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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΩΤΗΡΙΑ»  ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΟΞΕΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ  

Ένας προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός 

LOREN  R. MOSHER,1 M.D. 

Μετφρ. Άννα Εμμανουηλίδου 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο συντάκτης του κειμένου επανεξετάζει τα ειδικά κλινικά και κοινωνικά περιβαλλοντικά 

στοιχεία του προγράμματος «Σωτηρία» (Soteria) και των άμεσων επιγόνων του. Η μελέτη δύο 

εφαρμογών του μοντέλου «Σωτηρία» και της τροποποίησής του για τους μακροχρόνιους χρήστες 

υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής φροντίδας αποκαλύπτουν ότι κατά προσέγγιση το 85% με 90% των οξέων 

περιστατικών, που κρίνονται ότι έχουν ανάγκη από άμεση εσωτερική νοσηλεία, μπορούν να 

επιστρέψουν στην κοινότητα χωρίς να έχουν κάνει χρήση της συμβατικής νοσοκομειακής περίθαλψης. 

Η «Σωτηρία», που αρχικά σχεδιάστηκε ως  ένα θεραπευτικό περιβάλλον χωρίς τη χρήση 

ψυχοφαρμάκων, ήταν τόσο επιτυχής στη μείωση των ψυχωσικών συμπτωμάτων σε διάστημα έξι 

εβδομάδων, όσο και η θεραπεία με  αντιψυχωσικά φάρμακα. Στις τροποποιήσεις που δέχθηκε το 

μοντέλο στις εφαρμογές του Crossing Place και McAuliffe House, όπου φιλοξενήθηκαν χρόνια 

περιστατικά, ασθενείς της λεγόμενης περιστρεφόμενης  πόρτας, βρέθηκε ότι τα κλινικά συμπτώματα 

των προσώπων, που αντιμετωπίστηκαν εναλλακτικά, ήταν τόσο βελτιωμένα, όσο και τα αντίστοιχα 

συμπτώματα ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομείο, και μάλιστα με αρκετά χαμηλότερο κόστος. 

Αν εξετάσουμε συνολικά τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα, γίνεται σαφές ότι εναλλακτικοί τρόποι 

παρέμβασης σε οξείες ψυχωσικές κρίσεις είναι το ίδιο ή περισσότερο αποτελεσματικοί από την 

παραδοσιακή νοσοκομειακή φροντίδα, όσον αφορά στη βραχυπρόθεσμη μείωση της ψυχοπαθολογίας 

και πολύ πιο αποτελεσματικοί στο θέμα της μακροπρόθεσμης κοινωνικής επανένταξης. Τα δεδομένα 

που προκύπτουν από την αρχική μορφή του μοντέλου «Σωτηρία», με το οποίο επιχειρήθηκε ένα 

πρόγραμμα χωρίς φάρμακα, σε οικογενειακό περιβάλλον με μη επαγγελματικό προσωπικό, καθώς και 

στοιχεία από την ελβετική παραλλαγή της, τη «Σωτηρία» της Βέρνης, δείχνουν ότι πρόσωπα χωρίς 

                                                 
1
 Σημ. της μετφρ.: Ο ψυχίατρος Loren Mosher (Καλιφόρνια 1933, Βερολίνο 2004) διετέλεσε διευθυντής του αμερικάνικου 

«Κέντρου σπουδών για τη Σχιζοφρένεια», διευθυντής του αμερικάνικου «Εθνικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας», ιδρυτικό 
μέλος και πρώτος editor του „Schizophrenia Bulletin“, του εγκυρότερου αμερικάνικου περιοδικού έρευνας της σχιζοφρένειας, 
και ιδρυτής του μοντέλου της «Σωτηρίας» , που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο του. Αγωνίστηκε σε όλη του τη ζωή για 
μια πιο ήπια και ανθρωπιστική ψυχιατρική και ήρθε σε μετωπική σύγκρουση με ολόκληρο το αμερικάνικο ψυχιατρικό 
κατεστημένο, αντιστεκόμενος με επιχειρήματα στην «εξαγορά της ψυχιατρικής από τις φαρμακευτικές εταιρείες». Σ’ αυτά τα 
πλαίσια προσκάλεσε τους συναδέλφους του σε ανοιχτή συζήτηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ψυχοφαρμάκων 
σε σύγκριση με εναλλακτικές μορφές θεραπείας της σχιζοφρένειας και στη διεξαγωγή κλινικών ερευνών με «σκληρά» 
δεδομένα. Σ’ αυτό το κάλεσμα δεν ανταποκρίθηκε η αμερικάνικη ψυχιατρική κοινότητα. Ο Loren Mοsher παραιτήθηκε το 
1998, μετά από πάνω από 30 χρόνια, από την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία (APA), με μια καυστική ανοιχτή επιστολή, 
στην οποία κατηγορούσε ανοιχτά τους συναδέλφους του για συμπαιγνία με τις φαρμακευτικές εταιρείες εις βάρος των 
ασθενών τους. Πέθανε το 2004 στο Βερολίνο σε ηλικία 71 ετών. 
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μακροχρόνιες νοσηλείες σε ψυχιατρεία (με διάρκεια παραμονής λιγότερη από 30 μέρες) 

ανταποκρίνονται ιδιαίτερα θετικά από θεραπευτική άποψη στις ειδικές κοινωνιοθεραπευτικές 

συνθήκες, που καθόρισε με σαφήνεια το μοντέλο της «Σωτηρίας» και οι οποίες μπορούν  εύκολα να 

αντιγραφούν-υιοθετηθούν σε νέες προσπάθειες. Επισκοπήσεις άλλων ερευνών, που  μελετούν την 

παραπομπή προσώπων, που κρίνεται ότι χρήζουν άμεσης νοσοκομειακής φροντίδας, στα 

"εναλλακτικά" προγράμματα, έχουν δείξει με συνέπεια ισοδύναμα ή καλύτερα κλινικά αποτελέσματα 

στα πλαίσια των εναλλακτικών δομών, με σαφώς χαμηλότερο κόστος. Παρόλα αυτά, τα εναλλακτικά 

στην κλασική ψυχιατρική νοσηλεία προγράμματα δεν έχουν γνωρίσει ευρεία εφαρμογή - ενδεικτικό για 

το σημαντικό χάσμα που παρατηρείται ανάμεσα στα ερευνητικά αποτελέσματα και την κλινική 

πρακτική. 

 

Εισαγωγή  

 

Το 1961, ως ειδικευόμενος γιατρός, που ήξερα ότι επρόκειτο σύντομα να ξεκινήσω τη σταδιοδρομία 

μου ως ψυχίατρος, υπέφερα από  κάτι που θα μπορούσε αναδρομικά να ονομαστεί υπαρξιακή κρίση. 

Για πρώτη φορά πήρα την ευθύνη για πρόσωπα που σύντομα  θα πέθαιναν - και ήμουν ανίκανος να 

κάνω κάτι γι αυτά, εκτός από το να προσπαθήσω να καταλάβω την εμπειρία τους. Οι άνθρωποι αυτοί 

περιέγραφαν συχνά πόσο ανίσχυροι και χωρίς προσωπικότητα αισθάνονταν στους χώρους 

νοσηλείας: "είμαι απλά αυτός με τον καρκίνο στον πνεύμονα" ή "γιατί δεν μπορείτε να κάνετε κάτι για 

να μπορώ να αναπνεύσω - πνίγομαι " ή "το μόνο, που έχει  κάνει αυτό το μέρος είναι να με κάνει να 

αισθάνομαι ένα τίποτα – αφού δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα με μένα, αφήστε με στην ησυχία μου." 

Για πρώτη φορά αντιμετώπισα τη θνητότητά μου και μαζί με αυτό την υποβάθμιση, την αποκτήνωση 

και την ανικανότητα της διαδικασίας, που θα μπορούσε να συνοδεύσει έναν άνθρωπο στην πορεία 

αυτή – ιδιαίτερα, εάν είχε την κακοτυχία να νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο, όπως αυτό στο οποίο 

εργαζόμουν. 

Η προηγούμενη εντατική ψυχοθεραπεία που είχα κάνει ως φοιτητής ιατρικής προφανώς δεν με 

είχε προετοιμάσει για να αντιμετωπίσω τη θνητότητα, συνδυασμένη με τις τελετές υποβάθμισης που 

κυριαρχούσαν μέσα στο ίδρυμα. Όντας τότε ένας νεαρός διανοούμενος, αναζήτησα βοήθεια στα 

ερωτήματά μου στη βιβλιοθήκη. Ο υπαρξισμός του Rollo May (1958) αποτέλεσε μια αρχή για την 

αναζήτηση και τη βαθύτερη μελέτη αυτού που βίωνα προσωπικά. Με τη βοήθεια του βιβλίου του May 

και ενός υπαρξιστή αναλυτικού δασκάλου (Δρ Ludwig Lefebre), μελέτησα τα συγγράμματα διάφορων 

φαινομενολόγων - υπαρξιστών φιλοσόφων (π.χ., Allers, 1961 Boss,1963 Hegel, 1967 Husserl, 1967 

Sartre, 1956 Tillich, 1952 και άλλων) σε μεγαλύτερο βάθος. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το ανοικτό 

τους πνεύμα, χωρίς κατηγοριοποιήσεις και προκαταλήψεις, αποτελούσε μια ανάσα καθαρού αέρα σε 
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μια ορθολογιστική εποχή, προσανατολισμένη σε προσεγγίσεις (όπως η ψυχανάλυση), που εστίαζαν 

στη διαταραχή και το πρόβλημα.  

Έτσι, μετέφερα στην ψυχιατρική πράξη μου μια φαινομενολογία, με βάση το "έχουμε στο χέρι 

μόνο αυτό που βλέπουμε ". Αυτή η αρχή κυριάρχησε σταδιακά στις αλληλεπιδράσεις μου με τους 

ασθενείς, μαζί με την ευαισθησία μου σε ζητήματα επιβολής της εξουσίας, ειδικά όπως αυτά 

εκδηλώνονται σε συμβατικές θεσμικές πρακτικές. Οι δάσκαλοί  μου στην ψυχιατρική (π.χ. Δρ Elvin 

Semrad και Norman Paul) με δίδαξαν πώς να ακούω και να προσπαθώ να βρω νόημα στις 

διαστρεβλωμένες επικοινωνίες των ασθενών μου και των οικογενειών τους (το 1962!) κάνοντας ό,τι 

καλύτερο μπορώ για να μπω στη θέση τους. O Harry Stack Sullivan (1962) και η θεωρία του διπλού 

δεσμού (double bind theory) μου παρείχαν μια θεωρητική υποστήριξη (Bateson et al, 1956). Έμαθα 

επίσης πώς να θέτω ερωτήματα και να αναζητώ απαντήσεις στα θέματα που με ενδιέφεραν στο έργο 

μεγάλων ερευνητών (π.χ. του Δρ Martin Orne). Απ’ την άλλη, το ίδιο το ίδρυμα μου πρόσφερε τις κύριες 

αναφορές στο φαινόμενο του "ολοκληρωτικού ιδρύματος" (Goffman,1961): τον απολυταρχισμό, τα 

τελετουργικά υποτίμησης, την κατασκευή και τη διαιώνιση της αδυναμίας, την εξάρτηση, την 

ετικετοποίηση και την προτεραιότητα των θεσμικών αναγκών στη συνείδηση των ανθρώπων, που 

φαινομενικά ήταν εκεί για να εξυπηρετούν ασθενείς. Αυτά τα θεσμικά μαθήματα δεν ήταν μέρος του 

επιμορφωτικού προγράμματος. Στην πραγματικότητα, οι προσπάθειές μου να είμαι χρήσιμος στους 

ασθενείς μου διακόπτονταν από αυτές τις ανάγκες, που όφειλα να καλύψω ως μέλος της λειτουργίας 

του θεσμού. Όταν έθετα αυτά τα ζητήματα, τις περισσότερες φορές γίνονταν αντικείμενο άρνησης, 

εκλογικεύονταν ή απλά ακυρώνονταν: "Εδώ είστε απλά ένας εργαζόμενος και δεν είστε ακόμα σε θέση 

να καταλάβετε, γιατί αυτές οι διαδικασίες δεν είναι όπως τις βλέπετε." Μέσα από μια σειρά τέτοιων 

εμπειριών, άρχισα να πιστεύω ότι τα ψυχιατρικά νοσοκομεία δεν είναι συνήθως το κατάλληλος τόπος, 

για να είναι κανείς παράφρων.  

Αν και τα στρατεύματα του Thorazine (βλ. Smith, Klein, French για τη δαπάνη του 1956– βλ. 

Braden Johnson [1990]) είχαν ήδη κάνει την πρώτη επιτυχημένη τους επέλαση με τα νευροληπτικά 

φάρμακα, δεν έγινα ποτέ αληθινός οπαδός των "μαγικών σφαιρών", που συνήθως αποδίδονται σ’ 

αυτά. Παρόλο που εκπαιδεύτηκα ως ψυχίατρος με μια φιλοσοφία που έδινε έμφαση στην 

ψυχοφαρμακολογία  (π.χ. από τον  Δρ Gerald Klerman), κατά κάποιον τρόπο δε συνάντησα ποτέ έναν 

Λάζαρο μεταξύ των ασθενών, που προσπάθησα να θεραπεύσω με τα καλύτερα ψυχοφάρμακα. Η 

εμπειρία μου με οδήγησε  και πάλι να επανεξετάσω κριτικά την αναδυόμενη απόλυτη 

ψυχοφαρμακολογική κυριαρχία πάνω στα πιο διαταραγμένα πρόσωπα. Πράγματι, εκείνα τα πρόσωπα 

φάνηκαν να εκτιμούν τις αδέξιες -μερικές φορές- προσπάθειές μου να καταλάβω αυτούς και τις ζωές 

τους. Επειδή δεν είχα διαπιστώσει ότι τα φάρμακα έπαιζαν κάποιον σοβαρό ρόλο στη διαδικασία να 

βοηθήσω τους ασθενείς μου, πίστεψα περισσότερο στις διαπροσωπικές παρά στις νευροληπτικές 
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"θεραπείες." Ανησυχούσα για αυτό που συνέβαινε τις 164 ώρες εβδομαδιαίως, που οι ασθενείς μου 

δεν ήταν μαζί μου – προσπαθούσε το υπόλοιπο κομμάτι του κόσμου τους να τους  καταλάβει και να 

σχετιστεί με νόημα μαζί τους; 

Έτσι στη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου κράτησα ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινής 

σοφίας στον τρόπο που έθετα τα ερωτήματα, παρόλο που δεν εκφραζόταν πάντα με συνεπή και 

παραγωγικό τρόπο. Στο ενδιαφέρον μου να κατανοήσω τη σημασία της τρέλας, τις οικογένειες και την 

εξέλιξη της έρευνας γύρω απ’ αυτές, προστέθηκε και η εμπειρία μου από το ίδρυμα. Αν τα μέρη που 

αποκαλούνται νοσοκομεία δεν είναι κατάλληλα για τους ανθρώπους που παρουσιάζουν μια 

διαταραγμένη και κοινωνικά ενοχλητική συμπεριφορά, τότε ποια είδη κοινωνικών περιβαλλόντων θα 

μπορούσαν να είναι; Κατά το διάστημα 1966-1967, αυτό το ενδιαφέρον τράφηκε από το εγχείρημα του 

R.D. Laing και των συναδέλφων του στο Kingsley Hall του Λονδίνου. Η  αποδόμηση της ιδέας της 

τρέλας και του τρελοκομείου, που πραγματοποιήθηκε εκεί, παρήγαγε τις ιδέες για το πώς ένα 

περιβάλλον σε κοινοτικό επίπεδο, που θα ήταν υποστηρικτικό, προστατευτικό, και θα προωθούσε τη 

φυσιολογικοποίηση, θα διευκόλυνε την επανασυγκρότηση των ψυχολογικά διασπασμένων 

ανθρώπων, χωρίς τεχνητές θεσμικές διασπάσεις της εσωτερικής τους διαδικασίας. Αυτό, 

συνδυασμένο με την υπαρξιστική-φαινομενολογική μου ψυχοθεραπεία και την προκατάληψή μου κατά 

των νευροληπτικών φαρμάκων, οδήγησαν το 1969-1971 στο σχέδιο και την εφαρμογή του ερευνητικού 

προγράμματος Soteria.  

Το Soteria είναι μια ελληνική λέξη που σημαίνει τη σωτηρία ή την απελευθέρωση. Εκτός από 

τις προσωπικές μου φιλοσοφικές ιδέες το πρόγραμμα ενσωμάτωσε ιδέες από την εποχή της "ηθικής 

θεραπείας" στην αμερικανική ψυχιατρική (Bockhoven, 1963), τη διαπροσωπική θεωρία του Sullivan 

(1962) και το ειδικά σχεδιασμένο περιβάλλον του για τα άτομα με  σχιζοφρένια στο νοσοκομείο 

Sheppard και Enoch Pratt στη δεκαετία του '20, τη θεωρία της ετικετοποίησης (Scheff, 1966), την 

εντατική ατομική θεραπεία βασισμένη στη θεωρία του Jung (Perry, 1974) και τη φροϋδική ψυχανάλυση 

(Fromm-Reichman,1948, Searles, 1965), την ιδέα της προσωπικής ωρίμανσης μέσα από την ψύχωση 

(Laing, 1967 Menninger, 1959), και παραδείγματα παρέμβασης σε κοινοτικό επίπεδο όπως το 

Fairweather Lodges (Fairweather et al, 1969). 

 

Το πρόγραμμα «Σωτηρία» (1971-1983)  

 

Ο σχεδιασμός αυτού του προγράμματος ήταν μια τυχαία ανάθεση, μια διετής συγκριτική έρευνα 

ανάμεσα στα αποτελέσματα της μεθόδου θεραπείας του Soteria  και σ’ αυτά "συνηθισμένων" 

παρεμβάσεων στο πλαίσιο ψυχιατρικών μονάδων γενικών νοσοκομείων, για  πρόσωπα  που 

πρόσφατα  διαγνώστηκε ότι έχουν  σχιζοφρένια και που κρίθηκε ότι έχουν ανάγκη εισαγωγής σε 
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νοσοκομείο. Σ’ αυτήν την εμπειρία έχουμε αναφερθεί εκτενώς αλλού (βλ. ειδικά Mosher et  al, 1978, 

1995). Εκτός από το κριτήριο μιας σύντομης προϊστορίας προηγούμενων ψυχιατρικών εισαγωγών, 

συντομότερων από 30 μέρες (επρόκειτο δηλ. για πρόσωπα "που είχαν πρόσφατα διαγνωστεί"), το 

πρόγραμμα Soteria επέλεξε 18 έως 30 υποκείμενα με κριτήριο να είναι άτομα ανύπανδρα, να μπορούν 

τρεις ανεξάρτητοι εκτιμητές να συμφωνήσουν σύμφωνα με τα κριτήρια του DSM-ΙΙ στη διάγνωση της 

σχιζοφρένιας και να παρουσιάζουν τουλάχιστον τέσσερα από τα επτά συμπτώματα του Bleuler, ώστε 

να μπορούν να διαγνωστούν ως άτομα φέροντα τη διάγνωση του Bleuler για τη σχιζοφρένεια (πίνακας 

1). Η εκδήλωση της νόσου σε νεαρή ηλικία (18 έως 30 έτη) και τα κριτήρια οικογενειακής κατάστασης 

είχαν σκοπό να προσδιορίσουν μια υποομάδα προσώπων που εντοπίστηκε με  σχιζοφρένια, τα οποία 

θεωρούνται ότι βρίσκονται στατιστικά σε μεγάλο κίνδυνο να αποκτήσουν μια μακρόχρονη ψυχιατρική 

αναπηρία. Θεωρήσαμε ότι  σε εκείνα τα άτομα πρέπει να παρέχουμε πειραματικά μια διαδικασία,  που 

να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε μακροχρόνια βάση. Όλα τα  υποκείμενα ήταν 

ασθενείς του δημόσιου τομέα, που στεγάστηκαν στο ψυχιατρικό δωμάτιο έκτακτης ανάγκης ενός 

νοσοκομείου στα προάστια  του Σαν Φρανσίσκο στην περιοχή Bay. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Το πρόγραμμα Σωτηρία : κριτήρια ερευνητικής επιλογής υποκειμένων 

1.Διάγνωση: κατά DSM ΙΙ σχιζοφρένια (3 ανεξάρτητοι νοσοκομειακοί γιατροί)   

2. Κρίνεται ότι έχουν ανάγκη από εισαγωγή σε νοσοκομείο  

3. Πληρούν 4 από 7 διαγνωστικά συμπτώματα του Bleuler (2 ανεξάρτητοι νοσοκομειακοί γιατροί) 

4. Δεν έχουν περισσότερη από μια προηγούμενη εισαγωγή σε νοσοκομείο για 30  ή λιγότερες μέρες 

5. Ηλικία: 18-30 ετών 

6. Οικογενειακή κατάσταση: άγαμος 

  

Βασικά, η μέθοδος Soteria μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια σε 24-ωρη βάση εφαρμογή 

διαπροσωπικών φαινομενολογικών παρεμβάσεων από μη επαγγελματικό προσωπικό, συνήθως χωρίς 

χρήση νευροληπτικών φαρμάκων, στα πλαίσια ενός μικρού, σπιτικού, ήρεμου, ενθαρρυντικού, 

προστατευτικού και ανεκτικού κοινωνικού περιβάλλοντος. Το κύριο μέρος της πρακτικής της 

διαπροσωπικής φαινομενολογίας εστιάζει στην ανάπτυξη μιας μη κατευθυντικής, μη ελεγκτικής, αλλά 

γεμάτης ενεργητική κατανόηση σχέσης με το ψυχωσικό πρόσωπο, το οποίο δεν οφείλει να κάνει τίποτα 

ρητά θεραπευτικό ή ελεγχόμενο. Με λίγα λόγια, μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια στάση που 

χαρακτηρίζεται από: το "να είσαι με (το άλλο πρόσωπο)" "να περιμένεις προσεκτικά," "να προσπαθείς 

να μπεις στη θέση του άλλου," ή "να είσαι συνοδός σε ένα ταξίδι με LSD" (θυμηθείτε, αυτό γινόταν στις 

πρώτες  δεκαετίες του '70 στην Καλιφόρνια). Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί με το χρόνο μια κοινή 
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εμπειρία πάνω στη σημασία  που παίρνει για τον πελάτη το ιδιαίτερο κοινωνικό του πλαίσιο στο 

παρόν και στην ιστορική του εξέλιξη. Σημείωση: στη «Σωτηρία» δεν υπήρχε καμία θεραπευτική 

"συνεδρία". Εντούτοις εκεί έλαβε χώρα πολλή "θεραπεία", καθώς το προσωπικό εργάστηκε ήπια για να 

χτίσει με το χρόνο γέφυρες ανάμεσα στα αποδιοργανωμένα συναισθηματικά κομμάτια των ατόμων και 

στα γεγονότα ζωής, που φαίνονταν να καταστρέφουν την ψυχολογική τους συγκρότηση. Το πλαίσιο 

που επικρατούσε μέσα στο σπίτι ήταν ένα πλαίσιο, που χαρακτηριζόταν από θετικές προσδοκίες και 

την πίστη ότι η αναδιοργάνωση και η επανένταξη των φιλοξενούμενων προσώπων είναι κάτι που 

μπορεί να επιτευχθεί με αυτές τις φαινομενικά μινιμαλιστικές παρεμβάσεις.  

Η πρώτη  Soteria άνοιξε το 1971. Μια παραλλαγή της ("Emanon") άνοιξε το 1974 σε μια άλλη 

κωμόπολη στα προάστια της περιοχής Bay του Σαν Φρανσίσκο. Αυτό έγινε επειδή σύντομα είδαμε ότι 

η μέθοδος Soteria "λειτούργησε" κλινικά. Η παραλλαγή αυτή είχε στόχο να εξετάσει την κριτική που 

είχε ακουστεί, ότι τα αποτελέσματά μας ήταν το μοναδικό προϊόν από μια και μοναδική ομάδα 

προσώπων και προσδοκιών. Το πρόγραμμα δημοσίευσε αρχικά ετήσια αποτελέσματα το 1974 και το 

1975 (Mosher και Menn, 1974 Mosher et Al, 1975). Παρά τη συστηματική επανάληψη των θετικών 

αποτελεσμάτων (Mosher και Menn, 1978, Matthews et Al, 1979) σε πρόσφατα διαγνωσμένα ως 

ψυχωσικά άτομα (1971-1976), το πρόγραμμα Soteria τελείωσε το 1983. Λόγω των διοικητικών 

προβλημάτων και της έλλειψης χρηματοδότησης, τα στοιχεία από την ομάδα του 1976-1983 δεν 

αναλύθηκαν έως το 1992. Λόγω των κριτηρίων επιλογής μας και της προαστιακής θέσης των δομών 

φροντίδας, και οι δύο ομάδες – τόσο τα άτομα που περιθάλπηκαν στη «Σωτηρία», όσο και η ομάδα 

ελέγχου - ήταν άνδρες και γυναίκες νεαρής ηλικίας (21 χρονών), συνήθως λευκοί-ές (με μειοψηφία 

10%), με σχετικά καλό μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτοι λυκείου), που ανατράφηκαν σε κλασικές 

μικροαστικές, εργατικές οικογένειες, σε κωμοπόλεις. 

 

Αποτελέσματα 

 Ομάδα 1  (1971-1976): Παρακάτω παρουσιάζονται εν συντομία τα στατιστικά σημαντικά 

αποτελέσματα από την αρχική ομάδα της «Σωτηρίας». 

 Κριτήρια υποδοχής. Τα πειραματικά υποκείμενα και τα μέλη της ομάδας ελέγχου έμοιαζαν στατιστικά 

σημαντικά σε 10 δημογραφικές, 5 ψυχοπαθολογικές, 7 προγνωστικές και 7 προνοσηρές 

ψυχοκοινωνικές (ανεξάρτητες) μεταβλητές . 

 Έκβαση μετά από 6 εβδομάδες. Από την άποψη της ψυχοπαθολογίας, τα υποκείμενα και των δύο 

ομάδων βελτιώθηκαν σημαντικά και συγκρίσιμα μεταξύ τους, παρόλο που τα υποκείμενα στη 

«Σωτηρία» δεν είχαν λάβει νευροληπτικά φάρμακα. Όλοι οι ασθενείς της ομάδας ελέγχου πήραν 

αυξημένες δόσεις αντιψυχωσικών φαρμάκων στο νοσοκομείο και τους δόθηκε κατά το εξιτήριο 

σύσταση συνέχισης της φαρμακοθεραπείας τους. Στο Follow up που έγινε μετά από δύο χρόνια 
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φάνηκε ότι σ’ αυτό το διάστημα περισσότεροι από τους μισούς είχαν σταματήσει τα φάρμακα. Από τα 

υποκείμενα του «Σωτηρία» 3% έπαιρναν συντηρητική φαρμακευτική αγωγή. 

 Αξιολόγηση του περιβάλλοντος. Επειδή συλλάβαμε το πρόγραμμα «Σωτηρία»  ως  ένα κοινωνικό 

περιβάλλον, που διευκολύνει την ψυχική ανάρρωση των ενδιαφερομένων προσώπων, η συστηματική 

μελέτη και η σύγκριση με το κοινοτικό σύστημα ψυχιατρικής φροντίδας ήταν ιδιαίτερα σημαντικές. Γι’ 

αυτό το σκοπό χρησιμοποιήσαμε την κλίμακα  αξιολόγησης ατμόσφαιρας θαλάμων του Moos (WAS) 

και την κλίμακα COPES (Μοος, 1974, 1975). Οι διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων ήταν 

αξιοπρόσεκτες τόσο στο μέγεθος, όσο και στη σταθερότητά τους για διάστημα μιας δεκαετίας. Τα 

στοιχεία που προέκυψαν από την κλίμακα COPES κατά την αξιολόγηση της πειραματικής εφαρμογής 

Emanon, ήταν εντυπωσιακά όμοια με αυτά που προέκυψαν από την αξιολόγηση της πρώτης 

«Σωτηρίας». Κατά συνέπεια, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα Soteria και τα συμβατικά 

ψυχιατρικά περιβάλλοντα ήταν στην πραγματικότητα πολύ διαφορετικά και ότι τα περιβάλλοντα 

Soteria και Emanon ανταποκρίθηκαν πολύ στις προβλέψεις μας (Wendt et Al, 1983). 

Κοινωνική Προσαρμογή. Αναλύθηκαν δύο ψυχοπαθολογικές, τρεις θεραπευτικές και επτά 

ψυχοκοινωνικές μεταβλητές. Δύο χρόνια μετά από την εισαγωγή σε θεραπευτικό πρόγραμμα 

(νοσοκομείο ή «Σωτηρία») τα υποκείμενα που φιλοξενήθηκαν στη «Σωτηρία» στο διάστημα 1971-1976 

λειτουργούσαν σε σημαντικά πιο υψηλά επαγγελματικά επίπεδα, ζούσαν σημαντικά συχνότερα 

ανεξάρτητα ή με συγκατοίκους, και είχαν λιγότερες επανεισαγωγές. 16 από τα 571 άτομα δεν είχαν 

χρησιμοποιήσει ποτέ νευροληπτικό φάρμακο κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διετίας που κάλυψε η 

έρευνα. 

 Κόστος. Στην πρώτη ομάδα, παρά τις μεγάλες διαφορές στη διάρκεια παραμονής στις πρώτες 

εισαγωγές (από έναν μήνα στη συμβατική λύση μέχρι και πέντε μήνες στη «Σωτηρία»), το κόστος των 

πρώτων 6 μηνών της φροντίδας και για τις δύο ομάδες ήταν περίπου $4000.Τα συνολικά έξοδα ήταν 

παρόμοια (Matthews et al, 1979; Mosher et al, 1978) 

                                                                                                                                                                          

Ομάδα ΙΙ (1976-1982, περιλαμβάνει όλα τα υποκείμενα που έκαναν χρήση των υπηρεσιών του 

Emanon) 

Εισαγωγή διάρκειας έξι εβδομάδων, και αξιολογήσεις του περιβάλλοντος, επιβεβαίωσαν σχεδόν 

ακριβώς τα συμπεράσματα της αρχικής ομάδας. Σχεδόν 25% των πειραματικών υποκειμένων σε αυτήν 

την ομάδα έλαβε κάποια θεραπεία με νευροληπτικά φάρμακα κατά τη διάρκεια των αρχικών 6 

εβδομάδων της φροντίδας  τους. Από τα υποκείμενα που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο πήραν όλα 

φάρμακα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Τα μισά από τα υποκείμενα της πειραματικής ομάδας, 

που είχαν δεχθεί φαρμακοθεραπεία, και 70% από τα πρόσωπα της ομάδας ελέγχου πήραν θεραπεία 

συντήρησης με φάρμακα, μετά το εξιτήριο. Εντούτοις, σε αντίθεση με την ομάδα 1, μετά από 2 έτη δεν 
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εμφανίστηκε καμία σημαντική διαφορά μεταξύ της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου, όσον 

αφορά στην ένταση  των συμπτωμάτων, στη θεραπεία που στην πορεία έλαβαν 

(συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων και των ψυχιατρικών επανεισαγωγών), και στο συνολικό 

(θετικό ή αρνητικό) αποτέλεσμα. Όσον αφορά στο θέμα της ψυχοκοινωνικής τους αποκατάστασης τα 

υποκείμενα της ομάδας ΙΙ, όπως και αυτά της ομάδας Ι, ήταν πιο ανεξάρτητα στην οργάνωση της ζωής 

τους μετά από 2 έτη. 

Ενδιαφέρον είναι ότι, ανεξάρτητα από την ομάδα θεραπείας, η  καλή ή κακή έκβαση είναι 

δυνατόν να προβλεφθεί με βάση τέσσερις δείκτες ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων πριν την εισαγωγή 

(Mosher et Al, 1992): το επίπεδο εκπαίδευσης (υψηλότερο), τα βοηθητικά γεγονότα (στο παρόν), την 

συνθήκη διαβίωσης (ανεξάρτητη), και την εργασία (επιτυχή). Ως καλή έκβαση ορίστηκε εκείνη στην 

οποία εμφανίζονται το πολύ ήπια συμπτώματα και το άτομο είτε ζει αυτόνομα ή εργάζεσαι  ή πηγαίνει 

στο  σχολείο, και αυτό και στα δύο Follow-up μετά από έναν και μετά από δύο χρόνια (Mosher et Al, 

1995). 

  

Η δεύτερη γενιά  

 Παρόλο που σ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας  ήμουν ενεργά αναμεμειγμένος στο πρόγραμμα Soteria, το 

βασισμένο στο παράδειγμα της Καλιφόρνιας, ζούσα στην Ουάσινγκτον και εργαζόμουν για το Εθνικό 

Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας (NIMH). Το 1972 έγινα ψυχιατρικός σύμβουλος στο Woodley House, ένα 

σπίτι ημερήσιας νοσηλείας, που είχε ιδρυθεί στην Ουάσιγκτον το 1958. Στις συμβουλευτικές 

συναντήσεις που είχα με το προσωπικό, οι εργαζόμενοι έδειχναν συχνά τη στενοχώρια και τη 

δυσφορία τους, όταν περιγράφονταν περιπτώσεις τροφίμων που ήταν σε κρίση, και δεν είχαν άλλη 

επιλογή, παρά να τους νοσηλεύσουν στο ψυχιατρείο. Η εμπειρία τους από τέτοιες νοσηλείες ήταν ότι 

οι άνθρωποι χρειάζονταν στη συνέχεια περίπου 18 μήνες για να συνέλθουν. Έτσι, το 1977, το  

Woodley House άνοιξε ένα νέο πρόγραμμα (αποκαλούμενο "Crossing Place"),  που έμοιαζε με τη 

Σωτηρία, διέφερε όμως από αυτήν στο ότι: 

1) δεχόταν οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρούταν ότι έχει ανάγκη από ψυχιατρική εισαγωγή σε 

νοσοκομείο, ανεξάρτητα από τη διάγνωση, τη διάρκεια της ασθένειας, τη σοβαρότητα της 

ψυχοπαθολογίας, ή το επίπεδο της λειτουργικής βλάβης 

2) ήταν ένα αναπόσπαστο τμήμα του τοπικού δημόσιου κοινοτικού συστήματος ψυχικής υγείας, 

πράγμα που σήμαινε ότι οι περισσότεροι ασθενείς που ήρθαν στο  Crossing Place έπαιρναν  

ήδη ψυχοτρόπες ουσίες και  

3) είχε έναν άτυπο περιορισμό παραμονής στο πρόγραμμα περίπου 30 ημερών, για να γίνει 

οικονομικά ελκυστικό. 
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 Έτσι, αρχίζοντας από το 1977, άρχισε να εφαρμόζεται μια τροποποιημένη μέθοδος της αρχικής 

«Σωτηρίας» σε μια πολύ ευρύτερη βάση ασθενών, αυτών που ονομάζονταν  "σοβαρά και μόνιμα, 

χρόνιοι ψυχικά πάσχοντες". Αν και έχει δημοσιευθεί πρόσφατα μια μελέτη αξιολόγησης του 

μοντέλου του Crossing Place (Fenton et Al, 1998), ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι η μέθοδος 

Soteria "λειτούργησε" με αυτήν την ετερογενή ομάδα ασθενών, η οποία δεν επιλέχθηκε με κανένα 

ερευνητικό κριτήριο. Εξαιτίας της χωροταξικής τοποθέτησής του και του ότι το Crossing Place ήταν 

ανοιχτό σε οποιαδήποτε εισαγωγή, σε σύγκριση με τα υποκείμενα του Soteria, οι συμμετέχοντες 

στο Crossing Place ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία (37), σε μεγάλο ποσοστό (70%) έγχρωμοι, με 

επανειλημμένες εισαγωγές στο παρελθόν, μακροχρόνιοι χρήστες ψυχιατρικών υπηρεσιών (κατά 

μέσο όρο 14 έτη), άνθρωποι που ανατράφηκαν στις φτωχές αστικές οικογένειες γκέτο. Εξαρχής, το 

Crossing Place ήταν σε θέση να επιστρέψει το 90% ή περισσότερο από τις πάνω από 2000 

εισαγωγές (μέχρι το 1997) στην κοινότητα αποφεύγοντας εντελώς την εισαγωγή σε νοσοκομείο 

(Kresky- Wolff et Al, 1984). Σε περισσότερο από τα 20 έτη λειτουργίας του, δεν έχει υπάρξει καμία 

αυτοκτονία συμμετέχοντος κατά την παραμονή του στο πρόγραμμα και δεν έχει εμφανιστεί κανένας 

σοβαρός τραυματισμός προσωπικού. Αν και τα πρόσωπα στα οποία απευθύνονταν ήταν 

διαφορετικά, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα δύο σχήματα (Soteria και Crossing Place) είχαν 

κοινά κριτήρια στην επιλογή του προσωπικού  (Hirschfeld et Al, 1977 Mosher et Al, 1973), κοινή 

φιλοσοφία, κοινά χαρακτηριστικά ως προς δόμηση του θεσμού, και κοινή τη γενική φιλοσοφία των 

θετικών προσδοκιών.  

Το 1986 τα δύο σχήματα του Soteria και του Crossing Place συγκρίθηκαν και 

αντιπαραβλήθηκαν ως εξής:  

Στις επαφές τους με το κοινό, το πρόγραμμα του Crossing Place εμφανίζεται σχετικά 

συμβατικό και αυτού της Soteria μη συμβατικό. Παρά αυτήν την σημαντική διαφορά, οι 

πραγματικές εσωτερικές διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις είναι παρόμοιες μεταξύ τους, όσον 

αφορά στην ανεπισημότητα, την ειλικρίνεια και την έλλειψη επαγγελματικής γλώσσας. Αυτές οι 

ομοιότητες προκύπτουν εν μέρει από το γεγονός ότι κανένα από τα δύο προγράμματα δεν 

αποδίδει το συνηθισμένο ρόλο του ασθενή στους συμμετέχοντες. Το Crossing Place 

υποδέχεται τους "χρόνιους" ασθενείς, και η δημόσια χρηματοδότησή του συμπορεύεται με τα 

ευρέως αποδεκτά πρότυπα στην διάρκειας παραμονής των «ασθενών» (1 έως 2 μήνες). Στην 

έρευνα του προγράμματος Soteria  η διάρκεια παραμονής εξετάζεται ως μια εξαρτημένη 

μεταβλητή, πράγμα που επιτρέπει στο μοντέλο να προσαρμόζεται στις κλινικές ανάγκες των 

πρόσφατα διαγνωσθέντων ασθενών. Η αρχική εστίαση του Crossing Place είναι, από την 

άλλη πλευρά, να βρεθεί το τι χρειάζονται οι πελάτες, ώστε να ολοκληρώσουν σχετικά γρήγορα 

την παραμονή τους, και να μπορέσουν να επιστρέψουν άμεσα στη ζωή τους στην κοινότητα. 
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 Αυτή η ενισχυμένη έμφαση στην ευθύνη του πελάτη, να επιτύχει ο ίδιος έναν στόχο  είναι μια 

τεχνική που στο Woodley House έχει λειτουργήσει επιτυχώς για πολλά έτη. Στη Soteria, τέτοιες 

ερωτήσεις δεν τίθενται, πριν υποχωρήσει η έντονα ψυχωτική κατάσταση - συνήθως 4 έως 6 

εβδομάδες μετά από την εισαγωγή. Αυτός ο χρόνος υπερβαίνει τη μέση διάρκεια της συνολικής 

παραμονής στο Crossing Place. Η μικρότερη μέση διάρκεια παραμονής στο Crossing Place 

οφείλεται πιθανόν στη σχεδόν στερεοτυπική χρήση νευροληπτικών φαρμάκων, ώστε να 

ελεγχθούν τα πιο οξέα συμπτώματα των πελατών τους. Στη Soteria δεν χρησιμοποιήθηκαν 

σχεδόν ποτέ νευροληπτικά κατά τις πρώτες 6 εβδομάδες της παραμονής ενός ασθενή. Αυτοί οι 

χρονικοί περιορισμοί υπαγορεύουν επίσης στο Crossing Place την υιοθέτηση μιας πιο 

τυποποιημένης δομής στην καθημερινότητα από αυτήν της Soteria. Κάθε ημέρα υπάρχει μια 

πρωινή συνάντηση με θέμα "τι  κάνετε για να διορθώσετε τη ζωή σας σήμερα" και υπάρχουν 

επίσης μία ή δύο βραδινές συνελεύσεις του σπιτιού. 

Ο καθένας από τους δύο συμβούλους ψυχίατρους  στο Crossing Place αφιερώνει  μια ώρα 

εβδομαδιαίως συζητώντας με τα μέλη του προσωπικού την πρόοδο του κάθε φιλοξενούμενου, 

ιδιαίτερα τα δύσκολα θέματα, και συνεισφέρει στο να αναπτυχθεί μια συναίνεση στα 

θεραπευτικά πλάνα. Στο Soteria λαμβάνουν χώρα ποικίλες συνεδριάσεις παρέμβασης σε 

κρίση και μόνο μια προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση μία φορά την εβδομάδα. Ο ρόλος 

του συμβούλου ψυχιάτρου ήταν στο Soteria πιο αποδυναμωμένος απ' ό,τι στο Crossing Place: 

δεν συμμετείχε συνήθως στον προγραμματισμό της θεραπείας και δεν είχε καμία προσωπική 

θεραπευτική συνάντηση με ασθενείς. 

Συνοπτικά, σε σύγκριση με το Soteria, το Crossing Place είναι πιο οργανωμένο, έχει μια πιο 

«σφιχτή» δομή, και είναι πιο προσανατολισμένο  σε πρακτικούς στόχους. Οι προσδοκίες των 

μελών του προσωπικού στο Crossing Place είναι θετικές, αλλά πιο περιορισμένες από εκείνες 

του προσωπικού  στο Soteria. Στο Crossing Place, η ψύχωση συχνά δεν εξετάζεται άμεσα από 

τα μέλη προσωπικού, ενώ στο Soteria η προσωπική εμπειρία του ανθρώπου που βιώνει την 

οξεία ψύχωση αποτελεί συχνά ένα κεντρικό σημείο της διαπροσωπικής επικοινωνίας. Στο 

Crossing Place, η χρήση των νευροληπτικών περιορίζει τα ψυχωσικά επεισόδια. Από την ίδια 

τη φιλοσοφία του θεωρείται ότι τα άμεσα κοινωνικά προβλήματα των φιλοξενουμένων  – 

συνήθως «βετεράνων» του συστήματος, που προέρχονται από μειονοτικές αστικές οικογένειες 

χαμηλής κοινωνικής τάξης -, προβλήματα όπως η παντελής έλλειψη χρημάτων, στέγης και 

κοινωνικών σχέσεων, πρέπει να απαντηθούν γρήγορα. Συχνά δεν έχει καν εξασφαλιστεί γι’ 

αυτούς η βασική επιβίωση. Για τους πιο καινούριους στο ψυχιατρικό σύστημα, συνήθως 

λευκούς και επαρχιακής καταγωγής πελάτες της Soteria, αυτά τα προβλήματα υπήρχαν, αλλά 

δεν ήταν τόσο πιεστικά, γιατί η βασική τους επιβίωση δεν βρισκόταν ακόμα σε κίνδυνο. 
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 Τα μέλη του προσωπικού του Crossing Place  αφιερώνουν πολύ χρόνο στο να εμπλέξουν 

άλλα μέλη της ψυχιατρικής κοινότητας στη διαδικασία κάλυψης των αναγκών των πελατών 

τους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι γνωστοί σε πολλούς άλλους ψυχοκοινωνικούς φορείς της 

περιοχής. Το να φέρει κανείς τον καθέναν απ’ αυτούς τους φορείς σε επαφή με τη ζωή ενός 

δεδομένου πελάτη μπορεί να καλύψει το πλήρες ημερήσιο ωράριο ενός επαγγελματία. 

Αντίθετα, οι πελάτες στο Soteria, όντας νέοι στο σύστημα, δεν είχαν κανένα τέτοιο πλαίσιο  

ψυχοκοινωνικών λειτουργών γύρω τους. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Crossing 

Place, οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν να συμμετέχουν και στα άλλα προγράμματά τους, εάν 

είναι κλινικά δυνατό. Στο Soteria, μόνο ο διευθυντής προγράμματος και ο διευθυντής του 

τμήματος συνεργάζονταν παράλληλα τόσο με το Σπίτι, όσο και με το κοινοτικό σύστημα 

ψυχικής υγείας. Στο Crossing Place όλα τα μέλη προσωπικού συνδιαλέγονται με το σύστημα 

ψυχικής υγείας. Λόγω της μικρότερης διάρκειας παραμονής, της έμφασης που δίνεται στην 

άμεση επίλυση πρακτικών προβλημάτων και της απουσίας πελατών στο σπίτι κατά τη 

διάρκεια της ημέρας, το Crossing Place  τείνει να είναι λιγότερο οικείο και προσωπικό απ’ ότι η 

Soteria. Παρόλο που οι διαπροσωπικές σχέσεις των μελών προσωπικού με τους πελάτες τους 

μπορούν να είναι πολύ στενές και οικείες και στο Crossing Place, ειδικά με τα πρόσωπα που 

επανέρχονται… είναι ευκολότερο να μπεις και να βγεις από το Crossing Place χωρίς να έχεις 

μια προσωπικά σημαίνουσα σχέση (Mosher et Al, 1986, pp. 262-264) 

 

Η δημιουργία  μιας δεύτερης γενιάς  

 

Το 1990 ιδρύθηκε στο νομό του Μοντγκόμερι, στη  Maryland, το McAuliffe House, ένα αντίγραφο του 

Crossing Place. Το προσωπικό του Crossing Place βοήθησε να εκπαιδευτούν οι νέοι επαγγελματίες 

στο μοντέλο. Σε διδακτικό επίπεδο υπήρχαν πολυάριθμα άρθρα που περιέγραφαν τη φιλοσοφία, τα 

θεσμικά χαρακτηριστικά, την κοινωνική δομή, και τις συμπεριφορές του προσωπικού του Crossing 

Place και της Soteria, καθώς και ένα εγχειρίδιο θεραπείας από τη Soteria. Η συνεχιζόμενη επιρροή 

που ασκούσα ως φιλόσοφος – κλινικός -θεός - επόπτης είναι σίγουρο ότι κατέστησε ευκολότερη την 

αντιγραφή αυτών των ειδικών πλαισίων. Στην επαρχία του Μοντγκόμερι μπορέσαμε να κάνουμε για 

πρώτη φορά μια συγκριτική έρευνα ανάμεσα σε μια εναλλακτική στο ψυχιατρείο λύση περίθαλψης 

σοβαρά ψυχικά πασχόντων και στο παραδοσιακό, σοβαρότατα πάσχον, και ποτέ πριν ερευνημένο 

δημόσιο σύστημα φροντίδας. Λόγω της επικέντρωσης στην πρώιμη παρέμβαση σε κρίση, αυτό το 

καλά οργανωμένο σύστημα νοσήλευσε σε ένα χρόνο μόλις το 10% των περισσότερων από τους 1500 

χρόνιους ασθενείς, που ζουν στην περιοχή γεωγραφικής του ευθύνης. Και, λόγω ενός καλά 

ανεπτυγμένου συστήματος αντιμετώπισης κρίσεων, λιγότερο από 10% των εισαγωγών ήταν ακούσιες 
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– ενώ το ερευνητικό δείγμα μας σε εκούσιους ασθενείς ήταν αντιπροσωπευτικό ακόμη και των 

δυσκολότερων πελατών με πολλαπλές ψυχοκοινωνικές επιβαρύνσεις. Η έρευνα συμπεριέλαβε χωρίς 

εξαίρεση όλα τα άτομα, που κρίθηκε ότι έχουν ανάγκη από άμεση εισαγωγή, εκτός από εκείνα, που 

παρουσίαζαν περίπλοκα ιατρικά προβλήματα ή βρίσκονταν σε κατάσταση οξείας τοξίκωσης από 

ουσίες. Τα υποκείμενα ήταν τόσο αντιπροσωπευτικά για τον πληθυσμό των προαστίων του 

Μοντγκόμερι, όσο αντιπροσωπευτικό ήταν και το δείγμα του Crossing Place για το αστικό περιβάλλον 

της Ουάσιγκτον: γύρω στα 30, φτωχοί, κατά το 25% μειονότητες, μακρό ιστορικό νόσου και πολλαπλές 

προηγούμενες ψυχιατρικές εισαγωγές. Εντούτοις, πολλοί από τους πελάτες προέρχονταν από εύπορες 

και υψηλού μορφωτικού επιπέδου οικογένειες του Μοντγκόμερι. Τα αποτελέσματα (Fenton et Al, 1998) 

δεν μας εξέπληξαν. Τόσο οι εναλλακτικοί, όσο και οι παραδοσιακοί ψυχιατρικοί θάλαμοι ήταν κλινικά 

ίσοι στην αποτελεσματικότητα, αλλά η εναλλακτική λύση κόστιζε περίπου 40% λιγότερο. Για ένα 

σύστημα, αυτό σημαίνει αποταμίευση περίπου $19.000 ετησίως για κάθε σοβαρά διαταραγμένο, 

χρόνια ψυχικά πάσχον πρόσωπο, που κάνει αποκλειστικά χρήση της εναλλακτικής μορφής φροντίδας, 

αντί του νοσοκομείου. Με δεδομένα του 1993 η συνολική ημερήσια δαπάνη για περίθαλψη στο 

νοσοκομείο ήταν περίπου $500 (συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών δαπανών), έναντι περίπου 

$150 (συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών δαπανών της θεραπείας και των  βοηθημάτων) , 

που χρειάζονταν για την εναλλακτική πρόταση. 

 

 Σημαντικές θεραπευτικές παράμετροι 

 

Σε επίπεδο περιγραφής, τα θεραπευτικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν σαφώς τις εναλλακτικές 

δομές από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, με τη σειρά που πιθανόν τα βιώνει ένας νεοφερμένος ασθενής, 

είναι:  

1) Η τοποθεσία και η εσωτερική διαμόρφωση δεν διαφέρει από άλλες κατοικίες στην κοινότητα, και 

αλληλεπιδρά συνεχώς μαζί της. 

2) Υπάρχει χώρος διαμονής για το πολύ 10 άτομα (6 έως 8 πελάτες και 2 επαγγελματίες), πράγμα 

που δίνει την αίσθηση του σπιτιού. Οι διαδικασίες υποδοχής είναι ανεπίσημες και 

εξατομικευμένες, ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε πελάτη να συμμετέχει σ΄ αυτές.  

3)Ένας από τους κύριους στόχους του προσωπικού είναι να κατανοήσει τις συγκεκριμένες 

συνθήκες και το σχετικό υπόβαθρο, που επιδείνωσαν την κρίση, η οποία οδήγησε στην εισαγωγή. 

Αναμένεται ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια σχέση βασισμένη στην κοινή γνώση που, στη συνέχεια, 

θα επιτρέψει στο προσωπικό για μπει στη θέση του πελάτη. Έτσι θα αντιληφθούν τον τρόπο που 

βιώνει ο πελάτης το κοινωνικό πλαίσιο και το τι πρέπει να αλλάξει για να μπορέσει να επιστρέψει 
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σε αυτό. Η σχετικά μικρή γραφειοκρατία αφήνει χρόνο για μια αλληλεπίδραση, που είναι 

απαραίτητη για τη διαμόρφωση μιας σχέσης. 

4) Μέσα σε αυτήν την σχέση ο πελάτης θα συναντήσει τους ανθρώπους του προσωπικού σε μια 

πολλαπλότητα ρόλων: ως συντρόφους, συνηγόρους, κοινωνικούς λειτουργούς και θεραπευτές – 

παρόλο που δεν γίνεται στο σπίτι καμιά θεραπευτική συνεδρία. Το προσωπικό έχει την 

αρμοδιότητα να παίρνει από κοινού με τον πελάτη τις επί τόπου αποφάσεις. Οι συνεργάτες είναι 

συνήθως γύρω στην ηλικία των 25 ετών, απόφοιτοι κολεγίων, και επιλέγονται βάσει του 

ενδιαφέροντός τους για την εργασία σε αυτό το ειδικό περιβάλλον με ανθρώπους σε ψυχωτική 

κρίση. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν την εργασία ως μεταβατικό στάδιο στην επαγγελματική 

τους εξέλιξη στο χώρο της ψυχικής υγείας. Είναι συνήθως άτομα ψυχολογικά ανθεκτικά, ανεκτικά 

και ευέλικτα, προερχόμενα από οικογένειες χαμηλής και μέσης κοινωνικής τάξης, συνήθως με 

κάποιο «προβληματικό» μέλος   (Ηirschfeld et al., 1977; Mosher et al., 1973, 1992). Σε αντίθεση με 

το συνηθισμένο ψυχιατρικό προσωπικό, είναι εκπαιδευμένοι και επιβλέπονται πολύ στενά στην 

υιοθέτηση και επικύρωση των αντιλήψεων του πελάτη. Η λύση των προβλημάτων και η επίβλεψη, 

που εστιάζεται σε δυσκολίες σχέσεων (π.χ., "μεταβίβαση" και "αντιμεταβίβαση") που οι ίδιοι 

αντιμετωπίζουν, προσφέρονται από συναδέλφους, από τους διευθυντές προγράμματος και από 

τους συμβούλους-ψυχιάτρους (οι τελευταίοι από τους οποίους έρχονται σε ελάχιστη επαφή με τους 

πελάτες).  

5) Τα στελέχη είναι εκπαιδευμένα στο να αποτρέπουν την ανάπτυξη περιττών σχέσεων εξάρτησης 

και, στο βαθμό που είναι δυνατό, να διατηρήσουν την αυτονομία των πελατών στη λήψη 

αποφάσεων. Ενθαρρύνουν επίσης τους πελάτες να μένουν σε επαφή με τη συνηθισμένη θεραπεία 

και τα κοινωνικά δίκτυά τους. Οι πελάτες σχολιάζουν συχνά πόσο διαφορετική είναι αυτή η 

εμπειρία από την εμπειρία μιας νοσοκομειακής περίθαλψης. H διαφορά που  αναφέρουν είναι ότι 

αισθάνονται να έχουν τον έλεγχο και μια αίσθηση ασφάλειας. Βιώνουν επίσης μια συνέχεια στις 

σχέσεις τους με το συνηθισμένο κοινωνικό περιβάλλον τους.  

6) Η πρόσβαση και η αποχώρηση από τη δομή, τόσο στην αρχή, όσο και στη συνέχεια, γίνονται 

όσο το δυνατόν απλούστερα. Υπάρχει ένα ανοικτό κοινωνικό σύστημα, μέσω του οποίου οι 

πελάτες μπορούν να συνεχίσουν τη σύνδεσή τους με το πρόγραμμα, χωρίς επίσημη 

επανεισαγωγή, με σχεδόν οποιοδήποτε τρόπο θέλουν: μέσω τηλεφώνου για υποστήριξη, 

πληροφορίες ή συμβουλές, με περιστασιακές επισκέψεις (συνήθως στο χρόνο γευμάτων), ή μέσω 

προγραμματισμένων συναντήσεων με κάποιο πρόσωπο, με το οποίο είχαν μια ιδιαίτερα 

σημαντική σχέση. Όλοι οι πρώην πελάτες προσκαλούνται σε μια οργανωμένη δραστηριότητα ένα 

βράδυ την εβδομάδα. 
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Χαρακτηριστικά των Θεραπευτικών Κοινωνικών Πλαισίων  

 

Τόσο τα περιγραφικά κλινικά στοιχεία, όσο και τα στοιχεία που προκύπτουν από τις εκτιμήσεις 

προσωπικού και ασθενών (από Moos, 1974, 1975) είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για μια 

σύγκριση ανάμεσα στα προγράμματα της Soteria, του Crossing Place, και του McAuliffe Ηouse με τα 

αντίστοιχα τμήματα οξέων περιστατικών ψυχιατρικών νοσοκομείων (Mosher, 1992; Mosher et Al., 

1986, 1995; Wendt et Al., 1983). 

  Τα κλινικά χαρακτηριστικά των νοσοκομειακών τμημάτων, που περιλαμβάνονται στην πρώτη 

έρευνα της Soteria και έχουν αναφερθεί προηγουμένως (βλ. Wendt et το Al., 1983), εφαρμόστηκαν στα 

ψυχιατρικά τμήματα, που μελετήθηκαν στην έρευνα του Montgomery. Και στις τρεις εναλλακτικές δομές 

ισχύουν τόσο η κλινική περιγραφή των προγραμμάτων Soteria-Crossing Place, όσο και τα "σημαντικά 

θεραπευτικά χαρακτηριστικά", που περιγράφηκαν προηγουμένως. Στη σύγκριση μεταξύ των Soteria, 

Crossing Place και McAuliffe House παρατηρείται μια σταθερή σύγκλιση και των τριών δομών στις 

μεταβλητές της κλίμακας Μοοs, ενώ εμφανίζονται σημαντικές αποκλίσεις και των τριών από τα 

ψυχιατρικά τμήματα των γενικών νοσοκομείων, που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα ως μονάδες 

ελέγχου.  

Η κλίμακα του Moos, το Community-Oriented Program Environment Scales (COPES) μετρά σε 

100 items με κλειστές απαντήσεις  σωστού-λάθους, δέκα ψυχομετρικά ευδιάκριτες μεταβλητές που 

μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες: σχέση/ψυχοθεραπεία, ιατρική φροντίδα, και 

διοίκηση. Τα μοτίβα ομοιοτήτων και διαφορών που προέκυψαν ανάμεσα στους δύο τύπους 

εναλλακτικών δομών (Soteria από τη μια, Crossing Place και McAuliffe House από την άλλη) έχουν 

παραμείνει σταθερά μετά από πολλούς ελέγχους. Το ίδιο έχει παρατηρηθεί και στη μέτρηση διαφορών 

και ομοιοτήτων μεταξύ των νοσοκομειακών τμημάτων και των δύο τύπων εναλλακτικών δομών. Τα 

εναλλακτικά προγράμματα παρουσιάζουν όλα υψηλά σκορ και στις τρεις μεταβλητές σχέσης 

(συμμετοχή, αυθορμητισμός, και υποστήριξη) και στις δύο από τις τέσσερις μεταβλητές της ιατρικής 

φροντίδας: (προσωπικός προσανατολισμός στο πρόβλημα και ανεκτικότητα του προσωπικού στην 

εκδήλωση θυμού). Το Crossing Place και το McAuliffe House, εντούτοις, διαφέρουν από το Soteria σε 

δύο από τις τρεις διοικητικές μεταβλητές: οι δομές δεύτερης γενιάς γίνονται αντιληπτές σαν 

περισσότερο οργανωμένες και με περισσότερα στοιχεία άσκησης ελέγχου από την πλευρά του 

προσωπικού (αρκετά κοντά στα αποτελέσματα των νοσοκομειακών τμημάτων),  από ό,τι ο πρόγονός 

τους (Soteria). Οι διαφορές αυτές είναι αναμενόμενες, αν λάβει κανείς υπόψη το διαφορετικό 

ψυχοκοινωνικό προφίλ των φιλοξενούμενων προσώπων και την πολύ πιο σύντομη διάρκεια 

παραμονής  τους (λιγότερο από 30 μέρες) στους επιγόνους της Soteria.  
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Άλλες εναλλακτικές λύσεις στη νοσοκομειακή περίθαλψη 

 

 Στα 25 και πλέον έτη της επιτυχούς εφαρμογής του προγράμματος Soteria, έχουν αναπτυχθεί στις 

ΗΠΑ ποικίλες εναλλακτικές στην κλασική ψυχιατρική περίθαλψη δομές. Τα αποτελέσματά τους 

(συμπεριλαμβανομένων εκείνων του προγράμματος Soteria) έχουν αναφερθεί εκτενώς από τους Mesler 

et al., 1982a, 1982b; Straw, 1982; Stroul, 1987.Ένα μέρος τους περιγράφηκε λεπτομερέστερα από τον 

Warner (1995). 

Κάθε μια από αυτές τις ανασκοπήσεις βρήκε με συνέπεια ότι οι διάφορες εναλλακτικές δομές 

είχαν θετικότερα αποτελέσματα από τις δομές ελέγχου, όσον αφορά στα περιγραφικά και τα 

ερευνητικά στοιχεία. Ο Straw, παραδείγματος χάριν, διαπίστωσε ότι σε 19 από τις 20 μελέτες που 

ανασκόπησε, οι εναλλακτικές θεραπείες ήταν το ίδιο ή περισσότερο  αποτελεσματικές από τη 

νοσοκομειακή περίθαλψη και κατά μέσο όρο 43% φθηνότερες. Η έρευνα της   Soteria φημιζόταν για το 

ότι ήταν η αυστηρότερη που υπήρχε στην περιγραφή μιας ανθρωπιστικής θεραπευτικής προσέγγισης 

με πρόσωπα, που χαρακτηρίστηκαν ως σχιζοφρενή. Επίσης διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα 

αποτελέσματα της εφαρμογής διάφορων μοντέλων νοσοκομειακής περίθαλψης δεν είχαν υποβληθεί σε 

εξίσου σοβαρό επιστημονικό έλεγχο.  

Εκτός από την Καλιφόρνια, όπου υπάρχουν αρκετές, έχουν αναπτυχθεί πολύ λίγες "αληθινές" 

δομές εσωτερικής φροντίδας, εναλλακτικές στην οξεία εισαγωγή σε νοσοκομείο. Στο δημόσιο τομέα 

υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κίνηση να αναπτυχθούν τα "σπίτια κρίσης", κυρίως για οικονομικούς 

λόγους. Η έκταση ή η επιτυχία τους δεν έχει περιγραφεί ακόμα ολοκληρωμένα. 

Εντούτοις, συνήθως δεν αντιμετωπίζονται και σίγουρα δε χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική 

λύση στην οξεία ψυχιατρική νοσοκομειακή περίθαλψη – παρόλο που αυτό είναι θέμα συζήτησης στις 

τοπικές κοινότητες. Είναι εκπληκτικό ότι η νοσοκομειακή διοίκηση, με όλη την εστίασή της στη μείωση 

του κόστους της νοσοκομειακής περίθαλψης, ούτε έχει αναπτύξει, ούτε έχει προωθήσει την εφαρμογή 

αυτών των σαφώς οικονομικότερων λύσεων. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι σχεδόν όλες οι εναλλακτικές 

δομές φροντίδας στην οξεία νοσοκομειακή ψυχιατρική εισαγωγή ανήκουν στο δημόσιο σύστημα 

ψυχικής υγείας. Οι ιδιωτικές ασφαλίσεις είναι εξαιρετικά απρόθυμες να πληρώσουν την παροχή 

περίθαλψης σε τέτοιες εγκαταστάσεις (βλ. Mosher, το 1983).  

 

Η μοίρα  του Soteria 

 

 Ως κλινικό πρόγραμμα το Soteria έκλεισε το 1983. Η επανάληψη του πειράματος, το Emanon, είχε 

κλείσει το 1980 Παρά τις πολλές δημοσιεύσεις (37 σύνολο), χωρίς ένα ενεργό θεραπευτικό κέντρο 

υπηρεσιών, το Soteria εξαφανίστηκε από τη συνείδηση της αμερικανικής ψυχιατρικής. Το μήνυμά του 
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ήταν δύσκολο για τον τομέα να αναγνωριστεί, να αφομοιωθεί, και να χρησιμοποιηθεί. Δεν 

εναρμονίστηκε με τον αναδυόμενο επιστημονικό, περιγραφικό, βιοϊατρικό χαρακτήρα της αμερικανικής 

ψυχιατρικής, και, στην πραγματικότητα, έθεσε σχεδόν καθεμία από τις αρχές του υπό αμφισβήτηση. 

Ειδικότερα, κατήργησε την ιατρική, την εισαγωγή σε νοσοκομείο, τον επαγγελματικό χαρακτήρα , και 

τα νευροληπτικά φάρμακα, αυτό που ο Szasz (1976) αποκαλούσε "την ιερή αγελάδα της ψυχιατρικής". 

Όσον αφορά στην επικρατούσα τάση της αμερικανικής ψυχιατρικής, συνίσταται, μέχρι σήμερα, στην 

προσπάθεια μιας μελετημένης παραμέλησης και αγνόησης της εμπειρίας της Soteria. Καμία από τις 

δύο πρόσφατες βιβλιογραφικές έρευνες ανασκόπησης γύρω από τη θεραπεία της σχιζοφρένειας δεν 

κάνει αναφορά στο πρόγραμμα (Frances et al., 1996; Lehman and Steinwachs, 1998). 

Δεν υπάρχει καμία νέα αμερικάνικη αντιγραφή του προγράμματος του Soteria. Είναι πιθανό 

ότι, αν προτεινόταν μια αντιγραφή του προγράμματος ως έρευνα, δεν θα έπαιρνε την έγκριση της 

αντίστοιχης επιτροπής δεοντολογίας για την προστασία των ανθρώπων που θα υπόκεινται στη 

θεραπεία, καθώς θα «αποστερούσε» τα μέλη του προγράμματος από μια «γνωστή αποτελεσματική 

θεραπεία» (νευροληπτικά) για τουλάχιστον 2 εβδομάδες.  

Αναπάντεχα, το Soteria έχει ωστόσο έρθει και πάλι στο προσκήνιο στην Ευρώπη. Ο Δρ Luc 

Ciompi, καθηγητής της κοινωνικής ψυχιατρικής στη Βέρνη, Ελβετία, είναι πρώτιστα υπεύθυνος για την 

αναγέννησή του. Λειτουργώντας από το 1984, το Soteria στη Βέρνη έχει επαναλάβει πιστά τα 

συμπεράσματα της αρχικής μελέτης του Soteria. Δηλαδή κατά προσέγγιση τα δύο τρίτα των πρόσφατα 

διαγνωσθέντων προσώπων με σχιζοφρένια αναρρώνουν με ελάχιστη ή καμία φαρμακευτική θεραπεία 

σε 2 έως 12 εβδομάδες (Ciompi, 1994, 1997a, 1997b; Ciompi et al., 1992). Καθώς τα αρχικά άρθρα 

γύρω από το πρόγραμμα Soteria έγιναν γνωστά στην Ευρώπη και ο Ciompi άρχισε να δημοσιεύει τα 

δικά του αποτελέσματα, αναπτύχθηκαν διάφορα παρόμοια προγράμματα. Σε μια συνεδρίαση του 

Οκτωβρίου 1997 που πραγματοποιήθηκε στη Βέρνη, ιδρύθηκε ένας «σύνδεσμος Soteria», με 

επικεφαλής τον καθηγητή Weiland Machleidt της πανεπιστημιακής ιατρικής σχολής του Αννόβερου. Το 

Soteria ζει και ακμάζει, κατά γενική ομολογία, στην Ευρώπη. 


