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 Η Μεταδιδακτορική Έρευνα υλοποιείται με υποτροφία του 
ΙΚΥ, η οποία χρηματοδοτείται από την Πράξη «Ενίσχυση 
Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών» από τους πόρους 
του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Διά Βίου Μάθηση» με άξονες προτεραιότητας 6,8,9 και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – 
ΕΚΤ και το ελληνικό δημόσιο. 

 Η εν λόγω ερευνητική πρόταση απέσπασε την τρίτη 
υψηλότερη βαθμολογία (95,50) από τις 32 επιλεγέντες 
προτάσεις σε σύνολο περίπου 1.600 προτάσεων που 
κατατέθηκαν για χρηματοδότηση από το ΙΚΥ στον τομέα των  
Κοινωνικών Επιστημών  (https://www.iky.gr/el/iky-
rss/item/2841). 
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 Οι Άνθρωποι με Μεταιχμιακή Διαταραχή Προσωπικότητας (ΑΜΔΠ) 
βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση ψυχιατρικής φροντίδας. ΗΒ: 
αντιπροσωπεύουν το 15-25% του συνόλου των αναφερόμενων 
ψυχιατρικών περιστατικών (Kaplan et al., 1994), το 11% των 
εξωτερικών ασθενών (Linehan et al., 1991) και το 36-67% των 
νοσηλευομένων σε ψυχιατρικές κλινικές (NIMHE, 2003). Υψηλά 
ποσοστά θνησιμότητας.  

 Η υπάρχουσα βιβλιογραφία επικεντρώνεται στην κλινική αιτιολογία, 
στα χαρακτηριστικά της διαταραχής και στη θεραπεία. Ελάχιστες 
έρευνες έχουν εστιάσει στη σχέση Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας 
(ΕΨΕ) και ΑΜΔΠ. 

 Η φαινομενολογία της ασθένειας από την οπτική των ασθενών 
σπάνια χρησιμοποιείται για τη δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών 
(guideline) ή την ανάπτυξη θεραπευτικών προγραμμάτων (Black et al., 
2011). 

 Η διαθέσιμη βιβλιογραφία πάνω στις βιωματικές εμπειρίες (lived 
experiences) τονίζει ότι οι περισσότεροι ΑΜΔΠ εκλαμβάνουν τη 
συμπεριφορά των ΕΨΥ ως αρνητική (Castillo, 2000, 2001, 2003, 
Fallon, 2003, Nehls, 1999). Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται από τους 
ίδιους τους ΕΨΥ (Fraser & Gallop, 1993, Veysey, 2014, Markham, 2003, 
Castillo, 2001, Markham & Trower, 2003, Gallop et al., 1989, Castillo, 
2000).  



 Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος 
είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου 
αποτελεσματικής διαχείρισης –εντός του 
κλινικού πλαισίου– των ΑΜΔΠ, το οποίο θα 
στοχεύει στην ποιοτική βελτίωση της 
επικοινωνίας μεταξύ επαγγελματία 
ψυχικής υγείας και λήπτη υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας και στην αναβάθμιση του 
δυναμικού της θεραπευτικής σχέσης.  



 Τρεις βασικές θεματικές κατηγορίες: α) [ΕΡ1] κατασκευή της 
ασθένειας, β) [ΕΡ2] εμπειρίες και πρακτικές ΕΨΥ, γ) [ΕΡ3] βιώματα 
ΑΜΔΠ. 

α) Πώς νοηματοδοτείται η ΜΔΠ από τους ΑΜΔΠ και πώς από τους ΕΨΥ; 
(Πέρα από την περιγραφή των κλινικών συμπτωμάτων, πώς ΑΜΔΠ 
και ειδικοί κατασκευάζουν την ΜΔΠ μέσα από τον λόγο τους και τι 
σημαίνει η νοηματοδότηση αυτή σε επίπεδο αλληλεπίδρασης στον 
αληθινό κόσμο;) [ΕΡ1] 

β) Πώς διαχειρίζονται οι ΕΨΥ το σχεσιακό δυναμικό εντός της 
θεραπευτικής σχέσης; (Τι στρατηγικές χρησιμοποιούνται από τους 
ειδικούς για την προσέγγιση και την αποτελεσματική επικοινωνία 
και συνεργασία με τους ΑΜΔΠ; Ποια είναι τα κυριότερα εμπόδια 
στην ανάπτυξη της θεραπευτικής συμμαχίας; Τι νόημα δίνεται στο 
status του «δύσκολου» ασθενή από τους ΕΨΥ και πώς μπορεί να 
αξιολογηθεί εμπειρικά αυτή η νοηματοδότηση;) [ΕΡ2] 

γ) Ποια είναι τα βιώματα των ΑΜΔΠ στο πλαίσιο των ΥΨΥ;  (Ποια είναι 
τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΑΜΔΠ στην πρόσβαση στις ΥΨΥ; 
Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με την επαφή τους με 
τους ΕΨΥ; Ποιες είναι οι ανάγκες τους όσον αφορά τη διάγνωση, τη 
θεραπεία και την κοινωνική ενσωμάτωση; Πώς επιδρά στη σχέση 
θεραπευτή-θεραπευομένου ο αυτοστιγματισμός-εσωτερικευμένο 
στίγμα;) [ΕΡ3] 

 

 



Πακέτο Ερευνητικών Δραστηριοτήτων (ΠΑΚ1) 

Πακέτο Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΠΑΚ2) 

Πακέτο Δραστηριοτήτων Επικοινωνίας (ΠΑΚ3) 



Μικτές τεχνικές (Τριγωνοποίηση) 
 Ημι-δομημένες (semi-structured), σε βάθος (in-depth), 

πρόσωπο με πρόσωπο (face-to-face) συνεντεύξεις με 
κλινικούς θεραπευτές (ψυχίατροι και κλινικοί ψυχολόγοι) 
(Discourse Analysis) 

 Ομάδες εστίασης (focus groups) με ψυχιατρικούς/ές 
νοσηλευτές/τριες (Grounded Theory) 

 Εθνογραφική έρευνα (ethnography): Συμμετοχική παρατήρηση 
 Ημι-δομημένες (semi-structured), σε βάθος (in-depth), 

πρόσωπο με πρόσωπο (face-to-face) συνεντεύξεις με ΑΜΔΠ. 
(Interpretative Phenomenological Analysis) 

 Internet Study (Thematic Analysis) 
 Ημι-πειραματικοί χειρισμοί (vignette) με φοιτητές/φοιτήτριες 

ιατρικών και νοσηλευτικών σχολών, καθώς και σχολών 
ψυχολογίας (μελλοντικοί ΕΨΥ) (SPSS).  

 Delphi 
 



 Τα αποτελέσματα των ερευνών θα υποδείξουν τους 
τρόπους σχεδιασμού περισσότερο ευαίσθητων ΥΨΥ και 
παρέμβασης στις στάσεις-συμπεριφορές των ΕΨΥ. Θα 
χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα προκειμένου να 
αναπτύξουμε ένα συμπεριληπτικό μοντέλο διαχείρισης 
των ΑΜΔΠ, ολιστικής προσέγγισης, (ακρωνύμιο BPD-
I.Mo.C.I. της αγγλικής ονομασίας Borderline Personality 
Disorder – Inclusion Model of Clinical Interventions), που 
θα οικοδομηθεί πάνω στις ανάγκες που εξέφρασαν οι 
ΑΜΔΠ –λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις 
προσεγγίσεις των επαγγελματιών υγείας– και το οποίο 
μπορεί να εφαρμοστεί για εκπαιδευτικούς και κλινικούς 
σκοπούς, καθώς και για την αξιολόγηση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.  





 Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός βραχυπρόθεσμου 
(short-term) προγράμματος εκπαίδευσης ΕΨΥ που 
εργάζονται με ΑΜΔΠ, βάσει των αποτελεσμάτων της 
έρευνας. Θα χρησιμοποιηθεί το Five Step “Microskills” 
Model of Clinical Teaching (Neher et al., 1992) και θα 
παρουσιαστεί το BPD-I.Mo.C.I.  

 Γενικός σκοπός της ειδικής αυτής εκπαίδευσης είναι να 
συμβάλλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας 
των ΕΨΥ που εργάζονται με ΑΜΔΠ.  

 Ως ειδικοί στόχοι του προγράμματος ορίζονται: 
 α) Η διερεύνηση των προσωπικών, εσωτερικευμένων 

αναπαραστάσεων, των στάσεων, των πεποιθήσεων και 
των συμπεριφορών των ΕΨΥ αναφορικά με τους ΑΜΔΠ. 

 β) Η ευαισθητοποίηση τους για το στίγμα και τις 
επιπτώσεις του στις παρεχόμενες υπηρεσίες 
φροντίδας, τις κλινικές πρακτικές και τις πολιτικές. 

 γ) Η συμβολή στην κοινωνική αλλαγή μέσα από την 
αλλαγή νοοτροπίας και πρακτικών.   
 



 Μάιος 2018 
(Μήνας 
ευαισθητοποίησης 
για τη ΜΔΠ) – 
Ημερίδα σε 
συνεργασία με 
τους εθνικούς 
εταίρους 

 









ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ 



 Μια από τις βασικές μεθόδους συλλογής 
δεδομένων ποιοτικού χαρακτήρα στις 
κοινωνικές επιστήμες, η οποία έχει τις ρίζες 
της στην κοινωνική ανθρωπολογία. 

 Αμφισβητεί το διαχωρισμό μεταξύ 
παρατηρητή και παρατηρούμενου. 

 Συστηματική και οργανωμένη παρατήρηση 
κοινωνικών συμπεριφορών, κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης-διαντίδρασης, κοινωνικής 
επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής), 
κοινωνικών διαδικασιών και κοινωνικών 
πλαισίων. 



 α) άμεση άντληση πληροφοριών για 
ατομικές και συλλογικές συμπεριφορές 

 β) κατανόηση του κοινωνικού πλαισίου 
εντός του οποίου πραγματοποιούνται 
συμπεριφορές, φαινόμενα και διαδικασίες 
και γ) διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας σε 
φυσικά (in vivo) και όχι τεχνητά (in vitro) 
περιβάλλοντα 



 Τα νοσοκομεία δεν αποτελούν «κλώνους» ενός 
παγκόσμιου βιοϊατρικού μοντέλου, αλλά παίρνουν 
διαφορετικές μορφές σε διαφορετικές κουλτούρες 
και αντανακλούν τις κυρίαρχες νόρμες σε μια 
κοινωνία. 

 Μη διαδεδομένη ερευνητική μέθοδος στην 
ψυχιατρική. Πεποίθησή μας είναι ότι οι ποιοτικές 
μέθοδοι στην ψυχιατρική έρευνα μπορούν να 
προσφέρουν ενδιαφέροντα στοιχεία σε θέματα 
πρόληψης, διάγνωσης, κατανόησης, διαχείρισης 
και θεραπείας των ψυχιατρικών διαταραχών.  

 Σουηδία: Johansson, Skärsäter & Danielson, 2006. 
Βελτίωση του θεραπευτικού κλίματος στο 
νοσοκομείο 
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Κατανοούν 

καλύτερα τις 

καθημερινές 

λειτουργίες της 

δομής όπου 

εργάζονται, καθώς 

και το αίτημα του 

πάσχοντος 

υποκειμένου, με 

αποτέλεσμα τη 

βελτίωση των 

υπηρεσιών και τη 

συνεπακόλουθη 

αύξηση της 

επαγγελματικής 

ικανοποίησης  



 Δόμηση: α) ελεγχόμενη παρατήρηση (controlled  
observation) και β) μη ελεγχόμενη παρατήρηση 
(uncontrolled observation)  

 Αμεσότητα: α) πρωτογενής (primary) και β) 
δευτερογενής (secondary) 

 Συμμετοχή: α) συμμετοχική παρατήρηση 
(participant observation) και β) μη συμμετοχική 
παρατήρηση (non-participant observation) 

 Βαθμός συμμετοχής ερευνητή: α) πλήρως 
συμμετέχων (complete participant), β) συμμετέχων 
ως παρατηρητής (participant as observer), γ) 
παρατηρητής ως συμμετέχων (observer as 
participant) και δ) πλήρως παρατηρητής (complete 
observer) 



 Πεδίο: Τέσσερις δομές ψυχικής υγείας στην Αθήνα, οι 
οποίες καλύπτουν τα βασικά είδη φορέων παροχής 
ψυχικής υγείας και φροντίδας στην Ελλάδα 
(εξειδικευμένη δομή για άτομα με μεταιχμιακή 
διαταραχή προσωπικότητας, ψυχιατρική κλινική 
γενικού νοσοκομείου, κλειστή ψυχιατρική δομή, 
κοινοτικό κέντρο ψυχικής υγείας).  

 Είδος συμμετοχικής βάσει της αμεσότητας: Πρωτογενής 
 Είδος παρατήρησης βάσει της δόμησης: Μη ελεγχόμενη 

παρατήρηση 
 Είδος παρατήρησης βάσει της συμμετοχής: Συμμετοχική 

παρατήρηση 
 Είδος συμμετοχικής παρατήρησης ως προς το βαθμό 

συμμετοχής του ερευνητή: Παρατήρηση ως συμμετοχή  
 Χρονική διάρκεια: 3 μήνες – 2 ώρες την επίσκεψη 

 



α) η επιλογή του ερευνητικού θέματος και 
του πεδίου (setting) 

β) η πρόσβαση (access) 

γ) οι σχέσεις στο πεδίο (field relations) 

δ) η συλλογή και καταγραφή των δεδομένων 
(data collecting and recording) 

ε) η ανάλυση και παρουσίαση των 
δεδομένων (data analysis and presentation)  



Κατηγορία Παρατήρηση Καταγραφή 
Εμφάνιση Ένδυση, ηλικία, φύλο, εξωτερική 

εμφάνιση 

Οτιδήποτε αναφέρεται σε θέματα υπαγωγής 
στην ομάδα ή στην υπο-ομάδα, όπως 
επάγγελμα, κοινωνικό status, κοινωνικο-
οικονομική τάξη, θρησκεία, εθνικότητα 

Λεκτική επικοινωνία και 
αλληλεπιδράσεις 

Ποιος συνομιλεί με ποιον και για πόση 
ώρα, ποιος ξεκινάει την 
αλληλεπίδραση, γλώσσα που 
χρησιμοποιείται, χροιά και τόνος φωνής 

Φύλο, ηλικία και επαγγελματική ιδιότητα του 
ομιλούντα, δυναμική της αλληλεπίδρασης 

Μη λεκτική επικοινωνία 
και φυσική συμπεριφορά 

Τι κάνουν τα άτομα, ποιος κάνει τι, 
ποιος αλληλεπιδρά με ποιον, ποιος δεν 
αλληλεπιδρά 

Πώς τα άτομα χρησιμοποιούν το σώμα και τη 
φωνή τους για να επικοινωνήσουν 
διαφορετικά συναισθήματα, τι υποδεικνύει η 
συμπεριφορά των ατόμων σχετικά με τα 
συναισθήματα του ενός προς τον άλλον, η 
κοινωνική τάξη τους ή το επάγγελμά τους 

Προσωπικός χώρος Πόσο κοντά κάθονται το ένα άτομο με 
το άλλο 

Τι υποδηλώνουν οι προτιμήσεις των ατόμων 
όσον αφορά στους προσωπικούς τους χώρους 
για τις σχέσεις τους 

Ανθρώπινη κινητικότητα Άτομα που εισέρχονται, αποχωρούν και 
περνούν χρόνο στο πεδίο 

Πού τα άτομα εισέρχονται και από πού 
εξέρχονται, πόσο χρόνο παραμένουν, ποιοι 
είναι (εθνικότητα, ηλικία, φύλο), εάν είναι 
μόνοι ή συνοδεύονται, αριθμός ατόμων 

Άτομα που ξεχωρίζουν Αναγνώριση ατόμων που έλκουν την 
προσοχή των άλλων 

Τα χαρακτηριστικά αυτών των ατόμων, τι τους 
διαφοροποιεί από τους άλλους, κατά πόσο 
τους συμβουλεύονται οι άλλοι ή αυτοί 
προσεγγίζουν τους άλλους, εάν φαίνεται να 
είναι άγνωστοι ή να τους γνωρίζουν καλά οι 
άλλοι 



 Ο ερευνητής δεσμεύεται προσωπικά για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων των ατόμων που παρατηρεί ή/και 
αλληλεπιδρά ακόμα και με ανεπίσημο τρόπο.  

 Διατήρηση της εμπιστευτικότητας σημαίνει εξασφάλιση της 
ανωνυμίας. Τα στοιχεία της παρατήρησης δεν πρέπει να συνδέονται 
με οποιονδήποτε τρόπο με συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτό σημαίνει 
ότι ο ερευνητής δεν ηχογραφεί ή μαγνητοσκοπεί, αλλά ούτε 
καταγράφει τα ονόματα ή τις ιδιότητες των ατόμων που συναντά 
στο πεδίο. Εάν χρειαστεί να καταγράψει τα ονόματα και τις 
τοποθεσίες των χώρων που αποτελούν το πεδίο (π.χ. νοσοκομεία), 
σε περίπτωση που απαιτηθεί μια follow-up παρατήρηση, τα 
στοιχεία αυτά μπορούν να αναφέρονται στις χειρόγραφες 
σημειώσεις πεδίου. Όταν όμως οι χειρόγραφες σημειώσεις 
μετατραπούν σε ηλεκτρονική μορφή και εισαχθούν σε αρχείο του 
υπολογιστή, πρέπει να κωδικοποιηθούν και να φυλαχθούν σε 
ασφαλές μέρος με περιορισμένη πρόσβαση (π.χ. εξωτερικός σκληρός 
δίσκος ή USB flash). 

 Ο ερευνητής δεν αποκαλύπτει χαρακτηριστικά των μελών της 
ομάδας σε τρίτους, οι οποίοι μπορεί να μαντέψουν την ταυτότητά 
τους. Η εμπιστευτικότητα των στοιχείων αυτών ισχύει και στη 
δημόσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε κάποιο επιστημονικό 
περιοδικό ή συνέδριο.  
 



 Ο ερευνητής συνοδεύει το ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό στις εργασίες του. Παρατηρεί τι 
συμβαίνει στη δομή ψυχικής υγείας με τη φυσική 
παρουσία του σε χώρους όπου συχνάζουν οι 
ασθενείς και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Ο 
ερευνητής συμμετέχει επίσης σε διάφορες 
συναντήσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού 
(staff meetings) και παρατηρεί το προσωπικό στην 
καθημερινή εργασία του, τόσο στους θαλάμους 
νοσηλείας και τα ιατρεία όσο και στα γραφεία 
γιατρών και νοσηλευτών με διακριτικότητα, 
έχοντας ως προτεραιότητα την απρόσκοπτη 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων.   

 



 Η επικοινωνία με τους ασθενείς θα πραγματοποιείται, κυρίως, με 
πρωτοβουλία των ίδιων των ασθενών, οι οποίοι θα ενημερωθούν –
τόσο γραπτά όσο και προφορικά– για το εν λόγω πρόγραμμα. 
Κάποιος ασθενής μπορεί να αρνηθεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα 
είτε εξ αρχής είτε κατά τη διάρκεια, χωρίς να υποχρεούται να 
αιτιολογήσει την  απόφασή του αυτή. Το τι συμβαίνει στα δωμάτια 
των ασθενών θα παρατηρείται κατά κύριο λόγο μόνο με τη συνοδεία 
κάποιου μέλους του προσωπικού κατά την άσκηση των καθηκόντων 
του. Οι επισκέπτες θα ενημερώνονται για το πρόγραμμα με γραπτή 
ανακοίνωση, αναρτημένη στην είσοδο των δομών. Ο ερευνητής καθ’ 
όλη τη διάρκεια της παρατήρησης εντός της δομής θα φέρει 
κονκάρδα (badge), στην οποία θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμό 
του και η ιδιότητα: «Δρ. Ψυχολογίας – Μεταδιδακτορικός Ερευνητής». 
Το πρόγραμμα ακολουθεί πιστά τις οδηγίες σχετικά με την 
Ερευνητική Ηθική στην Εθνογραφία που έχουν θεσπιστεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή(Βλ. 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/eth
ics-guide-ethnog-anthrop_en.pdf).  
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