
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
 

 
 
 
 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Ο ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ 
ΚΑΡΚΙΝΟ 

 

 
 

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  
Α.Μ 1967 

 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα. ΧΑΤΗΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  

 
 

ΡΕΘΥΜΝΟ 2010 



 

 

2

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 
                                                                           Σελ. 

 
Πρόλογος…………………………………………………………..4 
 
Εισαγωγή………………………………………………………….6 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Η εννοιολογική βάση του πόνου 
 
1.1. Ο πόνος ως σύμπτωμα……………………………………...9 
 
1.2. Ο πόνος ως αίσθημα και 

συναίσθημα…………………………………………………14 
 
1.3. Ο πόνος στο παιδί με 

καρκίνο……………………………………………………...23 
 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Η ψυχοδυναμική διάσταση του πόνου 
 
2.1. Η σημασία του πόνου στο σωματικό 
τραύμα………………………………………………………………29 
 
2.2. Η σημασία του πόνου στο ψυχικό 
τραύμα………………………………………………………………33 
 
2.3. Η σημασία του πόνου στο ψυχοσωματικό  
φαινόμενο…………………………………………………………...36 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Ανασκόπηση ερευνών για τον πόνο του παιδιού με καρκίνο 
 
3.1. Ο συμπτωματικός πόνος στο παιδί με 
καρκίνο……………………………………………………………...40 
 
3.2. Ο προκλητός πόνος στο παιδί με 
καρκίνο……………………………………………………………...53 
 
3.3. Ο μεταστατικός πόνος στο παιδί με 
καρκίνο……………………………………………………………...62 
 
 



 

 

3

3

 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Η διαχείριση του πόνου στο παιδί με καρκίνο 
 
4.1. Η ύπνωση στην αντιμετώπιση του πόνου στο παιδί με    
καρκίνο………………………………………………………………64 
 
4.2. Γνωστικο - Συμπεριφορικές παρεμβάσεις αντιμετώπισης 
 του πόνου……………………………………………………………89 
 
4.3. Ψυχολογικές παρεμβάσεις αντιμετώπισης  
του πόνου…………………………………………………………….93 
 
 
Επίλογος……………………………………………………………102 
  
Βιβλιογραφία………………………………………………………105 
  
Hλεκτρονική  Βιβλιογραφία……………………………………....106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4

4

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Ο καρκίνος θεωρείται μία από τις πιο σοβαρές και επικίνδυνες ασθένειες που 

μπορούν να προσβάλλουν έναν άνθρωπο. Στο άκουσμα της διάγνωσης ο ασθενής 

νιώθει να παραλύει από φόβο και δείχνει να μην μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτό 

που του συνέβη. Οι ενήλικες διαθέτουν λογική σκέψη και μπορούν τις περισσότερες 

φορές να κατανοήσουν αρκετά καλά τις όψεις της ασθένειάς τους. 

Στα μάτια των παιδιών όμως η ασθένεια αυτή φαντάζει σαν κάτι εφιαλτικό, γιατί 

ουσιαστικά δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει στο σώμα τους, γιατί 

πονούν, γιατί πρέπει να μένουν σε ένα νοσοκομείο μακριά από το σπίτι ,τα αδέρφια 

τους ή το σχολείο τους. Αρκετές φορές αντιλαμβάνονται τις θεραπευτικές διαδικασίες 

ως τιμωρία, για κάποια κακή πράξη που έκαναν, παρ’ όλο που δεν την γνωρίζουν. 

Ανέκαθεν υποστήριζα πως τα παιδιά δεν πρέπει να υποφέρουν. Πως τίποτα δεν 

πρέπει να επισκιάζει το γλυκό, αθώο τους χαμόγελο και την αστείρευτη ζωντάνια 

τους και όρεξη για ζωή. Βέβαια, γνωρίζω καλά πως αυτό δεν ήταν και μάλλον δεν θα 

είναι ποτέ εφικτό. Δυστυχώς οι μικροί άγγελοι και αρρωσταίνουν, και πονάνε, και 

χάνουν τη ζωντάνια και την ενεργητικότητά τους και ακόμα χειρότερα πεθαίνουν. 

Αγαπώ πολύ τα παιδιά. Πάντα μου τραβάει την προσοχή ένα χαρούμενο παιδικό 

πρόσωπο και πάντα με στεναχωρούν τα θλιμμένα παιδικά ματάκια.  

Ο λόγος που επέλεξα αυτό το θέμα είναι γιατί στο μέλλον θέλω να ακολουθήσω σαν 

επάγγελμα την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών που πάσχουν από σοβαρές 

ασθένειες και ιδιαίτερα από καρκίνο, αφού αυτή η ασθένεια ταλαιπωρεί απίστευτα 

τους μικρούς ασθενείς. Ήταν μια καλή ευκαιρία λοιπόν να καταπιαστώ με κάτι που 

με ενδιαφέρει πολύ αλλά και να μάθω όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα γύρω 

από το θέμα. Πιστεύω πως με παιδιά πρέπει να δουλεύουν άνθρωποι που τα αγαπούν 

πραγματικά και που επιθυμούν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους να τα κάνουν να 

αισθανθούν καλύτερα ακόμα και όταν πια δεν υπάρχει ελπίδα. Η αδιαφορία είναι η 

χειρότερη στάση που μπορεί να κρατήσει κανείς απέναντι σε ένα παιδί με κακή 

πρόγνωση καρκίνου. Είναι λυπηρό πως κάποιοι άνθρωποι έχουν ξεχάσει πως ακόμα 

γίνονται θαύματα αρκεί να υπάρχει πίστη και θέληση. Η καλή ψυχολογία του 

ασθενούς σίγουρα παίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ασθένειας και 

μεγιστοποιεί τις πιθανότητες ανάκαμψης. Θα ήθελα πολύ να καταφέρω κάποτε να 
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ζήσω τη στιγμή που θα αποχαιρετώ ένα παιδάκι από το νοσοκομείο που θα έχει 

παλέψει με τη νόσο και θα έχει νικήσει. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, συζητάτε η εννοιολογική βάση του πόνου. Τι είναι ο 

συμπτωματικός πόνος και πως διαχωρίζεται ο αισθητηριακός από τον 

συναισθηματικό πόνο. Επίσης γίνεται μία γενική περιγραφή του πόνου στο παιδί με 

καρκίνο, όσον αφορά τον ίδιο τον πόνο, από πού προέρχεται, τι συναισθηματικές 

επιπτώσεις έχει στα παιδιά αλλά και πως αυτός επηρεάζει την καθημερινότητα των 

παιδιατρικών ογκολογικών ασθενών. Πως νιώθει το παιδί και τι σημαίνει για αυτό ο 

καρκινικός πόνος.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μία προσπάθεια προσέγγισης του πόνου από τη σκοπιά 

της ψυχαναλυτικής θεωρίας. Ερευνώνται οι ψυχοδυναμικές απόψεις για τα ψυχικά 

και σωματικά τραύματα αλλά εξετάζονται και οι αιτίες των ψυχοσωματικών 

φαινομένων του πόνου. 

Το τρίτο κεφαλαίο πραγματεύεται καθαρά τις διάφορες εκφάνσεις πόνου που 

βιώνουν οι παιδιατρικοί ογκολογικοί ασθενείς. Γίνεται μία ανασκόπηση ερευνών που 

έχουν πραγματοποιηθεί πάνω στο συμπτωματικό πόνο, που οφείλεται στον ίδιο τον 

καρκίνο, στον προκλητό πόνο, που οφείλεται στην αντικαρκινική θεραπεία και στις 

εξετάσεις, και στον μεταστατικό πόνο. Ο προκλητός πόνος είναι αυτός που βιώνεται 

πιο συχνά στον παιδιατρικό καρκίνο. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο, παραθένονται κάποιες εναλλακτικές τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται εκτενώς τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση κυρίως του 

πόνου που προκαλείται από τις ιατρικές πράξεις αλλά και από τον ίδιο τον καρκίνο. 

Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τη φαρμακοθεραπεία ή μόνες 

τους. Οι παρεμβάσεις αυτές για τη διαχείριση του πόνου, του άγχους και των άλλων 

συνοδών συμπτωμάτων είναι οι εξής : κλινική ύπνωση, γνωσιακές-συμπεριφορικές 

παρεμβάσεις και ψυχολογικές παρεμβάσεις. Η κάθε μία ξεχωριστά αναλύεται στο 

τελευταίο κεφάλαιο.      
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Οι καρκίνοι της παιδικής ηλικίας είναι σχετικά σπάνιοι, και προσβάλλουν 1 στα 600 

παιδιά πριν από την ηλικία των 15 ετών. Ωστόσο, λόγω της πτώσης του ποσοστού 

των θανατηφόρων μολύνσεων της παιδικής ηλικίας, το ποσοστό των θανάτων 

εξαιτίας του καρκίνου έχει αυξηθεί. Στις μέρες μας, ο καρκίνος αποτελεί την δεύτερη 

πιο συνηθισμένη αιτία θανάτου μετά τα ατυχήματα. Τα αγόρια προσβάλλονται πιο 

συχνά από καρκίνο σε σχέση με τα κορίτσια. Ο πιο συχνός τύπος παιδιατρικού 

καρκίνου είναι η λευχαιμία, η οποία αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο όλων των 

καρκίνων. 

Το προσδόκιμο ζωής για τα παιδιά με καρκίνο έχει βελτιωθεί ριζικά μετά τη ραγδαία 

εισαγωγή της χημειοθεραπείας στα τέλη της δεκαετίας του ΄60 και στις αρχές του ΄70.  

Πριν από αυτό πολύ λίγοι καρκίνοι αντιμετωπίζονταν αποτελεσματικά, αλλά τώρα 

πιθανόν οι μισοί από αυτούς θεραπεύονται, και για πολλούς από αυτούς η αναλογία  

επιβίωσης έχει γίνει πολύ μεγαλύτερη ( πάνω από 75% ) ( Liossi, 2000 ). 

Σήμερα ο καρκίνος δεν θεωρείται μία πάθηση που αναπόφευκτα οδηγεί στον θάνατο. 

Οι επαγγελματίες υγείας δεν αντιμετωπίζουν ένα παιδί «που πεθαίνει», αλλά ένα 

παιδί άρρωστο «που ζει χρόνια» με μια αρρώστια που απειλή μεν τη ζωή του αλλά 

του δίνει την ευκαιρία τις περισσότερες φορές να ζήσει για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα σε ύφεση και μερικές φορές να φτάσει σε πλήρη αποθεραπεία. 

Σαν συνέπεια αυτής της προόδου το ενδιαφέρον της ιατρικής πέρασε από την καθαρά 

σωματική φροντίδα σε μια παράλληλη φροντίδα της ψυχικής υγείας του παιδιού που 

επηρεάζεται και συχνά τραυματίζεται από την εμπειρία του καρκίνου. Ο όρος 

«θεραπεία» αναφέρεται όχι μόνο σε μια ιατροφαρμακευτική προσπάθεια 

αντιμετώπισης της αρρώστιας, αλλά και σε μια ολοκληρωμένη θεώρηση του παιδιού, 

που θα δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να προωθηθεί παράλληλα με 

την βιολογική και η συναισθηματική, πνευματική και κοινωνική του εξέλιξη  

( Αναγνωστόπουλος & Παπαδάτου, 1986 ). 

¨ Ένα παιδί με καρκίνο δεν παύει, επειδή αρρώστησε, να μεγαλώνει και να 

εξελίσσεται. Οι δυσκολίες και δοκιμασίες όμως που αντιμετωπίζει είναι αναντίρρητα 

μεγαλύτερες απ’ αυτούς των συνομηλίκων υγειών παιδιών. Στις δυσκολίες αυτές, το 

περιβάλλον του προσφέρει άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο την ευκαιρία να 

έχει μια φυσιολογική εξέλιξη μέσα από μη φυσιολογικές συνθήκες και περιόδους 
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έντονου στρες. Το περιβάλλον αυτό καθορίζεται από την οικογένεια του παιδιού, τι 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και το σχολείο αλλά και από όλες τις κοινωνικές 

εμπειρίες που θα ζήσει στη διάρκεια της αρρώστιας του. Σ’ αυτό το περιβάλλον η 

ισότιμη συνεργασία ιατρών, αδελφών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών 

αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για μια σωστή και υπεύθυνη αντιμετώπιση του 

παιδιού και της οικογένειάς του ¨ ( Μαθιουδάκη, Χατήρα & Παπαδάτου, 1986, σελ. 

181 ).  

Πέρα από το στρες και τις δυσκολίες που η νόσος δημιουργεί στο παιδί, δεν πρέπει να 

παραβλέπουμε το σημαντικότερο και πιο δύσκολο κομμάτι της αρρώστιας, τον πόνο. 

Ο παιδικός καρκίνος έχει συχνά αμφίβολη πρόγνωση όμως περίπου το 65% των 

καρκίνων τις παιδικής ηλικίας θεραπεύεται. Η ευνοϊκή πρόγνωση καθιστά 

απαραίτητη μία σειρά από επίπονες θεραπείες για το παιδί που πολλές φορές 

διαρκούν από μήνες μέχρι και 3 χρόνια. Εξάλλου ο καρκίνος από μόνος του είναι μία 

ασθένεια που χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτο βαθμό πόνου, ακόμα και αν 

εξαιρέσουμε τις επίπονες εξετάσεις και την θεραπεία. Οι επαγγελματίες υγείας 

γενικότερα κάνουν ότι καλύτερο μπορούν για να μειώσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερο των πόνων των ασθενών που πάσχουν από άλλες σοβαρές νόσους πέρα 

από τον καρκίνο ( Wendy et al., 2002 ). 

Η απαλλαγή από τον πόνο θεωρούνταν ένα πολύ σημαντικό μέλημα από την απαρχή 

της ανθρωπότητας, και η προσπάθειες κατανόησης και ελέγχου του ήταν πάντα 

παρούσες. Ο πόνος είναι η πιο περίπλοκη ανθρώπινη εμπειρία, η πιο κοινή αιτία 

δημιουργίας ψυχολογικού στρες, και ο πιο συνηθισμένος λόγος που οδηγεί τους 

ανθρώπους να ζητήσουν ιατρική βοήθεια ( Rizzi & Visentin, 1983 ). 

Στις μέρες μας, όπως και στο παρελθόν, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου 

παραμένει ένα από τα σημαντικότερα θέματα των συστημάτων υγείας κυρίως των 

ανεπτυγμένων χωρών ανά τον κόσμο. Αυτή η σημαντικότητα προέρχεται από το 

γεγονός ότι ο έντονος και χρόνιος πόνος, που επιδέχεται θεραπεία η οποία παρέχεται 

από γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας, βασανίζει εκατομμύρια ανθρώπους 

ετησίως και  μερικοί ασθενείς που πάσχουν από έντονους χρόνιους πόνους 

λαμβάνουν θεραπεία η οποία είναι ανεπαρκής στο να τους ανακουφίσει. Ο πόνος 

είναι ο παράγοντας ασθένειας που κάνει τους περισσότερους ανθρώπους να 

υποφέρουν, καθιστώντας τους ανίκανους στην καθημερινή τους διαβίωση και 

επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής τους ( Rizzi & Visentin, 1983 ). 
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¨Ο πόνος στην ψυχολογία αναφέρεται ως δυσάρεστο συναίσθημα. Ο πόνος θεωρείται 

σήμα ή μέσο άμυνας του οργανισμού που αποσκοπεί στο να σταματήσει μία επίπονη 

διέγερση. Ο πόνος μπορεί να είναι σωματικός ή ψυχικός και ταυτόχρονα μπορεί να 

είναι και παιδαγωγικός. Έχει προληπτική διάσταση, γιατί επιτρέπει τη διαφοροποίηση 

ή την αποτροπή αυτού που θεωρείται βλαβερό. Για παράδειγμα το μικρό παιδί που 

καίγεται πλησιάζοντας το δάκτυλό του σε αναμμένο σπίρτο, «μαθαίνει» και στη 

συνέχεια θα αποφεύγει να παίζει με τη φωτιά. Προσπαθώντας δηλαδή να αποφύγει 

τον πόνο μαθαίνει να συμπεριφέρεται με επιτυχία. Η ευαισθησία στον πόνο εξαρτάται 

από όρους ψυχολογικούς και κοινωνικούς. Ο μάρτυρας που υπομένει πολύ καρτερικά 

τον πόνο εξαιτίας της πίστης του, φαίνεται να έχει αναισθητοποιηθεί.  

Ο όρος παρουσιάζεται συνήθως με τρεις ευδιάκριτες αρχικές σημασίες, καθεμιά με 

ποικιλία πιο εξειδικευμένων τύπων:  

1. Γενικά, ως αντίθετη έννοια της ευχαρίστησης, δηλαδή ως δυσαρέσκεια. 

2. Στη φυσιολογία και στην ψυχολογία των αισθητηρίων περιορίζεται γενικά 

στην εμπειρία, που προέρχεται από ορισμένα είδη υπερβολικού σωματικού 

ερεθισμού και είναι δυνατό να παρουσιαστεί σε κάθε αισθητήριο όργανο. 

3. Στην ψυχανάλυση ο όρος έχει πολλαπλή, αλλά και φιλοσοφική συσχέτιση- 

ερμηνεία. Ο πόνος θεωρείται ότι οφείλεται σε σωματική ή σε ψυχική 

καταπόνηση. Θεωρείται συχνά αποτέλεσμα υπερβολικού συναισθήματος με 

τη μορφή της δυσαρέσκειας που προκαλείται από ένταση ή σύγκρουση. Ο 

Φρόιντ διακρίνει δύο τύπους πόνου. Ο ένας είναι σαφώς σωματικός και ο 

άλλος αναφέρεται ως δυσαρέσκεια, αποστροφή ή σύγχυση.  

Τέλος, ο λεγόμενος «ψυχικός πόνος» θεωρείται ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 

ανθρώπου ¨( Παπαδόπουλος, 2005, σελ. 686 ).   

  

Στα κεφάλαια που ακολουθούν πραγματοποιείται  εννοιολογική και ψυχαναλυτική 

προσέγγιση του πόνου. Στη συνέχεια περιγράφονται οι διάφοροι τύποι καρκινικού 

πόνου στα παιδιά και τέλος περιγράφονται διάφορες εναλλακτικές τεχνικές 

αντιμετώπισης του καρκινικού πόνου και διαχείρισης του κατά τη διάρκεια των 

επίπονων εξετάσεων και διαδικασιών θεραπείας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

 
Η εννοιολογική βάση του πόνου 

 
1.1. Ο πόνος ως σύμπτωμα 
 
¨«Πόνος» είναι η αισθητηριακή και συναισθηματική εμπειρία δυσφορίας , η οποία 

σχετίζεται συνήθως με πραγματική ή επαπειλούμενη ζημιά των ιστών ή τον ερεθισμό 

τους¨ ( Καραδήμας , 2005, σελ.111).  

Ο πόνος είναι ένα πανανθρώπινο φαινόμενο. Όλοι οι άνθρωποι και σε όλες τις ηλικίες 

βιώνουν πόνο.  

Βιολογικά ο πόνος θεωρείται σαν ένα χρήσιμο φαινόμενο στην οικονομία του 

οργανισμού που τον βοηθά να απομακρύνει δυσάρεστα ή βλαπτικά ερεθίσματα. Στην 

πραγματικότητα η εμπειρία του πόνου είναι σημαντική για τον άνθρωπο καθώς είναι 

το συνηθέστερο παράπονο υγείας που διατυπώνεται και ίσως το σημαντικότερο 

κίνητρο που ωθεί έναν άνθρωπο να αναζητήσει βοήθεια από κάποιον ειδικό . 

 Η εμπειρία λοιπόν του πόνου μπορεί να θεωρηθεί σημαντική για λόγους επιβίωσης 

και λειτουργεί σαν ένα είδος αφύπνισης στον οργανισμό, ένα προειδοποιητικό 

μήνυμα που τον προετοιμάζει για άμυνα ( Peck, 1997 ).  

Συνήθως ο πόνος διαρκεί μερικά λεπτά ή μερικές μέρες και μπορεί να υποχωρήσει 

είτε μόνος του είτε με τη χορήγηση φαρμάκων και την χρήση κάποιας θεραπείας. 

Όταν ο πόνος και η σχετική δυσφορία που αυτός προκαλεί διαρκούν λιγότερο από 6 

μήνες τότε αναφέρεται ως «οξύς» πόνος. 
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 Όταν ,όμως, ο πόνος διαρκεί πάνω από 6 μήνες, συνοδεύεται με άγχος και δυσφορία, 

χωρίς οι κλασικές ιατρικές παρεμβάσεις να μπορούν να δώσουν μια μόνιμη λύση και 

ανακούφιση, χαρακτηρίζεται ως «χρόνιος» πόνος. Ο χρόνιος πόνος επηρεάζει τόσο 

πολύ το άτομο ώστε αυτό αρχίζει να νιώθει αισθήματα αδυναμίας και απελπισίας.  

Το σύμπτωμα του χρόνιου πόνου μπορεί να έχει πολύ άσχημες επιπτώσεις στη ζωή 

του ατόμου. Πολλές φορές τα άτομα που δεν αντέχουν να πονούν σε καθημερινή 

βάση αποσύρονται και απομονώνονται. Εγκαταλείπουν την εργασία τους, 

δυσχεραίνουν τις σχέσεις με συγγενείς και φίλους, περιορίζουν γενικότερα τις 

δραστηριότητές τους και  ως δευτερογενές αποτέλεσμα αναπτύσσουν μία σειρά 

αρνητικών συναισθημάτων και συμπεριφορών. Ο πόνος γίνεται πια κεντρικό θέμα 

στη ζωή τους, αποσπώντας τους από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα και κοινωνική 

αλληλεπίδραση , και πρωταρχικό μέλημα γίνεται η ανακούφιση από αυτόν πολλές 

φορές με οποιοδήποτε κόστος  

( Καραδήμας, 2005).  

Μεταξύ του οξέος και του χρόνιου πόνου αναφέρονται 3 στάδια. Στο πρώτο στάδιο 

εμφανίζεται η αρχική ψυχολογική δυσφορία ( άγχος, φόβος κ.τ.λ ). Στο δεύτερο 

στάδιο το άτομο μπορεί να παρουσιάσει κάποια ψυχολογικά προβλήματα όπως 

κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, κατάχρηση ουσιών και άλλα, ή ακόμα να 

επιδεινωθούν προϋπάρχοντα προβλήματα. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, το άτομο 

πλέον αποδέχεται και υιοθετεί το ρόλο του ασθενούς και συμβιβάζεται με διάφορες 

παθολογικές συμπεριφορές ( Καραδήμας, 2005 ).  

Παλαιότερα ο πόνος εξηγείτο στη βάση του ιατρικού μοντέλου ως μια αισθητηριακή 

εμπειρία, η οποία ήταν αποτέλεσμα έντονου ερεθισμού. 

Στις μέρες μας ,όμως, ο πόνος τείνει να θεωρείται ως ένα σύνθετο, πολυδιάστατο 

φαινόμενο που επηρεάζεται συνήθως από υποκειμενικούς παράγοντες ως προς την 

ένταση, την ποιότητά του, την πορεία του αλλά και το νόημα που το άτομο προσδίδει 

σε αυτό. Η αντίληψη του πόνου διαφέρει από άτομο σε άτομο, γι’ αυτό τον λόγο και 

κάθε άτομο αντιδρά διαφορετικά σε έναν πόνο. Η διαφορετική αυτή αντίδραση των 

ατόμων σε ένα επίπονο σύμπτωμα έχει να κάνει με το πόσο εξοικειωμένο είναι το 

κάθε άτομο σε αυτόν ή πόσο επιβλαβή τον θεωρεί για τον οργανισμό του. 
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 Κάθε άτομο περιγράφει με διαφορετικό τρόπο τον πόνο του. Κάποιοι πόνοι 

περιγράφονται από τα άτομα ως οξείς και στιγμιαίοι, άλλοι ως «μουντοί», 

παρατεταμένοι, άλλοι ως κτύπημα, ως κάψιμο ή κράμπα, άλλοι ως «σουβλιά» κ.α. 

 ( Καραδήμας , 2005 ·Ripamonti &  Bandieri, 2009 ).  

Κάθε άτομο μπορεί να δίνει διαφορετικό νόημα στον πόνο του, το οποίο επηρεάζει 

τον τρόπο που τον αντιλαμβάνεται. Επιπλέον, το άτομο αντιδρά στον πόνο με βάση  

το νόημα που αποδίδει σε αυτόν. Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε κάποιους 

ανθρώπους οι οποίοι αρέσκονται στον πόνο, συνήθως κάτω από σεξουαλικές 

συνθήκες ( Καραδήμας , 2005 ).  

Το γεγονός ότι διαφορετικά άτομα βιώνουν το σύμπτωμα του πόνου με διαφορετική 

ένταση και με διαφορετικό τρόπο οφείλεται σε  ατομικές διαφορές.  

¨Σημαντικός παράγοντας για αυτήν την διαφορετική αντίληψη του πόνου είναι η 

ουδός πόνου, δηλαδή το μικρότερο σε ένταση ερέθισμα που προκαλεί πόνο και το 

όριο ανοχής του μέγιστου πόνου, που μας δίνει ένα ξεχωριστό εύρος ευαισθησίας 

κάθε ατόμου στον πόνο¨ ( Ιεροδιακόνου, 1990, σελ.233 ).  

Το εύρος αυτό στηρίζεται κυρίως στην ιδιοσυστασία του ατόμου, διαφέρει όμως 

ανάλογα με την ηλικία , το διανοητικό επίπεδο, το φύλο, την προσωπικότητα, τις 

παρελθούσες εμπειρίες αλλά και το κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο του 

ατόμου ( Ιεροδιακόνου, 1990).  

 Σε μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τον Ιεροδιακόνου και συν. 

 μαζί με παιδιάτρους, βρέθηκαν μεγάλες ατομικές διαφορές στην αντίδραση που 

υπήρξε μετά από την εφαρμογή επώδυνου ερεθίσματος στο δέρμα. Γενική παραδοχή 

ήταν το γεγονός ότι οι αντιδράσεις των νεογνών είναι γενικά πιο έντονες, στα βρέφη 

λιγότερο έντονες και στα νήπια ακόμα λιγότερες. Επίσης μία ανάλογη μελέτη σε 

παιδιά με νοητική στέρηση έδειξε πως όσο μεγαλύτερη είναι η διανοητική 

καθυστέρηση του παιδιού τόσο μικρότερη είναι η αντίδραση του στον πόνο 

( Ιεροδιακόνου, 1990 ) . 
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Σε γενικές γραμμές οι γυναίκες παρουσιάζουν χαμηλότερο όριο ανοχής στον πόνο 

συγκριτικά με τους άνδρες, ενώ άτομα χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου 

παραπονιούνται πιο συχνά ότι πονούν. Επίσης οι προηγούμενες παρελθούσες 

οδυνηρές εμπειρίες στη ζωή ενός ατόμου καθορίζουν θετικά ή αρνητικά την 

αντίδραση στον πόνο ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους και τον συμβολισμό που 

αποκτούν. 

Τέλος σημαντικός παράγοντας στη διαχείριση του συμπτώματος του πόνου αποτελεί 

η μόρφωση του ατόμου καθώς δίνει εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισής του όπως 

βελονισμός, γιόγκα κτλ. 

 ( Ιεροδιακόνου, 1990 ). 

Μία μελέτη η οποία αφορούσε ασθένειες σχετιζόμενες με το αίσθημα του πόνου 

αναφέρει ότι ο άνθρωπος κατά μέσο όρο θα υποφέρει από πόνο συνολικά επί δέκα 

χρόνια καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Επίσης σε μία άλλη έρευνα αναφέρεται 

ότι το 36% των ασθενών που επισκέπτονται το γραφείο ενός παθολόγου 

παραπονιούνται για χρόνιο πόνο ( Kolb, 2009).  

Η αίσθηση του πόνου μπορεί να προκαλείται εξαιτίας διαφόρων αιτιών. ¨Τα επώδυνα  

συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με αρθρίτιδα, μυαλγίες, ημικρανία, καρκίνο, 

αλγοαισθητικό πόνο ( λόγω ερεθισμού των υποδοχέων του πόνου ) ή νευροπαθητικό 

πόνο ( λόγω ερεθισμού των νεύρων του πόνου ) ¨ ( Kolb, 2009 σελ. 447). 

 Οξείς τραυματισμοί μπορεί να προκαλέσουν πόνο στους ανθρώπους. Σε αυτούς τους 

τραυματισμούς περιλαμβάνονται τα διαστρέμματα, τα κατάγματα των οστών, τα 

κοψίματα, τα εγκαύματα ή η ακαμψία λόγω άσκησης.  

Οι γυναίκες αισθάνονται συχνά πόνο κατά τη διάρκεια της εμμηνορρυσίας αλλά και 

κατά τη διάρκεια της κύησης κάποιες φορές και του τοκετού ( Kolb, 2009 ). 

¨ Ο πόνος είναι μία αντίληψη η οποία προκύπτει από τη σύνθεση πολλών ειδών 

αισθητικής πληροφορίας. Μπορεί να υπάρχουν μέχρι και οκτώ διαφορετικά είδη ινών 

του πόνου, όταν αυτές ερεθίζονται ή καταστρέφονται. Μερικές από αυτές τις χημικές 

ουσίες ερεθίζουν τον περιβάλλοντα ιστό, διεγείροντας τον ιστό ώστε να 

απελευθερώσει άλλες χημικές ουσίες οι οποίες θα διεγείρουν την αιματική ροή και θα 

διεγείρουν τις ίδιες τις ίνες του πόνου. Αυτές οι αντιδράσεις συμβάλλουν στο άλγος, 

την ερυθρότητα και το οίδημα στην περιοχή της κάκωσης¨ ( Kolb, 2009 , σελ.447 ) .  
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Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι αρκετά εύκολο για το άτομο να αναφέρει ακριβώς τα 

χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων άλγους που βιώνει καθώς και να δείξει στον 

γιατρό το επακριβές σημείο εντόπισής του. Σε αυτή την αντίληψη συμβάλλουν 

σημαντικά οι απτικές πληροφορίες. Όμως, επί της απουσίας πληροφοριών της λεπτής 

κίνησης και της πίεσης, ο πόνος είναι δυσκολότερο να εντοπιστεί και να 

αναγνωρισθεί ( Kolb, 2009 ).  

Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως ενώ αρκετά εσωτερικά όργανα του σώματος όπως, τα 

νεφρά, η καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία, φέρουν υποδοχείς πόνου, οι γαγγλιακοί 

νευρώνες οι οποίοι μεταφέρουν την πληροφορία από αυτούς τους υποδοχείς , δεν 

διαθέτουν δική τους οδό στον εγκέφαλο. Σε αντίθεση οι γαγγλιακοί νευρώνες 

συνάπτονται με νευρώνες του νωτιαίου μυελού που λαμβάνουν αλγοαισθητικές 

πληροφορίες από την επιφάνεια του σώματος .Οι νευρώνες λοιπόν του νωτιαίου 

μυελού έχουν την ιδιότητα να διαβιβάζουν στον εγκέφαλο πληροφορίες που 

σχετίζονται με τη θερμοκρασία και τον πόνο, και δέχονται δύο ειδών σήματα: ένα 

από την επιφάνεια του σώματος και ένα από τα εσωτερικά όργανα. Εξαιτίας του ότι 

αυτοί οι νευρώνες δεν μπορούν να διακρίνουν αυτές τις δύο ομάδες σημάτων ο πόνος 

από τα εσωτερικά όργανα συνήθως αντιλαμβάνεται ως ανακλώμενος πόνος  

( Kolb, 2009 ).  

Συμπερασματικά, βάσει μιας σφαιρικής θεώρησης ¨ ο πόνος ορίζεται ως μια 

κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την απουσία ευεξίας σε σωματικό, 

συναισθηματικό ή διανοητικό επίπεδο ή… μια ενόχληση που κυμαίνεται από την 

ήπια δυσφορία ή την ελαφρά ανησυχία έως την οξεία ή αφόρητη αγωνία και το 

μαρτύριο. Ενδέχεται να είναι γενικευμένος και διάχυτος ή να εντοπίζεται σε 

συγκεκριμένο σημείο και είναι απόρροια ενός σωματικού ή ψυχικού τραύματος. 

Συνήθως προκαλεί την επιθυμία αποφυγής, διαφυγής ή εξάλειψης του αιτιολογικού 

παράγοντα που τον προκαλεί, αλλά και των συνεπειών του¨   

( DiMatteo & Martin, 2006, σελ. 429 ).  
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1.2. Ο πόνος ως αίσθημα και συναίσθημα 
 

Ο πιο αποδεκτός ορισμός του πόνου στις μέρες μας δόθηκε από τον Διεθνή 

Οργανισμό για την Μελέτη του Πόνου. 

 Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό  ¨πόνος είναι η αισθητηριακή και συναισθηματική 

εμπειρία δυσφορίας η οποία σχετίζεται συνήθως με πραγματική ή επαπειλούμενη 

ζημία των ιστών ή με ερεθισμό τους ¨ ( Liossi, 2002, σελ.7 ) 

Ο πόνος όπως τον αντιλαμβανόμαστε, τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά , 

αλλά και η σημασία που δίνουμε σε αυτόν , θεωρείται πάντα κάτι υποκειμενικό. 

 Ο παραπάνω ορισμός ,τονίζει το γεγονός ότι ο πόνος είναι μία άσχημη εμπειρία και 

συμπεριλαμβάνει τόσο αισθητικούς όσο και συναισθηματικούς παράγοντες , οι οποίοι 

κάνουν το άτομο που τη βιώνει να υποφέρει. Ο πόνος μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

αντίδραση που επισυμβαίνει σε τρία επίπεδα του οργανισμού: το υποκειμενικό – 

ψυχολογικό, το κινητικό – συμπεριφοριστικό και το βιολογικό – οργανικό. Ο τρόπος 

που το άτομο ερμηνεύει αλλά και αντιλαμβάνεται τον πόνο του επηρεάζεται σε πολύ 

σημαντικό βαθμό από ψυχολογικούς παράγοντες και , αντιστρόφως , η αντίληψη 

αυτού του έντονου ερεθισμού προσδιορίζει , τις ψυχολογικές αντιδράσεις στον 

σωματικό ερεθισμό. Πολλές μελέτες κυρίως της Συγκριτικής Κοινωνικής Ψυχολογίας 

επιβεβαίωσαν τη σημασία των ψυχοκοινωνικών παραγόντων τόσο για την αιτιολογία 

όσο και για την εμμονή ή την αύξηση του αισθήματος του πόνου  

( Zaza & Bein, 2002 ) 

 Τα παραπάνω , δίνουν έμφαση στο ότι ο πόνος τείνει να θεωρείται περισσότερο ως 

μία αντίληψη παρά ως αίσθηση , στην οποία μεσολαβούν τόσο αισθητηριακοί , 

ψυχολογικοί , γνωστικοί , συναισθηματικοί , συμπεριφοριστικοί και ερμηνευτικοί 

παράγοντες. Σε γενικές γραμμές ο πόνος θεωρείται ως ένα σύνθετο , πολυδιάστατο 

υποκειμενικό φαινόμενο , ως προς την ένταση του , την ποιότητά του , την πορεία του 

, καθώς και ως προς το νόημα που το άτομο προσδίδει σε αυτό. Εξάλλου η αντίληψη 

του πόνου είναι μία καθαρά ατομική εμπειρία , την οποία σε καμία περίπτωση δεν 

είναι δυνατόν δύο άτομα να τη βιώσουν με την ίδια ένταση και να αντιδράσουν στον 

ίδιο βαθμό. Όλο αυτό συσχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις αντιλήψεις που έχει 

κάθε άτομο για τον πόνο αλλά και το πόσο εξοικειωμένο είναι με αυτόν ή τη βλάβη 

πιστεύει πως μπορεί να του προκαλέσει ο πόνος αυτός. Επίσης η αντίληψη που έχει 
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ένα άτομο για τον πόνο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές είναι πιθανό να ποικίλει 

σαν αποτέλεσμα ψυχολογικών και  ερμηνευτικών μεταβλητών ( Καραδήμας, 2005 ).  

 Το γεγονός ότι ¨ ο πόνος είναι πάντα υποκειμενικός ¨ είναι ένα πολύ σημαντικό 

φαινόμενο και καταδεικνύει πως στην ουσία είναι μία ψυχοσωματική εμπειρία  

( Alfven, 1997 ) .  

 Στην πραγματικότητα όλοι οι άνθρωποι και σε όλες τις ηλικίες βιώνουν πόνο , σε 

αντίθεση με τις αντιλήψεις που επικρατούσαν παλαιότερα πως τα μικρά παιδιά δεν 

είναι σε θέση να βιώσουν έντονο πόνο , λόγω ανωριμότητας του νευρικού τους 

συστήματος ( Κ. Χατήρα, Πανεπιστημιακές σημειώσεις ). 

  

O πόνος ως αίσθημα  

Ο πόνος ως αίσθημα αναφέρεται στη διέγερση και ενεργοποίηση εξειδικευμένων 

αισθητικών υποδοχέων στο νευρικό σύστημα. Είναι δηλαδή μια αισθητηριακή 

εμπειρία ως αποτέλεσμα έντονων και επιβλαβών ερεθισμών , όπως πληγές , 

ασθένειες,, χημικό ερεθισμό , και έντονη ζέστη ή ψύχος.  

Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι εκ γενετής παρουσιάζουν πλήρη αναισθησία 

στον πόνο. Κάποιοι άλλοι είναι τελείως αδιάφοροι απέναντι στο αίσθημα του πόνου. 

Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε θέση να διακρίνουν αν ,για παράδειγμα, κάτι είναι 

κοφτερό, ζεστό ή κρύο, όμως δεν βρίσκουν δυσάρεστη αυτή την εμπειρία. 

Από την άλλη πλευρά τα άτομα τα οποία παρουσιάζουν αναισθησία στον πόνο 

τραυματίζονται συχνά, άθελα τους καθώς δεν νιώθουν εκείνη την αρνητική αίσθηση 

του πόνου που θα τους αποτρέψει από βλαπτικά ερεθίσματα. Πολύ συχνά αυτά τα 

άτομα παρουσιάζουν σοβαρά εγκαύματα, εκδορές, πληγές και δεν είναι λίγες οι 

περιπτώσεις που μπορεί να φτάσουν και σε σημείο να κόψουν την άκρη της γλώσσας 

τους καθώς την δαγκώνουν χωρίς να το καταλάβουν. Οι προεκτάσεις όμως αυτής της 

διαταραχής μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερες. Άνθρωποι που δεν έχουν την 

αίσθηση του πόνου μπορεί να καούν με πολύ ζεστά ροφήματα ή με πολύ καυτό νερό 

στο μπάνιο. Επίσης πολλά από αυτά τα άτομα τραυματίζουν τα οστά και τους 

τένοντες τους καθώς διατηρούν την ίδια στάση για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς 

να νιώθουν άβολα ( Kalat, 2001 ).  
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Υπάρχουν διάφοροι φυσιολογικοί μηχανισμοί που αναστέλλουν τον πόνο μετά την 

έναρξη του. Εξαιτίας αυτών των μηχανισμών, η ένταση του πόνου είναι διαφορετική 

από άτομο σε άτομο , αλλά διαφέρει επίσης ακόμα και στο ίδιο άτομο κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες. Για παράδειγμα κάποιοι τραυματισμένοι αθλητές δεν 

αναφέρουν πως πονούν κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλά αντιθέτως νιώθουν το 

αίσθημα του πόνου μετά τη λήξη του αγώνα  

( Kalat, 2001 ). 

Oι Ronald Mezlack και P.D Wall, για να εξηγήσουν το λόγο που η αντίδραση στον 

πόνο είναι διαφορετική από άτομο σε άτομο , πρότειναν μία θεωρεία για τον πόνο η 

οποία άσκησε μεγάλη επιρροή. 

 Η θεωρία αυτή είναι γνωστή ως ¨θεωρία της πύλης ελέγχου¨. Σύμφωνα με αυτή την 

θεωρία: ¨Ορισμένες περιοχές του νωτιαίου μυελού  δε δέχονται μηνύματα μόνο από 

τους υποδοχείς πόνου, αλλά και από άλλου είδους δερματικούς υποδοχείς, καθώς και 

από νευράξονες που κατεβαίνουν από τον εγκέφαλο. Αν αυτές οι άλλες πηγές 

δεδομένων προς το νωτιαίο μυελό είναι επαρκώς ενεργοποιημένες, κλείνουν τις πύλες 

για τα μηνύματα του πόνου. Με άλλα λόγια ο εγκέφαλος μπορεί να αυξήσει ή να 

μειώσει την έκθεσή του στις πληροφορίες που αφορούν τον πόνο¨. 

 Ο Melzack υποθέτει ότι το αίσθημα του πόνου μπορεί να επηρεασθεί από διεργασίες 

γνωστικό – συναισθηματικής φύσης. Αυτές επιδρούν πάνω στο πρωταρχικό αίσθημα 

πόνου που κατευθύνεται από την περιφέρεια στο κέντρο και είναι υπεύθυνες για το 

πόσο θα ανοίξει «η πύλη του πόνου» προς το νωτιαίο μυελό και προς εγκέφαλο. Γι’ 

αυτό το λόγο η θεωρία αυτή ονομάσθηκε η θεωρία «Gate – Controll Theory». 

Ψυχολογικές λοιπόν διεργασίες ελέγχου και διαφοροποίησης παίζουν σημαντικό 

ρόλο πάνω στο είδος του πόνου ( ένταση, διάρκεια κ.α. ) που τελικά θα αισθανθεί το 

άτομο. Φαίνεται επίσης ότι όλος ο εγκεφαλικός φλοιός ενεργοποιείται και δεν 

υπάρχουν ακριβείς περιοχές που να αντιστοιχούν στους ερεθισμούς πόνου, όπως π.χ. 

για οπτικούς , απτικούς , κ.α. ερεθισμούς. Η θεωρία του Melzack οδήγησε στην 

διαπίστωση της μη-αντιστοιχίας μεταξύ ερεθισμάτων πόνου και αισθήματος πόνου  

( Kalat, 2001 ). 
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¨ Όταν τραυματίζεται το ανθρώπινο σώμα, σήματα που ξεκινούν από τον ιστό που 

υπέστη βλάβη μεταφέρονται ως ώσεις από τους προσαγωγούς ( κεντρομόλους ) 

νευρώνες του περιφερικού νευρικού συστήματος αρχικά στο οπίσθιο κέρας του 

νωτιαίου μυελού και στη συνέχεια σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου, 

συμπεριλαμβανομένου του θαλάμου, του υποθαλάμου και του εγκεφαλικού φλοιού. 

Οι απολήξεις των νευρώνων που ανταποκρίνονται στα ερεθίσματα πόνου 

ονομάζονται αλγουποδοχείς. Όταν ενεργοποιούνται, αυτές οι νευρικές απολήξεις 

παράγουν ώσεις, οι οποίες κατευθύνονται προς το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι 

περιφερικές ίνες που μεταδίδουν τις ώσεις πόνου είναι οι Α-δ και οι C ίνες. Οι 

εμμύελες ίνες Α-δ έχουν απολήξεις που εντοπίζονται κυρίως στο δέρμα και 

μεταφέρουν τις ώσεις πολύ γρήγορα, στέλνοντας τα σήματα τους στον εγκεφαλικό 

φλοιό μέσω του θαλάμου. Αυτά τα σήματα συνδέονται με το αίσθημα του σύντομου, 

οξύ διαξιφιστικού πόνου γι’ αυτό το λόγο προκαλούν την άμεση προσοχή του ατόμου 

και την ανάληψη δράσης προς αποφυγή της αιτίας που τον προκαλεί. Οι αμύελες ίνες 

C έχουν απολήξεις που βρίσκονται διασκορπισμένες σε διάφορους ιστούς , όπως 

είναι οι μύες, τα οστά, οι αρθρώσεις, ο οδοντικός πολφός,  μεταφέρουν ώσεις με πιο 

αργό ρυθμό και στέλνουν τα σήματά τους στο εγκεφαλικό στέλεχος και στα 

κατώτερα στρώματα του πρόσθιου εγκεφάλου. Ο ερεθισμός αυτών των ινών 

προκαλεί πόνο, ο οποίος είναι παρατεταμένος, υπόκωφος, βύθιος, διάχυτος ή ασαφής 

και όχι καλά εντοπισμένος και φαίνεται ότι επηρεάζουν την ψυχική διάθεση, τη 

γενική συναισθηματική κατάσταση και τα κίνητρα  

( DiMatteo & Martin, 2006, σελ.430 ). 

Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να βιώνουμε πόνο επί της απουσίας ενός βλαπτικού 

ερεθίσματος. Παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης αποτελεί η νευραλγία, όπου το 

αίσθημα του πόνου εξαπλώνεται στα νεύρα χωρίς κάποια φανερή αιτία. 

Ένα άλλο είδος πόνου είναι η καυσαλγία, η οποία μπορεί να εμφανιστεί μετά την 

επούλωση κάποιας πληγής. Το αίσθημα της καυσαλγίας εκφράζεται ως οξύς 

καυστικός πόνος. Ένα ακόμα παράξενο αίσθημα πόνου είναι ο ¨πόνος- φάντασμα¨ 

που νιώθουν ακρωτηριασμένα άτομα στο μέλος του σώματος που έχουν χάσει 

 ( DiMatteo & Martin, 2006 ). 
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Όταν το άτομο βιώσει μια δυσάρεστη εμπειρία πόνου το πρώτο πράγμα που κάνει 

είναι να προσπαθεί να την αποφύγει και να αποσύρει την επικίνδυνη για τη σωματική 

του ακεραιότητα πηγή. Η αντίδρασή του αυτή εκδηλώνεται με αντανακλαστικές 

κινήσεις και συσπάσεις του σώματος στην προσπάθειά του να αποφύγει το βλαπτικό 

ερέθισμα. Επίσης η έκφραση οδύνης στο πρόσωπο και η γενική δυσφορία του ατόμου 

αποτελούν έμφυτες αντιδράσεις. Σπανιότερα παρατηρείται επιθετική , ενεργητική 

αντιμετώπιση του βλαπτικού ερεθίσματος. 

 

 Όπως σε όλες τις άσχημες συναισθηματικές εμπειρίες έτσι και στον πόνο ο 

οργανισμός εκδηλώνει μία αντίδραση η οποία είναι γνωστή ως « αντίδραση φυγής – 

μάχης » στην επικείμενη απειλή. Στη βίωση όμως του πόνου δεν παίζουν ρόλο μόνο η 

αισθητηριακή αντίληψη και εκείνη του συναισθήματος. Επιπρόσθετες ψυχικές 

λειτουργίες συμμετέχουν στην τελική αντίληψη του. Το οδυνηρό λοιπόν ερέθισμα θα 

γίνει αντιληπτό περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με το επίπεδο της συνείδησης, την 

προσοχή τη δεδομένη στιγμή που συμβαίνει, την βουλητική κατάσταση ( αν είναι 

υποβόλιμο το άτομο ) και το σκεπτικό περιεχόμενο ( για παράδειγμα αν έχει κίνητρα 

για αντίσταση στον πόνο ). 

Επιπλέον η αδυναμία αίσθησης του πόνου σε μία κατάσταση φυγής ή πάλης μπορεί 

να σχετίζεται με την ενεργοποίηση ενδογενών οποιοειδών του εγκεφάλου 

 ( Kolb, 2009 ). 

Ο πόνος βιώνεται διαφορετικά ανάλογα με τις περιστάσεις τις οποίες το άτομο 

καλείται να αντιμετωπίσει κάθε φορά. Την ώρα που το άτομο βρίσκεται σε μία 

ενεργητική κατάσταση μάχης δεν μπορεί να νιώσει τόσο έντονα τον πόνο. Αντιθέτως 

μία αγωνιώδης προσμονή του πόνου , όπου το άτομο έχει στραμμένη την προσοχή 

του φοβούμενο για αυτό που θα επακολουθήσει, επαυξάνει τον πόνο. Έχει 

παρατηρηθεί ότι στρατιώτες που τραυματίζονται την ώρα της μάχης, λόγω της 

έντασης και της έξαψης που ζουν, επικεντρωμένη στη νίκη ή την επιβίωση, δεν 

μπορούν να νιώσουν τον πόνο εκείνη τη στιγμή, παρά τα βαριά τους τραύματα.  
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Ακόμα άτομα με θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις εκδηλώνουν τον πόνο τους 

πολύ λιγότερο από ότι άλλα άτομα όταν υποβληθούν σε βασανιστήρια. 

Ο πόνος είναι από τα πιο οδυνηρά αισθήματα που μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος, ¨ δεν 

μπορώ να αντέξω τον πόνο άλλο πια ¨ είναι μία από τις πιο συχνές φράσεις που 

γράφονται στα σημειώματα που αφήνουν πίσω τους οι αυτόχειρες, και συνήθως 

αναφέρονται περισσότερο στον συναισθηματικό πόνο παρά στον σωματικό. Το 

μαρτύριο του συναισθηματικού πόνου μπορεί να είναι τόσο έντονο, ώστε σε κάποιους 

ανθρώπους η αυτοκτονία φαίνεται ως η μοναδική διέξοδος ( Ιεροδιακόνου, 1990 ).  

 

 

Ο πόνος ως συναίσθημα 

Από συναισθηματικής απόψεως ο πόνος είναι μία καθαρά υποκειμενική εμπειρία που 

τη βιώνει το άτομο μόνο του και την οποία δεν μπορεί να αντιληφθεί το περιβάλλον 

του. Η αντίληψη του πόνου από το περιβάλλον πραγματοποιείται μόνο όταν το άτομο 

το εκδηλώσει είτε λεκτικά είτε με τη συμπεριφορά του. Έτσι το κλάμα, η πρώτη 

συναισθηματική έκφραση του ατόμου , οι κραυγές και αργότερα ορισμένες λέξεις 

αποτελούν την επίκληση για βοήθεια στην αποτροπή του πόνου  

( Ιεροδιακόνου, 1990 )  

Ο πόνος ως συναίσθημα ορίζεται ως μία διάχυτη υποκειμενική εμπειρία η οποία 

διαφοροποιείται από τον πόνο ως αίσθημα, ως προς το γεγονός ότι ο δεύτερος 

εντοπίζεται και σχετίζεται με ένα επιβλαβή σωματικό ερεθισμό.  

Προτάσσεται ότι ο συναισθηματικός πόνος είναι πιθανό να λειτουργεί σε ένα συνεχές 

έντασης που κυμαίνεται από μέτριο έως σοβαρό και διαθέτει ευδιάκριτες 

υποκατηγορίες που διαφέρουν ποιοτικά. 

Ο χρόνιος πόνος, λόγω κάποιας βλάβης στον οργανισμό, μπορεί να επηρεάσει και να 

καταπονήσει τόσο πολύ το άτομο ώστε αυτό να βιώνει και συναισθηματικό πόνο. 

Εκεί δημιουργείται το συναίσθημα που αντιστοιχεί στο αρχικό ερέθισμα , έχουμε 

δηλαδή με τη λειτουργία της αντίληψης ένα τελικό οδυνηρό αίσθημα , την ιδεατή  

« παράσταση του πόνου » ( Ιεροδιακόνου, 1990 ). 
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Ο συναισθηματικός πόνος μπορεί επίσης να παρουσιάζει διάφορες εκφάνσεις. Για 

παράδειγμα ο ανυπόφορος συναισθηματικός πόνος που βιώνει ένας ασθενής που 

πάσχει από διαταραχές διάθεσης διαφέρει από τον συναισθηματικό πόνο που βιώνει 

ένας γονιός μετά τον χαμό του παιδιού του 

  ( Mee ,Bunney, Reist, Potkin & Bunney, 2006 ). 

 Ψυχαναλυτικά ο πόνος θεωρείται ένα πολύ έντονο συναίσθημα , το οποίο προσπαθεί 

να μας αφυπνίσει ώστε να καταλάβουμε πως κάτι μέσα μας δεν ακολουθεί την 

φυσιολογική ροή. Ο συναισθηματικός πόνος είναι σημάδι πως κάτι μέσα μας δεν 

πηγαίνει καλά. Ουσιαστικά , αντικατοπτρίζει τις ακραίες μεταβολές της ασυνείδητης 

έντασης. Οι μεταβολές αυτές , φυσικά , είναι επιζήμιες για το άτομο καθώς 

ξεφεύγουν από την αρχή της ευχαρίστησης. 

 Στο ασυνείδητό μέρος του νου μας φωλιάζουν κάποιες ενορμήσεις οι οποίες ζητούν 

ικανοποίηση. Η λειτουργία του εγώ είναι να παρακολουθεί τις ενορμησιακές 

διακυμάνσεις του ασυνειδήτου και να τις μεταφέρει στο συνειδητό με τη μορφή των 

συναισθημάτων, αλλά και να φροντίζει να τις ρυθμίζει , κατά την αρχή της 

ευχαρίστησης , ώστε να μπορέσει να τις καταστήσει υποφερτές. Κατά τη διάρκεια 

μιας τραυματικής εμπειρίας που βιώνει το άτομο, όταν ο ψυχικός του κόσμος 

βρίσκεται σε μεγάλη αναταραχή ή όταν επέρχεται ξαφνική ρήξη του δεσμού με ένα 

αγαπημένο πρόσωπο, το εγώ δεν είναι σε θέση να κυριαρχήσει πια καταπραΰνοντας 

τις ενορμήσεις και έτσι ως αποτέλεσμα έχουμε την εμφάνιση πόνου. Εν ολίγης θα 

μπορούσαμε να πούμε πως ο πόνος είναι το συναίσθημα που αντιλαμβανόμαστε λόγω 

μιας ενδόμυχης ανεξήγητης έντασης σε ένα ψυχισμό που πάλλετε από την 

αναστάτωση. ¨ Ο πόνος δείχνει μια βαθιά απορύθμιση της ψυχικής ζωής που ξεφεύγει 

από την αρχή της ευχαρίστησης¨ (  Κανελλοπούλου, 2000, σελ. 22 ).  

Μπορεί ο πόνος να είναι ένα συναίσθημα δυσνόητο και εκ των πραγμάτων δύσκολο 

να μελετηθεί , δεν μπορούμε όμως να πούμε πως το συναίσθημα αυτό συνοδεύει μόνο 

ψυχοπαθολογικές και οδυνηρές καταστάσεις.  

Ο ψυχικός πόνος είναι κομμάτι της ζωής μας και την ακολουθεί σε κάθε έκφανσή 

της. ¨ Ο πόνος βρίσκεται στο κέντρο του είναι μας, συντάσσει το είναι μας¨  

( Κανελλοπούλου, 2000 σελ. 22 ). 

 Όπως αναφέρει η Κανελλοπούλου  : ¨ Σε κάθε υποκείμενο σε ανάλυση συναντάμε 

έναν πόνο, και στην πορεία της ανάλυσης ανακαλύπτουμε μέσα από ποιες 
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περιφράσεις παράγεται, προτρέπετε αυτός ο πόνος, τον οποίο το άτομο αναζητά 

ασυνείδητα με σκοπό να αποκτήσει μία επιδοτούμενη ευχαρίστηση σε έναν άλλο 

ενδόψυχο τόπο¨ (Κανελλοπούλου, 2000 σελ. 22 ).  

 Ο πόνος θα μπορούσε να θεωρηθεί σημάδι που μας τονίζει πως αυτό που βιώνουμε 

είναι μία δοκιμασία ( Κανελλοπούλου, 2000 ), αν και κάποιοι άλλοι θεωρούν πως ο 

παρατεταμένος ειδικά πόνος είναι άχρηστος και πρέπει πάση θυσία να 

αντιμετωπίζεται ( Kalat, 2001 ).  

Μέσα από την εμπειρία αυτή το άτομο γνωρίζει τις πραγματικές διαστάσεις του 

εαυτού του , μαθαίνει τα όρια του , αναγκάζεται να καταβάλει προσπάθεια ώστε να 

υπερνικήσει αυτή την επίπονη φάση της ζωής του , αλλάζοντας το ίδιο ώστε να το 

καταφέρει αυτό, και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία ωριμάζει. Η θλίψη και ο πόνος 

που νιώθουμε αμέσως μετά το θάνατο κάποιου πολυαγαπημένου προσώπου μπορεί 

να είναι βασανιστική, είναι , ωστόσο, μια υγιής και καθόλου αρρωστημένη 

αντίδραση. Όταν όμως αυτή η οδύνη εξακολουθήσει να υπάρχει στην ψυχή μας , 

τόσο ως θλίψη όσο και ως συναίσθημα πόνου τότε η κατάσταση γίνεται παθολογική 

( Peck, 1997 ).  

¨ Ο ψυχικός – συναισθηματικός πόνος είναι πόνος αποχωρισμού , όταν ο 

αποχωρισμός συνιστά εκρίζωση και απώλεια ενός αντικειμένου με το οποίο είμαστε 

συνδεδεμένοι – ένα αγαπημένο πρόσωπο, ένα υλικό αντικείμενο, μία αξία ή η 

ακεραιότητα του σώματός μας – ώστε αυτός ο δεσμός να μας συγκροτεί. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν πόσο το ασυνείδητό μας είναι η λεπτή κλωστή που συνδέει 

τους διάφορους αποχωρισμούς της ύπαρξής μας¨ (  Κανελλοπούλου, 2000, σελ. 24 ). 

Άτομα τα οποία παρουσιάζουν αυξημένη ροπή στον συναισθηματικό πόνο, μπορεί να 

παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας , ειδικότερα αν πάσχουν από μείζονες 

καταθλιπτικές διαταραχές, σωματικές ασθένειες και διάφορους άλλους παράγοντες 

που δημιουργούν στρες ( η απώλεια ενός παιδιού για παράδειγμα ) ( Peck, 1997 ).  

Ο  συναισθηματικός και ο σωματικός πόνος είναι περίπλοκα, πολυδιάστατα 

σύνδρομα που παρουσιάζουν την ικανότητα το ένα να επηρεάζει το άλλο. Για αυτό το 

λόγο ο χρόνιος σωματικός πόνος και ο συναισθηματικός πόνος μπορεί να οδηγήσουν 

σε καταθλιπτικά συμπτώματα. Έχει προταθεί πως ο συναισθηματικός πόνος που 

σχετίζεται με το αίσθημα της αβοηθησίας και της απώλειας ελπίδας είναι ένα έντονο 

σύμπτωμα που διαφέρει από τις διαταραχές διάθεσης. Δεδομένα που παρουσιαστήκαν 
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από μαγνητική τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων και λειτουργικής μαγνητικής 

τομογραφίας παρείχαν σημαντικές αποδείξεις ότι ο συναισθηματικός πόνος 

δραστηριοποιεί τις ίδιες ιδιοδεκτικές εγκεφαλικές δομές που ενεργοποιεί και η 

αισθητηριακή βίωση του πόνου ( Peck, 1997 ).  

Συμπερασματικά  πόνος είναι η σωματική αντίληψη που περιλαμβάνει α) μία 

σωματική αίσθηση με ιδιότητες όπως αυτές που αναφέρονται κατά τη διάρκεια της 

διέγερσης που προκαλείται από τον τραυματισμό κάποιου ιστού β) ένα άσχημο 

συναίσθημα που σχετίζεται με αυτή την αίσθηση γ) αρνητικά συναισθήματα και ένα 

γενικότερο αίσθημα άσχημης διάθεσης που σχετίζονται με τον φόβο και την απειλή 

της βίωσης του πόνου ( Ιεροδιακόνου, 1990 ). 

 H συναισθηματική διάσταση του πόνου είναι προϊόν πολλαπλών διαδικασιών που 

συνεισφέρουν, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της αίσθησης του πόνου , την 

εγρήγορση , την αυτόνομη και σωματοκινητική δραστηριότητα και τέλος αλλά και 

σημαντικότερο , όπως έχει ήδη αναφερθεί η γνωστική εκτίμηση. Πρόσφατα έχει 

δοθεί αξιοσημείωτη προσοχή στην αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ των δύο 

διαστάσεων του πόνου : την αισθητηριακή και την συναισθηματική. Αυτή είναι μία 

πολύ σημαντική προσέγγιση καθώς η κλινική ύπνωση , στην οποία θα αναφερθούμε 

εκτενέστερα  παρακάτω , μπορεί να ρυθμίσει και να απαλύνει το αίσθημα του πόνου 

και στις δύο όψεις του.  

Οι παρατηρήσεις των ερευνητών γύρω από το θέμα «πόνος» διεύρυναν  το θεωρητικό 

μοντέλο προσέγγισης. Δεν υπάρχει κανείς πια που να υποστηρίζει ότι ο πόνος είναι 

μόνο οργανικό ή μόνο ψυχολογικό φαινόμενο. Η βίωση του πόνου από το άτομο, 

ψυχική και σωματική , είναι παράλληλη και ενιαία. Η σύγχρονη άποψη υποστηρίζει 

ότι έχουμε μία πολυπαραγοντική αιτιολογία: από τη μια μεριά υπάρχουν φυσικοί – 

βιοχημικοί παράγοντες και από την άλλη βιολογικοί και κοινωνικοί , ενώ στις χρόνιες 

αντιδράσεις πόνου αυξάνουν οι ψυχοκοινωνικοί αιτιολογικοί παράγοντες 

 ( Rizzi & Visentin, 1983 ) 
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1.3. Ο πόνος στο παιδί με καρκίνο 

 
Ο πόνος είναι ένα σύνηθες  πρόβλημα στην φροντίδα των παιδιών με καρκίνο. 

Παρόλο που αρκετές έρευνες έχουν αποδείξει ότι σε ενήλικες με καρκίνο οι 

επιπτώσεις του πόνου ήταν ισχυρές, τέτοιες γενικεύσεις δεν μπορούν να 

πραγματοποιηθούν σε παιδιά που πάσχουν από καρκίνο, λόγω του ότι οι ενήλικες 

διαθέτουν διαφορετικό πανόραμα των νεοπλασιών και έχουν διαμορφώσει 

διαφορετική στάση που οφείλεται στην ανάπτυξη και στην ωρίμανση ( Ljungman, 

Kreuger, Gordh, Berg, Sorensen & Rawal, 1996 ). 

Ο χρόνιος , εξαντλητικός πόνος δεν αντιμετωπίζεται τόσο συχνά στο παιδί με καρκίνο 

όσο στους ενήλικες , εξαιτίας της φύσης της κακοήθειας. Γι’ αυτό το λόγο οι 

κατηγορίες που έχουν δημιουργηθεί για τους διάφορους τύπους που χαρακτηρίζουν 

τον καρκινικό πόνο στους ενήλικες δεν χαρακτηρίζουν ακριβώς τον πόνο που 

νιώθουν τα παιδιά. Ο καρκινικός πόνος στα παιδιά , ο οποίος συνήθως σχετίζεται με 

τις ιατρικές πράξεις , αποτελεί μία κατηγορία. Αυτές οι διαδικασίες αποτελούν 

ισχυρή αιτία ανησυχίας και άγχους στους παιδιατρικούς ασθενείς – πολύ περισσότερο 

από ότι στους ενήλικες. Μία χρήσιμη κατάταξη έχει πραγματοποιηθεί από τον 

Ljungman και τους συνεργάτες του , οι οποίοι προτείνουν πως ο πόνος που οφείλεται 

στον καρκίνο μπορεί να περιοριστεί σε μία ή περισσότερες από τις τέσσερις βασικές 

αιτιολογίες όπως οι ακόλουθες : 

  

• Πόνος ο οποίος οφείλεται στον ίδιο τον καρκίνο ( εξαιτίας της διείσδυσης 

του όγκου σε διάφορα όργανα ή ιστούς )  

• Πόνος που σχετίζεται με την θεραπεία ( ως μέρος της επίδρασης της 

χημειοθεραπείας και των ακτινοβολιών οι οποίες προκαλούν δερματίτιδα, 

περιφερειακή νευροπάθεια προκληθείσα από τα φάρμακα, παρατεταμένος 

πονοκέφαλος μετά από  οσφυϊκή παρακέντηση ) 

• Πόνος ως αποτέλεσμα των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων  (τσιμπήματα 

από ενέσεις, παρακεντήσεις, μυελογράμματα, μετεγχειρητικοί πόνοι ) 

• Πόνος από άλλες αιτίες ( πόνοι ανάπτυξης, τραύματα ). 
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Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες οι οποίες προσπαθούν να προσδιορίσουν τις 

επιπτώσεις του καρκινικού πόνου στα παιδιά. Σύμφωνα με αυτές λοιπόν μόνο το 25% 

των περιπτώσεων των παιδιών που πάσχουν από καρκίνο αντιμετωπίζουν πόνο ο 

οποίος οφείλεται αποκλείστηκα στη νεοπλασία. Έντονα επεισόδια πόνου είναι πιο 

πιθανό να υπάρξουν εξαιτίας της θεραπείας και των ιατρικών πράξεων σε ποσοστό 

50% των περιπτώσεων. Ένα αξιοσημείωτο ποσοστό πόνου ( στο 25% των 

περιπτώσεων ) δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον καρκίνο αυτόν καθ’ αυτόν. Τα 

παιδιά βιώνουν διαφορετικό καρκινικό πόνο σε σχέση με τους  ενήλικες. 

 Αφού έχει πραγματοποιηθεί η διάγνωση οι κοινοί όγκοι της παιδικής ηλικίας 

ανταποκρίνονται ταχέως στη θεραπεία και ο πόνος που σχετίζεται με την ασθένεια 

αρχίζει να απαλύνεται. Εάν ο όγκος υποτροπιάσει και γίνει ανθεκτικός στην 

θεραπεία, η νόσος εξελίσσεται ραγδαία, και καταλήγει σε πρώιμο θάνατο μετά από 

μία σχετικά μικρή φάση ανάκαμψης.  

Δυστυχώς ο πόνος στο παιδί με καρκίνο είναι δύσκολα αναγνωρίσιμος για αυτό το 

λόγο η έρευνα γύρω από το θέμα αυτό είναι φτωχή. Οι γιατροί τις περισσότερες 

φορές, για να εκτιμήσουν τον πόνο των μικρών παιδιών χρησιμοποιούν την 

παρατήρηση της συμπεριφοράς τους ( Liossi, 2000 ) 

 Η μέθοδος αυτή ,όμως, μπορεί να μην είναι απόλυτα αξιόπιστη για την επαρκή 

αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου . 

Παρόλα αυτά η πρόοδος που έχει σημειώσει η αναισθησιολογία και τα αντικαρκινικά 

φάρμακα έχουν καταφέρει να ελέγχουν τη μεταφορά του πόνου στον εγκέφαλο. Η 

τροποποίηση όμως της αλγικής εμπειρίας επηρεάζεται κατά κάποιο τρόπο από 

ψυχολογικούς παράγοντες για αυτό το λόγο επικρατεί έντονα η άποψη πως ο 

καρκινικός πόνος επηρεάζεται τόσο από συγκινησιακούς παράγοντες όσο και από τη 

διάθεση του ασθενούς και αυτό αποτελεί παράγοντα μη προβλέψιμο για την εκτίμηση 

του πόνου. Ωστόσο αν οι θεραπείες καταφέρουν να αλλάξουν την αίσθηση του πόνου 

τότε ο ασθενής αρχίζει να αντιδράει θετικότερα απέναντι σε αυτή  

( Κ.Χατήρα, Πανεπιστημιακές σημειώσεις ).  
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Για την αντιμετώπιση της ίδιας της νόσου αλλά και για την ανακούφιση από τους 

εξαντλητικούς πόνους τα παιδιά αναγκάζονται να λαμβάνουν βαριές και εξαντλητικές 

θεραπείες και δυστυχώς υποφέρουν κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων της νόσου 

τους. Ο τύπος του καρκινικού πόνου που βιώνει κάθε ασθενής ορίζεται από την 

πορεία και την εξέλιξη της αρρώστιας αλλά και από τη συνεχιζόμενη θεραπεία. 

Ανησυχία  προκαλεί το γεγονός ότι ο ψυχικός πόνος που βιώνουν κάποια παιδιά, τα 

καταθλιπτικά αισθήματα και το άγχος εξακολουθούν να υπάρχουν και μετά την 

ολοκλήρωση της αντικαρκινικής θεραπείας , και είναι παράγοντες που επηρεάζουν 

αρνητικά το παιδί στην μετέπειτα ποιότητα ζωής του, στην κοινωνική του ευημερία 

και στην λειτουργικότητά τους. Είναι, λοιπόν, σημαντικό για τα παιδιά που πάσχουν 

από καρκίνο, να υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις που θα τα βοηθήσουν να μην 

υποφέρουν τόσο πολύ , να διαχειρίζονται τον πόνο που βιώνουν και κατ’ επέκταση να 

μειώνουν το άγχος τους. Γι’ αυτό το σκοπό είναι απαραίτητο τα παιδιά με καρκίνο να 

διδάσκονται ώστε να αποκτούν δεξιότητες απαραίτητες για την αντιμετώπιση των 

επίπονων διαδικασιών και της θεραπείας γενικά πριν αρχίσουν να δημιουργούνται 

σοβαρά προβλήματα στην ψυχική τους υγεία. Κάποια παιδιά αντιδρούν άσχημα στο 

φόβο μήπως πονέσουν. Κλαίνε, ουρλιάζουν και αντιστέκονται σθεναρά στις 

διαδικασίες και δεν δείχνουν πρόθεση να συνεργαστούν. Η συμπεριφορά τους αυτή 

αγχώνει επιπλέον τους θεράποντες, τους γονείς και τους υπόλοιπους παιδιατρικούς 

ασθενείς που βρίσκονται μπροστά εκείνη τη στιγμή. Με το να αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά επανειλημμένες στρεσογόνες διαδικασίες συχνά οδηγούνται σε αισθήματα 

άγχους και φόβου καταλήγοντας έτσι σ’ ένα φαύλο κύκλο επιπλέον άγχους και 

αύξησης του πόνου ( Liossi , 2002 ).  

Ο καρκινικός πόνος στα παιδιά παρουσιάζει διακυμάνσεις στην έντασή του, κάτι που 

παρατηρείται από τις συνεντεύξεις που δίνουν ανά διαστήματα σχετικά με το πόσο 

πονάνε. Πάντως τα παιδιά με καρκίνο βιώνουν συχνά ξεσπάσματα έντονου πόνου 

 ( Stefan et al. , 2007 ).  

Έντονο δίλλημα παρουσιάζεται στον ιατρικό χώρο για την χορήγηση ή μη 

ναρκωτικών φαρμάκων στα παιδιά με καρκίνο λόγω των εθιστικών τους ιδιοτήτων. 

Γενικά η χρήση αυτών των φαρμάκων αποφεύγεται συστηματικά πράγμα που 

σημαίνει πως αφήνονται να υποφέρουν από έντονους πόνους μικρά παιδιά που με την 

χορήγηση μορφίνης θα ανακουφιζόταν αισθητά. Ο μύθος του εθισμού βέβαια είναι 

ισχυρό κίνητρο για την εξακολούθηση αυτής της τακτικής από κάποιους γιατρούς, 
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όμως ποιος θα πρόβαλλε αυτό το επιχείρημα μπροστά στους ανυπόφορους πόνους 

ενός παιδιού τελικού σταδίου ( Κ.Χατήρα, Πανεπιστημιακές σημειώσεις ). 

Κάποια παιδιά ,ακόμα και ασθενείς που δεν βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο,  

λόγο του φοβερού πόνου που βιώνουν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, και εξαιτίας 

του ανεξέλεγκτου άγχους τους, παρουσιάζουν συμπτώματα ναυτίας, εμετού, και 

αϋπνίας  ( ναυτία μπορεί να προκληθεί και από τη χημειοθεραπεία όμως στη 

συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρονται τα συμπτώματα προέρχονται από 

ψυχολογικούς παράγοντες ) στην προσμονή αυτών των διαδικασιών. Μετά τις 

εξετάσεις τα παιδιά παρουσιάζουν τάσεις απόσυρσης, θυμό ή ενόχληση λόγω της 

συντριβής που υπέστησαν. Σε κάποιες περιστάσεις ο πόνος μπορεί να είναι τόσο 

έντονος, ώστε κάποια παιδιά υποφέρουν μακροπρόθεσμα και ψυχολογικά. Τα παιδιά 

αναπτύσσουν μία σοβαρή φοβία για τα νοσοκομεία, το νοσηλευτικό προσωπικό και 

τα ιατρικά εργαλεία και μόνο στη θέα τους τρομοκρατούνται ακόμα και αν δεν 

υπάρχει η άμεση απειλή κάποιας εξέτασης ή θεραπείας ή ακόμα και αν δεν 

βρίσκονται καν στο νοσοκομείο. Κάποιες έρευνες έχουν δείξει μετατραυματικό στρες 

στα άρρωστα παιδιά και σε αυτούς που τα φρόντιζαν ( Wendy et al. , 2002 ). 

Σε μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους Zernikow et al. αποδείχθηκε πως 

παιδία που είχαν διαγνωσθεί πρόσφατα και εκείνα που το στάδιο στο οποίο 

βρισκόταν η ασθένεια τους ήταν άγνωστο παραπονιόταν συχνότερα ότι πονούν 

 ( Zernikow et al. 2005 ).  

Επιπρόσθετα μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε βασιζόμενη σε συνεντεύξεις γονέων 

μεταξύ του 1990 και 1997 έδειξε ότι τον τελευταίο μήνα της ζωής του κάποια παιδιά 

υπέφεραν σε ποσοστό 89% από πολύ έντονους έως εξαιρετικά έντονους πόνους οι 

οποίοι συνοδευόταν σε αρκετές περιπτώσεις από κατάπτωση και δύσπνοια. Η 

θεραπεία για τον πόνο ήταν αποτελεσματική στο 27% των ασθενών ενώ οι γονείς 

ανέφεραν πως στις περιπτώσεις όπου οι γιατροί ασχολούνταν ελάχιστα με τα 

ετοιμοθάνατα παιδιά, αυτά υπέφεραν περισσότερο από πόνο ( Lebel , 2005 ) .  

Οι παραπάνω αναφορές αποδεικνύουν πως τα παιδιά δεν βιώνουν τον πόνο μόνο ως 

μία άσχημη σωματική εμπειρία. Ο καρκίνος έχει επιπτώσεις και στο συναισθηματικό 

κόσμο του παιδιού κάνοντάς το να βιώνει έντονο ψυχολογικό πόνο.¨ Ένας 

συνεχιζόμενος ή παρατεταμένος πόνος ο οποίος δεν απαντά σε μια θεραπεία μπορεί 

να προκαλέσει μετέπειτα ψυχολογικές συνέπειες οι οποίες τελειώνουν με την 
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παρέμβαση της ψυχοσυγκινησιακής ανάπτυξης του μικρού παιδιού και τη δημιουργία 

δυσκολιών και εμποδίων στην συνέχεια της ίδιας της ιατρικής θεραπευτικής ¨  

( Κ.Χατήρα, Πανεπιστημιακες σημειώσεις ).  

Καθώς η συχνότητα των παιδιατρικών ασθενών με καρκίνο που τελικά ξεπερνούν την 

ασθένεια του και ζουν κανονικά την υπόλοιπη ζωή τους αυξάνεται, η γνώση για τις 

συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους 

βελτιώνεται. Η προσαρμογή του παιδιού στα νέα δεδομένα της ασθένειας και στη 

θεραπεία θεωρείται μέλημα πρωταρχικής σημασίας. Για ένα μικρό παιδάκι ή ένα 

έφηβο που πάσχει από καρκίνο τα επιτυχή αποτελέσματα σε όλες τις 

συναισθηματικές εκφάνσεις οφείλονται στην έγκαιρη διαχείριση, πρόληψη και 

παρέμβαση. Τα συναισθηματικά – ψυχολογικά θέματα που σχετίζονται με τη 

διάγνωση του καρκίνου συχνά σχετίζονται με τον έντονο φόβο που έχουν τα παιδιά, 

αλλά και οι γονείς τους πως η ασθένειά τους θα καταλήξει στο θάνατο και στον 

αποχωρισμό. Όλες αυτές οι σκέψεις δημιουργούν έντονο συναισθηματικό πόνο για 

την επικείμενη απώλεια είτε αυτή είναι πιθανό να επέλθει είτε όχι.  

Επίσης η θεραπεία για τον καρκίνο μπορεί να έχει και κάποιες πλευρές τις οποίες τα 

παιδιά βιώνουν πολύ αρνητικά. Αυτές είναι ο πόνος, η ναυτία, ο εμετός και η πτώση 

των μαλλιών. Όλες αυτές οι άσχημες εμπειρίες, όπως άγχη και φόβοι, είναι πολύ 

πιθανό να επηρεάσουν αρνητικά την υποχωρητικότητα τους στη θεραπεία, η οποία 

στο τέλος έχει σημαντικές επιπτώσεις στη διαχείριση και στην εξέλιξη της ασθένειας. 

Επιπρόσθετα το παιδί μπορεί να βιώσει συναισθηματικό πόνο λόγω της απώλειας της 

οικογένειας του, των φίλων του, της ζεστασιάς του οικογενειακού περιβάλλοντος του, 

του σχολείου του αν το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται βρίσκεται μακριά από τον 

τόπο κατοικίας του.  

Η διάγνωση και η θεραπεία του καρκίνου έχει μία αρκετά αξιοσημείωτη επίπτωση 

και στον συναισθηματικό κόσμο της οικογένειας του παιδιού. Τα αδέρφια του 

παιδιατρικού ασθενή μπορεί να αισθάνονται ενοχή, απομόνωση και ζήλια για την 

προσοχή και την φροντίδα που δέχεται το άρρωστο αδερφάκι τους. Οι γονείς βιώνουν 

έντονες διακυμάνσεις στα συναισθήματά τους , που συμπεριλαμβάνουν το θυμό, την 

στεναχώρια και τα αισθήματα ενοχής, καθώς και φόβους για την ασθένεια του 

παιδιού τους, τη θεραπεία, τις παράπλευρες επιπτώσεις και τον πιθανό θάνατο. Τα 

παιδιατρικά ογκολογικά κέντρα αναγνωρίζοντας τον πόνο και τις άσχημες 
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συναισθηματικές καταστάσεις αλλά και δυσκολίες που βιώνουν τα παιδιά με καρκίνο 

και οι οικογένειές τους μεριμνούν ώστε να τους προσφέρουν όσο το δυνατόν 

περισσότερες και επαρκέστερες ψυχοκοινωνικές παροχές (  Texas Cancer Council, 

1999 ). 

 

Παρακάτω αναφέρονται οι σημαντικότερες πηγές συναισθηματικής δυσφορίας που 

βιώνουν τα παιδιά με καρκίνο. 

 

Σχετικές με την ασθένεια: ταχεία πρόοδος της ασθένειας, μείωση του προσδόκιμου 

ζωής, μη αντιμετωπίσιμος σε κάποιες περιπτώσεις πόνος, άσχημη εικόνα για τον 

εαυτό, δυσλειτουργίες, σωματική εξάρτηση, χρονιότητα της ασθένειας που οδηγεί σε 

εξουθένωση. 

Σχετικές με τη θεραπεία: μη έγκαιρη διάγνωση και πολλαπλές στρεσογόνες αλλά 

κυρίως ανεπιτυχής θεραπείες. 

Σχετικές με τον ασθενή: ο φόβος που νιώθει ο ασθενής για τον πόνο, τον θάνατο, η 

άσχημη εικόνα του εαυτού του, η εξάρτηση και η αξιοπρέπεια που πιστεύει πως δεν 

έχει πια, τα αισθήματα αβοηθησίας που βιώνει, ενδόμυχη θεώρηση ( ή φόβος ) για 

άσχημη πρόγνωση της ασθένειας, απώλεια ( ή φόβος απώλειας ) του σχολείου, της 

θέσης στην οικογένεια και αισθήματα απομόνωσης 

 ( πραγματική ή αντιλαμβανόμενη ). 

Σχετικές με το κοινωνικό περιβάλλον:  προϋπάρχοντα οικογενειακά προβλήματα, 

έλλειψη αλληλεπίδρασης μεταξύ των γονιών και υποστήριξης στο άρρωστο παιδί 

τους. 

Σχετικές με την θεραπευτική ομάδα: φτωχή επικοινωνία, μειωμένη εξυπηρετικότητα, 

έλλειψη ενδιαφέροντος και πληροφοριών, μειωμένη αίσθηση φροντίδας προς τον 

παιδιατρικό ασθενή και αποκλεισμός της οικογένειας 

( Liossi, 2002 ). 

Όλα τα παραπάνω καταπονούν ψυχικά και συναισθηματικά τον ασθενή προκαλώντας 

του επιπλέον αίσθηση του πόνου και οδηγώντας τον έτσι στην απώλεια ελπίδας, η 

οποία αποτελεί σημαντικό όπλο τόσο στην μείωση του σωματικού- συναισθηματικού 

πόνου όσο και στην έκβαση της ασθένε 



 

 

29

29

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Η ψυχοδυναμική διάσταση του πόνου 
 
2.1. Η σημασία του πόνου στο σωματικό τραύμα 

 
Ο πόνος στο σωματικό τραύμα σύμφωνα με τον  Freud είναι η ρήξη του 

προστατευτικού ορίου του εγώ. Οποιοδήποτε σωματικό τραύμα που καταστρέφει ένα 

ιστό του σώματός μας μπορεί να προκαλέσει αυτή την αίσθηση. Η διαδικασία αυτή 

ακολουθείται ως εξής: το εξωτερικό ατύχημα σπάει το περίβλημα του εγώ, προκαλεί 

δηλαδή μία ασυνέχεια στο σώμα, επιτρέποντας έτσι μία μαζική είσοδο ενέργειας που 

θα διέλθει μέσα από το άνοιγμα αυτό. Η μαζική αυτή είσοδος της ενέργειας θα 

διέλθει σαν σίφουνας, που θα καταλάβει το εγώ. Η ίδια διαδικασία θα συμβεί είτε 

προσβάλλεται το εξωτερικό περίβλημα ( π.χ. κόψιμο στο δέρμα ) είτε ένα εσωτερικό 

όργανο ( π.χ. καρδιά ). ¨ Το εγώ που πονά θα αισθανθεί φαντασιακά τον τραυματισμό 

ως προσβολή του περιβλήματος, της περιφέρειας. Και αυτό γιατί το εγώ βιώνει το 

σώμα ως περιφέρεια, άλλοτε εξωτερική ( δέρμα, βλεννογόνος ) και άλλοτε εσωτερική 

( εσωτερικά όργανα ), πέρα από την οποία βρίσκεται ο έξω κόσμος¨  

( Κανελλοπούλου, 2000 σελ. 34-35 ).  

Τα παραπάνω αναφέρονται σε περιπτώσεις ενός απλού τραυματισμού. Σε περίπτωση 

πολύ σοβαρού ατυχήματος το εγώ δεν διαχωρίζεται από το σώμα και δεν μπορεί 

πλέον να το νιώσει ως ένα εξωτερικό προστατευτικό περίβλημα. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τραυματισμό καθώς στην ουσία έχει 

συντρίβει ολόκληρο το είναι μας.  

¨Το εγώ αντιλαμβάνεται τον τραυματισμό ( π.χ. κόψιμο ) με τις αισθήσεις, αλλά 

παράλληλα η αίσθηση αυτή εγγράφει αμέσως στο εγώ την εικόνα του 

τραυματισμένου μέρους του σώματος. Ο πόνος κάνει το άτομο να πιστεύει ότι η έδρα 

του πόνου βρίσκεται στην περιφέρεια, στην πληγή, και παράλληλα του δίνει την 

εντύπωση ότι αυτή η πονεμένη περιοχή αποσπάται από το σώμα και υψώνεται ως 

εχθρικό σάρκωμα  εξασθενίζοντας το εγώ. Σίγουρα χωρίς πληγή δεν υπάρχει πόνος, 

αλλά ο πόνος δεν βρίσκεται στην πληγή, είναι στον εγκέφαλο, όσον αφορά την 

οδυνηρή αίσθηση, και στη βάση του εγώ, συμπηκνωμένη σε μια εσωτερική στο εγώ 

εικόνα, στην εικόνα της πληγωμένης περιοχής, όσον αφορά την οδυνηρή συγκίνηση 
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 ( Κανελλοπούλου, 2000, σελ. 35 ). Σωματικός λοιπόν πόνος είναι μια εξωτερική 

εισβολή στο εσωτερικό του σώματός μας , που απειλεί τη συνέχειά του. Είναι ένα 

συναίσθημα προκαλούμενο από τη μαζική εισροή ενέργειας η οποία ζητάει να 

καταλάβει το ασυνείδητο, το οποίο είναι το κέντρο του ψυχισμού μας. 

Ο πόνος που υπησέρχεται μετά από ένα τραυματισμό έχει τρεις εκφάνσεις : την 

πραγματική, την συμβολική και την φαντασιακή ( Κανελλοπούλου, 2000 ). 

¨ Πραγματική: σωματο-αισθητηριακή αντίληψη ενός έντονου ερεθισμού των 

οργανικών ιστών. 

 Συμβολική: απότομος σχηματισμός μιας νοητικής και συνειδειτής αναπαράστασης 

της περιοχής του σώματος όπου προκλήθηκε ο τραυματισμός. 

Φαντασιακή: εφόσον το σώμα βιώνεται στην περιφέρεια, οποιοσδήποτε 

τραυματισμός θα βιωθεί ως περιφερειακός. Η οδυνηρή αίσθηση που αναφέρεται 

φαντασιακά στην έδρα του τραυματισμού φαίνεται να προέρχεται μόνο από την 

πληγή, και η πληγή φαίνεται να εδραιώνεται ως δεύτερο σώμα 

 ( Κανελλοπούλου, 2000, σελ. 36 ). 

Όταν το σώμα τραυματίζεται, ο ψυχισμός μας πονάει, υποφέρει, κλονίζεται. Δεν 

μπορεί να αφομοιώσει τα νέα δεδομένα που συμβαίνουν στον οργανισμό. Δεν μπορεί 

να αντέξει αυτή την απότομη εισβολή ενέργειας στο σώμα και αυτό το γεγονός του 

προκαλεί αναστάτωση. Η ψυχανάλυση ονομάζει αυτή τη κατάσταση κλονισμού 

τραύμα. Όλη αυτή η διαδικασία ξεφεύγει από την αρχή της ευχαρίστησης και 

διαταράσσει το ψυχικό σύστημα του ατόμου. Το εγώ του ατόμου είναι σε θέση να 

αντιληφθεί τον κλονισμό αυτό που επήλθε στο σώμα του. η συνειδητοποίηση αυτή 

από το άτομο οδηγεί σε μία οδυνηρή συναισθηματική κατάσταση. Ο κλονισμός που 

υπέστη το σώμα είναι αβάστακτος για το εγώ. Η εμπειρία του τραύματος 

καταγράφεται σε συνειδητό επίπεδο αλλά και σε ασυνείδητο. Συνειδητά, υπάρχει η  

εικόνα του τραύματος, με όλες τις λεπτομέρειες του συμβάντος, που μένει 

καταγεγραμμένη στη μνήμη του ατόμου. Ασυνείδητα, καταγράφεται πλέον η 

αναπαράσταση ή αλλιώς ¨η μνημονική εικόνα του ατυχήματος που έχει πλέον 

οριστικά συνδεθεί με την οδυνηρή εμπειρία¨ ( Κανελλοπούλου, 2000, σελ.37 ). Το 

άτομο δεν μπορεί να αντιληφθεί σε συνειδητό επίπεδο αυτή τη σύνδεση, όμως πλέον 

είναι εξαιρετικά εύκολο για το άτομο να διεγερθεί με κάτι που του θυμίζει αυτή την 

εικόνα. ¨ Έτσι ο πόνος του κλονισμού εγγράφεται στο ασυνείδητο και επιστρέφει 

αναπάντεχα και με διαφορετικές μορφές από την ανάμνηση και μόνο ενός 

δυσάρεστου επεισοδίου. Επιστέφει ως σωματικός πόνος που έχει μετατραπεί ή ως 
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ψυχοσωματικό σύμπτωμα, ή ως ενοχή ή ακόμα και ως παραπτωματική πράξη. Έτσι, 

έναν παλιό σωματικό πόνο που επανέρχεται στο παρόν αλλαγμένος μπορούμε να τον 

ονομάσουμε «ασυνείδητο πόνο», γιατί εγγεγραμένος στο ασυνείδητο εμφανίζεται με 

διαφορετικές μορφές που μας επιβάλλονται παρά τη θέλησή μας¨ ( Κανελλοπούλου, 

2000, σελ. 38 ), η Β. Κανελλοπούλου μας παραθέτει τα λόγια του Freud « Το 

υποκείμενο επαναλαμβάνει χωρίς να γνωρίζει ότι πρόκειται για επανάληψη»  

( Κανελλοπούλου 2000, σελ.38 ).   

Κάθε σωματικός πόνος είναι η επανάληψη ενός παλιού, προηγούμενου πόνου ο 

οποίος έχει περάσει πια για το άτομο στη σφαίρα του ασυνειδήτου. Το ίδιο ισχύει και 

για κάθε ψυχικό πόνο. Σύμφωνα με την Β. Κανελλοπούλου ο Freud αναφέρει πως 

 « το να βρίσκεις το αντικείμενο, είναι κατά βάθος το να το ξαναβρίσκεις »  

( Κανελλοπούλου, 2000, σελ.38 ).  

Κάθε συναίσθημα πόνου λοιπόν, είναι ανάμνηση και επανάληψη ενός άλλου 

παλαιότερου συναισθήματος. Αν δεχθούμε αυτή την άποψη όμως, τότε ουσιαστικά 

δεχόμαστε πως δεν υπάρχει συναίσθημα, αφού κάθε συναίσθημα είναι απλά η 

επανάληψη ενός προηγούμενου ( Κανελλοπούλου, 2000). 

Μετά το τραύμα, αφού έχει επέλθει η ρήξη του προστατευτικού περιβλήματος του 

εγώ, και έχει διακοπεί η συνέχεια του σώματος, το άτομο προσπαθεί να 

αντιμετωπίσει την μαζική εισροή ενέργειας. Αυτό το επιτυγχάνει υπερεπενδύοντας 

στο τραύμα, στην πληγή του.  

Ένα τραυματισμένο σκυλί, δεν γλείφει την πληγή του για να την επουλώσει στην 

κυριολεξία. Με αυτή του τη συμπεριφορά προσπαθεί να ορίσει τα όρια του σώματος 

του, μια και εκείνη τη στιγμή το σώμα του παρουσιάζει μία ασυνέχεια, την πληγή 

δηλαδή. Το ίδιο συμβαίνει και στον άνθρωπο. Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν επενδύουν 

στην πληγή αυτή κάθε αυτήν αλλά στην ψυχική αναπαράσταση της πληγής τους. 

 Και μάλιστα θα επενδύσει υπέρ του δέοντος ( ναρκισσιστική επένδυση ), όπως και 

την εικόνα του χαμένου αντικειμένου στην περίπτωση της απώλειας του αγαπημένου 

αντικειμένου ( υπερεπένδυση του αντικειμένου ) 

 ( Κανελλοπούλου, 2000 ). 
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Ο πόνος για το χαμένο πρόσωπο ( αγαπημένος άλλος ) ή μέρος του σώματος 

εντείνεται αφού το άτομο του δίνει υπερβολικά μεγάλη συναισθηματική αξία. Και 

μάλιστα όχι στο ίδιο, αλλά στην αναπαράσταση αυτού. 

Το άτομο προσηλώνεται σε αυτή την αναπαράσταση, επενδύει όλο του το εγώ, όλη 

τη δύναμη της ψυχής του, μειώνοντας έτσι την αξία των υπολοίπων 

αναπαραστάσεων. Η αναπαράσταση αυτή γίνεται τελικά τόσο διογκωμένη, ώστε 

απομονώνεται από τις άλλες αναπαραστάσεις που όλες μαζί δομούν ουσιαστικά το 

εγώ. Η διογκωμένη αυτή αναπαράσταση δεν ταιριάζει με τις υπόλοιπες του εγώ. 

Γίνεται τεράστια και γενικά σχίζει τις ίνες του εγώ προκαλώντας έτσι περαιτέρω 

πόνο. Ο πόνος αυτός επηρεάζει και προσβάλλει τον ψυχισμό του ατόμου, γεγονός 

που φανερώνει την ψυχική φύση του σωματικού πόνου ( Κανελλοπούλου, 2000 ).  
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2.2 Η σημασία του πόνου στο ψυχικό τραύμα 

 
Ο πόνος στο ψυχικό τραύμα ακολουθεί την ίδια διαδικασία με τον πόνο στο 

σωματικό τραύμα. Και σε αυτή την περίπτωση το εγώ του ατόμου αντιλαμβάνεται 

ένα εσωτερικό κλονισμό. Αντιλαμβάνεται μία ρήξη που δεν έχει να κάνει με το 

εξωτερικό προστατευτικό περίβλημα του σώματος, αλλά με τραυματισμό της ψυχής. 

Ο τραυματισμός αυτός δεν είναι άλλος από τη ρήξη του δεσμού της αγάπης που το 

άτομο έχει με ένα πρόσωπο. Ο κλονισμός είναι ακόμα μεγαλύτερος όταν επέρχεται 

ξαφνική και αναπάντεχη ρήξη του δεσμού με το αγαπημένο πρόσωπο. 

Ο Freud στο έργο του Δυσφορία μέσα στον πολιτισμό αναφέρει πως ¨ ποτέ δεν 

είμαστε πιο αθεράπευτα δυστυχισμένοι απ’ όταν έχουμε χάσει το αγαπημένο 

πρόσωπο ή την αγάπη μου, ποτέ δεν είμαστε τόσο κακώς προστατευμένοι ενάντια 

στον πόνο από όταν αγαπάμε, και εντέλει όσο περισσότερο αγαπάμε τόσο 

περισσότερο πονάμε¨ ( Κανελλοπούλου, 2000 ). 

Δεν είναι μόνο ο πόνος που ταλανίζει το άτομο με την απώλεια ενός αγαπημένου 

προσώπου. Το άγχος , που προκαλεί ο φόβος ή η αναμονή της επικείμενης απώλειας, 

ταλαιπωρούν το άτομο ακόμα περισσότερο. Όπως προαναφέρθηκε η απώλεια είναι 

δυσβάστακτη για το άτομο, όταν εκείνη είναι ξαφνική και απρόσμενη. Το άγχος 

ουσιαστικά προετοιμάζει το άτομο για τον πόνο που θα έρθει. Του προσφέρει μία 

άμυνα, που δεν θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς το άγχος. Όταν το υποκείμενο δεν 

μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο και αυτός έρχεται ξαφνικά, τότε το υποκείμενο 

βιώνει μία φοβερή κατάσταση παραλυσίας ανίκανο να αντιδράσει. Αυτή είναι η 

στιγμή ακριβώς πριν τον πόνο. Όταν ο πόνος αυτός δεν έχει διέξοδο παρά μόνο 

παθητική αποδοχή επιφέρει στον ψυχικό κόσμο του ατόμου βαθειά απορρύθμιση.  

Το ξαφνικό ρήγμα, η ξαφνική απώλεια κάνουν το άτομο να πονά, να υποφέρει. Το 

εγώ προσπαθεί με κάθε τρόπο να αμυνθεί, να ξεπεράσει τον πόνο. Στην προσπάθειά 

του αυτή επενδύει υπερβολικά στην ψυχική αναπαράσταση του αγαπημένου άλλου. 

Το άτομο προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρατήσει ζωντανή μέσα του την εικόνα του 

άλλου. Όλη η ενέργεια του ατόμου ξοδεύεται σε αυτή την επένδυση η οποία 

χρησιμοποιήται εντέλει ως υποκατάστατο του πραγματικού ατόμου που λείπει από 

κοντά του. Με κάποιο τρόπο αυτή η αναπαράσταση αντικαθιστά την παρουσία και 

καλύπτει την απώλεια. Είναι το ίδιο όπως όταν λέμε στην προσπάθειά μας να 
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απαλύνουμε τον πόνο, ότι οι άνθρωποι που αγαπήσαμε και χάθηκαν, μπορεί να μην 

είναι πια κοντά μας, όμως ζουν μέσα μας,. Καμιά φορά όμως αυτή η υπερβολική 

προσκόλληση- υπερεπένδυση στην ψυχική αναπαράσταση του άλλου μπορεί να 

επιφέρει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το άτομο υπερεπενδύει στην 

εικόνα του αγαπημένου προσώπου στην προσπάθεια του να το τιμήσει και να το 

κρατήσει λίγο ακόμα ζωντανό στην ψυχή του.¨ Η εικόνα αυτή γίνεται τελικά ξένη, 

δεν συμφιλιώνεται δηλαδή με τις άλλες αναπαραστάσεις που έχουν αποεπενδυθεί. 

Επομένως η αντίδραση του εγώ στον κλονισμό που υπέστη από την απώλεια έχει δύο 

σκέλη: το εγώ αποεπενδύει απότομα όλες σχεδόν τις αναπαραστάσεις του, για να 

υπερεπενδύσει τη μόνη αναπαράσταση του αγαπημένου που δεν υπάρχει πια. Και οι 

δύο αυτές κινήσεις προκαλούν πόνο. Ο πόνος της αποεπένδυσης παίρνει την κλινική 

μορφή μιας παραλύουσας αναστολής, ο δε πόνος της υπερεπένδυσης είναι οξύς¨  

( Κανελλοπούλου, 2000, σελ.44 ).  

Το άτομο αγαπά παράφορα και αυτή η αξεπέραστη αγάπη δημιουργεί επιπρόσθετο 

πόνο καθώς γνωρίζει πως ο αγαπημένος άλλος δεν θα είναι ποτέ ξανά κοντά του. Το 

άτομο εγκαταλείπει τον εαυτό του σε μια απελπισμένη κατάσταση πένθους.  

¨ Εκτεθειμένο στον πόνο το υποκείμενο που βιώνει τον αποχωρισμό συναντά αυτό 

που δομεί το δεσμό με το άλλο ¨ ( Κανελλοπούλου, 2000 ). 

 ¨Η διεργασία του πένθους συνίσταται στην προοδευτική αποεπένδυση της 

υπερεπενδυμένης αναπαράστασης του απολεσθέντος και στην αργή διανομή της 

ψυχικής ενέργειας σε όλες τις αναπαραστάσεις, έτσι ώστε η αναπαράσταση στην 

οποία ήταν συγκεντρωμένη όλη η ψυχική ενέργεια να μπορεί και πάλι να 

συμφιλιωθεί με τις άλλες αναπαραστάσεις ¨ ( Κανελλοπούλου, 2000  σελ. 46 ). 

Η διεργασία του πένθους βοηθάει το άτομο που πονάει από τη μια να διατηρήσει 

μέσα του ζωντανό το αντικείμενο ή το πρόσωπο που δεν υπάρχει πια και από την 

άλλη να συνειδητοποιήσει πως δεν υπάρχει έξω από αυτό. 

Όταν το άτομο δεν καταφέρνει να φτάσει στην κατάσταση του πένθους και κατά 

συνέπεια όταν δεν επιτυγχάνει την αποεπένδυση, τότε το απολεσθέν αντικείμενο 

παραμένει παρόν στην ψυχή του και τότε το πένθος εξελίσσεται σε μία μόνιμη και 

παθολογική κατάσταση. Σύμφωνα με την Β. Κανελλοπούλου ¨ η διπλή αντίδραση του 

εγώ έναντι του πόνου – αποεπένδυση και υπερεπένδυση – δημιουργεί μία απόσταση 

ανάμεσα στη ζωντανή παρουσία του άλλου μέσα μου και την πραγματική απουσία 

του. ο διχασμός είναι τόσο ανυπόφορος που προσπαθούμε να τον μειώσουμε όχι 

μετριάζοντας την αγάπη, αλλά αρνούμενοι την απουσία του άλλου, γεγονός που 
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στιγμιαία μπορεί να κατευνάσει τον πόνο ( αν και μετά ο πόνος είναι εξίσου έντονος ) 

είναι κάτι που τρελαίνει ( Κανελλοπούλου, 2000 σελ. 47 ). 

Το αντικείμενο της αγάπης το οποίο χάσαμε και πενθούμε δεν είναι απαραίτητα ένα 

πρόσωπο. Μπορεί να θρηνούμε για την αγάπη που μας πρόσφερε το πρόσωπο αυτό 

αλλά την οποία χάσαμε. Μπορεί να πενθούμε για την διάλυση της εικόνας του εαυτού 

μας που τρεφόταν μέσα από την κοινωνική καταξίωση, μπορεί όμως να πενθούμε και 

για την σωματική μας ακεραιότητα που πιθανόν έχει πληγεί από έναν όγκο ή ένα 

ακρωτηριασμό ή ακόμα και από ένα τραύμα. Από την άλλη όμως η αιτία του πένθους 

μπορεί να προέρχεται και από το χάσιμο ενός υλικού αντικειμένου, όπως ένα 

αγαπημένο οικογενειακό κειμήλιο, η πατρική γη ή το πατρικό σπίτι. 

¨ Αντικείμενα αγάπης που όταν ξαφνικά χάνονται προκαλούν αντίστοιχα τον ψυχικό 

πόνο του πένθους, της εγκατάλειψης ,της ταπείνωσης και του ακρωτηριασμού¨ 

( Κανελλοπούλου, 2000, σελ. 48 ).     

 Δεν πονάμε αποκλειστικά εξαιτίας της απώλειας ενός αγαπημένου προσώπου αλλά 

εξαιτίας των συνεπειών που συντελούνται στον ψυχισμό μας λόγω αυτής της 

απώλειας. Όταν χάνουμε ένα αγαπημένο πρόσωπο πονάμε γιατί ουσιαστικά χάσαμε 

την πηγή της δύναμης που μας κρατούσε σε διέγερση. Χάσαμε το αντικείμενο που 

μας προκαλούσε επιθυμία και μαζί με αυτό όλες τις εικόνες και αναπαραστάσεις που 

αυτό το άτομο συμβόλιζε μέσα μας, πράγμα που επέφερε την διάλυση της 

φαντασίωσης που μας συνέδεε με τον αγαπημένο άλλο . ¨ Με άλλα λόγια πονάμε 

γιατί χάνουμε τη συνοχή και την ύφανση μιας φαντασίωσης απαραίτητης για τη δομή 

μας ¨ 

 ( Κανελλοπούλου, 2000, σελ. 52 ). 

 Τότε είναι που το υποκείμενο φτάνει στα όρια του έσχατου πόνου ανήμπορο να 

αντιμετωπίσει την απώλεια καθώς στην προσπάθειά του να εκφράσει την επιθυμία 

του βρίσκει ένα κενό, μία πραγματική απώλεια, μία διαλυμένη φαντασίωση που δεν 

μπορεί να τελικά να επενδύσει πάνω της. Το Εγώ στην προσπάθειά του να 

συγκροτήσει τα όριά του υπερεπενδύει σε μία μικρή μόνο εικόνα του αγαπημένου 

άλλου, τη μοναδική που έχει απομείνει. Συγκεντρώνει όλη την ενέργειά του σε αυτό 

το μικρό κομμάτι της εικόνα του αγαπημένου άλλου η οποία υπερπληρώνεται από 

συναίσθημα. Όλο αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα την επίταση του πόνου και όχι την 

μείωσή του ( Κανελλοπούλου, 2000 ).  

¨ Με τη διεργασία του πένθους η υπερτροφία του μέρους αυτού της εικόνας του 

άλλου μειώνεται και ο πόνος απαλύνει ( Κανελλοπούλου, 2000, σελ. 53 ) 
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2.3. H σημασία του πόνου στο ψυχοσωματικό φαινόμενο 

 
¨ Ως ψυχογενής πόνος ορίζεται ένας άτυπος πόνος για τον οποίο ευθύνεται κατά το 

μάλλον ή ήττον ο ψυχικός παράγοντας. Πρόκειται για οδυνηρή (συν)αίσθηση που 

έχει το υποκείμενο , χωρίς να υπάρχει κάποιο σωματικό αίτιο που να τη δικαιολογεί. 

Διαπιστώνεται έτσι ότι η έννοια του όρου «πόνος» είναι διφορούμενη. Περισσότερο 

από αίσθηση ο πόνος είναι συγκίνηση και μάλιστα μια συγκίνηση που μπορεί να 

προκληθεί χωρίς να ευθύνεται το σώμα ( τραύμα ή βλάβη ιστών ). Έτσι, 

αντιλαμβανόμαστε την έκταση του πεδίου του πόνου, το οποίο ξεφεύγει από τα στενά 

όρια της νευροφυσιολογικής αντίληψης και οδηγεί στην αναγκαιότητα μιας πιο 

βαθιάς ψυχαναλυτικής έρευνας, ώστε να καθοριστεί το μέγεθος της επιβολής του 

ψυχισμού στο φαινόμενο του πόνου¨ ( Παπαδόπουλος, 2005, σελ.689 ).  

Ο ψυχογενής ή αλλιώς ψυχοσωματικός πόνος δημιουργείται από μία σειρά 

ψυχοπαθολογικών διεργασιών. Ο ψυχοσωματικός πόνος είναι μία πραγματική 

εμπειρία που βιώνει το άτομο. Τα δομικά στοιχεία πάνω στα οποία βασίζεται η 

δημιουργία του είναι παραστάσεις πόνου, που παρέμειναν στην μνήμη από παιδικές 

εμπειρίες σχετικές με το σώμα. 

Οι ψυχικοί μηχανισμοί που συμβάλλουν στην δημιουργία μίας ψυχοσωματικής 

εμπειρίας πόνου είναι διάφοροι. Συνηθέστερες είναι οι περιπτώσεις με αυξημένες 

επιθετικές ενορμήσεις , που υποσυνείδητα οδηγούν σε ενοχή και δημιουργούν στο 

άτομο τάσεις αυτοτιμωρίας , συνέπεια των οποίων είναι τα οδυνηρά σύνδρομα. 

Ο μηχανισμός της αυτοτιμωρίας ( και « ενδοβολής της επιθετικότητας» ) είναι συχνές 

σε καταθλιπτικές καταστάσεις με αιτιάσεις πόνου. Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να 

φτάσει σε μαζοχιστική ένταση σε αρρώστους που υποφέρουν από το σύνδρομο 

Μυνχάουζεν, οι οποίοι επιζητούν μόνοι τους διάφορες ιατρικές εξετάσεις, επέμβάσεις 

και γενικά συχνές παραμονές στο νοσοκομείο.  

Ο φόβος της απώλειας της σωματικής ακεραιότητας είναι συχνά καθοριστικός στην 

ανάπτυξη ενός επώδυνου συνδρόμου. Πρόκειται συνήθως για άτομα που έζησαν σε 

απειλητικό περιβάλλον, με γονείς που χειροδικούσαν μεταξύ τους και προς το παιδί, 

και εκείνες οι στιγμές χειροδικίας ήταν φυσικά και οι μόνες όπου έδιναν κάποια 

προσοχή στο παιδί τους. Επίσης ο φόβος της απώλειας των σωματικών ικανοτήτων 

συμβάλλει στη σωματοποίηση της συμπτωματολογίας. 
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Ο φόβος για την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου , το οποίο το άτομο το έχει 

ανάγκη στη ζωή του ή που προσπαθεί πάση θυσία να τραβήξει την προσοχή του με 

αλλά λόγια, ο φόβος για την επικείμενη απώλεια ενός « αγαπημένου άλλου » μπορεί 

να οδηγήσει στην ανάπτυξη ψυχογενούς πόνου ( με το μηχανισμό της μετατροπής σε 

υστερικά άτομα ). Μετά από μελέτες περιπτώσεων παιδιών βρέθηκε πως οι ανάγκες 

εξάρτησης από τη μητέρα δημιουργούσαν σ’ αυτά κεφαλαλγίες, κατά συνταύτιση 

προς ανάλογα ενοχλήματα της μητέρας. Ανάλογες περιπτώσεις παρατηρούνται και με 

την πραγματική απώλεια ενός αμφιθυμικά αγαπημένου προσώπου ή στην επέτειο του 

θανάτου του. 

Οι σεξουαλικές επιθυμίες, όταν μάλιστα σε παιδική ηλικία έχουν συνδεθεί με 

επιθετικότητα, μπορεί να σχετίζονται με την εκδήλωση πόνου.  

Απαγορευτικές επιθυμίες για το άτομο , όπως για παράδειγμα ομοφυλοφιλικές τάσεις, 

μπορεί να μην εκδηλωθούν με την υποσυνείδητη δημιουργία ψυχοσωματικού πόνου 

στα γεννητικά όργανα. Σε ψυχωσικά άτομα είναι δυνατή η ψευδαίσθητική εμφάνιση 

πόνου και η προβολή των συγκρούσεων προς τα έξω, οπότε ο πόνος αποδίδεται σε 

επιδράσεις εχθρών. Επίσης η συμπεριφορά προσκόλλησης θεωρείται σημαντικός 

παράγοντας για την εμφάνιση ψυχοσωματικού πόνου. Ο όρος  προσκόλληση 

  ¨ χαρακτηρίζει μία πρωταρχική ενόρμηση που κατευθύνει τους διαπροσωπικούς 

δεσμούς και τις προσκολλήσεις σε αντικείμενα γενικότερα. Η φαινοτυπική έκφραση 

αυτής της ενόρμησης εγκαθιδρύεται μετά τον έκτο μήνα της ζωής στους ανθρώπους 

μέσα από τη σχέση του αντικειμένου- μητέρα και εκδηλώνεται στα επόμενα χρόνια 

με διάφορες μορφές, όπως προσκόλληση σε άλλα αγαπημένα πρόσωπα, αντικείμενα 

εξασφάλισης, καθώς και προσκόλληση στο σώμα και στην εικόνα – εαυτού 

 ( αυτοεκτίμηση )  ¨   

( Ιεροδιάκονου, 1990  σελ. 238,). 

 Η μελαγχολία θεωρείται ότι αποτελεί παθολογική διαταραχή η οποία σχετίζεται με 

την ενόρμηση αυτή μετά πό την απώλεια ή τον αποχωρισμό από ένα αντικείμενο 

προσκόλλησης , οπότε ο « ψυχοσωματικός πόνος μπορεί να εμφανισθεί σαν ένα μέσο 

ελάττωσης των αισθημάτων απώλειας, μέσα από τη βίωση πόνου στο άτομο που 

βιώνει την απώλεια νιώθοντας έτσι πως υποκαθιστά το χαμένο πρόσωπο » , φυσικά 

αυτή η εμπειρία ψυχοσωματικού πόνου είναι πιθανότερο να συμβεί αν το αγαπημένο 

άτομο που χάθηκε υπέφερε από μία οδυνηρή ασθένεια 
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 ( Ιεροδιάκονου, 1990 σελ. 238, ) .  

Στην περίπτωση μελαγχολίας η εχθρική και επιθετική συμπεριφορά που κρύβει μέσα 

του το άτομο μπορεί να εκδηλωθούν ως αποτέλεσμα ματαίωσης της « ενόρμησης 

προσκόλλησης », της μάταιης δηλαδή αναζήτησης επανένωσης με το άτομο που έχει 

χαθεί, η οποία οδηγεί σε δευτερογενή σύγκρουση γύρω από τις επιθετικές τάσεις και 

σε ενοχή, η οποία χρειάζεται τιμωρία και εξαγνισμό. Ο ψυχοσωματικός πόνος μπορεί 

ακριβώς να πάρει τη θέση μίας τέτοιας τιμωρίας. 

Στις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν ο πόνος έχει συνδεθεί με την τιμωρία. Ο 

συσχετισμός αυτός δημιουργείται στις περισσότερες περιπτώσεις σε άτομα τα οποία 

ως παιδιά μεγάλωσαν λαμβάνοντας στην καθημερινότητα τους το μήνυμα ότι η 

συμπεριφορά του «κακού παιδιού» τα οδήγησε στον σωματικό πόνο ( ξυλοδαρμός ) ή 

στον ψυχικό ( στέρηση της γονεϊκής αγάπης). Ουσιαστικά μαθαίνουν πως το ξύλο ή η 

στέρηση αγάπης είναι οι συμπεριφορές που τους αξίζουν.  

Τα συγκρουσιακά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στην ψυχή ενός ατόμου 

οδηγώντας το στη βίωση ψυχοσωματικού πόνου θεωρούνται πως προέρχονται από 

την απειλή τριών τύπων :  

α) Απειλή προς την ακεραιότητα του σώματος από μία δικαιολογημένη αναμενόμενη 

βλάβη ( ογκίδιο που εκλαμβάνεται σαν καρκίνος και οδηγεί σε δυσανάλογο πόνο ) ή 

αδικαιολόγητος φόβος που δεν έχει κάποιο λόγο ύπαρξης ( φόβος καρκίνου ενός 

οργάνου και αντίστοιχη εντόπιση πόνου ). 

β) Απειλή προς την εικόνα- εαυτού , η οποία μπορεί να είναι υπαρξιακή ( γηρατειά , 

άσκοπη ζωή , αναμονή θανάτου με επακόλουθους πόνους ) ή διαπροσωπική  

( αποτυχία στις σχέσεις αγάπης , μοναξιά , ανεπαρκείς ναρκισσιστικές ικανοποιήσεις , 

οι οποίες εκλαμβάνονται ως αναξιότητα η οποία αξίζει μόνο τιμωρία και πόνο ) ή 

ενδόψυχη ( οπότε ο πόνος είναι η άμυνα κατά της ικανοποίησης ανεπίτρεπτων 

επιθετικών ή σεξουαλικών φαντασιώσεων και ταυτόχρονα η τιμωρία για αυτές ). 

γ) Απειλή προς τα αντικείμενα αγάπης. Η ψυχοσωματική δημιουργία πόνου 

εξυπηρετεί τότε την φαντασιωσική επανένωση με το αντικείμενο αγάπης , την 

επανάκτηση της προσοχής και φροντίδας του, των παραμερισμό άλλων ταλαιπωριών 

κ.τ.λ. 
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Στην κατάθλιψη, συχνή πηγή ψυχοσωματικών πόνων , υπάρχει πάντα ο φόβος της 

ρήξης του δεσμού με το αγαπημένο άλλο ή η απώλεια της αυτοεκτίμησης ( αφού το 

σώμα και η εικόνα εαυτού επενδύονται λιβιδικά και αντιμετωπίζονται από το Εγώ ως 

αντικείμενα ) ( Ιεροδιάκονου, 1990 ). 

 

Στην ιατρική  ¨ ψυχογενής πόνος, είναι ο πόνος εκείνος που δεν προκαλείται από 

κάποια βλάβη των ιστών και δεν σχετίζεται με κάποια οργανική βάση, αλλά 

αποδίδεται συχνά σε ψυχολογικές διεργασίες ¨ ( Καραδήμας, 2005, σελ. 113 ). 

Μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσε η άποψη πως ο ψυχογενής πόνος δεν είναι 

πραγματικός και πως αυτό που ένιωθε το άτομο βρισκόταν απλά στο μυαλό του. 

Σήμερα όμως, και έπειτα από έρευνες, γνωρίζουμε πως ο ψυχογενής πόνος βιώνεται 

ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που βιώνεται καο ο οργανικός. Διάφοροι πόνοι 

προέρχονται από πραγματικά οργανικά προβλήματα τα οποία είναι αποτέλεσμα 

έντονου άγχους και στεναχώριας ( Καραδήμας, 2005 ) . 

Στην ουσία δηλαδή, υπάρχουν οργανικές διαταραχές που έχουν καθαρά ψυχολογική 

βάση ( π.χ. ο καρκίνος σε πολλές περιπτώσεις προκαλείται από έντονο στρες και 

αρνητικά συναισθήματα που καταπονούν το άτομο, εξασθενώντας το ανοσοποιητικό 

του και εν συνεχεία μειώνοντας τις άμυνες του απέναντι στα καρκινικά κύτταρα ). 
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Κεφάλαιο 3 

   
Ανασκόπηση ερευνών για τον πόνο του παιδιού με 

καρκίνο 

 
3.1. Ο συμπωματικός πόνος στο παιδί με καρκίνο 
 

Ο πόνος είναι το συνηθέστερο πρόβλημα που παρουσιάζεται στη φροντίδα των 

παιδιών με καρκίνο. Η επικράτηση και η ένταση του πόνου αυξάνει καθώς η νόσος 

προχωράει. Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών εξακολουθούν να βιώνουν πόνο παρά 

τις φαρμακολογικές παρεμβάσεις, και έτσι αναγκάζονται να συμβιβάζονται με την 

ιδέα του πόνου στην υπόλοιπη ζωή τους, αν δεν καταφέρουν να τον αντιμετωπίσουν 

με άλλα μέσα. Για αυτό το λόγο η αποδοχή του καρκίνου και κατ’ επέκταση του 

καρκινικού πόνου, τόσο από τους γονείς όσο και από τα παιδιά, είναι σημαντικοί 

παράγοντες για την αντιμετώπιση της αλγικής συμπτωματολογίας όσο αυτό είναι 

δυνατό ( Gauthier et al., 2008 ). 

Ο  καρκίνος είναι η δεύτερη βασικότερη αιτία θανάτου στα παιδιά μετά τα 

ατυχήματα. Πρόσφατα στοιχεία αποδεικνύουν ότι αν και η αναλογία των θανάτων 

εξαιτίας του καρκίνου έχει μειωθεί από 5.4/ 100.000 σε 2.8 / 100.000 μεταξύ του 

1978 και 1998 και περίπου το 25% των παιδιών με καρκίνο πεθαίνουν από αυτή τη 

νόσο. Αρκετές  έρευνες αναφέρονται στην εμπειρία του συμπτώματος του πόνου στα 

παιδιά με καρκίνο παρόλα αυτά  κάποιες πρόσφατες αναφορές υποδεικνύουν πως 

κάποια συμπτώματα τελικού σταδίου, και κυρίως ο πόνος, δεν μπορούν να 

αντιμετωπισθούν επαρκώς ( Lebel, 2005 ).  
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 Ο πόνος στο παιδί με καρκίνο μπορεί να οφείλεται στην ύπαρξη ενός ή 

περισσοτέρων από τους τέσσερις βασικούς παράγοντες που προκαλούν πόνο: πόνος 

που οφείλεται στην ίδια την ασθένεια, πόνος που οφείλεται στη θεραπεία, πόνος που 

οφείλεται στις εξετάσεις και πόνος από άλλες αιτίες. Σε πρόσφατες παιδιατρικές 

έρευνες, ο πόνος που οφειλόταν στην θεραπεία και στις εξετάσεις φάνηκε να 

υπερέχει, σε αντίθεση με την υπεροχή του πόνου που οφειλόταν στον όγκο στους 

ενήλικες ( Ljungman, Kreuger, Gordh, Berg, Sorensen & Rawal, 1996 ). 

Ο πόνος στο παιδί με καρκίνο μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες. Η 

καρκινική μάζα από μόνη της μπορεί να δημιουργήσει πόνο λόγω πίεσης και 

τεντώματος του ιστού ή διείσδυσης. Ο ερεθισμός λόγω της μόλυνσης, η νέκρωση και 

η έμφραξη μπορεί επίσης να προκαλέσουν πόνο ( Texas Cancer Council, 1999 ).  

¨ Δυστυχώς για τα παιδιά με καρκίνο που πονούν, πολλά από αυτά συνορίζονται 

συχνά στην ανάπτυξη της αλγικής συμπτωματολογίας¨ 

   Είναι ένα μία πολύ καλή αναφορά της Κ. Χατήρα για να καταλάβουμε τη σημασία    

του πόνου που βιώνουν τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο  

( Κ. Χατήρα, Πανεπιστημιακές σημειώσεις ).  

 

Δεν είναι μόνο το αίσθημα του πόνου που λαμβάνεται υπόψη στη συμπτωματολογία 

που παρουσιάζει ένα παιδί που πάσχει από μία τόσο σοβαρή νόσο όσο ο καρκίνος. 

Αυτό το σύμπτωμα, δυστυχώς, δεν είναι  η μόνη απειλή για ένα παιδιατρικό 

ογκολογικό ασθενή. Παράγοντες που δυσκολεύουν τον ασθενή στο να ανταπεξέλθει 

επιτυχώς απέναντι στην νόσο , και στους πόνους που αυτή επιφέρει, είναι τόσο η 

χρονιότητα όσο και η σοβαρότητά της αλλά πάνω από όλα αυτό που πραγματικά δεν 

μπορεί να ξεπεραστεί από τους παιδιατρικούς ογκολογικούς ασθενείς είναι ο φόβος 

για την απειλή του θανάτου ( Κ. Χατήρα, Πανεπιστημιακές σημειώσεις ).  

Τα παιδιά μη έχοντας αναπτύξει στην ηλικία που βρίσκονται το ναρκισσισμό τους σε 

μέγιστο βαθμό, δεν φοβούνται τόσο για την απώλεια του σώματός του. Εκείνο που τα 

φοβίζει είναι πως θα χάσουν από κοντά τους αγαπημένα πρόσωπα ή αντικείμενα και 

δραστηριότητες που τους αρέσουν. Θυμάμαι πως σε μία παράδοση η κα. Χατήρα μας 

διηγήθηκε μια εμπειρία που είχε με ένα 12χρονο αγόρι που έπασχε από καρκίνο και 

βρισκόταν σε τελικό στάδιο της νόσου. Το αγοράκι της εξομολογήθηκε σε μία 

συζήτησή τους, πως δεν φοβάται το θάνατο, απλά στεναχωριέται που στο μέλλον θα 

κυκλοφορήσουν νέα παιχνίδια , που όμως εκείνο δεν θα βρίσκεται πια στη ζωή για να 
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τα παίξει! Αναφέρω αυτή τη διήγηση για να εξηγήσω τι μορφή έχει ο φόβος του 

θανάτου στα τα παιδιά.  

Υπάρχει ένας μύθος για την μη αίσθηση του πόνου στα δραστήρια παιδιά τα οποία 

καταπιάνονται συνεχώς με κάποια δραστηριότητα ξεχνώντας έτσι τον πόνο τους. 

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι το παιδί με καρκίνο δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να 

ξεχάσει και να ξεπεράσει τον πόνο του καθώς βρισκόμενο σε μια παιδιατρική 

ογκολογική μονάδα είναι περιτρυγηρισμένο από παιδιά που υποφέρουν από την ίδια 

νόσο και μάλιστα έρχεται σε συχνή και άμεση επαφή μαζί τους. Το τρομακτικό για τα 

παιδιά αυτό σύμπτωμα δεν μπορεί να κρυφτεί και κάνει έκδηλη την ύπαρξη της 

νόσου. Το αίσθημα του πόνου εξελίσσεται ανεξέλεγκτα από τη μία λόγω άσχημης 

ψυχολογίας του παιδιού και από την άλλη λόγω του θεραπευτικού ελέγχου που 

ενισχύει το αλγικό αυτό σύμπτωμα. 

Στο πεδίο της παιδιατρικής ογκολογίας μπορούμε να συναντήσουμε τρεις τύπους 

πόνου:  

• Ο επονομαζόμενος πόνος εκ νόσου. Είναι δηλαδή ο πόνος που προκαλείται 

από την ίδια την κακοήθεια. 

• Ο πόνος που σχετίζεται με την αντικαρκινική θεραπεία ( προκλητός πόνος ) 

• Ο πόνος που ορίζεται περισσότερο από τους συγκινησιακούς παράγοντες 

παρά από τις οργανικές εκδηλώσεις της ασθένειας. Εδώ παίζουν πολύ 

σημαντικό ρόλο οι ψυχολογικοί μηχανισμοί οι οποίοι μπορεί να μεγεθύνουν 

την αίσθηση του πόνου η οποία ανατροφοδοτείται από το φόβο της 

μεγαλύτερης επικείμενης απειλής για ένα παιδί που πάσχει από καρκίνο: τον 

φόβο του αγνώστου για τα όσα πρόκειται να του συμβούν για όσο διάστημα 

νοσεί και φυσικά τον αξεπέραστο φόβο του θανάτου όπως ειπώθηκε 

προηγουμένως ( Χατήρα, Πανεπιστημιακές σημειώσεις ) . 

 

Τα παιδιά που υποφέρουν από πόνο που οφείλεται στον καρκίνο συχνά 

αντιμετωπίζουν διακυμάνσεις στην ένταση του συμπτώματος. Το συμπέρασμα αυτό 

έχει διεξαχθεί από διάφορους ερευνητές, οι οποίοι πραγματοποιούν συνεντεύξεις με 

τους παιδιατρικούς ασθενείς, με τους γονείς τους και με τους επαγγελματίες υγείας 

κατά τη διάρκεια επισκέψεων που πραγματοποιούν σε νοσοκομεία. Όταν ξεσπάσματα 

μέτριου έως σοβαρού πόνου εμφανίζονται στο φόντο του κατά τα άλλα ελεγχόμενου 

πόνου, αυτό συχνά περιγράφεται ως αιφνίδιος πόνος. Υποομάδες του αιφνίδιου πόνου 
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αποτελούν ο συμπτωματικός πόνος ο οποίος συνήθως προκαλείται από τις κινήσεις 

του ασθενούς, και ο αυθόρμητος πόνος, όπου δεν υπάρχει προφανή αιτία. Ο αιφνίδιος 

πόνος συχνά συνυπάρχει με τον πόνο που βρίσκεται στο φόντο ο οποίος όμως 

συνήθως αντιμετωπίζεται αρκετά καλά με οποιοειδή φάρμακα. 

Παρά την κλινική σημασία του αιφνίδιου πόνου, και παρά της αξιοσημείωτες έρευνες 

που έχουν πραγματοποιηθεί στο πεδίο αυτό με ενήλικες, τα δεδομένα που έχουν να 

κάνουν με παιδιά που πάσχουν από καρκίνο, είναι πολύ λίγα. Μία σουηδική έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε με παιδιατρικούς ασθενείς που λάμβαναν αναλγητική 

θεραπεία με οποιοειδή, απέδειξε ότι τα χειρουργεία που πραγματοποιούνταν για την 

αφαίρεση όγκων προκαλούσαν πιο συχνά ξεσπάσματα αιφνίδιου πόνου από ότι 

προκαλούσε ο ίδιος ο όγκος ή οι θεραπείες για την νεοπλασία. Οι παρούσες 

πρακτικές ρουτίνας δεν περιλαμβάνουν την αναγνώριση, την εκτίμηση και τη 

θεραπεία του αιφνίδιου πόνου στα παιδιά με καρκίνο. 

Η επαγώμενη παθοφυσιολογία του αιφνίδιου πόνου μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σαν 

σωματικός, σπλαχνικός και νευροπαθητικός πόνος. Ο σωματικός πόνος αναφέρεται 

συχνά ως καλά εντοπισμένος και περιγράφεται ως ¨απτός¨ πόνος. Παραδείγματα 

περιλαμβάνουν περιπτώσεις πρόσφατης ή μεταστατικής νόσου στα κόκαλα ή 

μετεγχειρητικό πόνο. Ο σπλαχνικός πόνος δύσκολα εντοπίζεται και μπορεί να 

υπάρχει συχνά ως αποτέλεσμα διείσδυσης, πίεσης, διαστολής ή τεντώματος των 

θωρακικών και κοιλιακών σπλάχνων από ένα όγκο. Αυτός ο πόνος περιγράφεται σαν 

¨βαθύς¨ και ¨πιεστικός¨, και παραδείγματα περιλαμβάνουν πόνο από όγκο στο 

συκώτι. Ο νευροπαθητικός πόνος, σχετίζεται με μία τραυματισμένη νευρική δομή και 

συχνά περιλαμβάνει μία αρκετά επίπονη αίσθηση. Ο πόνος αυτός περιγράφεται σαν 

¨κάψιμο¨  ( Friedrichsdorf et al. 2007 ) . 

Το 2004 πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία, όπου συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 7 έως 

18 ετών που είχαν πρόσφατα διαγνωσθεί με καρκίνο, και τα οποία υπέφεραν από 

αιφνίδιο πόνο. Όλα τα παιδιά είχαν λάβει αναλγητική θεραπεία με οποιοειδή και 

υπέφεραν από πόνο που οφειλόταν είτε στην αντικαρκινική θεραπεία ή στις 

χειρουργικές επεμβάσεις για την αφαίρεση του όγκου, είτε στον ίδιο τον όγκο.  

Tα παιδιά κατηγοριοποιηθήκαν σε τρεις ομάδες και έπειτα απάντησαν σε 

ερωτηματολόγια που αναφέρονταν στον αιφνίδιο πόνο. Οι ομάδες ήταν οι εξής: α) 

παιδιά με μη ελεγχόμενο πόνο στο φόντο, β) παιδιά με ελεγχόμενο πόνο στο φόντο 
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και χωρίς αιφνίδιο πόνο, γ) παιδιά με ελεγχόμενο πόνο στο φόντο και αιφνίδιο πόνο. 

Τα παιδιά που είχαν θεωρηθεί πως υπέφεραν από πόνο στο φόντο ήταν εκείνα που 

είχαν βιώσει πόνο για πάνω από δέκα ώρες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 48 

ωρών ,πριν την έρευνα, αλλά και αυτά που είχαν λάβει αναλγητική θεραπεία με 

οποιοειδή τις τελευταίες 48 ώρες ( Friedrichsdorf et al. 2007 ) . 

. 

 

Αποτελέσματα: 

Κανένα παιδί δεν παρουσίασε μη ελεγχόμενο πόνο στο φόντο 48 ώρες μετά τη 

χορήγηση οποιοειδών. Όμως, το 57% των παιδιών παρουσίασε ένα ή περισσότερα 

επεισόδια αιφνίδιου πόνου στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, και με μία 

εξαίρεση, όλα τα παιδιά παρουσίασαν ευδιάκριτα επεισόδια σύντομου ισχυρού 

πόνου. Τα παιδιά από 7 έως 12 ετών είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να 

βιώσουν αιφνίδιο πόνο σε σχέση με τους εφήβους ηλικίας 13 έως 18 ετών. 

Δεκαοκτώ από τους 27 ασθενείς (64%) ανέφεραν πόνο σχετικά με την αντικαρκινική 

θεραπεία, τρεις ασθενείς ανέφεραν πόνο που προερχόταν από τον ίδιο τον καρκίνο, 

και τα υπόλοιπα επτά παιδιά ανέφεραν πόνο που οφειλόταν σε χειρουργική επέμβαση 

για την αφαίρεση όγκου. Τα παιδιά με αιφνίδιο πόνο παρουσίασαν ένα μέσο όρο 3.6 

επεισοδίων πόνου μέσα σε 24 ώρες, που μπορεί να διαρκούσε από δευτερόλεπτα ( σε 

ποσοστό 31% ) ή λεπτά ( 63% ). Οι ασθενείς περιέγραψαν τον αιφνίδιο πόνο σαν 

μαχαιριά ( 56% των παιδιών ), σαν δυνατό κτύπημα (50%), σαν βαθύ πόνο (38%), 

σαν κάψιμο (31%). Επιτυχείς στρατηγικές στην αντιμετώπιση του αιφνίδιου πόνου 

περιλάμβαναν, από του στόματος χορήγηση οποιοειδών χαπιών (69%), βαθιές 

αναπνοές (19%), και μασάζ (13%). Δεν φάνηκε αξιοσημείωτη διαφορά στον αιφνίδιο 

πόνο κατά τη διάρκεια της μέρας ή της νύχτας. Δεν παρουσιάστηκε καμία στατιστική 

αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ των παιδιών που υπέφεραν ή όχι από αιφνίδιο πόνο 

όσον αφορά συμπτώματα κατάθλιψης και το άγχους.  

Συμπερασματικά, σύντομα επεισόδια ξαφνικού πόνου βιώνουν τα παιδιά που 

πάσχουν από καρκίνο και υποφέρουν από παρατεταμένο και συνεχόμενο πόνο, λόγω 

της ασθένειάς τους, και που αυτό τους προκαλεί αρνητικές επιδράσεις στην 

ψυχολογία τους. Περισσότερα από τα μισά παιδιά που υποφέρουν από πόνο 

σχετιζόμενο με κάποιο όγκο, παρουσιάζουν σύντομα επεισόδια αιφνίδιου πόνου, που 
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διαρκούν από δευτερόλεπτα μέχρι λεπτά και συμβαίνουν 3-4 φορές τη μέρα κατά 

μέσο όρο και κυρίως περιφριγράφονται ως μαχαιριά ή ως δυνατό κτύπημα. Τα παιδιά 

από 7 έως 12 ετών παρουσιάζουν συχνότερα επεισόδια ξαφνικού πόνου  (83%) 

συγκριτικά με τους έφηβους ασθενείς (38%). Τα βρέφη και τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας παρουσιάζουν επεισόδια σύντομου ξαφνικού πόνου σε συχνότητα ίδια με τα 

παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών ( Friedrichsdorf et al. 2007 ). 

   

Επίπρόσθετα αποτελέσματα για το σύμπτωμα του πόνου στα παιδιά με καρκίνο 

λαμβάνουμε από μία ανάλυση 32 δημοσιευμένων ανασκοπήσεων, όπως αναφέρεται 

από τις Λιώση και Χατήρα (1997), αποκάλυψε ότι ο πόνος είναι το κύριο σύμπτωμα 

στο 70% των ασθενών με προχωρημένο καρκίνο και στο 30% αυτών που 

υποβάλλονται σε αντικαρκινική θεραπεία. 

Η αντίληψη ότι τα βρέφη και τα παιδιά είναι λιγότερο ικανά να βιώσουν πόνο έχει 

απορριφθεί και δείχνει να μην έχει εμπειρική υποστήριξη. Το γεγονός ότι τα παιδιά 

θυμούνται και αναφέρουν εμπειρίες πόνου έχει αποδειχθεί εκτενώς από τους 

ερευνητές και ως αποτέλεσμα τώρα πια υπάρχουν αποδείξεις ότι η αντίληψη του 

πόνου στα βρέφη δεν οφείλεται στο βαθμό της μυελίνωσης , όπου τα μονοπάτια του 

πόνου μορφοποιούνται πριν τη γέννηση, και ότι τα νεογνά και τα βρέφη είναι ικανά 

να θυμούνται τον πόνο που έχουν βιώσει. Επίσης , η ικανότητα του παιδιού να 

αναφέρει ότι πονάει  από την ηλικία των μόλις 3 ετών έχει υποστηριχθεί από πλήθος 

ερευνητικών μελετών. Ωστόσο , μία από τις πιο αξιοσημείωτες προόδους , στην 

διαχείριση του παιδιατρικού πόνου, έχει επιτευχθεί λόγω της σταδιακής 

συνειδητοποίησης ότι το αλγεσθητικό σύστημα των παιδιών είναι εύπλαστο :  

¨ όπως οι ενήλικες,  έτσι και τα παιδιά είναι ικανά να βιώσουν πόνο χωρίς να υπάρχει 

τραυματισμός κάποιου ιστού, είναι ικανά να έχουν κάποια φθορά ιστού χωρίς να 

βιώνουν πόνο και ακόμα μπορούν να αντιλαμβάνονται διαφορετικούς τύπους πόνου 

εξαιτίας της ίδιας φθοράς κάποιου ιστού σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ( Liossi, 

2002).  
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Τα παιδία ανάλογα με την ηλικία τους, δείχνουν με διαφορετικό τρόπο πως βιώνουν 

το σύμπτωμα του πόνου. Τα βρέφη που πονούν κινούνται λιγότερο από το 

φυσιολογικό. Είναι πιθανό να κλαίνε πιο συχνά και να είναι αρκετά ευερέθιστα. 

Μπορεί να φαίνονται χλωμά και ιδρωμένα. Πιθανόν να μην τρώνε όπως συνήθως και 

να κλαίνε αν κάποιος τα ακουμπήσει ή πάει να τα μετακινήσει.  

Όπως και τα βρέφη τα νήπια που νιώθουν πόνο μπορεί να κλαίνε πιο συχνά , να 

δείχνουν αναστατωμένα και να είναι λιγότερο ενεργητικά από ότι συνήθως. Αν και τα  

νήπια δεν μπορούν να μιλήσουν καθαρά για τον πόνο τους μπορούν να δείξουν που 

είναι το μέρος που πονάνε. Τα μικρά παιδιά είναι περισσότερο σε θέση να 

προσδιορίσουν τον πόνο τους. Οι έφηβοι αντιδρούν στον πόνο περίπου σαν τους 

ενήλικες. Παραμένουν αφύσικα ήρεμοι, χάνουν την όρεξή τους, δεν μπορούν να 

κοιμηθούν, αποσύρονται από τους φίλους και την οικογένειά τους ή είναι ευερέθιστοι 

και βγάζουν θυμό. Είναι πιθανόν να φοβούνται τον εθισμό με την συχνή χορήγηση 

αναλγητικών-ηρεμιστικών και έτσι να μην αναφέρουν πως πονούν. Συνήθως στους 

εφήβους δίνεται μία κλίμακα από το 0 μέχρι το 5, όπου το 0 αναφέρεται στην πλήρη 

απουσία πόνου και το 5 στον χειρότερο πόνο που θα μπορούσαν να φανταστούν. Με 

αυτήν μπορούν ευκολότερα να προσδιορίσουν τον πόνο τους. Δυστυχώς κάποια 

παιδιά δεν παραδέχονται πως πονάνε έχοντας στο μυαλό τους το φόβο κάποιας 

επίπονης ιατρικής εξέτασης (Wisconsin Cancer Pain Initiative, 1989 ) .    

 

 

Ο καρκίνος είναι ένας βασικός παράγοντας θανάτου στα παιδιά, η πορεία του οποίου 

συνήθως χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτο πόνο. Τα παιδιά που βρίσκονται σε 

προχωρημένο στάδιο καρκίνου αναφέρουν ότι η σωματική εξάντληση και ο πόνος 

αποτελούν σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την ποιότητα ζωής τους. 

Σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες πολιτείες Αμερικής βασιζόμενη 

πάνω σε μελέτες παιδιών που πέθαναν από καρκίνο επιβεβαιώνουν τον προηγούμενο 

ισχυρισμό. Τα τέσσερα βασικότερα συμπτώματα που αναφέρονταν κατά τον 

τελευταίο μήνα ζωής ήταν η σωματική εξάντληση, ο πόνος, η δύσπνοια και η έλλειψη 

όρεξης. Πάνω από το 80% των παιδιών ανέφεραν έντονους πόνους και παρόλα αυτά, 

δυστυχώς, μόνο το 27% από αυτά δέχθηκε θεραπεία ανακούφισης από τον πόνο. Η 



 

 

47

47

επίπτωση του πόνου στα παιδιά με καρκίνο σημειώθηκε σε ποσοστό 53% στη 

διάρκεια της τελευταίας βδομάδας ζωής και στο 31% την τελευταία ημέρα. Σε μία 

άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία σε 28 παιδιά, βρέθηκε πως το 

σύμπτωμα του πόνου συνόδευε το 755 από αυτά κατά τις τελευταίες εβδομάδες της 

ζωής τους ( Gregoire & Frager, 2006 ). 

 Μία άλλη πιο πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε 

185 παιδιά και εφήβους, που έλαβαν θεραπεία ανακούφισης από τον πόνο για 

προχωρημένη νεοπλασματική νόσο, έδειξε ότι ο πόνος αποτελούσε σοβαρότατο 

πρόβλημα για τους ασθενείς σε ποσοστό 91.5%, το οποίο ήταν μεγαλύτερο σε 

εκείνους που υπέφεραν από κάποιο συμπαγή όγκο ( αν όχι στο κεντρικό νευρικό 

σύστημα ) . Τα ίδια αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται σε μία έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στην Σουηδία ( Gregoire & Frager, 2006 ). 

Επιπλέον, γονείς που έχασαν το παιδί τους από κάποια κακοήθεια αναφέρουν, στην 

πλειοψηφία  των περιπτώσεων , ότι η θεραπεία του πόνου στο τελικό στάδιο της 

νόσου των παιδιών τους ήταν ανεπαρκείς γεγονός που τα έκανε να υποφέρουν      

( Finkel, Pestieau & Quezado, 2007). 

 Άλλες έρευνες αναφέρουν πως το σύμπτωμα του πόνου ήταν αυτό που κυριαρχούσε 

στη ζωή των ασθενών πρωτίστως, και σε δεύτερη μοίρα ερχόταν ο ίδιος ο καρκίνος 

( Gregoire & Frage, 2006 ). 

Το Μάιο 1994 πραγματοποιήθηκε μία έρευνα στη Σουηδία, όπου στάλθηκαν ίδια 

ερωτηματολόγια σε 47 παιδιατρικά τμήματα. Το ένα ερωτηματολόγιο έπρεπε να το 

απαντήσει ο υπεύθυνος γιατρός του παιδιατρικού τμήματος και το άλλο η αντίστοιχη 

νοσοκόμα. Η έρευνα επιθυμούσε να παρατηρήσει διαφορετικές απόψεις για το ίδιο 

θέμα, το πρόβλημα του πόνου στα παιδιά με καρκίνο. Επιπλέον ζητήθηκε από 

γιατρούς και νοσοκόμες να περιορίσουν τις απαντήσεις τους σύμφωνα με την 

πολιτική του δικού τους τμήματος. Μερικές από τις ερωτήσεις που υπήρχαν στο 

ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν σε μια πρόσφατη έρευνα που είχε 

πραγματοποιηθεί σε ενήλικες ασθενείς που έπασχαν από καρκίνο και βρίσκονταν σε 

τελικό στάδιο, αλλά οι περισσότερες από τις ερωτήσεις ήταν ¨καινούργιες¨. Οι 

υπόλοιπες ερωτήσεις προσαρμόστηκαν στην ύπαρξη του πόνου στους παιδιατρικούς 

ογκολογικούς ασθενείς γενικά, και δεν περιορίστηκαν στον πόνο που υπάρχει στη 

διάρκεια του τελικού σταδίου της νόσου. Στη συνέχεια ακολούθησε συνέντευξη με 
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τις νοσοκόμες και τους γιατρούς για την επικύρωση των απαντήσεων. Οι απαντήσεις 

των γιατρών και των νοσοκόμων συγκρίθηκαν. Επίσης συγκρίθηκαν και οι 

απαντήσεις των διάφορων ογκολογικών τμημάτων για τη διεξαγωγή των 

αποτελεσμάτων ( Ljungman, Kreuger, Gordh, Berg, Sorensen & Rawal, 1996 ). 

 

Αποτελέσματα:  

 Στις ερωτήσεις της έρευνας, το 40% των ιατρών και των νοσοκόμων εκτιμά ότι 

παρατηρείται μέτριος έως ισχυρός πόνος συχνά ή πολύ συχνά στα παιδιά που 

πάσχουν από καρκίνο γενικά, και σε ποσοστό 70%  σε παιδιά που βρίσκονται στο 

τελικό στάδιο. Στο τελικό στάδιο της νόσου το 35% των παιδιών είχαν καταπέσει στο 

κρεβάτι, σαν βασική συνέπεια του πόνου, και το 29% των γιατρών και νοσοκόμων 

ισχυρίζονται πως η αφύπνιση κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν συχνή, εξαιτίας του 

πόνου. Το 72 %  από αυτούς θεωρεί πως ο πόνος θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικότερα από ότι αντιμετωπίζεται στις παρούσες περιπτώσεις, και ότι το 

64% των περιπτώσεων αυτών χρειάζεται αρκετό χρόνο για να αντιμετωπίσουν τον 

πόνο με πιο αισιόδοξο τρόπο. Οι νοσοκόμες ξοδεύουν αξιοσημείωτα περισσότερο 

χρόνο στη θεραπεία του πόνου των παιδιών με καρκίνο σε σχέση με τους γιατρούς. 

Τόσο οι γιατροί όσο και οι νοσοκόμες θεωρούν πως ο πόνος που νιώθουν τα παιδιά 

οφείλεται περισσότερο στη θεραπεία και στις εξετάσεις παρά στον ίδιο τον καρκίνο . 

Η συνηθέστερες αιτίες αποτυχίας της θεραπείας του πόνου είναι το άγχος των γονιών 

και το γεγονός ότι δεν έχουν αυτοπεποίθηση και έτσι αποτυγχάνουν στο να 

βοηθήσουν στην ανακούφιση του παιδιού τους (  στο70% σύμφωνα με τους γιατρούς 

και τις νοσοκόμες ), το άγχος των παιδιών ( σε ποσοστό 59% ), η μοναξιά ( σε 

ποσοστό 25% ), και η έλλειψη πληροφόρησης ( σε ποσοστό 19% ).   

Το 37% των ογκολογικών παιδιατρικών τμημάτων αναφέρουν πως η αναγνώριση του 

είδους του πόνου ( αλγαισθητικός, νευροπαθητικός ) και της ποιότητάς του ( σαν 

κάψιμο, σαν σουβλιά, θαμπός, σαν χτύπημα, παλλόμενος κ.τ.λ ) αποτελεί διαδικασία 

ρουτίνας. 

Κάποια παιδιά και οι γονείς τους αρνούνται να παραδεχτούν τον πόνο γιατί αυτό 

σημαίνει πως δέχονται και τη νεοπλασία ( σε ποσοστό 36% ). 

Ο πόνος εξαιτίας της νεοπλασίας μπορεί αρκετές φορές να είναι ισχυρός ιδιαίτερα 

στα τελικά στάδια της νόσου, γι’ αυτό χορηγούνται θεραπείες που μπορεί να 

προκαλέσουν ακόμα και αναισθησία, όμως το κόστος αυτό αγνοείται μπροστά στην 
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ανακούφιση του παιδιού από τον ανυπόφορο πόνο ( σύμφωνα με τις απαντήσεις του 

90% των ερωτηθέντων )  

 ( Ljungman, Kreuger, Gordh, Berg, Sorensen & Rawal, 1996 ). 

 

 Αξιολόγηση του πόνου 

Η μέτρηση του πόνου μπορεί να αποτελέσει πρόκληση ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη 

μας τις διαφορετικές αναπτυξιακές ιδιότητες που πρέπει να υπολογίζονται στη 

φροντίδα των βρεφών, των παιδιών και των εφήβων που πάσχουν από καρκίνο. 

Αρκετές συμπεριφοριστικές, ψυχολογικές και άλλες μεικτές κλίμακες έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του πόνου στα παιδιά με καρκίνο τα τελευταία 

είκοσι χρόνια, καθώς η αυτοαναφορά δεν αποτελεί αξιόπιστο κριτήριο για τους 

παιδιάτρους. 

Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, δυστυχώς, ο πόνος δεν είναι το μοναδικό 

σύμπτωμα που έχουν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά λόγω της ασθένειάς τους. Η 

έλλειψη ενέργειας, η δύσπνοια, η ανορεξία, η ναυτία και ο εμετός, η αϋπνία, το άγχος 

και άλλα παρόμοια συμπτώματα είναι συχνά παρόντα επηρεάζοντας αρνητικά το ένα 

το άλλο. Αυτά τα συμπτώματα πρέπει να αντιμετωπίζονται τόσο επιθετικά όσο 

επιθετικός είναι και ο ίδιος ο πόνος. Βέβαια για να αντιμετωπιστεί επαρκώς ο πόνος 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί και η κατάλληλη κλίμακα αξιολόγησης που θα 

προσδιορίζει επακριβώς τον πόνο που νιώθουν τα παιδιά. Δυστυχώς, δεν υπάρχει 

κάποια κλίμακα που να αξιολογεί τον πόνο και τα υπόλοιπα συμπτώματα που 

βιώνουν τα παιδιά τελικού σταδίου. Η Κλίμακα Αξιολόγησης  Συμπτωμάτων του 

Μεμόριαλ, δημιουργήθηκε για την μέτρηση και αξιολόγηση των συμπτωμάτων στους 

ασθενείς με καρκίνο, και επικυρώθηκε σε παιδιά ηλικίας πάνω από επτά ετών. 

Υπάρχουν δύο εκδοχές τις κλίμακας: μία για παιδιά από 10 έως 18 ετών και η οποία 

περιλαμβάνει τριάντα συμπτώματα, και μία από 7 έως 12 ετών η οποία περιλαμβάνει 

εννιά συμπτώματα ( Gregoire & Frage, 2006 ). 

Άλλοι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του πόνου είναι, η οπτική 

αναλογική κλίμακα, η κλίμακα με τα πρόσωπα ( εικόνα 1 ), η συστηματική 

παρατήρηση της συμπεριφοράς, το ημερολόγιο του πόνου, το ερωτηματολόγιο του 

πόνου, και η απεικόνιση του σώματος όπου τα παιδιά δείχνουν το σημείο του πόνου 

 ( εικόνα 2 ) ( Ljungman, Kreuger, Gordh, Berg, Sorensen & Rawal, 1996 ). 
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Εικόνα 2. Κλίμακα που βοηθάει τα παιδιά να δείξουν πόσο πονάνε( Wisconsin 

Cancer Pain Initiative, 1989 ).  
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Εικόνα 2. Σε ένα σχέδιο σαν αυτό τα μικρά παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν το 

σημείο που πονάνε ( Wisconsin Cancer Pain Initiative, 1989 ). 
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Παρουσίαση περίπτωσης παιδιού που έπασχε από καρκίνο 

Η Τζένικα ήταν τεσσάρων εβδομάδων όταν διαγνώσθηκε ότι πάσχει από οξεία 

μυελινωτική λευχαιμία. Η Τζένικα αντιπροσωπεύει ένα αξιοσημείωτο πληθυσμό 

παιδιών στα οποία ο πόνος είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της ασθένειάς τους, και 

που ακόμα δεν είναι σε θέση να το αναφέρουν από μόνα τους λόγω του αναπτυξιακού 

σταδίου που βρίσκονται. Ο πόνος την Τζένικα αξιολογούνταν μέσω παρατήρησης της 

συμπεριφοράς της από τους ανθρώπους που τη φρόντιζαν από τις πρώτες στιγμές της 

ζωής της και την γνώριζαν καλά και από επαγγελματίες υγείας που είχαν μάθει τις 

συμπεριφορές της . Κατά την διάρκεια της αρχικής θεραπευτικής της αγωγής η 

Τζένικα λάμβανε μορφίνη παρεντερικά, για την ύπαρξη πόνου που γνώριζαν οι 

γιατροί πως υπήρχε λόγω των θεραπευτικών διαδικασιών ( π.χ. η μετεγχειρητική 

κεντρική γραμμή έγχυσης φαρμάκων ). Επίσης άλλα επίπονα συμπτώματα που 

οφείλονταν στη χημειοθεραπεία αντιμετωπίζονταν με οποιοειδή φάρμακα, κάτι που 

βασιζόταν πάντα σε γενικές συμπεριφορικές παρατηρήσεις πριν τη θεραπεία ( κλάμα, 

αυτοπεριορισμός της κίνησης, έλλειψη ενδιαφέροντος για το περιβάλλον της ), και 

στην παρατηρούμενη απάντηση στα οποιοειδή ( πιο ενεργητική, με περισσότερη 

όρεξη για παιχνίδι και με εμφανή άνεση κινήσεων )  

 

 

 

 

Α & Β, η Τζένικα λίγο μετά τη διάγνωση. C , η Τζένικα προχωράει καλά περίπου ένα 

χρόνο μετά τη μεταμόσχευση μυελού των οστών με δωρητή των αδερφό της. Παρόλα 

αυτά σε ηλικία 15 μηνών παρουσίασε πυρετό και ευερεθιστότητα. Δυστυχώς είχε 

υποτροπιάσει ( Gregoire & Frage, 2006 ). 
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3.2. Ο προκλητός πόνος στο παιδί με καρκίνο 
 

Παρά τις προόδους που έχουν σημειωθεί στην αναισθησία και στις άλλες μεθόδους 

αντιμετώπισης του καρκινικού πόνου , ιδιαίτερα τις διαδικασίες που σχετίζονται με 

τη θεραπευτική αγωγή , οι παιδιατρικοί ασθενείς, και οι γονείς τους, εξακολουθούν 

να θεωρούν πως οι εξετάσεις που αναγκάζονται να υποβάλλονται , όπως οι 

παρακεντήσεις, οι φλεβοκεντήσεις ή τα μυελογράμματα, είναι εξαιρετικά επίπονες 

και τις χαρακτηρίζουν ως τις πιο δύσκολες εκφάνσεις της ασθένειάς τους  

( Richardson et al., 2006 ).  

Τα παιδιά θεωρούν ως πιο επίπονη διαδικασία τα μυελογράμματα, έπειτα τις 

παρακεντήσεις και τέλος τις φλεβοκεντήσεις  ( Jacqueline et al., 1994 ). 

 Σε αρκετές περιπτώσεις έχοντας το φόβο του πόνου αρνούνται να τις 

πραγματοποιήσουν, καθυστερώντας έτσι δραματικά τη διάγνωση αλλά και τη 

θεραπεία ( Richardson et al., 2006 ).  

Η  ασθένεια από μόνη της δεν είναι τόσο οδυνηρή για τα παιδιά σε σχέση με τις 

διαδικασίες που αναφέρθηκαν και οι οποίες είναι απαραίτητο κομμάτι της διάγνωσης, 

της θεραπείας και της υποστηρικτικής  φροντίδας ( Richardson et al., 2006 ).  

Ένα τυπικό πρωτόκολλο για παιδιά που πάσχουν από οξεία λευχαιμία περιλαμβάνει 

περισσότερες από 20 παρακεντήσεις ή μυελογράμματα καθ’ όλη την πορεία της 

θεραπείας. Στην πραγματικότητα, τις τελευταίες δεκαετίες ένας μεγάλος όγκος 

ερευνών απέδειξε πως μία διάγνωση, σαν αυτή του καρκίνου, ακολουθείται από μία 

πλειάδα εξετάσεων και θεραπειών, οι οποίες όμως δημιουργούν τόσο μεγάλη ψυχική 

αναστάτωση, ώστε να απειλούν την ευημερία των παιδιατρικών ασθενών 

δημιουργώντας τους μόνιμα κοινωνικά και ψυχολογικά αρνητικά κατάλοιπα  

( Liossi , 2002 ).  

Οι παιδιατρικοί ογκολογικοί ασθενείς συχνά διαμαρτύρονται για τις παρακεντήσεις, 

τα μυελογράμματα, τις φλεβοκεντήσεις ακόμα και για λιγότερο επίπονες διαδικασίες 

όπως η αξονικές τομογραφίες. Το στρες και η αναστάτωση που δημιουργούνται στα 

παιδιά εξαιτίας αυτών των διαδικασιών είναι πολλές φορές τόσο έντονη ώστε τα 

παιδιά παρουσιάζουν συμπτώματα όπως ναυτία και εμετός , αϋπνία, εφιάλτες και 

εξανθήματα στο δέρμα πριν από τις εξετάσεις. Όμοια οι γονείς των παιδιών βιώνουν 
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πολύ έντονα αισθήματα άγχους και φόβου για τις επικείμενες εξετάσεις του παιδιού 

τους και για τον πόνο που αυτές θα του επιφέρουν. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων 

τα παιδιά που έχουν έντονο άγχος παρουσιάζουν έλλειψη συνεργατικότητας 

δυσκολεύοντας τη διεξαγωγή των διαδικασιών. Πολλές φορές οι συμπεριφορικές 

τους αντιδράσεις είναι εξαιρετικά έντονες. Κλαίνε, ουρλιάζουν και παραπονιούνται 

δημιουργώντας φόβο και επιπλέον άγχος στους γονείς, στους επαγγελματίες υγείας 

αλλά και στα υπόλοιπα άρρωστα παιδιά που είναι παρόντα εκείνη τη στιγμή για να 

δουν πως διεξάγεται η εξέταση και να είναι προετοιμασμένα. Μετά το πέρας των 

διαδικασιών τα παιδιά εκφράζουν θυμό και τάση απόσυρσης και δείχνουν 

ενοχλημένα από αυτή την καταστροφική τους συμπεριφορά , όμως ακόμα 

εξακολουθούν να μην θέλουν να συνεργαστούν 

 ( Jacqueline et al., 1994 ). 

Επιδημιολογικές μελέτες για τον πόνο σχετικά με τις χρόνιες ασθένειες έχουν δείξει 

ότι, για αρκετά παιδιά ο πόνος που προκαλούν οι εξετάσεις και η θεραπευτικές 

διαδικασίες είναι το πιο στρεσογόνο κομμάτι της νόσου τους , και συχνά η 

επανάληψη των διαδικασιών δεν καταφέρνει να τα απευαισθητοποιήσει από την 

αγωνία, το άγχος, και τη δυσφορία που νιώθουν ( Liossi , 2002 ) . 

Οι Zeltzer and LeBaron, σε μία έρευνα που διεξήγαγαν για τις συμπεριφοριστικές 

παρεμβάσεις στη διαχείριση του προκλητού πόνου, ρώτησαν 33 παιδιά που έπασχαν 

από καρκίνο μεταξύ των ηλικιών 6 και 17 να προσδιορίσουν σε μία οπτική αναλογική 

κλίμακα από το ένα μέχρι το πέντε ( 1= καθόλου πόνος και 5= ο χειρότερος πόνος 

που θα μπορούσαν να φανταστούν ) την ποσότητα του πόνου και του άγχους που 

ένιωθαν και σχετιζόταν με τις παρακεντήσεις και τα μυελογράμματα. Τα παιδιά 

ανέφεραν κατά μέσο όρο πως πονούσαν σε βαθμό 4.51 κατά τη διάρκεια των 

μυελογραμμάτων και 3.7 κατά τη διάρκεια των παρακεντήσεων. Η αναλογία του 

άγχους τους ανερχόταν στο 4.2 κατά τη διάρκεια των μυελογραμμάτων, και στο 3.75 

κατά τη διάρκεια των παρακεντήσεων. Είναι ξεκάθαρο πως αυτές οι τόσο 

συνηθισμένες εξετάσεις για τη διάγνωση και πορεία του καρκίνου, προκαλούν 

τεράστιο άγχος στα παιδιά και δυστυχώς για πολλά από αυτά η συγκεκριμένη όψη 

της ασθένειας τους είναι η χειρότερη που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα παιδί 

που πάσχει από καρκίνο ( Liossi, 2000 ). 
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 Οι παιδιατρικοί ασθενείς δύσκολα συνηθίζουν το ενδονοσοκομειακό περιβάλλον 

ακόμα και μετά την πάροδο αρκετών χρόνων μετά την ολοκλήρωση της 

αντικαρκινικής θεραπείας και παρουσιάζουν συμπτώματα άγχους και φοβίας 

μπροστά σε καθετί που τους θυμίζει τις μέρες που πέρασαν μέσα στο νοσοκομείο, 

καθώς φέρνουν στο μυαλό τους πόσο πολύ πόνεσαν σε εκείνο το περιβάλλον. 

( Richardson et al., 2006 ).  

Θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει πως το φανερό και παρατεταμένο άγχος των 

παιδιών πριν τις ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από 

γιατρούς, ψυχολόγους και νοσοκόμες με διάφορες φαρμακολογικές και ψυχολογικές 

στρατηγικές. Ιστορικά αυτό δεν συνέβαινε.  

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από στις Ηνωμένες Πολιτείες στα μέσα του 1980 

αποδείχθηκε πως τα περισσότερα καρκινικά κέντρα δεν χρησιμοποιούσαν 

προληπτική ιατρική περίθαλψη για τα μυελογράμματα ή τις βιοψίες ( Liossi, 2000 ). 

Σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1987, βρέθηκε πως μόνο το 30% των 

κέντρων χρησιμοποιούσε προληπτική ιατρική περίθαλψη ρουτίνας για παιδιά που 

υποβάλλονταν σε μυελογράμματα και βιοψίες. Χρησιμοποιούνταν μόνο αναισθητικά 

σκευάσματα χωρίς αναλγητικά χαρακτηριστικά και ένα είδος ασθενούς 

βενζοδιαζεπίνης ,επίσης χωρίς αναισθητικές ιδιότητες, που όμως δημιουργούσε ένα 

είδος αμνησίας ( Liossi, 2000 ). 

 Επίσης σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 29 παιδιατρικά ογκολογικά 

ινστιτούτα παρουσιάστηκε ότι το 20% αυτών δεν χρησιμοποίησε ποτέ κάποιο 

φάρμακο κατά τη διάρκεια των μυελογραμμάτων, και το 34% δεν χρησιμοποίησε 

ποτέ φάρμακο για τις παρακεντήσεις. Τα υπόλοιπα χρησιμοποιούσαν ένα συνδυασμό 

αναισθητικών φαρμάκων που δεν ήταν καθόλου ανεκτός στα παιδιά και τους 

προκαλούσε υπνηλία και αδυναμία. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν πως οι 

φαρμακολογικές θεραπείες κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να είναι πολύ 

προσεγμένες και δυστυχώς πολλές φορές δεν αρκούν μόνο αυτές για την 

αντιμετώπιση του άγχους και του πόνου που βιώνει ένα παιδί 

 ( Richardson et al., 2006 ). 
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Υπάρχει μία διάσταση  απόψεων μεταξύ των επιστημόνων για το αν πρέπει να δίνεται 

φαρμακολογική ή κάποια άλλη εναλλακτική θεραπεία ( συμπεριφοριστικές θεραπείες 

ή κλινική ύπνωση ) για την αντιμετώπιση του πόνου και του άγχους των παιδιών κατά 

τη διάρκεια των εξετάσεων. Υποεπιτροπή μίας ογκολογικής παιδιατρικής εταιρίας 

προτείνε επιθετική φαρμακολογική παρέμβαση, όπως για παράδειγμα ισχυρή τοπική 

ή ολική αναισθησία κατά τη διάρκεια των παρακεντήσεων και των μυελογραμμάτων. 

Για παιδιά κάτω των 5 ετών προτείνουν ολική αναισθησία και για μεγαλύτερα παιδιά, 

μία ατομική προσέγγιση που θα περιλαμβάνει τόσο φαρμακολογικές όσο και 

γνωσικο-συμπεριφορικές παρεμβάσεις είτε μόνες τους, είτε σε συνδυασμό  

( Richardson et al., 2006 ). 

Καθώς στο παρελθόν το 25% των ογκολογικών παιδιατρικών ασθενών δεν λάμβαναν 

αναλγητική θεραπεία για την πραγματοποίηση των επίπονων εξετάσεων και όσοι 

λάμβαναν κάποια θεραπεία συνήθως ήταν ακατάλληλη, είναι εμφανές πως κάποιες 

όψεις της διαχείρισης του παιδιατρικού πόνου έχουν βελτιωθεί σημαντικά , αλλά η 

διαχείριση του πόνου κατά τη διάρκεια της διάγνωσης και της θεραπείας συνεχίζει να 

είναι ασταθής και ανεπαρκής και οι επαγγελματίες υγείας δυσκολεύονται να 

αντιμετωπίσουν την άρνηση και την επιθετικότητα του παιδιού ( Liossi, 2000 ). 

Αρκετές φορές οι γιατροί και οι νοσοκόμες καταφεύγουν στη μη επιθυμητή πράξη 

του περιορισμού του παιδιού καθώς τους δυσκολεύει έντονα στη διεξαγωγή των 

εξετάσεων. Όλο αυτό φυσικά οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο άγχους, πόνου και 

αναστάτωσης ( Liossi, 2000 ) 

Δεν προκαλούν όμως μόνο οι εξετάσεις αισθήματα άγχους και αναστάτωσης στο 

παιδί, αλλά και η θεραπεία για την αντιμετωπίσει του καρκίνου. Η ένταση των 

προγραμμάτων χημειοθεραπείας έχουν σαν αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα 

τοξικότητας στον οργανισμό του ασθενούς. Μία από τις πιο συνηθισμένες 

εκδηλώσεις της τοξικότητας αυτής είναι η ναυτία και ο εμετός, η οποία όπως 

υποστηρίζουν οι γονείς των καρκινοπαθών παιδιών δημιουργεί τα περισσότερα 

προβλήματα και εξασθενεί ιδιαίτερα τα άρρωστα παιδιά τους. Αρκετά συχνά τα 

συμπτώματα αυτά γίνονται τόσο εξαντλητικά ώστε ο παιδιατρικός ασθενής γίνεται  

ανήμπορος σωματικά και κατ’ επέκταση ανίκανος να συνεχίσει τη χημειοθεραπεία, ή 

είναι τόσο εξασθενημένος ψυχολογικά ώστε αυτός ή οι συγγενείς του αρνούνται τη 

συνέχιση των θεραπειών. 
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 Τις τελευταίες δεκαετίες οι πρόοδοι στην κατανόηση της φυσιολογίας και 

φαρμακολογίας του εμετού και της ναυτίας έχουν οδηγήσει στην βελτίωση της 

ικανότητας ελέγχου αυτών των συμπτωμάτων. Νέα είδη αντιεμετικών φαρμάκων 

έχουν παρουσιάσει αξιοσημείωτη επιτυχία καθώς τα εξειδικευμένα αντιεμετικά 

σκευάσματα , και η θεραπεία του εμετού και της ναυτίας που σχετίζεται με 

κυτοτοξική χημειοθεραπεία έχουν βελτιωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια.  

Παρόλα αυτά δεν έχει επιτευχθεί πλήρης έλεγχος για όλους τους ασθενείς. Τρεις 

τύποι έμεσης-ναυτίας μπορεί να προκληθούν από κυτοτοξικά σκευάσματα: ο οξύς, ο 

επιβραδυμένος και ο αναμενόμενος. Αρκετοί ασθενείς που υποβάλλονται σε 

χημειοθεραπεία αντιμετωπίζουν ναυτία και εμετό στην προσδοκία της θεραπείας πριν 

από την πραγματική ενστάλαξη των χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων. Σε μία 

ανασκόπηση που πραγματοποίησαν οι Morrow και Dobkin για την προσδοκόμενη 

ναυτία και τον εμετό, παρατήρησαν, σύμφωνα με τα δεδομένα, ότι περίπου το 25% 

των ασθενών που υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία ανέπτυξαν αυτό το πρόβλημα 

μετά την τέταρτη θεραπεία ( Richardson et al., 2006 ).  

Ο Katz και συν. καθώς και ο Jay και συν. σε μελέτες που πραγματοποίησαν με 

παιδιατρικούς ασθενείς, απέδειξαν πως το ποσοστό άγχους που νιώθουν τα παιδιά 

,κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και της θεραπείας αυξάνεται, καθώς μειώνεται η 

ηλικία τους. Όσο μικρότερα είναι δηλαδή τα παιδιά, τόσο περισσότερο αγχώνονται 

κατά τη διάρκεια των διαδικασιών. Τα μεγαλύτερα παιδιά που μπορούν να 

καταλάβουν το νόημα και τη σημασία αυτών των διαδικασιών παρουσιάζονται πιο 

δεκτικά και συνεργάσιμα ( Liossi, 2000 ). 

Μία ανεπαρκής διαχείριση του πόνου μπορεί να προκαλέσει επιπλέον πόνο στο παιδί 

αλλά και άγχος στους γιατρούς. 

Διεξηχθεί μία ακόμα έρευνα, όπου δόθηκε σε μία ομάδα παιδιών που υποβάλλονταν 

σε μυελόγραμμα ένα ψευδοφάρμακο ( placebo ), και σε μία άλλη ομάδα που όμοια 

υποβάλλονταν σε μυελόγραμμα, ένα κανονικό αναλγητικό. Στο επόμενο 

μυελόγραμμα που πραγματοποιήθηκε, δόθηκε και στις δύο ομάδες αναλγητικό 

φάρμακο.Τα παιδιά που πρόσφατα είχαν λάβει το ψευδοφάρμακο, άρα είχαν πονέσει 

περισσότερο, δήλωναν πως πονούσαν περισσότερο από την ομάδα ελέγχου ( παιδιά 

που είχαν λάβει αναλγητικό φάρμακο ) παρόλο που αυτή τη φορά είχαν λάβει και οι 

δύο ομάδες αναλγησία. Παρά την προετοιμασία και το ισχυρό φάρμακο το άγχος και 

η αγωνία των μικρών παιδιών δεν μπόρεσαν να ελεγχθούν στην επόμενη διαδικασία , 
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η οποία απλά αύξησε την αντίληψη τους για τον πόνο. Πάντως παιδιά πάνω από την 

ηλικία των οκτώ ετών δεν παρουσίασαν όμοιες αντιδράσεις ( Liossi, 2000 ). 

Τα δεδομένα των ερευνών αποδεικνύουν πως τα μικρά παιδιά που έλαβαν μία 

ανεπαρκή αναλγησία, και βίωσαν μία αρνητική εμπειρία πόνου, θα θεωρούν πως και 

η επόμενη εμπειρία τους θα είναι εξίσου άσχημη. Αν συνυπολογίσουμε  το 

αναπτυξιακό τους επίπεδο αλλά και τις γνωστικές τους ικανότητες, μειώνεται ακόμα 

περισσότερο η πιθανότητα να επωφεληθούν από την προετοιμασία πριν την εξέταση.  

Αντιθέτως τα μεγαλύτερα παιδιά, χάρη στο διαφορετικό γνωστικό επίπεδο που 

βρίσκονται, είναι σε θέση να κατανοήσουν πως οι εξετάσεις αυτές είναι ζωτικής 

σημασίας και πως αν μία φορά η αναλγητική θεραπεία αποδείχθηκε ανεπαρκείς δεν 

σημαίνει πως δεν μπορεί να τροποποιηθεί και πως αυτό θα συμβεί και την επόμενη 

φορά. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα λοιπόν συνήθως προτείνεται στους γιατρούς 

πως την πρώτη φορά που πραγματοποιείται μία εξέταση, πρέπει η αναλγησία να είναι 

αποτελεσματική, σε αντίθεση με την παραδοσιακές στρατηγικές που επιθυμούν 

αρχικά μικρές δόσεις και μεγαλύτερες στη συνέχεια. 

Οι επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη φροντίδα των παιδιών που 

υπόκεινται σε διάφορες διαδικασίες για να αντιμετωπίσουν τον προκλητό πόνο από 

τις εξετάσεις και τη θεραπεία , έχουν ως πρωταρχικό μέλημα την επαρκή και 

αποτελεσματική διαχείριση του από την αρχή. Πριν τη διεξαγωγή των διαδικασιών, 

δημιουργείται ένα ατομικό σχέδιο θεραπείας για το κάθε πεδία όπου λαμβάνει υπόψη 

του την προσωπικότητα του παιδιού, την ιδιαιτερότητα της ασθένειας του, την 

οικογενειακή και κοινωνική του κατάσταση καθώς και άλλα χαρακτηριστικά του 

ασθενή. Είναι σημαντικό να δίνεται από την αρχή μία κατάλληλη και επαρκής 

αναλγησία στο παιδί, που μόλις έχει διαγνωσθεί με αυτή την τόσο σοβαρή νόσο που 

θα επιφέρει δριμύτατες αλλαγές τόσο στη δική του ζωή, όσο και της οικογένειας του, 

έτσι ώστε να μην έχει να αντιμετωπίσει επιπλέον το δυσβάσταχτο πρόβλημα του 

πόνου, που μπορεί να αποφευχθεί ( Liossi, 2000 ). 
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Τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης τεχνικών για τη 

διαχείριση αυτών των συμπτωμάτων, πέρα από τη φαρμακοθεραπεία που συνηθίζεται 

να χορηγείται στα παιδιά. . Ένας αξιοσημείωτος αριθμός μελετών έχει 

πραγματοποιηθεί για να αποδείξει ότι διάφορες συμπεριφοριστές επεμβάσεις 

φάνηκαν αποτελεσματικές τόσο στην αντιμετώπιση του προσδοκόμενου εμετού όσο 

και του εμετού μετά τη χημειοθεραπεία. Οι Hawkins και συν. πραγματοποίησαν μια 

μελέτη με 30 παιδιατρικούς ογκολογικούς ασθενείς ηλικίας 5 έως 17 ετών, όπου 

θέλησαν να μελετήσουν τα οφέλη της κλινικής ύπνωσης στην αντιμετώπιση της 

ναυτίας και του εμετού, σε σχέση με τα οφέλη που προέρχονταν από μη 

συγκεκριμένους θεραπευτικούς παράγοντες. Υπήρχαν δύο ομάδες ελέγχου μία που 

έλαβε τις συνηθισμένες παρεμβάσεις από το προσωπικό του νοσοκομείου και μία που 

είχε επαφή με ένα θεραπευτή, για ψυχολογική υποστήριξη και απόσπαση της 

προσοχής των παιδιών που υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία. Η τρίτη ομάδα, η 

πειραματική, ήταν εκείνη που έλαβε εκπαίδευση και χρησιμοποίησε την κλινική 

ύπνωση κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας. 

Όπως φάνηκε, μετά την επεξεργασία των δεδομένων, τα επεισόδια εμετού ναυτίας-

εμετού μειώθηκαν κατά 33% στην ομάδα που δέχθηκε κλινική ύπνωση και 11% στην 

ομάδα όπου ο θεραπευτής προσπαθούσε να αποσπάσει την προσοχή των παιδιών. 

Στην τρίτη ομάδα όπου έγιναν κοινές ιατρικές παρεμβάσεις στα παιδιά τα 

συμπτώματα δεν μειώθηκαν, αντιθέτως αυξήθηκαν σε ποσοστό 6%. 

Η σοβαρότητα και η ένταση του εμετού μειώθηκε κατά 40% στην ομάδα της 

ύπνωσης και 20% στην ομάδα του θεραπευτή. Αντίθετα στην τρίτη ομάδα υπήρχε μία 

αύξηση της τάξεως του 11% στη σοβαρότητα των συμπτωμάτων. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα η κλινική ύπνωση πριν και κατά τη διάρκεια της 

χημειοθεραπείας μειώνει το στρες των παιδιών. Είναι μία εύκολη τεχνική που παιδιά 

μπορούν να μάθουν και να την χειρίζονται μόνα τους. Η ύπνωση βοηθάει τα παιδιά 

να νιώθουν πιο ασφαλή και δυνατά (  Hawkins et al., 1995 ).     

Σε μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους Liossi, Hatira και White, 

αποδείχθηκαν ακόμα μια φορά οι ευεργετικές επιδράσεις της κλινικής ύπνωσης στην 

ανακούφιση του πόνου κατά τη διάρκεια παρακεντήσεων. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, τα παιδιά που συμμετείχαν στην ομάδα της ύπνωσης και έλαβαν μαζί 

και τοπική αναισθησία παρουσίασαν λιγότερο άγχος στην αναμονή των διαδικασιών, 

ανέφεραν λιγότερο πόνο κατά τη διάρκεια της παρακέντησης και είχαν πιο ήπιες 
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συμπεριφορικές αντιδράσεις που δεν συνοδευόταν από έντονο άγχος, σε σχέση με τις 

ομάδες που έλαβαν είτε μόνο τοπική αναισθησία είτε συνδυαζόμενη με τεχνικές 

διάσπασης της προσοχής ( Liossi, Hatira & White, 2006 ) 

Συχνά είναι αδύνατον να διαχωριστεί ο πόνος από το άγχος και το φόβο που νιώθει 

ένα παιδί κατά τη διάρκεια των ιατρικών διαδικασιών. Ένας συνδυασμός παραγόντων 

συμβάλλουν καθοριστικά στην δημιουργία μιας δυσάρεστης κατάστασης κατά τη 

διάρκεια των εξετάσεων, όπου τα παιδιά νιώθουν ότι δεν μπορούν να προβλέψουν τι 

θα τους συμβεί και θεωρούν πως χάνουν τελείως τον έλεγχο. Όλα αυτά τα αισθήματα 

έρχονται να ενισχύσουν και να επιβαρύνουν περισσότερο τον πόνο που νιώθουν τα 

παιδιά κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Ένα όφελος της ¨ νάρκωσης της συνείδησης¨ 

είναι πως τα παιδιά δεν θυμούνται αργότερα τη διαδικασία, είναι άνετα και 

χαλαρωμένα και δεν οδηγούνται σε ένα κύκλο επιπρόσθετου άγχους κάθε φορά που 

επαναλαμβάνουν μία εξέταση. Στα μειονεκτήματα ανήκει το γεγονός ότι κάποια 

παιδιά νιώθουν έντονη νάρκη που σε συνδυασμό με το φόβο και το άγχος τα κάνει να 

νιώθουν πλήρη αβοηθησία ( Richardson et al., 2006 ). 

Υπάρχουν βέβαια και κάποια παιδιά που δεν τα τρομάζουν ιδιαίτερα αυτές οι 

διαδικασίες και νιώθουν πως μπορούν να ανταπεξέλθουν επαρκώς σε αυτές χωρίς 

επιπρόσθετη βοήθεια. Οι Zelter και LeBaron ζήτησαν από 45 παιδιά να συμμετέχουν 

σε ένα εκπαιδευτικό ¨σεμινάριο¨ για την εκμάθηση υποστηρικτικών τεχνικών κατά τη 

διάρκεια των εξετάσεων. Δώδεκα (27%) από αυτά τα παιδιά αρνήθηκαν να 

συμμετέχουν ισχυριζόμενα πως μπορούσαν άνετα να ανταπεξέλθουν στις ιατρικές 

διαδικασίες χωρίς βοήθεια. Αυτά τα δεδομένα έχουν ενισχυθεί και από άλλες έρευνες 

( Richardson et al., 2006 ). 

Παράγοντες που συμβάλουν στην διακύμανση του πόνου και στις διαφορετικές 

συμπεριφορές άγχους στα παιδιά που υποβάλλονται σε επίπονες ιατρικές πράξεις, 

είναι το φύλο και η ηλικία του παιδιού, το άγχος των γονιών, ο αναμενόμενος από 

τους γονείς πόνος του παιδιού τους, ο γενικός πόνος που νιώθουν τα παιδιά για τις 

ιατρικές πράξεις και οι τρόποι που χρησιμοποιούν για να ανταπεξέρχονται στον φόβο 

τους. Κάποια παιδιά αντιδρούν περισσότερο από άλλα, αυτό όμως δεν σημαίνει πως 

αγχώνονται περισσότερο. Καμία φορά τα παιδιά που έχουν πολύ ενεργητικές 

αντιδράσεις και προσπαθούν να αποφύγουν τις διαδικασίες, χρησιμοποιούν την 

τακτική αυτή ως παράγοντα που τους αποσπά την προσοχή και αλλαγή την αντίληψη 

για τον πόνο που του προκαλούν οι εξετάσεις. Το φύλο επίσης είναι ένας πολύ 
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σημαντικός παράγοντας για τις αντιδράσεις των παιδιών στον πόνο. Σε μία έρευνα 

που πραγματοποίησε ο Katz και οι συνεργάτες του, φάνηκε ότι τα κορίτσια αντιδρούν 

πιο έντονα κατά τη διάρκεια των ιατρικών πράξεων ( Richardson et al., 2006 ). 

Μία έρευνα των Hubert και συνεργατών, έδειξε ότι τα παιδιά που ήταν καλά 

ενημερωμένα για  τη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων και είχαν συμμετέχει 

μάλιστα και ¨βοηθητικά¨ σε κάποια από αυτές , έδειχναν να διαχειρίζονται καλύτερα 

τον πόνο και το άγχος του όταν υποβάλλονταν σε κάποια επίπονη ιατρική πράξη 

 ( Hubert et al., 2009 ). 

O Βroome και οι συνεργάτες του βρήκαν ότι τα παιδιά που διατηρούσαν πιο 

ενεργητική στάση κατά τη διάρκεια των παρακεντήσεων ( έκαναν ερωτήσεις, 

προσπαθούσαν να πάρουν τον έλεγχο ή προέβαλλαν αντιρρήσεις ) ανέφεραν λιγότερο 

πόνο από τα παιδιά που διατηρούσαν παθητική στάση ( αγνοούσαν το προσωπικό, 

έμεναν σιωπηλά και έδειχναν να μην έχουν αισθήματα και δεν παραπονιόταν )  

( Broome et al., 1996 ). 

Μία καλή ¨τεχνική¨ για να νιώσουν τα παιδιά πως έχουν τον έλεγχο και για να 

αποσπαστεί η προσοχή τους από τον πόνο, είναι η προτροπή από τον γιατρό ή τον 

θεραπευτή να μείνει σιωπηλό αρχικά και όταν θεωρήσει πως είναι η κατάλληλη 

στιγμή να ουρλιάξει όσο πιο δυνατά μπορεί ( Richardson et al., 2006 ). 

Όλα τα παραπάνω δείχνουν πως τα παιδιά είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις 

επίπονες διαδικασίες διαχειριζόμενα καλά τον πόνο και το άγχος τους όταν 

χρησιμοποιούν κάποια εναλλακτική τεχνική για την αντιμετώπιση του πόνου που 

τους ταιριάζει. Αυτό τα κάνει να νιώθουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά 

και τα απαλλάσσει από τις αρνητικές επιδράσεις της φαρμακοθεραπείας ( νάρκη, 

θολούρα, έλλεψη ενεργητικότητας ), αν και σε κάποιες περιπτώσεις η 

φαρμακοθεραπεία είναι απαραίτητη αρκεί να είναι κατάλληλη και επαρκής. 
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3.3. O μεταστατικός πόνος στο παιδί με καρκίνο 

Ο πόνος παραμένει ακόμα και στις μέρες μας ως το πιο σοβαρό σύμπτωμα του 

καρκίνου. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο στη ζωή των ατόμων που πάσχουν από 

καρκίνο, όμως για τους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο, ο πόνος θεωρείται το πιο 

τρομακτικό σύμπτωμα. Οι ασθενείς τελικού σταδίου αναφέρουν πως ο πόνος που 

νιώθουν είναι αφόρητος ιδιαίτερα όταν έχει προηγηθεί κάποια μετάσταση. Το παιδί 

με καρκίνο είναι περιτριγυρισμένο από μία ομάδα γιατρών και άλλων επαγγελματιών 

υγείας που όμως πολλές φορές αδυνατούν να του προσφέρουν ανακούφιση από τους 

έντονους πόνους.  

Το 50%-75%  αντιμετωπίζουν σοβαρό πόνο μετά τη διάγνωση της μετάστασης 

( Ahmedzai, 1997 ). 

Οι πιο συχνές μεταστάσεις είναι αυτές που γίνονται στα κόκαλα και συνοδεύονται με 

πολύ ισχυρούς πόνους. Ο ασθενής δεν υποφέρει μόνο από το σύμπτωμα του πόνου 

αλλά και με την εφιαλτική συνειδητοποίηση ότι ο καρκίνος όχι μόνο θεραπεύτηκε 

αλλά αντίθετα υποτροπίασε και προχώρησε ακόμα περισσότερο. 

Έρευνες αποδεικνύουν πως παρά τις ισχυρές δόσεις οποιοειδών ο μεταστατικός 

πόνος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επαρκώς. Στους ασθενείς που υποφέρουν από 

μεταστάσεις παρέχεται ιδιαίτερη φροντίδα που σκοπό έχει να βελτιώσει την ποιότητα 

ζωής του και να τους ανακουφίσει από τον πόνο και από τα ενοχλητικά συμπτώματα 

που προκαλούν οι θεραπείες. Ο πόνος που σχετίζεται είτε με τον καρκίνο είτε με τις 

θεραπευτικές διαδικασίες επηρεάζει το 50% με 90% των καρκινοπαθών. Ο 

καρκινικός πόνος δεν επηρεάζει μόνο την ποιότητα ζωής του παιδιού, αλλά 

πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει πως ο πόνος είναι ένας σημαντικός παράγοντας 

επιβίωσης, και θεωρείται από μόνος του ως παράγοντας παθογένεσης τις δημιουργίας 

μεταστάσεων ( Zaza & Baine, 2002 ). 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Η διαχείριση του πόνου στο παιδί με καρκίνο 

 

 
 

Η φαρμακοθεραπεία είναι το κύριο μέσο για την αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου. 

Όπως αναφέρουν οι Χατήρα και Λιώση ¨ τα μη οπιοειδή και επικουρικά φάρμακα, οι 

νευρολυτικές και νευροχειρουργικές τεχνικές, οι εγχύσεις στα σημεία πρόκλησης του 

πόνου και η περιοχική αναισθησία μπορούν να προσφέρουν ικανοποιητική αναλγησία 

στο σύνολο σχεδόν των καρκινοπαθών¨ . 

¨ Παρ’ όλα αυτά, η προσέγγιση του πόνου, που λαμβάνει υπόψη της μόνο της 

φυσιολογικές παραμέτρους του, είναι ελλιπής. Η έρευνα έχει δείξει ότι η χρήση 

ψυχολογικών παρεμβάσεων , όπως η ύπνωση και διάφορες γνωσιακές- 

συμπεριφορικές τεχνικές, βελτιώνουν σημαντικά την κλινική εικόνα του ασθενούς¨ 

 ( Λιώση & Χατήρα, 1997 ). 

Παρακάτω θα αναφερθούν αναλυτικά οι μέθοδοι και οι τεχνικές διαχείρισης του 

πόνου που προκαλείται από τις εξετάσεις, του εμετού και της ναυτίας που είναι 

παρενέργειες της χημειοθεραπείας,  και του άγχους που προκαλούν στα παιδιά 

γενικώς όλες οι ιατρικές πράξεις. 
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4.1. Τεχνικές της κλινικής ύπνωσης στην αντιμετώπιση του πόνου 

 

 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΥΠΝΩΣΗΣ 

 
Το φαινόμενο της ύπνωσης συνοδεύει την ύπαρξη του ανθρώπου από την απαρχή της 

ακόμα. Οι πρωτόγονοι λαοί χρησιμοποιούσαν ευρύτατα τον υπνωτισμό στις 

θρησκευτικές τελετές τους. Οι αρχαίοι Έλληνες και Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν την 

ύπνωση ως μέσο θεραπείας. 

Μεταγενέστερα ο Franz Anton Mesmer ( 1734- 1815 ) χρησιμοποιούσε την ύπνωση 

για να θεραπεύει κυρίως υστερικούς ασθενείς. Τη διαδικασία αυτή την ονόμαζε 

μεσμερισμό. Στη συνέχεια με την ύπνωση ασχοληθήκαν κι άλλοι γιατροί όπως οι 

John Ellioston ( 1791- 1868 ) και  James Esdaile ( 1808- 1859 ). Και οι δύο αυτοί 

γιατροί χρησιμοποίησαν την ύπνωση ως μοναδικό αναισθητικό σε χειρουργικές 

επεμβάσεις. Ωστόσο, ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο ¨ύπνωση¨  ήταν ο James 

Braid ( 1795- 1860 ) και ήταν εκείνος που πρώτος ανέφερε το φαινόμενο της 

υποβολής στη διαδικασία της ύπνωσης.  

Στη Γαλλία υπήρξαν δύο μεγάλες σχολές που ασχολήθηκαν εκτενώς με την ύπνωση. 

Η σχολή του Salpetriere και η σχολή του Nancy. Συγκεκριμένα η σχολή του Nancy 

θεωρούσε την ύπνωση ένα απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο στο οποίο καθοριστικό 

ρόλο έπαιζε η υποβολή. 

Σημαντικοί επιστήμονες οι οποίοι οι οποίοι επίσης χρησιμοποίησαν την ύπνωση ήταν 

οι Joseph Breuer ( 1842- 1925 ) ο Pierre Janet και ο Freud.  

Μεγάλο πλήγμα για την ύπνωση επήλθε όταν ο Freud την εγκατέλειψε και την 

αντικατέστησε με τον ελεύθερο συνειρμό και την ψυχανάλυση.  

Το ενδιαφέρον για την ύπνωση τελικά αναζωπυρώθηκε κατά τη διάρκεια του 

δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και του πολέμου της Κορέας. 
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Στις μέρες μας η κλινική ύπνωση αποτελεί σπουδαίο όπλο στα χέρια των γιατρών και 

των ψυχολόγων για την χαλάρωση και την αντιμετώπιση του πόνου που βιώνουν οι 

ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο ( Χατήρα, Λιώση, 1997 ). 

 

 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ  

 

Η ύπνωση είναι μία από τις πιο εμπειρικά τεκμηριωμένες τεχνικές στη διαχείριση του 

προκλητού πόνου, ειδικά του πόνου που προκαλείται από τις παρακεντήσεις και τα 

μυελογράμματα. Η ύπνωση χρησιμοποιείται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους από 

διαφορετικούς θεωρητικούς, ερευνητές και κλινικούς. Έχουν πραγματοποιηθεί 

αρκετές προσπάθειες ορισμού της ύπνωσης, που αφορούν τόσο το ίδιο το φαινόμενο 

όσο και τους πιθανούς αιτιώδεις μηχανισμούς. Καμία προσπάθεια από αυτές ,όμως, 

δεν έδωσε ένα ικανοποιητικό και ολοκληρωμένο ορισμό που να απαντά σε όλες τις 

ερωτήσεις που αφορούν το συγκεκριμένο φαινόμενο . Το θέμα έχει τόσες πολλές 

συνεκδοχές ώστε κάθε προσπάθεια ορισμού προσκρούει πάνω σε εμπόδια και 

περιορισμούς και παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα. Η φύση της ύπνωσης είναι 

κάτι αμφιλεγόμενο, παρόλα αυτά έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς πολύ πριν ακόμα 

περιγράφει πρώτη φορά σαν φαινόμενο. 

Ο ορισμός που δόθηκε για την κλινική ύπνωση από την Αμερικανική Ψυχολογική 

Εταιρία είναι ο εξής:  

Η ύπνωση είναι μία διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας ένας επαγγελματίας 

υγείας ή ένας ερευνητής υποβάλλει ένα πελάτη, ένα ασθενή ή ένα πειραματικό 

υποκείμενο σε μία συγκεκριμένη αίσθηση, αντίληψη, σκέψη ή συμπεριφορά. 

Το υπνωτικό πλαίσιο γενικά εγκαθίστανται με μια διαδικασία εισαγωγής. 

Αν και υπάρχουν διάφορα θέματα υποβολής στην ύπνωση, τα περισσότερο 

περιλαμβάνουν υποβολές για χαλάρωση, ηρεμία και ευημερία. Οδηγίες για 

ονειροπόληση ή αναπόληση ευχάριστων εμπειριών είναι επίσης πολύ συνηθισμένες 

πράξεις στην κλινική ύπνωση. Στις παραδοσιακές μεθόδους τις ύπνωσης ζητείται από 
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τα άτομα να επικεντρωθούν σε κάποιο ερέθισμα εσωτερικό ή εξωτερικό ( οπτικό, 

ακουστικό, οσφρητικό, απτικό, μία ήρεμη, ευχάριστη εικόνα κ.λ.π ).  

Μία άλλη πολύ γνωστή μέθοδος εισαγωγής στην ύπνωση είναι το «γύρισμα των 

ματιών». Σε αυτή τη μέθοδο ο ασθενείς καλείται να κοιτάξει προς τα πάνω έχοντας το 

κεφάλι του σταθερό. Στη συνέχεια ο θεραπευόμενος κλείνει τα μάτια του και 

ακολουθεί μία συζήτηση με το θεραπευτή του όπου ο δεύτερος του αφηγήται μία 

ιστορία που περιλαμβάνει θεραπευτικές μεταφορές και συγκαλυμμένες υποβολές. 

Τα άτομα ανταποκρίνονται στην ύπνωση με διαφορετικούς τρόπους. Μερικοί 

περιγράφουν την ύπνωση σαν ένα διαφορετικό στάδιο συνειδητότητας. Άλλοι την 

περιγράφουν σαν μία φυσιολογική κατάσταση εστίασης της προσοχής, κατά την 

οποία νιώθουν χαλαρωμένοι και ήρεμοι. Σ’ αυτό που συγκλίνουν και συμφωνούν 

όλες οι απόψεις για την ύπνωση είναι πως τελικά είναι μία πολύ ευχάριστη 

διαδικασία. 

 

Μερικοί άνθρωποι είναι πολύ δεκτικοί στην διαδικασία της υποβολής, και άλλοι 

ανταποκρίνονται λιγότερο. Η ικανότητα ενός ατόμου να υποβάλλεται στη διαδικασία 

της ύπνωσης μπορεί να μειωθεί εξαιτίας προσωπικών φόβων και πεποιθήσεων που 

προέρχονται από κάποιες κοινές λανθασμένες αντιλήψεις. Παρά την εικόνα που μας 

δίνουν για την ύπνωση διάφορα βιβλία, ταινίες ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

άνθρωποι που έχουν υποβληθεί στην διαδικασία της ύπνωσης αναφέρουν πως ούτε 

στιγμή δεν έχασαν τον έλεγχο της συμπεριφοράς τους. Συνέχιζαν να γνωρίζουν ποιοι 

είναι και που βρίσκονται, και παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις τους έγινε υποβολή 

για  αμνησία, συνήθως θυμούνται όσα έβγαλαν από την ψυχή τους κατά τη διάρκεια 

της ύπνωσης. Η ύπνωση διευκολύνει τους ανθρώπους στην διαδικασία της υποβολής 

αλλά δεν τους εξαναγκάζει σ’ αυτήν. Η κλινική ύπνωση επίσης δεν αποτελεί από 

μόνη της μέσο θεραπείας. Περισσότερο είναι μία τεχνική που υποβοηθάει τη 

θεραπεία και πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα εξειδικευμένα πάνω σε αυτήν και 

αυστηρά για θεραπευτικούς σκοπούς ( Liossi, 2002 · Χατήρα, Λιώση, 1997 ).  
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Η ΥΠΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ 

 

Η τεχνική της κλινικής ύπνωσης έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς για την μείωση του 

πόνου στα παιδιά, αλλά και σε μεγαλύτερους  έφηβους ασθενείς, που πάσχουν από 

καρκίνο. Ο πόνος που προκαλείται στους παιδιατρικούς ασθενείς από τις διάφορες 

διαγνωστικές μεθόδους και τις θεραπευτικές εξετάσεις, είναι δυσβάστακτος. Η 

ύπνωση χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των επίπονων εξετάσεων στις οποίες 

υπόκεινται οι παιδιατρικοί ογκολογικοί ασθενείς και μάλιστα παρουσιάζει μεγάλη 

επιτυχία στη μείωση του πόνου, η οποία εξαρτάται πάντα από την ικανότητα που 

έχουν οι ασθενείς να περνούν σε κατάσταση ύπνωσης. Επιπλέον η ύπνωση  βοηθάει 

στη μείωση του άγχους των παιδιών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις θεραπευτικές 

διαδικασίες ( Λιώση & Χατήρα, 1997· Liossi, 2002 ).  

Σε μία σειρά ερευνών από τους Zelter & La Baron ( Χατήρα & Λιώση, 1997) 

βρέθηκε ότι σε ένα σύνολο 71 παιδιών και εφήβων η ύπνωση μείωσε σημαντικά και 

τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των εμετικών επεισοδίων. 

Αξίζει να αναφερθεί πως τα παιδιά ανταποκρίνονται σε μια πληθώρα μεθόδων 

εισαγωγής. Ο θεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα συνδυασμό από αυτές τις 

μεθόδους, με σχεδόν όποια σειρά επιθυμεί ώστε να βοηθήσει το παιδί να εισχωρήσει 

σε βαθειά ύπνωση . Η επιλογή για την καταλληλότερη εισαγωγή γίνεται με βάση τις 

προτιμήσεις, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού, γι’ αυτό είναι απαραίτητη 

η συνέντευξη με το παιδί πριν την έναρξη της διαδικασίας της ύπνωσης, αλλά και με 

βάση την εμπειρία και τη δημιουργικότητα του θεραπευτή. Η επιτυχία μιας 

υπνωτικής διαδικασίας θεωρείται πως περιορίζεται αρκετά αν ο θεραπευτής έχει 

ειδικευτεί σε μόνο μία ή δύο τεχνικές εισαγωγής κατάλληλες για παιδιά , ή επιχειρεί 

να χρησιμοποιήσει σε παιδιατρικούς ασθενείς τεχνικές για ενήλικες χωρίς να προβεί 

στις απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε η διαδικασία να είναι ταιριαστή σε αυτά. 

Οποιοσδήποτε θεραπευτής που αναλαμβάνει τη διαδικασία της ύπνωσης με παιδιά 

πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την διαδικασία ανάπτυξης των παιδιών αλλά και να 

έχει ειδικευτεί στο να δουλεύει με παιδιά στο βασικό του επάγγελμα ( παιδίατρος, 

παιδοψυχολόγος, παιδοψυχίατρος ).  
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Ο θεραπευτής πρέπει να αποφεύγει τις αυταρχικές οδηγίες στο παιδί του τύπου 

¨ τώρα θέλω να κάνεις αυτό που σου λέω¨. Τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να αποβούν 

μοιραίες και να επηρεάσουν αρνητικά την έκβαση της διαδικασίας. Το παιδί πρέπει 

να νιώθει πως συμμετέχει ενεργά στην όλη διαδικασία και πως έχει τον έλεγχο των 

πεπραγμένων. Σε καμία περίπτωση ο παιδιατρικός ασθενής δεν πρέπει να νιώσει πως 

κάνει κάτι καταναγκαστικά γιατί αυτό είναι κάτι που δεν τον βοηθάει να χαλαρώσει. 

Απαγορευτικές είναι, επίσης, οι οδηγίες του τύπου ¨ δεν επιτρέπεται να ανοίξεις τα 

μάτια σου όσο σκληρά και αν προσπαθήσεις για να το καταφέρεις αυτό ¨. Όλες αυτές 

οι απαιτήσεις αγχώνουν και πιέζουν πολύ το παιδί προκαλώντας τα αντίθετα από τα 

επιθυμητά αποτελέσματα ( Olness & Gardner, 1988) .  

Ενώ κάποια παιδιά αναμένουν και ωφελούνται από μία σχετικά τυπική διαδικασία 

ύπνωσης , κάποια άλλα προτιμούν διαδικασίες που είναι πιο απλές και με πιο τυχαία 

προσέγγιση. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να είναι επαρκής η οδηγία ¨ απλά 

σκέψου πως νιώθεις όταν χτίζεις ένα σπίτι με τουβλάκια στο σπίτι σου, άσε τον εαυτό 

σου να νιώσει έτσι τώρα ¨. 

Ο Έρικσον πίστευε πως τα παιδιά είναι σε θέση να υπνωτιστούν χωρίς να έχει 

υπάρξει πριν μία τυπική διαδικασία εισαγωγής. Αυτό όμως κάποιες φορές δημιουργεί 

προβλήματα στους θεραπευτές που έχουν μάθει να ακολουθούν μία τυπική 

διαδικασία εισαγωγής. Γι’ αυτό το λόγο ο θεραπευτής πρέπει πάντα να είναι σε θέση 

να τροποποιεί τη διαδικασία ανάλογα με τις πολιτισμικές τάσεις, τις νόρμες 

κοινωνικής συμπεριφοράς, τις συνηθισμένες μεθόδους του παιδιού για χαλάρωση και 

τις νοητικές του δυνατότητες. Νέες εξελίξεις στην τέχνη και στις επιστήμες που 

μπορεί να τραβήξουν το ενδιαφέρον των παιδιών θα μπορούσαν να ενσωματωθούν 

στη διαδικασία εισαγωγής. Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο θεραπευτής πως κάποιες 

παλαιότερες μέθοδοι μπορεί να είναι πλέον ξεπερασμένες ή ακατάλληλες για τις 

μελλοντικές γενιές παιδιών. Η διαδικασία της ύπνωσης για να είναι ωφέλιμη πρέπει 

να είναι και ευχάριστη στο παιδί. 
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Η τεχνική της ύπνωσης θα ήταν καλό να διεξάγεται σε ένα ήσυχο περιβάλλον, όπου 

δεν θα διακόπτεται από εξωτερικούς θορύβους. Ο ασθενής συνήθως είναι 

ξαπλωμένος. Παρά το γεγονός ότι ένα ήσυχο περιβάλλον προτιμάται κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής συνεδρίας ,με τα δεδομένα που επικρατούν στα 

νοσοκομεία οι διακοπές είναι συχνές. Αν αυτές οι διακοπές είναι ενσωματωμένες 

στην εισαγωγή και στην ονειροπόληση, ο ασθενής μπορεί να εξακολουθήσει να 

βρίσκεται σε βαθειά χαλάρωση, χωρίς να ενοχλείται από αυτούς . Για παράδειγμα 

μπορεί να δοθεί στον ασθενή η εξής οδηγία ¨ άφησε κάθε ήχο να μένει μακριά, 

υπενθυμίζοντας στον εαυτό σου πως μπορείς να νιώθεις απόλυτη χαλάρωση και πως 

οτιδήποτε άλλο βρίσκεται αρκετά μακριά για να σε ενοχλήσει¨ (  Olness, & Gardner, 

1988· Liossi, 2002).   

H διαδικασία της ύπνωσης χωρίζεται σε έξι φάσεις: 

1. προετοιμασία 

2. εισαγωγή 

3. βύθιση 

4. θεραπευτικές υποβολές  

5. μετα-υπνωτικές υποβολές 

6. τερματισμός 

 

Πριν τη διαδικασία της ύπνωσης ο υπνωτιστής πραγματοποιεί μια συζήτηση με το 

παιδί στη διάρκεια της οποίας του εξηγεί την χρησιμότητα της ύπνωσης, 

ξεκαθαρίζει τις λανθασμένες πεποιθήσεις του παιδιού για την ύπνωση και 

απαντάει σε οποιαδήποτε απορία του. Επιπλέον γίνεται συζήτηση πάνω σε 

πράγματα που αρέσουν και δεν αρέσουν στο παιδί, σημαντικές εμπειρίες της ζωής 

του, φόβοι ελπίδες και μέρη στα οποία το παιδί νιώθει άνετα. Η δημιουργία μιας 

ισχυρής θεραπευτικής σχέσης μεταξύ του παιδιού και του θεραπευτή κατέχει 

πολύ βασικό ρόλο στη διαδικασία της ύπνωσης. Ο μικρός ασθενής πρέπει να 

νιώθει άνετα με τον θεραπευτή του, να τον εμπιστεύεται αλλά και να νιώθει 

ασφάλεια κοντά του. Η θεραπεία με ύπνωση δεν επιδιώκει την παθητική υποταγή 

του ασθενή. Αντιθέτως δίνει έμφαση στην ενεργητική ανάμιξη του παιδιού και 

στον έλεγχο της κατάστασης και της πορείας της διαδικασίας από αυτό ( Liossi, 

2002). 
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Σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τον έλεγχο του πόνου είναι η ευελιξία της 

υπνωτικής διαδικασίας. Οι υπνωτικές τεχνικές πρέπει να επιλέγονται και να 

προσαρμόζονται με βάση τις ατομικές διαφορές των ασθενών, τις εμπειρίες και το 

ιατρικό τους γίγνεσθαι. Πριν την διαδικασία της ύπνωσης ο θεραπευτής ζητάει 

από το παιδί να του περιγράψει πως αντιλαμβάνεται τον πόνο του, πως τον 

φαντάζεται, πόσο έντονος είναι και τι συναισθήματα του προκαλεί, αλλά και τι 

τεχνικές έχει αναπτύξει το ίδιο το παιδί, μόνο του, για να αντιμετωπίζει τον πόνο. 

Ουσιαστικά ο θεραπευτής συνεργάζεται με τον παιδιατρικό ασθενή ώστε να 

επιλέξει την κατάλληλη για αυτόν αναλγητική υπνωτική τεχνική. Ας δούμε όμως 

σε γενικές γραμμές πως χωρίζονται οι τεχνικές αυτές:  

(α) οπτικές ( αλλαγή χρώματος, σχήματος μεγέθους του πόνου όπως τον 

αντιλαμβάνεται το παιδί, μαγική ομίχλη, μαγική πισίνα κ.λ.π ), 

 (β) αισθητηριακές ( άμεσες ή έμμεσες υποβολές για αναλγησία, αναισθησία 

γαντιού, αντικατάσταση, μετατόπιση, αλλαγή θερμοκρασίας κ.λ.π ),  

(γ) γνωσιακές ( αμνησία, επανερμηνεία, διάσχιση, ενδυνάμωση του εγώ κ.λ.π ), 

(δ) τεχνικές του Έρικσον ( θεραπευτικές μεταφορές κ.λ.π ). 

Η ύπνωση δεν προσφέρει μόνο ανακούφιση από τον πόνο στον ασθενή αλλά του 

δίνει και ένα γενικότερο αίσθημα ελέγχου. Έχει ένα εργαλείο στα χέρια του που 

τον βοηθάει να κάνει ο ίδιος πράγματα που είναι ωφέλιμα για τον εαυτό του και 

τον κάνουν να νιώθει καλύτερα ( Λιώση & Χατήρα, 1997 ) . 
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Οπτικές αναπαραστάσεις 

 
Αγαπημένο μέρος 

Η Λιώση Χ. ( Liossi, 2002, σελ. 158 ) αναφέρει οδηγίες που δίνονται στα παιδιά κατά 

τη διάρκεια της εισαγωγής. 

¨ Καθώς νιώθεις πιο χαλαρός, άφησε το μυαλό σου να πάει σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος 

– ένα μέρος όπου σε κάνει να νιώθεις ηρεμία , γαλήνη και ασφάλεια. Ο τόπος που πας 

θα μπορούσε να είναι ένα καινούργιο μέρος που δεν έχεις επισκεφθεί στο παρελθόν. 

Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πας σε αυτό καινούριο μέρος και να παρατηρήσεις 

τη βρίσκεται γύρω σου¨. 

 

   Σε αυτό το σημείο το παιδί υποβάλλεται ώστε να διευκολύνει την βαθύτερη        

εισχώρηση στη διαδικασία. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρατήρηση των  

λεπτομερειών που βρίσκονται γύρω- παρακολουθώντας τις σκιές, τα χρώματα, το 

φως, τους ήχους, νιώθοντας τον αέρα και τον ήλιο στο πρόσωπό τους, αγγίζοντας τα 

κοντινά τους αντικείμενα ( Liossi, 2002 ). 

 

Aν το παιδί δεν μπορεί να σκεφθεί ένα μέρος ο κλινικός το υποβάλλει σε κάτι σαν το 

παρακάτω: 

 

 ¨ Τώρα θέλω να σκεφτείς πως είναι ένα πολύ πολύ ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα, και 

είσαι ξαπλωμένος σε μία παραλία. Μπορείς να νιώσεις το ζεστό αεράκι να φυσάει στο 

σώμα σου και να περνάει μέσα από τα μαλλιά σου. Μπορείς να μυρίσεις τον αλμυρό 

αέρα που έρχεται από τη θάλασσα. Ο ουρανός και η θάλασσα είναι κρυστάλλινα μπλε. 

Μπορείς να νιώσεις τον ήλιο να φτάνει σε κάθε μυ του σώματός σου. Μακριά, μπορείς 

να ακούσεις τους γλάρους ,και μπορείς να δεις τα κύματα που σκάνε στην άμμο και 

επιστρέφουν ξανά πίσω. Μπορείς να δεις μια βαρκούλα στον ορίζοντα. Νιώθεις τη 

ζεστή άμμο και ακούς ξανά τον παφλασμό των κυμάτων. Μπροστά, πίσω…μπροστά, 

πίσω.….Μείνε λίγο να το απολαύσεις. Αν πραγματικά νιώθεις πως βρίσκεσαι στ’ 

αλήθεια εκεί, σήκωσε ένα δάκτυλο για ναι.     
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Αγαπημένη δραστηριότητα 

Το παιδί ερωτάτε για κάτι τι του αρέσει να κάνει πιο πολύ. Μετά την απάντηση του 

παιδιού ο θεραπευτής το παροτρύνει να μιμηθεί πως πραγματοποιεί στ’ αλήθεια τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

 

 Φαντασία τηλεοπτικού προγράμματος ( ή ταινίας ) 

Ζητείται από το παιδί να νιώσει όπως όταν παρακολουθεί το αγαπημένο του 

πρόγραμμα στην τηλεόραση, να κάτσει αναπαυτικά, να συντονίσει την τηλεόραση 

στο επιθυμητό κανάλι και να παρακολουθεί . Το παιδί ακούει τους ήχους, βλέπει τις 

εικόνες του αγαπημένου του προγράμματος. Έτσι σιγά σιγά χαλαρώνει και νιώθει 

πολύ όμορφα. 

 

Ανάλογα με τις προτιμήσεις του παιδιού το ο θεραπευτής το παροτρύνει να φανταστεί 

και άλλες όμορφες εικόνες κατά τη διαδικασία της εισαγωγής. 

Για παράδειγμα αν στην συνέντευξη έχει πει πως του αρέσουν τα λουλούδια, 

παροτρύνει το παιδί να σκεφτεί πως βρίσκεται σε ένα μεγάλο όμορφο κήπο γεμάτο 

λουλούδια. Του ζητάει να τα αγγίξει αν θέλει, να παρατηρήσει τα όμορφα χρώματά 

τους και να μυρίσει την γλυκιά οσμή τους. Το ενθαρρύνει να μαζέψει όσα λουλούδια 

θέλει από τον κήπο να τα κρατήσει για τον εαυτό του ή να τα κάνει δώρο σε κάποιον 

αγαπημένο του που θα χαρεί πολύ . Έτσι στο τέλος της διαδικασίας το παιδί θα νιώθει 

ευτυχισμένο ( Olness & Gardner, 1988 ). 
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Ακουστικές αναπαραστάσεις 

 
Παίζοντας ένα μουσικό όργανο 

Το παιδί καλείται να φανταστεί πως παίζει το αγαπημένο του μουσικό όργανο. Παίζει 

το αγαπημένο του κομμάτι, ακούει μία μία τις νότες, ακούει την γαλήνια μουσική στο 

μυαλό του. Γίνεται υποβολή στο παιδί πως παίζει πολύ καλά και αναπαραγάγει τους 

ήχους που πραγματικά του αρέσουν. 

Ο ασθενής μπορεί να κληθεί να κρατήσει το ρυθμό με το πόδι του. Όταν σταματήσει 

να το χτυπάει ο θεραπευτής ξέρει πως η ονειροπόληση τελείωσε. 

 

Κινητικές αναπαραστάσεις 

 
Αθλητικές δραστηριότητες 

Το παιδί επιλέγει το αγαπημένο του άθλημα. Φαντάζεται πως φοράει τα κατάλληλα 

ρούχα για το άθλημα αυτό, αναγνωρίζει το χρώμα και την υφή τους. Αναπαριστά στο 

μυαλό του τον αγώνα, σκέφτεται πως σκοράρει στην αντίπαλη ομάδα. Δίνονται 

οδηγίες στο μικρό ασθενή να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο των μυών του και να 

κατευθύνει τους συμπαίκτες του. Νιώθει χαρά γιατί βρίσκεται με το μέρος της 

νικήτριας ομάδας. Καλείται να παραμείνει στο παιχνίδι μέχρι το τέλος του αγώνα, 

μέχρι την απονομή  μεταλλίου στην ομάδα του. 

 

Παιδική χαρά 

Αν αρέσει στο παιδί να παίζει σε εξωτερικούς χώρους , ο θεραπευτής του ζητάει να 

φανταστεί πως βρίσκεται σε μία παιδική χαρά. Να κάνει κούνια ή να παίξει στην 

τσουλίθρα. O παιδιατρικός ασθενής φαντάζεται πως βρίσκεται πάνω στην κούνια. 

Χαλαρώνει καθώς κινείται μπροστά πίσω και νιώθει τον αέρα να γλιστράει γύρω από 

το σώμα του. Πηγαίνοντας στην τσουλίθρα παροτρύνεται να νιώσει όλο και 

περισσότερη άνεση και χαλάρωση καθώς τσουλάει προς τα κάτω, να φανταστεί όλη 

τη διαδικασία και να νιώσει όμορφα ( Olness & Gardner, 1988 ). 
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Τεχνικές διήγησης ιστορίας  

 
Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήται κυρίως σε περιπτώσεις μικρών παιδιών ή παιδιών 

που είναι ιδιαίτερα αγχώδεις για να συμμετάσχουν στις άλλες τεχνικές 

αναπαραστάσεων. Σε αυτή την περίπτωση ο θεραπευτής επινοεί μία ιστορία η οποία 

ταιριάζει στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα του παιδιού. Η ιστορία μπορεί να είναι 

μία φανταστική παραλλαγή ενός τηλεοπτικού προγράμματος, μια ολοκληρωτικά 

καινούργια επινοημένη ιστορία, ένα παραμύθι ή κάποιο άλλο θέμα με το οποίο το 

παιδί είναι εξοικειωμένο. Ο θεραπευτής ή φτιάχνει εντελώς μόνος του την ιστορία ή 

ζητάει από το παιδί να συνεισφέρει προσθέτοντας κάποιες δικές του ιδέες ώστε να 

ολοκληρωθεί η ιστορία όπως επιθυμούν και οι δύο ( Liossi, 2002). 

Με αυτόν τον τρόπο ο θεραπευτής προσπαθεί να εξάψει την χιουμοριστική πλευρά 

της φαντασίας του παιδιού επινοώντας ιστορίες με τους γιατρούς ή τις νοσοκόμες του 

νοσοκομείου, τους γονείς ή τους φίλους του παιδιού, κάτι που αποτελεί πολύ καλό 

αντίδοτο έναντι στο άγχος που νιώθει το παιδί. Τα περισσότερα παιδιά χαίρονται με 

τέτοιες ιστορίες αν και κάποια μεγαλύτερα μπορεί να επιμένουν πως η ιστορία έχει 

ειπωθεί λάθος. 

 Πάντως, αν και κάποιοι θεωρούν πως αυτού του είδους η τεχνική είναι περισσότερο 

μία τεχνική απόσπασης προσοχής παρά μία τεχνική ύπνωσης, έχει παρατηρηθεί πως 

στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας στενεύουν τα όρια της προσοχής και 

παρουσιάζεται μια διαφοροποιημένη αίσθηση, χαρακτηριστικά τα οποία είναι τυπικά  

στο στάδιο της ύπνωσης. Φυσικά το νόημα της διαδικασίας είναι να ενσωματώσει ο 

θεραπευτής υποβολές άνεσης, ηρεμίας και αναλγησίας.  

Επιπλέον θα ήταν καλό το άτομο που υπνωτίζει να έχει κατά νου πως η γλώσσα του, 

όταν διηγείται μία ιστορία σε ένα παιδί, πρέπει να είναι απλή και κατανοητή, ώστε να 

τον καταλαβαίνει καθώς και να εναρμονίζεται με το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού 

και την πολιτισμική του κουλτούρα ( Olness & Gardner, 1988 ).      
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Ιδεοκινητικές τεχνικές 

 
Στις ιδεοκινητικές τεχνικές ζητείται από το παιδί να επικεντρωθεί νοητικά στην ιδέα 

μίας συγκεκριμένης κίνησης αφήνοντας την κίνηση να συμβεί ασυναίσθητα χωρίς 

την συμβολή των μυών του ( Liossi, 2002 ). 

Αυτού του είδους οι τεχνικές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν ο θεραπευτής επιθυμεί να 

περάσει στο παιδί την ιδέα ότι είναι ικανό να κατακτήσει όλο και περισσότερο έλεγχο 

του πόνου και των σωματικών του αντιδράσεων που προηγουμένως φαινόταν να είναι 

ανεξέλεγκτες. Επίσης προωθεί την ιδέα πως η θετική στάση κάποιου μπορεί να 

επηρεάσει τη θεραπευτική διαδικασία και πως η επιθυμία και η δεκτική στάση μπορεί 

να αλλάξει εντελώς τα δεδομένα της παθητικότητας στη θεραπεία. Αυτές οι τεχνικές 

βοηθούν κυρίως παιδιά που βρίσκονται τουλάχιστον στη σχολική ηλικία, αλλά σε 

κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ωφελήσει και μικρότερα παιδιά ( Olness & Gardner, 

1988 ).  

 

 Οι πιο συνηθισμένες ιδεοκινητικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι το 

κατέβασμα του χεριού, η μετεώριση του χεριού και ακαμψία του χεριού. Όλες 

περιγράφονται ακολούθως:  

 

 

Χαμήλωμα του χεριού 

Οι οδηγίες μπορούν να δοθούν ως εξής: 

¨ Θα μετρήσουμε από το 1 μέχρι 3. Ένα, κοίτα ψηλά όσο μπορείς χωρίς να κινείς το 

κεφάλι σου. Δύο, κλείσε αργά τα βλέφαρά σου, κράτα τα μάτια σου πάνω, και πάρε  μια 

βαθειά αναπνοή. Στο τρία ξεφύσηξε, χαλάρωσε τα μάτια σου και άσε το σώμα σου να 

νιώσει χαλαρωμένο. Ωραία, τώρα θα σου σηκώσω το χέρι. Το νιώθεις βαρύ σαν να 

κρέμονται βαριά βιβλία από αυτό. Πολύ βαρύ, έτσι ώστε νιώθεις πως είναι αρκετά 

δύσκολο να το κρατήσεις στη θέση του, σαν όλα τα σχολικά σου βιβλία να κρέμονται 

από αυτό. Τώρα καθώς το χέρι σου πέφτει, μπορείς να νιώσεις δύο φορές μεγαλύτερη 

χαλάρωση από πριν, βαθιά χαλαρωμένος και ανακουφισμένος 

 ( Liossi, 2002 σελ. 160 ). 
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Μετεώριση του χεριού 

Εδώ, δίνονται οδηγίες στο παιδί να κάτσει αναπαυτικά στην καρέκλα με τα χέρια του 

ελεύθερα, ακουμπισμένα πάνω στα πόδια του. Στη συνέχεια ο μικρός ασθενής 

καλείται να κλείσει τα μάτια του, και να νιώσει όλες τους τις αισθήσεις και τα 

συναισθήματα να μαζεύονται στα χέρια και στα δάχτυλα του. Να νιώσει την υφή του 

υφάσματος στις παλάμες του, τη ζέστη από τα πόδια του και ένα πιθανό 

μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα και στις παλάμες των χεριών του. Το παιδί υποβάλλεται 

να νιώσει ένα συναίσθημα που ξεκινά στα δάχτυλά του και γίνεται όλο και 

δυνατότερο, μέχρι να αρχίσει το χέρι του να ανυψώνεται. Καλείται να νιώσει ένα ένα 

τα δάχτυλά του να ελαφραίνουν μέχρι να ανασηκωθεί ολόκληρο το χέρι του, όλο και 

ψηλότερα, ενώ ταυτόχρονα του δίνεται η υποβολή πως όσο σηκώνεται το χέρι του, 

και μένει μετέωρο, τόσο περισσότερο χαλαρωμένο και ξεκούραστο νιώθει το παιδί, 

μία χαλάρωση που κατακλύζει ολόκληρο το κορμί του ( Liossi, 2002 ). 

 

 

 

Ακαμψία του χεριού 

Ζητείται από το παιδί να τεντώσει το χέρι του και να σχηματίσει μία σφιχτή γροθιά. 

Το παιδί πρέπει να φανταστεί πως το χέρι του είναι τόσο δυνατό σαν να είναι από 

ατσάλι, και γίνεται όλα και δυνατότερο. Τόσο δυνατό που ο θεραπευτής δεν μπορεί 

να το κινήσει προς τα κάτω. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στη δύναμη του χεριού που 

δυναμώνει όσο θέλει. Με αυτό τον τρόπο το παιδί υποβάλλεται να νιώσει τη δύναμη 

που υπάρχει μέσα του και να ενισχύσει το εγώ του. Να διορθώσει την αυτοεικόνα του 

και να ξεπεράσει όσο μπορεί την σωματική αδυναμία που νιώθει ( Liossi, 2002 ).   
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Χέρια που κινούνται μαζί 

 

Παράδειγμα διαδικασίας:  

¨ Σήκωσε τα χέρια σου ίσια μπροστά σου, ώστε οι παλάμες σου να βλέπουν η μία την 

άλλη, σε μικρή απόσταση. Τώρα φαντάσου πως σε κάθε σου παλάμη βρίσκεται ένας 

πολύ δυνατός μαγνήτης, που τραβάει τα χέρια σου  να ενωθούν μεταξύ τους. Απλά 

σκέψου αυτούς τους μαγνήτες και άσε τα χέρια σου να ενωθούν μόνα τους χωρίς να 

καταβάλλεις καμία προσπάθεια να τα κινήσεις εσύ. Παρατήρησε πως όσο πιο κοντά 

είναι μεταξύ τους οι μαγνήτες, τόσο περισσότερο τραβάνε ο ένας τον άλλο. Και όσο 

περισσότερο τραβάνε τόσο περισσότερο πλησιάζουν και τα χέρια σου μεταξύ τους. 

Μέχρι που αγγίζουν το ένα το άλλο. Όταν αυτό συμβεί, απλά άσε ελεύθερα τα χέρια σου 

να πέσουν κάτω σε μία άνετη θέση, πάρε μια βαθειά ανάσα και νιώσε το σώμα σου να 

είναι τελείως χαλαρωμένο¨  ( Olness & Gardner, 1988, σελ. 66-67 ). 

 

 

 

Δυνατή βελανιδιά   

Αυτή η τεχνική χρησιμοποιήται κυρίως σε ομάδες, αλλά μπορεί να φανεί χρήσιμη και 

με παιδιά που δεν μπορούν να καθίσουν ήρεμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

Ζητείται λοιπόν από τα παιδιά να σταθούν ψηλά και υπερήφανα σαν μια δυνατή 

βελανιδιά. Φαντάζονται πως τα χέρια τους είναι κλαδιά και είναι τεντωμένα προς τον 

ουρανό, ενώ τα πόδια τους είναι ρίζες που ριζώνουν βαθιά στο πάτωμα, αδύνατα να 

κινηθούν. Έτσι το παιδί καλείται να νιώσει τη δύναμη της ακινησίας του, να νιώσει 

τον ζεστό ήλιο, τον αέρα, τη βροχή να πέφτουν πάνω του, όπως θα γινόταν και σε ένα 

ψηλό δέντρο. Έτσι το παιδί φαντάζεται πως είναι όλο και πιο δυνατό 

 ( Olness & Gardner, 1988 ).  
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Τεχνικές βύθισης  
Η τεχνική της σκάλας 

 

Ο θεραπευτής μπορεί να πει στον ασθενή: 

¨ Ίσως θα ήθελες να φανταστείς πως είσαι στην κορυφή μίας πανέμορφης σκάλας και 

εγώ στέκομαι ακριβώς δίπλα σου. Η σκάλα είναι καλυμμένη με ένα ακριβό, πολυτελές 

χαλί. Παρατήρησε το χρώμα του χαλιού και περιέγραψε μου το ( αναμένεται απάντηση 

από τον ασθενή ). Σωστά είναι «κόκκινο». Στέκεσαι με γυμνά πόδια πάνω στο χαλί. 

Καθώς στέκεσαι εκεί νιώθεις τα πόδια σου να βυθίζονται στην απαλή πολυτέλεια αυτού 

του ζεστού χαλιού. Καθώς κατεβαίνεις τις σκάλες, θα στέκομαι δίπλα σου, θα σε 

ακολουθώ βήμα βήμα, και θα μετράω τα βήματά σου. Καθώς θα κατεβαίνεις τη σκάλα 

θα νιώθεις όλο και πιο χαλαρωμένος/η. Τώρα έλα να κατέβουμε μαζί το δεύτερο 

σκαλοπάτι. Σύντομα θα φτάσεις τον πάτο της σκάλας….8…9….όλο και πιο κοντά στον 

πάτο της σκάλας……10! Νιώθεις αφάνταστα ανακουφισμένος σε αυτό το σημείο¨ 

 ( Liossi, 2002 σελ.161 )  

 

 

 

Η τεχνική της κυλιόμενης σκάλας και του ασανσέρ 

Οι τεχνικές αυτές αποτελούν παραλλαγές της τεχνικής με τη σκάλα. Στην τεχνική του 

ασανσέρ γίνεται υποβολή στον μικρό ασθενή να φανταστεί πως βρίσκεται μέσα σε 

ένα ασανσέρ μαζί με τον θεραπευτή, το οποίο τους πηγαίνει σταδιακά κάτω όλο και 

πιο βαθιά ( ή όλο και πιο πάνω ) κατά τη διάρκεια της ύπνωσης. Μαζί βλέπουν τους 

αριθμούς των ορόφων να αλλάζουν και να πηγαίνουν από το 20 στο 1 ή από το 1 στο 

20. Το ασανσέρ βυθίζεται μέχρι το σημείο που το παιδί επιθυμεί, έτσι ώστε να νιώθει 

πως έχει τον έλεγχο ή διαφορετικά, αν το θελήσει , χαλαρώνει αφήνοντας απλά τα 

πράγματα να συμβούν  ( Liossi, 2002 ).  
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Υποβολές για αναλγησία 

Όταν πλέον οι ασθενείς είναι αρκετά χαλαρωμένοι τους γίνονται υποβολές για 

αναλγησία. Οι διάφορες τεχνικές αναλγητικής υποβολής είναι οι εξής: 

 

Μετατόπιση του πόνου 

Σε αυτού του είδους την τεχνική ζητείται από τον ασθενή να μετατοπίσει την αίσθηση 

του πόνου που νιώθει έντονα σε κάποιο σημείο του σώματός του, σε ένα άλλο σημείο 

που τον πονάει λιγότερο και δεν του δημιουργεί τόσο έντονα αισθήματα άγχους. 

Γενικά θεωρείται πιο εύκολη η μετακίνηση του πόνου από την πλήρη εξάλειψη του. 

Γι’ αυτό το λόγο αυτού του είδους η τεχνική είναι πολύ χρήσιμη στην ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης των μικρών ασθενών καθώς νιώθουν πως είναι σε θέση να 

καταφέρουν να ελέγξουν τον πόνο τους. 

Oι υποβολές για μετατόπιση του πόνου μπορούν να γίνουν ως εξής: 

 

¨ Θα έχεις ήδη παρατηρήσει ότι ο πόνος έχει αρχίσει να κινείται, όλο και πιο ελαφριά. 

Καθώς προσπαθείς να διατηρήσεις αυτή την κίνηση νιώθεις πως ο πόνος έχει 

μετατοπιστεί από την πλάτη σου, στο αριστερό σου χέρι¨ ( Liossi, 2002 ). 

 

Αντικατάσταση συμπτώματος 

Σε αυτή την τεχνική ο ασθενής προσπαθεί να αντικαταστήσει ένα αλγικό  σύμπτωμα 

με κάποιο άλλο παρόμοιο, που είναι όμως λιγότερο οδυνηρό και δεν είναι τόσο 

έντονο. Για παράδειγμα ο πόνος που έχει προκληθεί από μία βιοψία, μεταλλάσετε στη 

φαντασία με κνησμό ( Liossi, 2002 ) . 

 
Μετατροπή του χρόνου 

Σε αυτή την τεχνική ο θεραπευτής υποβάλλει τον ασθενή ώστε να νιώθει πως ο 

χρόνος που ξοδεύει με το να πονάει περνάει πιο γρήγορα από ότι συμβαίνει με τον 

φυσιολογικό χρόνο ( Liossi, 2002 )  . 
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Προτροπή για μούδιασμα  

Ο θεραπευτής ακουμπώντας το χέρι του πάνω σε ένα συγκεκριμένο σημείο που ο 

ασθενής πονάει , τον υποβάλλει να νιώσει μούδιασμα και να ξεπεράσει έτσι τον πόνο. 

Να φανταστεί πως το σημείο αυτό είναι σαν να κοιμάται ( Liossi, 2002 ). 

 

 

Τοπική αναισθησία 

Οι μικροί ασθενείς φαντάζονται πως νιώθουν ένα θεραπευτικό μούδιασμα στο σημείο 

του πόνου ( Liossi, 2002 ). 

 

Αναισθησία με γάντι 

Το παιδί φαντάζεται πως το χέρι του έχει κνησμό που σταδιακά αρχίζει να 

μετατρέπεται σε μούδιασμα. Στη συνέχεια τοποθετεί το μουδιασμένο του χέρι στο 

σημείο του σώματος που πονάει. Το παιδί νιώθει το αίσθημα του μουδιάσματος να 

μεταφέρεται από το χέρι του σε εκείνο το σημείο ( Liossi, 2002 ). 

 

Κλείσιμο διακόπτη 

Σε αυτή την τεχνική ο θεραπευτής περιγράφει στο παιδί την διαδικασία του πόνου. 

Του εξηγεί πως το αίσθημα του πόνου μεταφέρεται στον εγκέφαλο μέσω νεύρων που 

βρίσκονται σε διάφορα σημεία του σώματος. Στη συνέχεια ο εγκέφαλος στέλνει 

μηνύματα πόνου πίσω στο σώμα. Πολλές φορές για επιπλέον κατανόηση της 

διαδικασίας παρουσιάζονται στο παιδί έγχρωμα σχέδια που την περιγράφουν 

παραστατικά. 

Ο θεραπευτής στη συνέχεια ζητάει από το παιδί να διαλέξει ένα διακόπτει ο οποίος 

θα κλείνει και θα ανοίγει όποτε επιθυμεί το παιδί. Ο διακόπτης αυτός, ο οποίος θα 

βρίσκεται σε όποιο σημείο του σώματος θέλει το παιδί, θα εμποδίζει τη διέλευση των 

σημάτων πόνου από τα νεύρα στον εγκέφαλο ή θα τα τροποποιεί. Αρχικά ζητείται 

από τα παιδιά να κλείνουν αυτούς τους διακόπτες για καθορισμένα χρονικά 

διαστήματα, ξεκινώντας από τα 10-15 δευτερόλεπτα, αυξάνοντας προοδευτικά το 

χρόνο αυτό ( Liossi, 2002 ) . 
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Απομάκρυνση 

Οι αισθητικές υπνωτικές υποβολές μπορούν ακόμα να δημιουργήσουν μία αίσθηση 

απομάκρυνσης του αλγικού συμπτώματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο παιδιατρικός 

ασθενής είναι σε  θέση να περιγράψει επακριβώς τον πόνο του, αποστασιοποιημένος 

από αυτόν, χωρίς να τον επηρεάζει. Η αντίληψη του πόνου μπορεί να εξακολουθεί να 

υπάρχει, όμως ο ασθενής δεν υποφέρει πια από αυτόν. 

Ο ασθενής καλείται να φύγει από το σώμα του και να ταξιδέψει με την φαντασία του 

οπουδήποτε επιθυμεί και του αρέσει, μακριά από το νοσοκομείο και την καθημερινή 

ρουτίνα ( Liossi, 2002 ). 

 

Έμμεσες υπνωτικές υποβολές 

Πέρα από τη βασική τεχνική της ύπνωσης ο Έρικσον ανέπτυξε κάποιες άλλες νέες 

καινοτόμες μεθόδους που διαφέρουν από την συνηθισμένη τεχνική της ύπνωσης.  

Σε αυτή την τεχνική ο Έρικσον συνήθιζε να είναι πιο χαλαρός και ¨φλύαρος¨. 

Επιδίωκε  συζητήσεις με τον ασθενή όπου προσπαθούσε να προωθήσει μία έμμεση 

διαδικασία υποβολών, τις οποίες περνούσε στον ασθενή χωρίς αυτός να τις 

καταλαβαίνει συνειδητά. Η επικοινωνία αυτή δεν ήταν συγκεκριμένη και ήταν 

έμμεση, ασαφής και συχνά συγκαλυμμένη. Οι υποβολές μπορεί να ήταν 

ενσωματωμένες σε μία κατά τα άλλα καθημερινή, συνηθισμένη συζήτηση. Μερικές 

λέξεις κλειδιά μπορεί να ήταν ενσωματωμένες ή να υπονοούνταν μέσα σε ανέκδοτα, 

ιστορίες, μεταφορές, παραβολές, λογοπαίγνια κ.α. Αυτό το τέχνασμα 

χρησιμοποιήθηκε για να διαλύσει τα συνηθισμένα πλαίσια των ασθενών και να τους 

ωθήσει να ψάξουν νέες πιθανές αποκρίσεις. 

Στη συνέχεια παραθέτονται δύο θεραπευτικές μεταφορές που αποδείχθηκαν 

αποτελεσματικές στην θεραπεία του προκλητού καρκινικού πόνου ( Liossi, 2002 ).    

 

Η μεταφορά ξεκούρασης στον ήλιο ( τροποποιημένη από τον Levitan ) 

¨Δες τον εαυτό σου να κάθεται σε μία όμορφη παραλία κατά το ηλιοβασίλεμα. 

Παρατήρησε το φωτεινό κόκκινο ήλιο να κατεβαίνει μακριά στον ορίζοντα…δες τον 

ήλιο να βυθίζεται σταδιακά στη θάλασσα…Δες τα χρώματα να αλλάζουν από κόκκινο 

σε μωβ και μετά μπλε. Απόλαυσε την ηρεμία. Η ηρεμία είναι διαθέσιμη όποτε επιθυμείς 

και όποτε τη χρειάζεσαι. Απλά πρόσφερε στον εαυτό σου, το δικό του μοναδικό τρόπο 

χαλάρωσης¨ ( Liossi, 2002, σελ.164 ).  
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Η μεταφορά του μεξικάνικου φαγητού ( τροποποιημένη από τον Hammond ) 

¨ Θυμάμαι την πρώτη φορά που έφαγα μεξικάνικο φαγητό...Έφαγα κεφτέδες με 

κόκκινοι πιπέρι. Περιείχε τόσο πολύ κόκκινο πιπέρι ώστε η μύτη μου άρχισε να τρέχει, 

τα μάτια μου δάκρυσαν και το στόμα μου συνέχισε να καίει όσο και αν έπινα κρύο νερό. 

Όμως τον επόμενο χρόνο τον πέρασα μένοντας στο Νέο Μεξικό… Δεν ξέρω πως ή πότε 

αλλά το σώμα μου προσαρμόστηκε και άλλαξε…ή ίσως άλλαξε το μυαλό μου…το στόμα 

μου προσαρμόστηκε…σχεδόν σαν, να είχε με κάποιο τρόπο δημιουργήσει ένα τύλο….¨ 

( Liossi, 2002, σελ.165 ). 
 

 

 

 
Υπνωτικές υποβολές για τον έλεγχο του προκλητού πόνου 
 
Άμεσες υποβολές  

Αναισθησία γαντιού 

Τοπική αναισθησία 

Κλείσιμο διακόπτη 

Τοπική αναισθησία 

Μετατόπιση πόνου 

Μετατροπή χρόνου 

Αντικατάσταση συμπτώματος 

Φαντασίωση ανακούφισης πόνου 

 

Έμμεσες υποβολές  

Θεραπευτικές ιστορίες και μεταφορές 
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Μετα-υπνωτικές υποβολές   

 
Σκοπός των μετα-υπνωτικών υποβολών είναι να διατηρήσουν συνήθως τις επιδράσεις 

τους αφού έχει τελειώσει η διαδικασία της ύπνωσης. Συνήθως γίνεται μία νύξη που 

αναφέρεται στην εμπειρία υποβολής. Οι υποβολές κατά κύριο βαθμό στηρίζονται στη 

φαντασία και στην ονειροπόληση, και έτσι ο ασθενής έχει δύο εικόνες του εαυτού 

του, μία οπτική και μία φαντασιακή. Τώρα πλέον ο ασθενής γνωρίζει πως μπορεί να 

χαλαρώνει και να νιώθει όμορφα κάθε φορά που κάτι τον αγχώνει. Το μόνο που έχει 

να κάνει είναι να πάρει μία βαθειά, αργή αναπνοή και να φέρει τη φανταστική εικόνα 

στο μυαλό του. Αμέσως θα νιώθει την ένταση να μειώνεται και το σώμα του να 

νιώθει πιο άνετα. Κάθε φορά που το επιθυμεί μπορεί να προσθέτει στην αναλγητική 

εικόνα  και υποβολές για επιπλέον χαλάρωση ( Liossi, 2002 ). 

 

 

Τερματισμός 

 
Στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για τον τερματισμό της διαδικασίας της 

ύπνωσης, ο θεραπευτής θα πρέπει να λάβει υπόψη και τις ανάγκες των ασθενών του 

για  δόμηση της διαδικασίας. Τα μικρά παιδιά σε αντίθεση με τους ενήλικες 

προτιμούν διαδικασίες οι οποίες δεν είναι τυπικές. Αν ,όμως, μια δομημένη 

διαδικασία δείχνει να βοηθάει τότε ο θεραπευτής μπορεί να προτείνει στον ασθενή το 

μέτρημα μέχρι ένα συγκεκριμένο νούμερο, χρησιμοποιώντας υποβολές που θα 

παροτρύνουν τον ασθενή να ανοίξει τα μάτια του όταν ο θεραπευτής σταματήσει να 

μετράει. Αν από την άλλη δεν αρέσουν στον ασθενή οι δομημένες διαδικασίες τότε ο 

θεραπευτής του μπορεί να του πει ¨ απόλαυσε την χαλαρωτική εμπειρία της ύπνωσης 

και όταν είσαι έτοιμος άνοιξε ήρεμα τα μάτια σου. Όταν γίνει αυτό θα είσαι πάλι στο 

ίδιο επίπεδο εγρήγορσης όπως πριν¨ ( Liossi, 2002 ).   
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Άλλες τεχνικές….. 

 
Καθοδήγηση της αναπνοής 

Εδώ το παιδί καλείται να επικεντρωθεί στην αναπνοή του. Να μετράει τις εισπνοές 

και εκπνοές του, να νιώθει πως οι μύες του στήθους φαρδαίνουν του και στη συνέχεια 

χαλαρώνουν. Προσπαθεί να ελέγξει και να χαλαρώσει τους μύες και τις αναπνοές 

του, μέχρι να νιώσει και το ίδιο απόλυτη χαλάρωση και άνεση  

( Olness & Gardner, 1988 ).  

 

Η τεχνική με το λούτρινο αρκουδάκι 

Αυτή η μέθοδος μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για τους μικρούς ασθενείς τον 

οποίων ο ύπνος είναι απαραίτητος σε προ- ή μετεγχειρητικές διαδικασίες. Τα μικρά 

παιδιά είναι πολύ πιθανό να αντιδράσουν αν τους γίνουν έμμεσες υποβολές για ύπνο. 

Έτσι το ρόλο εκείνου που κοιμάται τον παίρνει ένα λούτρινο αρκουδάκι. Ο 

παιδιατρικός ασθενής καλείται να παρατηρήσει πόσο άνετα και ήσυχα ξαπλώνει το 

αρκουδάκι όταν κοιμάται. Το παιδί παροτρύνεται να  χαϊδέψει το αρκουδάκι απαλά 

μέχρι να αποκοιμηθεί, και έπειτα παρατηρεί την ηρεμία του ύπνου του αλλά και την 

χαλάρωση που νιώθει εκείνη τη στιγμή. Αυτό βοηθάει και το ίδιο το παιδί να 

χαλαρώσει και να αποκοιμηθεί  ( Olness & Gardner, 1988 ).  
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Τεχνικές ¨περισπασμού και χρησιμοποίησης¨  

Αυτές οι μέθοδοι στηρίζονται στις τεχνικές που ανέπτυξε ο Έρικσον ( 1959 ), και 

είναι ιδιαίτερα βοηθητικές σε παιδιά τα οποία φοβούνται ή βρίσκονται σε κατάσταση 

σοβαρού πόνου. Αυτές οι τεχνικές τραβούν την προσοχή με ένα φαινομενικά μη 

λογικό τρόπο, μετατοπίζοντας την προσοχή από μία αρνητική σε μία θετική 

προοπτική της κατάστασης. Αν ο θεραπευτής καταφέρει να τραβήξει την προσοχή 

του παιδιού, τότε η μεταφορά μπορεί να γίνει αυθόρμητα και το παιδί να δεχτεί 

ευκολότερα τις υποβολές του. Η επιτυχία αυτής της τεχνικής στηρίζεται πρωταρχικά 

στην δημιουργικότητα και στη φαντασία του θεραπευτή ( Olness & Gardner, 1988 ).   

 

Παραδείγματα αυτών των τεχνικών είναι τα εξής:  

   ¨ Πονάει και πιθανόν να πονάει ακόμα περισσότερο. Αναρωτιέμαι αν αυτός ο πόνος 

σταματήσει σε 5, σε 7 λεπτά ή σε 20 δευτερόλεπτα ή ακόμα και αμέσως τώρα.¨ 

   ¨ Αυτά είναι πραγματικά σπαρακτικά δάκρυα. Μπορείς να κλάψεις λίγο περισσότερο 

ακόμα; Αναρωτιέμαι πιο μάτι θα καταφέρει να βγάλει περισσότερα δάκρυα.¨ 

   ¨ Το δεξί σου χέρι πονάει. Έλα να σιγουρευτούμε μαζί πως δεν είναι πληγωμένο και 

το αριστερό. Πονάει μήπως εδώ….ή εδώ…ή εδώ;¨   

 ( Olness & Gardner, 1988, σελ. 73 ).   
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Αυτό- ύπνωση 
 

Η αυτό-ύπνωση είναι συχνά πολύ χρήσιμη ιδιαίτερα σε περιπτώσεις παιδιών, τα 

οποία νιώθουν άβολα στο ενδονοσοκομειακό περιβάλλον, παρουσιάζουν 

ανεπιθύμητες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και τέλος και βασικότερο 

σε περιπτώσεις παιδιών που δεν μπορούν να υποφέρουν τον πόνο που νιώθουν.  

Τα παιδιά επωφελούνται με αρκετούς τρόπους μέσω της αυτό-ύπνωσης. Οι δύο 

σημαντικότεροι είναι οι εξής: (1) Πρώτα απ’ όλα, αποκτούν την αίσθηση του ελέγχου 

πάνω στο σώμα τους, πράγμα που τα κάνει να νιώθουν ανεξάρτητα και γεμάτα 

αυτοπεποίθηση. Αισθάνονται πως έχουν αποκτήσει μία πολύ σημαντική δεξιοτεχνία 

και αυτό ενισχύει την αίσθηση αυτό-εκτίμησής τους. (2) Η επιθυμητή συμπεριφορά 

ενισχύεται συχνά από την επανάληψη κατάλληλων ασκήσεων ονειροπόλησης.  

Το βασικό πρόβλημα στην διδασκαλία τις αυτό-ύπνωσης είναι πως οι θεραπευτές δεν 

μπορούν να είναι σίγουροι ότι τα παιδιά σε καθημερινή βάση ή έστω όποτε είναι 

απαραίτητο. Σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Kohen, Olness, Colwell 

και Heimel ( 1989 ), βρέθηκε ότι τα παιδιά βαριόνταν συχνά να ακολουθήσουν την 

προκαθορισμένη εξάσκησή τους ή το ξεχνούσαν όπως ανέφεραν. Ακόμα και κάτω 

από πολύ ευνοϊκές συνθήκες όπως είναι η συνεργασία με τους γονείς, η άριστη 

ανταπόκριση του παιδιού στην ύπνωση, και ένας θεραπευτής πολύ επικουρικός και 

συνεργάσιμος , τα παιδιά δεν διατηρούν το ενδιαφέρον τους οξυμμένο μετά από 

κάποιο χρονικό διάστημα. Ένας εξαιρετικά μικρός αριθμός παιδιών θα συνεχίσει τη 

διαδικασία της αυτό-ύπνωσης μετά το πέρας μερικών μηνών   

 ( Olness & Gardner, 1988 ).  

Μερικά παιδιά αρνούνται να εκπαιδευθούν στην διαδικασία της ύπνωσης όταν τους 

προτείνεται. Παράγοντες που δημιουργούν αυτή την άρνηση μπορεί να θεωρηθούν, οι 

πεποιθήσεις ανεπάρκειας που έχουν τα παιδιά όταν καλούνται να λύσουν μόνα τους 

κάποια προβλήματα, η ηλικία και το αναπτυξιακό στάδιο, η μεταβίβαση με τον 

θεραπευτή, ο φόβος ότι οι θεραπευτικές επισκέψεις θα διακοπούν αν το παιδί 

εκπαιδευτεί στην αυτό-ύπνωση και τη χρησιμοποιεί μόνο του ανεξάρτητα, καθώς και 

η γονεϊκή άρνηση. Ωστόσο τα προβλήματα άρνησης μπορούν να ξεπεραστούν. Σε 

περιπτώσεις πολύ μικρών παιδιών συχνά ετοιμάζεται μία κασέτα για ενημέρωση των 

γονέων ή ο ένας από τους δύο γονείς μπορεί να συμμετάσχει στην διαδικασία της 
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εκπαίδευσης. Αυτό ωφελεί πολύ τους γονείς, των οποίων τα παιδιά πάσχουν από 

χρόνιες ασθένειες καθώς από τη μία γνωρίζουν προσωπικά τους θεραπευτές και τη 

θεραπευτική διαδικασία και από τη άλλη μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν ενεργά 

στην πορεία της ( Olness & Gardner, 1988 ).  

 
Οι θεραπευτές διδάσκουν τη διαδικασία αυτό- ύπνωσης στα παιδιά, καθώς επιθυμούν 

να τα αναμίξουν ενεργά στην διαδικασία της θεραπείας τους, να τους εκπαιδεύσουν 

σε δεξιότητες που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνα τους για να βοηθήσουν τον 

εαυτό τους, και να τα κάνουν να αναπτύξουν περισσότερη αυτοπεποίθηση για τον 

εαυτό τους, αλλά και ανεξαρτησία.   

Σύμφωνα με τον Gardner, υπάρχουν τρία μεθοδολογικά βήματα στη διδασκαλία της 

αυτό-ύπνωσης στα παιδιά, τα οποία μπορούν να ολοκληρωθούν εύκολα στη διάρκεια 

μίας συνεδρίας. 

• Βήμα 1. Σε αυτό το σημείο ο θεραπευτής χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους 

εισαγωγής και μεθόδους βύθισης, δίνοντας έμφαση συνήθως στην 

ονειροπόληση και στις ιδεοκινητικές τεχνικές. Στη συνέχεια αφήνει το παιδί 

να απολαύσει την ονειροπόληση, και έπειτα ο θεραπευτής ρωτάει το παιδί αν 

θέλει να μετρήσει σιγανά από το πέντε μέχρι το ένα, όπου το παιδί ανοίγει τα 

μάτια τους το τρία και στο ένα είναι πλήρως αφυπνισμένο. Ο θεραπευτής 

αναφέρει στο παιδί πως αυτή τη διαδικασία μπορεί να την ακολουθήσει μόνο 

του τώρα πια, όποτε θέλει χωρίς να χρειάζεται βοήθεια. Αιφνίδια διακοπή της 

ύπνωσης θα ήταν καλό να συζητηθεί σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

• Βήμα 2. Ο θεραπευτής κάνει μία συζήτηση με το παιδί και μαζί αποφασίζουν 

ποια από τις μεθόδους εισαγωγής που πραγματοποίησαν στο βήμα ένα, είναι η 

καταλληλότερη ώστε να την κρατήσουν. Έπειτα ο θεραπευτής ζητάει από το 

παιδί να του περιγράψει λεπτομερώς τις διαδικασίες εισαγωγής που διάλεξαν , 

ώστε το παιδί να νιώσει την ίδια χαλάρωση και να περάσει ξανά, απλά και 

φυσικά σε κατάσταση ύπνωσης. Πιθανόν, ο θεραπευτής να προσθέσει 

λεπτομέρειες , αν η διατύπωση του παιδιού είναι πολύ γενική. Στη συνέχεια ο 

θεραπευτής δίνει λίγο χρόνο στο παιδί, το καθησυχάζει αν χρειάζεται, και 

όταν είναι ξανά έτοιμο του ζητάει να επιστρέψει στο φυσιολογικό επίπεδο 

εγρήγορσης. Τυχόντα προβλήματα είναι απαραίτητο να συζητούνται από το 

παιδί και τον θεραπευτή. 
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• Βήμα 3. Η διαδικασία αυτή είναι ίδια με το βήμα 2. Η μόνη διαφορά εδώ, 

είναι πως το παιδί επαναλαμβάνει τη διαδικασία σιωπηλά. Το παιδί γνέφει για 

να γνωστοποιήσει στον θεραπευτή πως έχει πραγματοποιήσει την ύπνωση με 

επιτυχία. Μετά από το πέρας κάποιων λεπτών το παιδί επιστρέφει στο στάδιο 

της φυσιολογικής εγρήγορσης. Οποιοδήποτε πρόβλημα ή ερώτηση προκύψει 

συζητιέται, και μετά από όλη αυτή τη διαδικασία το παιδί γεμάτο 

αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τον εαυτό του, είναι έτοιμο να 

χρησιμοποιήσει την αυτό-ύπνωση  ( Liossi, 2002 ).   

 

 

Αξίζει να αναφερθεί, αν και δεν είναι θέμα που συζητιέται συχνά πως κάποιες 

φορές η ύπνωση μπορεί να είναι μία ιδιαίτερα αγχογώνα διαδικασία για μερικά 

παιδιά. Σε κάποιες περιπτώσεις οι παιδιατρικοί ασθενείς αδυνατούν να 

χαλαρώσουν ή νιώθουν περίεργα με την όλη διαδικασία μεταφέροντας έτσι τη 

νευρικότητά τους στον θεραπευτή .Σε κάθε περίπτωση ο θεραπευτής πρέπει να 

παραμένει ήρεμος και ψύχραιμος, να μιλάει αργά και ήρεμα στο παιδί και να του 

εξηγεί πως όλα θα πάνε καλά ( Liossi, 2000 ). 

 

Ολοκληρώνοντας, υπάρχουν πλέον ισχυρές ενδείξεις, από τις οποίες κάποιες 

προέρχονται από αξιόπιστα ευρήματα εργαστηριακών ερευνών και μελετών 

ατομικών περιπτώσεων και άλλες από κλινικά πειράματα που υποστηρίζουν την 

αποτελεσματικότητα της ύπνωσης σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του πόνου. Μέχρι 

στιγμής υπάρχουν ευρήματα που υποστηρίζουν τις ευεργετικές επιδράσεις της 

ύπνωσης σε μετεγχειρητικούς πόνους αλλά κυρίως στον χρόνιο πόνο που 

προκαλεί ο καρκίνος. Εντούτοις, η ύπνωση δεν είναι εφικτή σε όλους τους 

παιδιατρικούς ασθενείς. Στην πραγματικότητα υπάρχουν ατομικές διαφορές όσον 

αφορά την υποβολιμότητα στην ύπνωση, αλλά και οι απόψεις και πεποιθήσεις 

που έχει ο μικρός ασθενής, και οι γονείς του, για την ύπνωση μπορεί να 

επηρεάσουν την ικανότητά του να υποβάλλεται ή να αυτουποβάλλεται σε 

κατάσταση ύπνωσης. Πάντως , τα παιδιά είναι πιο δεκτικά στην διαδικασία της 

ύπνωσης συγκριτικά με τους ενήλικες ( Liossi, 2000 · Dimatteo & Martin, 2006 ). 
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4.2  Γνωστικο- Συμπεριφορικές παρεμβάσεις  αντιμετώπισης του 

πόνου 

 
O χρόνιος και περιοδικός πόνος στα παιδιά και στους εφήβους θεωρείται στις μέρες   

μας σαν ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα, εξαιτίας της επικράτησής του, της αρνητικής 

επίδρασης που προκαλεί στην λειτουργικότητα και στην ποιότητα ζωής των παιδιών, 

καθώς και στην κοινωνική και οικονομική επιβάρυνση που αυτός επιφέρει. 

Συστηματικές μελέτες και αναλύσεις έχουν δείξει την ευεργετική επίδραση των 

γνωστικο- συμπεριφορικών παρεμβάσεων στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου 

στον παιδιατρικό καρκίνο. 

Η γνωστικο-συμπεριφορική θεραπεία αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε αρχικά στα 

παιδιά για την αντιμετώπιση των πονοκεφάλων και των κοιλιακών αλγών. Παρόλο 

που υπάρχουν διαφορές στο περιεχόμενο των διάφορων γνωστικο- συμπεριφορικών 

θεραπειών υπάρχουν κάποιες κοινές τεχνικές όπως, η εκπαίδευση για χαλάρωση, η 

εκπαίδευση για επίλυση προβλημάτων και οι τεχνικές απόσπασης της προσοχής. 

Στις τεχνικές περιλαμβάνονται επίσης η ενδυνάμωση, η ονειροπόληση, η 

συμπεριφορική πρόβα, και η παρακολούθηση ταινιών. 

 Οι υποστηρικτές των τεχνικών αυτών θεωρούν πως η ανάμιξη και η εκπαίδευση των 

γονέων πάνω στις γνωστικο-συμπεριφορικές τεχνικές, που θα προσφέρουν 

υποστηρικτική βοήθεια στα παιδιά τους, είναι πολύ σημαντική. Έρευνες έχουν δείξει 

ότι παιδιά που έχουν εμπλακείς και οι οικογένειες στους στην εκμάθηση αυτών των 

τεχνικών, αντιμετώπιζαν πιο αποτελεσματικά τον πόνο 

( Jacqueline et al., 1994 ) 

Ο τρόπος σκέψης ενός ασθενούς και ιδιαίτερα ενός άρρωστου παιδιού για τον πόνο 

είναι δυνατόν να επηρεάσει σημαντικά το πώς αντιλαμβάνεται αυτό το φαινόμενο, 

αλλά και τον αντίκτυπο και τις αλλαγές που ο πόνος θα επιφέρει στη ζωή του. 

Οι αρνητικές σκέψεις ενισχύουν την εστίαση της προσοχής σε δυσάρεστα ζητήματα 

και επιδεινώνουν την αίσθηση του πόνου. Αυτό συμβαίνει γιατί συχνά οι αρνητικές 

σκέψεις προκαλούν αύξηση της μυϊκής έντασης ( Dimatteo & Martin, 2006 ). 

 Η προοδευτική χαλάρωση έχει τεκμηριωθεί ερευνητικά ότι είναι πολύ χρήσιμη σε ότι 

αφορά τον έλεγχο του πόνου, είτε αυτός είναι οξύς είτε χρόνιος. Πιο αναλυτικά, έχει 

διαπιστωθεί ότι η μυϊκή ένταση που προκαλεί συσσώρευση γαλακτικού οξέος στους 
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μύες και μειώνει τη ροή του αίματος στο εσωτερικό τους, προκαλώντας έτσι 

σημαντική αύξηση της έντασης του πόνου. 

 Οι ψυχολόγοι έχουν αναπτύξει διάφορες τεχνικές προοδευτικής μυϊκής  χαλάρωσης 

που εστιάζουν είτε σε μια ομάδα μυών είτε σε περισσότερες και διευκολύνουν το 

άτομο να φτάσει σε μια κατάσταση χαμηλής διέργεσης ( Blanchard et al., 1986). 

 Η χαλάρωση μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες μεθόδους. 

 Η απλούστερη μέθοδος περιλαμβάνει την συνειδητή επαναλαμβανόμενη σύσφιξη 

και χαλάρωση ομάδων μυών (π.χ των χεριών, των ποδιών, του προσώπου) κατά την 

διάρκεια της οποίας το παιδί μπορεί να παρατηρήσει τις διαφορές στο σώμα του όταν 

βρίσκεται σε κατάσταση έντασης και σε κατάσταση χαλάρωσης. Στην συνέχεια, αφού 

εξοικειωθεί με αυτήν την μέθοδο μπορεί στην πράξη να χαλαρώνει τις μυϊκές ομάδες 

που αντιλαμβάνεται ότι είναι σε ένταση και του προκαλούν πόνο. Η απλή αυτή 

μέθοδος μπορεί να συνδυαστεί με άδειασμα του νου από όλες τις σκέψεις και με 

εστίαση της προσοχής σε μια ευχάριστη εικόνα. Επιπροσθέτως, ένας σημαντικός 

παράγοντας για την επιτυχία της είναι η παρότρυνση προς το άτομο να αναπνέει 

συνεχώς βαθιά, ενόσω το μυαλό και το σώμα φτάνουν σταδιακά σε κατάσταση 

γαλήνης και ηρεμίας ( DiMatteo & Martin, 2006 )    

 Εν τούτοις η τεχνική της χαλάρωσης μπορεί επίσης να συνιστά ένα είδος ενόχλησης 

για τους παιδιατρικούς ασθενείς και μέρος ενός αποτυχημένου προγράμματος για τον 

έλεγχο του πόνου.  

Κάποια παιδιά πιστεύουν ότι δεν μπορούν να χαλαρώσουν κατά την διάρκεια του 

πόνου ή ότι μπορούν να χαλαρώσουν μόνο όταν ο πόνος είναι ήπιας έντασης. Έτσι 

αναφέρουν ότι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν ή ότι κάνουν αγχώδεις σκέψεις. 

Ωστόσο, η πρακτική της χαλάρωσης μπορεί να είναι συνδεδεμένη με διαφορετικό 

στόχους και όχι να στοχεύει κατευθείαν στο να μειώσει ή να ελέγξει μια ανεπιθύμητη 

εμπειρία, αλλά το να ανακουφίσει το άτομο από τις συνέπειες τέτοιων εμπειριών  

( Lance M. McCracken, 2005 ) 

Επίσης μια άλλη τεχνική είναι ο διαλογισμός που εμφανίζει αρκετές ομοιότητες με 

την μέθοδο της χαλάρωσης, αλλά ενσωματώνει πρόσθετα στοιχεία, όπως η εστίαση 

της προσοχής σε κάποιο ερέθισμα, ιδιαίτερα στην τρέχουσα αισθητηριακή εμπειρία. 

Ο διαλογισμός έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία τόσο στην αντιμετώπιση του πόνου 

όσο και στον έλεγχο των αρνητικών συναισθημάτων που τον συνοδεύουν. 
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Πιο συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή της μεθόδου, το άτομο εστιάζει την προσοχή 

του στον πόνο, αλλά από μια ουδέτερη και αποστασιοποιημένη σκοπιά, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται σταδιακά η συναισθηματική δυσφορία που προκαλεί. 

 Όπως έχει διαπιστωθεί η επαναξιολόγηση του πόνου, ενόσω το άτομο βρίσκεται 

ταυτόχρονα σε μια κατάσταση πνευματικής και σωματικής χαλάρωσης, μειώνει τον 

αντίκτυπο του επώδυνου βιώματος και ελαττώνει τα αρνητικά συναισθήματα καθώς 

και τα συμπτώματα που τα συνοδεύουν ( Kabat-Zinn et al., 1985 ). 

Η μέθοδος της βιοανάδρασης, που βασίζεται σε ένα μηχανικό σύστημα μέσω του 

οποίου το παιδί  λαμβάνει το σήμα (π.χ με το άναμμα ενός λαμπτήρα ή τον ήχο ενός 

βομβητή) να εκδηλώσει μια συγκεκριμένη σωματική αντίδραση, συνήθως όχι άμεσα 

ορατή. Αυτή η αντίδραση στόχο έχει να μεταβάλλει, για παράδειγμα τη ένταση των 

μυών του μετώπου, την ποσότητα του αίματος που ρέει προς τα άνω και κάτω άκρα ή 

τη θερμοκρασία του δέρματος, λειτουργίες που μπορούν να μετρηθούν με 

ηλεκτρόδια, τα οποία τοποθετούνται στα αντίστοιχα σημεία του σώματος. Υπάρχουν 

διαφορετικά είδη βιοανάδρασης ανάλογα με την σωματική λειτουργία που μετράτε  

( Olness & Gardner, 1988 ).  

Έτσι η βιοανάδραση που μετρά την μυϊκή ένταση ονομάζεται ΗΜΓΒιοανάδραση, το 

οποίο αποτελεί ένα τρόπο μέτρησης της ηλεκτρικής δραστηριότητας των μυϊκών 

ινών, η οποία παράγεται από τους μύες όταν κινούνται ή συστέλλονται. Κατά αυτόν 

τον τρόπο, ασθενείς που υποφέρουν από κεφαλαλγίες τάσεως, οι οποίες οφείλονται 

σε χρόνια ένταση των μυών του κεφαλιού, του λαιμού και του σαγονιού, μπορούν να 

μάθουν να ελαττώνουν αυτή την ένταση χρησιμοποιώντας την ΗΜΓΒιοανάδραση  

Αντίστοιχα, η θερμική βιοανάδραση μετρά τη θερμοκρασία και τη ροή του αίματος. 

Έτσι για παράδειγμα ασθενείς που πάσχουν από ημικρανίες μαθαίνουν να ελέγχουν 

τη ροή του αίματος τους, προκαλώντας αύξηση της ροής του αίματος προς τα χέρια 

(ζέσταμα χεριών), μειώνοντας την ροή του αίματος προς το κεφάλι και ως 

αποτέλεσμα τον πόνο, που προκαλούν τα διασταλμένα κρανιακά αιμοφόρα αγγεία. 

Τέλος, στο σύνολο τους, τέτοιου είδους μέθοδοι βασίζονται στις αρχές της 

συντελεστικής μάθησης, καθώς εκπαιδεύουν τα άτομα να αποκτούν επίγνωση των 

σωματικών λειτουργιών τους και πώς να τις τροποποιούν συνειδητά  

( DiMatteo & Martin, 2006 ). 
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Έρευνες έχουν αποδείξει τις ευεργετικές επιδράσεις των γνωσιακών- 

συμπεριφορικών τεχνικών στην αντιμετώπιση του πόνου στα παιδιά με καρκίνο 

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των επίπονων θεραπευτικών και διαγνωστικών 

διαδικασιών, αρκεί το προσωπικό του νοσοκομείου να είναι πρόθυμο να μελετήσει 

αυτές τις τεχνικές και να καταφέρει να τις διδάξει σωστά στα παιδιά, αλλά και τα ίδια 

τα παιδιά να πιστέψουν πως μπορούν να αντιμετωπίσουν τον πόνο τους και να 

βοηθηθούν ( Jacqueline et al., 1994 ). Οι γνωσιακές- συμπεριφορικές τεχνικές δεν 

ενδείκνυνται μόνο για την αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου, αλλά και άλλων 

ενοχλητικών συμπτωμάτων που προκαλεί η ίδια η θεραπεία για τον καρκίνο όπως η 

ναυτία και ο εμετός ( Syrjala et al., 1995 ). 
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4.3. Ψυχολογικές παρεμβάσεις αντιμετώπισης του πόνου 

 

 
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πολλές μέθοδοι για τη διαχείριση του παιδιατρικού 

πόνου. Συνήθως οι μέθοδοι αυτοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις φαρμακολογικές 

και τις μη φαρμακολογικές ή ψυχολογικές. Είναι πλέον αποδεδειγμένο πως όταν η 

φαρμακοθεραπεία είναι η κατάλληλη  έχει πολύ καλά αποτελέσματα στη διαχείριση 

του παιδιατρικού πόνου, ωστόσο οι γιατροί δύσκολα μπορούν να προβλέψουν τις 

αρνητικές επιδράσεις και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μακροπρόθεσμα η 

συνεχής χορήγηση  φαρμάκων σε ένα παιδί. 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, βασικές πηγές πόνου στους παιδιατρικούς ογκολογικούς 

ασθενείς είναι οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη διάγνωση και τη θεραπεία τους, 

και όχι τόσο ο ίδιος ο καρκίνος. Γι’ αυτό σημαντικό μέλημα των επαγγελματιών 

υγείας είναι η ανάπτυξη ψυχολογικών τεχνικών που θα βοηθούν τα παιδιά να 

ανταπεξέρχονται τόσο στη θεραπεία όσο και στις διαγνωστικές διαδικασίες.  

Έχουν χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά διάφορες ψυχολογικές τεχνικές όπως, η 

διάσπαση προσοχής, η ονειροπόληση, η χαλάρωση, η γνωστική θεραπεία και η 

ύπνωση.  

Στόχος των ψυχολογικών παρεμβάσεων, είτε χρησιμοποιούνται μόνες τους είτε σε 

συνδυασμό με φάρμακα, είναι οι εξής:  

 
• Να μειώσουν τον πόνο του ασθενή, το άγχος και γενικά την αγωνία και την 

αναστάτωση κατά τη διάρκεια και μετά τις διαδικασίες 

•  Να προωθήσουν ενεργητική αντμετώπιση του πόνου και του καρκίνου 

γενικά. 

• Να βοηθήσουν τους ασθενής ώστε να αλλάξουν την εικόνα του εαυτού τους 

και να μετατραπούν από παθητικοί, αντιδραστικοί και αβοήθητοι σε 

ενεργητικούς, αποτελεσματικούς και ικανούς 

• Να εμποδίσουν την ανάπτυξη σχημάτων δυσλειτουργικότητας και δυσχέρειας 

   ( Liossi, 2000 ). 
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Οι ψυχολογικές παρεμβάσεις πρέπει να εναρμονίζονται με το αναπτυξιακό στάδιο 

του παιδιού και φυσικά με τις ψυχολογικές του ανάγκες, έτσι ώστε να είναι όσο το 

δυνατόν πιο αποτελεσματικές. 

Η προετοιμασία του παιδιού είναι μία πολύ σημαντική διαδικασία που πρέπει να 

προηγηθεί των ιατρικών πράξεων, ώστε να μειωθεί τόσο το άγχος του παιδιού όσο 

και των γονιών του. Σε αυτή τη φάση, οι επαγγελματίες υγείας ενημερώνουν επαρκώς 

το παιδί για τα στάδια της διαδικασίας της ιατρικής εξέτασης, για τη φύση και τη 

σπουδαιότητα αυτής. Επίσης εξηγούν στο παιδί πως θα νιώσει κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης, π.χ στην παρακέντηση θα νιώσει κάτι κρύο καθώς θα του καθαρίζουν την 

πλάτη και έπειτα ένα τσίμπημα ή τρύπημα. Επίσης και κατά τη διάρκεια της εξέτασης 

ο θεραπευτής πρέπει να ενημερώνει το παιδί για το τι κάνει, να το ενθαρρύνει να 

εφαρμόζει τις αναλγητικές τεχνικές που έχουν μάθει και να του παρέχει ψυχολογική 

υποστήριξη. Το ίδιο πρέπει να κάνει και όταν τελειώσει η εξέταση.  

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές προετοιμασίας του παιδιού που έχουν να κάνουν 

με προσομοίωση της εξέτασης. Μερικές από αυτές είναι, η κούκλα όπου το παιδί με 

τη βοήθεια του θεραπευτή και με τα σύνεργα της εξέτασης πραγματοποιεί τη 

διαδικασία στην κούκλα, η διήγηση ιστοριών ή έγχρωμα βιβλία με εικόνες που 

βοηθούν στην κατανόηση της ιατρικής πράξης. 

Ο χρόνος της προετοιμασίας δεν πρέπει να είναι πολύ μικρός, γιατί έτσι δεν 

προλαβαίνουν τα παιδιά να χαλαρώσουν και να προετοιμαστούν, ούτε πολύ μεγάλος 

γιατί η αναμονή μπορεί να τους προκαλέσει άγχος ( Liossi, 2000 ). 

Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι τεχνικές για τη διαχείρηση του πόνου: 
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Βαθιές αναπνοές 
Οι βαθιές ανάσες στέλνουν ταχύτατα ένα σήμα στο σώμα να χαλαρώσει. 

Οι βαθιές αναπνοές είναι η τεχνική χαλάρωσης που μαθαίνεται πιο εύκολα από όλες 

τις υπόλοιπες τεχνικές, και πολύ μικρή εξάσκηση επιφέρει μεγάλα οφέλη. 

Για τους ασθενείς που υποφέρουν από οξύ πόνο ή που υποβάλλονται σε στρεσογώνες 

αλλά όχι επίπονες διαδικασίες αυτή η τεχνική είναι η καλύτερη που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν. Η τεχνική αυτή βοηθάει τους ιδιαίτερα αγχώδεις ασθενείς να 

διατηρήσουν την προσοχή τους αλλά είναι και μια πολύ καλή αρχή της 

κατευθυνόμενης ονειροπόλησης. Την τεχνική αυτή μπορούν να την χρησιμοποιήσουν 

οι παιδιατρικοί ασθενείς μόνοι τους κάθε φορά που νιώθουν ιδιαίτερα αγχωμένοι, 

πονάνε ή φοβούνται ( Liossi, 2000 ). 

 

 

 

Απόσπαση προσοχής 
Η απόσπαση προσοχής είναι μία πολύ καλή μέθοδος για όσους ασθενείς πονούν πολύ 

ή νιώθουν έντονο άγχος. Ο πόνος που βιώνουν δεν θα αυξηθεί αν αποκτήσουν 

ενεργητική στάση και δεν επιτρέψουν στις περιστάσεις να τους καταβάλλουν 

ψυχολογικά. Οι τεχνικές απόσπασης προσοχής βοηθούν τον ασθενή να προσηλωθεί 

σε κάτι άλλο και να στρέψει την προσοχή του μακριά από τον πόνο του.  

Αυτές οι τεχνικές χαλάρωσης προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία αποσπάσεων που 

είναι ασύμβατες με την εμπειρία του σοβαρού πόνου. Οι ασθενείς μπορούν να 

αποσπάσουν την προσοχή τους προσηλωμένοι σε εξωτερικά ή εσωτερικά- 

φανταστικά ερεθίσματα. Τα εξωτερικά ερεθίσματα είναι αυτά που περιβάλλουν τον 

ασθενή ο οποίος καλείται να προσηλωθεί και να παρατηρήσει ένα από αυτά. Η 

εσωτερική προσήλωση μπορεί να περιλαμβάνει φανταστική επίσκεψη σε ένα μέρος 

όπου ο ασθενής νιώθει ήρεμος, χαρούμενος και ασφαλής ή η εκτέλεση μίας 

αγαπημένης δραστηριότητας ή ακόμα ο ασθενής μπορεί να φανταστεί πως είναι 

πρωταγωνιστής μιας φανταστικής ιστορίας. 

Επίσης τα παιδιά μπορούν να φορούν ακουστικά με μουσική ή να παρακολουθούν τα 

αγαπημένα τους κινούμενα σχέδια για να αποσπάται η προσοχή τους. Πολλές φορές 

το ρόλο εκείνων που αποσπούν την προσοχή του παιδιού με διάφορους τρόπους 

μπορεί να τον παίξουν οι γονείς ή οι νοσοκόμες. Ακόμα τα παιδιά μπορούν να 
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ασχολούνται με ένα ιατρικό εργαλείο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή να το 

¨καθαρίζουν¨ για να βοηθήσουν τον γιατρό. 

Είναι σημαντικό να υπάρχει ποικιλία στα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για τη 

διάσπαση της προσοχής έτσι ώστε αν το παιδί βαρεθεί το ένα να χρησιμοποιήσει το 

άλλο. Επίσης είναι βασικό τα υλικά για την απόσπαση της προσοχής να ταιριάζουν με 

το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού. Συνήθως τα παιδιά ηλικίας 1 έως 6 ετών 

προτιμούν μαλακά παιχνίδια ή βιβλία που κάνουν διάφορους ήχους. Τα μεγελύτερα 

παιδιά προτιμούν να ακούν μουσική, να συζητάνε με τον θεραπευτή ή να λένε 

ιστορίες και ανέκδοτα  

Πολλαπλές έρευνες έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα των μεθόδων 

απόσπασης της προσοχής για την μείωση της αντίληψης του πόνου σε παιδιά που 

πάσχουν από καρκίνο ( Liossi, 2000 ). 

 
 

 

Χαλάρωση 

 
Η τεχνική της χαλάρωσης χρησιμοποιήται ιδιαίτερα από παιδιά που υποφέρουν από 

έντονο άγχος. Αυτή η τεχνική βοηθάει τα άτομα να αποκτήσουν συναίσθηση της 

ψυχολογικής τους κατάστασης και να νιώσουν ηρεμία. Η τεχνική αυτή σπάνια 

χρησιμοποιήται μόνη της κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Περισσότερο είναι 

ενσωματωμένη στις γνωσιακές-συμπεριφορικές τεχνικές. 

Η τεχνική της χαλάρωσης εμφανίστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1930 και 

λειτουργούσε σαν μία τεχνική που μείωνε την ένταση και το άγχος. 

  

 

Περιγραφή της τεχνικής 

Ανακούφιση από την ένταση, χαλάρωση 
 
Η πιο συνηθισμένη από τις τεχνικές χαλάρωσης είναι αυτή που οδηγεί στη χαλάρωση 

των μυών. Ο θεραπευτής δείχνει στον ασθενή που ακριβώς βρίσκεται η ένταση και τη 

πρέπει να κάνει για να την ελέγξει. 

Πριν αρχίσει η διαδικασία χαλάρωσης ο θεραπευτής ζητάει από το παιδί να 

απομακρύνει από το κρεβάτι του όσα παιχνίδια δεν το κάνουν να νιώθει άνετα αλλά 
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να αφαιρέσει και από αυτά καπέλα ή φτερά που δεν θα τα βοηθούσαν να χαλαρώσουν 

μαζί του. Έπειτα ο θεραπευτής ζητάει από το παιδί να πάρει μία χαλαρωτική και 

ήρεμη στάση με τα χέρια ακουμπισμένα κάπου άνετα. Ο ασθενής είναι ξαπλωμένος 

αναπαυτικά και στηρίζει το κεφάλι του με μαξιλάρι. Το δωμάτιο πρέπει να είναι 

ήσυχο και ο φωτισμός χαμηλός. Ο θεραπευτής ζητάει από το παιδί να παρατηρήσει το 

σώμα του όταν είναι αγχωμένο ή όταν πονάει. Να παρατηρήσει πως τα άκρα του 

μπορεί να τρέμουν, οι μύες του να είναι τεντωμένοι και να ιδρώνει πιο εύκολα. Στη 

συνέχεια το πληροφορεί πως η χαλάρωση θα το βοηθήσει να νιώσει πιο όμορφα και 

πιο σίγουρο για τον εαυτό του και πως θα νιώσει μία απίστευτη αίσθηση ηρεμίας.  

Τα παιδιά που επιτυγχάνουν στην τεχνική της χαλάρωσης γενικά πονούν λιγότερο, 

νιώθουν λιγότερο φόβο, δεν δυσκολεύονται να αποκοιμηθούν και αντιμετωπίζουν 

αρκετά καλά τη ναυτία και τον εμετό που προκαλούν οι χημειοθεραπείες. 

Κατά τη διάρκεια της χαλάρωσης τα παιδιά καλούνται να κλείσουν τα μάτια τους και 

να νιώσουν την ένταση στους μύες τους. Στη συνέχεια ο θεραπευτής μετράει μέχρι το 

5 και έπειτα ζητάει από παιδί να χαλαρώσει ένα συγκεκριμένο μυ του σώματός του 

κάθε φορά. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται είτε με όλους τους μύες είτε με όσους 

χρειάζεται για να νιώσει ήρεμο το παιδί. Κατά διαστήματα ζητείται από το παιδί να 

παίρνει βαθιές αναπνοές. Στο τέλος της διαδικασίας ο θεραπευτής ρωτάει το παιδί αν 

ένιωσε πόνο και ένταση έστω για μία στιγμή και έπειτα του ζητάει να ακολουθήσει 

την ίδια τεχνική σαν πρακτική εξάσκηση όταν είναι μόνο του ( Liossi, 2000 ). 

 

 

Σε μία άλλη τεχνική το παιδί προσπαθεί με τη σκέψη να χαλαρώσει τον εαυτό του 

επαναλαμβάνοντας πολλές φορές από μέσα του μία υποβολή για χαλάρωση. 

Επίσης μία τρίτη τεχνική για χαλάρωση προϋποθέτει την προσοχή του παιδιού και 

την συνειδητοποίηση της αίσθησης του πόνου όπως αυτή βιώνεται λεπτό με το λεπτό. 

Οι σκέψεις για τον πόνο κάνουν το παιδί να παίρνει τη θέση ενός ουδέτερου 

παρατηρητή. Αυτό βοηθάει κυρίως στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου  

( Liossi, 2000 ). 
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Γνωσιακή Θεραπεία 

 
Η γνωσιακή θεραπεία είναι τόσο μία φιλοσοφική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία όσο 

και ένας συνδυασμός στρατηγικών που βοηθάει το άτομο να αλλάζει τις εσφαλμένες 

αντιλήψεις του για αναποτελεσματικότητα και ανικανότητα ειδικά κάτω από 

στρεσογόνες καταστάσεις ( Liossi, 2000 ). 

Ο εσφαλμένος τρόπος σκέψης και η συναισθηματική δυσφορία που απορρέει από 

αυτόν είναι δυνατόν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα του πόνου που βιώνει 

το παιδί. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαστρεβλωμένης θεώρησης, ο ασθενής υφίσταται 

σοβαρές αρνητικές συνέπειες σε ψυχολογικό επίπεδο ενώ ταυτόχρονα 

παρεμποδίζεται η ικανότητα του να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον πόνο. 

 Παρ’ όλα αυτά, αν τροποποιηθούν οι δυσλειτουργικές αντιλήψεις του ασθενούς, τότε 

ενισχύεται η ικανότητα του να χειρίζεται τον πόνο και έτσι μειώνεται η δυσφορία που 

αισθάνεται. Το παιδί καλείται να αλλάξει τις δυσλειτουργικές για την ψυχολογία και 

τον εαυτό του αντιλήψεις αλλά και την άσχημη διάθεσή του οι γνωσιακές 

στρατηγικές που στοχεύουν στον έλεγχο του πόνου ή στην εκδήλωση μιας ψύχραιμής 

αντίδρασης απέναντι σε αυτόν είναι δυνατόν να καταλήξουν σε διαφορετικά 

αποτελέσματα. Σε μια μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι ¨μη κατευθυντικές υποδείξεις¨ 

όσον αφορά την αύξηση της ανοχής στον πόνο επηρέασαν θετικά το βαθμό ελέγχου 

του, αλλά παρατηρήθηκε μικρή ή καμία επίδραση στο όριο του πόνου ή στη μέγιστη 

αντιληπτή έντασή του. Αποτελέσματα  ερευνών σε ποσοστό 85%  δείχνουν  ότι οι 

γνωσιακές στρατηγικές επιδρούν θετικά στην αύξηση της ανοχής και των ορίων του 

πόνου, ενώ επίσης επιφέρουν μείωση στην έντασή του σε σύγκριση με τις 

περιπτώσεις όπου δεν εφαρμόζεται μία ανάλογη θεραπεία.  

( DiMatteo & Martin, 2006 ). 
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Περιγραφή της Τεχνικής 

Οι μικροί καρκινοπαθείς που πονούν δέχονται αρκετές πληροφορίες για τους 

μηχανισμούς του πόνου και υποβάλλονται στο γνωσιακό μοντέλο για τη διαχείριση 

του πόνου. Η θεραπεία είναι προσανατολισμένη στην αυτοβοήθεια, και στόχος της 

είναι να διδάξει τους ασθενείς δεξιότητες για την αναγνώριση , την εκτίμηση και την 

απόκριση στις δυσλειτουργικές σκέψεις. Οι ασθενείς διδάσκονται επίσης 

συμπεριφορικές δεξιότητες αντιμετώπισης προβλημάτων και ρυθμιστικές τεχνικές 

της ψυχολογίας τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις στρατηγικές που διδάσκονται 

στον ογκολογικό παιδιατρικό ασθενή για την αντιμετώπιση των δύσκολων 

καταστάσεων της καρκινικής θεραπείας. Οι θεραπευτές μαθαίνουν στο παιδί πώς να 

αποφεύγει τον αρνητικό εσωτερικό διάλογο την ώρα που πονάνε, ο οποίος οδηγεί σε 

κατάθλιψη, άγχος, φόβο και επιφέρει αύξηση του πόνου. Το πρόγραμμα επίσης 

περιλαμβάνει ψυχολογικές και διαπροσωπικές παρεμβάσεις που έχουν ως σκοπό να 

κατευθύνουν και να τροποποιήσουν το ρόλο που παίζουν οι γονείς στην παραμονή 

της αναστάτωσης που βιώνει το παιδί λόγω του πόνου του. ο βασικός στόχος της 

γνωσιακής παρέμβασης είναι η αλλαγή της γνωσιακής δομής, που περιλαμβάνει μία 

αναδιοργάνωση των σκέψεων του παιδιού, των συναισθημάτων, της συμπεριφοράς 

του και των ψυχολογικών αντιδράσεων ως απάντηση στον πόνο, και να προωθήσει τη 

συνειδητοποίηση ότι η διαχείριση και η ανακούφιση του πόνου είναι πιθανή και το 

παιδί μπορεί να την καταφέρει. Είναι σημαντικό για το παιδί να πεισθεί πως μπορεί 

να αντιμετωπίσει τον καρκινικό πόνο αλά και πως οι ιατρικές πράξεις δεν πρέπει να 

θεωρούνται τόσο σημαντικοί παράγοντες για την πρόκληση τόσο μεγάλης 

αναστάτωσης όσης προκαλούν τα παιδιά. Οι σκέψεις αυτές μπορεί να σαμποτάρουν 

και να παρεμποδίσουν κάθε αναλγητική θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων των 

ψυχολογικών, όσο και των φαρμακολογικών παρεμβάσεων. 

Πρώτη μέριμνα των επαγγελματιών υγείας είναι να δημιουργηθεί μια σχέση 

συμπάθειας, σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ του παιδιού και του θεραπευτή. Στη 

συνέχεια το παιδί πρέπει να κατανοήσει πως υπάρχει στενή σχέση μεταξύ σκέψεων, 

συναισθημάτων, συμπεριφορών και ψυχολογικών αντιδράσεων. Είναι σημαντική η 

κυριαρχία της λογικής για της ψυχολογικές τεχνικές. Για αυτό το λόγο συχνά 

αναφέρονται, απλοποιημένα, οι μηχανισμοί του πόνου στα παιδιά γενικά, και οι 

μηχανισμοί του προκλητού πόνου πιο ειδικά. Μία απλοποιημένη επίσης περιγραφή 

της πύλης του πόνου, είναι ένας καλός τρόπος για να αρχίσουν τα παιδιά να 
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κατανοούν πως διάφοροι ψυχολογικοί παράγοντες επηρεάζουν την αντίληψη μας για 

τον πόνο. Ο θεραπευτής μπορεί να συζητήσει ατομικά με το παιδί ποιοι παράγοντες 

αυξάνουν και μειώνουν την εμπειρία του πόνου που βιώνουν. 

Ο θεραπευτής επίσης ερευνά με το παιδί για τις διάφορες στρατηγικές που εκείνο έχει 

αναπτύξει ή έχει διδαχθεί για την αντιμετώπιση του πόνου, αναγνωρίζουν μαζί αν 

είναι κατάλληλες και αναπτύσσουν πιο αποτελεσματικά τις ήδη υπάρχουσες. 

Τις περισσότερες φορές οι ασθενείς, και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, δεν εκφράζουν 

ακριβώς αυτά που νιώθουν. Μπορεί για παράδειγμα να λένε πως νιώθουν άγχος αλλά 

δεν αναφέρουν πως οι σκέψεις που κάνουν είναι αυτές που τελικά οδηγούν το άτομο 

σε αισθήματα άγχους. Ο θεραπευτής πρέπει να βοηθήσει τον ασθενή να 

απομακρύνεται από σκέψεις που οδηγούν σε αρνητικά συναισθήματα. Μόνο όταν το 

παιδί κατανοήσει πως οι αρνητικές αυτόματες σκέψεις του ενισχύουν τα άσχημα 

αισθήματα και καμιά φορά τα προκαλούν, τότε θα καταφέρει ο θεραπευτής να του 

δημιουργήσει ένα πιο εναλλακτικό τρόπο σκέψης ( Liossi, 2000 ). 

Μετά την εκμάθηση της γνωσιακής παρέμβασης ο θεραπευτής προσπαθεί να 

γενικεύσει και να διατηρήσει τις δεξιότητες που έμαθαν τα παιδιά, έτσι ώστε οι 

παιδιατρικοί ασθενείς να εφαρμόζουν όσα έμαθαν στο γραφείο του θεραπευτή στο 

σπίτι τους ή στο δωμάτιο όπου θα διεξάγεται κάποια εξέταση ή θεραπεία, ή που θα 

τις χρησιμοποιούν κάθε φορά που θα αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία και θα 

νιώθουν το ηθικό τους να πέφτει. Τα παιδιά πρέπει να είναι σίγουρα για την 

ικανότητά τους αυτή και ο θεραπευτής πρέπει να ενισχύει αυτή τη σιγουριά τους 

υπενθυμίζοντας τους πόσο καλά τα έχουν καταφέρει μέχρι τώρα. Επειδή όμως η 

φύση των παιδιών είναι να ζητάνε αποδείξεις, ο θεραπευτής μπορεί να έχει 

βιντεοσκοπήσει τη διαδικασία της εκπαίδευσης ή τη διαδικασία μίας εξέτασης όπου 

το παιδί κατάφερε πολύ καλά να διαχειριστεί τον πόνο και τις αρνητικές σκέψεις του. 

αυτό θα τα ενθαρρύνει να διατηρήσουν όσα έμαθαν αλλά, θα τους ενισχύσει την 

αυτοπεποίθηση καθώς θα σκέπτονται πως οι κόποι τους είχαν αποτελέσματα και θα 

τα βοηθήσει να αντιμετωπίζουν με περισσότερη αποφασιστικότητα τις μελλοντικές 

προκλήσεις ( Liossi, 2000 ). 

Αν η οικογένεια εμπλέκεται ενεργητικά στην φροντίδα του παιδιού κατά τη διάρκεια 

της καρκινικής θεραπείας πρέπει να διαμορφώσει πεποιθήσεις και στάσεις που θα 

διέπονται από θετικές σκέψεις για την πορεία των ιατρικών διαδικασιών και κυρίως 

της νόσου του παιδιού. Συνήθως τα μέλη της οικογένειας υποστηρίζουν τη χρήση 

κάθε αναλγητικής μεθόδου, είτε αυτή είτε φαρμακολογική είτε ψυχολογική. Κάποιες 
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οικογένειας όμως, αποθαρρύνουν σθεναρά ασθενείς που επιθυμούν να ακολουθήσουν 

μία διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση του πόνου τους ή επιβαρύνουν τα παιδιά 

τους με όλους τους φόβους τους που αφορούν μία αναλγητική διαδικασία που κατά 

τα άλλα μπορεί να είναι ακίνδυνη και να μην δημιουργεί λόγους ανησυχίας. Αυτή 

τους η συμπεριφορά όμως ενισχύει στα παιδιά τους και την αντίληψη του πόνου και 

τα κάνει να δραματοποιούν στο μυαλό τους τις ιατρικές πράξεις, αλλά το χειρότερο 

την κατάσταση της υγείας τους. Αντίθετα όταν τα μέλη της οικογένειας έχουν θετική 

στάση και είναι υποστηρικτικά, αποτελούν πολύ καλούς ¨ποιμένες¨ για τους ασθενείς 

βοηθώντας τους με τις ψυχολογικές παρεμβάσεις όταν ο θεραπευτής είναι απών, και 

ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να λαμβάνουν χωρίς παράπονα τη φαρμακοθεραπεία, να 

είναι συνεργάσιμα κατά τη διάρκεια των ιατρικών πράξεων αλλά και να έχουν 

θετικές σχέσης με το νοσοκομειακό προσωπικό ( Liossi, 2000 ). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 
Ο καρκίνος θεωρείται μία από τις χειρότερες και πιο επίπονες ασθένειες που μπορούν 

να προσβάλλουν ένα άνθρωπο στις μέρες μας και είναι μία νόσος με μεγάλο ποσοστό 

θνησιμότητας ιδιαιτέρα όταν η διάγνωση δεν είναι έγκαιρη. Ωστόσο, νέες θεραπείες 

έχουν αυξήσει κατά πολύ το μέσο όρο ζωής των ασθενών με καρκίνο και την 

ποιότητα ζωής τους. Επίσης μεγάλο ποσοστό ασθενών θεραπεύεται και οδηγείται 

ακόμα και στην πλήρη ίαση μετά την πάροδο κάποιων ετών. Φυσικά η καλή 

ψυχολογική κατάσταση και η κατάλληλη θεραπεία παίζουν καθοριστικό ρόλο προς 

την θετική εξέλιξη της νόσου.  

Βέβαια ο καρκίνος στα μάτια του περισσότερου κόσμου, θεωρείται ως ένα από τα 

τραγικότερα πράγματα που μπορεί να συμβούν στη ζωή ενός ατόμου, και δεν έχουν 

άδικο, και ως μία ασθένεια που αναπόφευκτα οδηγεί στο θάνατο. Ας μην ξεχνάμε 

πως κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται ακόμα να προφέρουν το όνομα και συχνά 

χρησιμοποιούν άλλες λέξεις για να περιγράψουν τον καρκίνο, όπως το «κακό» και η 

«επάρατη νόσος».  

Οι περισσότεροι γονείς που μαθαίνουν τη διάγνωση των παιδιών τους, στο άκουσμα 

της λέξης «καρκίνος» αρχίζουν αμέσως να μπαίνουν σε μια διαδικασία πένθους 

φοβούμενοι πως το παιδί τους ξεκινάει να διανύει μία επίπονη πορεία που οδηγεί στο 

θάνατο. Το μικρό παιδί δεν γνωρίζει τι σημαίνει να πάσχει κάποιος από καρκίνο, 

καθώς δεν μπορεί να φανταστεί, και δεν ξέρει, τις επιπτώσεις της ασθένειάς του. 

Διαισθάνεται και αντιλαμβάνεται όμως την αβάσταχτη θλίψη και την αγωνία των 

γονιών του. Αυτό το συναίσθημα της απόγνωσης που αντικατοπτρίζεται στο 

πρόσωπο των γονιών του το κάνει να ανησυχεί και να καταλαβαίνει πως κάτι σοβαρό 

του συμβαίνει. Ο αποχωρισμός από τους γονείς, ο μεγαλύτερος φόβος των 

παιδιατρικών ασθενών σε σχέση με το θάνατο, επιβεβαιώνεται από τα αισθήματα 

αβοηθησίας που δείχνουν να έχουν οι γονείς μπροστά στην ασθένεια των παιδιών 

τους. Το παιδί πολλές φορές οργίζεται και θυμώνει με τους γονείς του, που παρ’ όλο 

που μέχρι τώρα τους θεωρούσε παντοδύναμους και ικανούς για τα πάντα, στη 

συγκεκριμένοι περίπτωση δεν μπορούν να το βοηθήσουν.  
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Τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο, στις περισσότερες περιπτώσεις, υποφέρουν από 

εξαντλητικούς πόνους, από αδυναμία και από άλλα συνοδά με τη θεραπεία 

συμπτώματα, όπως ναυτία, εμετούς, δερματικά προβλήματα και αλωπεκία. 

 Όλα αυτά σε συνδυασμό με την άσχημη ψυχολογική κατάσταση των γονιών τους, 

ρίχνουν το ηθικό τους, κάνοντάς τα να νιώθουν ανήμπορα και αβοήθητα. Η κακή 

διάθεσή τους επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ασθένειά τους, μειώνει την διάθεση 

να συνεργαστούν με το ιατρικό προσωπικό και αυξάνει την αντίληψη τους για τον 

πόνο.  

Σαν επίλογο, δεν θα ήθελα απλά να ανακεφαλαιώσω όσα έχω αναφέρει. Θα ήθελα να 

τονίσω πόσο σημαντικό είναι για τους παιδιατρικούς ογκολογικούς ασθενείς να έχουν 

μία καλή ψυχολογική κατάσταση και πόσο απαραίτητο είναι να νιώθουν πως οι 

γονείς τους και τα αδέρφια τους, αλλά και το ιατρικό προσωπικό, στέκονται δίπλα 

τους και είναι δυνατοί και αισιόδοξοι, και ας μην συμβαίνει στην πραγματικότητα. 

Μόνο όταν τα παιδιά ελπίζουν για το καλύτερο μπορούν να καταφέρουν το καλύτερο 

και να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε δυσκολία. Ο παιδικός καρκίνος θεραπεύεται. 

Ένα παιδί με καρκίνο δεν πρέπει να το λυπόμαστε αλλά να του συμπαραστεκόμαστε 

και να το βοηθάμε να προχωρήσει με σταθερά και σίγουρα βήματα για να παλέψει με 

την τόσο σοβαρή ασθένεια του.  

Αρκετοί θεωρούν πως το να δουλεύεις με παιδιά που πάσχουν από καρκίνο, και 

γενικότερα από σοβαρά νοσήματα, είναι ψυχοφθόρο και επάγγελμα για λίγους και 

δυνατούς, ευτυχώς κάποιοι άλλοι δεν το βλέπουν σαν επάγγελμα αλλά σαν 

λειτούργημα. 

 Το πιο εξοργιστικό για μένα είναι πως κάποιοι προβάλλουν το επιχείρημα πως τα 

παιδιά έτσι κι αλλιώς θα πεθαίνουν και πως σε κάποιες περιπτώσεις η ψυχολογική 

τους υποστήριξη είναι ανούσια! Όμως δεν καταλαβαίνουν πως η ψυχολογική 

υποστήριξη είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της θεραπείας ,αλλά και 

αποθεραπείας, και ακόμα και αν κάποια παιδιά χαθούν, τουλάχιστον θα έχουν δίπλα 

τους ανθρώπους, πέρα από την οικογένειά τους, που ως ειδικοί θα τα στηρίζουν και 

θα τους συμπαραστέκονται καταλληλότερα μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής 

τους. Είναι σημαντικό για τα παιδιά που βρίσκονται μπροστά στο θάνατο να 

απαλλάσσονται τόσο από τον ψυχικό όσο και από τον σωματικό πόνο.  

Ας ελπίσουμε πως κάποτε η επιστήμη θα καταφέρει να αντιμετωπίσει επαρκώς τον 

καρκίνο και να πάψει, όπως έγινε με πολλές άλλες ασθένειες του παρελθόντος, να 

θεωρείται μία νόσος θανατηφόρος και ας ευχηθούμε στο μέλλον να φεύγουν από τη 
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ζωή όσο το δυνατόν λιγότερα παιδιά, γιατί όπως ανέφερα και στον πρόλογο, οι μικροί 

άγγελοι δεν πρέπει να πεθαίνουν…     

 

 

 

 Στον αδικοχαμένο άγγελο Παναγιώτη Βασιλέλλη, 

που τα πανέμορφα ματάκια του έκλεισαν πολύ νωρίς,  

αλλά και σε κάθε παιδάκι που δεν είναι πια εδώ. 
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