Εμμονές, Καταναγκασμοί και
Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν βιώσει εμμονές και καταναγκασμούς αλλά ένα
πιο μικρό ποσοστό ανθρώπων θα αναπτύξει Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή.
Αυτό το ποσοστό έχει υπολογιστεί γύρω στο 1-4% του γενικού πληθυσμού.
Στην Ελλάδα αυτό αντιστοιχεί σε 100,000 – 400,000 ανθρώπους που σημαίνει
πως είναι ένα αρκετά συχνό πρόβλημα.
Σε αυτό τον οδηγό θα εξηγήσουμε τι είναι οι εμμονές και οι καταναγκασμοί και
τη διαφορά μεταξύ αυτών και της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής, καθώς και
τα συμπτώματα της τελευταίας. Θα σας παρουσιάσουμε μερικές τεχνικές που
μπορεί να σας βοηθήσουν, τις διαθέσιμες θεραπείες και κάποια χρήσιμα βιβλία
και τηλέφωνα.

Τι είναι οι εμμονές και οι καταναγκασμοί
Στους περισσότερους ανθρώπους έχει τύχει να φύγουν από το σπίτι τους και
μερικά λεπτά μετά να αναρωτηθούν, κλείδωσα τη πόρτα; ή έκλεισα το
θερμοσίφωνα; Η ακόμα να παρκάρουν κάπου και φύγουν και να αναρωτηθούν
κλείδωσα το αυτοκίνητο; Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να σκεφτούν ότι ναι
κλείδωσα ή ναι τον έκλεισα τον θερμοσίφωνα και να μην επιστρέψουν να
τσεκάρουν ή μπορεί να σκεφτούν πως δεν είναι βέβαιοι και να επιστρέψουν να
τσεκάρουν. Η εμμονή σε αυτά τα παραδείγματα είναι η σκέψη κλείδωσα τη
πόρτα; έκλεισα το θερμοσίφωνα; κλείδωσα το αυτoκίνητο; Η εμμονή μπορεί να
είναι και κάποια εικόνα και όχι απαραίτητα σκέψη. Δηλαδή στο παράδειγμα με
το αυτοκίνητο μπορεί κάποιος να δει μία εικόνα με το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο ή
και ακόμα μία εικόνα όπου κάποιος κλέβει το αυτοκίνητο. Ο καταναγκασμός
τώρα είναι η πράξη που θα κάνουμε, π.χ. να γυρίσω πίσω να τσεκάρω έτσι ώστε
να μην υπάρχει αμφιβολία.
Οι εμμονές και οι καταναγκασμοί είναι πολύ συχνά φαινόμενα στο γενικό
πληθυσμό και δεν σημαίνει πως υπάρχει ψυχοπαθολογία για παράδειγμα επειδή
κάποιος τσέκαρε αν κλείδωσε το αυτοκίνητο του δύο φορές μέσα σε ένα μήνα.

Τι είναι η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
Στην Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή έχουμε πάλι εμμονές και
καταναγκασμούς. Δηλαδή έχουμε επαναλαμβανόμενες και επίμονες σκέψεις,
παρορμήσεις ή εικόνες που το άτομο τις βιώνει ως ενοχλητικές και
ανεπιθύμητες και που προκαλούν έντονο άγχος, δυσφορία, ενοχές, ντροπή,
αηδία.
Σε συνέχεια το άτομο προσπαθεί να αγνοήσει ή να καταστείλει τις σκέψεις,
παρορμήσεις ή εικόνες ή να τις εξουδετερώσει κάνοντας κάποιον καταναγκασμό
ή κάποια τελετουργία. Οι καταναγκασμοί μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενες
συμπεριφορές (π.χ. πλύσιμο χεριών, τσεκάρισμα ότι κάτι είναι όπως πρέπει να
είναι) ή διανοητικές πράξεις όπως για παράδειγμα επαναλαμβανόμενη
προσευχή, μέτρημα, επαναλαμβανόμενες καλές σκέψεις που το άτομο νιώθει
πως πρέπει να εκτελεστούν ως απάντηση στην εμμονή. Συνήθως υπάρχουν
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συγκεκριμένοι κανόνες που πρέπει να ακολουθηθούν αυστηρά ώστε να
αποτραπεί το κακό ή καταστροφικό γεγονός. Για παράδειγμα αν κάποιος έχει
τη σκέψη ότι δεν έκλεισε το μάτι της κουζίνας και ότι θα πάρει φωτιά το σπίτι
μπορεί να επιστρέψει και να τσεκάρει πολλές φορές ότι είναι κλειστό, να κλείσει
το γενικό διακόπτη του ηλεκτρικού και να επαναλάβει στον εαυτό του δέκα
φορές φωναχτά ή εσωτερικά τίποτα κακό δεν θα συμβεί.
Αυτές οι συμπεριφορές και διανοητικές πράξεις έχουν ως στόχο να μειωθεί η
δυσφορία/άγχος που νιώθει το άτομο ή/και να αποτρέψουν το κακό ή
καταστροφικό γεγονός που φοβούνται ότι θα συμβεί.
Μερικές φορές οι καταναγκασμοί είναι στενά συνδεδεμένοι με την εμμονή όπως
στο τελευταίο παράδειγμα με το μάτι της κουζίνας. Άλλες φορές όμως μπορεί να
μη συνδέονται με ρεαλιστικό τρόπο με το γεγονός που έχουν σκοπό να
αποτρέψουν (π.χ. μέτρημα μέχρι το 100 έτσι ώστε να μην έρθει κλέφτης στο
σπίτι). Αυτό που έχουν κοινό οι καταναγκασμοί είναι πως είναι υπερβολικοί και
χρονοβόροι αφού διαρκούν πάνω από μία ώρα την ημέρα και προκαλούν στο
άτομο δυσφορία, άγχος, φόβο και το άτομο μπορεί να μη μπορεί να
λειτουργήσει σε διάφορους τομείς της ζωής του (π.χ. κοινωνικά,
επαγγελματικά) επειδή καταναλώνει πολύ χρόνο στους καταναγκασμούς.
Σημαντική σημείωση εδώ είναι πως το άτομο μπορεί να μην έχει επίγνωση των
εμμονών. Δηλαδή μπορεί να τσεκάρει π.χ. ότι το μάτι της κουζίνας είναι κλειστό
και να κλείσει το γενικό διακόπτη ρεύματος αλλά να είναι βέβαιος/βέβαια πως
δεν είχε κάποια σκέψη ή εικόνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Ειδικά σε
περιπτώσεις όπου κάποιος ζει για χρόνια με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
μπορεί οι καταναγκασμοί να έχουν γίνει μέρος της ζωής τους και της
καθημερινής τους ρουτίνας και να μην επικεντρώνονται στις σκέψεις ή τις
εικόνες, σαν να έχουν μπει δηλαδή σε αυτόματο πιλότο.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των εμμονών/καταναγκασμών που έχει
ο γενικός πληθυσμός και της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής που
έχει ένα μικρότερο ποσοστό;
Οι περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν κάποια εμμονή κάποια στιγμή στη ζωή τους
ή μπορεί ακόμα να έχουν εμμονές πιο συχνά. Η διαφορά μεταξύ των ανθρώπων
που δεν αναπτύσσουν Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή και αυτών που
αναπτύσσουν Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή είναι πως οι πρώτοι
απορρίπτουν αυτές τις σκέψεις σχετικά εύκολα χωρίς να τους προβληματίζουν
ιδιαίτερα. Ας δούμε τις πιο συχνές εμμονές που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι:
Παρόρμηση να χτυπήσουν ή να κάνουν κακό σε κάποιον
Σκέψη ότι κάποιο ατύχημα έχει συμβεί σε κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο
Παρόρμηση να πουν κάτι κακό σε κάποιον
Παρόρμηση να τρακάρουν το αμάξι τους ενώ οδηγούν
Παρόρμηση να χτυπήσουν ή να τιμωρήσουν κάποιον π.χ. το παιδί τους
Σκέψεις για ατυχήματα σε μέσα μεταφοράς ειδικά πριν από ταξίδι
Παρόρμηση να σπρώξουν άλλους
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Σκέψη να συμβούν κακά πράγματα ακόμα και θάνατος σε κάποιον
Σκέψεις για σεξουαλικές πράξεις
Σκέψεις ότι ληστεύουν κάποιον π.χ. τράπεζα
Παρόρμηση να σπρώξουν κάποιον στη πλατφόρμα του τρένου
Εικόνα του εαυτού τους στη κηδεία τους ή στη κηδεία άλλων που ζουν
Αμφιβολία – Μήπως χτύπησα κάποιον;
Αμφιβολία – Έφαγα κάτι που είναι κακό ή επικίνδυνο;
Αμφιβολία - κλείδωσα το σπίτι/αυτοκίνητο;
Αμφιβολία – έκλεισα το φως/ρεύμα/θερμοσίφωνα/θέρμανση;
Σκέψη ότι μπορεί να έχουν κάποια ασθένεια
Σκέψεις για βίαιες πράξεις που μπορεί να έχουν και σεξουαλικό περιεχόμενο
Παρόρμηση να είναι τακτοποιημένα τα πράγματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο ή
σε συγκεκριμένα μέρη

Γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορούν να απορρίψουν τις
σκέψεις/παρορμήσεις/εικόνες και άλλοι όχι;
Αυτή είναι μία περίπλοκη ερώτηση και η απάντηση θα διαφέρει από άτομο σε
άτομο. Κάποιες πεποιθήσεις για τις σκέψεις/παρορμήσεις/εικόνες αλλά ακόμα
και πεποιθήσεις για τον εαυτό και τους άλλους μπορεί να κάνουν κάποια άτομα
πιο επιρρεπή στο αναπτύξουν Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή.
Για παράδειγμα αν κάποιος έχει τη πεποίθηση ότι πρέπει να έχει μόνο καλές
σκέψεις και πως αν έχει κακές σκέψεις σημαίνει πως είναι και κακός άνθρωπος
μπορεί να προσπαθήσει να κάνει καλά πράγματα κάθε φορά που του έρχονται
κακές σκέψεις στο μυαλό έτσι ώστε να ελαττωθεί το άγχος που νιώθει όταν του
έρχονται οι κακές σκέψεις.
Άλλο παράδειγμα μπορεί να είναι το παιδί που σαν μεγαλύτερο έπρεπε να
φροντίσει το μικρότερο αδερφάκι του για μεγάλα χρονικά διαστήματα επειδή οι
γονείς του ήταν άρρωστοι ή επειδή δεν μπορούσαν να φροντίσουν τα παιδιά
τους. Αυτό το παιδί μπορεί να μεγαλώσει με ένα μεγάλο αίσθημα ευθύνης και με
τη πεποίθηση ότι είναι υπεύθυνο για οτιδήποτε κακό συμβεί. Ειδικά αν συνέβη
και κάποιο ατύχημα και το μικρό αδερφάκι τραυματίστηκε αυτό μπορεί να
ενδυναμώσει περαιτέρω την πεποίθηση. Αργότερα λοιπόν αν βιώσει εικόνες με
κακά πράγματα να συμβαίνουν σε κοντινούς του ανθρώπους μπορεί αυτή η
πεποίθηση να ενεργοποιηθεί και προσπαθήσει να αποτρέψει το κακό με
διάφορους καταναγκασμούς.
Ένα τρίτο παράδειγμα είναι το παιδί που κατηγόρησε τον εαυτό του που
χώρισαν οι γονείς του και που έχει τη πεποίθηση ότι «οτιδήποτε κακό συμβεί
φταίω εγώ». Στη μετέπειτα ζωή του μπορεί κάθε φορά που έχει
σκέψεις/εικόνες/παρορμήσεις με κακό περιεχόμενο να προσπαθεί να αποτρέψει
το κακό με καταναγκασμούς.
Πέρα από τις πεποιθήσεις του κάθε ατόμου γενετικοί/βιολογικοί, ψυχολογικοί
και κοινωνικοί παράγοντες μπορεί να κάνουν κάποιον πιο επιρρεπή στη
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δημιουργία Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής. Αν για παράδειγμα το άτομο είχε
υπερπροστατευτικούς γονείς, γονείς που οι ίδιοι είχαν ιδεοψυχαναγκαστική
διαταραχή, εμπειρίες που οδήγησαν σε κάτι κακό να συμβεί, περιβάλλον
επικριτικό και με επιρρίψεις ευθυνών, και άλλα, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα
να αναπτύξουν Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή στο μέλλον.

Ποιες είναι οι πιο συχνές εμμονές και καταναγκασμοί στην
Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή;
Το κοινό χαρακτηριστικό στην Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή είναι οι εμμονές
και οι καταναγκασμοί. Το περιεχόμενο όμως των εμμονών και καταναγκασμών
θα διαφέρει από άτομο σε άτομο. Ας δούμε τις πιο συχνές εμμονές και
καταναγκασμούς.

Εμμονές

Καταναγκασμοί

1.Σκέψεις/εικόνες ότι θα μολυνθούν
από αρρώστιες/μικρόβια/επικίνδυνες
ουσίες

Συχνό πλύσιμο χεριών/καθάρισμα
Αποφυγή καταστάσεων/χώρων που
που μπορεί να υπάρχουν
μικρόβια/αρρώστιες
Συχνός έλεγχος του σώματος για
συμπτώματα αρρώστιας/μόλυνσης
Απολύμανση των ανθρώπων που
μένουν μαζί τους κάθε φορά που
επιστρέφουν στο σπίτι

2. Σκέψεις/εικόνες ότι κακά πράγματα
που μπορεί να είναι και μοιραία θα
συμβούν από δική τους απροσεξία π.χ.
ότι το σπίτι θα πιάσει φωτιά επειδή
αφήσανε το μάτι της κουζίνας ανοιχτό

Προσεκτικός έλεγχος των οικιακών
συσκευών/διακοπτών (π.χ.
θερμοσίφωνα/ηλεκτρικού)
Αν μένουν με άλλους φεύγουν
πάντα πρώτοι από το σπίτι για να
μην τους κατηγορήσουν ότι ξέχασαν
να κάνουν κάτι
Παίρνουν φωτογραφίες τις οικιακές
συσκευές/διακόπτες για να τις
κοιτάξουν αφού φύγουν από το σπίτι
για να βεβαιωθούν πως δεν ξέχασαν
κάτι ανοιχτό
Επιστρέφουν στο σπίτι για να
τσεκάρουν πως δεν έχουν αφήσει
τίποτα ανοιχτό
Ζητούν από άλλα άτομα να τους
καθησυχάσουν ότι τίποτα κακό δεν θα
συμβεί
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3. Σκέψεις/εικόνες βίαιων πράξεων που
μπορεί να έχουν και σεξουαλικό περιεχόμενο και να συμπεριλαμβάνουν και παιδιά

Αποφεύγουν να περνούν χρόνο με τα
άτομα στις σκέψεις/εικόνες που βλέπουν/έχουν
Αποφεύγουν να είναι μόνοι τους
Αποφεύγουν να είναι μόνοι τους με
παιδιά
Ζητούν από άλλα άτομα να τους καθησυχάσουν
Πετάνε φωτογραφίες/περιοδικά με
παιδιά
Επαναλαμβάνουν ή μετράνε εσωτερικά κάποια φράση ή μέχρι κάποιο
αριθμό

4. Σκέψεις/εικόνες ότι θα κάνουν κακό
σε αγαπημένα πρόσωπα ή ότι έχουν κάνει ήδη κακό σε κάποιον π.χ. ότι θα σκοτώσουν, δηλητηριάσουν κάποιον

Αποφεύγουν καταστάσεις ή αντικείμενα που υπάρχει κίνδυνος π.χ. πετάνε μαχαίρια, δεν μαγειρεύουν για άλλους, πετάνε ουσίες που μπορεί να
βλάψουν άλλους (π.χ. καθαριστικά)
Επαναλαμβανόμενες σκέψεις/εσωτερικός διάλογος ότι τίποτα κακό δεν
Θα συμβεί
Σκέψεις/μέτρημα ή κάποια άλλη τελετουργία που έχει ως σκοπό την
αποτροπή του κακού
Επαναλαμβανόμενος έλεγχος του τι
ακριβώς έχουν κάνει και που έχουν
πάει ώστε να σιγουρευτούν πως δεν
κάνανε τίποτα κακό
Ζητούν από άλλα άτομα να τους καθησυχάσουν

5. Σκέψεις εικόνες ότι οι αγαπημένοι
τους άνθρωποι είναι νεκροί

Σκέψεις/μέτρημα ή κάποια άλλη τελετουργία που έχει ως σκοπό την
αποτροπή του κακού
Ζητούν από άλλα άτομα να τους καθυσηχάσουν
Συχνά τηλεφωνήματα ή επισκέψεις
στους αγαπημένους τους για να βεβαιωθούν πως είναι καλά

6. Παρόρμηση/σκέψη ότι τα πράγματα
ή αντικείμενα δεν είναι συμμετρικά ή
στη σωστή σειρά ή στη σωστή θέση

Επαναλαμβανόμενες προσπάθειες να
κάνουν τα αντικείμενα συμμετρικά ή
να τα βάλουν στη σωστή θέση/σειρά

Σημαντικό στοιχείο είναι πως οι εμμονές δημιουργούν έντονο άγχος και
δυσφορία και το άτομο πρέπει να κάνει τους καταναγκασμούς ώστε να νιώσει
καλύτερα. Αυτό όμως δεν διαρκεί για πολύ χρόνο αφού έρχονται στο μυαλό του
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άλλες εμμονές και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που τον κρατάει
εγκλωβισμένο.

Το ότι έχω σκέψεις/εικόνες/παρορμήσεις με βίαιο περιεχόμενο
σημαίνει πως θα κάνω αυτά που βλέπω/σκέφτομαι;
Η απάντηση είναι πως όχι! Θα σας εξηγήσω γιατί συμβαίνει ακριβώς το
αντίθετο. Αν έχετε όντως Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή αυτές οι βίαιες
σκέψεις σας δημιουργούν έντονο άγχος και δυσφορία που σημαίνει πως δεν σας
αρέσουν αυτές οι σκέψεις. Το πρόβλημα θα ήταν αν σας άρεσαν αυτές οι
σκέψεις που θα σήμαινε πως μάλλον δεν έχετε Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή.
Αυτές οι σκέψεις/εικόνες είναι πολύ συχνές στο γενικό πληθυσμό. Δυστυχώς για
εμάς έχουμε ένα πολύ περίπλοκο εγκέφαλο που μερικές φορές παράγει μη
χρήσιμες σκέψεις. Δείτε τες απλά σαν άχρηστες σκέψεις και τίποτα παραπάνω.

Μερικές πρακτικές συμβουλές που μπορεί να σας βοηθήσουν
1. Μη προσπαθείτε να αποθήσετε τις σκέψεις/εικόνες
Όταν κάτι μας προκαλεί ψυχικό πόνο είναι πολύ λογικό να θέλουμε να
απομακρύνουμε αυτό που προκαλεί το πόνο. Αν προσπαθήσετε να καταπιέσετε
τις σκέψεις αυτές θα επιστρέψουν δριμύτερες! Θα ήθελα να κάνουμε μαζί ένα
μικρό πείραμα που θα κρατήσει μόνο 1 λεπτό. Θα ήθελα για το επόμενο λεπτό να
σκεφτείτε οτιδήποτε άλλο εκτός από ένα ροζ ελέφαντα. Οπότε συνοψίζω, μη
σκεφτείτε τον ροζ ελέφαντα. Πάμε!
Οι περισσότεροι άνθρωποι θα σκεφτούν τον ροζ ελέφαντα πολλές φορές μέσα
στο 1 λεπτό και αυτό γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να καταπιέσουμε τις
σκέψεις μας. Οι σκέψεις θα επιστρέψουν πιο δυνατές και πιο συχνά. Οπότε
προσπαθήστε να μην τις καταπιέζετε.

2. Είναι σημαντικό να καταλάβετε πως αυτές τις σκέψεις τις
έχουν πολλοί άνθρωποι και πως είναι φυσιολογικές
Δεν υπάρχει τίποτα περίεργο στις σκέψεις σας ή στις εικόνες που βλέπετε. Η
πλειοψηφία του πληθυσμού έχει ανάλογες σκέψεις και δεν τους δίνουν τόσο
σημασία. Οι σκέψεις/εικόνες είναι διανοητικά συμβάντα και δεν σημαίνει πως
αυτό που βλέπετε ή σκέφτεστε θα γίνει και πραγματικότητα. Είναι απλά μία
σκέψη/εικόνα.

3. Αμφισβητήστε τις σκέψεις σας
Όπως ήδη εξήγησα οι σκέψεις/εικόνες είναι φυσιολογικές και δεν σημαίνει πως
αυτό που σκέφτεστε/βλέπετε θα γίνει και πραγματικότητα. Αυτή είναι μία
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θεωρία που μπορείτε να επαληθεύσετε και να μάθετε αν είναι σωστή θεωρία. Θα
σας εξηγήσω πως μπορείτε να την επαληθεύσετε μέσω ενός φανταστικού
παραδείγματος. Ας υποθέσουμε πως κάποιος έχει τη σκέψη πως αν βάλει
σκόρδα γύρω από το λαιμό του το βράδυ που κοιμάται ότι δεν θα έρθει ένας
βρικόλακας να του πιει το αίμα. Όσο βάζει τα σκόρδα γύρω από το λαιμό του ο
βρικόλακας δεν έρχεται και ξυπνάει το πρωί χαρούμενος που απέτρεψε τον
βρικόλακα άλλη μια φορά. Πως θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να επαληθεύσει
τη σκέψη του; Θα μπορούσε να μη βάλει σκόρδα γύρω από το λαιμό του και να
δει αν θα έρθει ο βρικόλακας. Σίγουρα θα νιώσει πολύ άγχος και φόβο γιατί
πιστεύει ότι χωρίς τα σκόρδα ο βρικόλακας θα έρθει και θα τον σκοτώσει. Αλλά
αν δεν έρθει ο βρικόλακας το πρώτο βράδυ και συνεχίζει να μην έρχεται παρόλο
που δεν φοράει σκόρδα γύρω από το λαιμό του σε κάποια στιγμή, ίσως μετά
από αρκετές μέρες, να πειστεί πως δεν θα έρθει βρικόλακας και να αρχίσει να
φοβάται λιγότερο σταδιακά και να κοιμάται καλύτερα. Έτσι και εσείς μπορείτε
να επαληθεύσετε τις σκέψεις/εικόνες σας με το να μη κάνετε τους
καταναγκασμούς. Αν δείτε τη πρώτη φορά πως το κακό που φοβάστε δεν γίνει
πραγματικότητα σιγά σιγά ο φόβος και το άγχος θα ελαττωθεί.

4. Αντιμετωπίστε τους φόβους σας
Το να αμφισβητήσετε τις σκέψεις σας σημαίνει πως θα πρέπει να
αντιμετωπίσετε τους φόβους σας, δηλαδή να μην κάνετε τους καταναγκασμούς.
Αυτό δεν είναι εύκολο γιατί θα νιώσετε έντονο φόβο και άγχος. Είναι σημαντικό
να αντιμετωπίσετε τους φόβους σας σιγά σιγά, με πλάνο, και όχι απότομα. Δεν
πρέπει να γίνει απότομα ώστε να μπορείτε να διαχειριστείτε τα επίπεδα
άγχους/φόβου που θα νιώσετε.
Ξεκινήστε με το να γράψετε σε ένα χαρτί όλες τις καταστάσεις που αποφεύγετε
και τους καταναγκασμούς. Αφού τα γράψετε σε ένα χαρτί το επόμενο βήμα είναι
τα βάλετε σε μία σειρά από το πιο εύκολο στο πιο δύσκολο. Για παράδειγμα αν η
εμμονή είναι πως θα μολυνθείτε με μικρόβια και οι καταναγκασμοί είναι ότι
καθαρίζετε το σπίτι 4 φορές την ημέρα, πλένετε τα χέρια σας κάθε φορά που
αγγίξετε κάτι πολλές φορές, αποφεύγετε να βγαίνετε από το σπίτι, όταν
βγαίνετε έξω και γυρίσετε στο σπίτι πλένετε τα ρούχα και καθαρίζεστε θα
πρέπει να βάλετε σε μία σειρά τους καταναγκασμούς ξεκινώντας με αυτόν που
είναι ο πιο εύκολος να σταματήσετε. Αν για παράδειγμα ο καταναγκασμός του
να πλένετε τα χέρια σας 5 φορές κάθε φορά που αγγίξετε κάτι είναι ο πιο
εύκολος, στη συνέχεια θα πρέπει να το αναλύσετε περαιτέρω. Πιο συγκεκριμένα
μπορεί αν αγγίξετε το τηλέφωνο να είναι πιο εύκολο να μην πλύνετε τα χέρια
σας 5 φορές από το να μη πλύνετε τα χέρια σας 5 φορές αν αγγίξετε τη σακούλα
των σκουπιδιών. Οπότε πάλι θα πρέπει να κάνετε μία λίστα με όλα τα
αντικείμενα και μετά να τα αριθμήσετε από το πιο εύκολο στο πιο δύσκολο. Στη
συνέχεια θα πρέπει να θέσετε και ένα στόχο, π.χ. να πλύνω τα χέρια μου 4 φορές
όταν αγγίξω το τηλέφωνο με το τελικό στόχο να τα πλύνετε μόνο μία φορά. Στη
συνέχεια προχωράτε στο επόμενο αντικείμενο, π.χ. το πόμολο της πόρτας.
Αν επιλέξετε ότι το πιο εύκολο είναι να αρχίσετε να βγαίνετε πιο συχνά από το
σπίτι θα πρέπει πάλι να κάνετε μία λίστα. Για παράδειγμα το να πάτε μέχρι την
αυλή του σπιτιού σας μπορεί να είναι πιο εύκολο από το να πάτε στο κέντρο της
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Αθήνας ή της πόλης που μένετε. Οπότε πάλι θα κάνετε μία λίστα και ξεκινάτε
από το πιο εύκολο.
Σημαντική σημείωση εδώ είναι πως όταν ξεκινήσετε να αντιμετωπίζετε
τουςφόβους σας θα νιώσετε άγχος ή/και φόβο και είναι σημαντικό να
περιμένετε να καταλαγιάσει αυτό το συναίσθημα. Για παράδειγμα αν κατέβετε
στην αυλή του σπιτιού σας μπορεί να αρχίσετε να νιώθετε άγχος. Θα πρέπει να
περιμένετε μέχρι το συναίσθημα να είναι πιο διαχειρίσιμο. Θα ήταν καλό να
αρχίσετε να καταγράφετε πόσο άγχος νιώθετε. Σε μία κλίμακα από το 0 έως το
10, όπου το 0 είναι καθόλου άγχος και το 10 το πιο πολύ άγχος που έχετε νιώσει
ποτέ στη ζωή σας, θα διαλέξετε τον αριθμό που αντιπροσωπεύει το άγχος που
νιώθετε στη συγκεκριμένη κατάσταση. Αν για παράδειγμα το άγχος όταν
κατέβετε είναι 6/10 θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να κατέβει στο 2. Μετά
επαναλαμβάνετε αυτό το βήμα άλλη μία φορά και μετά προχωράτε στο επόμενο
βήμα.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι η σταδιακή μείωση του αριθμού που χρειάζεται να
επιβεβαιώσετε ότι κάτι είναι κλειστό. Πιο συγκεκριμένα αν χρειάζεται να
κοιτάξετε το διακόπτη του θερμοσίφωνα 10 φορές για να βεβαιωθείτε πως το
έχετε κλείσει, μπορείτε να ξεκινήσετε σταδιακά να μειώνετε αυτό τον αριθμό.
Στην αρχή μπορεί να θέσετε ως στόχο τις 5 φορές και να ξεκινήσετε με τις 9
φορές μετά τις 8 μέχρι να φτάσετε το στόχο σας. Στη συνέχεια μπορεί να θέσετε
καινούργιο στόχο τη 1 φορά.
Στη περίπτωση που ο καταναγκασμός είναι μία άλλη σκέψη, για παράδειγμα
έχετε την εμμονή ότι κάποιος κοντινός σας άνθρωπος θα πεθάνει και ο
καταναγκασμός είναι μία άλλη σκέψη την οποία πρέπει να πείτε στον εαυτό σας
7 φορές, π.χ. τίποτα κακό δεν θα συμβεί και θα είναι καλά, ακολουθείστε τα εξής
βήματα. Μην προσπαθήσετε να καταπιέσετε τη σκέψη, δεχτείτε πως έχετε αυτή
τη σκέψη, όλοι μας έχουμε περίεργες σκέψεις μερικές φορές. Σκεφτείτε ότι είναι
απλά μία σκέψη και ότι δεν σημαίνει κάτι που έχετε αυτή τη σκέψη και πως δεν
σημαίνει πως είσαστε κακός άνθρωπος. Προσπαθήστε να μην πείτε στον εαυτό
σας την καλή σκέψη και πείτε στον εαυτό σας το εξής: Είναι απλά μία σκέψη και
δεν χρειάζεται να της δώσω σημασία, όσο πιο πολύ τη φοβάμαι τη σκέψη τόσο
πιο πολύ θα έρχεται στο μυαλό μου. Το κλειδί εδώ είναι να δημιουργήσετε μία
άλλη σχέση με τις σκέψεις σας, είναι απλά μία σκέψη που δεν χρειάζεται να της
δίνετε σημασία.

5. Αντιμετωπίστε τις αρνητικές σκέψεις
Αν ξεκινήσετε να αντιμετωπίζετε τους φόβους σας και ελαττώσετε τους
καταναγκασμούς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχετε αρνητικές σκέψεις και
να κριτικάρετε τον εαυτό σας. Αν για παράδειγμα αρχίστε να τσεκάρετε
λιγότερο αν έχετε κλείσει όλους τους διακόπτες στο σπίτι μπορεί να αρχίσετε να
έχετε σκέψεις ότι «δεν είμαι καλή σύζυγος, θα έπρεπε να τα τσεκάρω πιο πολύ»
ή «είμαι κακός άνθρωπος, ένας καλός άνθρωπος θα ήταν πιο προσεκτικός».
Αυτές οι σκέψεις θα συνοδεύονται και από αρνητικά συναισθήματα όπως για
παράδειγμα θλίψης και ενοχής. Είναι αναμενόμενο πως θα έχετε τέτοιες σκέψεις
και είναι σημαντικό να προσπαθήσετε να μην υποκύψετε σε αυτές τις σκέψεις.
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Δείτε αυτές τις σκέψεις σαν αυτό που όντως είναι, απλές σκέψεις, δεν σημαίνει
πως είναι αντιπροσωπευτικές τις πραγματικότητας. Αν δούμε την
Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή ως ένα νταή που προσπαθεί να σας εκφοβίσει
ώστε να την αφήσετε να σας κυριαρχήσει ξανά, είναι σημαντικό να δείξετε στο
νταή ότι οι εκφοβισμοί δεν περνάνε σε εσάς και πως κυρίαρχος του εαυτού σας
είστε εσείς και όχι η διαταραχή.

6. Δοκιμάστε διαλογισμό
Όπως ανέφερα ήδη, το κλειδί είναι να δημιουργήσετε μία διαφορετική σχέση με
τις σκέψεις/εικόνες σας. Αυτές οι σκέψεις/εικόνες συνήθως έχουν να κάνουν με
άσχημα πράγματα που θα γίνουν στο μέλλον, με αποτέλεσμα να χάνετε το
παρόν. Οι ασκήσεις διαλογισμού βοηθάνε στο να ήμαστε εστιασμένοι στον
παρόν και όχι στο παρελθόν ή στο μέλλον. Αυτές οι ασκήσεις με τον καιρό και με
την εξάσκηση θα σας βοηθήσουν στο να εστιάσετε στο παρόν και να
παρατηρείτε τις σκέψεις σας χωρίς να τις κρίνετε. Θα σας βοηθήσει στο να τις
δείτε σαν σκέψεις που έρχονται και φεύγουν χωρίς να σημαίνουν κάτι. Μπορείτε
να βρείτε δωρεάν ασκήσεις εδώ: http://franticworld.com/resources/ και
http://www.freemindfulness.org/
Ο διαλογισμός θέλει εξάσκηση και υπομονή, μη περιμένετε να δείτε
αποτελέσματα αμέσως. Στην αρχή μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο να
ακολουθήσετε τις ασκήσεις αλλά σιγά σιγά με την εξάσκηση θα γίνεται όλο και
πιο εύκολο.

Όταν οι εμμονές και οι καταναγκασμοί συσχετίζονται με το
κορωνοϊό
Αν έχετε επίμονες σκέψεις ότι θα κολλήσετε κορωνοϊό και οι καταναγκασμοί
συσχετίζονται με την προστασία από το κορωνοϊό μπορεί να είναι δύσκολο να
ξέρετε που να ξεκινήσετε και που να σταματήσετε. Είναι σημαντικό να τηρήσετε
αυτά που προτείνουν οι ειδικοί αλλά χωρίς υπερβολές. Για παράδειγμα οι ειδικοί
συστήνουν να πλένουμε τα χέρια μας μία φορά για 20-30 δευτερόλεπτα, δεν
χρειάζεται παραπάνω. Επίσης αν έχετε μόλις καθαρίσει το σπίτι σας, έχετε
πλύνει τα χέρια σας και δεν έχετε βγει έξω δεν χρειάζεται να πλύνετε τα χέρια
σας ξανά. Είναι σημαντικό να μην γίνεται μετάδοση μικροβίων (και για αυτό
ακολουθούμε τις οδηγίες) αλλά ταυτόχρονα δεν θέλουμε να μπούμε σε μία
διαδικασία όπου ο κορωνοϊος μας καταδυναστεύει και κυριαρχεί στη ζωή μας.
Ήμαστε υπεύθυνοι αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε πότε να σταματήσουμε. Αν έχετε
Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή και δεν είστε σίγουροι για το πόσο πρέπει να
καθαρίζετε ώστε να είστε προστατευμένοι μπορείτε να απευθυνθείτε στη
τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας για το
Κορωνοϊό στο 10306. Μπορείτε επίσης να βρείτε τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ
για τον κορωνοϊό εδώ: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
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Ποια είναι η θεραπεία για την Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
Η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα
ψυχολογικά προβλήματα, και σήμερα υπάρχουν πολύ καλές και
αποτελεσματικές θεραπείες. Η παραδοσιακή θεραπεία είναι συνήθως τα
αντικαταθλιπτικά ή/και η ψυχοθεραπεία. Το αν θα χρειαστεί να πάρετε
αντικαταθλιπτικά ή/και να κάνετε ψυχοθεραπεία θα εξαρτηθεί από πολλούς
παράγοντες. Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι και το πόσο θετικοί
είσαστε εσείς στη φαρμακοθεραπεία ή/και τη ψυχοθεραπεία. Για παράδειγμα,
κάποιοι άνθρωποι προτιμούν να πάρουνε φαρμακευτική αγωγή και άλλοι
προτιμάνε τη ψυχοθεραπεία. Για τις φαρμακευτικές επιλογές συμβουλευτείτε
Ψυχίατρο. Μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες για τα αντικαταθλιπτικά
ή/και τα φάρμακα που παίρνετε στο: https://www.galinos.gr/
Υπάρχουν πολλών ειδών ψυχοθεραπείας. Οι πιο πολλές έρευνες έχουν δείξει
πως η ψυχοθεραπεία με τα καλύτερα αποτελέσματα είναι η γνωσιακή
συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, αλλά παρόλα αυτά πολλοί άνθρωποι έχουν δει
βελτίωση και με άλλους τύπους ψυχοθεραπείας. Μερικές από τις πιο γνωστές
προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας είναι: Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία,
Ψυχοδυναμική/Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία, Συστημική Ψυχοθεραπεία,
Συνθετική/Εκλεκτική Ψυχοθεραπεία, Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία,
Ψυχοθεραπεία Gestalt.
Είναι σημαντικό να αναρωτηθείτε για το τi ψάχνετε εσείς πρώτα. Για
παράδειγμα αν θέλετε να δείτε γρήγορη βελτίωση στα συμπτώματα της
Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής η Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
είναι η καλύτερη προσέγγιση γιατί εστιάζει στα συμπτώματα και είναι
βραχυπρόθεσμη. Αν δεν σας ενδιαφέρει να δείτε αποτελέσματα γρήγορα μπορεί
να επιλέξετε κάποιο άλλο είδος ψυχοθεραπείας.
Έρευνες έχουν δείξει πως ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας
στη ψυχοθεραπεία είναι η θεραπευτική σχέση που δημιουργείται μεταξύ
θεραπευτή και θεραπευόμενου. Είναι σημαντικό εκτός της θεραπευτικής
προσέγγισης και της επαγγελματικής κατάρτισης να βρείτε ένα ψυχοθεραπευτή
με τον οποίο να μπορείτε να συνεργαστείτε. Θα ήταν καλό να επισκεφτείτε
μερικούς θεραπευτές πριν καταλήξετε στον ένα με τον οποίο θα ξεκινήσετε
ψυχοθεραπεία για να δείτε πιο στιλ / προσωπικότητα σας ταιριάζει καλύτερα.

Γιατί να ζητήσω βοήθεια από ειδικό, δεν θα έπρεπε να μπορώ να το
διαχειριστώ μόνος/η μου;
Το αν θα επισκεφτείτε ειδικό είναι καθαρά δική σας απόφαση. Το αν θα έπρεπε
να μπορείτε να διαχειριστείτε αυτό το πρόβλημα μόνοι σας θα σας το απαντήσω
με μία άλλη ερώτηση. Αν είχατε ένα δυνατό πόνο στη κοιλιά σας για μερικές
ώρες/μέρες θα περιμένατε να ξέρετε μόνοι σας τι είναι αλλά και να το
θεραπεύσετε; Γιατί λοιπόν να πρέπει να θεραπεύσετε την Ιδεοψυχαναγκαστική
Διαταραχή μόνοι σας; Δυστυχώς ακόμα και σήμερα υπάρχουν προκαταλήψεις
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στη ψυχική υγεία. Για παράδειγμα η πεποίθηση ότι οι άνθρωποι που έχουν
ψυχολογικά προβλήματα δεν είναι αρκετά δυνατοί, ή ότι είναι τρελοί ή ακόμα
ότι είναι αποτυχημένοι και προβληματικοί. Στη πραγματικότητα όμως
χρειάζεται πολλή δύναμη για να παραδεχτεί κάποιος πρώτα και κύρια στον
εαυτό του ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ότι χρειάζεται βοήθεια. Επίσης στη
ψυχοθεραπεία ο θεραπευόμενος είναι αυτός που κάνει την ουσιαστική δουλειά,
ο ψυχοθεραπευτής/ψυχολόγος είναι ο οδηγός που φωτίζει το δρόμο, τα βήματα
όμως τα κάνει ο θεραπευόμενος. Οπότε ο ειδικός ψυχικής υγείας θα σας
κατευθύνει, δεν θα κάνει αυτός τη δουλειά που πρέπει να κάνετε εσείς και με
αυτή την έννοια πάλι εσείς θα πρέπει να διαχειριστείτε το πρόβλημα αλλά με
ένα φακό για να βλέπετε προς τα που κατευθύνεστε. Όλοι οι άνθρωποι που
πονάνε ψυχικά δικαιούνται αυτή τη βοήθεια και αυτό ισχύει και για εσάς και δεν
σημαίνει πως είσαστε αδύναμοι, τρελοί ή αποτυχημένοι. Το αντίθετο ισχύει,
δηλαδή πως είστε δυνατοί, λογικοί και συμπονετικοί με στόχο την υγεία και την
προσωπική εξέλιξη του εαυτού σας.
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