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που εμφανίζονται στον ασθενή. Το περιεχόμενο συμπε-
ραίνεται από όσα αυθόρμητα εκφράζει ο ασθενής, καθώς 
επίσης και από τις απαντήσεις σε εξειδικευμένες ερωτή-
σεις που στοχεύουν στην ανίχνευση συγκεκριμένης πα-
θολογίας. Μερικοί ασθενείς μπορεί να εμμένουν (perse-
verate) ή να ιδεομηρυκάζουν (ruminate) γύρω από ένα 
συγκεκριμένο περιεχόμενο ή σκέψεις. Μπορεί να επικε-
ντρωθούν σε υλικό το οποίο να θεωρείται ιδεοληπτικό ή 
καταναγκαστικό. Oι ιδεοληπτικές σκέψεις (obsessional 
thoughts) είναι ανεπιθύμητες και επαναλαμβανόμενες 
σκέψεις που εισβάλλουν στην συνείδηση του ασθενή. 
Είναι γενικά ξένες προς το εγώ και προκαλούν την αντί-
σταση του ασθενή. Οι καταναγκασμοί είναι επαναλαμβα-
νόμενες, τελετουργικές συμπεριφορές, τις οποίες οι ασθε-
νείς αισθάνονται εξαναγκασμένοι να εκτελέσουν ώστε να 
αποφύγουν την αύξηση του άγχους ή κάποια ολέθρια έκ-
βαση. Μια άλλη μεγάλη κατηγορία παθολογικού περιεχο-
μένου της σκέψης είναι το παραλήρημα. Το παραλήρημα 
(delusion) είναι εσφαλμένες, παγιωμένες ιδέα ή ιδέες, οι 
οποίες δεν είναι αποδεκτές από άλλους και μπορούν να 
διακριθούν σε αλλόκοτες και μη αλλόκοτες (το μη αλλό-
κοτο παραλήρημα αναφέρεται στο περιεχόμενο της σκέ-
ψης το οποίο δεν είναι αληθινό, αλλά δεν είναι και εκτός 
της σφαίρας του πιθανού). Στους συνηθισμένους τύπους 
παραληρήματος περιλαμβάνονται το μεγαλομανιακό, το 
ερωτομανιακό, το ζηλοτυπικό, το σωματικό και το διω-
κτικό. Συχνά είναι βοηθητικό να υποδεικνύεται το παρα-
ληρητικό περιεχόμενο στους ασθενείς οι οποίοι πιθανόν 
να μην είναι συνηθισμένοι να μιλούν αυθόρμητα γι’ αυτό. 
Κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να φανούν χρήσιμες είναι: 
«Έχετε ποτέ την αίσθηση ότι κάποιος σας ακολουθεί ή σας 
την έχει στημένη;» και «Αισθάνεστε ότι η τηλεόραση ή το 
ραδιόφωνο έχει κάποιο ειδικό μήνυμα για εσάς;». Μια κα-
ταφατική απάντηση στην τελευταία ερώτηση υποδεικνύει 
μια «ιδέα αναφοράς». Η παράνοια μπορεί να σχετίζεται 
στενά με το παραληρητικό υλικό και μπορεί να κυμαίνεται 
από «ελαφριά» παράνοια, όπως γενικευμένη καχυποψία, 
μέχρι πιο βαριές μορφές που επηρεάζουν την καθημερινή 
λειτουργικότητα. Ερωτήσεις που μπορούν να ανιχνεύ-
σουν παράνοια μπορούν να περιλαμβάνουν ερωτήσεις 
σχετικές με την ανησυχία του ασθενούς για την παρουσία 
καμερών, μικροφώνων ή την κυβέρνηση.

Η αυτοκτονικότητα (suicidality) και η ετεροκατα-
στροφικότητα (homicidality) εμπίπτουν στην κατηγορία 
του περιεχομένου της σκέψης, αλλά συζητούνται χωρι-
στά λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους, καθώς συμπερι-
λαμβάνονται σε κάθε αρχική ψυχιατρική συνέντευξη. Μια 
απλή ερώτηση για το αν κάποιος είναι αυτοκτονικός ή ετε-
ροκαταστροφικός δεν είναι αρκετή. Πρέπει να διερευνηθεί 
η παρουσία ιδεασμού, πρόθεσης, σχεδίου και προετοιμα-
σίας. Αν και η ολοκληρωμένη αυτοκτονία είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια, εντούτοις υπάρχουν 
αναγνωρισμένοι παράγοντες κινδύνου και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την εκτίμηση της πρό-
θεσης και του σχεδίου δράσης του ασθενούς πάνω στις 
αυτοκτονικές σκέψεις.
Οργάνωση σκέψης (Thought Process):    Η οργάνωση 
της σκέψης διαφέρει από το περιεχόμενο ως προς το ότι 

δεν περιγράφει αυτό που σκέφτεται το άτομο αλλά πώς 
οι σκέψεις σχηματίζονται, οργανώνονται και εκφράζονται. 
Ένας ασθενής μπορεί να έχει φυσιολογική οργάνωση της 
σκέψης με έντονα παραληρητικό περιεχόμενο. Αντιθέτως, 
μπορεί να υπάρχει γενικά φυσιολογικό περιεχόμενο σκέ-
ψης αλλά έντονα διαταραγμένη οργάνωση της σκέψης. Η 
φυσιολογική οργάνωση της σκέψης τυπικά περιγράφεται 
ως γραμμική, οργανωμένη και στοχοκατευθυνόμενη. Στην 
ιδεοφυγή (flight of ideas), ο ασθενής περνά με ταχύτητα 
από τη μια σκέψη στην άλλη, με ρυθμό που είναι δύσκολο 
για τον ακροατή να ακολουθήσει, αλλά όλες οι σκέψεις 
συνδέονται λογικά μεταξύ τους. Ο ασθενής με περιστα-
σιακή λεπτολογία (circumstantial) συμπεριλαμβάνει λε-
πτομέρειες και υλικό τα οποία δε σχετίζονται άμεσα με το 
θέμα ή δίνει μια απάντηση που δεν είναι σχετική με την 
ερώτηση, αλλά στο τέλος καταφέρνει και επιστρέφει στο 
θέμα ή απαντά στην ερώτηση. Συνήθως ο εξεταστής μπο-
ρεί να ακολουθήσει την υπερλεπτομερειακή ροή της σκέ-
ψης, αναγνωρίζοντας τις συνδέσεις μεταξύ των διαδοχι-
κών προτάσεων. Η κατ’ εφαπτομένη (tangential) σκέψη 
μπορεί αρχικά να φαίνεται σχετική με την ερώτηση που τί-
θεται, αλλά ο ασθενής δεν καταφέρνει να επιστρέψει ποτέ 
στο αρχικό θέμα ή την αρχική ερώτηση. Οι εφαπτομενικές 
σκέψεις φαίνονται άσχετες και συνδέονται μεταξύ τους με 
έναν ελάσσονα, ασήμαντο τρόπο. 

Η χάλαση των συνειρμών (loose thoughts or as-
sociations) διαφέρει από την περιστασιακή λεπτολογία 
και την κατ' εφαπτομένη σκέψη στο ότι στη χάλαση των 
συνειρμών είναι δύσκολο ή αδύνατο να εντοπιστούν οι 
συνδέσεις μεταξύ των διαδοχικών θεμάτων. Λεκτική 
εμμονή (perseveration) είναι η τάση να επικεντρώνεται 
κάποιος σε μια συγκεκριμένη ιδέα ή περιεχόμενο χωρίς 
την ικανότητα να μετακινείται σε άλλα θέματα. Ο ασθε-
νής με λεκτική εμμονή επανέρχεται επανειλημμένα στο 
ίδιο θέμα, παρά τις προσπάθειες του εξεταστή να αλλάξει 
θέμα. Η ανακοπή σκέψης (thought blocking) αναφέρε-
ται σε εκείνη τη διαταραχή της οργάνωσης της σκέψης 
κατά την οποία ο ασθενής φαίνεται να αδυνατεί να ολο-
κληρώσει μια σκέψη.  Ο ασθενής μπορεί να σταματήσει 
στο μέσο της πρότασης ή της σκέψης και να αφήσει τον 
εξεταστή να περιμένει για την ολοκλήρωση αυτής. Όταν 
ερωτηθούν γι’ αυτό, οι ασθενείς συχνά αναφέρουν ότι 
δε γνωρίζουν τι συνέβη και πιθανόν να μη θυμούνται τι 
συζητούσαν. Οι νεολογισμοί (neologisms) αναφέρονται 
σε νέες λέξεις ή σύμπτυξη/συνδυασμό αρκετών λέξεων, 
οι οποίες δεν είναι αληθινές λέξεις και δεν είναι εύκολα 
κατανοητές, αν και μερικές φορές το επιδιωκόμενο νό-
ημα ή μέρος αυτού είναι εμφανές. Η γλωσσική σαλάτα 
(word salad) είναι ο λόγος που χαρακτηρίζεται από συ-
γκεχυμένη και συχνά επαναλαμβανόμενη, γλώσσα χωρίς 
εμφανές νόημα ή σχέση. Μια περιγραφή των διαταραχών 
στη δομή της σκέψης δίνεται στον Πίνακα 1-4.
Αντιληπτικές διαταραχές (Perceptual Disturbances): 
Στις αντιληπτικές διαταραχές περιλαμβάνονται οι ψευ-
δαισθήσεις, οι παραισθήσεις, η αποπροσωποποίηση και 
η αποπραγματοποίηση. Οι ψευδαισθήσεις (hallucina-
tions) είναι αντιληπτικά βιώματα επί απουσίας ερεθίσμα-
τος ικανό να τα προκαλέσει. Οι ακουστικές ψευδαισθή-
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Η αποπροσωποποίηση (depersonalization) είναι η 
αίσθηση που έχει κάποιος ότι δεν είναι ο εαυτός του ή ότι 
κάτι έχει αλλάξει. Η αποπραγματοποίηση (derealiza-
tion) είναι η αίσθηση που έχει κάποιος ότι το περιβάλλον 
του έχει αλλάξει κατά έναν παράξενο τρόπο που είναι δύ-
σκολο να περιγραφεί.
Νόηση (cognition):       Τα στοιχεία της νοητικής λειτουρ-
γίας τα οποία πρέπει να εξετάζονται είναι η εγρήγορση, 
ο προσανατολισμός, η μνήμη (βραχείας και μακράς διάρ-
κειας), η ικανότητα υπολογισμών, το απόθεμα γνώσεων, η 
αφαιρετική ικανότητα, η εναισθησία και η κριτική ικανότητα. 

Είναι σημαντικό να σημειώνεται το επίπεδο εγρή-
γορσης του ασθενή. Το πλήθος των λεπτομερειών κατά 
την εκτίμηση της νοητικής λειτουργίας εξαρτάται από τον 
σκοπό της εξέτασης καθώς επίσης και από τις πληροφο-
ρίες που έχουν ήδη συλλεχθεί κατά την συνέντευξη σχε-
τικά με το επίπεδο λειτουργικότητας του ασθενή, την επί-
δοση του στη εργασία, την ικανότητα να ανταπεξέρχεται 
στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας και την ικανότητα 
διαχείρισης των οικονομικών υποθέσεων. Επιπροσθέ-
τως, ο ψυχίατρος αναμένεται να έχει ήδη συλλέξει πλη-
ροφορίες σχετικά με την μνήμη του ασθενή, τόσο στο μα-
κρινό όσο και πρόσφατο παρελθόν. Μια γενική αίσθηση 
του νοητικού και του μορφωτικού επιπέδου του ασθενούς 
μπορεί να βοηθήσει στη διάκριση μεταξύ υπολειπόμενης 
νοημοσύνης ή εκπαίδευσης και νοητικών διαταραχών 
που εμφανίζονται στο ντελίριο ή στην άνοια. Ο Πίνακας 
1-5 παρουσιάζει μια σύνοψη των ερωτήσεων που χρησι-
μοποιούνται για την εξέταση της νοητικής λειτουργικότη-
τας κατά την εξέταση των ψυχικών λειτουργιών.
Αφαιρετική σκέψη (abstract reasoning):     Η αφαιρε-
τική σκέψη είναι η ικανότητα εναλλαγής μεταξύ γενικότε-
ρων εννοιών και συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Η εκτί-
μηση της λειτουργίας αυτής μπορεί να γίνει ζητώντας από 
τον ασθενή να εντοπίσει ομοιότητες μεταξύ παρόμοιων 
αντικειμένων ή εννοιών (μήλο και αχλάδι, λεωφορείο και 
αεροπλάνο ή ένα ποίημα και ένας πίνακας ζωγραφικής), 
καθώς και να ερμηνεύσει μια παροιμία. Κατά την αξιολό-
γηση της αφαιρετικής σκέψης θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη πολιτισμικοί παράγοντες και το μορφωτικό επί-
πεδο του εξεταζόμενου. Περιστασιακά, η αδυναμία κά-
ποιου για αφαιρετική σκέψη ή ο ιδιαίτερος προσωπικός 
τρόπος ομαδοποίησης των αντικειμένων μπορεί να είναι 
αξιοσημείωτα.
Εναισθησία (Insight):      Η εναισθησία, κατά την ψυχια-
τρική αξιολόγηση, αναφέρεται στην επίγνωση του ασθε-
νούς σχετικά με τα συναισθήματά του, την εμφάνισή του 
και την λειτουργικότητά του, καθώς επίσης και τα πιθανά 
αίτια της ψυχιατρικής του κατάστασης. Ο ασθενής μπορεί 
να έχει μερική, πλήρη ή καθόλου εναισθησία. Ένα παρά-
δειγμα εναισθησίας είναι ο έλεγχος της πραγματικότητας 
ενός ασθενή με ψύχωση. Ένας ασθενής με άθικτο έλεγχο 
της πραγματικότητας θα μπορούσε να ισχυριστεί: «Ξέρω 
ότι δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα μικροσκοπικοί 
άνθρωποι που μιλούν μαζί μου, όταν είμαι μόνος, αλλά 
νιώθω σαν να τους βλέπω και να ακούω τις φωνές τους». 
Όπως φαίνεται και στο παράδειγμα, ο βαθμός της εναι-

σεις είναι οι πιο συχνές ψευδαισθήσεις που εμφανίζονται 
στην Ψυχιατρική. Άλλου τύπου ψευδαισθήσεις είναι οι 
οπτικές, οι απτικές, οι οσφρητικές και οι γευστικές. Στη 
Βόρεια Αμερική οι μη ακουστικές ψευδαισθήσεις αποτε-
λούν συχνά ενδείξεις νευρολογικής, άλλης ιατρικής ή ου-
σιοεπαγώμενης πάθησης, παρά πρωτοπαθούς ψυχιατρι-
κής διαταραχής. Σε άλλα πολιτισμικά πλαίσια οι οπτικές 
ψευδαισθήσεις έχουν αναφερθεί ως η συχνότερη μορφή 
ψευδαισθήσεων στη σχιζοφρένεια. Ο εξεταστής θα πρέ-
πει να μπορεί να διακρίνει ανάμεσα σε μια αληθή ψευδαί-
σθηση και μια αντιληπτική διαστρέβλωση ενός υπαρκτού 
ερεθίσματος (παραίσθηση). Όταν ο ήχος του ανέμου 
που φυσά ανάμεσα στα δέντρα προκαλεί το άκουσμα 
ενός ονόματος, (illusion). Οι υπναγωγικές ψευδαισθήσεις 
(στο ενδιάμεσο ύπνου και εγρήγορσης) συνήθως είναι 
φυσιολογικά φαινόμενα. Κατά καιρούς, ασθενείς χωρίς 
ψύχωση μπορεί να ακούν το όνομά τους ή να βλέπουν 
φώτα ή σκιές με την άκρη του ματιού τους. Κατά την πε-
ριγραφή των ψευδαισθήσεων, ο εξεταστής θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τι βιώνει ο ασθενής εκείνη τη στιγμή, 
πότε συμβαίνει, πόσο συχνά και κατά πόσο του προκα-
λεί δυσφορία ή όχι (εγωδυστονικό). Στην περίπτωση των 
ακουστικών ψευδαισθήσεων, συχνά είναι χρήσιμο να δι-
ερευνάται αν ο ασθενής ακούει λέξεις, εντολές ή συζητή-
σεις και αν οι φωνές είναι οικείες στον ασθενή.

Πίνακας 1-4
Διαταραχές στη δομή της σκέψης

Περιστασιακή λεπτολογία (Circumstantiality): Υπερβο-
λική συμπερίληψη ασήμαντων ή άσχετων λεπτομερειών 
που παρεμποδίζουν τη νοηματική ολοκλήρωση.

Ομιλία κατ’ ομοηχίαν (Clang associations): Οι σκέψεις 
συνδέονται περισσότερο μέσω της ομοηχίας των λέξεων 
παρά μέσω του νοήματός τους (π.χ. μέσω ομοιοκαταλη-
ξίας ή παρήχησης)

Εκτροχιασμός (Derailment) ή χάλαση συνειρμών (Loose 
associations): Κατάλυση τόσο της λογικής σύνδεσης 
μεταξύ των σκέψεων όσο και της γενικότερης αίσθησης 
νοήματος. Οι λέξεις σχηματίζουν προτάσεις αλλά οι προ-
τάσεις δε βγάζουν νόημα.

Ιδεοφυγή (Flight of ideas): Διαδοχή πολλαπλών συνειρ-
μών έτσι ώστε οι σκέψεις φαίνονται να μετακινούνται από-
τομα από τη μια ιδέα στην άλλη. Συχνά εκφράζεται μέσω 
ταχείας, πιεστικής ομιλίας.

Νεολογισμός (Neologism): Εφεύρεση νέων λέξεων ή φρά-
σεων ή χρήση κοινών λέξεων με ιδιοσυγκρασιακό τρόπο.

Λεκτική εμμονή (Perseveration): Επανάληψη λέξεων, 
φράσεων ή ιδεών εκτός θέματος 

Κατ’ εφαπτομένη λόγος (Tangentiality): Απαντώντας σε 
κάποια ερώτηση, ο ασθενής δίνει μια απάντηση φαινομε-
νικά σχετική με το γενικότερο θέμα αλλά δίχως στην πραγ-
ματικότητα να απαντά στην ερώτηση. Για παράδειγμα:

Ιατρός: «Είχατε καθόλου προβλήματα με τον ύπνο σας 
χθες;»

Ασθενής: «Συνήθως κοιμάμαι στο κρεβάτι, αλλά τελευταία 
κοιμάμαι στον καναπέ.»

Ανακοπή σκέψης (Though blocking): Ξαφνική διακοπή 
της σκέψης ή διακοπή της ροής των ιδεών.


