Επιτείρημα ηοσ 14οσ ζσνεδρίοσ ηης Ελληνικής Ψσταναλσηικής
Εηαιρείας
Θέμα: « Θεραπεύει η Ψστανάλσζη;»
Τν εξώηεκα πνπ ζέηεη ην 14ν ζπλέδξην ηεο ΕΨΕ απνηειεί πξόθιεζε γηα
ηνπο ςπραλαιπηέο. Κη απηό γηαηί ηνπο ππελζπκίδεη ηελ θαηαζηαηηθή
απαίηεζε ηεο επηζηήκεο ηνπο λα ππνβάιινπλ ζε ζπλερή έιεγρν ηηο
ππνζέζεηο ηνπο θαη λα πξνζπαζνύλ λα γεθπξώζνπλ ηνλ αλαγθαίν
ζεσξεηηθό πινπξαιηζκό κε ηνλ θίλδπλν ηνπ ζεσξεηηθνύ
θαηαθεξκαηηζκνύ θαη ηεο ζπλεπαγόκελεο ζύγρπζεο.
Η ςπραλάιπζε είλαη κηα ζεσξία ηνπ ςπρηζκνύ θαη κηα ζεξαπεπηηθή
κέζνδνο πνπ επηλνήζεθε από ην Freud κε ζθνπό ηε ζεξαπεία ηεο
πζηεξίαο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθά βξαρύρξνλεο ηζηνξίαο ηεο, ε ςπραλάιπζε
ήξζε αληηκέησπε κε έλα πιήζνο ζεσξεηηθώλ πξνηάζεσλ ζρεηηθώλ κε ηε
ζεξαπεπηηθή δξάζε ηεο. Η πνιπθσλία απηή είλαη απνηέιεζκα ησλ
δηαθνξεηηθώλ ηξόπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη πνηθίιεο ςπραλαιπηηθέο ζρνιέο
ζθέςεο επηρεηξνύλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην αλ ε
ςπραλάιπζε είλαη ζεηηθή ή εξκελεπηηθή επηζηήκε , πνηα είλαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ςπρηθνύ νξγάλνπ,
πνηνη είλαη νη ζθνπνί ηεο ςπραλάιπζεο θαη πνηα είλαη ε ελδεδεηγκέλε
ηερληθή ζην πεδίν ησλ θιηληθώλ εθαξκνγώλ ηεο.
Ο Freud δελ ακθέβαιιε γηα ηε ζεξαπεπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο
ςπραλάιπζεο:
« αλ ε ςπραλάιπζε δελ είρε ζεξαπεπηηθή αμία, νύηε ζα είρε αλαθαιπθζεί
νύηε ζα ζπλέρηδε λα αλαπηύζζεηαη» (Freud, 1933). Πξνεηδνπνίεζε, όκσο,
ηνπο ςπραλαιπηέο όηη ε ζεξαπεία ησλ ζπκπησκάησλ δελ απνηειεί εηδηθό
ζθνπό ηεο κεζόδνπ αιιά έλα παξαπξντόλ ηεο (Freud, 1922).Οη απνηπρίεο
ηνπ ζην πεδίν ησλ θιηληθώλ εθαξκνγώλ ηεο ςπραλάιπζεο ήηαλ απηέο
πνπ ηνλ έθαλαλ λα αλαζεσξεί ζπζηεκαηηθά ηηο απόςεηο ηνπ γηα ηε δνκή
θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ςπρηθνύ νξγάλνπ θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
επηηπγράλεηαη ην ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα.
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Η πξνςπραλαιπηηθή πεξίνδνο ηνπ Freud ραξαθηεξίζηεθε από ηε ρξήζε
ηεο ύπλσζεο θαη ηεο ππνβνιήο σο ζεξαπεπηηθώλ κέζσλ γηα ηε ζεξαπεία
ηεο πζηεξίαο. Η εηζαγσγή ηνπ ηνπνγξαθηθνύ κνληέινπ ηνπ ςπρηζκνύ
αλέδεημε ηελ εξκελεία ηεο κεηαβίβαζεο σο ην εξγαιείν γηα ηελ
ππεξλίθεζε ησλ αληηζηάζεσλ, ηελ άξζε ηεο απώζεζεο θαη ηελ απόθηεζε
ηεο ελόξαζεο (insight) από ηνλ αζζελή. Μεηά ην 1920 θαη ηελ πξόηαζε
γηα ην δνκηθό κνληέιν ηνπ ςπρηζκνύ, o Freud εκπινύηηζε ηε κέζνδν
απόθηεζεο ηεο ελόξαζεο κε ηε ρξήζε ησλ θαηαζθεπώλ θαη έζεζε ηελ
ελδπλάκσζε ηνπ Εγώ θαη ηνλ απμαλόκελν έιεγρν επί ησλ ελνξκήζεσλ σο
ζεξαπεπηηθό ζηόρν.
Οη κεηαγελέζηεξνη ζεσξεηηθνί ηεο ζρνιήο ησλ αληηθεηκελνηξόπσλ
ζρέζεσλ (Κlein, Winnicott, Bion) αλέδεημαλ ηε ζεκαζία ηεο
πξννηδηπόδεηαο θάζεο ηεο δσήο θαη έθεξαλ ζην πξνζθήλην ηελ έλλνηα
ηεο αληηκεηαβίβαζεο σο πνιύηηκνπ εξγαιείνπ γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ
ςπρηζκνύ ηνπ αλαιπόκελνπ. Η εμέιημε απηή ζεκαηνδόηεζε ηελ απαξρή
κηαο ζπλερηδόκελεο έσο ηώξα ζπδήηεζεο ζρεηηθήο κε ηε ζεκαζία ηεο
ζρέζεο αλαιπηή θαη αλαιπόκελνπ εληόο ηεο ςπραλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Η ζπδήηεζε απηή έρεη επηθεληξσζεί ζε δύν αληηηηζέκελεο απόςεηο:
1. ε εξκελεία ηεο κεηαβίβαζεο θαη ε αλαζύζηαζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ
αζζελνύο παίδνπλ ηνλ θπξίαξρν ξόιν ζηε δηαδηθαζία θαη ζηελ έθβαζε
ηεο αλάιπζεο.
2. ε ζρέζε αλαιπηή –αλαιπόκελνπ θαη ε θνηλή εκπεηξία πνπ
δεκηνπξγείηαη ζην εδώ θαη ηώξα θαη εληόο ηεο αλαιπηηθήο ζπλζήθεο
είλαη ν θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ ζεξαπεπηηθή αιιαγή.
Οη απόςεηο απηέο δεκηνπξγνύλ αθόκε πεξηζζόηεξα εξσηήκαηα ζρεηηθά
κε ην πσο επεξεάδεη ηε δηαδηθαζία θαη ηελ έθβαζε ηεο αλάιπζεο ε
εξκελεία (εηδηθά , ζηελ αλάιπζε κε λεπξσηηθώλ νξγαλώζεσλ), ε
επηζηεκνληθή ζεσξία ηνπ αλαιπηή, ε απζεληία ή θαη ε ζαγήλε ηνπ
αλαιπηή θαη ν ξόινο ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο ηνπ θάζε κέινπο ηεο
αλαιπηηθήο δπάδαο.
Τε ζπλεξγηθή δξάζε ηεο εξκελείαο , ηεο ζρέζεο αλαιπηή –αλαιπόκελνπ
θαζώο θαη κε εηδηθώλ ζεξαπεπηηθώλ παξαγόλησλ (αληηπαξάζεζε ,
δηεπθξίληζε , δηδαζθαιία) ππνζηεξίδνπλ ζύγρξνλνη ζεσξεηηθνί (Gabbard
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,Κernberg), ζε κηα πξνζπάζεηα ζύλζεζεο ησλ αληηηηζέκελσλ απόςεσλ
πνπ πξναλαθέξακε.
Παξάιιεια κε ηελ αλάδεημε ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ αλαθύπηεη ην
ζεκαληηθό εξώηεκα ηνπ ηξόπνπ πηζηνπνίεζεο ηνπ ζεξαπεπηηθνύ
απνηειέζκαηνο ηεο ςπραλάιπζεο. Τν εξώηεκα απηό δεκηνπξγεί γόληκεο
αληηπαξαζέζεηο εληόο ηεο ςπραλαιπηηθήο θνηλόηεηαο αλάκεζα ζε όζνπο
ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε εκπεηξηθώλ κεζόδσλ θαη ζε όζνπο απνξξίπηνπλ
ηελ αλαγθαηόηεηα ησλ κεζόδσλ απηώλ ππνζηεξίδνληαο ηελ αλάγθε ηεο
έξεπλαο κε θαζαξά ςπραλαιπηηθά θξηηήξηα θαη εληόο ηεο ςπραλαιπηηθήο
δηαδηθαζίαο.
Η ςπραλάιπζε ζπλερίδεη ηελ ηζηνξηθή ηεο δηαδξνκή ελ κέζσ ξαγδαίσλ
θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ κεηαβνιώλ. Πνιινί κηινύλ γηα ηελ θξίζε
ηεο ςπραλάιπζεο θαη γηα ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα.
Τν 14ν ζπλέδξην ηεο ΕΨΕ ζέηεη ππό δηεξεύλεζε ην ζεξαπεπηηθό δηάβεκα
ηεο ςπραλάιπζεο θαη επειπηζηεί ζε έλαλ αλνηρηό θαη γόληκν δηάινγν.
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