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Μπορείτε να φανταστείτε μια ψυχιατρική πρακτική στην οποία η πρώτη συνάντηση στην 

περίπτωση μιας ψύχωσης ή άλλης σοβαρής κρίσης οργανώνεται μέσα σε μια μέρα; Στην 

οποία τόσο ο ίδιος ο ασθενής, όσο και η οικογένειά του στην πρώτη συνάντηση και στη 

διαδικασία της θεραπείας μπορούν να πάρουν μέρος όσο κριθεί αναγκαίο; Στην οποία όλοι οι 

επαγγελματίες που έχουν να κάνουν με την οικογένεια – από τον οικογενειακό γιατρό μέχρι 

τον ψυχίατρο, μέχρι την κοινωνική υπηρεσία που πληρώνει – προσκαλούνται στην ίδια 

συνάντηση και ανταλλάσσουν ανοιχτά τις απόψεις τους γύρω από το πώς προέκυψε η κρίση 

και τι θα έπρεπε να γίνει; Όπου οι συνεργάτες παραμένουν οι ίδιοι όσον καιρό χρειάζεται να 

παράσχεται βοήθεια; Και όπου όλες οι συζητήσεις και οι αποφάσεις σχετικά με την 

αντιμετώπιση της κρίσης λαμβάνουν χώρα μπροστά στον ασθενή και την οικογένειά του; 

 Αυτές είναι οι αρχές του ανοιχτού διαλόγου, μιας νέας θεραπευτικής πρότασης στη 

Φινλανδία, η οποία στηρίζεται στην οικογένεια και το κοινωνικό δίκτυο και εφαρμόζεται στη 

δυτική Λαπωνία. Η ανάπτυξη αυτής της ιδέας ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980. Ο Τζέικο 

Σεϊκούλα, συγγραφέας αυτού του άρθρου, διορίστηκε το 1981 ως ψυχολόγος στο νοσοκομείο 

Κεροπούδας, ένα χρόνο αφού είχε αναλάβει την ηγεσία του νοσοκομείου ως διευθυντής ο 

Ζίρκι Κεραίνεν. Η Μπιργκίτα, συγγραφέας αυτού του άρθρου, άρχιζε επίσης το 1982 την 

καριέρα της ως γιατρού στο ίδιο νοσοκομείο. Αργότερα πήρε ειδίκευση στην ψυχιατρική. Η 

Μπιργκίτα εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια ως διευθύντρια στο χώρο της υγείας. Ένα 

σημαντικό μέλος της ομάδας, ο ψυχολόγος Κάουκο Χαρακάγκας, προστέθηκε σ’ αυτήν το 

1986 και σήμερα είναι διευθύνων ψυχολόγος του νοσοκομείου. Από κοινού και με άλλα μέλη 

της ομάδας είχαμε την ιδέα να οικοδομήσουμε ένα σύστημα επικεντρωμένο στην οικογένεια 

και επειδή είχαμε έλεγχο  του θεραπευτικού σχεδιασμού για τους ασθενείς που εισάγονταν 

στο νοσοκομείο μας μπορούσαμε να εισαγάγουμε νέες πρακτικές και να φροντίσουμε για την 

συνέχισή τους. 

Το καινούριο πρόγραμμα δεν προέκυψε αυτόματα από μια κεντρική απόφαση, αλλά 

αναπτύχθηκε μέσα από την ανάλυση προβλημάτων της καθημερινής πράξης και μέσα από 

την προσπάθεια να τα λύσουμε αλλάζοντας την οργάνωση του συνολικού συστήματος. Η 

ανάπτυξη του ανοιχτού διαλόγου πέρασε από διάφορες φάσεις. Τα σπουδαιότερα βήματα 

ήταν: 1) Στη θέση συστημικής οικογενειακής θεραπείας εισαγάγαμε από το 1984 ανοιχτές 

συναντήσεις οικογενειακής φροντίδας 2) Το 1987 ιδρύθηκε στο νοσοκομείο ένα τμήμα 



αντιμετώπισης κρίσεων, για να οργανώσει ομάδες εξειδικευμένης παρέμβασης για ασθενείς 

από τα τμήματα οξέων. 3) Όλα τα ψυχιατρικά εξωτερικά ιατρεία άρχισαν από το 1990 να 

οργανώνουν κινητές μονάδες παρέμβασης σε κρίση. Αυτό σημαίνει ότι από την αρχή της 

δεκαετίας του 1990 το συνολικό ψυχιατρικό σύστημα στην μικρή επαρχία Λένζι-Πόγια 

νοτιοδυτικά της φινλανδικής Λαπωνίας εφαρμόζει την ιδέα που θα περιγραφεί εδώ. Σ’ αυτό 

το άρθρο περιγράφουμε τις βασικές ιδέες του ανοιχτού διαλόγου. Συμπεριλαμβάνουμε το 

μοντέλο της δυτικής Λαπωνίας και προσθέτουμε σ΄ αυτό κάποια στοιχεία από άλλες χώρες, 

που υιοθέτησαν το μοντέλο του ανοιχτού διαλόγου. 

 

 

Πριν το άνοιγμα των συνόρων 

 

Στην αρχή της ανάπτυξης του συστήματος φροντίδας για ασθενείς σε οξεία κρίση, που 

νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο του Κεροπούδας στο Τόρνιο, είχαμε δύο βασικούς στόχους. Ο 

πρώτος ήταν η εφαρμογή ψυχοθεραπείας σε ασθενείς με διάγνωση σχιζοφρένεια. Αυτό δεν 

εκπλήσσει ιδιαίτερα, γιατί το νοσοκομείο Κεροπούδας είχε εκείνη την εποχή εκατοντάδες 

χρόνιους ασθενείς, οι οποίοι ίσχυαν ως ανίατοι και μεταφέρθηκαν ως τέτοιοι στο ψυχιατρείο 

Β, ένα ίδρυμα χρονίων. ΟΙ συνεργάτες είχαν πια να αντιμετωπίσουν ασθενείς σε οξεία 

ψυχωσική κρίση και έπρεπε να προσφέρουν πιο εντατική φροντίδα ή μια φροντίδα σε 

τμήματα οξέων και έπρεπε ως εκ τούτου να μάθουν να δουλεύουν  με τα ψυχολογικά 

αποθέματα ασθενών που παρουσίαζαν ψυχωσικά προβλήματα. 

Στην Φινλανδία η ψυχοθεραπεία προσφέρεται στα πλαίσια του εθνικού συστήματος 

υγείας. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η προγραμματική ανάπτυξη και έρευνα, που διεξάγεται από 

τη δεκαετία του 60 στην ψυχιατρική κλινική του Τουρκού από τον καθηγητή Ίργιο Άαλεν και 

την επιστημονική του ομάδα. Αυτή η ομάδα ξεκίνησε μια ατομική ψυχοδυναμική 

ψυχοθεραπεία και από το τέλος  της δεκαετίας του 70 συμπεριέλαβε στη δουλειά της και την 

οικογένεια. Ονόμασαν αυτό το μοντέλο θεραπεία προσανατολισμένη στις ανάγκες για να 

τονίσουν ότι κάθε διαδικασία φροντίδας είναι μοναδική και πρέπει να προσαρμόζεται στις 

ειδικές ανάγκες του καθενός ασθενούς. Τη δεκαετία του 80 συστηματοποίησαν αυτό το 

μοντέλο στα πλαίσια του εθνικού προγράμματος για τη Σχιζοφρένεια του φινλανδικού 

κράτους. Όρισαν πέντε σημεία έμφασης: 1) άμεση πρώιμη παρέμβαση 2) Σχεδιασμός της 

φροντίδα για την κάλυψη των εξατομικευμένων και ρευστών αναγκών του ασθενούς και της 

οικογένειάς του 3) προσοχή στη θεραπευτική στάση κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και της 

θεραπείας 4) συνέχεια της θεραπευτικής διαδικασίας 5) συνεχής έλεγχος της θεραπευτικής 



προόδου και του αποτελέσματος (Alanen 1997/ Alanen, Lehtinen, Räkköläinen, Aaltonen 

1991). Λαμβάνοντας υπόψη σοβαρά τη μακρά παράδοση της Φινλανδίας στη θεραπεία της 

σχιζοφρένειας η ιδέα του ανοιχτού διαλόγου στη δυτική Λαπωνία σήμαινε την οργάνωση 

ψυχοθεραπευτικής βοήθειας για όλους τους ασθενείς μέσα στο φυσικό κοινωνικό 

υποστηρικτικό τους σύστημα. 

 

 

Τι είναι ο Ανοιχτός Διάλογος; 

 

Με τον όρο «Ανοιχτός Διάλογος»  αποδόθηκε αρχικά το 1996 η συνολική θεραπεία η 

επικεντρωμένη στην οικογένεια και τα κοινωνικά δίκτυα. Έχει δύο πλευρές: καταρχήν τις 

συναντήσεις, στις οποίες παίρνουν μέρος από την αρχή όλοι οι εμπλεκόμενοι, ώστε να βρεθεί 

μέσω ενός διαλόγου μια κοινή κατανόηση, και κατά δεύτερον το συνολικό σύστημα 

ψυχιατρικής φροντίδας σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. 

Ο βασικό χώρος που λαμβάνει χώρα ο διάλογος είναι η θεραπευτική συνάντηση. Σ’ 

αυτήν συνευρίσκονται όλοι οι εμπλεκόμενοι στην προβληματική συνθήκη με τον ασθενή, για 

να συζητήσουν όλα τα θέματα που μοιάζουν να είναι σχετικά με την κατάσταση.  Όλα τα 

σχέδια και οι αποφάσεις που λαμβάνονται για τον χειρισμό της κατάστασης παίρνονται 

παρουσία όλων. Σύμφωνα με τον Alanen (1997) προσδίνονται στη θεραπευτική συνάντηση 

τρεις λειτουργίες: 1) η συγκέντρωση πληροφοριών γύρω από το πρόβλημα 2) η ανάπτυξη του 

θεραπευτικού πλάνου και τη λήψη όλων των αναγκαίων αποφάσεων στη βάση του 

αναλυμένου πια προβλήματος 3) η ανάπτυξη ενός ψυχοθεραπευτικού διαλόγου. Συνολικά η 

συζήτηση δεν εστιάζεται σε παλινδρομημένες συμπεριφορές, αλλά στην ενδυνάμωση του 

ενήλικου κομματιού του ασθενούς και στην φυσιολογικοποίηση της κατάστασης (Alanen et 

al. ,1991). Σημείο έναρξης της θεραπείας είναι η γλώσσα της οικογένειας, όπως αυτή 

περιγράφει το πρόβλημα του ασθενούς.  Τα προβλήματα αντιμετωπίζονται ως κοινωνικές 

κατασκευές, οι οποίες κάθε φορά επαναδιατυπώνονται με έναν καινούριο τρόπο ( Bakhtin 

1984, Gergen 1994,1999, Shotter 1993a, 1993b).  Όλα τα παρόντα πρόσωπα μιλούν με τη 

δική τους φωνή και η ακρόαση γίνεται, όπως παρατήρησε η  Anderson (1997), 

σημαντικότερη από τη μέθοδο συνέντευξης. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να αναστοχάζονται 

μεταξύ τους φωναχτά ό,τι ακούν και να σχολιάζουν, ενώ η οικογένεια τους ακούει. 

Η συνάντηση γίνεται σε ένα ανοιχτό μέρος. Όλοι οι συμμετέχοντες κάθονται σε 

κύκλο. Τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας, που έχουν προσκαλέσεις τη συνάντηση, 

αναλαμβάνουν τον συντονισμό του διαλόγου. Σε μερικές περιπτώσεις δεν προγραμματίζεται 



από πριν ποιος αναλαμβάνει κατά κύριο λόγο να θέτει τις ερωτήσεις και σ’ αυτή την 

περίπτωση μπορούν να το κάνουν όλοι οι συνεργάτες. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί η ομάδα 

να αποφασίσει από πριν ποιος συντονίζει τη συνέντευξη. Αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή, αν η 

ομάδα είναι συνηθισμένη να διεξάγει την οικογενειακή συζήτηση με έναν αυστηρά δομημένο 

τρόπο. Οι πρώτες ερωτήσεις είναι όσο γίνεται πιο ανοιχτές για να εξασφαλιστεί ώστε τα μέλη 

της οικογένειας  και το υπόλοιπο κοινωνικό δίκτυο μπορεί να αρχίσει με τα θέματα που προς 

το παρόν είναι τα πιο σημαντικά. Η ομάδα δεν προγραμματίζει τα βασικά θέματα της 

συνάντησης. Καθήκον των συνεντευκτών είναι από την αρχή να εναρμονίζουν τις απαντήσεις 

τους μ’ αυτό που λένε οι πελάτες. Τις περισσότερες φορές η απάντηση της ομάδας είναι μια 

περαιτέρω ερώτηση, πράγμα που σημαίνει ότι οι ερωτήσεις που ακολουθούν από την πλευρά 

των θεραπευτών πρέπει να σχετίζονται με όσα είπαν μέχρι στιγμής οι πελάτες και οι 

οικογένειές τους. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν θέλει να λάβει μέρος στη συνάντηση, 

ρωτάμε την οικογένεια αν θέλει να προχωρήσει η συνάντηση ή όχι.  Αν θέλουν να 

προχωρήσουν ένας συνεργάτης ενημερώνει τον ασθενή ότι μπορεί να ξαναρθεί, αν θέλει.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης δεν παίρνουμε καμιά απόφαση, που αφορά τον 

ασθενή. Αν ακούσουμε κάτι τόσο επικίνδυνο, που μας κάνει να νιώσουμε υποχρεωμένοι να 

παρέμβουμε, πληροφορούμε  πιο πριν τον ασθενή. 

Όλοι οι παρόντες έχουνε το δικαίωμα να σχολιάσουν τα πάντα, αλλά τα σχόλια δεν 

πρέπει να διακόπτουν ρέοντες διαλόγους. Κάθε νέος ομιλητής οφείλει να μιλήσει 

λαμβάνοντας υπόψη του αυτά που μόλις ειπώθηκαν, Για τους παρόντες συνεργάτες αυτό 

σημαίνει είτε ότι μπορούν να θέσουν περαιτέρω ερωτήσεις στο θέμα που συζητιέται, είτε να 

απευθύνουν αναστοχαστικά σχόλια επί των λεγμένων σε άλλους συνεργάτες. Σ’ αυτό το 

σημείο συνήθως εισάγονται ειδικές εκφράσεις για να περιγραφούν δύσκολες εμπειρίες του 

πελάτη. Σε περίπτωση που οι συνεργάτες πρέπει να υπενθυμίσουν στην οικογένεια τις 

υποχρεώσεις της, το καλύτερο είναι αυτό να το κάνουν προς το τέλος της συνάντησης, αφού 

τα μέλη της οικογένειας έχουν ήδη μιλήσει για τις πιο φλέγουσες αγωνίες τους.  Μετά την 

συμφωνία ότι τα σημαντικότερα από τα θέματα έχουν ήδη συζητηθεί ο συντονιστής του 

διαλόγου προτείνει το πέρας της συνάντησης. Είναι ωστόσο σημαντικό να μην σταματήσει η 

συνάντηση χωρίς να έχουμε ξανααπευθυνθεί στον πελάτη, για παράδειγμα με τη φράση: 

«Μου φαίνεται ότι εδώ μπορούμε να σταματήσουμε. Πριν το κάνουμε : υπάρχει ακόμα κάτι 

που θα έπρεπε να συζητήσουμε;» Στο τέλος της συνάντησης είναι βοηθητικό να συνοψίσουμε 

σύντομα τα θέματα που συζητήθηκαν, ειδικά αν και ποιες αποφάσεις πάρθηκαν. Η διάρκεια 

της συνάντησης μπορεί να ποικίλει, αλλά τις περισσότερες φορές 1,5 ώρα είναι καλός χρόνος. 

 



 

Πρακτικές κατευθύνσεις 

 

Στην Φινλανδία έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες με τη μεθοδολογία της έρευνας δράσης 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη θεραπευτική διαδικασία του Ανοιχτού Διαλόγου 

(Aaltonen et aö., 1997, Haarakangas 1997, Keränen 1992, Seikkula 1991, 1994, Seikkula et 

al., 2003, 2006). Από την επισκόπηση αυτών των ερευνών αναδεικνύονται  επτά κύριες 

αρχές: 1) άμεση υποστήριξη 2) συγκέντρωση στο κοινωνικό δίκτυο 3) Ευελιξία και 

κινητικότητα 4) υπευθυνότητα 5) ψυχολογική συνέχεια 6) ανοχή στην αβεβαιότητα 

7)προώθηση του διαλόγου. 

 

Αυτές οι αρχές προέκυψαν από την έρευνα και δεν ήταν εξαρχής προγραμματισμένες 

ώστε να ακολουθηθούν από τους συμμετέχοντες. Αργότερα συμπληρώθηκαν με γενικές ιδέες 

σχετικά με το τι κάνει καλή μια θεραπεία.  Στη συνέχεια περιγράφουμε τις αρχές ως βασικές 

κατευθύνσεις μιας θεραπείας προσανατολισμένης στο διάλογο.  ΟΙ περισσότερες έρευνες 

ασχολούνται βέβαια με την θεραπεία ψυχωσικών προβλημάτων, αλλά δεν βασίζονται στη 

διαφοροποίηση των διαγνώσεων, μόνο περιγράφουν μια θεραπεία βασισμένη στα δίκτυα, που 

είναι ιδιαίτερα πρακτική σε συνθήκες κρίσης. 

 

 

Άμεση αντίδραση 

 

Σε μια κρίση το καλύτερο είναι αν δράσει κανείς αμέσως και επί παραδείγματι να μην 

περιμένει να προσκαλέσει οικογενειακή συνεδρία όταν ηρεμήσει κάπως η ψύχωση. Το 

καλύτερο είναι η πρώτη αντίδραση να γίνει μέσα στις πρώτες 24 ώρες. Η ομάδα παρέμβασης 

σε κρίση πρέπει να οργανώσει μια συνάντηση, ανεξάρτητα από το ποιος ήρθε πρώτος σε 

επαφή μαζί της. Εκτός αυτού θα έπρεπε να οργανωθεί μια υπηρεσία 24ωρης συνοδείας της 

κρίσης. Ένας στόχος της άμεσης παρέμβασης είναι να αποφύγει κατά το δυνατόν μια 

ψυχιατρική εισαγωγή. Όλοι, και οι ασθενείς, παίρνουν μέρος στην πρώτη συνάντηση, κατά τη 

διάρκεια και της πιο οξείας και σοβαρής ψυχωσικής φάσης. 

Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι οι ασθενείς βιώνουν κάτι, που δεν μπορεί να 

αντιληφθεί η υπόλοιπη οικογένεια. Ακόμα κι αν τα σχόλια του ασθενούς είναι ακατάληπτα 

στην πρώτη συνάντηση, γίνεται μετά από λίγο ξεκάθαρο, ότι ο ασθενής έχει μιλήσει για 

πραγματικά γεγονότα της ζωής του. Αυτά τα γεγονότα έχουν πολύ συχνά απειλητικά και 



τρομακτικά στοιχεία, τα οποία δεν μπόρεσαν να συζητηθούν ποτέ πριν την κρίση. Ψυχωσικά 

βιώματα εμπεριέχουν τις περισσότερες φορές  πραγματικά γεγονότα και ο ασθενής φέρνει 

στο τραπέζι θέματα ανείπωτα ως τότε. Αυτό συμβαίνει και άλλες μορφές δύσκολων 

συμπεριφορών. Σε περιπτώσεις ακραίας οργής, κατάθλιψης ή φόβου ο ασθενής μιλά για 

μέχρι τότε μη ορατά πράγματα.  Μ’ αυτόν τον τρόπο το κύριο πρόσωπο της ψύχωσης, 

δηλαδή ο ίδιος ο ασθενής, αποκτά πρόσβαση κατά τη διάρκεια της κρίσης σε κάτι που είναι 

αδύνατον να φτάσουν άλλοι στο περιβάλλον του.  Στόχος της θεραπείας είναι τότε να 

επεξεργαστούμε βιώματα, για τα οποία δεν υπήρχαν ως τότε λόγια ή μια κοινή γλώσσα. 

Τις πρώτες μέρες μιας κρίσης μοιάζει να είναι δυνατό να μιλήσουμε για πράγματα, τα 

οποία αργότερα μπορούν να συζητηθούν πολύ δύσκολα. Αυτές τις μέρες μπορούν να 

συζητηθούν και να σχολιαστούν οι ψευδαισθήσεις, αλλά μετά χάνονται γρήγορα κι έτσι η 

δυνατότητα να ασχοληθεί κανείς μαζί τους έρχεται, αν έρθει, μετά από αρκετούς μήνες 

ατομικής θεραπείας ξανά.  Είναι σαν η πόρτα προς αυτές τις ακραίες εμπειρίες να μένει 

ανοιχτή μόνο τις πρώτες λίγες μέρες. Αν η ομάδα τα καταφέρει να δημιουργήσει μια ασφαλή 

ατμόσφαιρα με γρήγορες αντιδράσεις και να αφουγκραστεί τον πελάτη σε όλα τα θέματα που 

αναφέρονται, τότε βρίσκουν ίσως κάποια δύσκολα θέματα ένα πλαίσιο, στο οποίο μπορούν 

να αντιμετωπιστούν και η πρόγνωση είναι καλύτερη. 

 

 

Λαμβάνουμε υπόψη το κοινωνικό δίκτυο 

 

Οι ασθενείς, οι οικογένειές τους και άλλα σημαντικά μέλη του κοινωνικού τους δικτύου 

προσκαλούνται πάντα στις πρώτες συναντήσεις για να κινητοποιηθούν δυνάμεις υποστήριξης 

για τον ασθενή και την οικογένειά του. Άλλα σημαντικά μέλη μπορούν να είναι εκπρόσωποι 

υπηρεσιών, πχ του γραφείου ευρέσεως εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι 

βοηθούν στην επαγγελματική ένταξη, συνάδελφοι, προϊστάμενοι, γείτονες ή φίλοι.  

Κοινωνικά δίκτυα μπορούν να έχουν μια σημασία στη διαδικασία ορισμού του 

προβλήματος. Ένας πρόβλημα γίνεται πρόβλημα από τη στιγμή που ορίζεται ως τέτοιο στη 

γλώσσα του ασθενούς ή των οικείων του προσώπων. Στις πιο δύσκολες κρίσεις οι πρώτες 

ιδέες περί προβλήματος προέρχονται από τους ανθρώπους που βρίσκονται πιο κοντά στους 

ασθενείς και παρατηρούν ότι κάποιες συμπεριφορές δεν ανταποκρίνονται πια στις προσδοκίες 

τους: για παράδειγμα όταν ένας νέος γίνεται αντικείμενο υποψίας στην οικογένειά του για 

λήψη ναρκωτικών. Ο νέος θα θεωρήσει την χρήση ναρκωτικών σπάνια ως πρόβλημα, αλλά οι 

γονείς μπορεί να πέσουν σε βαθύ φόβο και τρόμο με τα πρώτα δείγματα κατάχρησης ουσιών.  



Οι  Anderson και Goolishian (1992) λένε ότι εκείνος που βλέπει το πρόβλημα γίνεται μέρος 

του συστήματος ορισμού του. Σε μια προοπτική δικτύων πρέπει να ενσωματωθούν στη 

διαδικασία όλοι, γιατί ο πρόβλημα λύνεται μόνο όταν όλοι αυτοί που το όρισαν ως τέτοιο δεν 

το θεωρούν πια πρόβλημα. 

Είναι βοηθητικό να δώσουμε μια απλή οδηγία για το ποιος θα έπρεπε να προσκαλείται 

στις συναντήσεις: Αυτό μπορεί για παράδειγμα να γίνει μέσα από ερώτηση του προσώπου 

επαφής, που δήλωσε την κρίση και ζήτησε τη βοήθεια: 1) ποιος γνωρίζει για την κατάσταση 

ή είναι άμεσα εμπλεκόμενος; 2) ποιος θα μπορούσε να βοηθήσει και να λάβει μέρος στις 

συναντήσεις; 3) ποιος πρέπει να απευθύνει την πρόσκληση, το πρόσωπο που κάνει την επαφή 

ή η θεραπευτική ομάδα; 

Μ’ αυτόν τον τρόπο προτείνεται η συμμετοχή των οικείων προς τον ασθενή 

προσώπων στα πλαίσια μιας καθημερινής συζήτησης, πράγμα που μειώνει πιθανές 

επιφυλάξεις απέναντι στην πρόσκληση. Εκτός αυτού μπορεί εκείνος που έχει κάνει επαφή με 

την υπηρεσία να αποφασίσει ποιον δεν θέλει να προσκαλέσει στη συνάντηση. Αν η 

συνάντηση προτείνεται σε τόνο επίσημο, πχ με μια ερώτηση του τύπου «μας επιτρέπετε να 

καλέσουμε την οικογένειά σας;», τότε είναι συχνά δύσκολο να κινητοποιήσουμε τους 

ασθενείς και του οικείους τους για κάτι τέτοιο. Ένας επιπλέον παράγοντας στην απόφαση για 

το ποιοι θα είναι οι σημαντικοί συμμετέχοντες είναι να βρούμε αν οι πελάτες έχουν ήδη ψάξει 

και βρει για βοήθεια άλλους επαγγελματίες σχετικά με την συγκεκριμένη κατάσταση. Όλες 

αυτές οι πλευρές πρέπει να προσκληθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σε περίπτωση που 

δεν τους είναι δυνατόν να λάβουν μέρος στην πρώτη συζήτηση, μπορεί να κανονιστεί 

αργότερα μια κοινή συνάντηση. 

Οι κοινωνικές σχέσεις των πελατών μας μπορούν να συμπεριληφθούν σ’ αυτό με 

διάφορους τρόπους. Αν κάποιοι δεν είναι σε θέση να έρθουν στη συνάντηση, μπορούν να 

ερωτηθούν οι πελάτες αν θέλουν να καλέσουν κάποιους άλλους, που γνωρίζουν την 

κατάσταση και μπορούν να είναι βοηθητικοί. Ένας μέλος του δικτύου μπορεί να αναλάβει το 

καθήκον να κάνει επαφή με τους παρόντες μετά τη συνάντηση και να αναφέρει τα σχόλιά 

τους στην επόμενη συνάντηση. Οι παρόντες μπορούν πχ να ρωτηθούν « Τι θα έλεγε ο θείος 

Μάτι αν ήταν εδώ; Τι απάντηση θα είχες δώσει; Και τι έλεγε αυτός πάνω στην απάντησή 

σου;» 

 

 

 

 



Ευέλικτη προσαρμογή σε ειδικές και εναλλασσόμενες ανάγκες 

 

Η ευελιξία εξασφαλίζεται μέσα από το γεγονός ότι η θεραπεία είναι προσαρμοσμένη 

στις ειδικές και εναλλασσόμενες ανάγκες του ασθενούς και της οικογένειάς του και του ότι 

χρησιμοποιούνται οι πιο κατάλληλες μέθοδοι θεραπείας. Δεν υπάρχει κανένα θεραπευτικό 

σχήμα γενικής ισχύος. Κάθε ασθενής πρέπει να αντιμετωπίζεται θεραπευτικά κατά τρόπο που 

να ταιριάζει καλύτερα στη γλώσσα του, τον τρόπο ζωής του και τη δυνατότητά του να 

αξιοποιήσει τις επιμέρους θεραπευτικές μεθόδους. Επίσης και η διάρκεια της θεραπείας 

πρέπει να προσαρμόζεται στο πρόβλημα και να είναι ατομικά προσδιορισμένη. Κατά τις 

πρώτες 10-12 μέρες οι ανάγκες είναι εντελώς διαφορετικές από ό,τι μετά από τρεις ή τέσσερις 

εβδομάδες. Στις πιο οξείες φάσεις είναι καλό πχ να γίνονται καθημερινές συναντήσεις, 

πράγμα που αργότερα, όταν σταθεροποιηθεί η κατάσταση, δεν είναι πια αναγκαίο. Στις 

ύστερες φάσεις οι οικογένειες γνωρίζουν από μόνες τους πόσο συχνά τους κάνει καλό να 

γίνονται οι συναντήσεις. 

Ο τόπος των συναντήσεων πρέπει να αναζητείται από κοινού. Σε μερικές περιπτώσεις 

είναι το ίδιο το σπίτι του ασθενούς το καλύτερο μέρος, αν συμφωνεί φυσικά και η οικογένεια 

σ’ αυτό.  Σε άλλες περιπτώσεις συνιστάται ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών ή άλλο 

ψυχιατρικό τμήμα, αν η οικογένεια βρίσκει ότι της ταιριάζει. Συναντήσεις στο σπίτι δείχνουν 

να προλαμβάνουν ή να εμποδίζουν περιττές ψυχιατρικές νοσηλείες, γιατί στο σπίτι τα 

αποθέματα των οικογενειών είναι πλήρως και άμεσα προσβάσιμα (Keränen 1992, Seikkula 

1991). 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν νέες ιδέες όσον αφορά στην ψυχοκοινωνική 

αντιμετώπιση των ψυχώσεων. Αυτά τα προγράμματα ακολουθούν καταρχήν ένα νοσολογικό 

μοντέλο, το οποίο βλέπει ψυχωσικές αντιδράσεις ως σημεία μιας αρρώστιας, για την οποία 

πρέπει να ενημερωθεί η οικογένεια, ώστε να αποφευχθούν υπερβολικά ερεθίσματα και 

υποτροπές. Αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιούν ψυχοεκπαιδευτικές ιδέες. Οι οικογένειες 

ενημερώνονται για την αρρώστια και εκπαιδεύονται στο πώς να αντιμετωπίζουν στρεσογόνες 

σχέσεις. Τις περισσότερες φορές σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα θεραπείας, το οποίο κυλά 

παρόμοια για όλες τις περιπτώσεις. Τέτοια προγράμματα μπορούν να κριθούν επιστημονικά 

σχετικά εύκολα, αλλά παραμένει το πρόβλημα να προσαρμοστούν στις ανάγκες του κάθε 

ατόμου. Οι οικογένειες μπορούν εύκολα να αρνηθούν τη συμμετοχή τους (Frijs et al., 2003). 

Για να αποφευχθεί αυτό μοιάζει να είναι χρήσιμο να εφαρμόσουμε το μοντέλο της 

προσαρμογής στις ανάγκες, καθώς διευκολύνει σημαντικά το να λάβουμε υπόψη μας τη 

μοναδικότητα καθεμιάς θεραπευτικής διαδικασίας. Ταιριάζει στο σύστημα της Βόρειας 



Ευρώπης, σύμφωνα με το οποίο κάθε ψυχιατρική μονάδα έχει την ευθύνη για όλους τους 

πελάτες της γεωγραφικής της περιοχής. 

 

 

 

Ανάληψη ευθύνης 

 

Είναι δύσκολο να οργανώσει κανείς μια υπηρεσία παρέμβασης σε κρίση σε μια γεωγραφική 

περιοχή αν δεν είναι όλοι οι συμμετέχοντες συνεργάτες πρόθυμοι να παρέμβουν αμέσως. 

Ένας πολύ βοηθητικός σκληρός κανόνας είναι ότι εκείνος που πήρε πρώτος την επαφή είναι 

αυτός που οργανώνει την πρώτη συνάντηση και προσκαλεί τα μέλη της.  Ο συνεργάτης 

μπορεί να είχε άμεση επαφή με τον ασθενή ή μέλη της οικογένειάς του ή μέλη υπηρεσιών , 

όπως πχ τη νοσοκόμα ενός σχολείου. Η οργάνωση μιας εξειδικευμένης ομάδας παρέμβασης 

σε κρίσεις είναι μια ακόμα εκδοχή. Γιατί έτσι  ξέρουν όλοι οι εργαζόμενοι σε ποιον πρέπει να 

παραπέμψουν τους πελάτες τους. Σ΄ αυτή την περίπτωση δεν θα ήταν πια δυνατόν να 

απαντήσουμε στην παράκληση για βοήθεια λέγοντας «αυτό δεν έχει να κάνει με μας, 

παρακαλώ απευθυνθείτε στο άλλο νοσοκομείο». Αντί γι’ αυτό μπορεί να πει κανείς για 

παράδειγμα: «Μου φαίνεται ότι το πρόβλημα του γιου σας σχετίζεται με την κατάχρηση 

αλκοόλ. Έχω την άδειά σας να καλέσω κάποιον από το τμήμα των εξαρτήσεων στην αυριανή 

μας συζήτηση;» 

Στην συνάντηση αποφασίζεται ποιος είναι καλύτερο να διαμορφώσει την ομάδα 

παρέμβασης. Σε περίπλοκα προβλήματα η ομάδα παρέμβασης αποτελείται  από 

επαγγελματίες διαφορετικών τμημάτων, για παράδειγμα  από έναν εκπρόσωπο της 

κοινωνικής πρόνοιας, των εξωτερικών ιατρείων και του τμήματος οξέων. 

Η ομάδα που οργανώνεται για την πρώτη συνάντηση πρέπει να αναλάβει τη συνολική 

ευθύνη για την ανάλυση του προβλήματος και το σχεδιασμό της θεραπείας.  Όλα τα 

απαραίτητα για μια αποτελεσματική παρέμβαση υπάρχουν ήδη στο χώρο και δεν υπάρχει 

καμιά άλλη αυθεντία που να ξέρει καλύτερα τι πρέπει να γίνει. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα 

μέλη της ομάδας πρέπει να φροντίσουν ώστε να συγκεντρωθούν όλες οι αναγκαίες 

πληροφορίες και να ληφθούν οι καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Σε περίπτωση που ο γιατρός 

δεν μπορεί να λάβει μέρος στην συνάντηση πρέπει να παρθεί τηλεφωνικά η γνώμη του και αν 

υπάρχουν διαφορές απόψεων σχετικά με συγκεκριμένες αποφάσεις καλό είναι να γίνει μια 

κοινή συνάντηση με την οικογένεια για να συζητηθούν ανοιχτά οι διάφορες εκδοχές. Αυτό 



ενισχύει την οικογένεια στο να αναλάβει αποφασιστικό ρόλο στην διαμόρφωση και τη λήψη 

αποφάσεων. 

 

 

 

Εγγύηση της ψυχολογικής συνέχειας. 

 

Η ομάδα αναλαμβάνει για όσον χρόνο χρειάζεται την ευθύνη για την θεραπεία, εκτός 

και εντός ψυχιατρείου. Αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος για να εγγυηθούμε την ψυχολογική 

συνέχεια. Η εξαρχής διαμόρφωση μιας διεπιστημονικής ομάδας αυξάνει τις πιθανότητες να 

μετακινηθεί κανείς ανάμεσα σε διάφορες δομές και να εμποδιστούν διακοπές της θεραπείας. 

Στην πρώτη συνάντηση είναι αδύνατον να ξέρουμε πόσο χρόνο θα διαρκέσει η 

θεραπεία. Σε μερικές περιπτώσεις αρκούν δύο ή τρεις συναντήσεις, αλλά σε άλλες είναι 

απαραίτητα δύο ή τρία χρόνια εντατικής θεραπείας. Προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν 

όταν η ομάδα παρέμβασης έχει ήδη οργανώσει 2 ή τρεις συναντήσεις και στη συνέχεια 

παραπέμπει τον ασθενή σε άλλες δομές. Υπό αυτές τις συνθήκες η εστίαση της προσοχής 

βρίσκεται ήδη από την πρώτη συνάντηση σε υπερβολικό βαθμό στις δράσεις που έχουν 

ξεκινήσει και όχι στην ίδια τη διαδικασία ως τέτοια. Οι εκπρόσωποι του κοινωνικού δικτύου 

παίρνουν μέρος στη θεραπευτική  συνάντηση κατά τη διάρκεια της συνολική θεραπείας, 

ακόμα κι αν συνιστώνται περαιτέρω θεραπευτικές μέθοδοι. 

Μια όψη της ψυχολογικής συνέχεια είναι η ενσωμάτωση ή συνένωση διάφορων 

θεραπευτικών μεθόδων σε μια θεραπευτική διαδικασία, έτσι ώστε το ένα να συμπληρώνει το 

άλλο. Όταν για παράδειγμα συνιστάται ατομική ψυχοθεραπεία, η ψυχολογική συνέχεια είναι 

εύκολο να εξασφαλιστεί απλά και μόνο από το γεγονός ότι ένα μέλος της ομάδας διεξάγει 

αυτή τη θεραπεία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν ή δεν κρίνεται ότι είναι καλό για 

το άτομο, μπορεί να κληθεί ο ψυχοθεραπευτής σε μία ή περισσότερες συναντήσεις και αυτό 

να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης για τα θέματα της ατομικής θεραπείας. Καλό είναι 

να καλείται πότε πότε και ο θεραπευτής σε συναντήσεις με την ομάδα και την οικογένεια. 

Προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν όταν ο ψυχοθεραπευτής δεν θέλει να συμμετάσχει 

στις κοινές συναντήσεις. Αυτό μπορεί να ενισχύσει τις αμφιβολίες της οικογένειας προς  τη 

θεραπεία, πράγμα που απειλεί και την κοινή διαδικασία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

ληφθεί υπόψη ιδιαίτερα σε σχέση με τα παιδιά. 

 

 



 

Ανοχή στην αβεβαιότητα 

 

Σε μια κρίση οι συνεργάτες πρέπει σε μια στιγμή, που κανείς δεν έχει απαντήσεις για 

το συγκεκριμένο πρόβλημα, να εξασφαλίσουν την ασφάλεια όλων στην κατάσταση. Στη 

συνέχεια οφείλουν να κινητοποιηθούν τα προσωπικά αποθέματα του ασθενούς και των 

οικείων του, για να υποστηριχθεί η ικανότητά τους για δράση στην ίδια τους τη ζωή μέσα από 

την ανάπτυξη ενός νέου τρόπου κατανόησης των ακραίων τους εμπειριών. Η οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης στην από κοινού διαδικασία ενισχύει κάτι τέτοιο. Σε ψυχωσικές κρίσεις μπορεί 

για παράδειγμα να δημιουργηθεί ένα τέτοιο συναίσθημα σιγουριάς μέσα από καθημερινές 

συναντήσεις στη διάρκεια των πρώτων δέκα ως δώδεκα ημερών. Μετά μπορούν να 

οργανωθούν συστηματικές συναντήσεις ανάλογα με την επιθυμία της οικογένειας. Κατά τις 

οξείες ψυχωσικές φάσεις δεν γίνεται κάποιο λεπτομερές θεραπευτικό συμβόλαιο, αλλά 

αποφασίζεται σε καθεμιά συνάντηση πότε θα γίνει η επόμενη.  Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν 

να αποφευχθούν πρώιμα συμπεράσματα και βιαστικές θεραπευτικές αποφάσεις. 

Νευροληπτικά φάρμακα δεν χορηγούνται κατά τις πρώτες εβδομάδες. Έτσι υπάρχει 

περισσότερος χρόνος να κατανοηθεί το πρόβλημα και η συνολική κατάσταση. Αυτό αφήνει 

χώρο και σε μια αυθόρμητη ίαση, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις το πρόβλημα λύνεται από 

μόνο του αφού κλιμακωθεί. Αν πιστεύουμε ότι τα νευροληπτικά είναι αναγκαία, η σύσταση 

για τη χορήγησή τους πρέπει να συζητηθεί μετά από τουλάχιστον τρεις συναντήσεις. 

Αντίθετα μ’ αυτό μοντέλα επικεντρωμένα στη νόσο συγκεντρώνουν την προσοχή τους 

στην πρώιμη παρέμβαση στην μείωση των συμπτωμάτων μέσω ψυχοφαρμάκων. Τα 

ψυχοφάρμακα αυτά είναι συνήθως νευροληπτικά. Αυτά μπορούν φυσικά να βοηθήσουν, 

αλλά κρύβουν ταυτόχρονα τον κίνδυνο να αποδυναμώσουν αποφασιστικά τα ψυχικά 

αποθέματα του ενδιαφερόμενου. Τα νευροληπτικά ηρεμούν και καταστέλλουν την ψυχή, και 

μέσα απ΄αυτό μπορούν να ακυρώσουν την ψυχολογική επεξεργασία του βιώματος. Η 

πρόκληση είναι να δημιουργηθεί μια διαδικασία, η οποία δυναμώνει το αίσθημα της 

σιγουριάς και της ασφάλειας και ενθαρρύνει για περισσότερη προσωπική συναλλαγή. Είναι 

βοηθητικό να συζητηθεί η σκέψη για χορήγηση ψυχοφαρμάκων δύο έως τρεις συναντήσεις 

πριν ξεκινήσει η χορήγηση. Αυτό το συμπέρασμα υποστηρίζεται από μελέτες, τις οποίες 

περιγράφουμε παρακάτω.  Στην δική μας πενταετή έρευνα χρησιμοποιούμε μόνο στο 29% 

των ασθενών που βρίσκονται σε οξεία ψυχωσική κρίση νευροληπτικά σε διάρκεια 5 ετών. 

Εκτός από την πρακτική συμβουλή, να μην αφεθεί η οικογένεια μόνη με τα 

προβλήματά της, ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας σημαίνει να διαμορφώσουμε έτσι τη 



θεραπευτική συνομιλία, ώστε να μπορεί να ακουστεί ο καθένας.  Προϋπόθεση για την 

εγγύηση της  ασφάλειας σε μια κρίση με φορτισμένο συναίσθημα είναι η ομαδική δουλειά. 

Για να γυρίσουμε και πάλι στο παράδειγμά μας: ένα μέλος της ομάδας μπορεί να ακούσει τον 

γιο καλύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια, αν λέει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα και οι γονείς 

του είναι αυτοί, που χρειάζονται θεραπεία. Ένα άλλο μέλος της  ομάδας μπορεί να αναπτύξει 

ενδιαφέρον για την επιβάρυνση της οικογένειας, η οποία δεν κατόρθωσε να σταματήσει την 

κατάχρηση ναρκωτικών από το γιο της. Είναι καλό ήδη στην πρώτη συνάντηση να δοθεί 

χρόνος για να συζητηθούν τυχόν διαφορές απόψεων ή έμφασης εσωτερικά της ομάδας 

ξεχωριστά από τους πελάτες. Αν τα μέλη της ομάδας μπορούν να ακούσουν ο ένας τον 

άλλον, αυξάνεται και η πιθανότητα να μπορέσουν να κάνουν το ίδιο και τα μέλη της 

οικογένειας.  

Μια κατάσταση στην οποία οι επαγγελματίες βιάζονται να προχωρήσουν στην 

επόμενη συνάντηση και προτείνουν γι’ αυτό μια γρήγορη απόφαση, αυτό δεν είναι καλύτερη 

δυνατή αξιοποίηση των ψυχολογικών αποθεμάτων των μελών της οικογένειας. Σ’ αυτήν την 

περίπτωση μπορεί κανείς να πει ότι συζητήθηκαν κάποια σημαντικά θέματα χωρίς να βγουν 

ακόμα κάποια σίγουρα συμπεράσματα και ως εκ τούτου η κατάσταση παραμένει ακόμα 

ανοιχτή. Αυτό μπορεί για παράδειγμα να διατυπωθεί με λόγια ως εξής: «Το συζητήσαμε ήδη 

μια ώρα τώρα, αλλά δεν  το καταλαβαίνουμε ακόμα αρκετά ποιο είναι εδώ το θέμα μας ή το 

τι πρέπει να κάνουμε. Ωστόσο συζητήσαμε πολύ σημαντικά θέματα. Τι θα λέγατε να το 

αφήσουμε καταρχήν ανοιχτό το θέμα και να συνεχίσουμε αύριο;» Μετά απ’ αυτό η ομάδα 

οφείλει να προτείνει συγκεκριμένες συμφωνίες για βήματα μέχρι την επόμενη συνάντηση, για 

να είμαστε σίγουροι ότι τα μέλη της οικογένειας ξέρουν τι θα έπρεπε να κάνουν, αν 

χρειαστούν βοήθεια. 

 

 

Ενίσχυση του διαλόγου 

 

Οι συναντήσεις αποσκοπούν κυρίως στην ενίσχυση του διαλόγου και κατά δεύτερο 

λόγο στην αλλαγή του ασθενούς ή της οικογένειας. Ο διάλογος αντιμετωπίζεται ως ένα 

φόρουμ, το οποίο δίνει την ευκαιρία στις οικογένειες  και τους ίδιους τους ασθενείς να 

αυξήσουν στη ζωή τους την ικανότητα δράσης, συζητώντας τα προβλήματα (Haarakangas 

1997, Holma/Aaltonen 1997). Ο διάλογος παράγει μια νέα κατανόηση ( Bakhtin 1984, 

Voloshimov 1997). Για τους επαγγελματίες αυτό σημαίνει ότι  με έναν νέο τρόπο κερδίζουν 

σε αίγλη ως ειδικοί, οι οποίοι έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών τους. Πρέπει να 



είναι εξασκημένοι στη δημιουργία διαλόγων, μέσω των οποίων η εξειδικευμένη τους γνώση 

συναρμόζεται με το πλαίσιο.  

 

 

Αποτελεσματικότητα ανοιχτών διαλόγων 

 

Στη Δυτική Λαπωνία αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα του Ανοιχτού Διαλόγου σε 

έρευνες με ασθενείς που είχαν για πρώτη φορά εκδηλώσει ψύχωση. Τα αποτελέσματα σε 

σύγκριση με την συνήθη αντιμετώπιση υπόσχονται πολλά (Seikkula, Amkil 2006).  

Η σύγκριση της θεραπευτικής διαδικασίας ανάμεσα στο Ανοιχτό Διάλογο και τη 

συνήθη ψυχιατρική αντιμετώπιση για διάστημα δύο χρόνων με ασθενείς που είχαν διάγνωση 

σχιζοφρένεια έδωσε τις ακόλουθες διαφορές (Seikkula et al., 2003). 

 Οι ασθενείς της ομάδας ελέγχου είχαν πολύ μακρύτερες ψυχιατρικές νοσηλείες 

(περίπου 117 μέρες απέναντι σε 14 μέρες της πειραματικής ομάδας). 

 Όλοι οι ασθενείς της ομάδας ελέγχουν έπαιρναν νευροληπτικά έναντι του ενός τρίτου 

της πειραματική ομάδας. 

 Στην ομάδα ελέγχου οργανώθηκαν λιγότερες οικογενειακές συναντήσεις στα πλαίσια 

της θεραπείας (περίπου 9 έναντι 26 στις ομάδες του ανοιχτού διαλόγου). Η διακύμανση ήταν 

μεγάλη και στις δύο ομάδες, από 0 ως 99 στην ομάδα του ανοιχτού διαλόγου και από 0 ως 23 

στην ομάδα ελέγχου. 

 

 

Η συνήθης αντιμετώπιση έδειχνε να τονίζει ελεγκτικές μεταβλητές στην θεραπεία, όπως 

ψυχιατρικές νοσηλείες και χορήγηση ψυχοφαρμάκων. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

καλούνταν μέλη της οικογένειας για συζήτηση, αλλά δεν γίνονταν οικογενειακές συνεδρίες 

όπως στον ανοιχτό διάλογο. Ατομικές ψυχοθεραπείες γίνονται και στις δύο ομάδες το ίδιο 

συχνά – περίπου στις μισές περιπτώσεις - , από το οποίο μπορούμε να συνάγουμε ότι τόσο 

στην παραδοσιακή αντιμετώπιση, όσο και στον Ανοιχτό Διάλογο ενσωματώνονται διάφορες 

θεραπευτικές μέθοδοι. 

 Αν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα,  οι ασθενείς με διάγνωση Σχιζοφρένεια που 

αντιμετωπίστηκαν με τον Ανοιχτό Διάλογο δείχνουν να συνέρχονται καλύτερα από τις 

κρίσεις τους. Διαπιστώθηκαν οι παρακάτω διαφορές: 

 



 71% των ασθενών στην ομάδα ελέγχου είχαν στη διετία τουλάχιστον μία υποτροπή, 

έναντι 24% της ομάδας του Ανοιχτού Διαλόγου. 

 Ασθενείς της ομάδας ελέγχου είχαν σε σχέση με αυτούς του Ανοιχτού Διαλόγου πολύ 

περισσότερα υπολειμματικά ψυχωσικά συμπτώματα. Περίπου 50% της ομάδας 

ελέγχου είχαν τουλάχιστον περιστασιακά ελαφρά συμπτώματα, και περίπου 17% της 

ομάδας του Ανοιχτού Διαλόγου. 

 Η εργασιακή κατάσταση των ασθενών ήταν καλύτερη στους ασθενείς της 

πειραματικής ομάδας, καθώς μόνο το 19% αυτών ζούσαν στο τέλος της διετίας από 

επιδόματα, έναντι 57% της ομάδας ελέγχου. 

 

 

Τα αποτελέσματα έμειναν θετικά για την ομάδα του Ανοιχτού Διαλόγου και στην 

πενταετή καταμνηστική έρευνα (Seikkula et al., 2006). Μόνο 29% των ασθενών του 

Ανοιχτού Διαλόγου είχαν μία ή περισσότερες υποτροπές, έναντι 39% της άλλης ομάδας. Η 

ίαση από την ψύχωση ήταν και στις δύο ομάδες περίπου η ίδια. Μετά από 5 χρόνια 82% των 

ασθενών του Ανοιχτού Διαλόγου δεν είχαν κανένα ψυχωσικό σύμπτωμα πια, έναντι 76% των 

ασθενών της ομάδας ελέγχου. Η εργασιακή κατάσταση ήταν καλύτερη από ό,τι σε 

οποιαδήποτε άλλη δημοσιευμένη έρευνα, καθώς 86% των ασθενών του Ανοιχτού Διαλόγου 

(έναντι 72% της ομάδας ελέγχου) συνέχιζαν και πάλι τις σπουδές τους, τη δουλειά τους ή μια 

ενεργητική αναζήτηση εργασίας. 

 

 

Συμπεράσματα και αναστοχασμός 

 

Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν μια αξιοσημείωτη αλλαγή της ψυχιατρικής. Ένας 

γνωστός καθηγητής ψυχιατρικής έκανε σε μια ιδιωτική αλληλογραφία το παρακάτω 

σχόλιο:|«Σε ψυχώσεις δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια αποτελέσματα». Στην μικρή επαρχία της 

δυτικής Λαπωνίας υπάρχουν τα πρώτα δείγματα για μια υποχώρηση της εμφάνισης 

σχιζοφρένειας: από 33 νέα περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους το 1985, καταγράφηκαν 2 

από το 2000 και πέρα. Ξεκίνησε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, για να αναλυθεί αυτό το 

φαινόμενο, πιθανόν και σε συνάρτηση με το νέο μοντέλο αντιμετώπισης. 

Ο τρόπος προσέγγισής μας στις οξείες ψυχιατρικές κρίσεις έχει λοιπόν αλλάξει. 

Είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε την ψύχωση ως ένδειξη σχιζοφρένειας και σαν μια 

σχετικά σταθερή κατάσταση, που σκιάζει όλη της ζωή του ασθενούς. Για παράδειγμα υπάρχει 



η πεποίθηση ότι οι σχιζοφρενείς ασθενείς χρειάζονται κατά 33% μια ισόβια παρακολούθηση 

και κατά 33% μια περιοδική, ένα τρίτο ιάται πλήρως και επιστρέφει στην ζωή και την 

εργασία κανονικά. Στις λίγες μακροχρόνιες έρευνες που υπάρχουν φάνηκε ότι μετά από 5 

χρόνια το 50 ως 60% των ασθενών ζουν από μια αναπηρική σύνταξη ( Svedberg et al., 2001, 

Lenior et al., 2001). 

Τα θετικά αποτελέσματα του ανοιχτού διαλόγου σημαίνουν πιθανόν ότι οι ψυχώσεις 

δεν χρειάζεται πια να θεωρούνται ενδείξεις μιας ασθένειας, αλλά ένας τρόπος διαχείρισης 

κρίσεων, και ότι πολλοί ή οι περισσότεροι άνθρωποι μετά από μια κρίση είναι σε θέση να 

ζήσουν και πάλι μια ενεργητική κοινωνική ζωή. Και αν πράγματι τόσο λίγοι χρειάζονται 

νευροληπτικά, μπορούμε να αναρωτηθούμε μήπως πρέπει να αλλάξουμε την κατανόηση που 

έχουμε για το πρόβλημα. Ίσως να μην είναι η βιοχημική κατάσταση του εγκεφάλου αυτή που 

προκαλεί ψευδαισθήσεις, αλλά οι ψευδαισθήσεις εμπεριέχουν πραγματικά βιώματα ζωής και 

είναι μια πιθανή αντίδραση σε υπερβάλλον στρες. Αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα από 

μας και δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη βιολογική ευαλωτότητα. 

Στη νέα μας πρακτική αναδύθηκαν προφανώς νέες ιδέες για τις ψυχώσεις. Σημαίνει 

μήπως αυτό ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε την οργάνωση των ψυχιατρικών υπηρεσιών μας; 

Αντί να συγκεντρωνόμαστε στην προσπάθεια να ελέγξουμε τα συμπτώματα και να 

απαλλαγούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα απ’ αυτά, μπορεί η έμφαση να δοθεί στην 

οργάνωση συναντήσεων, στις οποίες λαμβάνουν μέρος μέλη της οικογένειας, άλλα 

σημαντικά πρόσωπα του κοινωνικού δικτύου και συνεργάτες άλλων υπηρεσιών. Και θα 

μπορούσε αυτό να σημαίνει ότι οφείλουμε μ’ αυτές τις συναντήσεις να ενδιαφερθούμε 

περισσότερο να ακούσουμε αυτά που λένε οι οικογένειες και μέσω αυτού να ενισχύσουμε την 

ανάπτυξη διαλόγων, αντί να σχεδιάζουμε επιθετικές παρεμβάσεις στην οικογένεια; Αν έτσι 

έχουν τα πράγματα, πρέπει να οργανωθεί διαφορετικά η εκπαίδευση του προσωπικού: όχι 

μόνο να διαβάζει βιβλία για ιατρικές παρεμβάσεις, αλλά να αναστοχαστεί πάνω στη 

φιλοσοφία των απόψεών μας ως ανθρώπων και πάνω στις δυνατότητές τους να φτιάξουν 

διαλόγους και πάνω στο πώς μπορεί κανείς να ακούει, αντί να κυριαρχεί πάνω στη 

θεραπευτική διαδικασία. Στη Δυτική Λαπωνία μπορεί κάθε επαγγελματίας να εκπαιδευτεί 

δωρεάν επί τρία χρόνια στην διαλογική οικογενειακή θεραπεία. 

Αυτές οι προτάσεις έχουν ένα νόημα σε κάθε ψυχιατρικό πλαίσιο. Αλλά ο Ανοιχτός 

Διάλογος δεν είναι ένα μοντέλο, που θα ΄πρεπε να εφαρμοστεί ενιαία παντού. Εμείς είμαστε 

κατά βάση αντίθετοι σε οποιοδήποτε σταθερό και άκαμπτο μοντέλο θεραπείας και θεωρούμε 

ότι κάθε πρακτική πρέπει να προσαρμόζεται στα τοπικά και ιστορικά δεδομένα και 



πολιτιστικά πλαίσια. Επειδή κάθε διαδικασία θεραπείας με τον κάθε άνθρωποι προσωπικά 

είναι μοναδική, πρέπει και η προσέγγιση να είναι μοναδική. 


