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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διατύπωση των κλινικών περιπτώσεων αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία τησ αποτελεσµατικήσ φροντίδασ. Όταν η δοµή αυτών των διατυπώσεων βασίζεται στισ καλύτερεσ πρακτικέσ, τότε οι διατυπώσεισ αυτέσ µπορούν να λειτουργήσουν ωσ επεξηγηµατικά µοντέλα και ωσ βάση για θεραπευτικέσ παρεµβάσεισ. Παρά τον
κεντρικό ρόλο των διατυπώσεων, πολλοί επιστήµονεσ υγείασ προσπαθούν να δηµιουργήσουν δικέσ τουσ δοµέσ
και χρήσεισ. Ο συγγραφέασ παρουσιάζει ένα νέο µοντέλο, το οποίο το περιγράφει ωσ προσέγγιση MAPS. Το
µοντέλο αυτό καθοδηγούµενο από κλινικά δεδοµένα, είναι προσανατολισµένο στισ διαδικασίεσ και βοηθά τουσ
επιστήµονεσ υγείασ να αναπτύξουν µια βασική διατύπωση που θα είναι «επαρκώσ αληθήσ», δίνοντασ έµφαση
στα κλινικά στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Το µοντέλο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο χώρο
τησ ψυχιατρικήσ, καθώσ καθοδηγεί τουσ επαγγελµατίεσ ψυχικήσ υγείασ σε συγκεκριµένεσ περιοχέσ όπου µπορούν να γίνουν βασικέσ διατυπώσεισ, οι οποίεσ θα αποτελέσουν και στόχουσ φροντίδασ. Το ολοκληρωµένο αυτό
µοντέλο, το οποίο περιλαµβάνει την εκτίµηση, τη διατύπωση, το σχεδιασµό και την παρακολούθηση τησ θεραπείασ, συµπληρώνει και συµβαδίζει αρµονικά µε το πλήρεσ εύροσ των θεραπευτικών προσεγγίσεων.
Λέξεισ-κλειδιά: αξιολόγηση, κλινική φροντίδα, επεξηγηµατικά µοντέλα, διατύπωση, θεραπεία, φροντίδα
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ι διατυπώσεισ των κλινικών περιπτώσεων βρίσκονται στο επίκεντρο τησ φροντίδασ που παρέχεται στο
χώρο τησ ψυχικήσ υγείασ (2-4). Στην ψυχιατρική,
δεδοµένησ τησ έλλειψησ αιτιολογικών αρχών (5) και λόγω
του περιορισµένου διαγνωστικού σχήµατοσ (∆ιαγνωστικό
και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών ∆ιαταραχών - DSM), οι
διατυπώσεισ κλινικών περιπτώσεων βοηθούν σηµαντικά
στην επεξήγηση των φαινοµένων, και γεφυρώνουν το χάσµα
µεταξύ περιγραφικήσ αξιολόγησησ και διάγνωσησ, όπωσ
επίσησ και µεταξύ κατανόησησ και θεραπείασ (2-4). Οι
διατυπώσεισ περιπτώσεων χρησιµεύουν ωσ κατευθύνσεισ
για την παρεχόµενη φροντίδα, προσφέροντασ καθοδήγηση στουσ επιστήµονεσ υγείασ και παρέχοντασ ένα µέτρο
για την αξιολόγηση των τελικών αποτελεσµάτων. Χωρίσ
αυτέσ, η πορεία µπορεί να είναι τελείωσ ακυβέρνητη. Τα
δυναµικά αυτά έγγραφα ενηµερώνονται και αναθεωρούνται διαρκώσ, καθώσ αυξάνονται τα διαθέσιµα κλινικά
δεδοµένα και οι «συνθήκεσ του ταξιδιού» αλλάζουν (3). Η
διατύπωση περιπτώσεων θεωρείται ωσ η πιο κρίσιµη και
δύσκολη από τισ κλινικέσ δραστηριότητεσ, (3,4). Ωστόσο,
µόνο ένα µικρό ποσοστό των επαγγελµατιών υγείασ (4)
λαµβάνει τισ απαραίτητεσ οδηγίεσ για την ανάπτυξη διατυπώσεων και όσοι εργάζονται παρέχοντασ φροντίδα υγείασ συχνά αγωνίζονται µε αυτή τη διαδικασία, όπωσ εξάλλου αποδεικνύεται από τισ πολλέσ συζητήσεισ που γίνονται
συχνά για τισ περιπτώσεισ και από τα κλινικά µαθήµατα
για τη νοσηρότητα και τη θνησιµότητα (6, 7).
Αν λάβει κανείσ υπόψη τισ προκλήσεισ για την ανάπτυξη διατυπώσεων, µπορεί να διακρίνει τρεισ σηµαντικούσ
παράγοντεσ. Ο πρώτοσ είναι ότι οι ασθενείσ είναι αναµφισβήτητα πολύπλοκοι. Κάθε διάγνωση στο DSM έχει πολλαπλά συστατικά που µπορεί να επικαλύπτονται από µία
διάγνωση σε άλλη και οι ασθενείσ είναι πιθανό εν τέλει να
έχουν πολλαπλέσ διαγνώσεισ. Μια περαιτέρω περιπλοκότητα είναι ότι τα περισσότερα κλινικά συµπτώµατα και σηµεία
είναι αποτέλεσµα πολλαπλών παραγόντων και συνήθωσ οι
ασθενείσ δεν αντιδρούν µε τον ίδιο τρόπο στο ίδιο σύνολο
παραγόντων. Μια άλλη επιπλοκή είναι ότι το διαγνωστικό
σύστηµα εστιάζει ελάχιστα σε αυτούσ τουσ συχνά κρίσιµουσ παράγοντεσ, παρότι όλοι οι ασθενείσ ουσιαστικά υφίστανται σε πολύπλοκα συστηµατικά περιβάλλοντα.
Ο δεύτεροσ παράγοντασ είναι ότι χωρίσ ένα ενοποιηµένο αιτιολογικό µοντέλο, οι επιστήµονεσ υγείασ αποµένουν
µε πολλαπλέσ πιθανέσ θεωρητικέσ αιτιολογήσεισ (8). Οι
γνωστικοί-συµπεριφορικοί θεραπευτέσ διαµορφώνουν
τισ αιτιολογήσεισ τουσ σύµφωνα µε τα µοντέλα γνωστικήσ-συµπεριφορικήσ θεραπείασ. Οµοίωσ, οι ψυχοδυναµικά προσανατολισµένοι θεραπευτέσ παρέχουν ψυχοδυναµικέσ εξηγήσεισ και οι οικογενειακοί θεραπευτέσ
χρησιµοποιούν οικογενειο-κεντρικέσ εξηγήσεισ. Επιπλέον, µπορεί να εφαρµόζονται διάφορεσ άλλεσ θεραπευτικέσ προσεγγίσεισ - η κάθε µια µε το δικό τησ επεξηγηµατικό µοντέλο και µε διαφορετικό θεωρητικό πλαίσιο.
Μέχρι σήµερα, δεν έχει υπάρξει ένα ενιαίο µοντέλο µε

O

µια σαφή απάντηση για την αλήθεια και αυτό αντανακλάται συχνά από την ίδια τη διαδικασία τησ διατύπωσησ.
Ο τρίτοσ παράγοντασ έχει να κάνει µε τουσ στόχουσ των
ερευνητών, των θεωρητικών και των θεραπευτών. Οι ερευνητέσ και οι θεωρητικοί επιδιώκουν (όπωσ θα έπρεπε)
την ευρύτερη και γενικότερη αλήθεια. Στόχοσ τουσ είναι
να αποδείξουν τισ καθολικέσ αλήθειεσ που θα ισχύουν,
όχι µόνο για τη δεδοµένη χρονική στιγµή, αλλά για πάντα.
Οι θεραπευτέσ όµωσ αναζητούν τη ρεαλιστική αλήθεια
για τον κάθε ασθενή, στο συγκεκριµένο τόπο και χρόνο.
Οι θεραπευτέσ επιθυµούν διατυπώσεισ «βέλτιστησ προσαρµογήσ» που να είναι «επαρκώσ αληθείσ», να έχουν
πραγµατικό νόηµα και να είναι αποτελεσµατικέσ. Οι απόλυτεσ αλήθειεσ µπορεί να είναι πιο επιθυµητέσ, αλλά είναι
δευτερεύουσασ σηµασίασ, για το «τώρα» που αποζητά η
κλινική διαδικασία. Έτσι, η διαφορά µεταξύ του εύρουσ
των στόχων που έχουν οι ερευνητέσ και οι θεωρητικοί από
τη µία πλευρά και οι θεραπευτέσ από την άλλη είναι σχεδόν αναπόφευκτη (8). Η παρουσία και εφαρµογή διαφορετικών κατευθύνσεων περιπλέκει ακόµη περισσότερο
τισ καταστάσεισ, φέρνοντασ πολλέσ φορέσ τουσ θεραπευτέσ και τουσ εκπαιδευόµενουσ , σε δύσκολη θέση (7).
Τα θεωρητικά πρότυπα για τισ διατυπώσεισ πολλέσ φορέσ
δεν διευκολύνουν την εφαρµογή εύχρηστων και ολοκληρωµένων προσπαθειών. Σε µια προσπάθεια να καλυφθούν
οι πολλαπλέσ θεωρητικέσ προσεγγίσεισ καθώσ και η πολλαπλότητα των παραγόντων, έχουν προκύψει δύο συµπληρωµατικά, πρωταρχικά µοντέλα, που είναι και τα πιο συχνά
χρησιµοποιούµενα στην κλινική πρακτική. Το πρώτο είναι
το βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο του Engel (9), το οποίο διεύρυνε διεξοδικά την προοπτική των θεραπευτών, ενσωµατώνοντασ τρεισ κύριουσ αλληλοεπιδρώµενουσ παράγοντεσ: το βιολογικό, τον ψυχολογικό και τον κοινωνικό. Το
µοντέλο αυτό είναι ένα µεγάλο βήµα στο χώρο τησ ψυχικήσ υγείασ, αλλά ταυτόχρονα είναι και περιοριστικό, ειδικά για τουσ εκπαιδευόµενουσ, διότι ουσιαστικά δεν τουσ
προσφέρει καµία καθοδήγηση για το πώσ αυτοί οι τρεισ
παράγοντεσ µπορούν να οργανωθούν, να ιεραρχηθούν και
να διαµορφωθούν σε ένα συνεκτικό πλαίσιο για την καλύτερη δυνατή κατανόηση και φροντίδα.
Το δεύτερο, και λιγότερο συχνά χρησιµοποιούµενο µοντέλο, είναι αυτό των «Four P». Το επεξηγηµατικό αυτό µοντέλο (3,10) χρησιµοποιεί επίσησ ένα πρότυπο κατηγοριοποίησησ και οργανώνει τουσ παράγοντεσ σε προδιαθεσικούσ,
επίσπευσησ διαιώνισησ και προστατευτικούσ. Η προσέγγιση αυτή προσφέρει µια περιορισµένη καθοδήγηση σχετικά µε το πώσ να συλλέγονται συνολικά και να ιεραρχούνται τα δεδοµένα και δεν κατευθύνει τουσ θεραπευτέσ σε
συγκεκριµένα προγράµµατα φροντίδασ και θεραπείασ.
Εφόσον οι δύο παραπάνω προσεγγίσεισ, το βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο του Engel και το µοντέλο των «Four P»,
είναι συµπληρωµατικέσ, πολλοί θεραπευτέσ προσπαθούν
να τα εφαρµόσουν συνδυαστικά. Συγκεκριµένα, κατά µήκοσ
ενόσ άξονα x τοποθετείται µια περιεκτική λίστα µε τισ τρεισ
στήλεσ των βιοψυχοκοινωνικών παραγόντων. Τα δεδοµέ-
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να από τη λίστα αυτή στη συνέχεια τοποθετούνται, όσο το
δυνατόν καλύτερα, στισ κατηγορίεσ προδιάθεσησ, επίσπευσησ, διαιώνισησ και προστασίασ στον άξονα y. Η πρόθεση
και η λογική πίσω από το συνδυαστικό αυτό µοντέλο είναι
σωστή, αλλά δυστυχώσ για τουσ περισσότερουσ επαγγελµατίεσ υγείασ, η διαδικασία και το πλαίσιο που προκύπτει
είναι δύσχρηστα και δυσνόητα. Πολλοί θεραπευτέσ δεν
µπορούν να κατανοήσουν το µεγάλο αριθµό των κοµµατιών αυτού του «παζλ» και χωρίσ την απαραίτητη βοήθεια
δεν είναι σε θέση να αποσαφηνίσουν την εικόνα και να
ιεραρχήσουν τα κοµµάτια του µοντέλου. Επίσησ, πολύ συχνά,
δεν µπορούν να διακρίνουν το δάσοσ από το δένδρο (7).
Κατά συνέπεια, παρόλο που τα δύο αυτά θεωρητικά
πλαίσια εξυπηρετούν τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ και τουσ
βοηθούν να δηµιουργήσουν ένα απαραίτητο και ολοκληρωµένο σύνολο από πιθανούσ παράγοντεσ, δυστυχώσ δεν
παρέχουν µια διαδικασία που να τουσ βοηθάει (και κυρίωσ
τουσ εκπαιδευόµενουσ) να αναπτύξουν µια σαφή εικόνα
στην οποία θα µπορεί να βασιστεί ένα ενηµερωµένο µοντέλο θεραπείασ, το οποίο θα εµπεριέχει τη βέλτιστη δυνατή διατύπωση, Πολύ συχνά, οι θεραπευτέσ – έχοντασ µια
µη ιεραρχηµένη και δύσχρηστη λίστα παραγόντων – καταλήγουν να προσπαθούν να συµπεριλάβουν τα κλινικά δεδοµένα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο ώστε να προκύψει η απαιτούµενη οργάνωση και ιεράρχηση. ∆ηλαδή, οι θεραπευτέσ
µπορεί στη διαδικασία διαµόρφωσησ να εφαρµόζουν µια
θεωρητική προσέγγιση και να αναζητούν στοιχεία µε τα
οποία θα υποστηρίξουν αυτό που ήδη γνωρίζουν, αντί να
εξετάσουν τα γεγονότα και στη συνέχεια να δηµιουργούν
ένα βέλτιστο µοντέλο βάσει των κλινικών δεδοµένων. Έτσι,
όταν οι εκπαιδευόµενοι ρωτούν ποιο µοντέλο να χρησιµοποιήσουν, η απάντηση πολύ συχνά εξαρτάται από την
κλινική οπτική του επόπτη ή του ιδρύµατοσ και όχι από
τισ ιδιαιτερότητεσ των δεδοµένων.
Το παρόν άρθρο περιγράφει µια εναλλακτική λύση µε γνώµονα ένα πλαίσιο διαδικασίασ που εξαρτάται από τα κλινικά δεδοµένα και όχι από τη θεωρητική προσέγγιση. Παρουσιάζονται ρεαλιστικά πλαίσια που οδηγούν εύκολα σε
«επαρκώσ αληθείσ» διατυπώσεισ και πλάνα φροντίδασ. Η
ιδέα τησ ενσωµάτωσησ των ασθενών σε πολλαπλά, αλληλένδετα περιβάλλοντα (ή σφαίρεσ) (11) είναι αναπόσπαστο
µέροσ του πλαισίου, όπωσ είναι η χαρτογράφηση των κλινικών δεδοµένων, όταν αυτά συγκεντρώνονται. Αυτόσ ο «χάρτησ» διατύπωσησ είναι µε τέτοιο τρόπο σχεδιασµένοσ, ώστε
να βοηθά τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ στην οργάνωση και
στην ιεράρχηση των κλινικών δεδοµένων. Επιπλέον, ο χάρτησ παρέχει µια από κάτω προσ τα πάνω, καθοδηγούµενη
από τα κλινικά δεδοµένα, δοµή, για την έναρξη ενόσ δυναµικού σχεδιασµού φροντίδασ και θεραπείασ.
Αν και περιλαµβάνει τουσ τοµείσ και το εύροσ του βιοψυχοκοινωνικού µοντέλου, το µοντέλο που παρουσιάζεται διαφέρει µε πολλούσ σηµαντικούσ τρόπουσ. Πρώτον,
είναι µια προσέγγιση προσανατολισµένη στη διαδικασία,
που παρέχει κατηγορίεσ και συγκεκριµένουσ µηχανισµούσ
για τη διευκόλυνση τησ διαδικασίασ τησ διατύπωσησ. ∆εύτερον, είναι ένα οργανωµένο σύστηµα µε γραφικά, που
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εστιάζει τόσο στο «τι», όσο και στο «που» του κάθε βασικού παράγοντα, καθώσ και στην αλληλένδετη συστηµατική-αιτιολογική φύση των περισσοτέρων περιπτώσεων.
Τρίτον, ζητά από το θεραπευτή την ενεργή ένταξη των κλινικών στόχων του και το χρονοδιάγραµµα των σηµαντικών
γεγονότων. Τέταρτον, ενσωµατώνει υποχρεωτικά, την αντανακλαστική πρακτική σε πολλαπλά βήµατα, εντόσ τησ διαδικασίασ, χωρίσ την οποία η διατύπωση δεν θα µπορούσε να ολοκληρωθεί. Τέλοσ, το συγκεκριµένο µοντέλο είναι
ένα µοναδικό κλινικό εργαλείο, καθότι συλλέγει τα πάντα
σε ένα συνεκτικό σύνολο, δηλαδή, ενσωµατώνει στόχουσ,
αιτιολογίεσ, φροντίδα, θεραπεία και παρακολούθηση σε
ένα ενιαίο πλαίσιο. Με αυτό τον τρόπο, προσφέρει έναν
περιεκτικό χάρτη που εξελίσσεται από την αξιολόγηση
στην κατανόηση και την ιεράρχηση και ακολουθεί η φροντίδα, η θεραπεία και η παρακολούθηση. Το βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο δεν αποκλείει κανένα από αυτά τα στοιχεία, όπωσ επίσησ δεν τα επιβάλλει, δεν τα ενσωµατώνει
και δεν προσφέρει µια ενιαία προσέγγιση, προσανατολισµένη στη διαδικασία υλοποίησησ στόχων φροντίδασ.
Η προσέγγιση MAPS υιοθετεί το παραδοσιακό παράδειγµα στο οποίο η φροντίδα που παρέχεται κατευθύνεται
κυρίωσ από τα των πλέον πιεστικά συµπτώµατα και σηµεία.
Η φύση του χάρτη υποδεικνύει τη διαδροµή τησ θεραπείασ που πρέπει να ακολουθηθεί. Όπωσ συµβαίνει µε όλα
τα πλαίσια φροντίδασ, οι παρεµβάσεισ θα πρέπει να ενηµερώνονται µε τισ βέλτιστεσ πρακτικέσ που βασίζονται σε
ενδείξεισ. Ο χάρτησ είναι ένα εξελισσόµενο έγγραφο, το
οποίο αναθεωρείται και επεξεργάζεται, αλλά ο κεντρικόσ,
σταθερόσ του στόχοσ είναι ακριβώσ ο ίδιοσ µε τον απώτερο στόχο τησ κλινικήσ θεραπείασ και φροντίδασ, δηλαδή
η αντιµετώπιση των περισσότερο πιεστικών προβληµάτων
του ασθενούσ. Η προσέγγιση MAPS βρίσκει εφαρµογή στο
χώρο τησ ψυχικήσ υγείασ παιδιών και εφήβων, αλλά µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλα πλαίσια.
ΧΑΡΤΕΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗΣ
Το MAPS είναι ένα ακρωνύµιο, το οποίο σχηµατίζεται από
τα κύρια συστατικά τησ προσέγγισησ αυτήσ. Το µοντέλο
αρχίζει µε τον προσδιορισµό των τεσσάρων πιο (Most)
βασικών κλινικών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά χαρτογραφούνται στισ πιο σχετικέσ περιοχέσ (Areas) και τοποθετούνται σε ένα πραγµατιστικό (Pragmatic) µοντέλο διατύπωσησ που να ταιριάζει. Το τελικό βήµα είναι ανακλαστικό:
ο θεραπευτήσ καλείται να αποστασιοποιηθεί (Step back)
για να βεβαιωθεί ότι όλα τα κοµµάτια του παζλ έχουν
συµπεριληφθεί. Το µοντέλο µόλισ ολοκληρωθεί παρέχει
τα κλινικά δεδοµένα, τα οποία οδηγούν άµεσα προσ τη
βασική διατύπωση του πυρήνα που απαιτείται για τη φροντίδα. Οι λεπτοµέρειεσ αυτήσ τησ διαδικασίασ περιγράφονται πιο κάτω και απεικονίζονται στο Σχήµα 1.
Το πρώτο κρίσιµο βήµα στη διαδικασία του MAPS είναι
η γραφική παρουσίαση των κλινικών δεδοµένων χρησιµοποιώντασ οµόκεντρουσ κύκλουσ (στο σηµείο αυτό γίνεται εννοιολογική και στρατηγική παρουσίαση τησ διαδικασίασ και στη συνέχεια στην ενότητα «Αξιολόγηση» θα
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∆ Ε ΛΤ Ι Ο ∆ Ι ΑΤ Υ Π Ω Σ Η Σ
Σηµαντικότεροι Στόχοι:
1.
2.
3.
4.
Τοποθετήστε τα στοιχεία στουσ κύκλουσ:

Περιφερειακόσ
Μέσοσ
Κεντρικόσ
Εµπειρία

Βιολογία

Οικογένεια

Σχολείο/Στενόσ φιλικόσ κύκλοσ
Κοινότητα, Κοινωνία, Χώρα

Βιολογία: τα στοιχεία που αφορούν τη βασική βιολογία του εγκεφάλου. Εµπειρία: τα στοιχεία που αφορούν την
«ιστορία» του ασθενούσ. Κεντρικόσ: τα στοιχεία που αφορούν την οικογένεια. Μεσαίοσ: τα στοιχεία που αφορούν
το σχολείο και τον στενό φιλικό κύκλο. Περιφερειακόσ: τα στοιχεία που αφορούν την κοινότητα ή την κοινωνία.
Σχήµα 1. ∆ιαδικασία διατύπωσησ: πρότυπα

δοθούν περισσότερεσ λεπτοµέρειεσ). Το µοντέλο οµόκεντρων κύκλων τονίζει την αλληλένδετη, πολυδιάστατη και
αιτιολογική φύση των περισσότερων στοιχείων, τα οποία
ο θεραπευτήσ πρέπει να λαµβάνει υπόψη του, καθώσ η
αιτιολόγηση είναι συνήθωσ πολυπαραγοντική και τα κλινικά δεδοµένα πολλά σε αριθµό. Οι οµόκεντροι κύκλοι
οργανώνονται λογικά. Αρχικά θα διασαφηνιστεί η φύση
του κάθε κύκλου και ο τρόποσ µε τον οποίο συµβάλει στην
καθοδήγηση τησ διατύπωσησ, τησ φροντίδα και τησ θεραπείασ. Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι ατοµικέσ διαγνώσεισ DSM
περιγράφονται και περιλαµβάνονται σχεδόν αποκλειστικά στουσ πρώτουσ δύο κύκλουσ.

O βιολογικόσ κύκλοσ αναφέρεται στον τρόπο που ο
«βασικόσ επεξεργαστήσ», ή ο εγκέφαλοσ λειτουργεί. Ο
κύκλοσ αυτόσ περιλαµβάνει τισ γενετικέσ αδυναµίεσ, την
αναπτυξιακή πρόοδο, την ιδιοσυγκρασία, τα νοσήµατα, τισ
µαθησιακέσ διαταραχέσ, τη χρήση ουσιών και τα σωµατικά συµπτώµατα. Οι στόχοι σε αυτόν τον κύκλο είναι βιολογικά βασιζόµενεσ αιτιολογίεσ που γενικώσ – αλλά όχι
απαραίτητα – κατευθύνουν τη διατύπωση προσ τη βιολογική θεραπεία. Οι µέθοδοι θεραπείασ πιθανώσ να ποικίλουν από συγκεκριµένεσ φαρµακευτικέσ αγωγέσ για βιολογικά κληρονοµούµενουσ στόχουσ (π.χ. η αδυναµία
συγκέντρωσησ τησ διαταραχήσ ελλειµµατικήσ προσοχήσ/υπερ-
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Χ Ρ Ο Ν Ο ∆ Ι Α Γ ΡΑ Μ Μ Α ( Ε Ν Α Ρ Ξ Η Κ Α Ι Π Ρ ΟΤ Υ Π Ο )
Γενικό παράδειγµα γραφήµατοσ που απεικονίζει πρότυπα σχετικού χρόνου για τέσσερισ στόχουσ. Στο παράδειγµα
παρουσιάζεται η ύπαρξη ελάχιστου άγχουσ, µε την εξέλιξη να εµφανίζει επιδείνωση του άγχουσ, τησ διάθεσησ, του θυµού
και των προβληµάτων στο σχολείο σε ηλικία 7 ετών και στη συνέχεια πολύ χειρότερα στισ ηλικίεσ των 8 και 9 ετών.

Επίπεδα σχετικών
στόχων

∆ιάθεση
Θυµόσ
Σχολική εργασία
Άγχοσ

Ηλικία
Ο άξονασ x δείχνει την ηλικία. Ο άξονασ y παρουσιάζει τισ σχετικέσ µονάδεσ για καθένα από τουσ σηµαντικούσ στόχουσ, οι
οποίεσ κυµαίνονται από 2 (πολύ θετικό), στο 1 (ελαφρώσ θετικό) έωσ 0 (ουδέτερο) και -1, -2, -3 και -4, -1 όπου είναι ελαφρώσ
προβληµατικό, -2 µέτρια προβληµατικό, -3 πολύ προβληµατικό και -4 εξαιρετικά προβληµατικό. Το διάγραµµα έχει ωσ στόχο να απεικονίσει τισ χρονικέσ σχέσεισ και τουσ σχετικούσ βαθµούσ δυσλειτουργίασ και όχι τα απόλυτα µέτρα διάστασησ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ / ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Βασική διατύπωση:
∆ιάγνωση:
Σχέδιο θεραπείασ:
Παρακολούθηση στόχου:
Σχήµα 1. Συνέχεια

κινητικότητασ) και βιολογικά επίκτητουσ στόχουσ (π.χ.
δυσλειτουργία ύπνου στην κατάθλιψη), έωσ παρεµβάσεισ
για στόχουσ που έχουν βιολογικέσ ρίζεσ, αλλά δεν αντιµετωπίζονται βιολογικά (π.χ. εκπαιδευτικά σχέδια που
στοχεύουν τισ µαθησιακέσ διαταραχέσ).
Ο κύκλοσ τησ εµπειρίασ (η εµπειρία του ασθενή) αναφέρεται στο πραγµατικό προϊόν τησ διεργασίασ του βασικού επεξεργαστή, όπωσ αυτόσ αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον στο χρόνο. Ο κύκλοσ αυτόσ µπορεί να περιλαµβάνει
µεταξύ άλλων στοιχεία όπωσ: γνωστικέσ παραµορφώσεισ,
αίσθηση του εαυτού, αυτοεκτίµηση, εµπειρίεσ σχέσεων,
τραυµατικέσ εµπειρίεσ, απώλειεσ και ηθικέσ κρίσεισ. Εφόσον οι στόχοι σε αυτόν τον κύκλο πολύ συχνά κατευθύνουν τη διατύπωση προσ µια αιτιολογία που βασίζεται στην
εµπειρία, η θεραπεία αφορά κυρίωσ την εφαρµογή µιασ
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από τισ ψυχοθεραπείεσ. Οι θεραπείεσ πιθανώσ να περιλαµβάνουν θρήνο για κάποια απώλεια, γνωστική-συµπεριφορική θεραπεία για γνωστικέσ παραµορφώσεισ ή θεραπεία ψυχοδυναµικήσ ενηµέρωσησ για προβλήµατα
αυτοεκτίµησησ.
Τα επόµενα δυο επίπεδα (κεντρικό, µεσαίο) περιέχουν
ζωτικά στοιχεία που επηρεάζουν όλουσ τουσ ασθενείσ. Οι
κύκλοι αυτοί περιλαµβάνουν τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν οι ασθενείσ εντόσ αυτών και το πώσ η λειτουργία του κάθε κύκλου επηρεάζει τουσ ασθενείσ. Ο κεντρικόσ κύκλοσ αντιπροσωπεύει την οικογένεια. Οι στόχοι
περιλαµβάνουν τισ οικογενειακέσ σχέσεισ, την οικογενειακή λειτουργικότητα και τισ εµπειρίεσ τησ οικογένειασ.
Οι στόχοι αυτοί κυρίωσ κατευθύνουν τη διατύπωση προσ
τισ οικογενειο-κεντρικέσ αιτιολογίεσ οδηγώντασ σε οικο-
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γενειο-κεντρικέσ παρεµβάσεισ, που ποικίλουν από την
οικογενειακή θεραπεία έωσ την παροχή συµβουλών στουσ
γονείσ και την εφαρµογή συµπεριφορικών σχεδίων.
Ο µεσαίοσ κύκλοσ (µετά από την οικογένεια) αντιπροσωπεύει τισ σχέσεισ και τισ επιδράσεισ του άµεσου φιλικού περιβάλλοντοσ, όπωσ επίσησ και τη λειτουργικότητα
στο σχολείο. Οι σηµαντικοί οργανωτικοί δεσµοί των οικογενειών ή των ατόµων (π.χ. µέσω τησ εργασίασ ή τησ θρησκείασ) θα πρέπει να ενσωµατωθούν σε αυτό το επίπεδο.
Οι στόχοι αυτήσ τησ σφαίρασ γενικώσ κατευθύνουν τη διατύπωση προσ αιτιολογίεσ που έχουν ωσ βάση το σχολείο
ή το άµεσο φιλικό περιβάλλον και οδηγούν σε παρεµβάσεισ στο σχολικό ή κοινωνικό πεδίο. Στα παραδείγµατα
µπορούν να συµπεριληφθούν η οµαδική ψυχοθεραπεία,
οι διαπροσωπική εκπαίδευση σε κοινωνικέσ δεξιότητεσ
ή παρεµβάσεισ στο εκπαιδευτικό πλάνο.
Ο περιφερικόσ κύκλοσ περιέχει στοιχεία από την κοινότητα, την κοινωνία και τη χώρα, τα οποία µπορούν είτε
να αποτελέσουν το υπόβαθρο των παραπάνω στοιχείων ή
να σχηµατίσουν βασικούσ στόχουσ παρέµβασησ. Τα στοιχεία αυτού του κύκλου ποικίλουν από τη βία στην κοινότητα, έωσ τη φτώχεια, τισ κοινωνικέσ αναταραχέσ και τον
πόλεµο. Ενδεχοµένωσ επίσησ να περιλαµβάνουν διασπάσεισ ή αποτυχίεσ στα εκτεταµένα συστήµατα που αφορούν
το παιδί και την οικογένεια. Τα προβλήµατα σε αυτό το
επίπεδο γενικώσ κατευθύνουν τη διατύπωση προσ την
κοινότητα ή τισ κοινωνικέσ αιτίεσ, συχνά οδηγώντασ σε
παρεµβάσεισ που περιλαµβάνουν εκτεταµένα συστήµατα. Σε κάποιεσ περιπτώσεισ, ωστόσο, ο στόχοσ µπορεί
απλά η παροχή ενόσ σηµαντικού πλαισίου αναφοράσ το
οποίο θα προσφέρει αιτιολογική κατανόηση.
Βήµα 1: Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση είναι πρωταρχικό και απαραίτητο στοιχείο.
Περιλαµβάνει προσεκτική λήψη του ιστορικού από τον
ασθενή και την οικογένειά του, κλινική συνέντευξη, εξέταση τησ γνωστικήσ λειτουργίασ καθώσ και τη συλλογή
επιµέρουσ πληροφοριών, οι οποίεσ κρίνονται χρήσιµεσ
και απαραίτητεσ. Χρησιµοποιώντασ ένα προκαταρκτικό
φύλλο εργασίασ µε ένα σύνολο οµόκεντρων κύκλων για
καλύτερη οργάνωση, εξετάζονται η λειτουργικότητα του
ασθενούσ και άλλοι παράγοντεσ (θετικοί και αρνητικοί)
σε κάθε έναν από τουσ οµόκεντρουσ κύκλουσ (που περιγράφονται παραπάνω), οι οποίοι στη συνέχεια συµπληρώνονται, σε πραγµατικό χρόνο, κατά τη διάρκεια τησ συνέντευξησ. Η συστηµατική εργασία µέσω των κύκλων (σφαιρών)
προάγει την πληρότητα και το αποτέλεσµα και βοηθά του
επαγγελµατίεσ υγείασ να εξετάσουν το σχετικό πλαίσιο
εντόσ του οποίου βρίσκονται σχεδόν όλοι οι παράγοντεσ
που έχουν επισηµανθεί. Παράλληλα η εργασία αυτή θα
χρησιµεύσει ωσ βοήθηµα για την πραγµατική χαρτογράφηση στο βήµα 3.
Μια συχνά παραγωγική επιλογή αξιολόγησησ είναι να
παρασχεθεί ένασ κενόσ χάρτησ (Εικόνα 1) στον ασθενή ή
τουσ γονείσ του, ζητώντασ τουσ να συµπληρωθεί (οι πληροφορίεσ χρησιµοποιούνται λίγο αργότερα στη διαγνω-

στική διαδικασία). Θα πρέπει να τουσ ζητείται να καταγράφουν τουσ πιο επιθυµητούσ στόχουσ. ∆ηλαδή, αυτό
που τουσ ανησυχεί περισσότερο και τι θα ήθελαν να αλλάξουν. Θα πρέπει να τοποθετούν τουσ στόχουσ τουσ στο
χάρτη και να συµπληρώνουν τα πλεονεκτήµατα και τισ
προκλήσεισ που θεωρούν ότι υφίστανται. Η άσκηση αυτή
εξυπηρετεί τρεισ σκοπούσ: πρώτον, βοηθά τον ασθενή ή
τουσ γονείσ να παρέχουν µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα.
∆εύτερον, δείχνει παραστατικά την αλληλένδετη και πολύπλοκη φύση των §κόσµων τουσ§ και, τρίτον, απαιτεί από
αυτούσ να αποστασιοποιηθούν, να στοχαστούν και να αποκτήσουν µεγαλύτερη προοπτική του ζητήµατοσ. Η ανάπτυξη προοπτικήσ αποτελεί σχεδόν καθολικό συστατικό
όλων των µεθόδων παροχήσ φροντίδασ και θεραπείασ και
γενικά διευκολύνει τη διαδικασία. Τέλοσ, η πρόσθετη αυτή
άσκηση µπορεί επίσησ να βοηθήσει τον επαγγελµατία
υγείασ να κατανοήσει το επεξηγηµατικό µοντέλο του ασθενούσ ή των γονέων, το οποίο αποτελεί απαραίτητο βήµα
για την επιτυχία στη διαπραγµάτευση του πλάνου φροντίδασ και του σχεδίου θεραπείασ.
Βήµα 2: Αναγνώριση των Σηµαντικότερων Στόχων
Ο εντοπισµόσ των πιο σηµαντικών στόχων είναι ακόµα ένα
βασικό στοιχείο του µοντέλου. Ο καθορισµόσ τησ µεγαλύτερησ σηµαντικότητασ δεν είναι µοναδικό τησ προσέγγισησ MAPS. Αυτό που είναι µοναδικό, ωστόσο, είναι η τοποθέτηση τησ σηµαντικότητασ ωσ το κρίσιµο δεύτερο βήµα
και η ρητή τοποθέτησή τησ ωσ ακρογωνιαίο λίθο του µοντέλου. Από τα συγκεντρωµένα στοιχεία και τα γεωγραφικά
δεδοµένα, ο επαγγελµατίασ υγείασ διαπιστώνει ένα σηµαντικό σύµπτωµα, ένα σηµείο ή µια λίστα προβληµάτων. Στη
συνέχεια εξετάζει τη λίστα, επιλέγοντασ όχι περισσότερα
από τέσσερα σηµαντικά στοιχεία - ή στόχουσ - που πρέπει να εξηγηθούν (σηµειώνεται ότι οι πολλαπλοί στόχοι
βοηθούν στην ελαχιστοποίηση των σφαλµάτων) (12). Οι
στόχοι µπορεί να περιλαµβάνουν µια διάγνωση, αλλά δεν
πρέπει ποτέ να περιορίζονται σε αυτήν. Η δηµιουργία µιασ
λίστασ σηµαντικών στοιχείων απαιτεί εξάσκηση. Η δηµιουργία αυτήσ τησ λίστασ αποτελεί τον πυρήνα τησ παρούσασ εργασίασ και έχει χαρακτηριστεί ωσ η ουσία τησ εµπειρίασ (13, 14). Με απλά λόγια, είναι η ικανότητα να µπορείσ
να κάνεισ ένα βήµα πίσω και να αποφασίζεισ τι είναι αυτό
που πραγµατικά έχει σηµασία. Ο θεραπευτήσ πρέπει να
ρωτήσει ποια είναι τα πιο σηµαντικά στοιχεία για το συγκεκριµένο ασθενή, που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στο
δεδοµένο χρονικό διάστηµα. Σηµαντικό στοιχείο για παράδειγµα µπορεί να είναι ένα βασικό παράπονο του ασθενούσ ή των γονέων του (π.χ. το παιδί µου έχει κάποιο πρόβληµα µε τουσ φίλουσ του). Παράλληλα ο θεραπευτήσ
µπορεί να χρησιµοποιήσει την εµπειρία του για να επισηµάνει ένα στόχο, ο οποίοσ µπορεί να προκαλεί µικρέσ ανησυχίεσ (π.χ. οι ακουστικέσ ψευδαισθήσεισ που ίσωσ έχουν
αναφερθεί, αλλά δεν έχουν δώσει αφορµή για παράπονα,
θα µπορούσαν να εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία).
Φυσικά, η πραγµατική εµπειρία (11,12) χρειάζεται χρόνο για να αποκτηθεί, αλλά αρκετέσ τεχνικέσ µπορούν να
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∆ Ε ΛΤ Ι Ο ∆ Ι ΑΤ Υ Π Ω Σ Η Σ
Σηµαντικότεροι Στόχοι:
1. Ελλειµµατική προσοχή/παρορµητική συµπεριφορά
2. Θυµόσ/δυσφορία
3. Γονική διαχείριση
4. Σχολική συµπεριφορά
Τοποθετήστε τα στοιχεία στουσ κύκλουσ:
Περιφερειακόσ
Μέσοσ

Κεντρικόσ
Εµπειρία

ΘΥΜΟΣ/∆ΥΣΦΟΡΙΑ
Βιολογία

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ/
ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Οικογένεια:

ΓΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Σχολείο/Στενόσ φιλικόσ κύκλοσ:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Κοινότητα, Κοινωνία, Χώρα

Βιολογία: τα στοιχεία που αφορούν τη βασική βιολογία του εγκεφάλου. Εµπειρία: τα στοιχεία που αφορούν την
«ιστορία» του ασθενούσ. Κεντρικόσ: τα στοιχεία που αφορούν την οικογένεια. Μεσαίοσ: τα στοιχεία που αφορούν το
σχολείο και τον στενό φιλικό κύκλο. Περιφερειακόσ: τα στοιχεία που αφορούν την κοινότητα ή την κοινωνία.
Σχήµα 2. . ∆ιαδικασία διατύπωσησ: παράδειγµα περιστατικού

βοηθήσουν τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ να εντοπίσουν τα
σηµαντικά στοιχεία. Κατ 'αρχάσ, µια χρήσιµη αλληγορία
είναι να σκέφτεται κανείσ τα σηµεία ή τα συµπτώµατα ωσ
διανύσµατα. Όπωσ ένα διάνυσµα, µε τον ίδιο τρόπο και
κάθε πρόβληµα έχει µέγεθοσ και κατεύθυνση. Η σηµαντικότητα ορίζεται τόσο από (1) το µέγεθοσ του προβλήµατοσ όσο και (2) από το πόσο παθολογικό είναι ή πόσο
µακριά βρίσκεται το σύµπτωµα από µία τυπική ή κοινή
κατεύθυνση.
Ασ επιστρέψουµε στα πιο πάνω παραδείγµατα. Η δήλω-
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ση ότι «υπάρχουν κάποια προβλήµατα µε φίλουσ» δεν
είναι ασυνήθιστο ή κατ' ανάγκη άτυπο ή παθολογικό πρόβληµα, µε αποτέλεσµα η κατεύθυνση του συµπτώµατοσ
να είναι αξιοσηµείωτη. Ωσ εκ τούτου, σε αυτό το παράδειγµα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί πρωτίστωσ το µέγεθοσ του προβλήµατοσ για τον προσδιορισµό τησ πιθανήσ
σηµαντικότητασ. Στο δεύτερο παράδειγµα, παρά το γεγονόσ ότι ο ίδιοσ ο ασθενήσ και η οικογένειά του δεν εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για τισ ακουστικέσ ψευδαισθήσεισ (διότι η συχνότητα µε βάση τα στοιχεία του ιστορικού
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Χ Ρ Ο Ν Ο ∆ Ι Α Γ ΡΑ Μ Μ Α ( Ε Ν Α Ρ Ξ Η Κ Α Ι Π Ρ ΟΤ Υ Π Ο )
Γραφική αναπαράσταση χρονοδιαγράµµατοσ
1.
2.
3.
4.

Η ελλειµµατική προσοχή αποτελούσε ήπιο πρόβληµα, το οποίο επιδεινώθηκε σηµαντικά στην ηλικία των 9 ετών
Ο θυµόσ δεν αποτελούσε πρόβληµα µέχρι την ηλικία των 9 ετών
Η διαχείριση των γονέων ήταν καλή µέχρι την ηλικία των 9 ετών
Η σχολική συµπεριφορά ήταν πολύ καλή µέχρι την ηλικία των 6 ετών, ήπια προβληµατική µέχρι την ηλικία των 8
ετών και πολύ χειρότερη στην ηλικία των 9 ετών
Σηµαντικά γεγονότα ζωήσ: Γέννηση αδελφήσ στην ηλικία των 8 ετών

Επίπεδα σχετικών
στόχων

Ελλειµµατική προσοχή
Θυµόσ
Γονική διαχείριση
Σχολική συµπεριφορά

Ηλικία

*Γέννηση αδελφήσ

Ο άξονασ x δείχνει την ηλικία. Ο άξονασ y παρουσιάζει τισ σχετικέσ µονάδεσ για καθένα από τουσ σηµαντικούσ στόχουσ, οι
οποίεσ κυµαίνονται από 2 (πολύ θετικό), στο 1 (ελαφρώσ θετικό) έωσ 0 (ουδέτερο) και -1, -2, -3 και -4, -1 όπου είναι ελαφρώσ
προβληµατικό, -2 µέτρια προβληµατικό, -3 πολύ προβληµατικό και -4 εξαιρετικά προβληµατικό. Το διάγραµµα έχει ωσ στόχο να απεικονίσει τισ χρονικέσ σχέσεισ και τουσ σχετικούσ βαθµούσ δυσλειτουργίασ και όχι τα απόλυτα µέτρα διάστασησ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ / ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κανένα αυτήν τη στιγµή.
Σχήµα 2. Συνέχεια

είναι µικρή), εντούτοισ οι πραγµατικέσ ακουστικέσ ψευδαισθήσεισ αποτελούν πάντα ένα από τα πιο ανησυχητικά σηµεία τησ παθολογίασ, καθιστώντασ την κατεύθυνση του συµπτώµατοσ ιδιαίτερα σηµαντική. Επιπλέον, οι
θεραπευτέσ (ειδικά οι εκπαιδευόµενοι) µπορούν να προσδιορίσουν την κατεύθυνση για τη σηµαντικότητα, ρωτώντασ το πόσο αξιοσηµείωτο είναι ένα στοιχείο. Για παράδειγµα, όταν ένασ σκύλοσ δαγκώνει έναν άνθρωπο δεν
είναι ένα αξιοσηµείωτο γεγονόσ, αλλά αν ένασ άνθρωποσ
δαγκώσει έναν σκύλο, τότε αυτό είναι. Ένα άλλο χρήσι-

µο ερώτηµα είναι το εξήσ: «Εάν ο ασθενήσ µου ξυπνήσει αύριο µε τη µεγαλύτερη δυνατή βελτίωση, ποια είναι
τα στοιχεία που θα έχουν αλλάξει;» Οι στόχοι που επηρεάζουν σηµαντικά τουσ πολλαπλούσ κύκλουσ είναι και
οι πιο σηµαντικοί. Τέλοσ, αν ο θεραπευτήσ ζητήσει από
τον ασθενή ή την οικογένειά του να δηµιουργήσει µια
λίστα µε στόχουσ, η λίστα αυτή θα πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη. Όταν καθοριστεί η σηµαντικότητα, δύο έωσ τέσσερισ στόχοι θα πρέπει να αναγράφονται στην κορυφή
του Σχήµατοσ 1 ή σε ένα φύλλο χαρτιού.

Τόµος 6 - Τεύχος 4
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Βήµα 3: Χαρτογράφηση των Στόχων
Ο επαγγελµατίασ υγείασ σε αυτό το σηµείο παίρνει τη λίστα
των σηµαντικών στόχων, τον οποίο δηµιούργησε στο φύλλο εργασίασ, σύµφωνα µε την πιο πάνω διαδικασία, χαρτογραφώντασ τουσ στόχουσ πάνω στο σύστηµα των οµόκεντρων κύκλων (βλέπε Σχήµα 1) (11). Συχνά οι στόχοι µπορεί
να ταιριάζουν σε περισσότερουσ από έναν κύκλουσ, αλλά
κάθε στόχοσ θα πρέπει να αντιστοιχηθεί σε εκείνον τον
κύκλο που είναι ο πιο σχετικόσ. Η συνάφεια βασίζεται (1)
στην προέλευση και (2) στο µέγεθοσ του αποτελέσµατοσ.
Τα όρια του κύκλου είναι διαπερατά (διακεκοµµένεσ γραµµέσ) και σε συµφωνία µε τη διαδραστική, συστηµική τουσ
φύση, ενώ κάθε κύκλοσ είναι ουσιαστικά ενσωµατωµένοσ
στον επόµενο. Κανένασ παράγοντασ δεν µπορεί να σταθµιστεί χωρίσ να γίνει αντιληπτόσ στο πλαίσιό του και πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλοι οι κύκλοι. Μολονότι κάθε
σηµαντικόσ στόχοσ χαρτογραφείται στον πιο σχετικό κύκλο,
η συστηµική φύση του µοντέλου µπορεί να αναπαρασταθεί γραφικά µε βέλη από τισ πρωτογενείσ θέσεισ σε άλλεσ
σφαίρεσ (βλέπε Σχήµα 2). Η χαρτογράφηση βοηθά τουσ
θεραπευτέσ να επικεντρώνονται σε συγκεκριµένουσ στόχουσ, ενώ παράλληλα συνεχίζουν να αξιολογούν τη µεγαλύτερη, αλληλένδετη εικόνα.
Βήµα 4: Χρονοδιάγραµµα
Το επόµενο βήµα είναι να τοποθετηθούν οι σηµαντικοί
στόχοι που βρίσκονται στουσ κύκλουσ σε µια χρονική γραµµή, προσθέτοντασ τα σηµαντικότερα γεγονότα τησ ζωήσ,
όπωσ αυτά παρατηρούνται. Το χρονοδιάγραµµα λειτουργεί ωσ ένα γραµµικό σηµείο αναφοράσ που διασαφηνίζει
τισ διαχρονικέσ σχέσεισ των αναφερόµενων συµπτωµάτων ή σηµείων. Απεικονίζει γραφικά τη σχέση ανάµεσα
στο σχετικό χρόνο και τισ αλλαγέσ βάσει του χρόνου που
παρατηρούνται στουσ σηµαντικούσ στόχουσ. Όπωσ και µε
κάθε στοιχείο του ιστορικού, έτσι και σε αυτό το στάδιο
θα πρέπει να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια επαλήθευσησ. Στο χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να περιλαµβάνονται
οι σχετικέσ εκτιµήσεισ τησ προόδου. Με τη γραφική αναπαράσταση των σχετικών µεγεθών για καθέναν από τουσ
στόχουσ στην πάροδο του χρόνου, συχνά προκύπτουν και
τα ανάλογα κοµβικά γεγονότα (µαζί µε τισ χρονικέσ σχέσεισ µεταξύ των σηµαντικών στόχων). Στην πραγµατικότητα, το χρονοδιάγραµµα χρησιµεύει τόσο ωσ χρονικόσ
δείκτησ αυτών των βασικών γεγονότων που ενδέχεται να
αποτελούν ενδείξεισ για πιθανέσ αιτιολογήσεισ, όσο και
ωσ συνειρµική επιβεβαίωση τησ ισχύοσ τησ διατύπωσησ.
Οι θεραπευτέσ θα πρέπει να αναλογιστούν αν η διατύπωση ή η υπόθεσή τουσ είναι σε συνοχή µε το χρονοδιάγραµµα. Αν η συνοχή αυτή υφίσταται γραφικά, τότε αυξάνεται
η ισχύσ τησ διατύπωσησ. Για παράδειγµα, εάν στόχοσ είναι
η εκδραµάτιση ενόσ εφήβου, και αν η εκδραµάτιση διατυπώνεται ωσ αποτέλεσµα γονικών συγκρούσεων και χωρισµού, το χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να αντανακλά µια
χρονική σχέση ανάµεσα στην έναρξη τησ εκδραµάτισησ
και τησ επιδείνωσησ τησ λειτουργικότητασ τησ οικογένει-
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ασ. Εάν οι συµπεριφορέσ προϋπήρχαν των δυσκολιών στισ
σχέσεισ µε τουσ γονείσ, τότε είναι πολύ πιθανό να υποβόσκουν και άλλοι παράγοντεσ.
Βήµα 5: Πραγµατιστική ∆ιατύπωση
Τα κλινικά σηµαντικά χαρακτηριστικά επιλέγονται και στη
συνέχεια χαρτογραφούνται σε βασικούσ τοµείσ που συνάδουν µε το χρονοδιάγραµµα. Ο θεραπευτήσ είναι τώρα έτοιµοσ να ενσωµατώσει τουσ στόχουσ στο βέλτιστο µοντέλο διατύπωσησ. Αυτό το κρίσιµο βήµα ολοκλήρωσησ είναι ένα
επικίνδυνο σηµείο για το θεραπευτή. ∆υσκολίεσ προκύπτουν
συχνά από την αβεβαιότητα για την επιλογή του σηµείου στο
οποίο θα πρέπει να επικεντρωθεί ή την επιλογή του κατάλληλου θεωρητικού πλαισίου που θα εφαρµόσει. Με τη βασική διατύπωση να επικεντρώνεται σε µερικά σηµαντικά χαρακτηριστικά και την ενσωµάτωσή τουσ στισ χαρτογραφηµένεσ
περιοχέσ, η προσέγγιση MAPS προσπαθεί να αποκαλύψει
την πραγµατιστική απλότητα µέσω των κλινικών δεδοµένων. Οι ρητοί, προβληµατικοί στόχοι βοηθούν στον αποκλεισµό θεωρητικών µετατοπίσεων και σφαλµάτων. Όπωσ έχει
αναφερθεί πιο πριν, η προσέγγιση MAPS έχει ωσ κίνητρο
την έλλειψη ενόσ συνολικού και συµφωνηµένου αιτιολογικού πλαισίου. Μια διατύπωση βάσει του προτύπου του MAPS,
µε επίκεντρο το πρόβληµα που θα καλύπτει πραγµατιστικά
τα βασικά στοιχεία και τισ περιοχέσ προέλευσή τουσ, παρέχει ένα σαφέσ και περιεκτικό σχέδιο φροντίδασ και θεραπείασ που είναι «επαρκώσ αληθέσ», ώστε να αντιµετωπιστούν τα στοχευόµενα προβλήµατα.
Βήµα 6: Συλλογισµόσ
Το τελικό βήµα στη δηµιουργία µιασ αρχικήσ βασικήσ διατύπωσησ που θα καθοδηγείται από κλινικά δεδοµένα είναι
το ζωτικήσ σηµασίασ βήµα του συλλογισµού (15), το οποίο
βοηθά στη διασφάλιση τησ ολοκλήρωσησ, στην ελαχιστοποίηση των σφαλµάτων (12) και στην επιβεβαίωση του ότι
η βασική διατύπωση είναι «επαρκώσ αληθήσ». Ο επαγγελµατίασ υγείασ κάνει «ένα βήµα πίσω» για να διασφαλίσει τα κοµµάτια του πάζλ σχηµατίζουν µια συνεκτική
εικόνα. Ερωτήσεισ που µπορούν να τεθούν σε αυτό το
βήµα είναι: (1) Η διατύπωσή µου καλύπτει τουσ κρίσιµουσ
στόχουσ και υπάρχουν τυχόν αξιοσηµείωτα στοιχεία που
δεν αντιστοιχούνται; Αν ναι, πώσ µπορούν να ληφθούν υπόψη; (2) Χρειάζοµαι επιπλέον κοµµάτια για να συµπληρώσω ή να επιβεβαιώσω το παζλ; (3) Υπάρχει κάποιο εναλλακτικό µοντέλο που να ταιριάζει καλύτερα; Η απάντηση
στο τελευταίο ερώτηµα µπορεί να περιλαµβάνει διόρθωση τησ διατύπωσησ ή την πρόσθεση νέων, σηµαντικών
στοιχείων σε αυτή, ενώ παράλληλα βοηθά στην αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων που προκύπτουν από τα
σφάλµατα επιβεβαίωσησ (12).
Εφόσον η βασική διατύπωση δεν είναι απλά µια θεωρητική άσκηση, αλλά αποτελεί έναν ενεργό πραγµατιστικό οδηγό για τισ ενέργειεσ του θεραπευτή, του ασθενούσ
και τησ οικογενείασ του, τα ακόλουθα δύο βήµατα (βήµα
7 και 8) κρίνονται απαραίτητα.
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Βήµα 7: Συµφωνία Συνεργασίασ
Χωρίσ τη συµφωνία συνεργασίασ (η οποία δεν είναι ουσιαστικά µέροσ τησ διαδικασίασ τησ διατύπωσησ) ακόµα και
η καλύτερη διατύπωση µπορεί να αποτύχει. Όταν ο θεραπευτήσ ολοκληρώσει το βήµα 6, τότε οι στόχοι, η διατύπωση και η θεραπεία πρέπει να επανεξεταστούν µαζί µε
τον ασθενή και την οικογένειά του. Η παραδοχή του χάρτη από τον ασθενή/γονέα αποτελεί βασικό και θεµελιώδεσ στοιχείο τησ συνεργασίασ που απαιτείται για να δοµηθεί η θεραπευτική συµµαχία. Αν ο χάρτησ του ασθενούσ
και η διατύπωση του θεραπευτή έρχονται σε αντιπαράθεση, η αντιπαράθεση αυτή πρέπει να επιλυθεί µε παρέµβαση του θεραπευτή. Οι στόχοι που ορίζονται µέσα από
συνεργατικέσ διεργασίεσ είναι εκείνοι που διαµορφώνουν
το σχέδιο φροντίδασ και θεραπείασ και αποτελούν µία
βάση µέτρησησ τω θεραπευτικών εκβάσεων. Ιδανική
περίπτωση αποτελεί ο τέλειοσ συγχρονισµόσ στόχων, επεξηγήσεων, παρεµβάσεων φροντίδασ και θεραπείασ. Όπωσ
και να έχει, όµωσ, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον αλληλεπικαλυπτόµενοι για να υπάρξει συνεργασία.
Βήµα 8: Παρακολούθηση
Αναφέρθηκε ήδη το γεγονόσ ότι οι στόχοι στη διατύπωση
θέτουν το πλάνο φροντίδασ και το σχέδιο θεραπείασ και
αποτελούν συνολικά το µέτρο αξιολόγησησ τησ προόδου.
Σε κάθε θεραπευτική συνεδρία, και καθώσ η θεραπεία αναπτύσσεται, ο θεραπευτήσ εντοπίζει την πρόοδο χρησιµοποιώντασ συγκεκριµένουσ στόχουσ ωσ στοιχεία και διαπιστώνοντασ ότι το σχέδιο λειτουργεί και ότι είναι πραγµατιστικά
«επαρκώσ αληθέσ». Η παρακολούθηση απαιτεί από το
θεραπευτή να συνεχίζει να αντιλαµβάνεται τουσ στόχουσ
ωσ ενεργά µέτρα τησ συνεχιζόµενησ προόδου. Στην περίπτωση που προκύψουν νέα στοιχεία ή αν η φροντίδα δεν
έχει αποτελέσµατα και η θεραπεία δεν παρουσιάζει πρόοδο, ο θεραπευτήσ θα πρέπει να επαναδιατυπώσει το χάρτη και κατόπιν να προχωράει αναλόγωσ. Το αν η διατύπωση είναι «επαρκώσ αληθήσ» επικυρώνεται πάντα λειτουργικά
ή απορρίπτεται από τα κλινικά δεδοµένα.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Όταν προσήλθε στο ιατρείο ο εννιάχρονοσ Tζ. Μπ., το βασικό παράπονο των γονιών του ήταν ότι πίστευαν πωσ το παιδί τουσ έπασχε από διαταραχή ελλειµµατικήσ προσοχήσ/υπερκινητικότητα (∆ΕΠΥ) και ότι «δεν µπορούσε να ανταπεξέλθει».
Το λεπτοµερέσ ιστορικό έδειξε ότι ο Τζ. Μπ. είχε το πρόβληµα από πολύ παλαιότερα. Ήταν ο δεύτεροσ µήνασ στην
τρίτη δηµοτικού και τα πράγµατα δεν ήταν «καθόλου καλά».
Μετά από την πρώτη και δευτέρα δηµοτικού που ήταν
«αρκετά καλόσ» µαθητήσ, πλέον οι δάσκαλοι ανέφεραν
ότι δεν µπορούσαν να τον διαχειριστούν στην τάξη και ότι
ο Τζ.Μπ. εµφανίζε πρόβληµατα συµπεριφοράσ, κοινωνικά και επίδοσησ , παρά το γεγονόσ ότι σύµφωνα µε τα σχολικά τεστ η νοηµοσύνη του ήταν κανονική. Οι γονείσ του
ανέφεραν ότι στο σπίτι η συµπεριφορά του δεν ήταν καλή
και ότι δεν ακολουθούσε τουσ κανόνεσ. Ο παιδίατρόσ του,

µετά από τη συµπλήρωση ενόσ ερωτηµατολογίου από το
δάσκαλό του, έφτασε στο συµπέρασµα ότι πάσχει από
∆ΕΠΥ, ήδη από τη δευτέρα δηµοτικού, όπου και ξεκίνησε ο Τζ. Μπ. να λαµβάνει µεθυλφαινιδάτη. Αρχικά δεν
υπήρχε απόκριση στην αρχική χαµηλή δόση του φαρµάκου, όταν όµωσ αυτή αυξήθηκε, η συµπεριφορά του στο
σχολείο έγινε πολύ πιο διαχειρίσιµη. Ωστόσο, η συµπεριφορά του στο σπίτι – ειδικότερα τα απογεύµατα – έγινε
«χειρότερη τουσ τελευταίουσ µήνεσ». Περίπου έξι µήνεσ
πριν, γεννήθηκε η µικρή αδελφή του Τζ. Μπ., ο οποίοσ
πριν ήταν µοναχοπαίδι. Ο ίδιοσ ο Τζ. Μπ. δηλώνει πολύ
θυµωµένοσ µε τη γέννηση τησ αδελφήσ του. Σύµφωνα και
µε τον Τζ. Μπ. και τουσ γονείσ του, η δυσφορία του αυτή
εκφράζεται και ανοιχτά. Οι γονείσ του δήλωσαν ότι ο γιόσ
του έκανε παράπονα ότι το µωρό έκλαιγε όλη την ώρα και
ότι δεν µπορούσε να αντέξει το θόρυβο.
Αναπτυξιακά, η εξέλιξη του Τζ. Μπ. είχε πραγµατοποιηθεί κανονικά, αλλά στο ιστορικό αναφέρεται ότι ωσ βρέφοσ είχε κολικούσ, και οι γονείσ συχνά δεν µπορούσαν να
τον καθησυχάσουν. Οι γονείσ περιέγραψαν ότι ανέκαθεν
δεν µπορούσε να συγκεντρωθεί και ότι «πρώτα ενεργούσε και µετά σκεφτόταν». Ήταν λεσ και «δεν µπορούσε να
κάνει καλά τον ίδιο του τον εαυτό». Ωστόσο, δήλωσαν ότι
«µε πολύ προσπάθεια» κατάφεραν να ελέγξουν τη συµπεριφορά του. Με ένα πιο λεπτοµερέσ ιστορικό, αποκαλύφθηκε ότι η µητέρα του ήταν αυτή που προσπαθούσε και
µπορούσε να πετύχει πειθαρχία, αλλά τώρα που έπρεπε
να φροντίσει το µωρό, µεγάλο µέροσ τησ φροντίδασ του
Τζ. Μπ. είχε περιέλθει στον πατέρα του. Παρότι ο πατέρασ του τον φρόντιζε και συµµετείχε αρκετά, είχε πρόβληµα αναφορικά µε τη συνέχεια τησ πειθαρχίασ και την
παροχή φροντίδασ . Επέτρεπε στη συµπεριφορά του γιού
του να κλιµακώνεται και µετά αντιδρούσε εκρηκτικά, ενώ
κατόπιν ένιωθε άσχηµα.
Η συνέντευξη µε τον ίδιο τον Τζ. Μπ. αποκάλυψε ένα
πολύ φιλικό αγόρι που αναπτυξιακά ταίριαζε στην ηλικία
του και κινητικά ήταν υπερδραστήριο. Ο Τζ. Μπ επικοινωνούσε πολύ καλά και εξέφρασε ανοιχτά τη δυσφορία
του για την αδελφή του, δηλώνοντασ ότι η µητέρα του
συνεχώσ την τάιζε. Όταν ρωτήθηκε αν «περνούσε καλά»
απάντησε ότι πιο παλιά περνούσε καλύτερα µε τη µητέρα
του ενώο πατέρασ του είχε πολλά νεύρα. Όταν το θέµα
τησ συζήτησησ άλλαξε και µετατοπίστηκε στο σχολείο και
στο στενό φιλικό κύκλο, µπορούσε να περιγράψει µε ευκολία διάφορεσ ευχάριστεσ δραστηριότητεσ.
Όταν ολοκληρώθηκε η συλλογή δεδοµένων, η περίπτωση αναθεωρήθηκε και αναγνωρίστηκαν οι σηµαντικοί
στόχοι/προβλήµατα, βάσει των ανησυχιών τησ οικογένειασ και τησ εκτίµησησ του θεραπευτή. Αυτοί οι στόχοι/προβλήµατα αναγνωρίστηκαν ωσ (1) ελλειµµατική προσοχή/παρορµητικότητα/κακή συµπεριφορά, (2) θυµόσ (προσ αδέλφια/γονείσ),
(3) γονική διαχείριση και (4) σχολική κακή συµπεριφορά
(µικρότερου µεγέθουσ). Κάθε ένασ από τουσ τέσσερισ στόχουσ τοποθετήθηκε στην πιο κατάλληλη σφαίρα (βλέπε
Σχήµα 2). Κατόπιν προστέθηκαν βέλη για να αναπαραστα-

Τόµος 6 - Τεύχος 4

[37]

Tomos6_t4

7/4/14

4:10 PM

Page 38

θεί γραφικά η αντήχηση αυτών των σηµαντικών προβληµάτων στισ άλλεσ σφαίρεσ.
Βασική ∆ιατύπωση
Η διατύπωση τησ περίπτωσησ βασίζεται στισ πληροφορίεσ που δίνονται πιο πάνω και στην καλύτερη δυνατή αντιστοίχηση τουσ στο χάρτη και στο χρονοδιάγραµµα. Ωσ εκ
τούτου, ο Τζ. Μπ. είναι ένα παιδί εννέα ετών µε υπερδραστηριότητα και παρορµητικότητα – προβλήµατα τα οποία
είχαν αντισταθµιστεί µετρίωσ – και κάποια µικρά προβλήµατα στο σχολείο. Η αδελφή του γεννήθηκε ένα µε δύο
µήνεσ πριν επιδεινωθούν οι δυσκολίεσ του, δηλαδή την
προηγούµενη άνοιξη όταν ήταν 9 ετών. Με τη γέννηση τησ
αδελφήσ του ήρθε και η απώλεια τησ κύριασ ενασχόλησησ τησ µητέρασ του µαζί του και µια µετατόπιση στην
οικογενειακή λειτουργικότητα, µε τον πατέρα του να αναλαµβάνει τον κύριο ρόλο στη φροντίδα του. Η συµπεριφορική επιδείνωση του Τζ. Μπ. φαίνεται να είναι αποτέλεσµα τησ τάσησ του ∆ΕΠΥ για απορρύθµιση που εντείνεται
από το θυµό του για την απώλεια τησ µητέρασ του και από
τη ζήλια του για το αδελφάκι του, ενώ επιδεινώνεται επίσησ από τη µη συνεκτική γονική συµπεριφορά του πατέρα του και την αδυναµία του τελευταίου να καλύψει το κενό
τησ µητέρασ. Οι δυσκολίεσ στο σχολείο, οι οποίεσ επιδεινώθηκαν σηµαντικά την άνοιξη, φαίνεται να είναι δευτερεύουσασ σηµασίασ, βάσει τησ παρουσίασ τουσ στη δεδοµένη χρονική στιγµή.
Μετά τη συµπλήρωση τησ διατύπωσησ, ο θεραπευτήσ
αποστασιοποιήθηκε (βήµα 6) για να αναλογιστεί αν έµεναν κάποια από τα στοιχεία ή τα κοµµάτια χωρίσ αντιστοίχηση και διαπίστωσε ότι όλα ήταν εκεί.
∆ιάγνωση: ∆ιαταραχή Ελλειµµατικήσ Προσοχήσ/Υπερδραστηριότητα και ∆ιαταραχή Προσαρµογήσ
Το σχέδιο φροντίδασ και θεραπείασ ακολουθεί ακριβώσ
µετά τη διατύπωση του MAPS, µε κάθε σηµαντικό στόχο
να λαµβάνεται υπόψη για τη φροντίδα. Η θεραπεία αρχίζει µε τη ∆ΕΠΥ στον εσωτερικό κύκλο που βασίζεται στη
βιολογία, η οποία αντιµετωπίζεται µε κατάλληλα φάρµακα και συµπεριφορική προσέγγιση. Προχωρώντασ προσ
τον κύκλο τησ εµπειρίασ, η φροντίδα εστιάζεται στο θυµό
και στη ζήλεια του Τζ. Μπ. Ενδείκνυται µια βραχυπρόθεσµη θεραπεία, όπωσ επίσησ και κάποιεσ µικρέσ οικογενειακέσ προσαρµογέσ. Εντοπίζονται κάποια συνεχόµενα
ζητήµατα γονικότητασ-διαχείρισησ στον κεντρικό (οικογενειακό) κύκλο. Η φροντίδα και θεραπεία θα συµπεριλάβει συµπεριφορική γονική καθοδήγηση και πιθανώσ
την επανατοποθέτηση κάποιων εκ των απογευµατινών
ευθυνών στη µητέρα για να ελαχιστοποιηθεί η αίσθηση
απώλειασ του Τζ. Μπ. Τέλοσ, ο µεσαίοσ κύκλοσ (σχολείο)
παραθέτει τα ζητήµατα που αφορούν τισ επιδόσεισ στο
σχολείο, τα οποία φαίνονται να είναι δευτερεύοντα και θα
αναλυθούν σε ένα επόµενο στάδιο φροντίδασ, χωρίσ αυτό
να σηµαίνει ότι δεν πρέπει να παρακολουθηθούν.
Η θεραπευτήσ ανασκόπησε τα ευρήµατά τησ εκτίµη-
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σησ, τουσ στόχουσ, τη διατύπωση, το σχέδιο φροντίδασ
και θεραπείασ και τουσ στόχουσ για την παρακολούθηση
του Τζ. Μπ. και τουσ γονείσ του. Επιτεύχθηκε µία συµφωνία συνεργασίασ (βήµα 7) και εφάρµοστηκε το σχέδιο φροντίδασ και θεραπείασ και µε ενεργή παρακολούθηση των
στοιχείων προόδου.
Παρακολούθηση Στόχων
Στοιχείο 1: ∆ΕΠΥ – µειωµένεσ κακέσ συµπεριφορέσ. Στοιχείο 2: θυµόσ/ζήλεια – µειωµένοσ θυµόσ. Στοιχείο 3: γονική διαχείριση – βελτιωµένεσ ικανότητεσ διαχείρισησ τησ
κακήσ συµπεριφοράσ και του θυµού. Στοιχείο 4: σχολικέσ επιδόσεισ – ταυτόχρονη βελτίωση καθώσ αλλάζουν
τα στοιχεία 1-3.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η προσέγγιση MAPS παρέχει µια νέα, πραγµατιστική προσέγγιση για τη δηµιουργία βασικών διατυπώσεων. Ενώ
περιλαµβάνει τισ απαραίτητεσ περιοχέσ του βιοψυχοκοινωνικού µοντέλου και του µοντέλου των τεσσάρων «P»,
η πρακτική και η δοµή του, προσανατολισµένη στη διαδικασία, βοηθά τον επαγγελµατία υγείασ να απεικονίσει γραφικά τα καθήκοντα και να επικεντρωθεί σε αυτά. Η δοµή
του MAPS προσφέρει σηµαντικά οφέλη συγκριτικά µε
άλλα µοντέλα, και η προσέγγιση για τη διατύπωση «επαρκώσ αληθήσ» καθιστά το MAPS ένα µοντέλο ακόµα πιο
φιλικό και χρήσιµο προσ το χρήστη. Το µοντέλο αναφέρεται σε πολλά προβληµατικά στοιχεία που υπάρχουν στην
παραδοσιακή διατύπωση περίπτωσησ. Τα βασικά στοιχεία του µοντέλου συνοπτικά µπορούν να αποτυπωθούν
ωσ εξήσ: Πρώτον, ο θεραπευτήσ που χρησιµοποιεί την
προσέγγιση MAPS θα πρέπει να αναλογίζεται συστηµατικά και να επανεξετάζει κάθε έναν από τουσ λειτουργικούσ κύκλουσ του ασθενούσ, γεγονόσ το οποίο βοηθά στην
ελαχιστοποίηση τησ παράβλεψησ που κάποιεσ φορέσ προκαλείται από την τήρηση ενόσ µόνο κλινικού/αιτιολογικού
µοντέλου. Για παράδειγµα, οι βιολογικοί ιατροί µπορεί να
βλέπουν µόνο τα βιολογικά προβλήµατα και ο οικογενειακόσ θεραπευτήσ να βλέπει µόνο τα οικογενειακά προβλήµατα. Αυτέσ οι στιγµέσ προβληµατισµού οδηγούν το
θεραπευτή να αντιµετωπίζει τον κάθε ασθενή σε ένα πολυδιάστατο, συστηµικό πλαίσιο. ∆εύτερον, η αναγνώριση και
η χαρτογράφηση µόνο των σηµαντικών στοιχείων εξυπηρετεί τον επαγγελµατία υγεία, καθώσ του δίνει τη δυνατότητα να µπορέσει να διαχωρίσει το κρίσιµο εκείνο «δένδρο» µέσα από το «δάσοσ» – κρατώντασ όµωσ παράλληλα
το δένδρο στο πλαίσιο αυτού του δάσουσ. Τα σηµαντικά
προβλήµατα οδηγούν κατευθείαν στη φροντίδα, αλλά η
µεγαλύτερη εικόνα – το πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται
ο ασθενήσ – δεν χάνεται ποτέ από τον ορίζοντα. Τρίτον, η
προσανατολισµένη προσ τη διαδικασία αυτή προσέγγιση
βοηθά στη βελτιστοποίηση συγκεκριµένων δεξιοτήτων
που είναι γνωστό ότι προάγουν την εµπειρία. Τέταρτον, µε
την τοπογραφική απεικόνιση των βασικών στοιχείων, διαφαίνονται ξεκάθαρα η προέλευση, το πλαίσιο και το µέγε-
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θοσ του προβλήµατοσ, µε άµεσα συµπεράσµατα για την
πιθανή φροντίδα και θεραπεία. Συνεπώσ, ο θεραπευτήσ
χτίζει µια φειδωλή και πραγµατιστική βασική διατύπωση και φτάνει στην κλινική παρέµβαση που ταιριάζει καλύτερα. Πέµπτον, το υποχρεωτικό βήµα τησ αποµάκρυνσησ
– η κρίσιµη αναθεώρηση – επιτρέπει στον επαγγελµατία
υγείασ να αναγνωρίσει τα οποία κοµµάτια του παζλ δεν
είχαν ληφθεί υπόψη και τισ εναλλακτικέσ υποθέσεισ, ενώ
εξυπηρετεί ωσ επιπλέον επιβεβαίωση τησ διατύπωσησ
και ωσ µορφή εγγύησησ για τη θεωρητική έλλειψη διορατικότητασ (η αναθεώρηση προάγει επίσησ τη ζωτικήσ
σηµασίασ δεξιότητα τησ στοχαστικήσ πρακτικήσ). Τέλοσ,
το µοντέλο προάγει την καθιέρωση µιασ συµφωνίασ συνεργασίασ, σχετικά µε το τι είναι αυτό που έχει µεγαλύτερη
σηµασία για το θεραπευτή, τον ασθενή και την οικογένεια.
Το συγκεκριµένο µοντέλο είναι, βάσει σχεδιασµού, µινιµαλιστικό. Στην πραγµατικότητα η αξία του έγκειται στην
προσανατολισµένη διαδικαστικά απλότητά του, διότι, σε
µια θάλασσα «άκρατα περίπλοκου και ιδιαιτέρωσ ποικιλόµορφου περιβάλλοντοσ» εντοπίζει τα κατάλληλα κλινικά «νησιά». Το µοντέλο δηµιουργεί έναν χάρτη που καθοδηγεί τον επαγγελµατία υγείασ (ειδικά τουσ εκπαιδευόµενουσ)
προσ οδηγούµενεσ από στοιχεία, φιλικέσ προσ το χρήστη
και «επαρκώσ αληθείσ» διατυπώσεισ, οι οποίεσ παρέχουν συνεκτικά, πραγµατιστικά και συγκεκριµένα σχέδια
φροντίδασ και θεραπείασ. Η δοµή του µοντέλου MAPS
µπορεί είτε να σταθεί µόνη τησ, είτε να συµπληρώσει το
πλαίσιο οποιασδήποτε άλλησ θεωρητικήσ σχολήσ, κρατώντασ πάντα την προσοχή του θεραπευτή στραµµένη στον
απώτατο στόχο, δηλαδή τη βελτίωση του ασθενούσ. Μόλισ
καθοριστεί το πλαίσιο φροντίδασ και η θεραπεία, θα πρέπει όλεσ οι παρεµβάσεισ να βασιστούν στην καλύτερη
πρακτική και στη βασισµένη σε ενδείξεισ φροντίδα. Καθώσ
προχωράει η θεραπευτική σχέση, οι επαγγελµατίεσ υγείασ θα πρέπει να νοιώθουν την ανάγκη να περιέλθουν βαθύτερα στην πολυπλοκότητα των επιλεγµένων προσεγγίσεών τουσ, γνωρίζοντασ ότι η τήρηση των βασικών διατυπώσεων
θα τουσ βοηθήσει στο στόχο τουσ.
Ενδεχοµένωσ να υπάρχουν κάποιεσ επιφυλάξεισ αναφορικά µε τισ «επαρκώσ αληθείσ» διατυπώσεισ. Ενώ
κάποιοι τονίζουν ότι η φροντίδα στο χώρο τησ ψυχικήσ
υγείασ µπορεί να προχωρήσει σε µια ενοποιηµένη, απόλυτη αλήθεια, σήµερα δεν µπορούµε να επιτρέψουµε το
τέλειο να γίνει εµπόδιο του καλού. Ο εναγκαλισµόσ των
πραγµατιστικών αληθειών αποτελεί εδώ και καιρό µέροσ
τησ κλινικήσ φροντίδασ. Τα ψυχοενεργά φάρµακα αποτελούν ένα σηµείο ενδιαφέροντοσ. Σχεδόν όλα βρίσκονται
στο πλαίσιο του «επαρκώσ αληθήσ», τησ κατανόησησ δηλαδή που µασ επιτρέπει να δικαιολογήσουµε τη χρήση τουσ
χρησιµοποιώντασ την πρόοδο του ασθενούσ ωσ µέτρο κλινικήσ αλήθειασ. Προσ το παρόν, ωσ επαγγελµατίεσ και
επιστήµονεσ υγείασ, θα πρέπει να καλωσορίσουµε µε
βεβαιότητα τισ «επαρκώσ αληθείσ» διατυπώσεισ ωσ πραγµατιστικούσ οδηγούσ φροντίδασ που επαληθεύονται από
την πρόοδο του ασθενούσ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η ΜAPS είναι µια πραγµατιστική, καθοδηγούµενη από
στοιχεία, προσανατολισµένη στη διαδικασία προσέγγιση για τη διατύπωση κλινικών περιστατικών. Είναι ένα
φιλικό προσ το χρήστη µοντέλο που βοηθά τον επιστήµονα υγείασ να αναπτύξει «επαρκώσ αληθείσ» βασικέσ
διατυπώσεισ, που επικεντρώνονται στα πιο σηµαντικά
κλινικά στοιχεία που χρήζουν προσοχήσ. Η γραφική του
φύση βοηθά στην ενίσχυση τησ πραγµατικότητασ που
επηρεάζει την ψυχική υγεία (δηλαδή, ότι όλα τα συστήµατα συνδέονται) και κατευθύνει το θεραπευτή σε περιορισµένο αριθµό συγκεκριµένων περιοχών που παρέχουν
πληροφορίεσ για τισ βασικέσ διατυπώσεισ, ενώ παράλληλα εξυπηρετούν ωσ στόχοι τησ φροντίδασ. Το γενικό
µοντέλο MAPS συµπληρώνει και συνδέει το πλήρεσ εύροσ
των βασισµένων σε ενδείξεισ, θεραπευτικών προσεγγίσεων καλύτερησ πρακτικήσ, ενώ δεν παύει να λειτουργεί ωσ κλινική «πυξίδα» που κρατά τη διαδικασία στην
πορεία τησ.
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