

*Πίνακας 13 (Γ. Βασλαματζής,  R.  Battegay,  M.  Fahrer,  E.  Gillieron,  P. 

Giovacchini, T. Ogden, 2000).

Όταν δεν υπάρχει συνοχή στον πυρήνα του Εγώ δηλ. στο σύνολο 

των επενδύσεων, οι οποίες δεν είναι επαρκώς συνδεδεμένες,τότε μπορεί 

να δημιουργειθεί ρήξη.

Οι συνδέσεις της ενέργειας επί των εικόνων, των αναπαραστάσεων, 

των υποκατάστατων σχηματισμών, όπως για παράδειγμα το σύμπτωμα, 

ανακουφίζουν  το  ψυχικό  όργανο  από  τις  διεγέρσεις,  ενώ συγχρόνως 

ελέγχουν την εκροή – εκφόρτιση της ενέργειας.

Η  διαφοροποίηση  υποδηλώνει  την  οργανωτική,  οριοθετούσα 

λειτουργία των επενδύσεων, που εγκαθιστούν δεσμού. Η επάρκειά τους 

συνεπάγεται μια σχετική  σταθερότητα, που εξασφαλίζει  την εναλλαγή 

στις  διαδικασίες  επενδύσεως  –αποεπενδύσεως-  επανεπενδύσεως. 

Εναλλαγή η οποία είναι απολύτως αναγκαία για την καλή κυκλοφορία 

ανάμεσα  στα  τρία  συστήματα  του  ψυχισμού:  το  Αυτό,  το  Εγώ,  το 

Υπερεγώ. Εξασφαλίζει επίσης τη δυνατότητα διατηρήσεως μορφωμάτων 

στο  εσωτερικό  του  ψυχικού  οργάνου.  Η  ύπαρξη  μνημονικών  ιχνών 

επαρκώς  επενδυμένων  στο  ασυνείδητο  επίπεδο,  καθιστά  δυνατή  την 
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επανεπένδυση,η οποία συγκροτεί αυτό που ονομάζουμε αναπαράσταση.

Η αναπαράσταση ως ψυχική εργασία επί της σχέσεως παρουσίας 

–  απουσίας (αυτό  που  ήταν  εδώ  και  δεν  είναι  πια)  σημαδεύει  μια 

επένδυση, η οποία καταλαμβάνει το μεταξύ τους πεδίο. Ως εκ τούτου, 

οριοθετεί το πεδίο που διαχωρίζει αυτό που ανήκει στις δύο παρουσίες. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όμως, το αναπαραστατικό μόρφωμα – συναρμογή 

ενδείξεων  που  συνοδεύονται  από  συναισθηματική  φόρτιση  ή  που 

διαχωρίζονται  από  αυτήν  –  εγκαθιδρύει  ένα  όριο  στις  παρυφές  του 

αναπαραστατικού κενού.

Η  έλλειψη  ή  η  ανεπάρκεια  των  επενδύσεων  επηρεάζει  όλα  τα 

συστήματα και αφήνει το δρόμο ανοικτό στην δράση των διεγέρσεων. Ο 

οργανισμός δεν μπορεί  να αντιδράσει  σε ένα  τραύμα,  παρά μόνο αν 

είναι σε θέση να παράγει μεγάλες ποσότητες αντεπενδύσεων γύρω απ’ 

το  τραυματικό  ρήγμα  ή  αν  μπορεί  να  εκφορτίσει  προς  τα  έξω  το 

πλεόνασμα  των  διεγέρσεων.  Στην  αντίθετη  περίπτωση,  ο  ψυχισμός 

καταρέει  και  η αρχή της ευχαρίστησης καταργείται.  Η  υπερεπένδυση 
γύρω  απ’  το  τραύμα  έχει  ως  συνέπεια  την  πτώχευση  άλλων 

συστημάτων. Οι άλλες λειτουργίες (κατά μεγάλο μέρος )μειώνονται  σε 

απόδοση ή παραλύουν. Η υπερεπένδυση,  που γίνεται  κατ’  αυτόν τον 

τρόπο «επένδυση  εναντίον»,  έχει  ως  συνέπεια  την  πτώχευση  άλλων 

ψυχικών στοιχείων ή τομέων.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν,  γιατί  οι  επενδύσεις  και  οι  αντεπενδύσεις 

ασκούν μια οριοθετική δραστηριότητα, ενώ η ανεπάρκεια ή η απουσία 

των  επενδύσεων  αποτελούν  δυνάμει  δεδομένο  αποδιοργανωτικό. 

Αυτός ο οριοθετικός και οργανωτικός στόχος εκδηλώνεται απ’ την αρχή 

της ψυχικής ζωής και μέσω αυτού μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα 

τη διαφοροποίηση μεταξύ των ψυχικών συστημάτων.

Οι  επανεπενδύσεις ,λοιπόν,  διαφορετικών  αντιτιθέμενων  ιχνών, 

εμποτισμένων ακόμα από το βίωμα του σώματος του υποκειμένου και 
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του σώματος της μητέρας, προσφέρουν την ύλη για το πρώτο υλικό που 

απωθείται και η πρώτη αντεπένδυση είναι μια υπερεπένδυση, η οποία 

γίνεται επένδυση «εναντίον» και έχει ως συνέπεια να θεμελιώνει το Εγώ, 

παραμερίζοντας ίχνη τα οποία είναι επενδυμένα με ορισμένα δυσφορικά 

αισθήματα. Αυτά αποκτούν τη θέση και τον ποιοτικό χαρακτηρισμό της 

πρωτογενούς απωθήσεως στην αμυντική λειτουργία του Εγώ.

Σύμφωνα  με  τον  A.  Green η  απώθηση,  απ’  τη  μία,  κρατά  σε 

απόσταση τις επενδύσεις αντικειμένων που μπορούν να απειλήσουν την 

οργάνωση του Εγώ, απ’ την άλλη, αποτελεί ένα περίβλημα του οποίου η 

λειτουργία εξασφαλίζει τα όρια τα οποία παρέχει στο Εγώ.

Οι ασθενείς με οριακή οργάνωση προσωπικότητας προσδιορίζονται 

τελικά απ’ τις ελλείψεις που έχουν στην ικανότητά τους να διατηρούν τις 

επενδύσεις και τις αντεπενδύσεις και κυρίως να τις επαναφέρουν σε ότι 

καθορίζει τα όρια, στον εσωτερικό και στον εξωτερικό κόσμο.

Ως  διαταραχή  συναντάται  πλέον  συχνά,  περίπου  στο  2%  του 

πληθυσμού και  ως δομή προσωπικότητας φαίνεται  να συναντάται  πιο 

συχνά στις σύγχρονες κοινωνίες, πολλές φορές συνδεόμενη από άλλα 

συμπτώματα  ή  συνδεόμενη  με  διαταραχές  εξάρτησης  από  ουσίες. 

(epsa.com.gr Εργαστήρι ψυχολογικών αξιολογήσεων).

Αυτό  που  παρατηρείται  είναι  ότι  το  75%  είναι  γυναίκες 

(Greekmeds.gr, Ιατρική σχολή).

              Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οι ασθενείς αυτοί έχουν την τάση να  αντιστέκονται στη θεραπεία 

και  την  αλλαγή.  Επίσης  υπάρχουν  αυξημένα  ποσοστά  πρόωρης 

εγκατάλειψης της θεραπείας, η οποία οδηγεί σε ελλιπή αποτελέσματα. 
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Απ’ την άλλη πλευρά, η διαταραχή αυτή ίσως συνοδεύεται και από ένα 

στίγμα,  το  οποίο  είναι  δυνατό  να  επηρεάζει  το  πως  ανέχονται  οι 

θεραπευτές τις σκέψεις, τις συναισθηματικές αντιδράσεις και τις πράξεις 

των πασχόντων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι πολλοί κλινικοί γιατροί μπορεί 

να  κρατούν  απόσταση  (ως  αυτοπροστασία)  απ’  τα  άτομα  με  οριακή 

διαταραχή. Τα άτομα αυτά είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στην απόρριψη και 

στην  εγκατάλειψη  και  είναι  δυνατό  να  αντιδράσουν  αρνητικά  (π.χ. 

προξενώντας βλάβη στον εαυτό τους ή αποσυρόμενα από τη θεραπεία) 

(R. Aviram, B. Brodsky, B. Stanley, 2006).

Η οργάνωση ενός θεραπευτικού πλαισίου είναι πιο σημαντική απ’ 

ότι ο συγκεκριμένος τύπος της θεραπείας. Οι ασθενείς αυτοί παίζουν με 

τα  όρια  των  θεραπευτών  και  γι’  αυτό  απ’  την  αρχή  χρειάζεται  να 

συζητηθούν  και  να  συμφωνηθούν  κάποια  θέματα,  όσον  αφορά  τη 

θεραπεία και να καθιερωθεί το πρωταρχικό συμβόλαιο, το οποίο παίζει 

ρόλο στην οριοθέτηση της θεραπευτικής σχέσης.

Οι  θεραπευτές  φαίνεται  να  αποτιμούν  αρνητικά  τη  θεραπευτική 

σχέση  όταν  συνεργάζονται  με  ασθενής  της  κατηγορίας  Β  των 

διαταραχών  προσωπικότητας  (αντικοινωνική,  οριακή,  ιστριονική, 

ναρκισσιστική). Η διαπροσωπική ευαλωτότητα των ασθενών αυτών και η 

δυσπιστία  τους  δημιουργούν  εμπόδια  στη  δημιουργία  μιας  σταθερής 

θεραπευτικής σχέσης (V. Lihgiardi, L. Filippucci, R. Baiocco, 2005).

Οι πρωτογενείς άμυνες των οριακών κυριαρχούν στη συμπεριφορά 

τους  με  αποτέλεσμα  να  παρακωλύεται  η  αλληλεπίδραση ασθενή  – 

θεραπευτή. (Ο Kernberg, 1996).

Οι  ασθενείς  διακόπτουν τη  θεραπεία  τους  για  πολλούς  λόγους. 

Ένας  θεραπευτής  πρέπει  να  λαμβάνει  σοβαρά  υπόψη  του,  τους 

παράγοντες που ωθούν κάποιον ασθενή σε μια τέτοια κίνηση και να έχει 

ως προτεραιότητα την αποτροπή μιας τέτοιας περίπτωσης, εκτός κι αν 

προκύπτουν  άλλα  σοβαρότερα  θέματα  προς  επίλυση,  όπως  όταν 
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κινδυνεύει η ζωή του ασθενούς ή των γύρω του.

Τα  κίνητρα που  οδηγούν  έναν  ασθενή  με  οριακή  οργάνωση 

προσωπικότητας να απειλήσει  ότι  θα διακόψει την θεραπεία του ή να 

συμπεριφερθεί  με  τρόπο  που  να  υποδεικνύει  κάτι  τέτοιο  είναι  τα 

ακόλουθα:

1.  Η  αρνητική  μεταβίβαση. Αρνητική  μεταβίβαση  είναι  η 

μεταβίβαση της αγάπης ή του μίσους στο πρόσωπο του θεραπευτή. Ο 

ασθενής ταυτίζει το θεραπευτή με τα πρώϊμα μορφοείδωλα. Η αρνητική 

μεταβίβαση του  ασθενή,  συχνά,  είναι  μια  προσπάθεια  να απαλλαχθεί 

από  τις  μισητές  ενδοβεβλημένες  αναπαραστάσεις  εαυτού  και 

αντικειμένου, προβάλλοντάς τες στο θεραπευτή. Στη συνέχεια ο ασθενής 

νιώθει την ανάγκη να ελέγξει τον τρομακτικό και μισητό. Άλλον, καθώς 

τώρα  γίνεται  αντιληπτός  ως  απειλητικός,  ανίκανος,  αδιάφορος,  και 

αναξιόπιστος. Αυτός ο μεταβιβαστικός αστερισμός ίσως γίνει η αιτία, είτε 

για παρορμητική εγκατάλειψη της θεραπείας, είτε για απειλή διακοπής 

της θεραπείας. Τα αρνητικά συναισθήματα ίσως να μη γίνουν συνειδητά 

απ’  τον  ασθενή,  ο  οποίος  μπορεί  να  οδηγηθεί  να  συμπεριφερθεί  με 

βραδύτητα  στις  συνεδρίες,  να  αρχίσει  να  απουσιάζει,  να  κρύβει 

πληροφορίες και να παραπονιέται ότι  βιώνει έντονη ανησυχία κατά τη 

διάρκεια των συνεδριών.

2. Ναρκισσιστικός παράγοντας. Η στενή επαφή με το θεραπευτή 

βγάζει  στην  επιφάνεια  συναισθήματα  φθόνου,  ζήλειας  και 

ανταγωνιστικότητας, τα οποία βιώνονται σαν επίθεση στην αυτοεκτίμηση 

του ασθενή με οριακή οργάνωση προσωπικότητας. Ο ασθενής μπορεί να 

νομίζει  ότι  ο  θεραπευτής  προσπαθεί  να  τον  χειριστεί,  αλλά  δεν 

αναγνωρίζει  ότι  τελικά  η  επίθεση  είναι  εκ  των  έσω.  Η  αίσθηση 

ανεπάρκειας στο να βοηθήσουν ή να φανούν χρήσιμοι σε κάποιον άλλο, 

τους  κάνει  να  ζηλεύουν  την  ικανότητα  του  θεραπευτή  να  βοηθήσει. 

Επίσης, μπορεί να ζηλεύουν την ικανότητα του θεραπευτή να εκφράσει 

αυθεντικά  συναισθήματα  τη  στιγμή  που  οι  ίδιοι  βιώνουν  ασταθή  και 
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επιφανειακά  συναισθήματα.  Η  επιτυχία  του  θεραπευτή  στο  να 

καταλαβαίνει τον ασθενή, μπορεί να κάνει τον τελευταίο να νιώσει ακόμα 

πιο ανεπαρκής. Επίσης, οι ασθενείς αρκετές φορές νιώθουν μνησικακία 

για τους άλλους ασθενείς του θεραπευτή και τα ενδιαφέροντα του. Όλα 

αυτά μπορεί να προκαλέσουν την εκδίκησή του.

3.  Ανάγκες  εξάρτησης.  Ο  ασθενής  θέλει  να  αποσπάσει  την 

προσοχή  του  θεραπευτή  και  την  ιδιαίτερη  φροντίδα  του.  Αν  αυτή  η 

ανάγκη ικανοποιηθεί, ο ασθενής ενδεχομένως να συνεχίσει τη θεραπεία 

του αναβάλλοντας προσωρινά την εγκατάλειψη της. Αν όμως η ανάγκη 

αυτή δεν ικανοποιηθεί  ίσως οδηγήσει  τον ασθενή στην αναγγελία της 

απόφασης για άμεσο τερματισμό της θεραπείας.

4. Υπομανιακές καταστάσεις. Μία άμυνα ενάντια στην κατάθλιψη 

μπορεί  να οδηγήσει  στην  πεποίθηση  ότι  η  θεραπεία  δεν  είναι  πλέον 

απαραίτητη.

5.  Χειρισμός  του  θεραπευτή.  Η  επιθυμία  του  ασθενή  να 

προστατεύσει τον θεραπευτή ή να χειριστεί την αρνητική αντιμεταβίβαση 

(π.χ.  κούραση,  οργή,  συναισθήματα  ανεπάρκειας,  μη  προσοχής)  τον 

ωθεί στο να ανακοινώσει ότι είναι ώρα να διακόψει τη θεραπεία. Δεν έχει 

πραγματικά ευσυναίσθηση.

6. Οικογένεια. Τα μέλη της οικογένειας του ασθενή αντιστέκονται 

στη θεραπεία του ασθενή, όταν βιώνουν ότι η αλλαγή του θα βλάψει την 

ομοιόσταση της οικογενειακής κατάστασης.

7. Ενοχές για την προσκόλληση στο θεραπευτή. Η εξάρτηση του 

ασθενή στο θεραπευτή μπορεί να αφυπνίσει συναισθήματα που να τον 

κάνουν  να  νιώσει  ότι  εξαπατά  τις  γονεϊκές  φιγούρες.  Η  κριτική  αυτή 

μπορεί να γίνει καταστροφική για τη θεραπεία.

8. Θυματοποίηση. Όταν ένας οριακός ασθενής αντιλαμβάνεται τον 

εαυτό  του/της  ως  θύμα  και  τον  ψυχοθεραπευτή  ως  διώκτη,  τότε  η 

σαδιστική εναλλαγή των ρόλων είναι πιθανή. Ο ασθενής γίνεται αυτός 

που απαρνιέται και εγκαταλείπει τον Άλλο.
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9.  Φόβοι  εγκατάλειψης. Αυτοί  οι  φόβοι  οδηγούν τον ασθενή να 

εγκαταλείψει τη θεραπεία, προλαμβάνοντας μία πιθανή εγκατάλειψη. 

10. Ενοχή – ντροπή για σαδιστικές ή σεξουαλικές επιθυμίες. Η 

αντιμετώπιση αυτών των επιθυμιών γίνεται με διακοπή της θεραπείας, 

παρά  με  την  ειλικρινή  έκφραση  αυτών  των  φαντασιώσεων  και  τον 

κίνδυνο να υποστεί  την  κριτική του θεραπευτή.  Άλλωστε,  η  εξάρτηση 

γίνεται  αντιληπτή  ως  αδυναμία  και  ωθεί  σε  παρορμητική  αποποίηση 

τέτοιων συναισθημάτων.

11. Εντατικοποίηση της θεραπείας. Όταν η θεραπεία κινείται με 

γρήγορους ρυθμούς ή εάν δημιουργεί έντονα συναισθήματα τα οποία ο 

ασθενής δε μπορεί να διαχειριστεί, τότε η διακοπή της θεραπείας μπορεί 

να φαντάζει ως μόνη λύση για τον ασθενή.

Οποιαδήποτε  ένδειξη  για  πρόωρη εγκατάλειψη  της  θεραπείας 

πρέπει  να  αντιμετωπίζεται  άμεσα  από  τον  θεραπευτή.  Αιτήματα  για 

μείωση της συχνότητας της θεραπείας, σχέδια για μετακόμιση σε άλλη 

γεωγραφική περιοχή, δραστηριότητες που συμπίπτουν με τις ώρες των 

συνεδριών,  ίσως  είναι  προειδοποιητικά  σημάδια για  εγκατάλειψη  της 

θεραπείας. Οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ιστορικό προηγούμενο πρόωρων 

αποχωρήσεων  απ’  τη  θεραπεία  πρέπει  να  αντιμετωπίζονται  με 

εγρήγορση  απ’  το  θεραπευτή.  Είναι  δυνατό  να  επαναλάβουν  το  ίδιο 

μοτίβο. Ένας ασθενής μπορεί να εξάρει τον θεραπευτή και να λέει ότι 

επιτέλους βρήκε αυτόν τον τέλειο επιστήμονα που θα τον βοηθήσει και 

ότι όλοι οι προηγούμενοι δεν ήταν κατάλληλοι. Αυτά τα λόγια θα πρέπει 

να ανησυχήσουν το θεραπευτή (O. Kornberg, M. Selzer, H. Koenigsberg, 

A. Can, Ann. Appelbaum, 1989).
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Μια  προσεκτική,  λεπτομερής  και  ουδέτερη  προσέγγιση  απ’  την 

πλευρά  του  θεραπευτή,  όσον  αφορά  την  καθιέρωση  του  αρχικού 

συμβολαίου,  είναι  πιο  αποδοτικός  τρόπος  πρόληψης  της  πρόωρης 

διακοπής της ψυχοθεραπείας. Ο θεραπευτής πρέπει να εξερευνεί όλους 

τους  λόγους  για  τους  οποίους  ο  ασθενής  αδυνατεί  να δεσμευτεί  στη 

θεραπεία. Ακόμα κι αν το καταφέρει ο ασθενής στις πρώτες συνεδρίες, η 

απειλή για πρόωρη εγκατάλειψη της διαδικασίας πάντοτε καραδοκεί.

Στην  αρχή  της  ψυχοθεραπείας  ο  θεραπευτής  προειδοποιεί  τον 

ασθενή  για  την  πιθανότητα  να  επιθυμήσει  να  διακόψει  τη  θεραπεία, 

καθώς  αυτός  προχωράει,  και  ενδεχομένως  δημιουργηθεί  έντονη 

υποκειμενική ενόχληση. Τότε οι άμυνες του στιλ: «αυτός ο θεραπευτής 

δεν είναι ο κατάλληλος» ή «η συγκεκριμένη θεραπεία δεν αποδίδει», είναι 

αναμενόμενες. Σημάδια που υποδεικνύουν τη γρήγορη διακοπή απ’ τη 

θεραπεία πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα: το χάσιμο των συνεδριών, 

η αργοπορία, η νυσταλέα κατάσταση, τα παράπονα για μη πρόοδο της 

θεραπείας πρέπει να αντιμετωπίζονται, ενεργητικά και ο ασθενής πρέπει 

να ερωτάται για τις σκέψεις και τις φαντασιώσεις του γύρω απ’ αυτό το 

θέμα. Αν η απόκριση του ασθενή δεν είναι διαθέσιμη, τότε η αποχώρηση 

απ’ τη θεραπεία είναι μια επικείμενη πραγματικότητα. Αυτή η διακοπή 

επιφέρει κάποιες συνέπειες, η αποσαφήνιση των οποίων θα αποκαλύψει 

τις  βαθύτερες  φαντασιώσεις  του  ασθενή.  Ο  εστιασμός  στη  σχέση 

αντικειμένου που επικρατεί  στην παρούσα φάση είναι  αποκαλυπτικός: 

«Μήπως  σχεδιάζεις  να  εγκαταλείψεις  τη  θεραπεία,  επειδή  σήμερα 

βίωσες  εμένα ως απορριπτικό (προηγήθηκε  η  ανακοίνωση ακύρωσης 

της επόμενης συνεδρίας για σοβαρό προσωπικό λόγο του θεραπευτή) 

και θες να προλάβεις μια τέτοια «απόρριψη;».

Ο  θεραπευτής  πρέπει  να  διαβεβαιώσει  τον  ασθενή  ότι  δε  θα 
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πληγωθεί αν «εγκαταλειφθεί», αλλά ότι ελπίζει να μπορέσει μαζί με τον 

ασθενή να συνεργαστούν ώστε να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες. Πριν να 

λεκτικοποιήσει  αυτήν  την  προοπτική  θα  πρέπει  να  καταφέρει  να 

αντιμετωπίσει την αντιμεταβίβαση, διότι η εμπειρία της εγκατάλειψης και 

της απόρριψης δημιουργεί ματαιωτικά συναισθήματα που πληγώνουν.

Η αποσαφήνιση των λόγων της διακοπής της θεραπείας,  το  τί  ο 

ασθενής φοβάται και τί ελπίζει ότι θα πετύχει μ’ αυτή του την πράξη είναι 

σημαντικά στοιχεία για την εξέλιξη της θεραπείας. Ο ασθενής μπορεί να 

αρνηθεί  το  γεγονός  ότι  θέλει  να  διακόψει  και  να  ισχυριστεί  ότι  ο 

θεραπευτής τον μισεί και θέλει να τον ξεφορτωθεί.

Αν η απειλή για το σταμάτημα της θεραπείας είναι μια φυγή προς 

την υγεία ή ένα υπομανιακό επεισόδιο, τότε ο θεραπευτής εστιάζει την 

προσοχή  του  ασθενή στη  διαστρέβλωση  της  πραγματικότητα  και  της 

αίσθησης ότι ως δια μαγείας ξαφνικά ξεπεράστηκαν όλες οι δυσκολίες.

Η  ανάλυση  της  κατάστασης ενδεχομένως  να  οδηγήσει  στη 

διαφωνία  του  θεραπευτή  –  ασθενή  (ο  θεραπευτής  αναφέρεται  στους 

υποσυνείδητους  φόβους  του  ασθενή  και  ο  ασθενής  πιστεύει  ότι  ο 

θεραπευτής είναι μοχθηρός).

Ο θεραπευτής πρέπει να απαντήσει στην ποιότητα της ανακοίνωσης 

της διακοπής και όχι στην ίδια την απειλή: «Παρουσιάζεις την πρόθεση 

να φύγεις σαν τελική απόφαση ,παρά σαν κάτι που εμείς μπορούμε να 

συζητήσουμε. Ίσως να έχεις πάρει την τελική απόφαση, αλλά πιστεύω 

ότι θα άξιζε τον κόπο να το συζητήσουμε. Θα είμαι εδώ αύριο και ελπίζω 

να σε δω από κοντά...».

Αυτή η αντιμετώπιση δε δημιουργεί πίεση και αφήνει την αυτονομία 

και  πρωτοβουλία της επιλογής.  Ο ασθενής μπορεί  να περιμένει  ότι  ο 

θεραπευτής  θα  σοκαριστεί,  θα  παραλύσει,  θα  απογοητευτεί,  θα 

πληγωθεί ή θα νιώσει αβοήθητος και μόνος. Η λεκτικοποίηση αυτών των 

φαντασιώσεων  παρέχει  μία  ανακούφιση  και  είναι  δυνατή  η 

αποκατάσταση της πραγματικότητας: «Θα μου άρεσε να συνεχίσεις να 
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εργάζεσαι  πάνω  στη  θεραπεία  σου,  αλλά  δε  θα  πληγωθούν  τα 

συναισθήματά μου εάν τελικά διακόψεις». Αν ο ασθενής καταλάβει την 

επιθυμία να επιβάλλει  στον θεραπευτή  τα συναισθήματα που θα είχε 

όταν ο θεραπευτής του ανακοίνωνε την ολοκλήρωση της θεραπείας, την 

επιθυμία  να  αρνηθεί  εξαρτητικά  συναισθήματα,  να  θεσπίσει 

συναισθήματα μίσους, να υπακούσει τις πραγματικές ή μαγικές επιθυμίες 

της  οικογένειας,  θα  μπορέσει  να  ανεχθεί  αυτά  τα  συναισθήματα 

εκφράζοντάς τα, παρά εκδραματίζοντάς τα (O.  Kernberg,  M.  Selzer,  H. 

Koenigsberg, A. Can, Ann Appelbaum, 1989).

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω οι θεραπευτικές προσεγγίσεις για 

την οριακή διαταραχή προσωπικότητας είναι:

 Ψυχαναλυτική / Psychoanalytic

       Θεραπεία μεταβίβασης (Transference Focused Psychotherapy – 

TFP)

Διανοητικοποίηση (Mentalization Based Treatment MBT)

 Υποστηρικτική 

 Γνωσιακή / cognitive

Oργανωμένη  βραχυπρόθεσμη  –  γνωσιακή  θεραπεία  (Manual 

Assisted Cognitive Therapy (MACT)

 Θεραπεία Σχημάτων (Schema Focused Psychotherapy SFP)

Συμπεριφοριστική / Behavioral
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 Διαλεκτική  Συμπεριφοριστική  Θεραπεία  (Dialectical Behavioural 

Therapy – DBT) 

(A. Bateman, 2006).

Από έρευνα που  διεξήχθη  το  2001  φάνηκε  ότι  το  ποσοστό  των 

ατόμων που διακόπτουν πρόωρα την ψυχοδυναμική θεραπεία τους είναι 

19% (ΤFP) (Besiness Media, Inc 2006).

Σε  άλλη  έρευνα  με  εξωτερικούς  ασθενείς  η  γνωσιακή θεραπεία 

σχημάτων  παρουσίασε  ποσοστό  27%  συγκριτικά  με  το  50%  που 

εμφάνισε η θεραπεία μεταβίβασης. Η θεραπεία σχημάτων και η θεραπεία 

μεταβίβασης  εστιάζονται  σε  βαθύτερες  αλλαγές  στη  δομή  της 

προσωπικότητας, ώστε οι ασθενείς να απαλλαγούν απ’ την οδύνη, το 

αίσθημα κενού, το μίσος προς τον εαυτό.

Η διαλεκτική βοηθάει περισσότερο στην εκμάθηση αποτελεσματικών 

δεξιοτήτων,  την  αποδοχή  συναισθημάτων  και  να  περιορίζει  τα 

επαναλαμβανόμενα  επεισόδια  αυτοακροτηριασμών.  Η  Linehan 

χρησιμοποιεί  γκρουπ εκμάθησης  δεξιοτήτων για  να συμπληρώνει  την 

ατομική  θεραπεία  των  οριακών.  Συνηγορεί  στη  χρησιμοποίηση 

βοηθητικών  θεραπειών,  όπως  φαρμακοθεραπεία,  θεραπεία  ημέρας, 

συμβουλευτική και νοσηλεία όταν είναι αναγκαία. Με την έμφαση στην 

εκπαίδευση  αποφεύγονται τα προβλήματα συνοχής που δημιουργούνται 

απ’ το μεγάλο ποσοστό εγκατάλειψης της θεραπείας και απ’ τις αλλαγές 

στους εσωτερικούς ασθενείς. (C. Hopwood, 2006).

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της DBT περιλαμβάνει:

 Ατομική θεραπεία  . Οι συνεδρίες γίνονται μια φορά την εβδομάδα και 

βοηθούν τους ασθενείς να περιορίσουν τα οριακά συμπτώματα.

 Γκρουπ εκμάθησης δεξιοτήτων  . Εμπεριέχει δεξιότητες στοχασμού, 

διαπροσωπική αποτελεσματικότητα, διαχείριση συναισθημάτων και 

ανοχή καταθλιπτικών συναισθημάτων.
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 Τηλεφωνικές  συμβουλές  .  Παρέχεται  βοήθεια  σε  ώρες  κρίσης  και 

γενίκευση των όσων έχουν μαθευτεί στη θεραπεία.

 Συμβουλευτικές  συνεδρίες  για  θεραπευτές  .  Η  καθοδήγηση  και  η 

υποστήριξη μεταξύ των θεραπευτών είναι αναγκαία όταν δουλεύουν 

με οριακούς ασθενείς και αντιμετωπίζουν προκλήσεις καθημερινά. 

Σε έρευνα που έγινε το 1999 οι ασθενείς  που παρακολούθησαν το 

γκρουπ  της  διαλεκτικής  θεραπείας  εμφάνισε  ποσοστό  36%  πρόωρης 

διακοπής  απ’  τη  θεραπεία  συγκριτικά  με  τη  συνηθισμένη  θεραπεία 

(Treatment As Usual – TAU) (C. Olenchek, 2008).

Η  κατάσταση,  ο  σεβασμός  και  η  αξιοπιστία  των  επαγγελματιών 

βοηθούν  τους  ασθενείς  ώστε  να  ανακουφιστούν  και  να 

ανεξαρτητοποιηθούν.  Η  DBΤ εκτός  από την υποστήριξη που παρέχει 

στους  ασθενείς,  παρέχει  συχνή  εποπτεία  των  ψυχοθεραπευτών  και 

μείωση του επαγγελματικού στρες. (Kent – Inge Perseins, 2006).

Εσωτερικοί  ασθενείς  βραχυπρόθεσμης  νοσηλείας,  οι  οποίοι 

δέχτηκαν  ατομική  και  ομαδική  ψυχοθεραπεία  ψυχαναλυτικής 
κατεύθυνσης για 18 μήνες έδειξαν μια στατιστικώς σημαντική μείωση του 

αριθμού και της διάρκειας των νοσηλειών, των αυτοκτονιών και άλλων 

αυτοκαταστροφικών πράξεων, της χρήσης ψυχοτρόπων φαρμάκων, του 

άγχους, των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και  της διαπροσωπικής και 

κοινωνικής λειτουργικότητας συγκριτικά με την καθιερωμένη ψυχιατρική 

φροντίδα. Το 12% των ασθενών εγκατέλειψε τη θεραπεία στους 6 μήνες. 

Αυτή η συχνότητα είναι μικρότερη απ’ αυτήν που παρουσιάζουν άλλες 

έρευνες με εσωτερικούς και  εξωτερικούς ασθενείς,  οι  οποίοι  δέχτηκαν 

ψυχαναλυτική θεραπεία.

Σε άλλη έρευνα βρέθηκε ότι  το ποσοστό των ασθενών, οι οποίοι 

αποχώρησαν απ’ τη διαλεκτική ψυχοθεραπεία ήταν 16% (A. Bateman, 

P. Fonagy, 1999).

Μια τροποποιημένη μορφή της  DBT (ενσωματώνει  ψυχοδυναμική 
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διανοητικοποίηση)  συγκρινόμενη  με  μια  πελατειακή  προσέγγιση  σε 

κλινική ψυχικής υγείας, έδειξε χαμηλά ποσοστά διακοπής της θεραπείας 

και  βελτίωσης,  όσον  αφορά  την  τάση  για  αυτοκτονία,  τους 

αυτοτραυματισμούς, το θυμό, την κατάθλιψη, την παρορμητικότητα και τη 

χρήση του νοσοκομείου (M. Batcheler, 2003).

Οι οριακοί ασθενείς οι οποίοι συμμετείχαν σε μία βραχυπρόθεσμη 

νοσηλεία ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης διατήρησαν  τα  θετικά 

αποτελέσματα της θεραπείας τους, τους επόμενους 18 μήνες και έδειξαν 

και πρόοδο συγκριτικά μ’ αυτούς που είχαν αμιγή ψυχιατρική φροντίδα, 

σε αρκετούς τομείς: τη μειωμένη συχνότητα στις απόπειρες αυτοκτονίας, 

στις  αυτοκαταστροφικές  πράξεις,  στις  εισαγωγές  στο  νοσοκομείο,  τη 

χρησιμοποίηση των παροχών,  στα καταθλιπτικά συναισθήματα και  το 

άγχος. Η διαπροσωπική και κοινωνική τους λειτουργικότητα βελτιώθηκε 

(A. Bateman, P. Fonagn, 2001).

Ο  Yeomans και οι συνεργάτες του σε μια έρευνα με 36 οριακούς 

ασθενείς  βρήκαν  ότι  η  παρουσία  του  θεραπευτή  και  ο  χειρισμός  της 

απάντησης του ασθενή στο θεραπευτικό συμβόλαιο συσχετίζεται με τη 

θεραπευτική  συμμαχία  και  τη  διάρκεια  της  θεραπείας.  Όταν  οι 

θεραπευτές  δε  δίνουν  έμφαση  στο  θεραπευτικό συμβόλαιο,  η 

συχνότητα διακοπής της θεραπείας είναι 31% και 36% στους 3 μήνες και 

6 μήνες.

Πάντως  στη  βάση  των  ευρημάτων  του  Yeomans και  των 

συνεργατών (1994), μια επόμενη συστηματική έμφαση στη σημασία του 

θεραπευτικού συμβολαίου, μείωσε την εγκατάλειψη της θεραπείας απ’ 

τους ασθενείς στο 19% το 2001, στο 13% το 2005 και το 25% σε μια 

άλλη έρευνα του 2005 (K.  Levu,  J.  Clarkin,  C.  Yeomans,  L.  Scott,  R. 

Wasserman, O Kernbeng, 2006).

Μια  μελέτη  η  οποία  συνέκρινε  τη  θεραπεία  μεταβίβασης με  τη 

διαλεκτική και την  υποστηρικτική, έδειξε ότι η θεραπεία μεταβίβασης 

31



ήταν αρκετά αποτελεσματική. Η διαλεκτική είναι αποτελεσματική όταν ο 

οριακή διαταραχή συνοδεύεται από κατάχρηση ουσιών. Στην περιεκτική 

θεραπεία (Cοmprehensive validation therapy – CVT) η εγκατάλειψη της 

θεραπείας απ’ τους ασθενείς ήταν χαμηλότερη, αλλά η διατήρηση των 

θετικών  αποτελεσμάτων  ήταν  πιο  σημαντική  στη  διαλεκτική  (J.  M. 

Oldham, 2001).

H MACT είναι γνωσιακή θεραπεία, η οποία βασίζεται εν μέρει στις 

αρχές της διαλεκτικής. Είναι μια σύντομη ψυχοθεραπεία 6 συνεδριών για 

αυτοκτονικούς  και  αυτοκαταστροφικούς  ασθενείς.  Περιέχει  6  ενότητες 

βασισμένες  στην  επίλυση  προβλημάτων,  το  χειρισμό  των 

συναισθημάτων,  την  πρόληψη  της  υποτροπής  και  περιλαμβάνει  και 

εργασία στο σπίτι (C. Hopwood, 2006).

To 56%  των  ασθενών  στη  γνωσιακή  -  συμπεριφοριστική  (CBT) 

προέβη σε αυτοκτονική πράξη, ενώ το 71% στη  TAU κατά τη διάρκεια 

των 6 μηνών. (Κ. Evans, P. Tyrer, J. Catalan, U. Schmidt, K. Davidson, 

J. Dent, P. Tata, S. Thornton, J. Barber, S. Thompson, 1999).

Επίσης,  μειώθηκε  η  συχνότητα  και  η  σοβαρότητα  των  πράξεων 

βλάβης προς τον εαυτό στους 6 μήνες της επανεξέτασης (Ι.  Weinberg, 

G. Gunderson, I. Hennen, C. Cutter, 2006).

Τέλος η  υποστηριστική ψυχοθεραπεία ενισχύει την αυτοεκτίμηση 

και  αξιοποιεί  τις  προσαρμοστικές  άμυνες  και  τις  θετικές  δεξιότητες 

αντιμετώπισης καταστάσεων. Η αντιμετώπιση των πράξεων αυτοκτονίας 

της βλάβης του εαυτού και των ισχυρών αντιστάσεων που παρουσιάζουν 

οι οριακοί ασθενείς στη θεραπεία απαιτεί την ενοποίηση της κλασσικής 

ψυχοθεραπείας  με  προσεγγίσεις  εστιασμένες  στη  λύση  για  να 

αντιμετωπιστούν  τα  αρνητικά  πρότυπα  σκέψης,  η  παρορμητική 

συμπεριφορά,  η  συναισθηματική  απορρύθμιση  και  η  αντιμετώπιση 

κρίσεων  σε  συγκεκριμένες  περιπτώσεις  (Α.  Hellerstein,  G.  Stanley, 

2004).

Κατά  τον  Bateman (2001)  στις  ψυχοδυναμικές  θεραπείες το 
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αποτέλεσμα μετά τη θεραπεία παραμένει σταθερό κάτι που δε συμβαίνει 

με τη συμπεριφοριστική προσέγγιση (W. Martens, 2006).

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το  φαινόμενο  της  πρόωρης  διακοπής  της  ψυχοθεραπείας 

μελετήθηκε  σε  είκοσι  έξι  θεραπείες  στην  ψυχιατρική  κλινική  του 

Πανεπιστημίου  Αθηνών.  Συμμετείχαν  24  υποκείμενα,  με  μέσο  όρο 

ηλικίας  τα  26  χρόνια.  Οι  πέντε  απ’  τους  είκοσι  τέσσερις  ασθενείς 

εγκατέλειψαν  πρόωρα  τη  θεραπεία  (20,8%).  Η  διάγνωση  και  άλλα 

χαρακτηριστικά των ασθενών παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Το δείγμα 

μελετήθηκε  σύμφωνα  με  τις  ακόλουθες  παραμέτρους:  α)  ηλικία,  β) 

εκπαίδευση, γ) κατάθλιψη, δ) περιγραφικά προβλήματα, ε) υπάρχουσα 

κρίση  στην  εστίαση,  ζ)  ιστορικό  σημαντικών  σχέσεων,  κ)  κίνητρο,  θ) 

άμεση αντιμετώπιση μεταβίβασης, ι) τελικό αποτέλεσμα. Στον πίνακα 2 

φαίνονται τα αξιολογικά κριτήρια, στον 3 τα τελικά σκορ και στον 4 η αξία 

της κάθε μεταβλητής.

Το  τελικό  σκορ  έδειξε  ότι  η  αντιμετώπιση  της  μεταβίβασης,  τα 

περιγραφικά προβλήματα, το κίνητρο και η υπάρχουσα κρίση σχετίζονται 

θετικά με τη συνέχιση της θεραπείας μετά τις 10 συνεδρίες.

Το φύλο, η ηλικία και η εκπαίδευση των ασθενών δεν επηρέασαν το 

αποτέλεσμα. Τα περιγραφικά προβλήματα, το υψηλό κίνητρο, η ύπαρξη 

κρίσης και  η αντιμετώπιση της μεταβίβασης, συνδέονται  ισχυρά με τη 

συνέχιση της θεραπείας (G. Vaslamatzis, S. Verve niotis, 1985).

Σε κάποια άλλη έρευνα μελετήθηκαν οι παράγοντες που οδήγησαν 

στην πρόωρη διακοπή της θεραπείας.σε 60 γυναίκες που συμμετείχαν 

σε διαλεκτική θεραπεία μέσα στο νοσοκομείο. Οι ασθενείς που διέκοψαν 

είχαν υψηλότερα επίπεδα αποφευκτικής συμπεριφοράς και άγχος, αλλά 
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χαμηλότερη  αυτοκτονικότητα  και  υψηλά  επίπεδα  θυμού  και 

αντιλαμβανόμενο στίγμα.

Το 22% τερμάτισε πρόωρα τη θεραπεία. Η αποφυγή, το άγχος, η 

παρορμητικότητα,  ο  θυμός  και  ο  χαμηλός  αριθμός  των αυτοκτονικών 

προσπαθειών συσχετίστηκαν θετικά με την εγκατάλειψη της θεραπείας. 

Η αποφυγή είναι ένα φαινόμενο το οποίο κρατά το άτομο σε απόσταση 

απ’  τη  βίωση  προσωπικών  εμπειριών  (σωματικές  αισθήσεις, 

συναισθήματα,  σκέψεις).  Αυτή η αποφυγή μπορεί  να σταθεί  εμπόδιο 
στη θετική έκβαση της θεραπείας και είναι πιθανό να συνδέεται  με τη 

διακοπή της  θεραπείας.  Οι  πράξεις  βλάβης  προς  τον  εαυτό  ίσως  να 

γίνονται  για  να  αποφύγει  το  άτομο  μη  επιθυμητές  συναισθηματικές 

εμπειρίες.  Η  αποφυγή  συνδέεται  επίσης  με  μια  ροπή  προς 

αποδιοργανωτικά συναισθήματα ,όπως το άγχος.

Ο φόβος του  στίγματος μπορεί επίσης οδηγήσει σε διακοπή της 

θεραπείας.  Αυτά  τα  άτομα  προσπαθούν  να αποφύγουν  την  αρνητική 

ταμπέλα που οφείλεται στη ψυχιατρική θεραπεία ή ψυχοθεραπεία. Στον 

πίνακα 5 φαίνονται οι επτά παράγοντες που μελετήθηκαν (N. Ruscu, S. 

Schiel, P. Corrigan,, F. Leihener, G. Jocob, M. Oischewske, K. Lieb, M. 

Bohus, 2007).

Φαίνεται ότι αυτοί που συνεχίζουν τη θεραπεία έχουν περισσότερη 

ψυχοπαθολογία (κατάθλιψη, αυτοκτονικές σκέψεις, πρώϊμους αμυντικούς 

μηχανισμούς).  Αυτοί  που  παραμένουν,  τείνουν  να  έχουν  δεχθεί 

περισσότερη  ψυχιατρική  θεραπεία,  ψυχοθεραπεία,  και  περισσότερους 

προηγούμενους  ψυχοθεραπευτές  (J.  Gunderson,  A.  Frank,  E. 

Ronningstam, S. Wadnter, V. Lynch, P. Woilf, 1989).

Ενώ σε άλλη έρευνα βρέθηκε, ότι οι ασθενείς που διακόπτουν έχουν 

περισσότερη προηγούμενη εμπειρία σε θεραπεία και έχουν πιο σοβαρά 

συμπτώματα (Skodοl, 1983).

Από  τις  εξήντα  εισαγωγές  οριακών  ασθενών  στο  McLean 

νοσοκομείο τον Ιανουάριο του 1985 μέχρι τον Ιούνιο του 1986, οι τριάντα 
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έξι (36) ποσοστό 60% διέκοψαν τη θεραπεία στους έξι μήνες και έξι απ’ 

αυτούς την πρώτη εβδομάδα.

Μια κατηγορία  ασθενών ανέφεραν ότι  η  θεραπεία  τους  έκανε  να 

νιώθουν  χειρότερα,  διαφωνούσαν  με  το  θεραπευτή  τους  για  τις 

πραγματικές  ανάγκες  τους  και  αντιλαμβάνονταν  το  θεραπευτή  ως 

απόμακρο, ψυχρό, επικριτικό, χωρίς κατανόηση και φροντίδα.

Οι θεραπευτές απ’ την πλευρά τους δήλωσαν ότι υπήρχε αδιέξοδο, 

διότι  οι  ασθενείς  αρνούνταν να αναγνωρίσουν τα  προβλήματα και  τα 

αρνητικά τους συναισθήματα.

Έξι  ασθενείς  είχαν  οικογένειες  που  είτε  δεν  υποστήριξαν  την 

θεραπεία, είτε ήταν φανερά ανταγωνιστικοί σ’ αυτή.

Οι  υπόλοιποι  πέντε  ασθενείς  δεν  είχαν κίνητρο για  θεραπεία  και 

συχνά είχαν αντικοινωνικά στοιχεία στο ιστορικό τους.

Αυτοί  που  παρέμειναν  στη  θεραπεία  συγκριτικά  με  αυτούς  που 

εγκατέλειψαν δε διαφέρουν σε δημογραφικούς παράγοντες (ηλικία, φύλο, 

επάγγελμα,  εκπαίδευση,  οικογενειακή  κατάσταση),  σε  οριακές 

συμπεριφορές  (κοινωνική  προσαρμογή,  παρορμητισμός,  συναίσθημα, 

διαπροσωπικές σχέσεις) ή στην κλίμακα συμπτωμάτων όπως φαίνεται 

στον πίνακα 6.

Αυτοί που παρέμειναν είχαν περισσότερες σκέψεις για αυτοκτονία 

και  μεγαλύτερο αριθμό όπως και  διάρκεια ψυχοθεραπειών,  ενώ αυτοί 

που διέκοψαν πρόωρα (26, 43%) παρουσίασαν μεγαλύτερη αντίσταση 

και θυμό στις παρεμβάσεις των θεραπευτών και ανεπαρκή οικογενειακή 

υποστήριξη όσον αφορά τη θεραπεία.

Σε μια έρευνα του  MC Lean με εξωτερικούς ασθενείς το ποσοστό 

αυτών που διέκοψαν ήταν 23% σε έξι  μήνες και  36% σε 1 χρόνο. Σ’ 

αυτήν  την  έρευνα  η  διακοπή  της  θεραπείας  συσχετίστηκε  με  τη 

μεγαλύτερη συμπτωματική  ενόχληση.  Απ’  την  άλλη,  στην  έρευνα του 

Skodol (1983) με εξωτερικούς ασθενείς το ποσοστό των ασθενών που 

εγκατέλειψαν πρόωρα τη θεραπεία στους 3 μήνες ήταν 67%.
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Μια πιο ομαλή συνέχιση της θεραπείας των εσωτερικών ασθενών 

του  MC Lean,  θα  μπορούσε  να  οφείλεται  στον  ενθουσιασμό  των 

θεραπευτών στη συγκεκριμένη μονάδα ή στο υψηλότερο εκπαιδευτικό 

και κοινωνιοοικονομικό στάτους των ασθενών. Επίσης στις πιο σοβαρές 

περιπτώσεις οριακών ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύονται για περισσότερες 

μέρες  στο  νοσοκομείο,  το  νοσοκομείο  ευνοεί  την  παράλληλη 

ψυχοθεραπεία.

Οι συνηθισμένες κλινικές εξωτερικών οριακών ασθενών παρέχουν 

αραιή ατομική θεραπεία και  ίσως είναι πιο κατάλληλη για ασθενείς με 

ηπιότερη συμπτωματολογία.

Αυτοί που έχουν εμπειρία από προηγούμενες θεραπείες φαίνεται να 

μαθαίνουν τις απαιτήσεις της ατομικής θεραπείας και να προσαρμόζονται 

καλύτερα  σε  μια  νέα  θεραπεία.  Χρειάζονται  υποστηρικτικές  τεχνικές, 

ώστε οι ασθενείς να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους 

και την συναισθηματική ενόχληση στην αρχή της θεραπείας, όπως και 

ενεργητικές  προσπάθειες  απ’την  πλευρά  των  θεραπευτών  ,ώστε  να 

συνδέσουν τους εξωθεραπευτικούς παράγοντες (γονείς, σύζυγοι) με την 

θεραπεία  του  ασθενή.  (J.  Gunderson,  A.  Frank,  E.  Ronningstam,  S. 

Wachter, V. Linch, P. Wolf, 1989).

Πιο πρόσφατα διεξήχθη μια έρευνα στο  Cassel νοσοκομείο (1993-

1997  Audit Cycle 1  και  1998-2001  Audit Cycle 2)  στη  μονάδα  των 

ενηλίκων στην οποία δημιουργήθηκαν δύο κλινικά προγράμματα: α) one 

–  stage περιλαμβάνει ένα χρόνο στο νοσοκομείο και μετά την έξοδο η 

ευθύνη για περαιτέρω θεραπεία και υποστήριξη ανήκει στους ασθενείς, 

β)  step-down για 6 μήνες στο νοσοκομείο και δύο φορές την εβδομάδα 

ψυχοθεραπευτικά γκρουπ και παράλληλη υποστήριξη από νοσοκόμους, 

όλα παρεχόμενα απ’ το  Cassel Hospital.. Ο μέσος όρος των ασθενών 

ήταν  32 χρονών,  οι  γυναίκες ήταν περισσότερες,  η πλειοψηφία ήταν 

ελεύθεροι, άνεργοι και ζούσαν μόνοι, τα 2/3 είχαν ανώτερη μόρφωση. 

Σχεδόν  τα  μισά  υποκείμενα  ανέφεραν  σεξουαλική  ή  και  σωματική 
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κακοποίηση μέχρι την ηλικία των 10.

Early dropout ορίστηκε η πρόωρη διακοπή της θεραπείας μέσα σε 

14  εβδομάδες  από  την  εισαγωγή  στο  νοσοκομείο.  Ενώ  γενικά  late 

dropout θεωρείται η διακοπή της θεραπείας οποιαδήποτε στιγμή πριν 

την προαποφασισμένη.

Audit 1 134 ασθενείς εισήλθαν το 1993-1997(74  one.stage και 60 

step-down).  Aπ’ αυτούς οι 41 (31%) διέκοψαν μέσα στις 14 εβδομάδες, 

οι  18  (13%)  μετά  τις  14  εβδομάδες  πριν  την  ολοκλήρωση  του 

προγράμματος, ενώ οι 75 (56%) ολοκλήρωσαν τη θεραπεία. Χαμηλότερα 

ποσοστά dropout εμφάνισαν οι ασθενείς στο step-down programme.

Η  ανάλυση  των  συνεντεύξεων  των  ασθενών  οι  οποίο  διέκοψαν 

πρόωρα τη θεραπεία τους κατέληξε σε κάποια στοιχεία της οργάνωσης 
των θεραπευτικών προγραμμάτων στο νοσοκομείο τα οποία οι ασθενείς 

αυτοί τα θεωρούσαν προβληματικά. Αυτά είναι τα εξής:

 μία  διαβρωτική  αίσθηση  ότι  δε  γίνονται  κατανοητοί από  το 

προσωπικό,  το  οποίο  το  εκλάμβαναν  σαν  ηθικολογικό και 

τιμωρητικό.

 ένα συναίσθημα ότι οι απόψεις των ασθενών παραβλέπονταν και 

ότι δε λάμβαναν μέρος στις αποφάσεις.

 όσο  περισσότερα  περιμένανε απ’  τους  ασθενείς  τόσο 

γρηγορότερα έκαναν dropout after admission.

 η εμπειρία ότι η θεραπευτική κοινότητα δεν παρέχει  μυστικότητα 

και  οι  προϋποθέσεις  για  προσωπικό  χώρο,  λειτουργούν  ως 

αντίσταση στην πλήρη εμπλοκή στη θεραπεία.

 είτε μικρές, είτε μεγάλες ομάδες συγκέντρωσης βιώνονταν συχνά 

ως διωκτικές.

 η  θεραπευτική  προσέγγιση  και  θεραπεία  δεν  είχαν  γίνει  αρκετά 

κατανοητά στην είσοδο των ασθενών και δε γνώριζαν ακριβώς τί να 

περιμένουν απ’ τις θεραπευτικές συνεδρίες ή τα group meetings.

37



 εκδηλώσεις  όπως  εκφοβισμός,  συκοφάντηση  από  μια  κυρίαρχη 

υπο-ομάδα ασθενών έτεινε να έχει αντιθεραπευτικά αποτελέσματα.

Μετά  από  συζητήσεις  έγιναν  αλλαγές που  αφορούσαν  την 

αλληλεπίδραση με  τους  ασθενείς  και  κάποιες  άλλες  όψεις  της 

θεραπευτικής οργάνωσης.

(1) Στους ασθενείς δόθηκε ένα χαρτί  με πληροφορίες  για τον τρόπο 

που λειτουργεί  η  μονάδα και  το  περιβάλλον του νοσοκομείου με 

τους σκοπούς του.

(2) Θεωρήθηκε  απαραίτητο να προετοιμάζονται  οι  ασθενείς  πριν την 

είσοδο στα προγράμματα του νοσοκομείου.

(3)  Αν οι  ασθενείς επανειλημμένως αψηφούσαν τους κανόνες ή εάν 

παρουσίαζαν επικίνδυνη συμπεριφορά εναντίον των άλλων,  πότε 

είτε τους διέκοπταν από το πρόγραμμα είτε τους μετέφεραν στην 

ψυχιατρική πτέρυγα.

(4) Ένας  νοσοκόμος  και  ένας  εσωτερικός  ασθενής  επισκεπτόταν  το 

σπίτι  ενός  μελλοντικού  ασθενούς  πριν  την  είσοδό  του  στο 

νοσοκομείο. 

(5) Δημιουργήθηκε ένα καινούργιο γκρουπ ασθενών

(6) Την πρώτη εβδομάδα της  εισόδου οι  ασθενείς  βοηθιούνταν από 

έναν αρχαιότερο ασθενή, ώστε να εγκλιματιστούν στον τρόπο ζωής 

στο Cassel.

(7) Μια  φορά  την  εβδομάδα  δημιουργούνταν  μια  μικρή 

ψυχοθεραπευτική ομάδα για να διευθύνει τη δυναμική της ομάδας 

στις προβληματικές περιοχές.

(8) μια άλλη ομάδα εργασίας συστήθηκε για να αποτελέσει το συνδετικό 

κρίκο  μέσα  στο  προσωπικό  του  Cassel και  στους  εξωτερικούς 

συνεργάτες που είχαν αναλάβει τη φροντίδα του κάθε ασθενή.

(9) δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην αναδιοργάνωση του προσωπικού, η 

οποία μπορεί να αναστατώσει τους ασθενείς.
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Παρουσιάστηκε μια πραγματική μείωση στην πρώιμη διακοπή της 

θεραπείας από τους ασθενείς: η μέση θεραπευτική διάρκεια αυξήθηκε , 

ενώ δεν παρουσιάστηκαν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στην πρώϊμη ή 

τη καθυστερημένη διακοπή της  θεραπείας  στο  step-down πρόγραμμα 

μεταξύ των δύο εξετάσεων.

Επίσης  τα  άτομα που τοποθετούνταν στο  step-down programme 

είχαν  λιγότερες  πιθανότητες  για  αιφνίδια  διακοπή  απ’  αυτούς  που 

βρίσκονταν στο one-stage programme. Επίσης στο step-down αναλογικά 

λιγότεροι  ασθενείς  απομακρύνονταν  νωρίτερα απ’  το  προσωπικό  ή 

τοποθετούνταν σε ψυχιατρική πτέρυγα.

Πάντως,  δεν  υπήρξε  σημαντική  διαφορά  στα  γενικά  ποσοστά 

διακοπής στα δύο προγράμματα όσον αφορά τους BPD και τους NBPD.

Από αυτή την έρευνα φαίνεται πόσο σημαντικό είναι να συλλέγονται 

δεδομένα που αφορούν τους ασθενείς μιας ειδικής μονάδας στο γενικό 

σύστημα υγείας.

Το σχετικό υψηλό ποσοστό διακοπής της θεραπείας και οι διαφορές 

μεταξύ των δύο προγραμμάτων, παρακίνησε ένα κύκλο συζητήσεων για 

τους πιθανούς λόγους αυτής ως κατάστασης. Αυτό οδήγησε σε μία σειρά 

από κλινικές τροποποιήσεων, στοχεύοντας σε μια  θετική εμπλοκή με 

τους  ασθενείς  και  στον  περιορισμό  των  δυσκολιών  κατά  τις  πρώτες 

εβδομάδες στο πρόγραμμα. Συνεπώς οι ασθενείς του δεύτερου κύκλου 

εξέτασης στο  one-stage programme επωφελήθηκαν από 10 επιπλέον 

εβδομάδες ψυχοκοινωνικής θεραπείας συγκριτικά με αυτούς του πρώτου 

κύκλου, εφόσον μειώθηκε σημαντικά ο ρυθμός αιφνίδιας διακοπής του 

προγράμματος.

(1) Το  προσωπικό  συνέστησε  ανεπίσημα  φυλλάδια  για  τους  νέους 

ασθενείς με οδηγίες για το θεραπευτικό έργο.

(2) Κανόνισε  προκαταρκτική  επίσκεψη  για  τους  ασθενείς  πριν  την 

είσοδο.
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(3) Δημιουργήθηκε  ένα  γκρουπ  νέων ασθενών και  καθιερώθηκε  ένα 

πρόσωπο για να βοηθάει τους ασθενείς τις πρώτες εβδομάδες.

Μερικές απ’ τις  αλλαγές που έγιναν περιόρισαν την αίσθηση των 

ασθενών ότι  ξεριζώνονται  απ’ το περιβάλλον τους και  τους βοήθησαν 

στην  καλύτερη  προσαρμογή  στο  περιβάλλον  του  νοσοκομείου,  με 

συνακόλουθη  πτώση  το  ποσοστό  της  πρώϊμης  διακοπής  από  τη 

θεραπεία.

Κατά τον  Kernberg και  τους συνεργάτες του στο  Cornell Medical 

Center οι θεραπευτές καθιερώνουν ένα «συμβόλαιο» με τους ασθενείς 

το  οποίο  εξηγεί  τις  βασικές  αρχές  και  τον  προσανατολισμό της 

προτεινόμενης  θεραπείας.  Θέτει  ρεαλιστικούς στόχους,  γίνεται 

κατανοητό ότι χρειάζεται τιμιότητα και ανοιχτή επικοινωνία και εξηγεί τον 

κίνδυνο που ελλοχεύει  απ’ το έντονο  acting  out των ασθενών όσον 

αφορά  τη  θεραπεία.  Μια  τέτοια  αντιμετώπιση  προστατεύει  τη 

θεραπευτική κατάσταση, ενισχύει τη σχέση και τη θεραπευτική συμμαχία. 

Τέτοια αντιμετώπιση ρίχνει το ποσοστό του dropout.

Ένα μοντέλο  στο  οποίο  γίνεται  δουλειά  πάνω σε  αισθήματα  και 

συγκρούσεις που αφορούν τη διακοπή της θεραπείας με το να παρέχεται 

συνεχιζόμενη θεραπεία και μετά την έξοδο απ’ το νοσοκομείο είναι πιο 

κατάλληλο  απ’  ότι  ένα  αμιγώς  νοσοκομειακό  πρόγραμμα.  Ένα 

πρόγραμμα που παρέχει και εξωιδρυματική φροντίδα είναι απαραίτητο 

για τους οριακούς.

Οι ασθενείς που κάνουν τρελές προσπάθειες ώστε να αποτρέψουν 

μια πραγματική ή φανταστική εγκατάλειψη, οι οποίοι επίσης πληρούν το 

κριτήριο του έντονου  θυμού ή της αδυναμίας ελέγχου του θυμού τους, 

παραμένουν περισσότερο στη θεραπεία απ’ ότι αυτοί που δεν είχαν αυτά 

τα κριτήρια. Αυτό υποδηλώνει ότι η ανάγκη να συνδεθούν με άλλους, η 

ανικανότητα να ανεχτούν την μοναξιά και ένας βαθμός συναισθηματικής 

διαθεσιμότητας, είναι στοιχεία που συνηγορούν στην καθιέρωση μιας πιο 
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σταθερής σχέσης με το θεραπευτή και τη θεραπεία.

Οι  ασθενείς  που  έχουν  ένα  χαμηλό  βαθμό  προσαρμογής  στη 

θεραπευτική  κοινότητα  είναι  πιο  πιθανό  να  φύγουν  μέσα  στις  12 

εβδομάδες απ’ την είσοδο στο νοσοκομείο. Η πρόωρη διακοπή δείχνει 

έναν υψηλότερο βαθμό επιθετικότητας συγκριτικά με τους ασθενείς που 

συνεχίζουν  τη  θεραπεία.  Ο  μεγαλύτερος  χρόνος  παραμονής  στο 

νοσοκομείο  είναι  υπεύθυνος για  την υποτροπή κάποιων ασθενών,  το 

οποίο δημιουργεί δυσκολίες στην αντιμεταβίβαση και στην επικοινωνία 

μεταξύ των ασθενών και του προσωπικού το οποίο τελικά οδηγεί στην 

αποχώρηση των ασθενών απ’ τη θεραπευτική κοινότητα.

Παρά τις προόδους η συχνότητα των πρόωρων και αργοπορημένων 

αποχωρήσεων απ’ το νοσοκομείο είναι σχετικά υψηλές αν συγκριθούν με 

τους  day-patient;  και  τους  εξωτερικούς  ασθενείς.  Η  υψηλότερη 

ελαστικότητα,  το  χαμηλότερο  επίπεδο  θεραπευτικής  έντασης  και  το 

ατομικά  προσαρμοσμένο  θεραπευτικό  σχέδιο  οδηγεί  σε  υψηλότερη 

θεραπευτική συμμόρφωση (Karterud 1992,  Bateman και  Fonagy 1999, 

Clarkin 1999).

Για  τον  Gunderson όπως  αναφέρθηκε  ανωτέρω,  οι  κλινικές  που 

παρέχουν  εξωτερική  θεραπεία  δεν  είναι  κατάλληλες  για  ασθενείς  με 

σοβαρή συμπτωματολογία. (J. Gunderson, A. Frank, E. Ronningstam, S. 

Wachter, V. Lynch, P. Wolf, 1989).

Οι ασθενείς που βίωναν συναισθηματική κρίση συνοδευόμενη από 

μία αρχική πρώτη διάγνωση διαταραχής διάθεσης ή άγχους και οι οποίοι 

ήταν σε θέση να ζητήσουν βοήθεια, δε διέκοψαν τα θεραπεία  απ΄ την 

ψυχιατρική  κλινική  του  Padova Πανεπιστημιακού  νοσοκομείου.  Το 

συνολικό ποσοστό διακοπής της θεραπείας ήταν 20,31%.

Οι  περισσότεροι  απ΄  τους  οποίους διέκοψαν τη  θεραπεία απ’  το 

ινστιτούτο  συναισθηματικής  κρίσης  ήταν  οριακοί  ασθενείς 

(37,7%).Κανένας ασθενής δεν διέκοψε τη θεραπεία στις  τρεις πρώτες 

συνεδρίες. Κάτι που υποδηλώνει ότι μία κατάσταση κρίσης διευκολύνει 
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τη  ψυχοθεραπεία.  Οι  περισσότεροι  διέκοψαν  μεταξύ  5ης και  10ης 

συνεδρίας.

Το dropout φαίνεται να συνδέεται σ’ αυτήν την έρευνα με:

 Οι  μικρότερες  ηλικίες  (κάτω  των  30,  μετά  από  αυτή  την  ηλικία 

συνήθως τα οριακά χαρακτηριστικά γίνονται πιο ήπια).

 Γυναίκες  (περισσότερες  γυναίκες  έχουν  οριακή  οργάνωση 

προσωπικότητα).

 Διαπροσωπικά ελλείμματα και ελλιπή κοινωνική υποστήριξη

 Παράγοντες  όπως  :  συναισθηματική  κρίση,  υψηλό  κίνητρο  και 

κατάλληλη ετοιμασία ασθενών συσχετίζονται θετικά με την συνέχιση 

της θεραπείας.

Πάντως λίγες συμβουλευτικές  συνεδρίες  δεν είναι  αρκετές για  να 

καλύψουν την ανάγκη των οριακών για υποστήριξη την κρίσιμη στιγμή 

και να καλλιεργήσουν τα κίνητρα για περαιτέρω μακροχρόνια θεραπεία. 

Η παροχής μιας σύντομης παρεμβάσεως στην κρίση ίσως λειτουργήσει 

μόνο ως γέφυρα για πρόσθετη θεραπεία. Πολλές φορές όπως ήδη έχει 

αναφερθεί  οι  οριακοί  ασθενείς  χρειάζονται  συνεχιζόμενη θεραπεία  και 

νοσηλεία (L. Pavan, Roberts, Everly, Camasso, 2005).

Αυτοί  που  έχουν  περισσότερες  από  μία  διαταραχές 

προσωπικότητας, χαμηλό εσωτερικό κίνητρο για θεραπεία και μία τάση 

να βιώνουν έντονο άγχος για τα προβλήματά τους, είναι πρόκληση για το 

νοσοκομείο,  τις  παροχές  του  οπoίου  έχουν  ανάγκη  με  μεγαλύτερη 

συχνότητα (D. Webb, M. Mcmurran, 2009).

Μία  έρευνα  που  έγινε  στην  ψυχοθεραπευτική  μονάδα  του 

Μannheim στη Γερμανία έδειξε ότι απ’ τις 60 γυναίκες που έλαβαν μέρος 

στη  θεραπεία  αυτές  που  διέκοψαν  επιδείκνυαν  υψηλότερα  ποσοστά 

άγχους  και  μεγαλύτερη  αποφυγή  όσον  αφορά  τη  βίωση  αρνητικών 

συναισθημάτων. Επίσης, υπήρχε η τάση για μεγαλύτερη επιθετικότητα 

και αντιλαμβανόμενου στίγματος (Ν.  Rusch,  S.  Schiel,  P.  Corrigun,  F. 

Laihenet, G. Jacob, M. Oischewski, K. Lieb, M. Bohus, 2007).
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Οι  έρευνες  δείχνουν  ένα  υψηλό  ποσοστό  διακοπής  των 

νοσοκομειακών  θεραπειών  στις  διαταραχές  προσωπικότητας.  (44  – 

66%). Η θεραπεία ασθενών σε εσωτερικές ψυχοθεραπευτικές μονάδες 

απαιτείται  όταν  προηγούμενη  ψυχιατρική  θεραπεία  ή  ψυχοθεραπεία 

εκτός νοσοκομείου έχουν αποτύχει.

Τα  πλεονεκτήματα  της  εσωτερικής θεραπείας περιλαμβάνουν 

καλύτερη  συμμόρφωση  με  την  θεραπεία,  ενίσχυση  της  θεραπευτικής 

συμμαχίας,  συστηματική  αντιμετώπιση  των  καταστροφικών 

συμπεριφορών και περιορισμός των πράξεων αυτοκτονίας.

Το  νοσοκομειακό  πρόγραμμα  του  Cassel κατά  κύριο  λόγο 

μοιράζεται  τις  βασικές  κατευθύνσεις  με  τις  άλλες  εσωτερικές 

θεραπευτικές μονάδες. Οι 42 ασθενείς από τους 134 (32%) άφησαν τη 

θεραπεία στις  14 βδομάδες, ενώ 14 ασθενείς (11%) μετά τις  14. Δύο 

(1,5%)  αυτοκτόνησαν ,ενώ ήταν ακόμα στο  νοσοκομείο  και  76 (57%) 

ολοκλήρωσαν τη θεραπεία. Στη έρευνα του Cassel έγινε σύγκριση αυτών 

που  διέκοψαν  πρόωρα,  με  αυτούς  που  συνέχισαν  όσον  αφορά 

δημογραφικά και κλινικά δεδομένα.

Το  36%  των  οριακών  αποχώρησε  στην  πρώτη  φάση  του 

προγράμματος, ενώ το 8% στη δεύτερη. Φαίνεται ότι στην δεύτερη φάση 

έγινε  καλύτερη  επεξεργασία  των  συναισθηματικών  συγκρούσεων που 

αφορούν στον τερματισμό της θεραπείας.

Θεραπευτική προσέγγιση: κουλτούρα- οργάνωση.

(1) Το  προσωπικό  δεν  καταλαβαίνει  τη  συμπεριφορά  των ασθενών. 

Δεν εκτιμά τους φόβους και την ευαλωτότητα που κρύβεται πίσω 

απ’  τις  εκδραματίσεις,  την  επιθετική  συμπεριφορά  και  τη  χρήση 

αλκοόλ.  Προσεγγίζει  όλες  αυτές  τις  συμπεριφορές  με  ένα 

ηθικοπλαστικό και τιμωρητικό τρόπο.

(2) Οι απόψεις των ασθενών δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.
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(3) Το  προσωπικό  περιμένει  πολλά  και  γρήγορα  από  τους 

νεοεισαχθέντες  ασθενείς  στους  οποίους  δε  δίνεται  να 

εγκατασταθούν και να συνηθίσουν την ζωή στη κοινότητα.

Η παροχή της θεραπείας

(1) Η ζωή στην κοινότητα είναι ασύμβατη με την ανάγκη για ιδιωτική 

ζωή.  Οι  προσπάθειες  για  αναζήτηση  προσωπικού  χώρου 

αντιμετωπίζονται  ως  αντίσταση  στην  πλήρη  εμπλοκή  με  τη 

θεραπεία.

(2) Η συμμετοχή στις  δραστηριότητες του νοσοκομείου βιώνεται  σαν 

υποχρεωτική και όχι σαν θεραπευτικός στόχος.

(3) Οι συναντήσεις μιας ομάδας γίνονται συχνά διωκτικές.

(4) Η παροχή της  θεραπείας  δεν είναι  ευέλικτη  για  να συμπεριλάβει 

ασθενείς με διαφορετικό υπόβαθρο και ανάγκες.

(5) Η θεραπευτική προσέγγιση και φιλοσοφία δεν γίνονται σαφή κατά 

την εισαγωγή. Οι ασθενείς δεν γνωρίζουν τι να περιμένουν απ’ τις 

συνεδρίες και τις συναντήσεις της ομάδας.

Η συμβίωση στη θεραπευτική κοινότητα

(1) Σε  μερικούς  ασθενείς  δίνονται  πολλές  ευθύνες  οι  οποίοι 

υποστηρίζουν  τους  ασθενείς  που  κινδυνεύουν  να  περάσουν  σε 

επικίνδυνες πράξεις.

(2) Μία κυρίαρχη υποομάδα ασθενών δημιούργησε μια υποκουλτούρα 

που συμπεριλαμβάνει εκφοβισμούς, συκοφαντίες και απειλές.

Πιθανώς,η καλύτερη εκπαιδευτική και  επαγγελματική κατάρτιση 
εφοδιάζει  τους  ασθενείς  με  ανθεκτικότητα,  ώστε  να  αντέχουν  τις 

δυσκολίες,  ελπίζοντας  σε  θετικά  αποτελέσματα  αργότερα.  Αυτό  το 

εύρημα συμφωνεί με του  Garfield την αναφορά (1994) ότι η κοινωνική 

θέση  συσχετίζεται  με  τη  συνέχιση  μιας  θεραπείας.  Η προοπτική  μιας 
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σύντομης  νοσηλείας  με  μία  εξωτερική  θεραπεία  κατόπιν,  κάνει  πιο 

ανεκτά τα διωκτικά άγχη. Η αμετάβλητη εφαρμογή του προγράμματος, 

χωρίς  να  λαμβάνει  υπόψη  τις  ατομικές  διαφορές,  η  ακαμψία  στην 

εφαρμογή  των  κανόνων.,  η  ηθικολογική,  απολυταρχική  και  άκαμπτη 

συμπεριφορά είναι ένας κίνδυνος. Η υποκουλτούρα που διαμορφώνεται 

και η ελλιπής αντιμετώπιση απ’ το προσωπικό, οδηγεί αρκετούς ασθενείς 

να εγκαταλείψουν τη θεραπεία νωρίς (Μ. Chiesa, C. Drahorad, S. Longo, 

2000).

Μερικές  μελέτες  αναγνωρίζουν  ως  σημαντικές  μεταβλητές  τους 

κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες, το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό 

επίπεδο και τις προηγούμενες θεραπείες.

Σε  μια  ψυχοδυναμική  έρευνα το  1995  για  τους  παράγοντες  που 

προδιαθέτουν για πρόωρη διακοπή απ΄ την ψυχοθεραπεία, βρέθηκε ότι 

η μικρή ηλικία και η εχθρότητα ήταν οι δύο σημαντικές μεταβλητές. Το 

ποσοστό του  drοpout στους 3 μήνες ήταν 31% και στους 6 36%. Στην 

παρούσα έρευνα η υπόθεση ότι η προηγούμενες θεραπείες (εσωτερικές, 

εξωτερικές) και το ιστορικό διακοπής των θεραπειών θα μπορούσαν να 

προβλέψουν το  dropout, δεν υποστηρίχθηκε. Η διάρκεια της θεραπείας 

φαίνεται  να παίζει  κάποιο ρόλο (lifetime)  πίνακας 9-10  (Τ.  Smith,  H. 

Koeniszberg, F. Yeomans, T. Clarkin).

Φαίνεται  ότι  η  συμμετοχή  των  ασθενών  σε  ένα  πλαίσιο,  για 

παράδειγμα,  σε  ένα  νοσοκομείο  ημέρας  για  καιρό  και  ο  απότομος 

αποχωρισμός απ’ τη μονάδα για το ξεκίνημα μιας ατομικής ή ομαδικής 

θεραπείας  αυξάνει  την  πιθανότητα  της  πρόωρης  διακοπής  απ’  τη 

θεραπεία, εκτός και εάν γίνει δουλειά πάνω στα αρνητικά συναισθήματα. 

Το  αν  το  γκρουπ  εμπεριέξει  αυτά  τα  συναισθήματα  εξαρτάται  από 

πολλούς  παράγοντες  ένας  εκ  των  οποίων  είναι  η  εντατικοποίηση 

συνεδριών, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή.
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Η αλληλεπίδραση των ασθενών μεταξύ τους και με το θεραπευτή 

είναι σημαντική, όπως επίσης το τι  συμβαίνει  μέσα στο γκρουπ και τι 

θέση έχει ο κάθε ασθενής μέσα σ’ αυτό.

Οι συνεντεύξεις 12 γυναικών που αφορούν τους λόγους για τους 

οποίους  οι  ασθενείς  εγκατέλειψαν  την  ομαδική  θεραπεία, 

κατηγοριοποιήθηκαν σε 10 παράγοντες:

 Δυσκολίες  κατά την αλλαγή της θεραπείας (απώλεια ,  αισθήματα 

ανακούφισης όταν τελείωσαν το  DT και τώρα δε θέλουν ξεκίνημα 

απ’ την αρχή, αρνητικές εμπειρίες).

 Η ομαδική  θεραπεία  προκάλεσε  μεγάλη ψυχική  ενόχληση (οργή, 

περιφρόνηση, αδυναμία, ενοχή, άγχος).

 Το εξωτερικό γκρουπ ήταν ανεπαρκές (δεν αρκούσε χρονικά).

 Ανεπάρκεια στην χρησιμοποίηση του γκρουπ (δεν μπορούσαν να 

εκφραστούν).

 Περιπλοκότητα των σχέσεων στο γκρουπ.

 Αρνητικοί  παράγοντας  της  σχέσης  θεραπευτή  –ασθενή  (δεν 

εξηγούσαν, δεν δέχονταν τις αδυναμίες τους, παθητικοί).

 Εξωτερικές πιέσεις (στρες για τα καθημερινά προβλήματα).

 Επιθυμία αποχώρησης απ’ τη θεραπεία (να νιώσουν υγιής).

 Χαμηλό  κίνητρο  για  περαιτέρω  θεραπεία  (άλλες  λύσεις  στα 

προβλήματα).

 Εκτίμηση  των  θεραπευτών  ότι  υπερεκτιμούν  την  ωριμότητα  των 

ασθενών (Β. Hummelen, T. Wilberg, S. Karterud, 2007).

Γενικά  το  dropout των  οριακών  ασθενών  είναι  δύο  φορές  η 

συχνότητα  των  νευρωτικών  και  διαταραχών  προσωπικότητας  ,και 

τέσσερις  φορές  περισσότερο  απ’  αυτό  των  σχιζοφρενών  Αυτοί  που 

παραμένουν στη θεραπεία είναι το 33% στους 3 μήνες και 34% στους έξι 

μήνες  σε  έρευνες  με  εξωτερική  ασθένεια.  Στην  έρευνα  της  Linehan 

παρέμειναν  το  85%,  ενδεχομένως,  επειδή  η  θεραπεία  προσφέρει 
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περισσότερες συνεδρίες την εβδομάδα. Σε μία ψυχοδυναμική έρευνα το 

1994 το dropout στους 3 μήνες ήταν 3% συγκριτικά με αυτό του Skodol 

67%  και  του  Gohberg 48%.  Επίσης  το  36%  στους  6  μήνες  είναι 

μικρότερο απ’ αυτό του Gunderson 46% και τα 43% σε ένα δείγμα από 

εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς.

Το  θεραπευτικό συμβόλαιο, η θετική  θεραπευτική σχέση και η 

σοβαρότητα της  ασθένειας  φαίνεται  να παίζουν  σημαντικό  ρόλο στη 

διατήρηση της θεραπείας. Η κατανόηση, η τεχνική και η συμμετοχή του 

θεραπευτή  είναι  σημαντική,  ώστε  να  μπορέσει  να  αντιμετωπίσει  την 

παρορμητικότητα  και  τις  αντιστάσεις  των  ασθενών  (F.  Yeomans,  J. 

Gutfreund, M. Selzer, J. Clarkin, J. Hull, T. Smith, 1994).

H καλύτερη θεραπευτική συμμαχία οδηγεί  σε μικρότερα ποσοστά 

dropout. Έχει βρεθεί υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ της θεραπευτικής 

σχέσης,  της  μεγαλύτερης  ηλικίας  και  του  κινήτρου.  Βρέθηκε  αρνητική 

σχέση μεταξύ της διαπροσωπικής ευαλωτότητας,  της κατάθλιψης, του 

παρανοειδούς  ιδεασμού,  του  ψυχωτικού,  της  εχθρότητας.  Επίσης  η 

ψυχρότητα, η εκδικητικότητα, ο συμβιβασμός, η απόκρυψη συσχετίζονται 

αρνητικά με τη θεραπευτική σχέση (Η. Johansson, M. Eklund, 2005).

Δύο μόνιμες απειλές της θεραπείας είναι το  δίλημμα απώλεια – 

παρείσφρηση. Από τη μία οι  οριακοί  φοβούνται τον αποχωρισμό και 

νιώθουν  έντονη  μοναξιά  διότι  δεν  έχουν  ενδοβάλει  κατευναστικές 

αναπαραστάσεις εαυτού και υποκειμένου, από την άλλη, φοβούνται και 

το  «πνίξιμο»  άρα επιδιώκουν  την  αδύναμη αυτονομία  τους,  συνήθως 

μέσω ναρκισσιστικής συμπεριφοράς.

Με το  Rorschaen μπορούν να γίνουν γνωστές οι αναπαραστάσεις 

των  ασθενών.  Σε  μία  τέτοια  έρευνα  φάνηκε  ότι  οι  οριακοί  διατηρούν 

παθολογικά  ναρκισσιστικά  στοιχεία.  Η  θεραπεία  αυτών  των  ασθενών 

περιλαμβάνει  την  καθιέρωση  ενός  βιώσιμου  θεραπευτικού  πλαισίου, 

προσεκτική διατήρηση ενός σταθερού περιβάλλοντος, ενσυναίσθηση και 

εμπερίεξη των γεμάτων οργή επιθέσεων (Μ. Ηorner, D. Diamond, 1996).
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η ψυχοδυναμική στρατηγική εστιάζει στη διάχυση ταυτότητας με την 

ενεργοποίηση των πρωταρχικών σχέσεων αντικειμένου ,στη μεταβίβαση 

και  την  επεξεργασία  αυτής  της  μεταβίβασης,  καθώς  αυτή  αντανακλά 

εξιδανικευτικές και καταδιωκτικές ενδοβολές. Στόχος είναι η ενοποίηση 

των  αποσυνδεδεμένων τμημάτων και  η  αντικατάσταση  των  αρχαϊκών 

αμυνών  με  πιο  ώριμες  άμυνες:  1) Αναγνώριση  στη  μεταβίβαση  μιας 

πρώιμης  κυριαρχικής  σχέσης  και  περιγραφή της  με  υποθετικό  τρόπο 

καταδεικνύοντας  τα  κυρίαρχα  συναισθήματα.  2) Ο  ψυχοθεραπευτής 

αφήνει  να  φανεί  πως  η  αναπαράσταση  εαυτού  συνδέεται  με  την 

αναπαράσταση αντικειμένου μέσω της συχνής αντίστροφής των ρόλων 

που ενεργοποιούνται στην μεταβίβαση. Ο ασθενής υιοθετεί εναλλακτικά 

μία  αναπαράσταση εαυτού ή αντικειμένου και  την  άλλη την  προβάλει 

στον θεραπευτή. Σε αυτή τη φάση ο ασθενής μπορεί να αναγνωρίσει την 

αντιφατικότητα των συμπεριφορών του. 3) Ο ασθενής που ήδη έχει μάθει 

να  αναγνωρίζει  τις  αντιφατικές  ενδοβολές  εαυτού  και  αντικειμένου  σε 

διαφορετικές φάσεις της ψυχοθεραπείας, τώρα μαθαίνει να τις ενοποιεί 

και να δέχεται ότι μπορεί να τρέφει ταυτόχρονα συναισθήματα αγάπης – 

μίσους για τον εαυτό ή το αντικείμενο και  ότι  τα άτομα δεν είναι ούτε 

απολύτως καλά, ούτε τελείως διωκτικά. Αυτή η σταδιακή ενοποίηση των 

σχέσεων αντικειμένου  στον  εσωτερικό  κόσμο,  οδηγεί  στην  ανοχή της 

αμφιθυμίας,  ωριμάζει  τις  συναισθηματικές  σχέσεις,  περιορίζει  την 
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παρορμητικότητα  και ενισχύει την εμπάθεια αυτών των ανθρώπων. Όλα 

αυτά γίνονται σταδιακά μέχρι την ενοποίηση της ταυτότητας του Εγώ.

                        ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Η ψυχοδυναμική θεραπεία των οριακών οργανώσεων πηγάζει από 

την  ψυχαναλυτική τεχνική. Η διαφορά απ’ την κλασσική ψυχανάλυση 

είναι  ότι  η  οριακή  οργάνωση  προσωπικότητας  χρειάζεται  κάποιες 

τροποποιήσεις στη τεχνική.

Οι βασικές τεχνικές είναι:  1) ερμηνεία,  2) ανάλυση μεταβίβασης, 

3) ουδετερότητα.

Η  ερμηνεία  περιλαμβάνει  την  αποσαφήνιση  της  υποκειμενικής 

εμπειρίας του ασθενή, την διακριτική αντιμετώπιση των συμπεριφορών 

του ασθενή οι οποίες διαχωρίζονται από την υποκειμενική του εμπειρία, 

την ερμηνεία στο εδώ και τώρα του υποθετικού νοήματος της συνολικής 

του συμπεριφοράς και των αντιφάσεων της και τέλος την ερμηνεία της 

υποθετικής προέλευσης της συμπεριφοράς του από το παρελθόν. Στην 

αρχή της ψυχοθεραπείας η αποσαφήνιση, η αντιμετώπιση και η ερμηνεία 

του  υποθετικού  νοήματος  γίνεται  στο  εδώ  και  τώρα  και  μόνο  στο 

προχωρημένο στάδιο της θεραπείας δίνεται  ερμηνεία της ενδεχόμενης 

προέλευσης  της  συμπεριφοράς.  Αυτό  γίνεται  για  να  αποφευχθεί  η 

σύγχυση του παρόντος με το παρελθόν και η αμυντική εκλογίκευση από 

την πλευρά του ασθενή.

-  Η  ανάλυση  της  μεταβίβασης  αναφέρεται  στις  ασυνείδητες, 

παθολογικές  εσωτερικευμένες  σχέσεις  αντικειμένου,  οι  οποίες 

αντανακλώνται  στη  σχέση  με  το  θεραπευτή.  Ο  ασθενής  άθελά  του 
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εμφανίζει μια ασυνείδητη, φανταστική σχέση απ’ το παρελθόν μέσα στην 

μεταβιβαστική  κατάσταση.  Σταδιακά  γίνεται  σύνθεση  μεταξύ  της 

μεταβιβαστικής σχέσης που έχει διαμορφωθεί με τον ψυχαναλυτή και της 

συμπεριφοράς έξω από το ψυχαναλυτικό πλαίσιο για να γίνει η σύνδεση.

- Ο θεραπευτής βοηθά τον ασθενή με μία στάση ουδετερότητας να 

καταλάβει τις  ασυνείδητες αντιφάσεις.  Με αυτή τη στάση ο θεραπευτής 

μπορεί να νιώσει έντονα αντιμεταβιβαστικά συναισθήματα και μία τάση να 

απαντήσει  με  τον  ίδιο  τρόπο  στον  ασθενή.  Χρησιμοποιώντας  την 

αντιμεταβίβαση αντικειμενικά, χωρίς να αντιδράσει, μπορεί να καταλάβει 

καλύτερα τη μεταβίβαση του ασθενή.

- Η  ισχυρή  τάση  των  οριακών  να  περάσουν  από  η  λεκτική 

επικοινωνία στην πράξη (αcting out) συχνά απειλεί την ζωή των ασθενών, 

των άλλων, τη συνέχιση της θεραπείας και το ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο. 

Ο θεραπευτής ίσως χρειασθεί να επιβάλλει  όρια στη συμπεριφορά του 

ασθενή μέσα και έξω από τη θεραπεία. Αυτό είναι μία κίνηση, η οποία 

απομακρύνεται  από τη  τεχνική ουδετερότητας.  Όμως στις  περιπτώσεις 

που κινδυνεύει η ζωή και η ασφάλεια του ασθενή, μία τέτοια παρέμβαση 

είναι  αναγκαία  Η  ερμηνεία  μιας  τέτοιας  παρέμβασης  και  το  πώς  την 

αντιλαμβάνεται  ο  ασθενής  είναι  αναγκαία  για  να  αποκατασταθεί  η 

ουδετερότητα.

- Η καθιέρωση  μιας  ολοκληρωμένης,.  ρεαλιστικής  σχέσης  μεταξύ 

ασθενή και θεραπευτή εκφράζεται μέσω του θεραπευτικού συμβολαίου και 

του θεραπευτικού πλαισίου. Το συμβόλαιο αναφέρεται στην ώρα, το χώρο 

και  τη  συχνότητα  των συνεδριών.  Το  θεραπευτικό  πλαίσιο  αναφέρεται 

στην ελεύθερη και πλήρη επικοινωνία του ασθενή (ελεύθερος συνειρμός) 

και  από την πλευρά του  θεραπευτή  στην  προσεκτική  και  αντικειμενική 

εξερεύνηση  της  επικοινωνίας  αυτής  με  συγκεκριμένο  ενδιαφέρον  και 

σεβασμό.

- Η συχνότητα των συνεδρίων είναι δύο με τρεις την εβδομάδα, ενώ 

στην  κλασσική  ψυχανάλυση  είναι  τρεις  με  πέντε.  Επίσης,  η  ανάλυση 

50



γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο και συνήθως όχι στο ντιβάνι Η καθιέρωση 

των συνεδρίων είναι αρκετές για να επιτρέπεται η ταυτόχρονη ανάλυση 

της εξωτερικής ζωής του ασθενή. 

Στην  πρόσωπο με  πρόσωπο ανάλυση  ο  θεραπευτής  μπορεί  να 

παρατηρεί  και  τη  μη  λεκτική  συμπεριφορά,  ιδιαίτερα  στις  βαριές 

περιπτώσεις που η λεκτικοποίηση είναι ελλιπής. Ο θεραπευτής εκτός απ’ 

τη λεκτική συμπεριφορά παίρνει πληροφορίες και  απ’ το επικοινωνιακό 

στυλ  του  ασθενή  και  τη  δική  του  αντιμεταβίβαση.  Το  συναισθηματικό 

βίωμα  του  θεραπευτή  κάποιες  φορές  αντανακλά  την  υποκειμενική 

εμπειρία  του  ασθενή  (ταυτόχρονη  αντιμεταβίβαση).  Άλλες  φορές 

καταλαβαίνει τι ο ασθενής δεν ανέχεται στον εαυτό του και το προβάλει 

στον  θεραπευτή  (συμπληρωματική  αντιμεταβίβαση).  Ο  θεραπευτής 

χρειάζεται να είναι στοχαστικός και να «μεταβολίζει» την αντιμεταβίβασή 

του κάθε στιγμή πάρα την επικοινωνία του με τον ασθενή. Η καθιέρωση 

ορίων και ρεαλιστικού ελέγχου που να προστατεύει τον ασθενή από την 

αυτοκτονικότητα  και  αυτοκαταστροφικότητα  του  ή  άλλες  επιθετικές 

εκφρορτίσεις είναι τυπικοί στόχοι του θεραπευτικού συμβολαίου.

Το     αρχικό     συμβόλαιο   μπορεί  να  καθιερώσει  μια  αξιοσέβαστη 

πρόληψη κατά της τάσης των ασθενών αυτών να διακόπτουν πρόωρα τη 

θεραπεία τους.

                           ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Ο θεραπευτής προσπαθεί να καθιερώσει μία αμοιβαία αντίληψη της 

πραγματικότητας  σε  κάθε  συνεδρία,  η  οποία  διευκολύνει  τις  γενικές 

κατευθύνσεις  της  ψυχοθεραπείας.  Μ’  αυτόν  τον  τρόπο  ενισχύεται  η 

αξιολόγηση της πραγματικότητας από την πλευρά του ασθενή,πριν ακόμα 

αρχίσει  η  ερμηνεία  του  ασυνείδητου  νοήματος  της  συμπεριφοράς  του 

51



ασθενή στο παρόν. Η σχέση του ασθενή με την ερμηνεία και η στάση του 

απέναντι  σ  αυτά  που  λέει  ο  θεραπευτής,  μπορεί  να  αντανακλούν 

φαντασιώσεις ή να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα.

Έτσι αναλύεται  η θετική και η αρνητική μεταβίβαση, οι πρωταρχικοί 

αμυντικοί  μηχανισμοί,  περιορίζεται  το  πέρασμα  στην  πράξη  και 

εξετάζεται  η  αυτοπαρατηρητικότητα  του  ασθενή  σαν  κομμάτι  κάθε 

ερμηνευτικής  προσπάθειας.  Το  ποια  συναισθηματική  κατάσταση 

κυριαρχεί  σε  κάθε  συνεδρία  έχει  προτεραιότητα  συγκριτικά  με  την 

μεταβίβαση καθ’ εαυτή.

Η άμεση θεραπευτική παρέμβαση είναι απαραίτητη όταν κινδυνεύει 

η ζωή του ασθενή, η ζωή των άλλων ή η φυσική του κατάσταση. Δεύτερη 

προτεραιότητα  αποκτούν  οι  αιφνίδιες  διακοπές  της  ψυχοθεραπείας,  η 

σοβαρή διαταραχή στη λεκτική επικοινωνία είναι τρίτη προτεραιότητα, το 

πέρασμα  από  τον  λόγο  στην  πράξη,  τόσο  εντός  όσο  και  εκτός  της 

ψυχοθεραπείας είναι  τέταρτη προτεραιότητα και  τέλος η αντιμετώπιση 

της ναρκισσιστικών αμυνών είναι μία τελευταία έγνοια του θεραπευτή. Οι 

ναρκισσιστικές  άμυνες  γίνονται  ειδικές  μεταβιβαστικές  αντιστάσεις 

ενάντια  σε  μία  αυθεντική  εξάρτηση  στο  θεραπευτή,  η  οποία  θα 

απειλούσε τον παντοδύναμο εαυτό του ασθενή και θα εξέθετε αυτόν στην 

ενεργοποίηση συγκρούσεων με ασυνείδητη επιθετικότητα και φθόνο, ο 

οποίος πρέπει να επεξεργαστεί στην μεταβίβαση.

Υπάρχουν  συγκεκριμένες  τεχνικές  για  την  αντιμετώπιση  της 

σοβαρής παρανοϊκής παλινδρόμησης. Η εξερεύνηση της  μεταβίβασης 

ψύχωσης συνήθως επιλύει την παρανοϊκή παλινδρόμηση και τη θέση 

της  παίρνει  η  μεταβιβαστική  νεύρωση.  Σε  ασθενείς  με  σημαντική 

αντικοινωνική συμπεριφορά και αντίστοιχη παθολογία του Υπερεγώ είναι 

πιθανή η ενεργοποίηση ψυχοπαθητικών μεταβιβάσεων. Όταν ο ασθενής 

περνάει στην καταθλιπτική μεταβίβαση, δηλαδή όταν μπορεί να βιώσει 

αμφιθυμία,  τύψεις,  έγνοια,  γνώση για  την επιθετικότητά  του προς τον 
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εαυτό  του  και  τους  άλλους  ,  θρήνο  για  την  απώλεια  και  ευχές  για 

επανόρθωση, φαίνεται να προοδεύει. 

Πάντως  όταν  ο  ασθενής  εκδηλώνει  έντονη  καταθλιπτική 

μεταβίβαση αυτό  υποδεικνύει  παθολογική  υποταγή  σε  ασυνείδητη 

ενοχή και  αυτό μπορεί  να δημιουργήσει  πρόβλημα στα προχωρημένα 

στάδια της θεραπείας. Από την ψυχοπαθητική μεταβίβαση, περνάει στην 

παρανοϊκή  και  από  αυτήν  στην  καταθλιπτική.  Αυτό  υπονοεί  το 

μετασχηματισμό των  αφόρητων  παθολογικών  ασυνείδητων 

συγκρούσεων μεταξύ αγάπης και μίσους σε συνειδητή επεξεργασία. Ο 

βαθμιαίος  μετασχηματισμός  των  παθολογικών  χαρακτηριστικών 

προτύπων σε  συναισθηματική εμπειρία και  αντανάκλαση εαυτού στην 

μεταβίβαση,  υποδηλώνει  την  ενεργητική  προσπάθεια  του  θεραπευτή 

καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  θεραπείας  να  μεταφράζει  επανειλημμένα 

παθολογικές συμπεριφορές. 

Η  αντιμετώπιση  πρώιμων  τραυματικών  εμπειριών  πολλές  φορές 

είναι αναπόφευκτη, διότι  ο ασθενής επιζητά μέσα από την ασυνείδητη 

επανάληψη τους μέσα στην μεταβιβαστική σχέση να το ξεπεράσει. Φόβοι 

και  φαντασίες  όσον  αφορά  φονικές  και  σεξουαλικές  επιθέσεις, 

πρωτόγονο μίσος και προσπάθειες για να αποδράσουν από τον ψυχικό 

πόνο,  είναι  ο  στόχος  των  ασθενών.  Το  πώς  θα  γίνει  αυτό 

διαφοροποιείται.  Κάποιοι  τείνουν  να  επαναλαμβάνουν  τα  τραυματικά 

γεγονότα και να διαμορφώνουν έντονες μεταβιβαστικές αντιδράσεις. Οι 

ασθενείς  με  σοβαρά  ψυχικά  τραύματα  καταδεικνύουν  μια  ασυνείδητη 

κυριαρχία.

Αυτό το μίσος ενεργοποιείται στη μεταβίβαση με εναλλαγή ρόλων. 

Από τη μία η ταύτιση του ασθενή με το μαζοχιστικό εαυτό ενώ προβάλει 

τα σαδιστικά χαρακτηριστικά στον θεραπευτή ,μπορεί να αντιστραφεί με 

την  ταύτιση  του  ασθενή  με  το  σαδιστικό διώκτη.  Η  συστηματική 

επεξεργασία των ασυνείδητων ταυτίσεων του ασθενή μπορεί να λύσει 
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αυτόν  τον  παθολογικό   αστερισμό  και  να  ενεργοποιήσει  τα 

διχοτομημένα τμήματα του εαυτού του.

Για  να  εξερευνηθούν  και  να  λυθούν  αυτές  οι  συγκρούσεις ο 

θεραπευτής πρέπει να διατηρεί ένα σταθερό θεραπευτικό πλαίσιο και να 

δέχεται  κάποιες  φορές  εποπτεία στην  περίπτωση που έχει  αναπτύξει 

έντονες  και  χρόνιες  αντιμεταβιβαστικές  αντιδράσεις.  Όταν  η  έντονη 

παλινδρόμηση του ασθενή δε συνοδεύεται  από πρόοδο στη ζωή του, 

αυτό  δείχνει  ότι  χρειάζεται  αλλαγή  στη  θεραπευτική  προσέγγιση (Ο. 

Kernberg, 1996).
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Αντιληπτικά δεδομένα
πχ ήχος δυνατός

ελεύθερη ροή
Σωματική διέγερση Υπέρβαση ουδού βίαια εκφόρτιση
Ψυχική διέγερση ένταση ενόρμηση

μετασχηματισμοί
φόρτιση - συνδέσεις

απουσία παρουσία

αναπαραστάσεις

επενδύσεις (αντίληψη διαφορετικών βιωμάτων)
Υπερεπένδυση αναπαριστώντων
στοιχείων γύρω από το τραύμα υπερβολική έντονη δυσφορία δυσφορία ευχαρίστηση

Πτώχευση - παράλυση επάρκεια επενδύσεων στήριγμα κατά την απουσία φυσιολογική αντεπένδυση
άλλων ψυχικών στοιχείων

οριοθετική οργάνωση/
Οριακή λειτουργία Απώθηση διαφοροποίηση Εγώ

απώλεια ένρηξη ανοίκειο οικείο Σταθερότητα

ανοίκειο οικείο
      Μερική αποεπένδυση

Ριζική διχοτόμηση -
ολική αποεπένδυση Επανεπένδυση
(κένωση)

Μη ένταξη οριοθετουσών εμπιεριών

ολική – μερική απώλεια
αναπαραστάσεων



Αδυναμία Αναπαριστάν
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