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Τα τελευταία 15 περίπου χρόνια αναπτύσσεται μια σειρά από γνωστικές συμπεριφορικές 
προσεγγίσεις στα προβλήματα ψυχικής υγείας οι οποίες φαίνεται να απομακρύνονται από τα 

αυστηρά κριτήρια του DSM όταν καθορίζουν τις απαιτούμενες κατάλληλες θεραπευτικές 

παρεμβάσεις. Οι προσεγγίσεις αυτές καλύπτονται από τον ευρύτερο όρο των «εστιασμένων 

στις διαδικασιες παρεμβάσεων», των «διαδιαγνωστικών θεραπειών» ή των «θεραπειών 

ενοποιημένου πρωτοκόλου». Αν και οι ορισμοί μπορεί να ποικίλουν, μπορούμε να 

κατατάξουμε αυτές τις παρεμβάσεις στις ενοποιημένες, όπου εφαρμόζονται ευρέως φάσματος 

θεραπευτικές προσεγγίσεις σε ένα εύρος διαταραχών, χωρίς αυτές να προσαρμόζονται στο 

άτομο, καθώς και τις εξατομικευμένες θεραπείες που προσαρμόζονται και εστιάζουν στα 
προβλήματα του συγκεκριμένου ατόμου.  

Οι θεραπευτικές διαδιαγνωστικές παρεμβάσεις στοχεύουν επινεμόμενες διαδικασίες με σκοπό 

τη θεραπευτική αλλαγή κατα μήκος πολλών διαγνώσεων. Τέτοιες προσεγγίσεις μπορεί για 

παράδειγμα να εφαρμόζονται στις αγχώδεις διαταραχές ή στις διαταραχές πρόσληψης τροφής 

ή σε υποκείμενες διαδικασίες όπως αυτές της τελειοθηρίας, της δυσανεξιας στην αβεβαιότητα 

ή του επαναλαμβανόμενου αρνητικού τρόπου σκέψης. Οι Γνωστικές Συμπεριφορικές 

Θεραπείες του τρίτου κύματος (και όχι μόνο), όπως η Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης, η 

Εστιασμένη στην Ενσυνειδητότητα Θεραπεία, η Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια ή η 

Μετα-γνωστική θεραπεία, εντασσονται σε ένα βαθμό στο πλαισιο των διαδιαγνωστικών 
θεραπειών. Στο ίδιο πλαίσιο, αλλά στην αυστηρά προσανατολισμένη στα ατομικα προβλήματα 

του πασχοντα εστίαση, βρίσκεται και η πιο πρόσφατη Εστιασμένη στη Διαδικασία Θεραπεία 

των Hayes και Hofmann. 

Σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα των παραπάνω παρεμβάσεων, σε γενικές γραμμές 

αυτή η αποτελεσματικότητα υποστηρίζεται από τις ανάλογες μελέτες ή βρίσκεται ακόμη στη 

φάση των υποσχόμενων θεραπειών.  

Τέλος, πάρα τα εμφανή πλεονεκτήματα τα οποία υποστηρίζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 

την γενικευμένη ή εξατομικευμένη εφαρμογή αυτών των προσεγγίσεων, υπάρχουν και 
συζητιούνται και οι ανάλογοι περιορισμοί. Αυτές οι παράμετροι είναι και αυτές που καθορίζουν 

και το μέλλον των εστιασμένων στις προσεγγίσεις γνωστικών συμπεριφορικών θεραπειών. 


