
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέρος Α

ΕΝΌΤΗΤΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή – Γιατί γράψαμε αυτό το βιβλίο
1.1 Γιατί γράψαμε αυτό το βιβλίο
1.2 Η ανάγκη για πρακτικές πληροφορίες
1.3 Η ανάγκη αντιμετώπισης των γνωστικών προβλημάτων
1.4 Η σωματική προκατάληψη στην αποκατάσταση
1.5 Βοηθώντας σας να «μετατρέψετε» τη θεωρία σε πράξη
1.6 Σε ποιον απευθύνεται αυτό το βιβλίο;
1.7 Φύλλο ΣΕΑ

Κεφάλαιο 2: Τι είναι η Θεραπεία Γνωστικής Αποκατάστασης (ΘΓΑ);
2.1 Τι είναι η νόηση;
2.2 Ποιος έχει γνωστικά προβλήματα;
2.3 Τι είναι η ΘΓΑ;
2.4 Τα τέσσερα συστατικά μέρη της ΘΓΑ
2.5 Η διαφορά μεταξύ Γνωστικής Θεραπείας και Γνωστικής Αποκατάστασης
2.6 Περιορισμοί της ΘΓΑ
2.7 Από κάτω προς τα πάνω ή από πάνω προς τα κάτω; - Γενικές προσεγγίσεις στη ΘΓΑ
2.8 Ποιος μπορεί να εφαρμόσει τη ΘΓΑ;
2.9 Η ανάγκη να ξεπεράσει η ΘΓΑ τα όρια του ενός επιστημονικού τομέα
2.10 Η ανάγκη να κατανοήσει όλο το προσωπικό τη νόηση
2.11 Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ΘΓΑ
2.12 Πώς εκπαιδεύεται το προσωπικό;
2.13 Τι χρειάζεται για να είναι κάποιος καλός θεραπευτής Γνωστικής Αποκατάστασης;

Κεφάλαιο 3: Γιατί χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τα γνωστικά προβλήματα;
3.1 Επειδή οι εγκεφαλικοί τραυματισμοί ή βλάβες είναι συχνές
3.2 Επειδή τα γνωστικά προβλήματα μετά από εγκεφαλικό τραυματισμό ή βλάβη είναι πολύ συχνά
3.3 Επειδή τα γνωστικά προβλήματα «είναι ανθεκτικά» χωρίς παρέμβαση
3.4 Επειδή τα γνωστικά προβλήματα εμποδίζουν την επιστροφή στην εργασία και την ανεξάρτητη διαβίωση
3.5 Επειδή τα γνωστικά προβλήματα μπορεί να επιδεινωθούν
3.6 Επειδή τα γνωστικά προβλήματα προκαλούν σημαντικά οικογενειακά προβλήματα
3.7 Επειδή ο εγκέφαλος είναι εύπλαστος

Κεφάλαιο 4: Η Ιστορία της ΘΓΑ
4.1 Η δική μας Αίθουσα της Δόξας
4.2 Η αρχή που μας καθοδηγεί
4.3 Από που προήλθε η ΘΓΑ

ΕΝΌΤΗΤΑ 2 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Κεφάλαιο 5: Κατανοώντας τον εγκέφαλο και το πώς λειτουργεί
5.1 Επισκόπηση του εγκεφάλου
5.2 Τα 4 κύρια τμήματα του εγκεφάλου
5.3 Οι 4 λοβοί του φλοιού
5.4 Πώς διαχέονται τα σήματα στον εγκέφαλο
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Κεφάλαιο 6: Η σημασία της δομής
6.1 Γιατί είναι σημαντική η δομή;
6.2 Διαφορετικά επίπεδα δομής
6.3 Απλοποιώντας την πολυπλοκότητα της νόησης & Τα 5 γνωστικά πεδία

Κεφάλαιο 7: Το «αυτόματο» έναντι του «εμπρόθετου» – η σημασία της πρακτικής εξάσκησης
7.1 Πώς μαθαίνουμε νέες δεξιότητες
7.2 Η πεπατημένη οδός
7.3 Το γραφείο διαλογής του ταχυδρομείου
7.4 Τι συμβαίνει μετά τον εγκεφαλικό τραυματισμό

Κεφάλαιο 8: Μεταγνώση
8.1 Τι είναι η μεταγνώση;
8.2 Γιατί είναι σημαντική η μεταγνώση;
8.3 «Χτίζοντας» τη μεταγνώση μέσα σε θεραπευτικές δραστηριότητες και στρατηγικές 

Κεφάλαιο 9: Επίγνωση / Ενημερότητα
9.1 Η σημασία της ενημερότητας
9.2 Ένα πρακτικό μοντέλο ενημερότητας για την αποκατάσταση
9.3 Διαφορετικά είδη ενημερότητας
9.4 Αποδοχή μίας νέας αίσθησης του εαυτού
9.5 Εξερευνώντας την έννοια του εαυτού

Κεφάλαιο 10: Η αλληλεπίδραση νόησης, συναισθημάτων και συμπεριφοράς
10.1 Τι είναι οι ψυχοκοινωνικές δεξιότητες;
10.2 Η αλληλεπίδραση γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων

Κεφάλαιο 11: Θεραπευτικό πλαίσιο
11.1 Η ανάγκη να είναι η ΘΓΑ μέρος μίας διεπιστημονικής προσέγγισης

Κεφάλαιο 12: Η σημασία του ορισμού στόχων
12.1 Γιατί είναι σημαντικό να τίθενται στόχοι
12.2 Στόχοι SMART
12.3 Παραδείγματα καλών και ανεπαρκών μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων

ΕΝΌΤΗΤΑ 3 - ΑΞΙΌΛΌΓΗΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κεφάλαιο 13: Πώς να κάνετε αξιολόγηση
13.1 Ποιος είναι ο σκοπός της αξιολόγησης;
13.2 Τα διάφορα είδη αξιολόγησης
13.3 Σημαντικά σημεία για την αξιολόγηση
13.4 Επιλέγοντας τη σωστή δοκιμασία
13.5 Κατευθυντήριες οδηγίες για τη χορήγηση δοκιμασιών
13.6 Συστοιχίες για επαναλαμβανόμενη χορήγηση

Κεφάλαιο 14: Θεραπευτική προσέγγιση #1: Εκπαίδευση
14.1 Η ανάγκη για εκπαίδευση
14.2 Ο θεραπευτής ως δάσκαλος
14.3 Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Κεφάλαιο 15: Θεραπευτική προσέγγιση #2: Εκπαίδευση διαδικασίας
15.1 Τι είναι η εκπαίδευση διαδικασίας;
15.2 Μία περιγραφή του κύκλου της εκπαίδευσης διαδικασίας 
15.3 Έχει αποτέλεσμα η εκπαίδευση διαδικασίας;
15.4 Η προσέγγιση συστημάτων
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15.5 Επιστημονική αποτελεσματικότητα
15.6 Πώς λειτουργεί η εκπαίδευση διαδικασίας;
15.7 Δύο παραδείγματα των ασκήσεων εκπαίδευσης διαδικασίας
15.8 Πώς να σχεδιάσετε έργα για την εκπαίδευση διαδικασίας
15.9 Πώς να ιεραρχήσετε τα έργα εκπαίδευσης διαδικασίας

Κεφάλαιο 16: Θεραπευτική προσέγγιση #3: Εκπαίδευση στρατηγικής
16.1 Η χρήση της εκπαίδευσης στρατηγικής για την αντιστάθμιση των δυσκολιών
16.2 Οι δυσκολίες στην εκπαίδευση στρατηγικής
16.3 Τα πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης στρατηγικής

Κεφάλαιο 17: Θεραπευτική προσέγγιση #4: Εκπαίδευση λειτουργικών δραστηριοτήτων
17.1 Εκπαίδευση λειτουργικών δραστηριοτήτων - το βασικό συστατικό
17.2 Χρησιμοποιώντας λειτουργικές δραστηριότητες για την εξάσκηση των γνωστικών λειτουργιών
17.3 Μερικά θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση λειτουργικών δραστηριοτήτων
17.4 Πώς να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργικές δραστηριότητες για να θεραπεύσετε τα γνωστικά 

προβλήματα

Κεφάλαιο 18: Ενσωματώνοντας τις 4 θεραπευτικές προσεγγίσεις
18.1 Η ενσωμάτωση αυτών των 4 προσεγγίσεων στη ΘΓΑ

ΕΝΌΤΗΤΑ 4 - ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Κεφάλαιο 19: Θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη
19.1 Έλλειμμα, περιορισμός δραστηριότητας ή συμμετοχή;
19.2 Πώς προσαρμόζεται η νόηση μέσα στο μοντέλο ICF του Π.Ο.Υ.;
19.3 Ευεξία
19.4 Πηγές πληροφόρησης για την ενημέρωση της θεραπευτικής έκβασης
19.5 Διατυπώνοντας το σωστό ερώτημα
19.6 Προκατειλημμένες απόψεις
19.7 Οι δυσκολίες σύγκρισης μεταξύ εμπειριών ή μελετών

Κεφάλαιο 20: Η αποτελεσματικότητα της ΘΓΑ
20.1 Με την προϋπόθεση ότι η ΘΓΑ έχει αξία
20.2 Περιορισμοί των ερευνών
20.3 Η σημασία του να λαμβάνεται υπόψη η ενημερότητα
20.4 Αναθεώρηση του ρόλου του θεραπευτή ως ερευνητή
20.5 Τα αποτελέσματα από 21 αναφορές - κλειδιά (1999-2015)

Κεφάλαιο 21: Μετρώντας την έκβαση
21.1 Τυποποιημένες μετρήσεις της έκβασης
21.2 Επίτευξη στόχων
21.3 Επανεκτίμηση με τυποποιημένες δοκιμασίες
21.4 Επίπεδο της κλίμακας επίτευξης στόχων
21.5 Μετρήσεις της ποιότητας ζωής/ Αναφορές ικανοποίησης από τον ασθενή και το φροντιστή
21.6 Λειτουργικά οφέλη
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Μέρος Β

ΕΝΌΤΗΤΑ 5 - ΧΡΗΣΙΜΌΠΌΙΩΝΤΑΣ ΤΌΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΌΥΣ ΤΌΜΕΙΣ / ΠΕΔΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κεφάλαιο 22: Όι 5 γνωστικοί τομείς / πεδία
22.1 Απλοποιώντας την πολυπλοκότητα της νόησης σε διαχειρίσιμα τμήματα
22.2 Γιατί έχουμε απλοποιήσει τη νόηση;
22.3 Ποιοι είναι οι 5 γνωστικοί τομείς / πεδία;

Κεφάλαιο 23: Όργάνωση των 5 γνωστικών τομέων / πεδίων
23.1 Χρησιμοποιώντας μοντέλα για να εξηγήσουμε την γνωστική λειτουργία
23.2 Ένα μοντέλο που μας βοηθά να κατανοήσουμε την έννοια
23.3 Γιατί χρησιμοποιούμε μοντέλα;

Κεφάλαιο 24: Προσοχή
24.1 Η προσοχή είναι το βασικό σημείο έναρξης
24.2 Οι διαφορετικές συνιστώσες της προσοχής 
24.3 Νευρωνικά δίκτυα της προσοχής
24.4 Εκπαίδευση ασθενών σχετικά με την προσοχή – ένα παράδειγμα
24.5 Συμβουλές σχετικά με το πώς να εκπαιδεύσετε τους ασθενείς
24.6 Πώς να αξιολογήσετε την προσοχή
24.7 Πώς να διαχειριστείτε τα ελλείμματα προσοχής. Μια μελέτη περίπτωσης για να αναπαραστήσουμε 

πώς εφαρμόσαμε τις 4 προσεγγίσεις στη θεραπεία γνωστικής αποκατάστασης

Κεφάλαιο 25: Όπτική Επεξεργασία
25.1 Τι είναι η Οπτική Επεξεργασία;
25.2 Η «από-πάνω-προς-τα-κάτω» προσέγγιση
25.3 Ένα πρακτικό μοντέλο οπτικής επεξεργασίας
25.4 Πώς να αξιολογήσετε την οπτική επεξεργασία
25.5 Πώς να διαχειριστείτε τα προβλήματα/ελλείματα οπτικής επεξεργασίας. Μια μελέτη περίπτωσης για 

να περιγράψουμε πώς εφαρμόσαμε τις 4 προσεγγίσεις στη θεραπεία γνωστικής αποκατάστασης

Κεφάλαιο 26: Επεξεργασία πληροφοριών
26.1 Τι είναι η επεξεργασία πληροφοριών;
26.2 Ένα μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών
26.3 Πώς να αξιολογήσετε την επεξεργασία πληροφοριών
26.4 Πώς να διαχειριστείτε τα προβλήματα στην επεξεργασία πληροφοριών. Μια μελέτη περίπτωσης για 

να περιγράψουμε πώς εφαρμόσαμε τις 4 προσεγγίσεις στη θεραπεία γνωστικής αποκατάστασης

Κεφάλαιο 27: Μνήμη
27.1 Τι είναι η μνήμη;
27.2 Ένα πρακτικό μοντέλο της μνήμης
27.3 Εργαζόμενη ή Ενεργός Μνήμη, Μνήμη Επεισοδίων ή Επεισοδιακή Μνήμη, & Προοπτική Μνήμη
27.4 Πώς να αξιολογήσετε τις μνημονικές ικανότητες
27.5 Πώς να διαχειριστείτε τα μνημονικά προβλήματα. Δύο μελέτες περίπτωσης για να περιγράψουμε 

πώς εφαρμόσαμε τις 4 προσεγγίσεις στη θεραπεία γνωστικής αποκατάστασης για τον χειρισμό 
των προβλημάτων μνήμης λόγω α) μιας αδυναμίας να δημιουργηθούν νέες αναμνήσεις, και β) 
μνημονικών προβλημάτων λόγω αποτυχιών στην προσοχή

Κεφάλαιο 28: Επιτελικές Λειτουργίες
28.1 Τι είναι οι επιτελικές λειτουργίες;
28.2 Διαφορετικές συνιστώσες των επιτελικών λειτουργιών
28.3 Ένα πρακτικό μοντέλο επιτελικών λειτουργιών
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28.4 Η σύνδεση με τις δεξιότητες επεξεργασίας πληροφοριών
28.5 Κατανόηση του μοντέλου
28.6 Πώς να αξιολογήσετε τις επιτελικές λειτουργίες
28.7 Πώς να διαχειριστείτε τις επιτελικές λειτουργίες. Μια μελέτη περίπτωσης για να περιγράψουμε 

πώς εφαρμόσαμε τις 4 προσεγγίσεις στη θεραπεία γνωστικής αποκατάστασης στη θεραπεία των 
δυσκολιών στις επιτελικές λειτουργίες

ΕΝΌΤΗΤΑ 6 -  ΠΡΌΣΑΡΜΌΖΌΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΠΌΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΘΓΑ) 
ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Κεφάλαιο 29: Πώς να εφαρμόσετε τη ΘΓΑ σε διαφορετικά πλαίσια
29.1 Διαφορετικές φάσεις της αποκατάστασης – Το Μοντέλο Slinky
29.2 Κάνοντας ΘΓΑ στην οξεία φάση
29.3 Κάνοντας ΘΓΑ στην μετα-οξεία φάση
29.4 Κάνοντας ΘΓΑ στο οικιακό/ κοινοτικό πλαίσιο
29.5 Κάνοντας ΘΓΑ σε ομάδες υποστήριξης HEADWAY
29.6 Κάνοντας ΘΓΑ σε πλαίσια μακρόχρονης περίθαλψης

Κεφάλαιο 30: Πώς να εφαρμόσετε τη ΘΓΑ σε διαφορετικές διαγνωστικές ομάδες ασθενών
30.1 Κάνοντας ΘΓΑ με άτομα μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο (Εγκεφαλική Προσβολή)
30.2 Κάνοντας ΘΓΑ σε ασθενείς με ελάχιστη ανταπόκριση
30.3 Κάνοντας ΘΓΑ με παιδιά
30.4 Κάνοντας ΘΓΑ σε άτομα με προοδευτική νόσο
30.5 Κάνοντας ΘΓΑ σε ηλικιωμένους


