Σεηάπηη, 25/11/2015

Δεληίο Σύπος
ςμπεπάζμαηα 2ος Πανελλήνιος Φόποςμ για ηιρ Διαηαπασέρ Ππόζλητηρ Σποθήρ
Σν «2ο Πανελλήνιο Φόποςμ για ηιρ Διαηαπασέρ Ππόζλητηρ Σποθήρ» πνπ δηνξγάλσζε ε ΑΝΑΑ κε
δηεζλή ζπκκεηνρή νινθιεξώζεθε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα θαη εμήγαγε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ
αλάγθε ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ θαη ηε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ παζήζεσλ πνπ
αθνξνύλ ζηηο Γηαηαξαρέο Πξόιεςεο Σξνθήο (ΓΠΣ).
Ζ ππώηη ημέπα ηνπ Φόξνπκ, Παξαζθεπή 13 Ννεκβξίνπ αλαθεξόηαλ θπξίσο ζην επηζηεκνληθό έξγν ηεο
ΑΝΑΑ, όπνπ κε ην επξσπατθό πξόγξακκα «Τινπνίεζε Γξάζεσλ Δπαηζζεηνπνίεζεο θαη Δλεκέξσζεο ηνπ
Πιεζπζκνύ θαη Γηεμαγσγή Παλειιαδηθήο Μειέηεο θαη Έξεπλαο γηα ηηο ΓΠΣ», ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ
έξγνπ αλέιπζε δηεμνδηθά ηηο ζπλνιηθέο επηζηεκνληθέο δξάζεηο. Σο ππόγπαμμα, με ηίηλο ΣΡΟΦΗ ΓΙΑ
ΚΕΨΗ επικενηπώνεηαι ζε ηπία καινοηόμα για ηη σώπα μαρ επιζηημονικά έπγα: α.) ηε ζπγγξαθή
κειέηεο πάλσ ζηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ησλ ΓΠΣ, β.) ηε ζπγγξαθή εγρεηξηδίσλ γηα εθπαηδεπηηθνύο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ απνηειεί ην πξώην έξγν πξόιεςεο ζρεηηθά κε ηηο ΓΠΣ
ζηε ρώξα καο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αληίζηνηρα θαη από γνλείο θαη θεδεκόλεο, θαη γ.) έλα θαηλνηόκν
ειεθηξνληθό παηρλίδη γηα smartphone θαη tablets πνπ απεπζύλεηαη ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζθνπό λα νρπξώζεη ηνπο καζεηέο κε ζεκαληηθά ζηνηρεία δηεθδηθεηηθήο
ζπκπεξηθνξάο, ελζάξξπλζε θξηηηθήο ζθέςεο ζρεηηθά κε πξόηππα νκνξθηάο, πιεξνθνξίεο γηα ζσζηή
δηαηξνθή , ρηίζηκν απηνεθηίκεζεο θαη δηεθδηθεηηθόηεηαο θ.α. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο
πινπνηήζεθε θνηλσληθή θακπάληα ελεκέξσζεο ηνπ επξύηεξνπ θνηλνύ, ελώ νη αλαιπηηθέο δξάζεηο ηνπ έξγνπ
είλαη δηαζέζηκεο γηα ην θνηλό ζηε δηεύζπλζε www.anasa-trofigiaskepsi.gr.
H «Μελέηη πάνυ ζηιρ θεπαπεςηικέρ οδηγίερ για ηην ανηιμέηυπιζη ηυν Διαηαπασών Ππόζλητηρ
Σποθήρ» παξνπζίαζε εθηελώο ηηο θπξηόηεξεο από ηηο εηδηθέο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο (όπσο Γλσζηαθή –
πκπεξηθνξηθή Θεξαπεία, Οηθνγελεηαθή Θεξαπεία, Ψπρνδπλακηθή Θεξαπεία, Γηαπξνζσπηθή Θεξαπεία).
ηε Μειέηε ζπδεηήζεθε επίζεο ην ζέκα ηεο πξόιεςεο ζρεηηθά κε ηηο ΓΠΣ, θαζώο θαη ε εμέηαζε ηεο
θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ζρεηηθά κε ηηο ΓΠΣ. Ζ πξώηε εκέξα ηνπ Φόξνπκ έθιεηζε κε νκηιίεο ηαηξώλ
(γπλαηθνιόγνπ, παηδνελδνθξηλνιόγνπ θαη ςπρηάηξνπ/ςπρνθαξκαθνιόγνπ) ζρεηηθά κε ζεκαληηθά ζέκαηα
ηαηξηθήο θύζεο θαη ηελ εκπινθή απηώλ ζηελ ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ησλ ΓΠΣ.
Ζ 2η ημέπα ηνπ Φόξνπκ επηθεληξώζεθε ζην θιηληθό κέξνο ησλ ΓΠΣ κε παξνπζία ηεο
Πνιπθιαδηθήο/Γηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ Κέληξνπ Ζκέξαο ηεο ΑΝΑΑ, νκηιίεο δύν δηεζλώλ νκηιεηξηώλ
θαζώο θαη ηηο νκηιίεο ειιήλσλ εηδηθώλ από ηελ ΔΨΔ (Διιεληθή Ψπρηαηξηθή Δηαηξεία). Δπίζεο, ππήξμε νκηιία
από αληηπξόζσπν ηνπ πιιόγνπ “ΔΠΗΣΡΔΦΩ” - Φίισλ Παζρόλησλ κε ΓΠΣ.

Παπακαλούμε απεςθςνθείηε παπακάηυ για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ και ζςμπεπάζμαηα
ηος θόποςμ
Σν έξγν «Τλοποίηζη Δπάζευν Εςαιζθηηοποίηζηρ και Ενημέπυζηρ ηος Πληθςζμού και Διεξαγυγή
Πανελλαδικήρ Μελέηηρ-Έπεςναρ για ηιρ Διαηαπασέρ Ππόζλητηρ Σποθήρ» εληάζζεηαη ζηνλ Άμνλα
Πξνηεξαηόηεηαο 14: «Δδξαίσζε ηεο κεηαξξύζκηζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Ψπρηθήο Τγείαο, Αλάπηπμε ηεο
Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, θαη πξνάζπηζε ηεο Γεκόζηαο Τγείαο ηνπ πιεζπζκνύ ζηηο 3 πεξηθέξεηεο
ζηαδηαθήο εμόδνπ» θαη πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ
Γπλακηθνύ 2007-2013» κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

***

Αποηελέζμαηα από ηιρ κςπιόηεπερ θεπαπεςηικέρ παπεμβάζειρ:
Γλσζηαθή- ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία (ΓΘ):
- Απνηειεζκαηηθή γηα έλα ππνζύλνιν αζζελώλ κε Ψπρνγελή Αλνξεμία (ΨΑ) ρσξίο όκσο λα ππεξέρεη ζε
απνηειεζκαηηθόηεηα άιισλ κνξθώλ αηνκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο.
- Ηζρπξή ηεθκεξίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηεο ζηελ Ψπρνγελή Βνπιηκία (ΨΒ) θαη ηεο ππεξνρήο ηεο
έλαληη άιισλ ςπρνινγηθώλ ζεξαπεηώλ (ζεξαπεία εθινγήο).
- Απνηειεζκαηηθή κόλν ζε έλα πνζνζηό κέρξη 50% ησλ αζζελώλ κε ΨΒ. Ζ «εθηεηακέλε εθδνρή ΓΘ»
κπνξεί λα επαπμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο ζηε ΨΒ.

ηελ αληηκεηώπηζε ηεο Γηαηαξαρήο Δπεηζνδηαθήο Τπεξθαγίαο (ΓΔΤ) είλαη πην ηζρπξά ηεθκεξησκέλε
από άιιεο ζεξαπείεο αιιά δελ επηθέξεη ζεκαληηθή ειάηησζε ηνπ βάξνπο.
Οηθνγελεηαθή Θεξαπεία:
- Απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε γηα εθήβνπο κε ΨΑ. Ωζηόζν, ε ππεξνρή ηεο έλαληη άιισλ εηδηθώλ
ςπρνζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ ζηελ εθεβηθή ΨΑ δελ ζηεξίδεηαη ζε επαξθή εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε.
- Γελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πνιπ-νηθνγελεηαθήο κνξθήο ζεξαπείαο
ζηελ εθεβηθή ΨΑ.
Τπάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο ζεηηθέο ελδείμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζε έθεβνπο αζζελείο κε ΨΒ,
ηόζν ζηε κνλν-νηθνγελεηαθή όζν θαη ηελ πνιπ-νηθνγελεηαθή ηεο κνξθή.
Ψπρνδπλακηθήο Θεξαπεία:
- Ζ «εζηηαζκέλε» ςπρνδπλακηθή ζεξαπεία κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηελ ΨΑ ελώ δελ έρεη
ειεγρζεί ζηελ ΨΒ.
- Άιιεο κνξθέο ςπρνδπλακηθήο ζεξαπείαο εκθάληζαλ κηθξόηεξε ή ίζε απνηειεζκαηηθόηεηα κε ηε Γλσζηαθή –
πκπεξηθνξηθή Θεξαπεία ζε ΨΒ θαη ΓΔΤ.
- Γελ ζηεξείηαη εκπεηξηθνύ ειέγρνπ αιιά ππνιείπεηαη ζε ηεθκεξίσζε ζε ζρέζε κε άιιεο ςπρνζεξαπείεο.
Διαπποζυπική Θεπαπεία:
- Πηζαλόλ εμίζνπ απνηειεζκαηηθή κε ηε Γλσζηαθή –πκπεξηθνξηθή Θεξαπεία ζηελ ΨΒ, κε ηε δηαθνξά όηη ην
ζεξαπεπηηθό ηεο απνηέιεζκα θαζπζηεξεί θαη ζε κεγάιν βαζκό επέξρεηαη αξθεηό ρξόλν κεηά ηε ιήμε ηεο
ζεξαπείαο.
- ηελ ΨΑ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε είλαη αθόκα αζζελήο.
- ηε ΓΔΤ ε νκαδηθή κνξθή ηεο δηαπξνζσπηθήο ζεξαπείαο είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή, αιιά ε αηνκηθή
κνξθή πξέπεη λα ειεγρζεί πεξαηηέξσ.

Αποηελέζμαηα Φαπμακεςηικήρ Αγυγήρ:
- Καλέλαο θαξκαθεπηηθόο παξάγνληαο πνπ έρεη ειεγρζεί κέρξη ζήκεξα, δελ κπνξεί λα έρεη έλδεημε ζηελ ΨΑ,
αθόκα θαη σο πξόζζεηε ζεξαπεία.
- Ζ ρνξήγεζε αληηθαηαζιηπηηθήο αγσγήο (SSRIs, κεγάιεο δόζεηο) γηα ηε ζεξαπεία ηεο ΨΒ είλαη κία ρξήζηκε
ελαιιαθηηθή ηεο ςπρνζεξαπείαο θαη ν ζπλδπαζκόο ηνπο κπνξεί λα επαπμάλεη ην απνηέιεζκα.
- Ζ ηνπηξακάηε ζα κπνξνύζε λα είλαη επηινγή δεύηεξεο γξακκήο ζηελ ΨΒ θαη είλαη ην κνλαδηθό θάξκαθν κε
ηεθκεξησκέλε θαη θιηληθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ απώιεηα βάξνπο ζηε ΓΔΤ.
- Ζ ιηζδεμακθεηακίλε είλαη ην κνλαδηθό θάξκαθν κε θιηληθή έλδεημε ηε ζεξαπεία ηεο ΓΔΤ (Ηαλνπάξηνο 2015).

ε επόμενα επεςνηηικά βήμαηα μένοςν να διεπεςνηθούν ο εκπεηξηθόο έιεγρνο κηαο ζεηξάο ζπλαθώλ
δεηεκάησλ (άιιεο παξεκβάζεηο, είδε θαη νξγάλσζε ππεξεζηώλ θξνληίδαο, εηδηθά πξνβιήκαηα, εηδηθέο
νκάδεο αζζελώλ, λεόηεξεο ππό δνθηκή παξεκβάζεηο), ε απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο βάζεη δηεζλώλ
θξηηεξίσλ θαη ην Consensus εηδηθώλ.

Μπορείηε να βρείηε ηη Μελέηη ζε μορθή pdf εδώ.
ημανηικά ζςμπεπάζμαηα ηυν παπεμβάζευν ηυν ομιληηών αθοπούζαν:
- Σνλ ζεκαληηθό ξόιν ηεο δηεπηζηεκνληθήο/πνιπθιαδηθήο νκάδαο ηνπ Κέληξνπ Ζκέξαο ΑΝΑΑ ζηελ
αληηκεηώπηζε ησλ πνιύπινθσλ απηώλ δηαηαξαρώλ.
- Σν παξάδεηγκα πνπ ζπδεηήζεθε από νκηιία ζρεηηθά κε ηελ ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ηεο ΨΑ ζε κηα
έθεβε κέζσ ηεο εμεηδηθεπκέλεο δνκήο ΓΠΣ ηνπ Παξηζηνύ Institut Mutualiste Montsouris.
- Σηο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ αληηκεηώπηζε ρξόληαο θαη ζύλζεηεο ΨΑ ζε ζρέζε κε ηελ αθακςία ηνπ
αζζελνύο, ην θίλεηξν θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο πείλαο. Δπηπιένλ ζπδεηήζεθαλ ζεκαληηθά θνκκάηηα πξνο
ζθέςε ηα νπνία αθνξνύζαλ ην ζέκα ηεο “αμίαο” ηεο ΨΑ από ηε κεξηά ηνπ αζζελνύο θαη πσο ην ζέκα απηό
είλαη ζεκαληηθό, λα πάξεη θαηά λνπ ν επαγγεικαηίαο, γηα ηελ θαιύηεξε αληηκεηώπηζε ηεο ΨΑ. Παξάιιεια,
ζπδεηήζεθαλ θαη νη πην επηηπρεκέλεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ Αγγιία
ζρεηηθά κε ηελ ζεξαπεία ησλ ΓΠΣ, όπσο ε MANTRA, SSCM, Γλσζηαθή πκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία θαη ε
Γλσζηηθή Θεξαπεία Απνθαηάζηαζεο (Cognitive Remediation Therapy).
Από ην ηξαπέδη ηεο ΔΨΔ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα αθνξνύζαλ ηελ νκηιία ηε ζεκαζία ηεο ελαηζζεζίαο ζηηο
ΓΠΣ θαη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ κειέηε ηεο ελαηζζεζίαο – παξαιεξεηηθόηεηαο ζηηο ΓΠΣ θαζώο νη
αζζελείο κε ΓΠΣ κπνξνύλ λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ σο έρνληεο “επαξθή ελαηζζεζία”, “θησρή ελαηζζεζία”
θαη “έιιεηςε ελαηζζεζίαο”. Δπηπιένλ ζεκαληηθό ζηνηρείν απνηέιεζε ην πάλει ζρεηηθά κε ηνπο άλδξεο πνπ
πάζρνπλ από ΓΠΣ, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηώλ θαζώο θαη ηα ζπλερώο απμαλόκελα πνζνζηά ζε άλδξεο κε
ΓΠΣ. Σέινο, ζεκαληηθό ηκήκα ηεο ηξάπεδαο ηεο ΔΨΔ απνηέιεζε θαη ην ζέκα ηεο Οξηαθήο Γηαηαξαρήο ηεο
Πξνζσπηθόηεηαο θαη πσο απηή θαίλεηαη λα ζπλαληάηαη ζε κεγάιν πνζνζηό αζζελώλ κε ΓΠΣ. Ωο
απνηέιεζκα απηήο ηεο παξαηήξεζεο, έγηλε ιόγνο γηα ην κνληέιν ηεο Γηαιεθηηθήο πκπεξηθνξηθήο
Θεξαπείαο (DBT) ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο πνιπζύλζεηεο λόζνπ ησλ ΓΠΣ, σο έλα επίζεο επηηπρεκέλν
κνληέιν ζεξαπείαο ηεο λόζνπ ησλ ΓΠΣ.

Λίγα λόγια για ηιρ ΔΠΣ και ηην ΑΝΑΑ
Οη Γηαηαξαρέο Πξόζιεςεο Σξνθήο (ΓΠΣ) ζπγθεληξώλνπλ, εμειηθηηθά, ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ αιιά
θαη ηνπ επξύηεξνπ θνηλνύ, από ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα. Ζ ςπρνγελήο αλνξεμία θαη ε ςπρνγελήο βνπιηκία
ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο σο γέλνπο ζειπθνύ, θαζώο εκθαλίδνληαη 8-9 θνξέο ζπρλόηεξα ζε απηέο από ό,ηη
ζηνπο άλδξεο θαη εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζηελ εθεβηθή ειηθία. Σειεπηαία σζηόζν, παξνπζηάδεηαη αύμεζε
ησλ πεξηπηώζεσλ θαη ζε άλδξεο.
Ζ ΑΝΑΑ από ηελ ίδξπζή ηεο ην 2007 κέρξη ζήκεξα έρεη πινπνηήζεη ζεκαληηθό θαη πξσηνπνξηαθό έξγν γηα
ηα ειιεληθά δεδνκέλα ζηελ θαηεύζπλζε ελεκέξσζεο, πξόιεςεο θαη ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο ησλ ΓΠΣ
ζε δηαθνξεηηθά θνηλά: παηδηά, εθήβνπο, ελήιηθεο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο θαη ηαηξηθή θνηλόηεηα. Ο
ζεκαληηθόηεξνο ζηαζκόο ζηε δηαδξνκή ηεο ΑΝΑΑ είλαη ην Κένηπο Ημέπαρ, ην νπνίν ηδξύζεθε ην 2008 κε
ζθνπό ηελ παξνρή δσξεάλ ππεξεζηώλ δηάγλσζεο, ζεξαπείαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζηνπο
πάζρνληεο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, κέζσ κίαο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο επαγγεικαηηώλ ςπρηθήο πγείαο,

απνηεινύκελε από ςπρίαηξνπο, ςπρνιόγνπο, γεληθό ηαηξό, δηαηξνθνιόγν θαη άιιεο εηδηθόηεηεο από ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ έσο ζήκεξα, όπσο εξγνζεξαπεπηή θ.α.

Σν Κέληξν Ζκέξαο ηεο ΑΝΑΑ θαιύπηεη πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη
απνηειεί δνκή εμεηδηθεπκέλεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο γηα ηηο δηαηαξαρέο πξόζιεςεο ηξνθήο ζηε ρώξα
καο.
***
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα όιεο ηηο δξάζεηο ηνπ έξγνπ κπνξείηε λα βξείηε εδώ.
Αθνινπζήζηε ηελ ΑΝΑΑ ζην facebook, ην twitter & ζην YouTube Channel.

Πιεξνθνξίεο γηα ΜΜΔ:
VALUECOM
Βεξνλίθε Εέξβα, 210 3252103 (#121),
veroniki_zerva@valuecom.gr

