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Η Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (ΙΨΔ) αποτελεί μία από τις 10 νόσους, παγκοσμίως, που 
προκαλούν την μεγαλύτερη δυσλειτουργία στο άτομο, ενώ έχει σημαντικές επιπτώσεις στη 
ζωή των μελών της οικογένειας. 
Η αποτελεσματικότητα των ενδεδειγμένων θεραπειών, κυρίως, της Φαρμακοθεραπείας, της 
Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας (ΓΣ/Θ) με βασική στρατηγική την Έκθεση με 
Παρεμπόδιση Απάντησης (Ε/ΠΑ) και της Μικτής, δηλαδή συνδυασμό των δύο παραπάνω, δεν 
ξεπερνά το 60%-70%, πράγμα που σημαίνει πως το 1/3 των ασθενών δεν ανταποκρίνεται σε 
αυτές. 
Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών προσπαθειών πολλές θεραπευτικές 
μονάδες και υπηρεσίες επιδιώκουν την συμμετοχή, αλλά και την με ποικίλους τρόπους 
αξιοποίηση της οικογένειας του πάσχοντος. Αυτό, γιατί ορισμένες στάσεις της οικογένειας 
τείνουν να συμβάλουν στον καθορισμό της βαρύτητας των συμπτωμάτων, δυσκολεύοντας 
την ψυχοθεραπευτική διαδικασία, κυρίως, εκείνη της Ε/ΠΑ. Ταυτόχρονα τα μέλη της 
οικογένειας βιώνουν σημαντικές αλλαγές και επιβάρυνση στη ζωή και την καθημερινότητά 
τους λόγω κάποιων συμπεριφορών του πάσχοντος μέλους, που απορρέουν από την 
συμπτωματολογία της ΙΔΨ διαταραχής. 
Η οικογένεια του ατόμου με ΙΨΔ και η επίδρασή της στην συμπτωματολογία, την πορεία και 
την θεραπεία, μελετάται από την παγκόσμια βιβλιογραφία εδώ και πολλές δεκαετίες. Πλήθος 
μελετών διερευνούν τον ρόλο της οικογένειας στην ΙΨΔ καθώς και τα πιθανά οφέλη που 
προκύπτουν από την συμμετοχή της στην θεραπεία του πάσχοντα. 
Επιπρόσθετα, πρόσφατες μελέτες αναφέρονται σε υποθετικά μοντέλα οικογενειακής 
απάντησης στα συμπτώματα της ΙΨΔ, η οποία κυμαίνεται από υπερβολικά προσαρμοστική 
(accommodating) έως υπερβολικά ανταγωνιστική στάση. Περαιτέρω έρευνες δείχνουν ότι οι 
απαντήσεις αυτές, σχετίζονται με φτωχότερη ανταπόκριση τόσο στην Έκθεση και την 
Παρεμπόδιση της Αντίδρασης (ERP), όσο και στη Φαρμακοθεραπεία. 
Τέλος, τα αποτελέσματα των έως τώρα μελετών θεραπείας δείχνουν ότι οι οικογενειακές 
παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση τέτοιων ακραίων αντιδράσεων και στην 
συμπερίληψη και αξιοποίηση μελών της οικογένειας στην ERP, ως συνθεραπευτές, μπορούν 
να ενισχύσουν την ανταπόκριση των ασθενών στη θεραπεία. 
 


