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Πεξίιεςε 

 

H δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ επεξεάδεη όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. ηελ Διιάδα, ε 

δηάγλσζε ελόο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο κε θαξθίλν, θέξλεη αιιαγέο ζηνπο ξόινπο, ηηο 

πξνηεξαηόηεηεο θαη ηηο επζύλεο γηα ηα ππόινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ παξνύζα 

έξεπλα απνζθνπεί ζην λα επεθηείλεη ηε γλώζε ζρεηηθά κε ην πώο νη ειιεληθέο 

νηθνγέλεηεο δηαρεηξίδνληαη ηε δηαδηθαζία ηεο θξνληίδαο ελόο κέινπο ηνπο πνπ λνζεί 

από θαξθίλν. Γηεμήρζεζαλ 30 ζπλεληεύμεηο αθεγεκαηηθήο πξνζέγγηζεο κε 

νηθνγελεηαθνύο θξνληηζηέο αζζελώλ κε θαξθίλν. Ζ ηερληθή ηνπ γελενγξάκκαηνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Ζ κέζνδνο ηεο αθεγεκαηηθήο 

αλάιπζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ όηη ε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ επέθεξε βηνγξαθηθή ξήμε ζηελ νηθνγελεηαθή 

ηζηνξία ησλ θξνληηζηώλ. Ζ ξήμε έθεξε θόβν θαη αβεβαηόηεηα ζηηο δσέο ησλ κειώλ 

ηεο νηθνγέλεηαο, θαζώο ν θαξθίλνο απνηειεί κηα αζζέλεηα κε αβέβαηε θύζε θαη 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ζάλαην. εκαληηθά ζεκεία ζηηο αθεγήζεηο ησλ θξνληηζηώλ 

απνηέιεζαλ ε δηαηαξαρή ηεο νηθνγελεηαθήο ζπλνρήο, αλαθνξηθά κε ηε δνκή ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηνπο ξόινπο θαη ηα νηθνγελεηαθά δπλακηθά, ε αλάγθε θηλεηνπνίεζεο 

ζπλαηζζεκαηηθώλαπνζεκάησλ γηα ηε θξνληίδα ηνπ αζζελή, νη αιιαγέο ζηα 

εξκελεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ νηθνγελεηώλ θαη νη αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα. Ζ 

ζπδήηεζε εζηηάδεη ζηηο επηπηώζεηο ησλ επξεκάησλ όζνλ αθνξά ηνπο πηζαλνύο 

ηξόπνπο ππνζηήξημεο ησλ νηθνγελεηώλ, κέιε ησλ νπνίσλ έρνπλ δηαγλσζηεί κε 

θαξθίλν.   
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Abstract 

 

A cancer diagnosis affects all the members of the family. In Greece, a cancer 

diagnosis for one family member brings changes in roles, priorities, and 

responsibilities of other family members. This study aimed to develop understandings 

of how Greek families deal with the process involved with caring for a family 

member suffering from cancer. Thirty narrative-based interviews with family 

caregivers for patients with cancer were conducted using genogram methodology as 

an approach to data collection.  Narrative analysis was used to analyze the data. 

Results indicated that cancer diagnosis brought about a biographical disruption in the 

family story of each family caregiver.  The disruptive event spread fear and 

uncertainty into the lives of all family members since cancer is a disease of an 

uncertain course and it is strongly associated with death. Significant points of 

reference in the stories of the caregivers were the disruption in family continuity with 

regard to family structure, roles and dynamics; the mobilization of the emotional 

resources needed to care for the patient; changes in the families’ explanatory systems; 

and lastly, changes in the everyday routines and everyday existence. Discussion 

focuses on the implications of these findings with regard to how to support families 

whose members have been diagnosed with cancer. 
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Ο όξνο άηππνο (νηθνγελεηαθόο) θξνληηζηήο, αλαθέξεηαη ζε νπνηνλδήπνηε παξέρεη 

άκηζζε βνήζεηα ζε έλα ζπγγελή ή θίιν πνπ πάζρεη από κηα αζζέλεηα, αληηκεησπίδεη 

κηα αλαπεξία ή βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο γήξαλζεο, πξάγκα πνπ ηνλ θαζηζηά κε 

ηθαλό, κεξηθώο ή πιήξσο, λα θξνληίζεη ηνλ εαπηό ηνπ (Gould, 2004, όπσο 

αλαθέξεηαη ζηνπο Papastavrou, Charalambous&Tsangari, 2012). Με ηελ αύμεζε ηνπ 

πξνζδόθηκνπ δσήο θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ αλζξώπσλ πνπ δνπλ κε ρξόληεο αζζέλεηεο 

(Harwood, Sayer&Hirschfeld, 2004), θαζώο θαη ιόγσ ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο, ν 

αξηζκόο ησλ θξνληηζηώλ ζε όιν ηνλ θόζκν απμάλεηαη (Pickard, 2004). ηελ Δπξώπε, 

ππνινγίδεηαη όηη ην 6% ηνπ πιεζπζκνύ άλσ ησλ 50 εηώλ παξέρνπλ θξνληίδα ζε έλα 

κεγαιύηεξν ζπγγελή. Οη κεγαιύηεξεο αλαινγίεο θξνληηζηώλ παξαηεξνύληαη ζηηο 

Μεζνγεηαθέο ρώξεο θαη νη ρακειόηεξεο ζηε νπεδία, ηελ Διβεηία θαη ηελ Οιιαλδία 

(Riedel&Kraus, 2011). ηελ Αγγιία ππνινγίδεηαη όηη ην 12% ηνπ πιεζπζκνύ 

θαηέρνπλ ξόιν άηππνπ θξνληηζηή (The NHS Information Centre, 2010), ζηηο ΖΠΑ, 

ην 29% ηνπ πιεζπζκνύ (NationalFamilyCaregivers Association, 2011), ελώ ζηελ 

Απζηξαιία ην 19% ησλ αηόκσλ άλσ ησλ 65 εηώλ αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηό ηνπο σο 

θξνληηζηέο (Loietal., 2015).  

Όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, νη άηππνη θξνληηζηέο είλαη πην πηζαλό λα 

είλαη γπλαίθεο, ζύδπγνη ή ελήιηθεο θόξεο ησλ αζζελώλ. Όκσο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα 

άλσ ησλ 75 εηώλ παξαηεξείηαη έλα ίζν ή πςειόηεξν πνζνζηό αλδξώλ θξνληηζηώλ 

ζηηο πεξηζζόηεξεο Δπξσπατθέο ρώξεο (Rodrigues, Huber&Lamura, 2012). Δπηπιένλ, 

ππνινγίδεηαη όηη νη άηππνη θξνληηζηέο ζπκβάιινπλ ζε πεξηζζόηεξν από ηα ηξία 

ηέηαξηα ηεο καθξνρξόληαο θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη ζηνπο αζζελείο (Hoffmann, 

Rodrigues, 2010) θαη εθηηκάηαη όηη ν αξηζκόο ηνπο είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηνο από 

ην επίζεκν εξγαηηθό δπλακηθό ησλ δνκώλ καθξνρξόληαο θξνληίδαο 

(Fujisawa&Colombo, 2009).  

       Λακβάλνληαο ππόςε ηελ αζζέλεηα ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, ε αζζέλεηα 

θαη ε δπζιεηηνπξγία πνπ πηζαλόλ επηθέξεη, επεξεάδεη όρη κόλν ηνλ αζζελή, αιιά θαη 

νιόθιεξε ηελ νηθνγέλεηα. Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, νη ξόινη θαη 

νη επζύλεο αιιάδνπλ κε ηε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο. Καζώο ε αζζέλεηα πεξηνξίδεη ηηο 

ηθαλόηεηεο ηνπ αζζελή, ηα θαζήθνληα θαη νη επζύλεο ησλ νηθνγελεηαθώλ θξνληηζηώλ 

απμάλνληαη. Οη θξνληηζηέο παξέρνπλ εθηεηακέλε δσξεάλ θξνληίδα, θαηαλαιώλνληαο 

ζεκαληηθή πνζόηεηα ρξόλνπ θαη ελέξγεηαο γηα κήλεο ή ρξόληα, αλαιακβάλνληαο 

θαζήθνληα πνπ είλαη ζπρλά ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά 

απαηηεηηθά (Schubart, Kinzie&Farace, 2008). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θξνληηζηέο ζπρλά 
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αζρνινύληαη κε ηνλ εθηεηακέλν ζπληνληζκό ηεο θξνληίδαο ησλ αζζελώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο ζεξαπείαο θαη ηε 

δηεπθόιπλζε θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αζζελώλ (Lim&Zebrack, 2004), 

αληηκεησπίδνληαο ζπλερώο πξνθιήζεηο ζρεηηθά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε 

ιήςε απνθάζεσλ. Όκσο, ζπρλά, αηζζάλνληαη αλεθπαίδεπηνη θαη απξνεηνίκαζηνη 

κπξνζηά ζηηο αλάγθεο ηεο θξνληίδαο θαη αγσλίδνληαη λα πξνζαξκνζηνύλ ζηνπο λένπο 

ξόινπο θαη επζύλεο (Schubartetal., 2008). 

        Καζώο νη αλάγθεο ηνπ αζζελή βξίζθνληαη ζην επίθεληξν, νη αλάγθεο ησλ 

θξνληηζηώλ ζπρλά παξακεινύληαη. Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο αλάγθεο πνπ 

πξνβάιινπλ, νη θξνληηζηέο αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο εηδηθνύο 

θαη ηελ πξόζβαζε ζε επαξθή πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο 

θαη ηε δηαδηθαζία ηεο θξνληίδαο. Οη θξνληηζηέο ζπρλά αλαθέξνπλ έιιεηςε 

ζπληνληζκνύ αλάκεζα ζε εθείλνπο θαη ην επίζεκν ζύζηεκα πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, όζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία, ηελ πιεξνθόξεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ 

απαηηείηαη γηα λα αλαιάβνπλ ηε θξνληίδα ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο 

(Auerbachetal., 2005. Schubartetal., 2008).  

         Δπηπξόζζεηα, ε θξνληίδα επηδξά ζηε δσή ησλ θξνληηζηώλ, νη επηπηώζεηο ηεο 

νπνίαο εθδειώλνληαη ζε ςπρνινγηθό, ζσκαηηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν. Όζνλ αθνξά 

ηηο ςπρνινγηθέο επηπηώζεηο, νη θξνληηζηέο ζεσξείηαη όηη έρνπλ ρεηξόηεξε ςπρηθή 

πγεία από ην γεληθό πιεζπζκό (Kenny, Hall, Zapart&Davis, 2010). ύκθσλα κε ηνπο 

Stansfeld θαη ζπλ. (2014) ηα πνζνζηά θνηλώλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ, νη απηνθηνληθέο 

ζθέςεηο θαη ε θνύξαζε εκθαλίδνληαη απμεκέλα ζηνπο θξνληηζηέο, ζε ζρέζε κε ηνπο 

κε θξνληηζηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην λα θξνληίδεηο έλαλ ζπγγελή κε κηα αζζέλεηα ή 

αλαπεξία, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρξόλην ζηξεο θαη θαηάζιηςε (Loietal., 

2015.Schulz&Sherwood, 2008). Οη Loi θαη ζπλ. (2015), ππνζηήξημαλ όηη νη 

θξνληηζηέο αηόκσλ κε ζσκαηηθέο παζήζεηο είραλ πςειά επίπεδα θαηάζιηςεο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο επηβάξπλζεο. Ζ δηάγλσζε ησλ αζζελώλ ήηαλ έλαο παξάγνληαο πνπ 

ζπζρεηίζζεθε κε ηελ θαηάζιηςε ησλ θξνληηζηώλ θαη νη κεγαιύηεξνη ζε ειηθία 

θξνληηζηέο ήηαλ ζε πςειόηεξν θίλδπλν.Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ζε 

θξνληηζηέο αζζελώλ πνπ είραλ ππνζηεί εγθεθαιηθό επεηζόδην, έδεημαλ όηη νη 

θξνληηζηέο είραλ 2.5 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο από ηνπο κε θξνληηζηέο λα 

έρνπλ ζεκαληηθή ςπρνινγηθή δπζθνξία, ε νπνία δηαηεξήζεθε ζε πνζνζηό 90% θαη 

15 κήλεο κεηά ην εγθεθαιηθό επεηζόδην (Simon, Kumar&Kendrick, 2009). 
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          Ζ ςπρηθή πγεία ησλ θξνληηζηώλ ζρεηίδεηαη κε κεηαβιεηέο πνπ αθνξνύλ 

ηόζν ζε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζζελή, όζν θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ θξνληηζηή, γεγνλόο πνπ 

ππνδειώλεη όηη ππάξρνπλ επάισηεο ππννκάδεο θξνληηζηώλ θαη όηη νη επηπηώζεηο ηεο 

θξνληίδαο δηαθέξνπλ ζηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο δσήο (Kennyetal., 2010. 

Lim&Zebrack, 2004). πγθεθξηκέλα, νη γπλαίθεο θξνληηζηέο είλαη πεξηζζόηεξν 

πηζαλό λα αληηκεησπίζνπλ θαηάζιηςε θαη νη κεγαιύηεξνη ζε ειηθία θξνληηζηέο λα 

αληηκεησπίζνπλ απμεκέλν ζηξεο (Lim&Zebrack, 2004). ύκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα κεηα-αλάιπζεο, νη θξνληηζηέο ηείλνπλ λα βηώλνπλ εληνλόηεξε 

ςπρνινγηθή δπζθνξία, όηαλ έρνπλ πεξηζζόηεξα ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα νη ίδηνη, 

ρξεζηκνπνηνύλ κεραληζκνύο αληηκεηώπηζεο, όπσο θαηαζηνιή ή απνθπγή, έρνπλ 

κηθξή θνηλσληθή ππνζηήξημε, θξνληίδνπλ άηνκα πνπ είλαη πεξηζζόηεξν εμαξηεκέλα 

θαη έρνπλ ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα ή αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα θαηάζιηςε 

(Kennyetal., 2010. Pinquart&Sörenson, 2003). Αθόκε, ε έξεπλα ζρεηηθά κε ην ζηξεο 

θαη ηελ επηβάξπλζε ησλ θξνληηζηώλ, ππνδεηθλύεη κηα κέηξηα ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο 

ζνβαξόηεηαο ησλ αλαγθώλ ησλ αζζελώλ πνπ ιακβάλνπλ θξνληίδα θαη ηνπ επηπέδνπ 

ζηξεο ησλ θξνληηζηώλ (Schulz&Sherwood, 2008).  

          Ζ δηαδηθαζία ηεο θξνληίδαο ελδέρεηαη λα έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο θαη ζηε 

ζσκαηηθή πγεία ησλ θξνληηζηώλ. Οη δπζκελείο ζπλέπεηεο από ην ξόιν ηνπ θξνληηζηή 

εθδειώλνληαη κε δηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν (Carter, 2002. Phillips, Gallagher, Hunt, Der 

& Carroll, 2009), ηηοαλνζνινγηθέοαπνθξίζεηο (Clark, Nicholas, Wassira, & Gutierrez, 

2013. Damjanovicetal., 2007), ηελ ελδνθξηληθή ιεηηνπξγία (Kringetal., 2010) θαη κε 

ηα απμεκέλα επίπεδα ζλεζηκόηεηαο αλάκεζα ζηνπο θξνληηζηέο (Schulz&Beach, 

1999). Δπηπιένλ, ε ςπρνινγηθή δπζθνξία πνπ ελδέρεηαη λα βηώλνπλ νη θξνληηζηέο, 

θαίλεηαη λα έρεη  κεγάιε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ζσκαηηθή ηνπο πγεία (Kennyetal., 

2010). ύκθσλα κε ηνπο Pinquart θαη Sörensen (2007), νη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο 

θξνληίδαο ζηε ζσκαηηθή πγεία, είλαη πην πηζαλό λα παξαηεξεζνύλ ζε ςπρνινγηθά 

επηβαξπκέλνπο θξνληηζηέο, πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηξεζνγόλνπο παξάγνληεο ζρεηηθά 

κε ηελ αζζέλεηα. Αθόκε, ε ζσκαηηθή πγεία είλαη ρεηξόηεξε γηα ηνπο ειηθησκέλνπο 

θξνληηζηέο, γηα εθείλνπο πνπ δνπλ ζην ίδην ζπίηη κε ηνλ αζζελή, ελώ δελ έρνπλ 

ζπδπγηθή ζρέζε καδί ηνπ θαη γηα εθείλνπο κε ρακειόηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθό 

επίπεδν θαη κεησκέλε θνηλσληθή ππνζηήξημε. Αληίζεηα, νη πόξνη πνπ ζπλδένληαλ κε 

ηελ θαιύηεξε ζσκαηηθή πγεία ησλ θξνληηζηώλ είλαη ην πςειό επίπεδν εθπαίδεπζεο, 

ην πςειό εηζόδεκα θαη ε δηαζεζηκόηεηα άηππεο ππνζηήξημεο. 
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         Όζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο επηπηώζεηο, νη θξνληηζηέο είλαη πηζαλό λα 

απνκνλσζνύλ θνηλσληθά (Mioshietal., 2013). Κάπνηνη από ηνπο εξγαδόκελνπο 

νηθνγελεηαθνύο θξνληηζηέο, απνπζηάδνπλ ζπρλά από ηελ εξγαζία ηνπο, ηελ 

εγθαηαιείπνπλ ή ζπληαμηνδνηνύληαη πξόσξα, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ 

θξνληίδα (Lim&Zebrack, 2004). Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηνπο Stansfeld θαη ζπλ. (2014) 

νη θξνληηζηέο αληηκεησπίδνπλ ζπρλόηεξα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, δεηήκαηα 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη ιακβάλνπλ κεησκέλε θνηλσληθή ππνζηήξημε.             

         Δθηόο από ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο θξνληίδαο ζηε δσή ησλ θξνληηζηώλ, 

νη θξνληηζηέο βηώλνπλ θαη ζεηηθέο πηπρέο από ην ξόιν ηνπο. Αλάκεζα ζε απηέο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αύμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπο θαη ε αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο 

θαη εύξεζεο λνήκαηνο κέζα από ηελ παξνρή θξνληίδαο (Hunt, 2003). Αθόκε, νη 

θξνληηζηέο θαίλεηαη λα βηώλνπλ πξνζσπηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε, αίζζεζε 

ακνηβαηόηεηαο θαη λα ιακβάλνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο αληακνηβέο. Δπίζεο, αλάκεζα ζηηο 

πην θνηλέο ζεηηθέο εκπεηξίεο ησλ θξνληηζηώλ πεξηιακβάλεηαη ε ηθαλνπνίεζε από ηελ 

πξόνδν ησλ απνδεθηώλ ηεο θξνληίδαο θαη ε βειηίσζε ηεο ζρέζεο ηνπο καδί ηνπο 

(Mackenzie&Greenwood, 2012). 

         Οη άηππνη θξνληηζηέο ζπρλά δηαδξακαηίδνπλ έλαλ νπζηαζηηθό ξόιν, όρη κόλν 

ζηελ παξνρή θξνληίδαο ζηελ θνηλόηεηα, αιιά θαη ζηε θξνληίδα ησλ αζζελώλ ζε 

πεξηόδνπο λνζειείαο (Woodetal., 2013), εθόζνλ νη άηππνη θξνληηζηέο παξακέλνπλ νη 

θύξηνη πάξνρνη καθξνρξόληαο θξνληίδαο ζηηο πεξηζζόηεξεο Δπξσπατθέο ρώξεο 

(Courtin, Jemiai&Mossialos, 2014). Καζώο ην λα είζαη θξνληηζηήο κπνξεί λα είλαη 

απαηηεηηθό, νη θξνληηζηέο ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε, ζηελ 

νπνία όκσο ζπρλά απνηπγράλνπλ λα έρνπλ πξόζβαζε (Greenwood&Smith, 2015). 

Δπηπιένλ, δελ ππάξρνπλ αξθεηά επξήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκόηεηα ηεο άκεζεο 

θαη έκκεζεο ππνζηήξημεο γηα ηνπο αλεπίζεκνπο θξνληηζηέο ζε όιε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Οη πεξηζζόηεξεο ρώξεο δελ έρνπλ κηα δηαδηθαζία γηα ηνλ ζπζηεκαηηθό 

εληνπηζκό ησλ αλεπίζεκσλ θξνληηζηώλ θαη ησλ αλαγθώλ ηνπο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο 

θαη ε Διιάδα. Οη πνιηηηθέο είλαη ζπρλά ζε έλα πξώηκν ζηάδην αλάπηπμεο θαη ην εύξνο 

ηεο ζηήξημεο πνηθίιιεη ζεκαληηθά αλάκεζα ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ 

αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο είλαη άληζε κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ, κε θάπνηεο ρώξεο λα 

έρνπλ κεραληζκνύο αμηνιόγεζεο ησλ αλαγθώλ θαη ππνζηήξημεο ησλ άηππσλ 

θξνληηζηώλ, ελώ άιιεο κόιηο άξρηζαλ λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο. Όζνλ αθνξά ηηο κνξθέο ππνζηήξημεο, ε νηθνλνκηθή 
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ππνζηήξημε είλαη ν πην θνηλόο ηύπνο ππνζηήξημεο πνπ παξέρεηαη, αθνινπζνύκελνο 

από ηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα θαη ηελ εθπαίδεπζε (Courtinetal., 2014). 

        Αθόκε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο, ζπρλά 

νη θξνληηζηέο αδπλαηνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζηελ επίζεκε ππνζηήξημε πνπ 

παξέρεηαη από ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ηνλ εζεινληηθό 

ηνκέα (Brodaty, Thomson, Thompson&Fine, 2005. Stockwell-Smith, Kellett&Moyle, 

2010). Σν θπξηόηεξν εκπόδην απνηειεί ε έιιεηςε πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ηηο 

δηάθνξεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο. Άιια εκπόδηα, αθνξνύλ ηελ απξνζπκία ησλ 

θξνληηζηώλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίαο ιόγσ ηεο απμεκέλεο αίζζεζεο 

θαζήθνληνο ζηε θξνληίδα ή ιόγσ θόζηνπο (Greenwood, Habibi, Smith&Manthorpe, 

2015. Greenwood&Smith, 2015). Αθόκε, νη θξνληηζηέο θαη θπξίσο νη κεγαιύηεξνη ζε 

ειηθία, δηζηάδνπλ λα απηνπξνζδηνξηζηνύλ σο θξνληηζηέο, πξάγκα πνπ κπνξεί επίζεο 

λα κεηώζεη ηελ πηζαλόηεηα ρξήζεο ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο (Greenwood&Smith, 

2015). 

         Αλαθνξηθά κε ηνπο νηθνγελεηαθνύο θξνληηζηέο, έλα κέξνο ηεο έξεπλαο 

επηθεληξώλεηαη ζηνπο θξνληηζηέο αζζελώλ πνπ λνζνύλ από θαξθίλν. Ο θαξθίλνο 

είλαη έλαο γεληθόο όξνο γηα κηα κεγάιε νκάδα αζζελεηώλ πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζώκαηνο. Έλα θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θαξθίλνπ είλαη ε 

ηαρεία δεκηνπξγία αλώκαισλ θπηηάξσλ, πνπ αλαπηύζζνληαη πέξα από ηα ζπλήζε 

όξηα ηνπο θαη ηα νπνία κπνξνύλ λα εηζβάινπλ ζε παξαθείκελα κέξε ηνπ ζώκαηνο θαη 

λα εμαπισζνύλ ζε άιια όξγαλα, θάηη ην νπνίν αλαθέξεηαη σο κεηάζηαζε θαη 

απνηειεί ηελ θύξηα αηηία ζαλάηνπ από θαξθίλν. Ο θαξθίλνο απνηειεί κηα από ηηο 

θύξηεο αηηίεο λνζεξόηεηαο θαη ζλεζηκόηεηαο παγθνζκίσο θαη ππνινγίδεηαη όηη θαηά 

ην ρξνληθό έηνο 2012 δηαγλώζζεθαλ 14 εθαηνκκύξηα λέεο πεξηπηώζεηο θαη 

ζεκεηώζεθαλ 8.2 εθαηνκκύξηα ζάλαηνη ζρεηηδόκελνπο κε ηνλ θαξθίλν παγθνζκίσο. Ο 

αξηζκόο ησλ λέσλ πεξηζηαηηθώλ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά πεξίπνπ 70% ζηηο 

επόκελεο δύν δεθαεηίεο. ηνπο άλδξεο ηα πέληε πην θνηλά είδε θαξθίλνπ πνπ 

δηαγλώζηεθαλ ην 2012, ήηαλ θαξθίλνο ηνπ πλεύκνλα, ηνπ πξνζηάηε, ηνπ παρένο 

εληέξνπ, ηνπ ζηνκάρνπ θαη ηνπ ήπαηνο. Δλώ ζηηο γπλαίθεο, νη πην ζπρλέο δηαγλώζεηο 

ήηαλ θαξθίλνο ηνπ καζηνύ, ηνπ παρένο εληέξνπ, ηνπ πλεύκνλα, ηνπ ηξαρήινπ θαη ηνπ 

ζηνκάρνπ. Κάζε ηύπνο θαξθίλνπ απαηηεί κηα ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεπηηθή αγσγή, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη κηα ή πεξηζζόηεξεο κνξθέο, όπσο ρεηξνπξγείν, αθηηλνζεξαπεία, 

ρεκεηνζεξαπεία, νξκνλνζεξαπεία. Βαζηθνί ζηόρνη, είλαη λα ζεξαπεπζεί ν θαξθίλνο, 
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λα παξαηαζεί ζεκαληηθά ε δσή, ή λα βειηησζεί ε πνηόηεηα δσήο ηνπ αζζελνύο 

(Stewart&Wild, 2014).  

         Όζνλ αθνξά ηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ, ηα ηειεπηαία ρξόληα, παξαηεξείηαη 

κηα κεηαηόπηζε από ηελ ελδνλνζνθνκεηαθή ζηελ εμσλνζνθνκεηαθή ζεξαπεία θαη από 

ηελ ελδνθιέβηα ζηελ από ηνπ ζηόκαηνο ζεξαπεία. πλεπώο νη αζζελείο κε θαξθίλν 

έρνπλ ιηγόηεξε επαθή κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη νη άηππνη θξνληηζηέο 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ ππνζηήξημε ηεο αζζέλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεξαπείαο, βνεζώληαο ηνπο αζζελείο λα δηαρεηξίδνληαη ηελ αζζέλεηα, ηε ζεξαπεία θαη 

ηηο παξελέξγεηεο ηεο (Reametal., 2013). Χο απνηέιεζκα, ν αξηζκόο ησλ άηππσλ 

θξνληηζηώλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηε θξνληίδα γηα ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο πνπ λνζνύλ 

από θαξθίλν, έρεη απμεζεί ξαγδαία. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο ηζρπξέο ζρέζεηο κεηαμύ 

ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο, θαζώο θαη ηα παξαδνζηαθά πξόηππα πνπ ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο θηλεηνπνηνύλ ηηο ελέξγεηεο ησλ αλζξώπσλ (Papastavrou, 

Charalambous&Tsangari, 2009), ν ξόινο ηνπ άηππνπ θξνληηζηή, αλαιακβάλεηαη θαηά 

θύξην ιόγν από ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αζζελνύο, από ηνλ/ηελ ζύδπγν, ην παηδί, 

ην γνληό, ηνλ αδειθό ή ηελ αδειθή (Papastavrouetal., 2012).  

         Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ν θαξθίλνο απνηειείηαη από δηάθνξα είδε θαη ην 

θαζέλα από απηά έρεη κεηαβιεηή πνξεία, κεζόδνπο ζεξαπείαο θαη πξόγλσζε. Οη 

αζζελείο δελ θηάλνπλ απαξαίηεηα ζε όια ηα ζηάδηα ζε απηό πνπ αλαθέξεηαη επξέσο 

σο «δηαδξνκή ηνπ θαξθίλνπ», νύηε απηά ηα ζηάδηα είλαη νκνηόκνξθεο δηάξθεηαο ή 

ραξαθηήξα. Καζώο ν θαξθίλνο είλαη πνιύπιεπξνο, δελ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί έλα 

πξόηππν άηππεο θξνληίδαο. Αληίζεηα, ε θξνληίδα γηα έλαλ αζζελή κε θαξθίλν 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ όγθνπ, ηνπο ηξόπνπο ζεξαπείαο θαη ηε θάζε 

ηεο αζζέλεηαο (Thomas, Morris&Harman, 2002). πλήζσο, νη νηθνγελεηαθνί 

θξνληηζηέο απαηηείηαη λα αλαιάβνπλ πνιπάξηζκνπο ξόινπο θαη λα θάλνπλ αιιαγέο 

ζηε δσή ηνπο, πξνζπαζώληαο λα ηζνξξνπήζνπλ ζε κηα ζεηξά από επζύλεο 

(Kotronoulas, Wengstrom&Kearney, 2012). Αλάκεζα ζηηο επζύλεο ηνπο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε δηαρείξηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο, ε 

παξαθνινύζεζε ηεο ζπκκόξθσζεο ζηε ζεξαπεία, ν πξνγξακκαηηζκόο ησλ ηαηξηθώλ 

επηζθέςεσλ, ε δηεπθόιπλζε θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ (π.ρ. παξνρή θαγεηνύ, 

θαζαξηόηεηα), ε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαη ε παξνρή νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο 

πξνο ηνπο αζζελείο (Stenberg, Ruland&Miaskowski, 2010). Όκσο, παξά ηα 

πνιπάξηζκα θαζήθνληα ησλ θξνληηζηώλ, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ θξνληίδνπλ ηνλ 

αζζελή δπζθνιεύνληαη λα αλαγλσξίζνπλ ην ξόιν ηνπο σο θξνληηζηέο, σο έλα 

http://www.iarc.fr/en/publications/books/wcr/wcr-order.php
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δηαθξηηό ξόιν (Ugalde, Krishnasamy&Schofield, 2012) θαη ζπρλά ζεσξνύλ ην ξόιν 

ηνπο σο κηα επέθηαζε ηεο ζρέζεο θαη σο έλα θπζηθό ή αλακελόκελν ξόιν γηα 

εθείλνπο, κε βάζε ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο αζζελείο. Δπηπιένλ, ελδέρεηαη λα 

αληηιακβάλνληαη ηε θξνληίδα γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ λνζνύλ από θαξθίλν, 

σο κηα πξάμε αγάπεο θαη ππεπζπλόηεηαο θαη σο έλα ηξόπν αληαπόδνζεο ηεο 

πξνζθνξάο πνπ είραλ δερηεί από ηνπο αζζελείο (Mok, Chan, Chan&Yeung, 2003).  

          Σα δηαζέζηκα εξεπλεηηθά επξήκαηα γηα ηνπο θξνληηζηέο αζζελώλ κε 

θαξθίλν, επηθεληξώλνληαη ζηελ επηβάξπλζε ησλ θξνληηζηώλ θαη ζηηο αλάγθεο πνπ 

πξνθύπηνπλ από ην ξόιν ηνπο (Papastavrouetal., 2009. Rha, Park, Song, Lee&Lee, 

2015.Soothilletal., 2003). Ζ επηβάξπλζε ησλ θξνληηζηώλ έρεη απνδεηρζεί όηη έρεη 

ζηελή ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγηθή θαη ζσκαηηθή έθπησζε ηνπ αζζελή θαη ηηο αλάγθεο 

ηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο ηνπ (Chenetal., 2009). Ζ πξαθηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

εκπινθή ησλ θξνληηζηώλ ζηε θξνληίδα, επεξεάδεη ππεξβνιηθά ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο ηηο δηθέο ηνπο δσέο θαη ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε παξακέιεζε ησλ δηθώλ 

ηνπο αλαγθώλ, επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο (Kotronoulasetal., 

2012). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη νη θξνληηζηέο αζζελώλ κε θαξθίλν, παξνπζηάδνπλ 

πεξηζζόηεξεο αληθαλνπνίεηεο αλάγθεο από ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο (Soothilletal., 

2003). 

          Ζ πην ζπρλά παξαηεξνύκελε αληθαλνπνίεηε αλάγθε ζηνλ πιεζπζκό ησλ 

θξνληηζηώλ αζζελώλ κε θαξθίλν, αθνξά ζηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, θαζώο θαη ζηελ αλάγθε γηα επαξθή 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο, ηηο πηζαλόηεηεο ίαζεο, ηηο επηινγέο 

ηεο ζεξαπείαο θαη ηηο παξελέξγεηεο (Beaver&Witham, 2007. Reametal., 2013. 

Soothilletal., 2003). Αθόκε, νη πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ θξνληηζηώλ, όπσο ε αλάγθε 

ηνπο γηα ςπρνινγηθή, αιιά θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε, θαίλεηαη λα παξακεινύληαη 

(Reametal., 2013). Οη θξνληηζηέο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ πεξηζζόηεξεο 

αληθαλνπνίεηεο αλάγθεο είλαη ζπλήζσο γπλαίθεο, γνλείο πνπ θξνληίδνπλ παηδηά, νη 

λεόηεξνη ζε ειηθία, εξγαδόκελνη, κε ρακειό θνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν, είλαη 

ιηγόηεξν πηζαλό λα έρνπλ θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη είλαη πεξηζζόηεξν πηζαλό λα 

αληηκεησπίδνπλ δπζκελήζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία (Heckeletal., 2015. Romito, 

Goldzweig, Cormio, Hagedoorn&Andersen, 2013. Soothilletal., 2001). 

          Δπηπξόζζεηα, νη θξνληηζηέο αζζελώλ κε θαξθίλν παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή 

ςπρνινγηθή λνζεξόηεηα, ε νπνία εθδειώλεηαη κε ηε κνξθή θαηάζιηςεο 

(Papastavrouetal., 2009. 2012) θαηαπμεκέλνπζηξεο(Lund, Ross, Petersen 
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&Groenvold, 2014. Ream et al., 2013). Αθόκε, νη θξνληηζηέο θαίλεηαη λα βηώλνπλ 

πςειό θόξην εξγαζίαο, έιιεηςε ρξόλνπ, θνηλσληθή απνκόλσζε θαη νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο (Lundetal., 2014).Όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ θξνληηζηώλ θαη 

ζύκθσλα κε έξεπλα ζε νηθνγελεηαθνύο θξνληηζηέο γπλαηθώλ κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ, 

νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο θξνληηζηέο αλέθεξαλ όηη νη αλεζπρίεο πνπ 

αληηιακβάλνληαλ σο ςπρνινγηθέο επηπηώζεηο πνπ πξνέθπςαλ από ην ξόιν ηνπο, 

είραλ κεγάιε επίδξαζε ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο, ακέζσο κεηά ηε δηάγλσζε ηνπ 

θαξθίλνπ θαη γηα ηνπο επόκελνπο έμη κήλεο (Khanjari, Langius-Eklof, 

Oskouie&Sundberg, 2014). Αθόκε, ε πνηόηεηα δσήο ησλ θξνληηζηώλ αζζελώλ κε 

θαξθίλν, θαίλεηαη λα είλαη ρεηξόηεξεγηα ηνπο άλδξεο, γηα ηνπο κεγαιύηεξνπο ζε 

ειηθία, γηα εθείλνπο κε ρακειό εηζόδεκα θαη γηα εθείλνπο πνπ δελ δέρνληαη 

ππνζηήξημε από άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (Hacialioglu, Ozer, YilmazKarabulutlu, 

Erdem&Erci, 2010).  

         Όκσο, ε επηβάξπλζε από ηε θξνληίδα ζέηεη ζε θίλδπλν όρη κόλν ηελ 

πνηόηεηα ηεο δσήο ησλ θξνληηζηώλ, αιιά θαη ηελ πνηόηεηα ηεο θξνληίδαο θαη ηεο 

ππνζηήξημεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ. πλεπώο, ε επηβάξπλζε ησλ θξνληηζηώλ 

κπνξεί λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε θαη ζηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ αζζελώλ. 

ύκθσλα κε εξεπλεηηθά επξήκαηα, ηα πξνβιήκαηα πγείαο ησλ θξνληηζηώλ-ζπδύγσλ 

αζζελώλ κε θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ παξνρή θξνληίδαο, 

ζπλδέζεθαλ κε ςπρνινγηθή δπζθνξία ηόζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο θξνληηζηέο, όζν θαη 

γηα ηνπο αζζελείο (Milbury, Badr, Fossella, Pisters&Carmack, 2013). ρεηηθά κε ηηο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηνπο ζηξεο θαη ησλ δπζθνιηώλ ηεο θξνληίδαο, από ηελ 

πιεπξά ησλ νηθνγελεηώλ αζζελώλ κε θαξθίλν, ζύκθσλα κε ηνποPapastavrou θαη ζπλ. 

(2012), νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο θξνληηζηέο ρξεζηκνπνηνύλ ζπλαηζζεκαηηθά 

θνξηηζκέλνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηεο επηβάξπλζεο από ηε θξνληίδα, όπσο 

απνθπγή, άξλεζε θαη επζεβείο πόζνη, νη νπνίνη ζπλδένληαλ κε πςειόηεξα επίπεδα 

επηβάξπλζεο. 

          Παξά ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηηο δσέο ησλ θξνληηζηώλ, ζε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο έρεη βξεζεί όηη νη θξνληηζηέο αζζελώλ κε θαξθίλν βηώλνπλ θαη ζεηηθέο 

αιιαγέο πνπ πξνθύπηνπλ από ην ξόιν ηνπο, όπσο ελίζρπζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο 

δύλακεο, βειηίσζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνπο άιινπο θαη ηνλ αζζελή θαη αίζζεζε κηαο 

παξάιιειεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο κε ηνλ αζζελή (Romitoetal., 2013).Όκσο, ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο νη άηππνη θξνληηζηέο αζζελώλ κε θαξθίλν είλαη κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο πνπ πηζαλόλ δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλα ή δελ έρνπλ ηνπο πόξνπο θαη ηελ 
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ελέξγεηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ αζζελώλ (Haley, 2003) θαη ζπρλά 

ππνρξεώλνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο θαη αλάγθεο 

ιόγσ ησλ επζπλώλ ηεο θξνληίδαο (Beesley, Price&Webb, 2011). Δπνκέλσο, είλαη 

ζεκαληηθό γηα ηνπο θξνληηζηέο λα δέρνληαη ςπρνινγηθή ή άιινπ είδνπο ππνζηήξημε. 

Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, νη ζύδπγνη γπλαηθώλ κε θαξθίλν ησλ σνζεθώλ, 

επηζήκαλαλ ηε ζεκαζία λα αληηκεησπηζηνύλ νη αλάγθεο ηνπο από επαγγεικαηίεο 

πγείαο, κε ηε κνξθή ζπκβνπιεπηηθήο (Ponto&Barton, 2008). 

         Αλαθνξηθά κε ηελ Διιάδα, ε έξεπλα ζηνλ πιεζπζκό ησλ θξνληηζηώλ 

αζζελώλ κε θαξθίλν παξακέλεη πεξηνξηζκέλε. Σα ιηγνζηά δηαζέζηκα εξεπλεηηθά 

επξήκαηα εζηηάδνπλ ζηηο ςπρνινγηθέο επηπηώζεηο ηεο θξνληίδαο ζηνπο θξνληηζηέο 

θαη ζηελ αλάγθε ηνπο γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

Iconomou, Viha, Kalofonos θαη Kardamakis (2001), εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ 

θαξθίλνπ ζε θξνληηζηέο αζζελώλ πνπ ιάκβαλαλ αθηηλνζεξαπεία. Οη Έιιελεο 

θξνληηζηέο παξνπζίαζαλ απμεκέλα επίπεδα άγρνπο, θαηάζιηςεο, δπζκελή πνηόηεηα 

δσήο θαη ε ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο ήηαλ κέηξηα. Ζ εκπεηξία ησλ 

θξνληηζηώλ επεξεάζηεθε από ηελ άγλνηα ζρεηηθά κε ηε δηάγλσζε θαη ηελ έθηαζε ηεο 

αζζέλεηαο, από ηελ θαηάζηαζε ηεο ζεξαπείαο θαη από ηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα 

ησλ αζζελώλ. Οη γπλαίθεο θαη ηα άηνκα κε ρακειόηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο, 

επεξεάζηεθαλ πεξηζζόηεξν από ηελ θαηάζηαζε θαη βίσλαλ εληνλόηεξε 

ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία. Δπίζεο, νη ζύληξνθνη ησλ αζζελώλ ήηαλ πεξηζζόηεξν 

πηζαλό λα αλαπηύμνπλ ζνβαξή θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία. 

         Παξόκνηα, ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ζε θξνληηζηέο αζζελώλ πνπ δέρνληαλ 

ρεκεηνζεξαπεία, έδεημαλ όηη νη Έιιελεο θξνληηζηέο αζζελώλ κε θαξθίλν βίσλαλ 

πςειά επίπεδα άγρνπο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο δπζθνξίαο θαη ρξεηάδνληαλ πεξηζζόηεξε 

έκπξαθηε πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε δηάθνξεο πηπρέο ηεο αζζέλεηαο, όπσο ε 

πξόγλσζε, ε ιεηηνπξγία θαη νη ζπλέπεηεο ηεο ζεξαπείαο, ηα απνηειέζκαηα ηαηξηθώλ 

εμεηάζεσλ, ε δηαρείξηζε ησλ παξελεξγεηώλ θαη ε δηαηξνθή. Δπίζεο, ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ θξνληηζηώλ εμαξηηόηαλ ζεκαληηθά από ηνλ ηξόπν επηθνηλσλίαο θαη κεηάδνζεο 

πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηνλ θαξθίλν θαη από ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

γηαηξνύ (Iconomou, Vagenakis&Kalofonos, 2001). Έπεηηα, νηTsigaroppoulos θαη ζπλ. 

(2009), δηεξεύλεζαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Έιιελεο ζπγγελείο πνπ 

θξνληίδνπλ αζζελείο κε θαξθίλν ζην ζπίηη. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, νη ζπγγελείο βίσλαλ αλεζπρία γηα ην κέιινλ ηνπ αζζελή, είραλ ζσκαηηθνύο 

πόλνπο, κεησκέλε δηάζεζε ή θαηάζιηςε, είραλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, 
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ζπλαηζζεκαηηθή αλεζπρία θαη δπζθνιία λα δηαηεξήζνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ 

θαηάζηαζε.  

           Έπεηηα, ζύκθσλα κε ηνπο Mystakidou, Tsilika, Parpa, Galanos θαη Vlahos 

(2007), ησλ νπνίσλ ε έξεπλα δηεμήρζε ζε εμσλνζνθνκεηαθή θιηληθή ηεο Αζήλαο, 

ζηελ νπνία νη αζζελείο ιάκβαλαλ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα, ηα αηζζήκαηα απειπηζίαο 

θαη ε θαηάζιηςε ησλ θξνληηζηώλ ζπλδέζεθαλ κε ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελώλ θαη 

ησλ θξνληηζηώλ. πγθεθξηκέλα, ην αλδξηθό θύιν θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ 

αζζελή (παληξεκέλνη αζζελείο), ην είδνο ηεο ζεξαπείαο (αθηηλνζεξαπεία) θαη ε 

ζπδπγηθή ζρέζε κεηαμύ αζζελή θαη θξνληηζηή, ζπζρεηίζζεθαλ ζεκαληηθά κε ηελ 

θαηάζιηςε θαη ηελ απειπηζία ησλ θξνληηζηώλ. Δπίζεο, έξεπλεο ζε αζζελείο πνπ 

ιάκβαλαλ αθηηλνζεξαπεία θαη ηνπο θξνληηζηέο ηνπο, έδεημαλ όηη ε θαηάζιηςε ησλ 

θξνληηζηώλ ήηαλ ν πην ζεκαληηθόο παξάγνληαο ηεο επηβάξπλζεο πνπ βίσλαλ, 

επηβεβαηώλνληαο όηη ε επηβάξπλζε από ηε θξνληίδα ζηελ Διιάδα, ζπλδέεηαη κε 

ραξαθηεξηζηηθά ηόζν ηνπ αζζελή, όζν θαη ηνπ θξνληηζηή. πγθεθξηκέλα, νη Έιιελεο 

θξνληηζηέο πνπ βίσλαλ πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

θξνληίδαο, ήηαλ γπλαίθεο, έγγακνη, δελ εξγάδνληαλ, αληηκεηώπηδαλ ςπρνινγηθέο 

δπζθνιίεο θαη θξόληηδαλ αζζελείο κε θαθή θπζηθή θαηάζηαζε, ζνβαξά ζπκπηώκαηα 

θαη απμεκέλν άγρνο. Δπηπιένλ, βξέζεθε όηη νη ειηθησκέλνη θξνληηζηέο, βίσλαλ 

ιηγόηεξε επηβάξπλζε από ηνπο λεόηεξνπο (Govinaetal., 2014. Govinaetal., 2015). 

          Αθόκε, ε πξόζθαηε έξεπλα ησλ Germeni θαη Sarris (2015) εμέηαζε ηελ 

εκπεηξία νηθνγελεηαθώλ θξνληηζηώλ αζζελώλ κε θαξθίλν, θαηνίθσλ ππνβαζκηζκέλσλ 

πεξηνρώλ ηεο Αηηηθήο. Σα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ αθνξνύζαλ ζηελ επηθνηλσλία γηα 

ηελ αζζέλεηα, αλάκεζα ζηνλ αζζελή, ην θξνληηζηή θαη ην γηαηξό, ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

θξνληηζηώλ γηα ηελ αζζέλεηα θαη ζηελ εκπεηξία ηνπο ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα ζην 

ζπίηη. Οη θξνληηζηέο αλαθέξζεθαλ ζηελ αλεπάξθεηα ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ 

κεηαμύ ησλ ίδησλ θαη ησλ γηαηξώλ θαη δήισζαλ όηη ε δηάγλσζε αλαθνηλώζεθε αξρηθά 

ζε εθείλνπο, δίλνληαο ηνπ ην δηθαίσκα λα απνθαζίζνπλ νη ίδηνη γηα ηνλ αλ ζα 

ελεκεξσζνύλ νη αζζελείο. Δπίζεο, νη θξνληηζηέο πξνζπαζνύζαλ λα 

λνεκαηνδνηήζνπλ ηελ αηηία ηεο αζζέλεηαο, απνδίδνληαο ηελ ζε εμσηεξηθνύο, κε 

ειεγρόκελνπο παξάγνληεο, όπσο ε θιεξνλνκηθόηεηα θαη δελ αλέθεξαλ ηε ιέμε 

θαξθίλνο. Αθόκε, πξνηηκνύζαλ ηε θξνληίδα ηνπ αζζελή ζην ζπίηη, παξά ζην 

λνζνθνκείν, ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ λα βξίζθεηαη ν αζζελήο εληόο ηνπ 

νηθνγελεηαθνύ πιαηζίνπ. Δπηπιένλ, αλαθέξζεθαλ ζε πξαθηηθέο δπζθνιίεο, ζηελ 

έιιεηςε θαζνδήγεζεο από εηδηθνύο γηα πηπρέο ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο, ζε ζπζηεκηθέο 
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δπζθνιίεο πνπ αθνξνύλ ηελ αλεπάξθεηα ηνπ δεκόζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ νγθνινγηθώλ αζζελώλ, ζε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαη 

ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θξνληίδα, ε νπνία απνηεινύζε ην πην δύζθνιν κέξνο ηεο 

θξνληίδαο.  

           Δπηπξόζζεηα, νη Mystakidou, Parpa, Tsilika, Kalaidopoulou θαη Vlahos 

(2002) δηεξεύλεζαλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ ζπγγελώλ, αζζελώλ κε 

θαξθίλν ηειηθνύ ζηαδίνπ, πνπ επηζθέπηνληαλ κνλάδα αλαθνύθηζεο πόλνπ θαη 

παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο ζηελ Αζήλα, ζρεηηθά κε ηελ απνθάιπςε πιεξνθνξηώλ 

ζηνπο αζζελείο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη έλα κηθξό πνζνζηό ησλ ζπγγελώλ 

επέιεμε λα απνθαιύςεη ηε δηάγλσζεο θαη ηελ πξόγλσζε ζηνπο αζζελείο. Αληίζεηα, 

έλα κεγάιν πνζνζηό ζπγγελώλ πίζηεπαλ όηη κόλν θάπνηεο θνξέο ε δηάγλσζε θαη ε 

πξόγλσζε πξέπεη λα απνθαιύπηνληαη. Σα παηδηά ησλ αζζελώλ, παξά νη ζύδπγνη, νη 

άλδξεο, άηνκα πςειόηεξνπ εθπαηδεπηηθνύ επηπέδνπ θαη ζπγγελείο αζζελώλ κε 

θαξθίλν ρσξίο κεηαζηάζεηο, ήηαλ πεξηζζόηεξν πηζαλό λα απνθαιύπηνπλ ηελ 

πξόγλσζε ηεο αζζέλεηαο ζηνπο αζζελείο. ηελ ειιεληθή θνηλσλία, αλ θαη ε απόθαζε 

γηα ηελ απνθάιπςε ησλ πιεξνθνξηώλ έγθεηηαη ζην ζεξάπνληα ηαηξό, ε νηθνγέλεηα 

ηνπ αζζελνύο παίδεη έλα ζεκαληηθό ξόιν, όρη κόλν ζηελ παξνρή θξνληίδαο, αιιά θαη 

ζηελ απνθάιπςε πιεξνθνξηώλ θαη ζπρλά απνθαζίδεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ αζζελή. 

Αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα νη γηαηξνί ζηελ Διιάδα έρνπλ ηελ ηάζε λα απνθαιύπηνπλ 

ηελ αιεζή δηάγλσζε ζηνπο αζζελείο πην ζπρλά από ό,ηη ζην παξειζόλ, ε πιεηνςεθία 

εμαθνινπζεί λα απνθαιύπηεη ηελ αιήζεηα πξώηα ζηνπο ζπγγελείο, νη νπνίνη ζπρλά 

απνθξύπηνπλ ηε δηάγλσζε ή θάπνηεο πηπρέο ηεο από ηνπο αζζελείο (Germeni&Sarris, 

2015. Mystakidou, Tsilika, Parpa, Katsouda&Vlahos, 2005. Tsigaroppoulosetal., 

2009). 

ηελ Διιάδα, ε νηθνγέλεηα απνηειεί ηελ θύξηα πεγή ππνζηήξημεο γηα ηνπο 

αζζελείο κε θαξθίλν, θαζώο νη ειιεληθέο νηθνγέλεηεο ραξαθηεξίδνληαη από ηζρπξνύο 

νηθνγελεηαθνύο δεζκνύο (Germeni&Sarris, 2015. Mystakidouetal., 2005). Δπνκέλσο, 

εμεηάδνληαο ην δήηεκα ηεο θξνληίδαο ηνπ θαξθίλνπ από ζπζηεκηθή ζθνπηά, θαζώο 

θάζε νηθνγέλεηα απνηειείηαη από αιιεινεμαξηώκελα κέιε, όηαλ έλα κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο λνζεί από θαξθίλν, ηα ππόινηπα κέιε επεξεάδνληαη επίζεο (Hoga, 

Mello&Dias, 2008).  Υξόληεο θαη ζνβαξέο αζζέλεηεο, όπσο ν θαξθίλνο, νδεγνύλ ζε 

αιιαγέο ζηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζπλεπώο ζηηο 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Ζ αζζέλεηα κπνξεί λα αιιάμεη ζηνηρεία ηνπ νηθνγελεηαθνύ 

ζπζηήκαηνο, δεκηνπξγώληαο λέα δπλακηθά, όξηα, ηεξαξρίεο θαη ξόινπο γηα ηα κέιε 



17 
 

ηεο νηθνγέλεηαο (Arrington, 2005. Hogaetal., 2008). Δπηπιένλ, ε δηάγλσζε κηαο 

ρξόληαο αζζέλεηαο, πξνθαιεί ζνθ ζηηο νηθνγέλεηεο, αλεζπρία, αλαζθάιεηα γηα ην 

κέιινλ θαη αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα, ε νπνία πεξηνξίδεηαη θαη δελ είλαη πηα 

απζόξκεηε (Eriksson&Svedlund, 2006). Αλ θαη ε εκπεηξία ηνπ θαξθίλνπ ζε επίπεδν 

νηθνγέλεηαο δελ είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη αλαδεηρζεί αξθεηά, θάπνηεο έξεπλεο 

εζηηάδνπλ ζηε ζπδπγηθή ζρέζε, όηαλ ν έλαο από ηνπο δύν ζπδύγνπο λνζεί από 

θαξθίλν. Ζ ζπδπγηθή ζρέζε επεξεάδεηαη, κε θάπνηα δεπγάξηα λα έξρνληαη 

ζπλαηζζεκαηηθά θνληύηεξα, ελώ άιια λα απνκαθξύλνληαη. Χο ζπλέπεηα ηεο 

αζζέλεηαο, νη ηζνξξνπίεο αλάκεζα ζηα δεπγάξηα αιιάδνπλ, νη ξόινη γίλνληαη 

αληζόηηκνη θαη ε ζσκαηηθή νηθεηόηεηα ζπρλά κεηώλεηαη (Ponto&Barton, 2008. Walsh, 

Manuel&Avis, 2005).  

          Αλαθνξηθά κε ην ζεσξεηηθό πιαίζην, νη ρξόληεο αζζέλεηεο δεκηνπξγνύλ κηα 

αλαζηάησζε ζηελ αλακελόκελε πνξεία ηεο δσήο ηνπ αηόκνπ θαη ηε βηνγξαθία, 

δηαηαξάζζνληαο ηελ αλακελόκελε ρξνλνινγηθή εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ηεο δσήο ηνπ 

αηόκνπ θαη ηε ζπλνρή ηεο αθήγεζεο, πνπ απνηειεί ηε βάζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ 

(Bury, 1982. 2001). ύκθσλα κε εξεπλεηηθά επξήκαηα, πνιινί άλζξσπνη βηώλνπλ 

ηνλ θαξθίλν σο βηνγξαθηθή ξήμε επεηδή αλαπαξηζηά κηα απεηιή ζηελ ηαπηόηεηα ηνπο, 

πνπ εθδειώλεηαη σο ξήμε ζηηο ιακβαλόκελεο σο απηνλόεηεο παξαδνρέο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θνηλσληθό θόζκν ελόο αηόκνπ (π.ρ. ζλεζηκόηεηα, απηνεηθόλα) 

(Hubbard, Kidd&Kearney, 2010). Δθόζνλ ε νηθνγέλεηα απνηειεί έλα ζύζηεκα από 

αιιεινεμαξηώκελα κέιε, ε βηνγξαθηθή ξήμε ελδέρεηαη λα επέξρεηαη ζε επίπεδν 

νηθνγέλεηαο θαη λα αθνξά ζην νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό θαη όρη κόλν ζηε βηνγξαθία ηνπ 

αζζελή. πλεπώο, είλαη ζεκαληηθό λα κειεηεζεί ην νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό, κέζσ ησλ 

αθεγήζεσλ ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο.  

           Δπηπξόζζεηα, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ αληίθηππν ηνπ θαξθίλνπ ζην ζύλνιν 

ηεο νηθνγέλεηαο, θαζώο επίζεο θαη ηελ έιιεηςε βηβιηνγξαθηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ 

δεδνκέλσλ πνπ λα κειεηνύλ ηελ εκπεηξία ησλ κειώλ ησλ νηθνγελεηώλ, πνπ έλαο 

κέινο ηνπο λνζεί από θαξθίλν ζηελ Διιάδα, ε παξνύζα έξεπλα απνζθνπεί ζην λα 

δηεξεπλήζεη πσο νη ειιεληθέο νηθνγέλεηεο δηαρεηξίδνληαη ηε θξνληίδα ελόο κέινπο 

ηνπο πνπ λνζεί από θαξθίλν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνύζα έξεπλα απνζθνπεί ζην λα 

απαληήζεη ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

Πώο νη θξνληηζηέο αληηιακβάλνληαη ηε δηαδηθαζία εκπινθήο ηνπο ζηε θξνληίδα ησλ 

αζζελώλ; 
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Πώο νη θξνληηζηέο πεξηγξάθνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ηαπηόρξνλα, σο ζπγγελή θαη 

θξνληηζηή ηνπ αζζελή; 

Πνηνο είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη θξνληηζηέο κηιάλε γηα ηνλ θαξθίλν θαη κε πνηα 

από ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο; 

Πώο νη θξνληηζηέο αληηιακβάλνληαη ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, κεηά ηε 

δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο; 
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Μέζνδνη 

 

Μεζνδνινγία 
 

Αυηγηματική προσέγγιση 

 

        ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα, ε αθεγεκαηηθή 

πξνζέγγηζε απνηειεί κηα ρξήζηκε κέζνδν γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο εκπεηξίαο ηεο 

αζζέλεηαο, ιόγσ ηνπ πινύηνπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνζθέξνπλ νη βηνγξαθηθέο 

αθεγήζεηο θαη ζπλεληεύμεηο (Frank, 1993. Hurwitz, Greenhalgh&Skultans, 2004). 

Έλα δπζκελέο γεγνλόο, όπσο κηα ρξόληα αζζέλεηα, δηαηαξάζζεη ηελ αλακελόκελε 

ρξνλνινγηθή εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ηεο δσήο ηνπ αηόκνπ θαη ηε ζπλνρή ηεο αθήγεζεο, 

πνπ απνηειεί ηε βάζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ (Bury, 2001). Ζ αθήγεζε πξνζθέξεη κηα 

επθαηξία λα ελσζνύλ ηα δηαζπαζκέλα θνκκάηηα ηνπ ρξόλνπ θαη λα ηνπνζεηεζεί ε 

αζζέλεηα ζε έλα λέν ρξνληθό πιαίζην (Hyden, 1997), αλαθαηαζθεπάδνληαο ηελ 

ηζηνξία δσήο ηνπ αηόκνπ θαη δεκηνπξγώληαο έλα λέν θόζκν κε ηελ αζζέλεηα (Hyden, 

1997.Stephens, 2011). Παξάιιεια, ε αθήγεζε εθπξνζσπεί έλα επξύηεξν θνηλσληθό 

πιαίζην, θαζώο νη πξνζσπηθέο ηζηνξίεο αλήθνπλ ζε κηα επξύηεξε θνηλσληθή ηζηνξία 

(Seaton, 2008).  

        πλεπώο, ε αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε ζεσξήζεθε ε θαηάιιειε κέζνδνο γηα 

ηελ παξνύζα έξεπλα, θαζώο κπνξεί λα πξνζθέξεη πξόζβαζε ζηελ πξσηεύνπζα 

εκπεηξία ησλ θξνληηζηώλ, όπσο αληηιακβάλεηαη θαη αλαπαξίζηαηαη από ηνπο ίδηνπο.  

Με ζηόρν, κέζα από ηελ αθήγεζε ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο ησλ θξνληηζηώλ, λα 

αλαδεηρζνύλ νη αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθή, αιιά θαη νηθνγελεηαθή ηζηνξία ησλ 

θξνληηζηώλ, κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ θαη ηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο θαη λα 

δεκηνπξγεζεί ε ηζηνξία ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο ησλ νηθνγελεηαθώλ 

θξνληηζηώλ ησλ αζζελώλ κε θαξθίλν.  

 

Σπκκεηέρνληεο 

 

         Σνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα απνηέιεζαλ 30 άηνκα, 24 γπλαίθεο θαη 6 

άλδξεο, ηα νπνία ζπλόδεπαλ θαη θξόληηδαλ έλα ζπγγεληθό ηνπο πξόζσπν πνπ 

λνζνύζε από θαξθίλν θαη λνζειεπόηαλ ζηελ Ογθνινγηθή Κιηληθή. Οη ειηθίεο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ θπκαίλνληαλ από 24 έσο 79 εηώλ. Σα θξηηήξηα έληαμεο ζηελ έξεπλα 

ήηαλ, νη ζπκκεηέρνληεο λα είλαη ελήιηθα ζπγγεληθά πξόζσπα ησλ αζζελώλ, λα είλαη 
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νη θύξηνη θξνληηζηέο ησλ αζζελώλ, δειαδή ηα άηνκα πνπ έρνπλ αλαιάβεη ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο θξνληίδαο θαη λα παξέρνπλ άκηζζε θξνληίδα. πγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερόλησλ, ηε κνξθή ηεο ζπγγέλεηαο ηνπο κε 

ηνλ αζζελή, ηε δηάγλσζε ηνπ αζζελή θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε 

αζζέλεηα, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.  

 Πίλαθαο 1 

Γεκνγξαθηθά-Ηαηξηθά ζηνηρεία 

 

Γείγκα-Φξνληηζηέο 

Φύιν  

Άλδξεο  6 

Γπλαίθεο 24 

Ζιηθία   

>30 1 

31-40 4 

41-50 3 

51-60 9 

61-70 9 

71-80 4 

Μνξθή ζπγγέλεηαο κε ηνλ αζζελή  

ύδπγνο 21 

Κόξε  2 

Γηνο  2 

Μεηέξα  2 

Αδειθή  2 

Δγγνλή  1 

Γηάγλσζε αζζελή  

Καξθίλνο πλεύκνλα   10 

Καξθίλνο όξρεσλ 3 

Καξθίλνο νπξνδόρνπ θύζηεο  2 

Καξθίλνο παρένο εληέξνπ 2 

Καξθίλνο καζηνύ  2 

Καξθίλνο ήπαηνο 2 

Καξθίλνο εγθεθάινπ  1 

Καξθίλνο πξσθηνύ  1 

Καξθίλνο ιεκθαδέλσλ  1  

Καξθίλνο πξνζηάηε  1 

Καξθίλνο σνζεθώλ 1 

Καξθίλνο παγθξέαηνο  1 

Καξθίλνο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο  1 

Καξθίλνο λεθξνύ  1 

Καξθίλνο ζπξνεηδνύο αδέλα 1 

Μεηαζηαηηθόο θαξθίλνο 19 

Αδηάγλσζηεο ππό δηεξεύλεζε 

κεηαζηάζεηο  

3 

Υσξίο κεηαζηάζεηο  8 
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Υξνληθό δηάζηεκα αζζέλεηαο  

10 κέξεο-1 κήλαο  5 

1-12 κήλεο  13 

1-5 ρξόληα  9  

10-20 ρξόληα  3 

 

Πεξηγξαθή πιαηζίνπ 

 

            Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Παζνινγηθή-Ογθνινγηθή Κιηληθή, 

Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε θιηληθή λνζειεύνληαη αζζελείο 

κε δηάγλσζε θαξθίλνπ, δηαθόξσλ ζηαδίσλ, πνπ είηε βξίζθνληαη ζε θάζε ηαηξηθήο 

δηεξεύλεζεο, είηε δέρνληαη ζεξαπεία, ή δέρνληαη αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα. Αθόκε, 

ζηε ζπγθεθξηκέλε θιηληθή άηππα είζηζηαη λα παξεπξίζθεηαη θάπνηνο ζπλνδόο δίπια 

ζηνλ αζζελή, ζπλήζσο ζπγγεληθό πξόζσπν. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ 

βξηζθόηαλ γηα 24 ώξεο ζηελ Ογθνινγηθή Κιηληθή, θαηά ηηο εκέξεο λνζειείαο ηνπ 

ζπγγεληθνύ ηνπο πξνζώπνπ θαη νη ζπλεληεύμεηο δηεμήρζεζαλ ζε ρξνληθό δηάζηεκα 

πνπ νη ζπκκεηέρνληεο έθξηλαλ όηη κπνξνύζαλ λα απνπζηάζνπλ από ην ζάιακν 

λνζειείαο θαη από ηα θαζήθνληα ηεο θξνληίδαο. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ελεκεξώζεθαλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο από ηνλ ίδην ηνλ 

ζπλεληεπθηή, κε πξνζσπηθή επαθή. Έλα κηθξόηεξν πνζνζηό ζπκκεηερόλησλ, 

ελεκεξώζεθε γηα ηελ έξεπλα από ην λνζειεπηηθό θαη ηαηξηθό πξνζσπηθό ηεο 

Ογθνινγηθήο Κιηληθήο, ην νπνίν κεζνιάβεζε ζηελ επηθνηλσλία ζπλεληεπθηή θαη 

ζπκκεηερόλησλ. Γύν από ηνπο ζπκκεηέρνληεο δήηεζαλ νη ίδηνη ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηελ έξεπλα, θαζώο είραλ ελεκεξσζεί από πξνεγνύκελνπο ζπκκεηέρνληεο, κε δηθή 

ηνπο πξσηνβνπιία. 

 

Ηζηθά δεηήκαηα 

 

    Ζ έξεπλα εγθξίζεθε από ηελ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη 

ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα Φεβξνπάξηνο-Απξίιηνο 

2016. Οη ζπλεληεύμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε γξαθείν πνπ είρε παξαρσξεζεί γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπό, ζην ρώξν ηεο Ογθνινγηθήο Κιηληθήο, παξνπζία ζπλεληεπθηή 

θαη ζπλεληεπμηαδόκελνπ. Πξηλ από ηε ζπλέληεπμε, ρνξεγήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

έληππν ελεκέξσζεο θαη ζπγθαηάζεζεο, ην νπνίν ππέγξαςαλ θαη ζην νπνίν 

πεξηέρνληαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζθνπό ηεο έξεπλαο, ηε δηαδηθαζία ηεο 
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ζπλέληεπμεο, ηε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο θαη ηνπ απνξξήηνπ, ηελ εζεινληηθή θύζε 

ηεο ζπκκεηνρήο, ηε δπλαηόηεηα άξλεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ή δηαθνπήο ηεο 

ζπλέληεπμεο θαη ηελ εμνπζηνδόηεζε ηεο ερνγξάθεζεο.Αθόκε, κε ζθνπό ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο, ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο νη 

ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνληαη κε ςεπδώλπκα.  

 

Σπιινγή δεδνκέλσλ 

 

              Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζσ ζπλεληεύμεσλ αθεγεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο. Καηά ηε ζπλέληεπμε, δεηήζεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αθεγεζνύλ 

ηελ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο θαη νη εξσηήζεηο θαηεπζύλνληαλ πξνο ηελ 

θηλεηνπνίεζε ηεο αθήγεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ, ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε ηεο 

αζζέλεηαο ζηε δσή ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. ύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αθεγεκαηηθήο 

ζπλέληεπμεο (Jovchelovitch&Bauer, 2000), νη ζπκκεηέρνληεο δελ δηαθόπηνληαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο ηνπο, ελζαξξύλνληαλ κε κε ιεθηηθά κέζα λα ζπλερίζνπλ 

ηελ αθήγεζε ηνπο, κε βαζηθό ζηνηρείν ηελ ελεξγεηηθή αθξόαζε από ηελ πιεπξά ηνπ 

ζπλεληεπθηή. Όηαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζεκαηνδνηνύζαλ ην ηέινο ηεο αθήγεζεο, ηόηε 

ζέηνληαλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πηπρέο ηεο ηζηνξίαο πνπ είραλ 

αθεγεζεί. Οη ζπλεληεύμεηο δηήξθεζαλ από 20 έσο 60 ιεπηά.  

         Δπηπιένλ, γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ζπκπιεξσκαηηθά ζηε κέζνδν ηεο 

ζπλέληεπμεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηνπ γελενγξάκκαηνο. Σν γελεόγξακκα είλαη 

κηα γξαθηθή απεηθόληζε ηεο ζύλζεζεο θαη ηεο δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο ελόο αηόκνπ. 

Υξεζηκνπνηνύκελν σο εξεπλεηηθό εξγαιείν ζηελ έξεπλα γηα ηνπο νηθνγελεηαθνύο 

θξνληηζηέο, κπνξεί λα πξνάγεη δεδνκέλα πνπ εληζρύνπλ ηελ θαηαλόεζε ησλ 

εξεπλεηώλ  ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη κπνξεί λα παξέρεη 

δεδνκέλα γηα γεσγξαθηθά, εξγαζηαθά θαη δεηήκαηα πγείαο πνπ πηζαλόλ λα 

ζρεηίδνληαη κε αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε δηαβίσζεο ησλ θξνληηζηώλ θαη ησλ 

αζζελώλ, κεηά ηε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο (Rempel, Neufeld&Kushner, 2007). Σν 

γελεόγξακκα ζπκπιεξώζεθε γηα θαζέλαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζν γηα ηελ αθήγεζε ηεο νηθνγελεηαθήο δπλακηθήο θαη ηνπ 

νηθνγελεηαθνύ ράξηε.  
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Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

 

         Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, νη ζπλεληεύμεηο απνκαγλεηνθσλήζεθαλ 

απηνιεμεί. Έπεηηα, αθνινύζεζαλ επαλαιακβαλόκελεο αλαγλώζεηο ησλ 

απνκαγλεηνθσλήζεσλ, κε ζθνπό λα ππάξμεη εμνηθείσζε κε ην βάζνο θαη ην εύξνο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ. ηε ζπλέρεηα, αθνινύζεζε θσδηθνπνίεζε ησλ ζπλεληεύμεσλ θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξκελεπηηθά ζρόιηα, κε ζθνπό λα εληνπηζηνύλ πηπρέο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ θαίλεηαη λα απαληνύλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ελώ εληνπίζηεθαλ 

νη θύξηεο πηπρέο ησλ αθεγήζεσλ, επαλαιακβαλόκελα κνηίβα ζηηο αθεγήζεηο ησλ 

θξνληηζηώλ θαη δηαζπλδέζεηο κε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Γόζεθε βάζε ζηε 

δηεξεύλεζε θαη ηνλ εληνπηζκό ησλ αιιαγώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 

πξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ηζηνξίεο ησλ θξνληηζηώλ, κεηά ηε δηάγλσζε ηνπ 

θαξθίλνπ. Ζ αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε από ηξεηο εξεπλεηέο, δύν από ηνπο νπνίνπο 

δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηελ αθεγεκαηηθή έξεπλα θαη αλάιπζε. ηα ζηάδηα ηεο 

αλάιπζεο κεζνιάβεζαλ ζπδεηήζεηο κεηαμύ ησλ εξεπλεηώλ ζρεηηθά κε ηελ νπηηθή 

ηνπ θάζε εξεπλεηή γηα ηηο ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο αθήγεζεο. Οη πξνζαξκνγέο πνπ 

πξνέθπςαλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ νπηηθή ηνπ θάζε εξεπλεηή, ελζσκαηώζεθαλ 

ζηηο αλαιύζεηο, έηζη ώζηε λα ζπγθεληξσζνύλ νη δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηηο 

αθεγήζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηε ζύλζεζε ηεο ηζηνξίαο γηα ηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθόηεηα ησλ νηθνγελεηαθώλ θξνληηζηώλ αζζελώλ κε θαξθίλν. 

 

Αλαζηνραζκόο εξεπλήηξηαο 

  

         Ζ θνίηεζε κνπ ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Φπρνινγίαο Τγείαο θαη ε 

εθπαίδεπζε κνπ ζηε πζηεκηθή Φπρνζεξαπεία, κε έθεξαλ ζε επαθή κε ηελ 

αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε, θπξίσο σο ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε. Έπεηηα, απνθάζηζα 

λα επεθηείλσ ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο γλώζεηο κνπ γηα ηελ αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε, 

κειεηώληαο αθεγήζεηο ζε εξεπλεηηθό επίπεδν, ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 

εξγαζίαο. Σν ελδηαθέξνλ κνπ λα  κειεηήζσ ηελ επίδξαζε ηεο αζζέλεηαο ζην επίπεδν 

ηεο νηθνγέλεηαο, ζε ζπλδπαζκό κε  ηα όιν θαη απμαλόκελα πνζνζηά ηνπ θαξθίλνπ θαη 

ην γεγνλόο όηη ν θαξθίλνο απνηειεί κηα αζζέλεηα ηακπνύ γηα αξθεηέο νηθνγέλεηεο ηνπ 

θνηλσληθνύ κνπ πεξηβάιινληνο, ζπλέβαιαλ ζην λα επηιέμσ ηνλ πιεζπζκό ησλ 

θξνληηζηώλ αζζελώλ κε θαξθίλν. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηώληαο πξαθηηθή άζθεζε 

ζην λνζνθνκείν, ζηελ Ογθνινγηθή Κιηληθή, ε επαθή κνπ κε ηνλ πιεζπζκό ησλ 
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θξνληηζηώλ ήηαλ θαζεκεξηλή θαη κνπ δεκηνύξγεζε ηελ εληύπσζε πσο πξόθεηηαη γηα 

πιεζπζκό, ν νπνίνο έρεη αλάγθε από επαθή, επηθνηλσλία θαη ππνζηήξημε. Μόλν έλαο 

κηθξόο αξηζκόο θξνληηζηώλ πνπ πξνζέγγηζα ζηα πιαίζηα ηεο Ογθνινγηθήο Κιηληθήο 

αξλήζεθε λα ζπκκεηάζρεη, δείρλνληαο απξνζπκία λα κηιήζεη γηα ηελ εκπεηξία ηνπ. Οη 

πεξηζζόηεξνη θξνληηζηέο δέρηεθαλ πνιύ πξόζπκα λα κηιήζνπλ γηα ηελ εκπεηξία ηνπο 

θαη παξαηήξεζα πσο αθόκε θαη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ δέρζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

παξνπζηάδνληαο αληηζηάζεηο θαη δηζηαθηηθόηεηα, ηειηθά δηεγήζεθαλ κηα πινύζηα 

ηζηνξία.       

 

Απνηειέζκαηα-Σπδήηεζε 

 

Τα πξώηα ζπκπηώκαηα θαη ε λνεκαηνδόηεζε ηνπο 

 

         Ζ ηζηνξία πνπ αθεγνύληαη νη θξνληηζηέομεθηλά κε ηελ πεξηγξαθή ηεο 

εκθάληζεο ησλ πξώησλ ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο, πξηλ αθόκε έξζεη ε δηάγλσζε. 

Οη θξνληηζηέο αθεγνύληαη πσο ν αζζελήο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, 

εκπιέθνληαη ζε κηα πξνζπάζεηα λνεκαηνδόηεζεο ησλ ζπκπησκάησλ. Κάπνηνη, κέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο λνεκαηνδόηεζεο ησλ ζπκπησκάησλ, νδεγνύληαη γξήγνξα ζηελ 

αζζέλεηα ηνπ θαξθίλνπ θαη έηζη ε δηάγλσζε αμηνινγείηαη σο έλα αλακελόκελν 

γεγνλόο γηα εθείλνπο.  

Ζ γηαγηά γεληθώο ηα έρεη 400 θαη δελ κπνξείο λα ηελ μεγειάζεηο.. εε.. εληάμεη ην έρεη 

πάξεη ζρεηηθά θαιά αο πνύκε.. αλ θαη ην πεξίκελε.. καο ην έιεγε.. θαη από πξηλ.. απ’ ό,ηη 

θαηάιαβα είρε ελνριήζεηο θαη απηά.. αιιά δελ ήζειε λα πάεη ζην γηαηξό, δελ ήζειε, δελ 

ήζειε.. θαη καο ην έιεγε.. «Θα δείηε πνπ ζα κνπ βξνπλ μέξσ’ γσ θαξθίλν».. 

(Εαραξέληα) 

Μεηά άξρηζαλ θαη ηα δύζθνια.. Ζ αξξώζηηα.. Πξηλ ηξεηο-ηέζζεξηο κήλεο, θάπνηα ζηηγκή 

άξρηζε ν ζύδπγνο θαη δελ ήηαλ θαιά.. ε κέζε ηνπ, ε πιάηε ηνπ.. θαη δελ έλησζε θαιά.. 

θαη από εθεί άξρηζαλ όια απηά.. νη ηζηνξίεο.. Ναη πξηλ ηξεηο-ηέζζεξηο κήλεο είρε πάζεη 

απηό.. Καηάιαβε όηη είρε ηελ αξξώζηηα θαη ην θαηαιάβακε.. (Μαξία) 

Όκσο, γηα αξθεηνύο θξνληηζηέο, ε εκπινθή ηνπ θαξθίλνπ ζηελ ηζηνξία ηνπο δελ έγηλε 

κε ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ ζπκπησκάησλ, ηα νπνία λνεκαηνδνηήζεθαλ θαη 
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ζπλδέζεθαλ κε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη ηελ 

αζζέλεηα θαη ζε θακία πεξίπησζε κε ηνλ θαξθίλν. 

Δίρε κεησζεί ην θαγεηό ηνπ.. θαη ηνπ ιέσ.. «Μα γηαηί δελ ηξσο».. Γειαδή, παίξλακε 

θαλνληθά ην πξσηλό.. ην κεζεκέξη θαλνληθά.. ην βξάδπ.. κνπ ιέεη, «κσξέ δελ ζέισ».. 

εγώ κνπ ιέεη «δελ θαινπεηλώ, δελ ζέισ λα θάσ».. Να ηξώεη ηώξα ιίγν θαγεηό.. ηνπ 

ιέσ, «κα γηαηί, δελ ζέιεηο λα θαο ή δελ κπνξείο λα θαο;».. «Γελ ζέισ λα θάσ.. κπνξώ 

λα θάσ άιια δελ ζέισ», κνπ ιέεη.. πνλνύζε ιίγν ην ηζρίν.. λα ράζνπκε ιέεη θαη κεξηθά 

θηιά.. καδέςακε ηηο ειηέο, θάλακε ηηο γηνξηέο.. Υξηζηνύγελλα.. ηελ Πξσηνρξνληά ρόξεπε 

Μαιεβηδηώηε ζην ζπίηη.. ζηελ πγεία ηνπ θαιά.. κόλν ην βξάδπ ηνπ Αγηαζκνύ, 

δηακαξηπξήζεθε έηζη ιίγν.. θαη κνπ ιέεη κσξέ έλα θνύζθσκα ληώζσ.. θαη ηνπ ιέσ.. 

κπνξεί ιέσ ην θαγεηό λα θηαίεη. (Γέζπνηλα) 

          Με ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ πξνζπάζεηα 

λνεκαηνδόηεζεο ηνπο, ζηελ ηζηνξία ησλ θξνληηζηώλ εηζέξρνληαη ην ηαηξηθό ζύζηεκα 

θαη νη εηδηθνί, θαζώο νη νηθνγέλεηεο πεξλνύλ ζηε θάζε ηεο αλαδήηεζεο ηαηξηθήο 

βνήζεηαο. Ο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη θπξίσο ηνπ θξνληηζηή θαίλεηαη λα είλαη 

ζεκαληηθόο, αθόκε θαη ζηε θάζε πξηλ από ηε δηάγλσζε. Πνιινί από ηνπο 

θξνληηζηέο, θπξίσο νη ζύδπγνη ησλ αζζελώλ, αθεγνύληαη πσο ήηαλ εθείλνη πνπ 

παξαθίλεζαλ ηνπο αζζελείο λα αλαδεηήζνπλ ηαηξηθή βνήζεηα θαη πσο θαηείραλ 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πνξεία ηνπ θαξθίλνπ, ήδε από ηε θάζε ηεο εκθάληζεο ησλ 

πξώησλ ζπκπησκάησλ.  

Μνπ ιέεη, «κα δελ έρσ ηε δηάζεζε πνπ έρσ.. ληώζσ ην ζηνκάρη κνπ».. ιέσ λα πάκε ζην 

γηαηξό. (Γέζπνηλα) 

Γειαδή έβιεπα θαη αδπλάηηδε.. Γηαηί ήηαλ πνιύ εύζσκνο.. θαη έβιεπα θαη αδπλάηηδε 

πάξα πνιύ.. θαη πήγα θαη ηνπ έθαλα εμεηάζεηο. (Αληηγόλε) 

Δίρε ελάκηζε ρξόλν αηκαηνπξία θαη δελ κνπ ην έιεγε.. Σν έθξπβε.. θαη εγώ ην είδα.. ην 

αλαθάιπςα θαη πξνζπάζεζα λα ηνλ πξνηξέςσ λα ην ςάμνπκε. (Γάθλε) 

 

Η θάζε ηεο δηάγλσζεο 

          Έπεηηα από ηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ πξώησλ ζπκπησκάησλ κε ηε 

βνήζεηα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, ζηελ ηζηνξία ησλ θξνληηζηώλ έξρεηαη ε θάζε ηεο 

δηάγλσζεο ηνπ θαξθίλνπ. Από ηηο αθεγήζεηο ησλ θξνληηζηώλ θαλεξώλεηαη, πσο γηα 



26 
 

θάπνηεο νηθνγέλεηεο ε δηάγλσζε από ηνπο εηδηθνύο έξρεηαη πνιύ γξήγνξα ζηελ πνξεία 

ηνπ θαξθίλνπ, ελώ γηα άιινπο αθνινπζεί κηα καθξόρξνλε πνξεία αλεμήγεησλ 

ζπκπησκάησλ, ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ θαη ζεξαπεηώλ, ώζπνπ λα θηάζνπλ ζηε δηάγλσζε.  

Αλ.. ζε πεξίπησζε.. δελ έβιεπα ζηα πηύεια ηνπ αίκα, ζα έιεγα όηη ν άληξαο κνπ είλαη 

κηα ραξά.. Ζ ηζηνξία απηή κε ηα πηύεια.. Ήξζακε ζηα έθηαθηα.. είδαλε ηα πηύεια κε ην 

αίκα.. ηνπ θάλαλε κηα αθηηλνγξαθία.. Καηεπζείαλ από ηελ αθηηλνγξαθία καο είπαλε.. 

θαηεπζείαλ από ηα έθηαθηα, όηη έρεη θαξθίλν. (Αληηγόλε) 

Έπαζε θαη ηελ πάξεζε ζπγρξόλσο.. Πήγε ζηνλ σξηιά.. ηίπνηα.. Δίλαη κηα πάξεζε.. πάξε 

απηά ηα θάξκαθα, ζα πεξάζεη.. θαη ηα ινηπά.. Γπζηπρώο όκσο, δελ πέξαζε.. Ήξζακε 

ζηελ λεπξνινγηθή θιηληθή, ηέινο Οθησβξίνπ.. (ηέζζεξηο κήλεο κεηά) θαη από ηόηε.. 

έπαζε θαη ην άιιν απηί.. ληώζεη κηα αζηάζεηα ζηα πόδηα.. πξνζπαζνύκε από ηόηε λα 

βξνύκε ηη αθξηβώο ζπκβαίλεη θαη δελ ην βξίζθνπκε.. ζηείιακε.. όπνπ πάκε ην θάθειν 

ιέλε, αξξώζηηα κπζηήξην.. ζηείιακε Αζήλα, Θεζζαινλίθε.. ε ίδηα απάληεζε.. Σειηθά.. 

ιέεη θάηη βξίζθνπκε ζηνλ πλεύκνλα.. Γελ ζέισ νύηε λα ιέσ ηε ιέμε… θαξθίλν.. 

ελδείμεηο θαη όρη απνδείμεηο.. Σώξα δελ αθνύεη… Θα ηνλ δνπλ νη γηαηξνί.. …Ξαθληθά 

θαη απόηνκα; αξάληα νθηώ ρξνλώλ; Τγηέζηαηνο; Ση ζα γίλεη ηώξα;(Ρέλα) 

           Ζ δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ πεξηγξάθεηαη από ηνπο πεξηζζόηεξνπο 

θξνληηζηέο σο έλα κε αλακελόκελν γεγνλόο, ην νπνίν εηζέξρεηαη μαθληθά ζηελ 

ηζηνξία θαη ηε δσή ηεο νηθνγέλεηαο. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο βηώλνπλ ζνθ θαη 

«παγώλνπλ» ζην άθνπζκα ηεο δηάγλσζεο. 

Μαδέςακε ηηο ειηέο, θάλακε ηηο γηνξηέο.. Υξηζηνύγελλα.. ηελ Πξσηνρξνληά ρόξεπε 

Μαιεβηδηώηε ζην ζπίηη.. ζηελ πγεία ηνπ θαιά.. κόλν ην βξάδπ ηνπ Αγηαζκνύ, 

δηακαξηπξήζεθε έηζη ιίγν.. θαη κνπ ιέεη κσξέ έλα θνύζθσκα ληώζσ.. ..Λέσ λα πάκε 

ζην γηαηξό.. Πάκε παηδί κνπ ζην γηαηξό.. εθεί ζην.. όρη ζην Κέληξν Τγείαο, απ’ έμσ ζε 

έλα ηαηξείν ζην (νλνκαζία ρσξηνύ) θαη δηαπηζηώλνπκε πγξό ζηελ θνηιηά.. θαη θεύγνπκε 

θαη εξρόκαζηε εδώ.. Λέεη λα πάηε ζην λνζνθνκείν θαη βιέπνπκε όηη έρεη θαθνήζεηα, 

πάγθξεαο, ζηνκάρη.. έλα πάξα πνιύ θαθό θαξθίλν.. εκέλα ηώξα έρεη αλαηξαπεί ε δσή 

κνπ.. Γηαηί ν άληξαο κνπ ήηαλ πγηέζηαηνο.. Γελ δηακαξηπξήζεθε πνιύ.. πνηέ.. πνηέ δελ 

δηακαξηπξήζεθε λα πεη δελ είκαη θαιά.. …Αθνύγακε γηα ηνλ θαξθίλν.. πνηέ δελ 

πεξίκελα όηη ζα έξζεη ζην ζπίηη κνπ.. Γηαηί ν άληξαο κνπ δελ θάπληδε.. δελ έπηλε.. 

έηξσγε ζσζηά.. δελ ξάληηδε.. (Γέζπνηλα) 
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Μεηά ε βηνςία βγήθε θαθνήζεο.. θαη.. όηαλ ην κάζακε ηξειαζήθακε.. καο θόπεθαλ ηα 

πόδηα. (Ναηαιία) 

ηαλ μεθίλεζε ηελ πξώηε θνξά.. κε ηελ πξώηε βηνςία.. ήηαλ έλαο ρεηξνύξγνο.. δελ 

μέξσ.. δελ ηνλ πξόιαβεο εδώ.. ν Υ… θαη πήγακε ζην ηαηξείν θαη ιέεη, έρεηο θαξθίλν, ζα 

ρεηξνπξγεζείο.. ζα πεξάζεηο έλαλ γνιγνζά, αιιά κεηά ιέεη, μέρλα ην… Καη όηαλ 

αθνύζακε θαη νη δύν θαξθίλν, ηξειαζήθακε. (ηέθαλνο) 

Δλ νιίγνηο.. ήηαλ κεγάιν ζνθ γηαηί ήηαλ απόηνκν.. Γειαδή βγήθε ν γηαηξόο θαη κνπ ιέεη 

ζηελ Αζήλα.. «Έρεη έλαλ ηεξάζηην όγθν, αλεγρείξεην.. εε.. θαθνεζέζηαηζν.. 

επηζεηηθόηαην.. θαη λα είζηε πξνεηνηκαζκέλνη».. Έηζη.. ε από εθεί θαη πέξα αιιάδνπλ ηα 

πάληα. (Έθε) 

         Ζ εκπεηξία ηεο δηάγλσζεο σο έλα γεγνλόο πνπ πξνθαιεί ζνθ, έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ππάξρνληα επξήκαηα εξεπλώλ, πνπ κειέηεζαλ ηηο αθεγήζεηο 

νηθνγελεηαθώλ θξνληηζηώλ αζζελώλ κε θαξθίλν ή άιιε ρξόληα αζζέλεηα. Οη 

θξνληηζηέο επίζεο αθεγήζεθαλ, όηη βίσζαλ ηε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ σο έλα 

αλαπάληερν θαη ζνθαξηζηηθό γεγνλόο πνπ ηνπο πξνθάιεζε ζπλαηζζήκαηα απόγλσζεο, 

εθλεπξηζκνύ θαη ζιίςεο (Eriksson&Svedlund, 2006. Germeni&Sarris, 2015. 

Hogaetal., 2008). 

        Καζώο νη νηθνγέλεηεο θηάλνπλ ζηε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ, γίλεηαη αληηιεπηό 

όηη ε δηάγλσζε ζεκαηνδνηεί έλα ζεκείν κεηάβαζεο γηα ηελ νηθνγελεηαθή ηζηνξία. Ζ 

νηθνγελεηαθή ηζηνξία παίξλεη κηα κε αλακελόκελε ηξνπή θαη ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε απνθηά πιένλ κηα λέα δηάζηαζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από 

αβεβαηόηεηα θαη θόβν, θαζώο ν θαξθίλνο έρεη αβέβαηε θύζε θαη ζπλδέεηαη κε ην 

ζάλαην. Οη Davis, Reimer θαη Martens (1990), δηεξεπλώληαο ηηο εκπεηξίεο 

νηθνγελεηώλ πνπ παξείραλ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα, ζε έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο κε 

θαξθίλν ζηα ηειεπηαία ζηάδηα, ππνζηήξημαλ όηη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ 

παξέρνπλ θξνληίδα, βξίζθνληαη ζε κηα κεηαβαηηθή θαηάζηαζε. Ζ κεηάβαζε μεθηλά 

όηαλ δίλεηαη έλα ηέινο ζηνλ πξνεγνύκελν ηξόπν δσήο ηεο νηθνγέλεηαο, πεξίνδνο πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από ηηο δηεξγαζίεο επαλαπξνζδηνξηζκνύ θαη αληηκεηώπηζεο ηεο 

επηβάξπλζεο. ηε ζπλέρεηα, ζηελ νηθνγελεηαθή δσή επηθξαηεί κηα νπδέηεξε δώλε, 

πεξίνδνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ράνο, ζύγρπζε, θόβν θαη αβεβαηόηεηα. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απηήο, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο έξρνληαη αληηκέησπα κε 

δπζθνιίεο θαη κε ην παξάδνμν, ηνπ πώο λα δηαηεξήζνπλ ηελ ειπίδα, 
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αληηκεησπίδνληαο παξάιιεια ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ επεξρόκελνπ ζαλάηνπ ελόο 

κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο. Σν ηειηθό ζεκείν ηεο κεηάβαζεο ζεκαηνδνηεί κηα λέα αξρή 

γηα ηελ νηθνγέλεηα, ε νπνία επηθεληξώλεηαη ζην λα δεη ηελ θάζε κέξα θαη 

πξνεηνηκάδεηαη γηα ηνλ ζάλαην (όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Mystakidouetal., 2007).  

          Πξάγκαηη, νη θξνληηζηέο αθεγνύληαη πσο ε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ 

ηαπηίδεηαη κε έλα ζεκείν κεηάβαζεο γηα εθείλνπο. Από ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο, ε 

ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε θαζεκεξηλόηεηα ηεο αιιάδεη. Ο θαξθίλνο εηζάγεηαη 

ζηελ νηθνγελεηαθή δσή σο «θίλδπλνο» θαη ερζξόο ηεο νκνηόζηαζεο, πνπ δηαηαξάζζεη 

ηηο πξνεγνύκελεο ηζνξξνπίεο ηεο νηθνγέλεηαο. Δπηπιένλ, ζηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη 

ηζηνξία εηζέξρεηαη ε απεηιή ηνπ ζαλάηνπ, σο ζπλέπεηα ηεο δηάγλσζεο ηνπ θαξθίλνπ.  

Δ απηό πνπ.. δειαδή.. δελ μέξσ ηη κνπ μεκεξώλεη.. Δπεηδή είλαη ηόζν απξόβιεπηε ε 

αξξώζηηα θαη νη παξελέξγεηεο.. ε.. Ξππλάκε.. εγώ.. μππλάσ πξσί.. Να πξνιάβσ λα 

καγεηξέςσ, λα θάλσ ηηο δνπιεηέο κνπ.. ..Γειαδή όια είλαη ζην γξήγνξν.. ζην βηαζηηθό.. 

Γελ μέξσ ην κεζεκέξη αλ ζα είκαη ζην ζπίηη κνπ.. ή αλ ζα είκαη ζε θάπνην από ηα δύν 

λνζνθνκεία.. ή αλ ζα είκαη θαη ζην ζπίηη ηνπ. (Νίθε)  

Γίλεηαη θαλεξό πσο ζηελ ηζηνξία ηεο ζπγθεθξηκέλεο γπλαίθαο εηζέξρεηαη ε 

αβεβαηόηεηα θαη κηα ζπλερήο αίζζεζε εγξήγνξζεο, ώζηε λα αληηκεησπηζηνύλ νη 

απξόβιεπηνη θίλδπλνη πνπ θέξλεη ν θαξθίλνο. Έηζη, ε ηζηνξία ηεο παίξλεη κηα λέα 

ηξνπή θαη ε πξνεγνύκελε ζπλεζηζκέλε ξνή ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηεο, αλαηξέπεηαη.  

Να κελ ηύρεη ζε άλζξσπν πάλησο απηό.. Δίλαη πάξα πνιύ άζρεκν.. είλαη… Γελ μέξνπκε 

ηελ εμέιημε.. θαη ζθέθηνκαη ηα παηδηά.. θαη ηνλ εαπηό κνπ ζθέθηνκαη.. Αιιά εηδηθά ηα 

παηδηά.. πσο ζα ην αληηκεησπίζνπλ.. πσο.. ηη ζα γίλεη.. …Δηδηθά απηή, ε κηθξή.. ε 

κηθξή.. Δίλαη.. είλαη ν ραξαθηήξαο.. είλαη.. ν ραξαθηήξαο ηεο ηέηνηνο.. πνπ δέλεηαη.. έρεη 

δεζεί ηόζν πνιύ ηώξα κε ηνλ κπακπά ηεο.. ηόζν.. ηνηρίδεη κεηά πάξα πνιύ.. ε θάζε 

βήκα.. ζθέθηεηαη.. ηνλ ζθέθηεηαη.. Πξνζπαζώ λα ηεο πσ όηη.. κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή ή 

εγώ ή εθείλνο.. λα ζπκβεί ην κνηξαίν. (ηέιια) 

Από ηελ παξαπάλσ αθήγεζε γίλεηαη θαλεξή ε αιιαγή ζηελ πινθή ηεο νηθνγελεηαθήο 

ηζηνξίαο θαη ζηηο δσέο ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

δπζθνιεύνληαη λα ζπκβηώζνπλ κε ηελ αζζέλεηα, ηελ αβεβαηόηεηα θαη ηελ απεηιή ηνπ 

ζαλάηνπ.  

Γειαδή θακηά θνξά βάδσ ην θαθό ζην κπαιό κνπ θαη κεηά δελ ην παξαδέρνκαη.. Ούηε 

θαη ν άληξαο κνπ.. Γηαηί θαη o άληξαο κνπ έρεη.. έρεη πνιύ ππνκνλή.. είλαη πνιύ ήξεκνο 
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άλζξσπνο.. θαη ηώξα αθόκα.. Γηαηί πηζηεύνπκε ζηε ζεξαπεία.. Αιιά ιέσ κεηά πνπ ζα 

ηειεηώζεη ε ζεξαπεία; (Γέζπνηλα) 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζηελ ηζηνξία ηεο ζπδύγνπ-θξνληηζηή θπξηαξρεί ε 

αγσλία θαη ε αλαζθάιεηα ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο θαη ηηο άγλσζηεο 

αιιαγέο πνπ ζα θέξεη ζηελ νηθνγελεηαθή δσή, ελώ ε πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο 

ειπίδαο ράλεηαη από ηελ ηζηνξία.  

 

Βηνγξαθηθή ξήμε ζην νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό 

 

         Έπεηηα, θαζώο ε δηάγλσζε έρεη επέιζεη θαη ε νηθνγελεηαθή δσή κεηαβαίλεη 

ζε κηα λέα θαηάζηαζε, νη αθεγήζεηο ησλ θξνληηζηώλ θαλεξώλνπλ πσο ζηελ ηζηνξία 

ηνπο εηζέξρεηαη ε βηνγξαθηθή ξήμε, σο ξήμε ζην ηζηνξηθό ηεο νηθνγέλεηαο. Ο Bury 

(1982), εηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηεο βηνγξαθηθήο ξήμεο ππνζηήξημε όηη νη ρξόληεο 

αζζέλεηεο πξνθαινύλ κηα δηαηαξαρή ζηε βηνγξαθία ηνπ αηόκνπ θαη ζηελ 

αλακελόκελε πνξεία ηεο δσήο ηνπ. Ζ εκπεηξία κηαο ρξόληαο αζζέλεηαο, όπσο ν 

θαξθίλνο, δηαηαξάζζεη ηηο θαηαζθεπέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, θαζώο θαη ηηο κνξθέο 

ηεο γλώζεο πνπ ηηο ζηήξηδαλ. Ζ ρξόληα αζζέλεηα θέξλεη ζηε δσή ηνπ αζζελή ηελ ηδέα 

ηνπ πόλνπ, ηεο ηαιαηπσξίαο θαη ηνπ ζαλάηνπ, πνπ ζπλήζσο ζεσξνύληαη σο καθξηλέο 

πηζαλόηεηεο ή σο ηα δεηλά ησλ άιισλ. Αθόκε, ν Bury (1982) αλαγλσξίδεη ηξεηο 

πηπρέο ηεο ξήμεο ζηελ πνξεία κηαο ρξόληαο αζζέλεηαο. Αξρηθά, νη αληηιακβαλόκελεο 

σο απηνλόεηεο παξαδνρέο θαη ζπκπεξηθνξέο, παύνπλ πιένλ λα πθίζηαληαη θαη ηα 

ζύλνξα ηεο θνηλήο ινγηθήο ππεξβαίλνληαη. Έπεηηα, ηα αηηηνινγηθά ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ζπλήζσο νη άλζξσπνη, δηαηαξάζζνληαη θαη επέξρεηαη έλαο 

αλαζηνραζκόο ηεο βηνγξαθίαο θαη απηo-αληίιεςεο ηνπ αηόκνπ. ηε ζπλέρεηα, 

ελεξγνπνηνύληαη νη δηαζέζηκνη πόξνη ηνπ αηόκνπ, σο απάληεζε ζηε ξήμε, κε ζθνπό 

λα αληηκεησπηζηεί ε αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο (Bury, 1982. 1991). Δπηπιένλ, έξεπλεο 

πνπ κειέηεζαλ ηελ εκπεηξία αζζελώλ κε θαξθίλν, θαλεξώλνπλ πσο νη αζζελείο 

αληηιακβάλνληαη ηνλ θαξθίλν σο βηνγξαθηθή ξήμε ζε ςπρνθνηλσληθό θαη ζσκαηηθό 

επίπεδν, πνπ βηώλεηαη κε ηελ αιιαγή ηεο ηαπηόηεηαο ηνπο, ηεο απην-εηθόλαο ηνπο θαη 

κε ηελ απώιεηα ησλ ζσκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπο (Hubbard&Forbat, 2012. 

Hubbardetal., 2010). 

          ηελ παξνύζα έξεπλα, κέζα από ηηο αθεγήζεηο ησλ θξνληηζηώλ γίλεηαη 

θαλεξό πσο ε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο νδεγεί ηνπο θξνληηζηέο λα βηώζνπλ κηα ηνκή 

ζην ρξόλν θαη πσο ε νηθνγελεηαθή ηνπο ηζηνξία δηαρσξίδεηαη πιένλ ζηελ ηζηνξία πξηλ 
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από ηελ αζζέλεηα θαη ζηελ ηζηνξία κεηά από ηελ αζζέλεηα. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε δελ είλαη ε αζζέλεηα θαζαπηή πνπ νδεγεί ζηε ξήμε ηνπ ηζηνξηθνύ ηεο 

νηθνγέλεηαο. Αληίζεηα, ε ξήμε βηώλεηαη έκκεζα, κέζσ ηεο επηθείκελεο απώιεηαο ηνπ 

αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ, κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο. ηηο αθεγήζεηο, ε βηνγξαθηθή ξήμε 

εθδειώλεηαη ζηελ πεξηγξαθή δηαθόξσλ εθθάλζεσλ ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, όπσο 

ζηελ πνηόηεηα θαη ηνλ ηξόπν δσήο ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο, ζηελ επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζηα κέιε, ζηελ εηθόλα ηνπ αζζελή, ζην κέιινλ ηεο νηθνγέλεηαο, ζηα 

νηθνλνκηθά δεηήκαηα θαη ζηελ πλεπκαηηθόηεηα ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

Παξαθάησ, ε αθήγεζε ηεο Έθεο, ηεο νπνίαο ν ζύδπγνο λνζεί από θαξθίλν ζηνλ 

εγθέθαιν, κε ζνβαξέο βιάβεο ζηελ αληίιεςε ηνπ, θαλεξώλεη ηε βηνγξαθηθή ξήμε 

ζηελ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ πξνεγνύκελε θαιή πνηόηεηα ηεο ζρέζεο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζην δεπγάξη ράλεηαη θαη ηα παηδηά απνκαθξύλνληαη από ηνλ 

παηέξα, ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη πιένλ σο έλαλ «άιιν παηέξα».  

Μηα ραξά.. όια θαιά… Γελ είρακε… ε όπσο όια ηα δεπγάξηα.. ηηο δηαθσλίεο καο.. Αιιά 

γεληθά είρακε κηα πνιύ.. θαη θαιή πνηόηεηα δσήο θαη θαιή επηθνηλσλία κεηαμύ καο.. 

Μεηά γύξηζαλ ηνύκπα όια.. …Σα παηδηά απνκαθξπλζήθαλε.. Γειαδή πξνζπαζνύζαλ λα 

είλαη θιεηζκέλα ζην δσκάηην ηνπο ή λα θεύγνπλ από ην ζπίηη.. Γηαηί πξνθαλώο δελ 

ήζειαλ λα ηνλ βιέπνπλ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε.. εε… Σνπο κηινύζε πεξίεξγα.. όρη όπσο 

ήηαλ πξηλ.. Ήηαλ έλαο άλζξσπνο ήξεκνο.. ραξνύκελνο.. ε ςπρή ηεο παξέαο.. κε ρηνύκνξ 

απίζηεπην.. Οπόηε θεύγαλε ζηγά ζηγά. (Έθε) 

Οπζηαζηηθά, ε βηνγξαθηθή ξήμε ζηελ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο, έξρεηαη σο ζπλέπεηα 

ηεο απώιεηα ηεο εηθόλαο ηνπ παηέξα θαη ζπληξόθνπ. Παξαθάησ ε Γέζπνηλα 

αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ζηελ εηθόλα ηνπ ζπδύγνπ ηεο. 

Ήηαλ 100 θηιά θαη ηώξα πάλσ από 25 θηιά έρεη ράζεη, ζε έλα κήλα κόλν.. έρεη γίλεη 

άλζξσπνο.. αλήκπνξνο άλζξσπνο.. έρεη γίλεη.. ζαλ γεξαζκέλνο άλζξσπνο.. ζε έλα κήλα 

κέζα…. (Γέζπνηλα) 

ηελ παξαπάλσ αθήγεζε δηαθαίλεηαη ε βηνγξαθηθή ξήμε πνπ βηώλεη ε Γέζπνηλα, σο 

πξνο ηελ απώιεηα ηεο εηθόλαο ηνπ ζπδύγνπ ηεο, αληηιακβάλνληαο ηνλ σο έλα ζώκα 

πνπ ιηώλεη. Παξόκνηα, ε αθήγεζε ηεο Βίθπ αλαθέξεηαη ζηελ απώιεηα ηεο εηθόλαο 

ηνπ παηέξα, ηνπ νπνίνπ ε όςε πξνζνκνηάδεη κε έλαλ άλζξσπν θνληά ζην ζάλαην.  

Δίλαη λένο.. Γειαδή έρεη αθόκα.. όπσο ιέεη θαη απηόο έρεη αθόκα δσή.. Γειαδή εγώ 

ήζεια λα.. Σώξα ηνλ βιέπσ θαη κνπ ζπκίδεη έλαλ άλζξσπν 90 ρξνλώλ.. Δλώ ήηαλ έηζη 
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αγέξσρνο.. Βιέπεηο έλαλ άλζξσπν πνπ πξηλ από έλα κήλα.. ηνλ πξνεγνύκελν κήλα ήηαλ 

όξζηνο θαη… ηελ πξνεγνύκελε βδνκάδα ηεινζπάλησλ.(Βίθπ) 

Έπεηηα, ε βηνγξαθηθή ξήμε ζηελ νηθνγελεηαθή ηζηνξία ηεο Γάθλεο έξρεηαη κε ηε 

δηάγλσζε ησλ κεηαζηάζεσλ ηνπ ζπδύγνπ ηεο, πνπ ζεκαηνδνηνύλ ηνλ επηθείκελν 

ζάλαην θαη ηελ απώιεηα.  

Αιιά καο ηα πεξηέγξαςαλ όια θαιά.. Γελ είρε κεηαζηάζεηο ηόηε.. Ήηαλ πνιύ ζεηηθά.. Γη’ 

απηό θαη πξνρσξήζακε.. Αιιά ζηελ πνξεία άιιαμαλ όια.. (Γάθλε) 

Οπζηαζηηθά, ε βηνγξαθηθή ξήμε αξρίδεη λα επέξρεηαη ζηηο ηζηνξίεο ησλ νηθνγελεηώλ, 

θαζώο ε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο αξρίδεη λα αιιάδεη ζπκβνιηθά, σο πξνο ηνλ 

επεξρόκελν ζάλαην. Αθόκε, ε βηνγξαθηθή ξήμε βηώλεηαη έληνλα από ηνπο θξνληηζηέο 

όζνλ αθνξά ηα νηθνγελεηαθά ζρέδηα ηνπο γηα ην κέιινλ. 

Έρνπκε πεξάζεη πνιιά.. Έρνπκε ηαιαηπσξεζεί πάξα πνιύ.. θαη ηώξα είπακε ιίγν λα 

εξεκήζνπκε.. Μεγάισζαλ ηα παηδηά.. Κάλακε ζρέδηα.. λα… κείλνπκε ζην ρσξηό ηνπ 

πνπ καο αξέζεη.. Απιά ήηαλ ηα παηδηά ηώξα κε ην ζρνιείν θαη ήηαλ πην δύζθνιν.. θαη 

κέλνπκε Υ.. Καη ζπδεηνύζακε.. πεξηκέλακε δύν ρξόληα αθόκα λα ηειεηώζεη ν γηνο καο 

ην ιύθεην.. θαη λα πάκε λα κείλνπκε εθεί.. Κάλακε ζρέδηα γηα ην κέιινλ.. Σν 

ιαρηαξνύζακε θαη νη δύν.. Γηαηί έρνπκε ηαιαηπσξεζεί πάξα πνιύ.. (Γάθλε)  

Γελ μέξσ.. (θιαίεη) Έρνπκε πνιιά.. (θιαίεη).. έρνπκε πνιιά ζρέδηα.. Σώξα δελ μέξσ 

θαηά πόζν ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ.. (Ναηαιία) 

         Γίλεηαη θαλεξό πσο ηα νηθνγελεηαθά ζρέδηα γηα ην κέιινλ αλαηξέπνληαη θαη 

αλήθνπλ πιένλ ζην παξειζόλ ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, ζηελ ηζηνξία πξηλ από ηελ 

αζζέλεηα. Ζ νηθνγελεηαθή ηζηνξία «παγώλεη» ππό ηελ απεηιή ηεο αζζέλεηαο, ε νπνία 

έξρεηαη ζε πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ νηθνγέλεηα. Αθόκε, θάπνηνη από ηνπο θξνληηζηέο 

βηώλνπλ βηνγξαθηθή ξήμε όζνλ αθνξά ηελ πλεπκαηηθόηεηα ηνπο. Οη θξνληηζηέο 

πεξηγξάθνπλ πσο από ηε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο θαη έπεηηα, ε ζρέζε ηνπο κε ηε 

ζξεζθεία θαη ηελ πίζηε έρεη γίλεη ζηελόηεξε θαη βαζύηεξε, ελώ θάπνηνη από απηνύο 

πξνζπαζνύλ λα δώζνπλ λόεκα ζηελ εκπεηξία ηνπ θαξθίλνπ, κέζσ ηεο 

ζξεζθεπηηθόηεηαο. Δπίζεο, θάπνηνη άιινη θξνληηζηέο αλαθέξνληαη ζε ππαξμηαθνύ 

ηύπνπ αλαδεηήζεηο.  

Πηζηεύσ.. πίζηεπα.. όρη ζηα αιήζεηα βαζηά.. θαη πήγαηλα ζηελ εθθιεζία θαη 

πξνζπαζνύζα λα ζπγθεληξσζώ.. Πξηλ θαηξό.. πξηλ λα έρνπκε ην πξόβιεκα.. θαη ην 
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έιεγα ζηηο θηιελάδεο κνπ.. ιέσ «εζείο άκα πάηε ζηελ εθθιεζία, είζαζηε εθεί;».. Δκέλα 

παηδί κνπ, αθαηξνύληαλ ην κπαιό κνπ.. Δγώ είκαη άλζξσπνο εηιηθξηλήο.. θαη ήζεια εθεί 

λα είκαη, εθεί λα πξνζεύρνκαη, εθεί λα αθνύσ ηη ιέεη ν παπάο.. Σν κπαιό κνπ έθεπγε.. 

Πξνζεύρνκαη ηώξα πεξηζζόηεξν θαη ζέισ λα πηζηεύσ αθόκα απ’ όηη είκαη, πην πνιύ.. 

Θέισ λα πηζηέςσ.. πην πνιύ.. θαη έρσ ηώξα αλάγθε.. ζέισ λα πάσ ζηελ 

εθθιεζία.(Γέζπνηλα) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζύδπγνο-θξνληηζηήο θαίλεηαη πσο αληηιακβάλεηαη ηε 

ζξεζθεπηηθόηεηα, σο αληίδνην ηεο απεηιήο πνπ θέξλεη ε αζζέλεηα. Καηαθεύγεη ζε 

«πηζηεύσ» θαη αληηιήςεηο πνπ βνεζνύλ θαη ζηαζεξνπνηνύλ ζηελ αληηκεηώπηζεο ηεο 

απεηιήο.  

Έρνπκε θηηάμεη κηα εθθιεζία πάλσ ζην ρσξηό.. θαη πηζηεύσ.. θαη παίξλσ θνπξάγην από 

εθεί.. θαη ιέσ, δελ κπνξώ λα ηα βάισ κε ηνλ Θεό.. Αλ ζέιεη ν Θεόο.. ζα ηνλ θάλεη 

θαιά.. ην πηζηεύσ απηό.. αλ ζέιεη ν Θεόο.. εάλ δελ ζέιεη.. πσο είπε θαη ε Αιεμάλδξα.. 

ιέεη «κπακπά, ν Θεόο μέξεη ηη θάλεη.. γηα λα δώζεη θάηη ζε έλαλ άλζξσπν, μέξεη γηαηί ην 

δίλεη».. ε άιινπο κπνξεί λα ην δώζεη γηα ηηκσξία, ζε άιινπο κπνξεί λα ην δώζεη γηα 

δνθηκαζία.. έηζη είλαη.. ..Κάλακε ιάζε.. Δγώ ην πηζηεύσ απηό ην πξάγκα.. θαη ην.. θαη 

επεηδή θνβάκαη όηη αλ ζα θάλσ θάηη πνπ δελ πξέπεη.. ζα ηηκσξεζώ. (ηέιια) 

Από ηελ παξαπάλσ αθήγεζε, γίλεηαη θαλεξό πσο ζηελ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο 

εηζέξρεηαη ε ζξεζθεία, σο έλα κέζν λνεκαηνδόηεζεο ηεο αηηίαο εκθάληζεο ηεο 

αζζέλεηαο, αληηιακβάλνληαο ηελ αζζέλεηα σο ηηκσξία ή δνθηκαζία γηα ηελ νηθνγέλεηα 

θαη ζεσξώληαο πσο ν έιεγρνο ηεο αζζέλεηαο θαηέρεηαη από κηα αλώηεξε δύλακε.  

Γελ πηζηεύσ θαη πνιύ.. Γελ είκαη ηδηαίηεξα ζξήζθα.. δελ έρσ από θάπνπ λα πηαζηώ.. Γη’ 

απηό.. μέξσ όηη είλαη όιν ηερληθή.. (αλαθεξόκελε ζην mindcontrol) ..Γειαδή όηαλ 

θάλσ ην κάζεκα, μέξσ όηη απηό πνπ καζαίλσ είλαη ηερληθή γηα λα κνπ απνζπάεη ην 

κπαιό, λα ραιαξώζεη.. θαη δελ κπνξώ λα ην θαηαθέξσ.. Πηζηεύσ όκσο.. Θα ήζεια λα 

ην θαηαθέξσ.. Γελ θάλσ κεγάιε πξνζπάζεηα.. (Ναηάζα) 

Ζ Ναηάζα δειώλνληαο όηη δελ έρεη πίζηε πξνο θάπνηα ζξεζθεία, παξάιιεια ηνλίδεη 

ηελ αλάγθε ηεο λα «πηαζηεί», λα πηζηέςεη ζε κηα αλώηεξε δύλακε.  

Πηζηεύεη ζην Θεό.. θαη εγώ πηζηεύσ.. θαη ε αδεξθή κνπ πηζηεύεη ζην Θεό.. Δίκαζηε 

άζξεζθνη.. θαη εγώ θαη ε αδεξθή κνπ.. κάιινλ θαη ε κεηέξα κνπ.. Γελ έρνπκε θακία 

ζξεζθεία.. Έρσ ςαρηεί πνιύ κε ηηο ζξεζθείεο.. Αιιά πηζηεύσ ζην Θεό.. θαη ηεο είπα όηη 
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μέξεηο, ζα αθνινπζήζνπκε ην δξόκν ηνπ Θενύ.. Γειαδή όηη ν ζάλαηνο είλαη κέζα ζηε 

δσή.. ππάξρεη δσή, επεηδή ππάξρεη ζάλαηνο.. ππάξρεη λύρηα, επεηδή ππάξρεη κέξα.. Σεο 

είπα δειαδή όηη είλαη κέζα ζην πξόγξακκα.. όηη ζα ην δερηνύκε.. όηη εκείο δελ ζα 

έρνπκε πξόβιεκα.. όηη ζα είκαζηε δπλαηνί.. όηη.. όηη… θαη ζα ην αληηκεησπίζνπκε.. όηη 

λαη ζε ζέινπκε ζηε δσή.. αιιά δελ είκαζηε εγσηζηέο λα ζε ζέινπκε γηα πάληα.. όηη είλαη 

κέζα ζηε δσή.. Δκείο ζέινπκε λα κελ ηαιαηπσξεζείο.. θαη δηάθνξεο ηέηνηεο 

ζπδεηήζεηο.. πεξί.. πεξί απηνύ.. Δίδε όηη είκαζηε δπλαηνί.. Κάπσο έηζη.. Κάπσο έηζη 

πξνεηνηκάζηεθε.. (Πέηξνο) 

            Παξαπάλσ, ν Πέηξνο αθεγείηαη πσο ε θαηαθπγή ζηηο θνηλέο ππαξμηαθέο 

αληηιήςεηο ηνπ ίδηνπ θαη ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, βνήζεζε ζην λα απνδερηνύλ 

ηνλ επηθείκελν ζάλαην ηεο κεηέξαο ηνπ. Ζ εηζαγσγή ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο 

πλεπκαηηθόηεηαο ζηελ ηζηνξία ησλ θξνληηζηώλ, επηβεβαηώλεηαη θαη από εξεπλεηηθά 

θαη βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ απνδεηθλύνπλ πσο ζε πεξηπηώζεηο θαξθίλνπ, ηόζν 

νη αζζελείο, όζν θαη νη νηθνγελεηαθνί θξνληηζηέο θαηαθεύγνπλ ζηελ πλεπκαηηθόηεηα 

θαη ηε ζξεζθεία, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ σο απνηειεζκαηηθό κεραληζκό 

αληηκεηώπηζεο, θπξίσο ηνπ ζηξεο (Hollandetal., 1999. McIntosh, Silver&Wortman, 

1993. Pearce, 2005. Picot, Debanne, Namazi&Wykle, 1997). Ζ ζξεζθεία πξνζθέξεη 

έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ πνπ ζπκβάιιεη ζηε εύξεζε λνήκαηνο θαη ζθνπνύ ησλ 

αξλεηηθώλ γεγνλόησλ, θαζώο θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο αίζζεζεο ειπίδαο, ηάμεο θαη 

ζπλνρήο, βνεζώληαο ζηελ απνδνρή θαη ηελ πξνζαξκνγή (McIntoshetal., 1993). 

ύκθσλα κε έξεπλα, ε νπνία κειεηά ηηο αθεγήζεηο ησλ ζπληξόθσλ γπλαηθώλ κε 

θαξθίλν ηνπ καζηνύ, νη ζύληξνθνη κεηά ηε δηάγλσζε αλαδήηεζαλ ππνζηήξημε κέζσ 

ηεο ζξεζθείαο θαη ζεώξεζαλ όηη ε ζξεζθεπηηθόηεηα θαη ε πίζηε ζηνλ Θεό ήηαλ 

ζεκαληηθά κέζα πνπ ζα ζπλέβαιιαλ ζην λα μεπεξάζνπλ ην ζνβαξό πξόβιεκα ηεο 

αζζέλεηαο (Hogaetal., 2008).  

 

Αλαπξνζαξκνγή ξόισλ: oξόινο ηνπ θξνληηζηή 

 

           Καζώο ε πινθή ηεο νηθνγελεηαθήο ηζηνξίαο αιιάδεη κε ηε δηάγλσζε ηνπ 

θαξθίλνπ, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αλαδεηνύλ θαη βξίζθνπλ λέεο ζέζεηο, ζηάζεηο θαη 

ηξόπνπο εκπινθήο ζηα γεγνλόηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη. ηελ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο 

εηζέξρεηαη ε δηαδηθαζία ηεο αλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ πξνεγνύκελσλ θαζνξηζκέλσλ 

ξόισλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο. Καζώο ε αζζέλεηα εμειίζζεηαη, νη ηαηξηθέο εμεηάζεηο, 

νη ζεξαπείεο θαη νη λνζειείεο εηζέξρνληαη ζηελ δσή ηνπ αζζελή θαη ηεο νηθνγέλεηαο. 
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Δίηε ν αζζελήο βξίζθεηαη ζε πιήξε ιεηηνπξγηθόηεηα, είηε όρη, ζε όιεο ηηο νηθνγέλεηεο 

ηίζεληαη ην δήηεκα ηεο θξνληίδαο ηνπ αζζελή από θάπνην/α άηνκν/α, θαζώο κε ηε 

δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ην κέινο πνπ λνζεί ηνπνζεηείηαη ζην ξόιν ηνπ αζζελή, ξόινο 

πνπ ζπλεπάγεηαη αδπλακία θαη αλεκπνξηά. 

           ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ, ν ξόινο ηνπ θξνληηζηή αλαιακβάλεηαη 

από έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, ηνλ/ηελ ζύδπγν ηνπ αζζελή. Κάπνην άιιν κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο αλαιακβάλεη ην ξόιν ηνπ θξνληηζηή, κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη ζύδπγνο, είηε ιόγσ δηαδπγίνπ, είηε ζαλάηνπ, ή δηόηη ν αζζελήο είλαη άγακνο. 

Όηαλ νη ζύδπγνη αλαιακβάλνπλ ηε θξνληίδα ησλ αζζελώλ, ηόηε εθείλνη πηνζεηνύλ ην 

ξόιν ηνπ θύξηνπ θαη κνλαδηθνύ θξνληηζηή, επσκηδόκελνη ην ζπλνιηθό βάξνο ηεο 

θξνληίδαο. Αληίζεηα, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην ξόιν ηνπ θξνληηζηή αλαιακβάλνπλ ηα 

ελήιηθα παηδηά ηνπ αζζελή, ηόηε ε θξνληίδα κνηξάδεηαη ηζόηηκα αλάκεζα ζηα 

αδέιθηα. ηηο πεξηζζόηεξεο νηθνγέλεηεο, ηα κέιε πνπ αλαιακβάλνπλ ηε θξνληίδα 

βξίζθνληαη ζην ξόιν ηνπ θξνληηζηή γηα 24 ώξεο θαζεκεξηλά. πλεπώο, αλαγθάδνληαη 

λα εγθαηαιείςνπλ πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ξόινπο, όπσο γηα παξάδεηγκα 

ην ξόιν ηνπ εξγαδόκελνπ ή ην ξόιν ηνπ αηόκνπ πνπ θξνληίδεη ην ζπίηη. Καηά 

ζπλέπεηα, άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αλαιακβάλνπλ θάπνηνπο από ηνπο 

πξνεγνύκελνπο ξόινπο θαη θαζήθνληα ησλ θξνληηζηώλ, θαζώο νη θξνληηζηέο 

αθνζηώλνληαη ζηε θξνληίδα ηνπ αζζελή. 

             Οη θξνληηζηέο πεξηγξάθνπλ πσο ε θξνληίδα ησλ αζζελώλ πεξηιακβάλεη 

δηάθνξεο πηπρέο, όπσο είλαη ε ηαηξηθή θξνληίδα, ε πξαθηηθή θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή. 

ε πνιιέο πεξηπηώζεηο, αλαιακβάλνπλ λνζειεπηηθά θαζήθνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο ζεξαπείαο, δηεπθνιύλνληαο παξάιιεια 

ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ αζζελή πξαθηηθά θαη ππνζηεξίδνληαο ηνλ ζπλαηζζεκαηηθά. 

Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ εζηηάζεη ζηελ πιεζώξα θαζεθόλησλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη 

νηθνγελεηαθνί θξνληηζηέο θαη πνπ αθνξνύλ ηε θξνληίδα ηνπ αζζελή, βηώλνληαο έηζη 

κεγάιν θόξην εξγαζίαο, έιιεηςε πξνζσπηθνύ ρξόλνπ, νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην θόζηνο ηεο θξνληίδαο θαη ζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε (B. A. 

Given, C. W. Given&Kozachic, 2001. Lundetal., 2014. VanRynetal., 2011). 

Παξαθάησ νη θξνληηζηέο αθεγνύληαη πσο θξνληίδνπλ ηνπο αζζελείο, πξαθηηθά, αιιά 

θαη ζπλαηζζεκαηηθά.  

Δληάμεη είλαη θαη ςπρνινγηθή ε βνήζεηα πνπ ζέινπλ γηα λα κελ είλαη κόλνη.. θαη 

γεληθόηεξα ε βνήζεηα πνπ ζέινπλ.. Δληάμεη απηό πνπ θάλνπκε ηώξα, είλαη απιά.. γηαηί 



35 
 

έρεη levin ζηε κύηε θαη έρεη θάλεη θαη πιύζεηο… ζηελ θύζηε.. γηαηί ν όγθνο πηέδεη ηελ 

θύζηε θαη θάλεη αηκαηνπξία… Οπόηε αιιάδνπκε ηα ζαθνπιάθηα ζηελ θύζηε θαη 

αιιάδνπκε θαη ην ζαθνπιάθη ζην levin.. ην ζπίηη ε θξνληίδα είλαη.. αιιάδνπκε ηελ 

παξεληεξηθή.. βάδνπκε ηνπο νξνύο.. θάιηα, καγλήζηα θηι, γηαηί πέθηεη θαη ην 

αλνζνπνηεηηθό ιίγν θαη ην αλεβάδνπκε.. Απηά θάλεηο.. Σνπο λνζνθόκνπο… (ηέιηνο) 

Ο ξόινο κνπ είλαη.. Ζ θξνληίδα θαηαξρήλ από ηελ κέξα πνπ κπήθακε, κέρξη ζήκεξα.. 

πιιέγσ ηα νύξα θαη ηα κεηξάσ θαη ηα δίλσ ζε θάζε βάξδηα ζηα θνξίηζηα, γηα λα δνύλε 

πσο είλαη ε λεθξηθή ηνπ αλεπάξθεηα.. αλ νπξεί θαλνληθά ή όρη.. Δ.. ιε ηε λύρηα 

θπζηθά.. επεηδή έρεη θαη.. ζπλερώο νπξεί.. θάζε κηα ώξα.. όιε ηε λύρηα είκαη ζην πόδη.. 

ππνρξεσηηθά.. εληάμεη.. Γελ είλαη ό,ηη επράξηζην.. γηαηί δελ θνηκάζαη.. (Διεπζεξία) 

Γελ ηνλ αθήλσ λα θάλεη ηίπνηα κόλνο ηνπ.. Αθόκα θαη ζηελ ηνπαιέηα πάκε καδί.. Δλώ 

κπνξεί λα απηνεμππεξεηεζεί κόλνο ηνπ.. Απιά ζέισ λα ληώζεη όηη είκαη θνληά ηνπ. 

(Ναηαιία) 

Δληάμεη ηνλ θξνληίδσ.. ό,ηη κνπ ιέεη.. μέξσ θαη εγώ δειαδή.. Βιέπσ.. Παξαθνινπζώ 

ηνπο νξνύο.. Να θσλάμσ ηηο λνζειεύηξηεο άκα ρξεηαζηεί.. Να κηιήζνπκε καδί, λα 

γειάζνπκε.. λα ηνπ πσ αζηεία.. λα κνπ πεη.. λα πεξάζνπκε σξαία.. όζνλ επράξηζηα.. 

(Καηεξίλα) 

           Ζ αλάιεςε ηεο θξνληίδαο από ηνλ/ηελ ζύδπγν ηνπ αζζελή, θπξίσο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ γπλαηθώλ ζπδύγσλ, νπζηαζηηθά απνηειεί ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο 

ηνπο σο ζύδπγνη θαη ηε ζπλέρεηα ηνπ έκθπινπ ξόινπ ηνπο. Οη γπλαίθεο-ζύδπγνη ησλ 

αζζελώλ πεξηγξάθνπλ ην ξόιν ηνπ θξνληηζηή, σο έλα ξόιν πνπ απζόξκεηα θαη 

απηνλόεηα πηνζέηεζαλ, ρσξίο λα ηνλ αλαγλσξίδνπλ σο έλα λέν ξόιν γηα εθείλεο. Οη 

νηθνγέλεηεο, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππήξρε ζύδπγνο, δελ πξνέβεζαλ ζε θάπνηα 

δηαπξαγκάηεπζε γηα ην πνην από ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζα αλαιάκβαλε ην ξόιν ηνπ 

θξνληηζηή, αληίζεηα ε δηαπξαγκάηεπζε θαίλεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα από ηε 

ζπλζήθε ηεο ζησπήο. ηελ εξώηεζε ζρεηηθά κε ην πώο απνθαζίζηεθε λα είλαη εθείλνη 

θξνληηζηέο ησλ αζζελώλ, νη ζύδπγνη απαληνύλ: 

Δπεηδή είκαη ε γπλαίθα ηνπ.. Σα παηδηά κνπ έρνπλ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.. έρνπλ παηδηά.. 

εξγάδνληαη.. (Διέλε) 

Αθνύ αλαγθαζηηθά έπξεπε λα είλαη ε ζύδπγνο.. Πνηνο άιινο ζα ήηαλ; Γελ κπνξώ λα 

αθήζσ ηα παηδηά.. (Μαξία) 
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Έηζη ιεηηνπξγνύκε θαηά θάπνην ηξόπν ηόζα ρξόληα.. Δγώ θξνληίδσ.. Δθείλνο δνπιεύεη.. 

θαη εγώ θξνληίδσ.. Γειαδή.. Απηόο είλαη ν ξόινο καο.. Γελ έρεη αο πνύκε ζπδεηεζεί.. 

Δίλαη από θνηλνύ.. αιιά όρη θνπβέληα.. Σν ζεσξώ δεδνκέλν δειαδή.. Μνπ αξέζεη λα 

ηνπο θξνληίδσ.. (Γάθλε) 

Δ.. είκαη ε πην θνληηλή ηνπ.. Δίκαη ε ζύδπγνο ηνπ.. Γελ.. Δλλνείηε αο πνύκε λα έπαηξλα 

άηνκν λα ηνλ πξνζέρεη; …ρη, όρη.. Θεσξήζεθε.. από κόλε κνπ.. δειαδή, δελ ην 

ζπδήηεζα θαλ.. (Ναηάζα) 

          Οη αθεγήζεηο θαλεξώλνπλ πσο νη ζύδπγνη ησλ αζζελώλ αληηιακβάλνληαλ ην 

ξόιν ηνπο σο θξνληηζηέο σο κηα επέθηαζε ηνπ ζπδπγηθνύ ηνπο ξόινπ, αληίιεςε ε 

νπνία έξρεηαη ζε ζπκθσλία ηα κε ηα ππάξρνληα εξεπλεηηθά δεδνκέλα. ε έξεπλα πνπ 

ζπκκεηείραλ θξνληηζηέο αζζελώλ κε θαξθίλν ηειηθνύ ζηαδίνπ, νη θξνληηζηέο 

δπζθνιεύηεθαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηνλ ξόιν ηνπο σο θξνληηζηέο, σο έλαλ δηαθξηηό 

ξόιν θαη ρξεζηκνπνηνύζαλ αζαθή ή γεληθό ιεμηιόγην γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο  θξνληίδαο ζηελ νπνία είραλ εκπιαθεί. Δπηπιένλ, δπζθνιεύηεθαλ λα 

δηαρσξίζνπλ ην ξόιν ηνπο σο θξνληηζηέο, από ηηο πξνεγνύκελεο επζύλεο θαη 

θαζήθνληα ηνπ ζπηηηνύ, ηα νπνία είραλ αλαιάβεη (Ugaldeetal., 2012). Αθόκε, από ηελ 

έξεπλα ησλ Hoga θαη ζπλ. (2008), νη νπνίνη κειέηεζαλ ηηο αθεγήζεηο ησλ ζπδύγσλ 

γπλαηθώλ κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ, πξνθύπηεη όηη νη ζύδπγνη-θξνληηζηέο ζεσξνύζαλ 

ηελ αθνζίσζε ηνπο ζηε θξνληίδα ηεο ζπδύγνπ ηνπο σο κηα θπζηθή ζπλέπεηα ηεο 

νηθεηόηεηαο ηνπ δεπγαξηνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καθξνρξόληαο ζρέζεο ηνπο. Οη 

ζύδπγνη ππνζηήξημαλ πσο ζε νπνηαδήπνηε δύζθνιε θαηάζηαζε ηεο δσήο, ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη ακνηβαία ππνζηήξημε κεηαμύ ησλ ζπδύγσλ.  

           Πξάγκαηη, από ηηο αθεγήζεηο ησλ θξνληηζηώλ ζηελ παξνύζα έξεπλα, 

πξνθύπηεη όηη ν ξόινο ηεο θξνληίδαο θαίλεηαη λα είλαη θνηλσληθά θαζνξηζκέλνο γηα 

ηνπο ζπδύγνπο ησλ αζζελώλ κε θαξθίλν ζηελ Διιάδα θαη αληαλαθιά ην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθό πιαίζην πνπ επηθξαηεί θαη νξίδεη όηη ν ζύδπγνο ππνρξενύηαη λα 

θξνληίζεη ηνλ άιιν ζύδπγν ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο. Αθόκε, ν ξόινο ηνπ ζπδύγνπ-

θξνληηζηή ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο, θαίλεηαη όηη είλαη έλαο ξόινο, ν νπνίνο 

ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε γηα απνδνρή ησλ ζπδύγσλ από ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

ηελ θνηλσλία, πηνζεηώληαο ην ξόιν ηνπ «θαινύ ζπδύγνπ» πνπ έθεξε ζε πέξαο ην 

θαζήθνλ ηνπ. Παξόκνηα, ζηελ έξεπλα ησλ Morse θαη Messimeri-Kianidis (2002) πνπ 

ζπκκεηείραλ νηθνγελεηαθνί θξνληηζηέο ειιεληθώλ νηθνγελεηώλ πνπ θαηνηθνύλ ζηελ 

Απζηξαιία, νη θξνληηζηέο αληηιακβάλνληαλ ηε θξνληίδα σο ππνρξέσζε ηνπο ή 
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θαζήθνλ. Δίηε σο ζύδπγνο, είηε σο γνληόο ή αδειθόο, ζεσξνύζαλ όηη ππνρξενύληαλ 

λα παξέρνπλ θξνληίδα ζηνλ αζζελή, κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, ή αλέθεξαλ όηη ήηαλ 

έλα κέξνο από ηνπο όξθνπο ηνπ γάκνπ ηνπο. Παξαθάησ νη θξνληηζηέο αθεγνύληαη 

πσο αλέιαβαλ ην ξόιν ηνπ θξνληηζηή, αληηιακβάλνληαο ηνλ σο ππνρξέσζε θαη 

επηθπξώλνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηνλ ηίηιν ηνπ/ηεο ζσζηνύ/εο ζπδύγνπ θαη ζσζηνύ 

γνληνύ.  

Δληάμεη.. Ζ κηα κνπ θόξε έρεη ηώξα ζνπ είπα 3 παηδηά, έηζη; Δίλαη.. (ζε άιιε πόιε).. Σα 

άιια δύν παηδηά είλαη.. (ζε άιιε πόιε).. Αλ ήηαλ έλα από ηα δύν παηδηά θξνληηζηήο αο 

πνύκε.. ζα έραλε ηε δνπιεηά ηνπ.. ινγηθά.. θαη εγώ θεξεηπείλ ζα δνύιεπα αθόκα.. Έηζη 

δελ είλαη; Καη πξνηίκεζα λα ράζσ εγώ ηε δνπιεηά κνπ.. παξά ηα παηδηά.. ..Γηθή κνπ 

απόθαζε.. Γηαηί.. Γηα λα κελ ην εθιάβσ σο αληίδξαζε αο πνύκε από ηα παηδηά.. «ρη… 

ξε παηέξα εγώ δελ κπνξώ λα αθήζσ ηε δνπιεηά κνπ.. εληάμεη είλαη κάλα καο, ζα ηελ 

θνηηάμνπκε αο πνύκε, μέξσ’ γσ ηη..».. Νόκηδα όηη ήηαλ ην πην ινγηθό.. ην πην ινγηθό 

είλαη λα αθήζσ εγώ ηε δνπιεηά κνπ, παξά ηα παηδηά.. Ο γηνο κνπ ηώξα είλαη 25 

ρξνλώλ.. 24.. Ζ άιιε ε θνπειίηζα είλαη 31.. Καιύηεξα λα ράζσ εγώ ηε δνπιεηά κνπ, 

παξά ε θνπειηά αο πνύκε... Ννκίδσ.. Γελ μέξσ ηώξα αλ θάλσ ιάζνο.. Υσξίο λα ην 

ζπδεηήζνπκε, έηζη ην ζθέθηεθα εγώ.  (Μπάκπεο) 

Σώξα ην ηη ζα γίλεη.. Δγώ ό,ηη κπόξεζα, ην έθαλα.. Σε ζπλείδεζε κνπ ηελ έρσ ήζπρε.. 

Γελ έρσ θάηη άιιν λα θάλσ.. Απιώο λα είκαη θνληά ηνπ. (Καιιηόπε) 

            ε άιιεο πεξηπηώζεηο, νη θξνληηζηέο αθεγνύληαη πσο αλαιακβάλνπλ ηε 

θξνληίδα ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο σο κηα εηιηθξηλή πξάμε αγάπεο ή σο 

αληαπόδνζε ηεο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ δερηεί νη ίδηνη ζην παξειζόλ από ηνπο 

αζζελείο, θπξίσο όηαλ πξόθεηηαη γηα ηα παηδηά ησλ θξνληηζηώλ. Παξόκνηα, ζηελ 

έξεπλα ησλ Mok θαη ζπλ. (2003), νη θξνληηζηέο αζζελώλ κε θαξθίλν ηειηθνύ 

ζηαδίνπ, αληηιακβάλνληαλ ηε θξνληίδα σο κηα πξάμε αγάπεο θαη ππεπζπλόηεηαο 

πξνο ηνπο ζπγγελείο ηνπο θαη σο έλα ηξόπν λα αληαπνδώζνπλ ζηνπο αζζελείο ηελ 

πξνζθνξά πνπ είραλ δερηεί από εθείλνπο ζην παξειζόλ.  

ιν απηό πνπ θάλσ, ην θάλσ κε αγάπε.. κε αγάπε.. Γηαηί ηνλ αγαπάσ πάξα πνιύ.. 

Δίλαη ν άλζξσπνο κνπ.. Γηαηί καο έδσζε αγάπε.. Μνπ έρεη δώζεη πνιιή αγάπε.. θαη… 

Σν ζέισ λα ην θάλσ.. Θέισ λα είλαη επραξηζηεκέλνο.. Θέισ ό,ηη ρξεηαζηεί λα ηνπ ην 

πξνζθέξσ.. κόλν λα κπνξώ. (Γέζπνηλα) 
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Μνπ αξέζεη γηαηί γεληθώο ζαλ νηθνγέλεηα έρνπκε πνιύ θαιό δεζκό.. θαη έρνπκε 

κεγαιώζεη κε ηε γηαγηά θαη ραίξνκαη πνπ ην θάλσ απηό ην πξάγκα.. Σν ειάρηζην 

δειαδή.. Γελ κνπ θαίλεηαη πεξίεξγν.. Γεληθά κνπ αξέζεη. (Εαραξέληα) 

Δλώ έρνπκε ζπλεζίζεη από ηηο κεηέξεο καο λα δεηάκε, λα δεηάκε, λα δεηάκε.. θαη νη 

κεηέξεο, θάλνπλ, θάλνπλ, θάλνπλ.. θαη ηώξα πνπ αο πνύκε μέξσ όηη είλαη άξξσζηε.. 

Μεηαληώλσ γηα ηνλ ρξόλν πνπ έραζα.. Γηαηί ζα κπνξνύζα λα είκαη πξηλ έηζη.. ε.. Να 

θξνληίδσ ηε κεηέξα κνπ.. Δπεηδή είλαη.. είλαη πνιύ κηθξή.. έρνπκε κόλν 17 ρξόληα 

δηαθνξά αο πνύκε.. Πάληα λόκηδα όηη είλαη λέα θαη δπλαηή θαη απηά.. θαη.. πάληα 

δεηνύζα.. ε.. Απηό αηζζάλνκαη ηώξα.. όηη.. ηώξα αξρίδσ λα θξνληίδσ εγώ.. Αιιά ζα 

κπνξνύζα λα ην θάλσ πξηλ αξξσζηήζεη.. απηό. (Πέηξνο) 

          Καζώο ε αθήγεζε γηα ηε θξνληίδα πξνρσξά, ζηελ ηζηνξία ησλ θξνληηζηώλ 

εηζέξρεηαη ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ παηδηώλ από ηε δηαδηθαζία ηεο θξνληίδαο. 

Αλ θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ηα παηδηά ησλ αζζελώλ είλαη ελήιηθα, νη 

θξνληηζηέο απνθιείνπλ ηα παηδηά από ηε δηαδηθαζία ηεο θξνληίδαο θαη δειώλνπλ 

ξεηά ηελ επηζπκία ηνπο λα κελ εκπιαθνύλ ζηε θξνληίδα, κε ζθνπό λα πξνζηαηέςνπλ 

ηε δσή ηνπο, γεγνλόο πνπ δειώλνπλ όηη απνηειεί επηζπκία θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελή. 

Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα ηε ζπλέρεηα ηεο νηθνγελεηαθήο ηζηνξίαο, ε νπνία νξίδεη όηη 

ηα παηδηά πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη από δπζκελή γεγνλόηα, όπσο κηα αζζέλεηα. ε 

θάπνηεο πεξηπηώζεηο, ζε νηθνγέλεηεο πνπ ηελ θύξηα θξνληίδα ηνπ αζζελή 

αλαιακβάλεη ν ζύδπγνο, ηα παηδηά εκπιέθνληαη ελεξγά κόλν ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ελεκέξσζεο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε αλαδήηεζε ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη ε 

επηθνηλσλία κε ην ηαηξηθό πξνζσπηθό. Με ηελ θύξηα θξνληίδα, ηαηξηθή, πξαθηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή, λα παξακέλεη ζηνπο ζπδύγνπο ηνπ αζζελή, ν ξόινο ηεο ηαηξηθήο 

ελεκέξσζεο αλαιακβάλεηαη από ηα ελήιηθα παηδηά ησλ αζζελώλ, όηαλ νη ζύδπγνη θαη 

θύξηνη θξνληηζηέο δελ δηαζέηνπλ ην απαηηνύκελν κνξθσηηθό επίπεδν ή όηαλ ηα παηδηά 

ζεσξνύληαη ηα πην θαηάιιεια άηνκα λα αλαιάβνπλ απηό ην θνκκάηη ηεο θξνληίδαο, 

ιόγσ ηεο ηαηξηθήο θύζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο.  Παξαθάησ, νη θξνληηζηέο-ζύδπγνη 

πεξηγξάθνπλ πσο νη ίδηνη θαη νη αζζελείο επέιεμαλ λα απνθιείζνπλ ηα παηδηά ηνπο 

από ηε δηαδηθαζία ηεο θξνληίδαο ή λα ηνπο δώζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ξόιν. 

ρη.. δελ ζέιεη.. ρη δελ ηα ζέιεη.. (ηα παηδηά) Δθείλα ζέινπλ θπζηθά.. Οη θόξεο; Οη 

θόξεο.. ινη.. Αιιά δελ ζέιεη.. Έρνπλ θαη κηθξά παηδηά ηώξα.. Γελ είλαη ην θαιύηεξν.. 

Αιιά δελ ηνπο ζέιεη.. όρη κε ηελ θαθή έλλνηα.. πξνο Θενύ ε.. Λέεη έρεηε ηα παηδηά ζαο, 
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ηα ζπίηηα ζαο.. ε.. Ζ κεγάιε θόξε έρεη ηεζζάξσλ κελώλ ην έλα θνξηηζάθη θαη πέληε 

ρξνλώλ ην άιιν.. Σόηε πνπ λα έξζεη ηώξα.. Σν ζειάδεη.. Γελ βγαίλεη.. …ηα παηδηά 

πάληα, λα κελ ηα ζηελαρσξήζνπκε.. Μελ ηνπο ιεο ηη έρνπκε.. Μελ ηνπο ιεο πνπ πάκε.. 

ηη θάλνπκε.. όηη ππάξρεη ηαιαηπσξία.. Να κελ ην κάζνπλ ηα παηδηά.. Να κελ 

ζηελαρσξεζνύλ ηα παηδηά. (ηέθαλνο) 

Μαο πεγαηλνθέξλνπλ.. Θέινπλε λα έξρνληαη, αιιά δνπιεύνπλε.. Ζ θόξε κνπ δνπιεύεη 

ζε θιηληθή.. ζην είπε; Γνπιεύεη ζε κηα θιηληθή ηδησηηθή.. ζηνπ Υ.. Γνπιεύεη εθεί.. 

Γειαδή εκείο εξρόκαζηε κε ζπζηεκέλνπο γηαηξνύο εδώ.. λαη.. θαη μέξεη όιν ην 

πεξηβάιινλ.. πώο λα ςάμνπκε.. όια, όια ηα μέξεη.. Γηαηί δνπιεύεη 30 ρξόληα εθεί.. Δίλαη 

βέβαηα ζην γξαθείν.. αιιά.. Γελ παύεη λα είλαη ζην θύθισκα ησλ γηαηξώλ.. …Σα παηδηά 

επέκελαλ.. Να καο θέξλνπλ θαη λα θεύγνπκε.. Αιιά.. λα είλαη ζην δξόκν; Πνπ ν δξόκνο 

είλαη από Ζξάθιεην-(άιιε πόιε), θίλδπλνο ζάλαηνο; Μνπ ιέεη λα πάζνπλ ηα παηδηά 

πξάκα, λα δήζσ εγώ ν γέξνο; Απηό έιεγε.. Γελ ήζειε.. Λέεη, εθεί ζα θαζόκαζηε.. λα 

είλαη ζηε δνπιεηά ηνπο, λα είλαη ζην ζπίηη ηνπο. (Φξόζσ) 

Από ην γηαηξό ιίγν.. κέρξη λα πεη.. έζηεηια ην γην κνπ θαη κίιεζε.. ηειηθά γηα λα κάζεη.. 

Γηαηί εγώ πεξηζζόηεξν... θαη εγώ κπαίλσ, κε ην ιίγν πνπ μέξσ.. γηαηί εγώ δελ μέξσ θαη 

αγγιηθά, λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα.. Γεκνηηθό έβγαια, δελ έβγαια γπκλάζην.. αιιά ιίγν.. 

Πήγα ζε computer θαη έκαζα.. θαη κπαίλσ ζε νξηζκέλα.. θαη απηή ηελ πάζεζε ηελ 

αλαθάιπςα.. Γηαηί κνπ έδσζε… Σελ αλαθάιπςα εγώ.. ην ρνιάγγεην πνπ έρεη ν 

ζύδπγνο.. Καη είπα απηό θαη απηό.. είπα ζην παηδί κνπ, γηα πήγαηλε θαη ςάμε ιίγν ζην 

γηαηξό.. λα δνύκε ηη ζπκβαίλεη.. Καη έηζη ςαρηήθακε, ιίγν κε ίληεξλεη.. ιίγν κε πίεζε ηνπ 

γηαηξνύ, γηα λα κάζνπκε.. (Καιιηόπε) 

         Όπσο θαίλεηαη θαη από ηηο αθεγήζεηο αζζελώλ κε θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε, ε 

βαζηθή πεγή θξνληίδαο θαη ππνζηήξημεο γηα ηνπο αζζελείο, ήηαλ νη ζύδπγνη. Κάπνηνη 

από ηνπο αζζελείο θαη ηηο ζπδύγνπο ηνπο, ελεκέξσζαλ ηα ελήιηθα παηδηά ηνπο γηα ην 

γεγνλόο ηεο αζζέλεηαο, όκσο δελ δήηεζαλ βνήζεηα από εθείλα θαη δελ ζπδεηνύζαλ 

γηα ηελ αζζέλεηα καδί ηνπο. ε άιιεο πεξηπηώζεηο νη αζζελείο αληηιακβάλνληαλ ηα 

παηδηά ηνπο σο κηα πεγή απηήο ππνζηήξημεο θαη ζπγθεθξηκέλα σο πεγή παξνρήο 

ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ. Όπσο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ζηελ παξνύζα έξεπλα, ηα 

ελήιηθα παηδηά πνπ ελεπιάθεζαλ ζε ηέηνηνπ είδνπο θξνληίδα, αζθνύζαλ θάπνην 

επάγγεικα ηαηξηθήο θύζεο (Arrington, 2005).  
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Σπλαηζζεκαηηθή θξνληίδα 

 

          Αλ θαη ε θξνληίδα πνπ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο παξέρνπλ ζηνλ αζζελή είλαη 

πνιύπιεπξε, βαζηθό ζεκείν ζηελ ηζηνξία ησλ θξνληηζηώλ είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

θξνληίδα ηνπ αζζελή από ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Οη θξνληηζηέο ζπρλά ζηηο 

αθεγήζεηο ηνπο ππνηηκνύλ ην βάξνο ηεο πξαθηηθήο θαη ηαηξηθήο θξνληίδαο πνπ 

παξέρνπλ ζηνπο αζζελείο, πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο είλαη αξθεηά απαηηεηηθή, ελώ 

ηνλίδνπλ πόζν ζεκαληηθό ζεσξνύλ ην λα θξνληίζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ αζζελή, 

ώζηε εθείλνο λα βξίζθεηαη ζε κηα «ζεηηθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε». Ο θαξθίλνο 

γίλεηαη αληηιεπηόο από ηνπο θξνληηζηέο σο κηα αζζέλεηα πνπ πξνθαιεί θόβν θαη 

δηαηαξάζζεη  ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελώλ, θαζώο ζπλδέεηαη κε ην 

ζάλαην. Καηά ζπλέπεηα, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζπκκαρνύλ κεηαμύ ηνπο θαη ε 

νηθνγέλεηα νξγαλώλεηαη ώζηε λα πξνζηαηέςεη ηνλ αζζελή από ηα ζπλαηζζήκαηα 

ζιίςεο, απόγλσζεο θαη αγσλίαο θαη νη θξνληηζηέο πεξηγξάθνπλ όηη ην βαζηθό ηνπο 

κέιεκα, όζνλ αθνξά ηε θξνληίδα, είλαη λα ππνζηεξίμνπλ ςπρνινγηθά ηνλ αζζελή. 

Έλαο από ηνπο ηξόπνπο πνπ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνηνύλ νη θξνληηζηέο γηα 

λα πξνζηαηέςνπλ ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή, είλαη λα απνθξύπηνπλ από 

ηνλ ίδην ηνλ αζζελή ηε δηάγλσζε ηνπ ή ζπρλόηεξα λα απνθξύπηνπλ θάπνηεο από ηηο 

πηπρέο ηεο δηάγλσζεο, όπσο κεηαζηάζεηο, ηε ζνβαξόηεηα ηεο αζζέλεηαο θαη ην 

πξνζδόθηκν δσήο.   

           ηηο πεξηζζόηεξεο νηθνγέλεηεο, ζπδεηήζεηο γηα ηνλ θαξθίλν ζεσξνύληαη 

απαγνξεπκέλεο όηαλ ν αζζελήο είλαη παξώλ, αθόκε θαη αλ ν ίδηνο ν αζζελήο γλσξίδεη 

γηα ηε δηάγλσζε ηνπ, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζία ηνπ αζζελή. Αθόκε,νη θξνληηζηέο 

θαη ηα ππόινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα πξνζηαηέςνπλ ηελ 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελώλ, θξύβνπλ από ηνπο αζζελείο θαη από ηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζεσξνύλ επάισηα (π.ρ. παηδηά), ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα 

ζιίςεο θαη αγσλίαο.Πξνζπαζώληαο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζεηηθό θαη επράξηζην 

θιίκα γηα ηνπο αζζελείο, νη θξνληηζηέο πεξηγξάθνπλ όηη πηνζεηνύλ ην ξόιν ηνπ 

θσκηθνύ, δεκηνπξγώληαο έηζη κηα δξακαηηθή πξνζπνηεηή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. ε απηό ην ζεκείν παξνπζηάδνληαη 

δηιήκκαηα ζηελ ηζηνξία ησλ θξνληηζηώλ. Από ηε κία, πξνζπαζνύλ λα θξαηήζνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή ζε κηα ηζνξξνπία, από ηελ άιιε ε 

πξνζπάζεηα απηή έρεη σο απνηέιεζκα γηα ηα ππόινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

θπξίσο γηα ηνπο θξνληηζηέο, ηε δηθή ηνπο επηπξόζζεηε ζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε. 
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Παξαθάησ, νη θξνληηζηέο αθεγνύληαη πσο απνθαζίδνπλ λα απνθξύςνπλ από ηνπο 

αζζελείο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάγλσζε ώζηε λα ηνπο πξνζηαηέςνπλ, πσο 

ζπγθαιύπηνπλ ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα από ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη πσο απηό 

ηειηθά ηνπο επηβαξύλεη ζπλαηζζεκαηηθά.  

Γελ αληέρεηαη.. δελ αληέρεηαη.. Βιέπεηο ηα παηδηά ζνπ θαη καξαδώλνπλ.. Καη εζύ πξέπεη 

εθεί.. Πξέπεη λα ζηέθεζαη εθεί.. Να κελ θιαηο.. Να θάλεηο ηνλ θαξαγθηόδε.. Να θάλεηο 

όηη είζαη δπλαηή.. Σν παιεύεηο.. Γηαηί είλαη ηα παηδηά.. Γηαηί είλαη ν άληξαο ζνπ θαη 

πξέπεη.. Παίδσ ζέαηξν ζηνλ άληξα κνπ.. Κάζε κέξα ηνπ ιέσ.. «ήκεξα βιέπσ θαιύηεξα 

ην ρξώκα ζνπ.. βιέπσ όηη ζήκεξα είζαη θαιύηεξα».. Λέεη «Πνύ ην βιέπεηο; Δγώ βιέπσ 

ηνλ εαπηό κνπ αδύλακν.. δελ κπνξώ λα θάσ».. «Μα εγώ ιέσ βιέπσ ην πξόζσπν ζνπ».. 

θαη ιέσ ςέκαηα.. θαη κεηά ιέσ θαη ζηνλ εαπηό κνπ, μέξεηο ηνλ θνξντδεύσ.. Γελ μέξσ ηη 

λα ηνπ πσ γηα λα ηνλ βνεζήζσ.. Να ηνπ δώζσ κηα κηθξή αλαθνύθηζε.. Να πεη λαη 

κσξέ.. αθνύ ην ιέεη ε γπλαίθα κνπ, κπνξεί έηζη λα είλαη.. Υάζεθε ε δσή καο.. ζε κηα 

κέξα κέζα.. … Δγώ ζηεξίδσ ηνλ εαπηό κνπ κόλε κνπ.. γηαηί δελ πξέπεη λα δείρλσ ζηα 

παηδηά κνπ όηη δελ αληέρσ… Γηαηί δελ ζέισ λα ηα πιεγώλσ, δελ ζέισ λα ηα 

πξνβιεκαηίδσ.. Να ζθέθηνληαη ηνλ παηέξα ηνπο, λα ζθέθηνληαη θαη εκέλα.. Γελ ζέισ.. 

Θέισ εγώ λα θάλσ όηη είκαη δπλαηή θαη όηη αληέρσ.. Γελ ζέισ ηα παηδηά κνπ λα ηα 

πιεγώλσ, γηαηί αγαπνύζαλε πνιύ ηνλ παηέξα ηνπο. (Γέζπνηλα) 

Ζ ζύδπγνο πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν πνπ πξνζπαζεί λα θξνληίζεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ 

αζζελή ζύδπγνο ηεο, ελώ αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ησλ παηδηώλ κε ηνλ αζζελή ζε ρξόλν 

αόξηζην (αγαπνύζαλε). Γεγνλόο πνπ παξαηεξήζεθε θαη ζε άιια ζεκεία ηεο αθήγεζεο 

(ήηαλ ν άληξαο κνπ.. ήηαλ πνιύ εξσηηθόο άλζξσπνο... ήηαλ πνιύ.. πνιύ αγαπεηόο 

άλζξσπνο …γηαηί ήηαλ θαιόο άλζξσπνο.. ήηαλ θνηλσληθόο.. ήηαλ ήξεκνο άλζξσπνο). 

Οη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ππνδειώλνπλ πσο ην άηνκν πνπ λνζεί, γίλεηαη αληηιεπηό 

ζαλ λα έρεη ήδε πεζάλεη θαη ζαλ λα απνηειεί παξειζόλ ζηελ νηθνγελεηαθή ηζηνξία. 

πλερίδνληαο κε ηηο αλαθνξέο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή θξνληίδα, άιινη θξνληηζηέο 

αθεγνύληαη: 

Σα ηειεπηαία δελ ηα γλσξίδεη.. Γελ γλσξίδεη όηη έρεη ζην ζπθώηη πξόβιεκα θαη ζηα 

πλεπκόληα.. Γελ ην γλσξίδεη απηό.. Ξέξεη απιά όηη ην παιεύνπκε.. πίζσ κε ηνλ πξσθηό..  

…Απνθαζίζηεθε κεηαμύ καο κε ηα παηδηά.. δηόηη αλ ην κάζεη εγώ πηζηεύσ όηη.. ζα.. ζα 

ηελ πάξεη από θάησ.. ίγνπξα.. Γηαηί βιέπσ άιινπο πνπ ην έρνπλ ζην ζπθώηη θαη ιέεη 

«απηή ην έρεη ζην ζπθώηη, ηειείσζε..».. Γειαδή αλ ην κάζεη θαη απηή.. Απηή ηε ζηηγκή 
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έρεη κηα ειπίδα.. Αλ ην κάζεη όηη έρεη πξόβιεκα θαη ζην ζπθώηη, ζα ηε ράζεη θαη απηή.. 

Ίζσο αθήζεη ηνλ εαπηό ηεο κεηά εληειώο.. Απηή ηώξα έρεη ειπίδεο κε ηηο ζεξαπείεο πνπ 

θάλεη.. Με ην πξόβιεκα ην πξώην πνπ είρε θαη μέξεη όηη δελ έρεη άιιν.. Αλ ην κάζεη όηη 

έρεη κεηάζηαζε… …Σν πξόβιεκα είλαη κόλν όηη ην θξύβνπκε.. απηό πνπ θξύβνπκε 

ηώξα.. θαη κε θαίεη θηόιαο εκέλα απηό ην πξάγκα.. κε θαίεη.. Σν κεγαιύηεξν κνπ 

πξόβιεκα ήηαλ.. ζε όιε ηε θάζε.. ζηα 3 ρξόληα πνπ ην δσ απηό ην πξάγκα… ηαλ ην 

πξσηνέκαζα.. Ήηαλ Μεγάιε Γεπηέξα.. θαη ην έθξπβα.. κέρξη ηε Γεπηέξα ηνπ Πάζρα, ην 

έθξπβα από ηε γπλαίθα κνπ θαη δελ ηεο ην έιεγα.. Δγώ ην έκαζα πξώηνο θαη ην είπα 

ακέζσο ζηελ θόξε κνπ.. θαη ην γην κνπ.. θαη ην θξύβακε γηα λα πεξάζνπκε ην Πάζρα.. 

Δθείλεο νη κέξεο ήηαλ νη δπζθνιόηεξεο ηεο δσήο κνπ, ζε απηή ηελ αξξώζηηα.. Γειαδή.. 

ήκαζηαλ καδί.. έθεπγα δύν ιεπηά θαη έθιαηγα θξπθά θαη κεηά μαλαγύξηδα.. Γειαδή.. 

Γελ μέξσ.. δελ μέξσ.. Μνπ θόζηηζε ηόζν πνιύ.. Δπεηδή δελ ήμεξε απηή θαη ήμεξα εγώ. 

(Γηώξγνο) 

πλαηζζεκαηηθά.. είκαη κέζα κνπ ράιηα.. Απιά δελ ην δείρλσ ζε απηόλ.. Φαίλνκαη πνιύ 

ζθιεξή ζε απηόλ.. Σνπ θάλσ πιαθίηζεο λα γειάεη.. ζπλέρεηα.. Σνλ πεηξάδσ εδώ κε ηηο 

λνζνθόκεο.. εε.. Σνπ ιέσ δηάθνξα.. μέξεηο.. Γειαδή πξνζπαζώ λα πεξλάεη ε ώξα ηνπ 

επράξηζηα καδί κνπ.. Να κηιάκε.. Να κπαίλνπκε ζην ίληεξλεη.. Να ηνπ βάδσ ηαηλίεο πνπ 

ηνπ αξέζνπλ.. παξάδεηγκα.. ηάζε Φάιηε.. Αζηείεο ηαηλίεο.. Σέηνηα πξάγκαηα. 

(Ναηαιία) 

Οπόηε όηαλ δηαγλώζηεθε ήηαλ ήδε κεηαζηαηηθό.. νπόηε απηό.. Δπεηδή γλσξίδσ ηελ 

ςπρνινγία ηνπ.. ην δεύηεξν κέξνο ηεο αξξώζηηαο ηνπ, ηνπ ην έρσ θξύςεη.. Γελ ην 

γλσξίδεη.. .. εε.. Κάλακε έμη κήλεο ζεξαπεία κε νξκόλεο.. Ζ ςπρνινγία ηνπ ήηαλ πάξα 

πνιύ θαιή.. Γελ γλώξηδε ην δεύηεξν κέξνο, νπόηε κηα ραξά ε ςπρνινγία.. Δ ηώξα κόιηο 

άθνπζε ηε ιέμε.. ηε καγηθή ιέμε.. γηα λα πέζεη ε ςπρνινγία, είλαη ε ρεκεηνζεξαπεία.. 

Μόιηο ην αθνύζεη θάπνηνο, πέθηεη εληειώο ε ςπρνινγία ηνπ. (Ναηάζα) 

          Όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν πνπ αζθείηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θξνληίδα ησλ 

αζζελώλ κε θαξθίλν ζηελ Διιάδα, νη ηζηνξίεο ησλ θξνληηζηώλ έξρνληαη ζε ζπκθσλία 

κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Germeni θαη Sarris (2015). πγθεθξηκέλα, νη 

νηθνγελεηαθνί θξνληηζηέο ησλ θαξθηλνπαζώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, έηεηλαλ 

λα απνθαιύπηνπλ ηελ αιήζεηα ζρεηηθά κε ηε δηάγλσζε ζηνπο αζζελείο, εληόο 

ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ, απνθξύπηνληαο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόγλσζε, 

ηηο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο θαη ηνπο θηλδύλνπο, ή αθόκε θαη εμνινθιήξνπ ηε 
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δηάγλσζε. Ζ πξαθηηθή απηή, εμέθξαδε ηελ αλάγθε ησλ θξνληηζηώλ λα πξνζηαηέςνπλ 

ηνπο αζζελείο, πνπ ζεσξνύζαλ όηη δελ δηέζεηαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή δύλακε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Αθόκε, νη θξνληηζηέο πνπ είραλ απνθξύςεη ηε 

δηάγλσζε από ηνπο αζζελείο, αλέθεξαλ όηη έπξεπε λα παξηζηάλνπλ ηνπο «θιόνπλ» γηα 

ηνπο αζζελείο, θαηάζηαζε ε νπνία ηειηθά επηβάξπλε ηηο δηθέο ηνπο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αλάγθεο. Δπηπξόζζεηα, όπσο αθεγήζεθαλ νη ζύδπγνη αζζελώλ πνπ πάζρνπλ από 

ρξόληεο αζζέλεηεο, πξνζπαζώληαο λα κελ αλαζηαηώζνπλ θαη λα κελ επηβαξύλνπλ 

πεξηζζόηεξν ηελ θαηάζηαζε ησλ αζζελώλ ζπληξόθσλ ηνπο, ζπρλά ζπγθάιππηαλ θαη 

θαηαπίεδαλ ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα (Eriksson&Svedlund, 2006). Από ηελ πιεπξά 

ησλ αζζελώλ, αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε πεξηγξάθνπλ πσο νη ζύληξνθνη 

ηνπο, απνηεινύζαλ ηελ θύξηα πεγή ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο γηα εθείλνπο, 

εθθξάδνληαο εθηίκεζε γη’ απηό ηνπο ηνλ ξόιν θαη αλαγλσξίδνληαο ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο ππνζηήξημεο  (Arrington, 2005). 

          Καζώο ε αθήγεζε εμειίζζεηαη, ζηελ ηζηνξία ησλ θξνληηζηώλ εηζάγεηαη ην 

δήηεκα ηεο ζύλδεζεο ηνπ θαξθίλνπ κε ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή. Μηα 

θνηλή αληίιεςε αλάκεζα ζηνπο θξνληηζηέο, ε νπνία εθθξάδεηαη ζε δηάθνξα ζεκεία 

ηεο αθήγεζεο ηνπο, αθνξά ηε ζύλδεζε ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή κε 

ηελ εμέιημε ηεο λόζνπ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο θαη κε ηα αίηηα εκθάληζεο ηεο. 

Φαίλεηαη πσο ε αληίιεςε όηη ε ζεηηθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή ζπκβάιιεη 

ζηελ θαιύηεξε αληηκεηώπηζε ηεο λόζνπ ζε βηνινγηθό επίπεδν θαη πσο ε άζρεκε 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αξλεηηθή εμέιημε ηεο 

λόζνπ, είλαη θαιά εδξαησκέλε γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο από ηνπο θξνληηζηέο. Έηζη 

ινηπόλ, νη θξνληηζηέο πεξηγξάθνπλ ηε βαξύηεηα πνπ έρεη γηα εθείλνπο ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θξνληίδα ηνπ αζζελή, ειπίδνληαο πσο ε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ηνπ 

αζζελή, ζα έρεη ζεηηθό αληίθηππν θαη ζηελ πξόγλσζε ηεο αζζέλεηαο. Αθόκε, ζε 

θάπνηεο πεξηπηώζεηο νη θξνληηζηέο, πξνβιεκαηηζκέλνη ζρεηηθά κε ηελ αηηία 

εκθάληζεο ηνπ θαξθίλνπ, εθθξάδνπλ ηελ πεπνίζεζε πσο ςπρνινγηθνί παξάγνληεο, 

όπσο άγρνο θαη ζιίςε, είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ θαξθίλνπ ζηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο.  

           Ζ πξόζθαηε αλάπηπμε θαη αλαγλώξηζε ηνπ θιάδνπ ηεο ζεηηθήο 

ςπρνινγίαο, ν νπνίνο κειεηά ηε ζρέζε ησλ ζεηηθώλ θαηλνκέλσλ ζηελ ςπρηθή θαη 

ζσκαηηθή πγεία θαη ηηο παξεκβάζεηο πνπ πξνάγνπλ ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο 

θαη εκπεηξίεο κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο 

(Aspinwall&Tedeschi, 2010), θαίλεηαη λα έρεη ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ησλ 
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πεπνηζήζεσλ γηα ην ξόιν ηεο ζεηηθήο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ζηελ εμέιημε ηνπ 

θαξθίλνπ. Όκσο, ε άπνςε όηη ε ζεηηθή ή αξλεηηθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγεί 

σο πξνγλσζηηθόο ή σο αηηηώδεο παξάγνληαο ηνπ θαξθίλνπ αληίζηνηρα, ζηεξείηαη 

επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο. Παξ’ όια απηά, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο δεκηνπξγείηαη ε 

εζθαικέλε πεπνίζεζε όηη ε ζεηηθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

άκεζα σο ζεξαπεία γηα ηνλ θαξθίλν (Aspinwall&Tedeschi, 2010.Coyne&Tennen, 

2010). Παξαθάησ, νη θξνληηζηέο αθεγνύληαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην ξόιν 

ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεοζηελ αζζέλεηα ηνπ θαξθίλνπ. 

Φαληάζνπ ηώξα ηη δύλακε ςπρήο.. θαη απηό πηζηεύσ πσο ηε βνεζνύζε ζην.. ζηελ 

αληηκεηώπηζε.. Γηαηί θαθά ηα ςέκαηα αλ κε ηελ εκπεηξία πνπ έρνπκε ηώξα, πηζηεύσ όηη 

ν θαξθίλνο θαηά 80% είλαη ζέκα ςπρνινγίαο.. Σν έρνπκε δεη θαη ζηελ πξάμε. 

(Απνζηόιεο) 

κσο όηαλ άξρηζε απηή ε ηζηνξία, ν Παλαγηώηεο ήηαλ θνβεξά ζηξεζαξηζκέλνο.. Σνπ 

ζπκβαίλαλε δηάθνξα..Έρεη ράζεη ηε δνπιεηά ηνπ.. ράλεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ.. ια απηά 

δελ είλαη έλα κεγάιν ζηξεζάξηζκα; Καη θαλείο λεπξνιόγνο δελ βξέζεθε πνηέ, λα ηνπ 

δώζεη έλα εξεκηζηηθό.. κόλν θνξηηδόλε.. Δγώ λνκίδσ ην παηδί κνπ ήζειε ακέζσο απηό.. 

..Αθνύ όηαλ ήηαλ ηόζν αγρσκέλνο θαη έθιαηγε.. ζηξάβσζε ην ζηόκα ηνπ.. ηνπο ην ιέσ.. 

λα θέξνπλ έλαλ ςπρνιόγν.. λα ηα βγάιεη από κέζα ηνπ. (Ρέλα) 

Δλησκεηαμύ ν ζύδπγνο.. από ηόηε πνπ έθπγε ην παηδί καο από ηε δσή.. ίζσο ππήξρε 

θάπνηα αηηία.. αιιά θαηέξξεπζε.. Έραλε βάξνο θάζε κέξα.. Ήηαλ.. Σνπ θόζηηζε πάξα 

πνιύ.. Έραζε πάξα πνιύ βάξνο.. θαη ζην κεηαμύ άξρηζε λα έρεη ηα πξνβιήκαηα κεηά.. κε 

ηελ πιάηε ηνπ θαη κε ηα απηά.. ε θαη θαηαιήμακε εδώ. (Διενλώξα) 

Θα πέζεη ε ςπρνινγία ηνπ πάξα πνιύ.. (αλ κάζεη γηα ηελ κεηάζηαζε) πνπ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.. Δγώ πηζηεύσ έηζη.. Μπνξεί λα θάλσ θαη ιάζνο.. Ξέξσ όηη 

είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθό ε ςπρνινγία.. Πηζηεύσ ζηελ αλζξώπηλε δύλακε πάξα 

πνιύ.. ζην mindcontrol αο πνύκε.. Άιιε θηινζνθία. (Ναηάζα) 

 

Τα νηθνγελεηαθά δπλακηθά δηαηαξάζζνληαη 

           ηε ζπλέρεηα, ε λέα θαηάζηαζε ζηελ νπνία εηζέξρεηαη ε νηθνγέλεηα κε ηε 

δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ, ραξαθηεξίδεηαη από αιιαγέο ζηα νηθνγελεηαθά δπλακηθά, ηα 

νπνία επεξεάδνληαη θαη δηαηαξάζζνληαη. Δθηόο από ηηο αιιαγέο πνπ αλαθέξζεθαλ 
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θαη αθνξνύλ ηνπο ξόινπο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ζηελ ηζηνξία ησλ 

θξνληηζηώλ εηζέξρνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ επηθνηλσλία ησλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη πσο απηή αιιάδεη. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη νηθνγέλεηεο 

επηθεληξώλνληαη ζηε θξνληίδα θαη ζηελ ςπρνινγηθή πξνζηαζία ηνπ αζζελή, ελώ ζε 

πνιιέο πεξηπηώζεηο ε πξνζηαζία ηεο ςπρνινγίαο ηνπ αζζελή, ηαπηίδεηαη από ηηο 

νηθνγέλεηεο κε ηνλ απνθιεηζκό ηεο επηθνηλσλίαο γηα ηνλ θαξθίλν. Αλ θαη ν θαξθίλνο, 

είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν πξσηαγσληζηεί ζηελ νηθνγελεηαθή δσή, ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο απνζηαζηνπνηνύληαη από ηελ επηθνηλσλία γη’ απηό ην δήηεκα. ηηο 

πεξηζζόηεξεο νηθνγέλεηεο, νη ζπδεηήζεηο γηα ηνλ θαξθίλν αλάκεζα ζηνλ αζζελή θαη 

ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηα, ζεσξνύληαη απαγνξεπκέλεο. Οη θξνληηζηέο πεξηγξάθνπλ πσο 

ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζπκκαρνύλ κεηαμύ ηνπο θαη θξνληίδνπλ επηκειώο ώζηε λα 

γίλνληαη αλαθνξέο ζηνλ θαξθίλν κόλν θαηά ηελ απνπζία ηνπ αζζελή, αθόκε θαη ζε 

πεξηπηώζεηο πνπ ν αζζελήο είλαη ελήκεξνο γηα ηε δηάγλσζε ηνπ. Σν γεγνλόο απηό, 

θαίλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ απώιεηα ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο αζζελείο θαη 

ηνπο θξνληηζηέο ηνπο ή άιια κέιε  ηεο νηθνγέλεηαο. Αθόκε, νη θξνληηζηέο θαη θαηά 

θύξην ιόγν νη ζύδπγνη ησλ αζζελώλ αθεγνύληαη πσο από ηε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο 

θαη έπεηηα, παξαηεξνύλ ηνπο αζζελείο ζπδύγνπο ηνπο λα πηνζεηνύλ εγσθεληξηθή ή 

αθόκε θαη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα απνζύξνληαη από ηελ πξνεγνύκελε νηθεία 

ζπδπγηθή αιιειεπίδξαζε. Οη ζύδπγνη-θξνληηζηέο απνδέρνληαη αδηακαξηύξεηα ηηο 

παξαπάλσ αιιαγέο, εθθξάδνληαο θαηαλόεζε, ζεσξώληαο ηνλ θαξθίλν σο άιινζη γηα 

νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά.  Απηό θαίλεηαη λα είλαη έλα αθόκε γεγνλόο, ην νπνίν έρεη 

ζπκβάιιεη ζην ηέικα ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο ζπδύγνπο. Παξαθάησ, νη 

θξνληηζηέο αθεγνύληαη πσο ε επηθνηλσλία γηα ηελ αζζέλεηα, αιιά θαη γεληθόηεξα, 

έρεη πεξηνξηζηεί θαη πσο ε ζρέζε νηθεηόηεηαο αιιάδεη αλάκεζα ζηνπο ζπδύγνπο.  

Γελ κνπ κηιάεη ηώξα.. Ο άληξαο κνπ κνηξαδόηαλ ηα πάληα καδί κνπ.. κηα απιή 

ιεπηνκέξεηα.. θάηη λα ηνπ ιέγαλε.. θάηη λα άθνπγε.. ηα πάληα κνηξαδόηαλ.. Σώξα δελ 

κνπ κηιάεη.. όρη από θαθία.. όρη.. ηώξα θαζόινπ… Γελ κνηξάδεηαη ηίπνηα καδί κνπ.. Ο 

άληξαο κνπ ήηαλ ηόζν ηξπθεξόο άλζξσπνο.. όιε λύρηα.. θάζε πξσί… Παξόιν πνπ ήηαλ 

βνζθόο.. Γελ παίδεη ζεκαζία ην επάγγεικα ηνπ αλζξώπνπ.. Ήηαλ ηόζν εξσηηθόο 

άλζξσπνο.. Κάζε πξσί ήζειε λα θύγεη λα κε θηιήζεη.. Κάζε κέξα.. Να έξζεη λα κε 

θηιήζεη.. ρη όηη δελ είρακε θαη εκείο ηα θαβγαδάθηα καο.. ηα είρακε.. ηα είρακε.. λαη 

αιιά ήηαλε.. πνιύ.. πνιύ.. εξσηηθόο άλζξσπνο.. Σώξα ηνπ ιέσ Γηάλλε.. έρεηο 

θαηαιάβεη ηνπ ιέσ όηη δελ γπξλάο από εδώ.. νύηε ην ρέξη κνπ πηάλεηο.. νύηε έηζη ιίγν λα 
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κε ρατδέςεηο.. ηίπνηα.. Μνπ ιέεη δελ κπνξώ, δελ έρσ όξεμε.. θαζόινπ παηδί κνπ.. λα 

κελ ηνλ δσ ηώξα.. λα κνπ πηάζεη ην ρέξη.. (Γέζπνηλα) 

Σν μέξεη γηαηί όηαλ πήγαλ κε ηελ θόξε κνπ.. ηνπ είπε ν γηαηξόο όηη κπνξεί λα είλαη θαη 

θάηη ην ρεηξόηεξν.. Από ηόηε πνπ ην είπε ινηπόλ.. πήξε ηελ θάησ βόιηα.. 

ζηελαρσξεκέλνο... Πξνζπαζνύκε λα κελ ηνπ ην ζπδεηήζνπκε.. Λέλε ηα παηδηά.. ηνπ ιέλε 

«κπακπά ζα ην θνηηάμνπκε, ζα ην πνιεκήζνπκε..» ηνπ ιέλε ηα παηδηά.. Πξνζπαζνύκε 

λα ηνλ.. Δίραλ έξζεη θάηη θνπέιεο εδώ πνπ είλαη κέζα.. θαη είλαη θαη ςπρνιόγνη θαη 

βνεζάλε.. θαη ήηαλ ηεο θόξεο κνπ κηα γλσζηή.. Καη ηνπ ιέεη κηα κέξα, λα έξζεη ε θπξία 

απηή πνπ είλαη ε γλσζηή καο λα κηιήζνπλ.. Καη κεηά κνπ ιέεη «ηη λα έξζεη λα κνπ πεη 

όηη είκαη άξξσζηνο θαη έρσ ηελ…. απηό λα κνπ πεη;».. Καη από ηόηε άξρηζα θαη εγώ θαη 

νύηε ηνπ δίλσ αέξα λα.. Ούηε ηνπ έρσ μαλαπεί λα έξζεη θάπνηνο λα ηνπ κηιήζεη.. Γηαηί 

ζηελαρσξηέηαη.. Σν θαηαιαβαίλεη θαη ζηελαρσξηέηαη.. (Μαξία) 

Δκείο ην ιέκε.. Σν θνπβεληηάδνπκε όηαλ δελ είλαη απηόο κπξνζηά.. Καη πξνρζέο πνπ 

έκαζα όηη ζα έξζεη λα θάλεη ζεξαπείεο, δελ ην έιεγα λα ην αθνύεη, ζην ηειέθσλν.. Ήηαλ 

απηόο μαπισκέλνο κέζα.. Μόιηο ζα έθεπγε λα πάεη ζην θαθελείν, ην έιεγα αο πνύκε ζην 

ηειέθσλν.. (Γεσξγία) 

Πνιύ επηζεηηθή.. γηα όια θηαίσ εγώ.. απηά.. Δ ήηαλ πνιύ αλήζπρε.. ηώξα ηειεπηαία 

εηδηθά, κεηά πνπ αδεηάζαλε ηνλ πλεύκνλα ήηαλε αθόκα πην δύζθνια ηα πξάγκαηα.. 

Δληάμεη.. Έρεη θνπξαζηεί.. Έρεη ηαιαηπσξεζεί πάξα πνιύ.. Καη είρε γίλεη πνιύ 

επηζεηηθή, Πνιύ παξάμελε.. Αιιά όια εληάμεη.. Ήηαλ ζε ινγηθά πιαίζηα.. …Άκα ζειήζεη 

θαη άκα κε ξσηάεη, λαη.. αιιά έηζη λα θαζόκαζηε.. όρη.. Απνθεύγνπκε.. (λα ζπδεηνύλ γηα 

ηελ αζζέλεηα) Δγώ ην απνθεύγσ.. Αλ ην επηδηώμεη.. Δγώ δελ είκαη αξλεηηθόο.. Θα 

ζπδεηήζσ καδί ηεο, αιιά.. ππξνζβεζηηθά.. (ηέθαλνο) 

           Από ηηο παξαπάλσ αθεγήζεηο γίλεηαη θαλεξό πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή 

απνκάθξπλζε ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο αθνινπζεί κηα θπθιηθή αηηηόηεηα. Ο 

αζζελήο κε ηε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ απνζύξεηαη ζπλαηζζεκαηηθά. Σα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο κε ζθνπό λα πξνζηαηεύζνπλ ηνλ αζζελή θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε ζε ηζνξξνπία, απνθεύγνπλ λα ζπδεηάλε κε ηνλ αζζελή 

γηα ηνλ θαξθίλν θαη ζπρλά ηνλ απνθιείνπλ εμνινθιήξνπ από ηελ επηθνηλσλία γηα ηελ 

αζζέλεηα. Δπίζεο, ν αζζελήο δελ ζπδεηά γηα ηελ αζζέλεηα, πξνζπαζώληαο λα 

πξνζηαηεύζεη ηελ νηθνγέλεηα από ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απώιεηα θαη ην ζάλαην. 
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Δπνκέλσο, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απνκαθξύλνληαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

αληηκεησπίδνπλ ηελ επηθείκελε απώιεηα κέζσ ηεο ζησπήο.  

          Δπηπξόζζεηα, ζύκθσλα κε ηνλ Bowen (1976), ζε πεξηόδνπο ζηξεο, όπσο 

ζηελ πεξίπησζε κηαο ρξόληαο αζζέλεηαο, ε επηθνηλσλία ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα 

πεξηνξηζηεί, θαζώο ηα κέιε ηεο πξνζπαζνύλ λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο θαη 

ηνπο άιινπο από ηα ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο (όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο P. G. 

Northouse&L. L. Northouse, 1988). Αλαθνξηθά κε ηελ επηθνηλσλία ζε νηθνγέλεηεο 

πνπ θάπνην κέινο λνζεί από θαξθίλν, ν Hinton (1981) παξαηήξεζε ηξεηο κνξθέο 

πεξηνξηζκέλεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε δεπγάξηα πνπ αληηκεηώπηδαλ θαξθίλν 

ηειηθνύ ζηαδίνπ. Κάπνηα δεπγάξηα, απέθεπγαλ νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα ηνλ 

θαξθίλν, σο κεραληζκό απηνπξνζηαζίαο, γηα λα απνηξέςνπλ ηε δηθή ηνπο δπζθνξία. 

Κάπνηα άιια δεπγάξηα, απέθπγαλ ηε ζπδήηεζε γηα ηελ αζζέλεηα γηα λα δηαηεξήζνπλ 

κηα ζεηηθή ζηάζε, πνπ πίζηεπαλ όηη είλαη απαξαίηεηε γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

αζζέλεηα. Δλώ άιια δεπγάξηα, δηαηήξεζαλ ηα καθξνρξόληα κνηίβα επηθνηλσλίαο ηνπο, 

κηιώληαο ζπάληα κεηαμύ ηνπο γηα ζεκαληηθά ζπλαηζζεκαηηθά γεγνλόηα. Γεληθά, ε 

έξεπλα γηα ηελ επηθνηλσλία ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ έλα κέινο λνζεί από θαξθίλν δελ 

είλαη αξθεηά αλεπηπγκέλε θαη πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζε νηθνγέλεηεο ή δεπγάξηα, πνπ ε 

ζύδπγνο λνζεί από θαξθίλν ηνπ καζηνύ. Γπλαίθεο κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ, εμέθξαζαλ 

απνγνήηεπζε γηα ηελ απξνζπκία ησλ ζπδύγσλ ηνπο λα ζπδεηήζνπλ γηα ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηνλ θαξθίλν, ραξαθηεξίδνληαο ηνπο ζπλαηζζεκαηηθά κε δηαζέζηκνπο 

(Lichtman, Taylor, & Wood, 1988. Walshetal., 2005). Δπίζεο, ηόζν νη γπλαίθεο κε 

θαξθίλν ηνπ καζηνύ, όζν θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, ζπρλά ζπγθάιππηαλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα αγσλίαο ηνπο. Οη ζύληξνθνη αλέθεξαλ όηη έθξπβαλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπο από ηηο αζζελείο γηα λα ηηο πξνζηαηεύζνπλ από ηελ αγσλία, όκσο νη αζζελείο 

βίσλαλ επηπξόζζεηε δπζθνξία (Coyne, Wollin&Creedy, 2012). Δπηπιένλ, νη Manne 

θαη ζπλ. (2006) εληόπηζαλ ηξία κνηίβα επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε δεπγάξηα, πνπ ε 

ζύληξνθνο λνζνύζε από θαξθίλν ηνπ καζηνύ. Όηαλ νη ζύληξνθνη επηθνηλσλνύζαλ 

ακνηβαία επνηθνδνκεηηθά, βίσλαλ ιηγόηεξε δπζθνξία θαη κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε 

από ηε ζρέζε ηνπο. Αληίζεηα, όηαλ ν έλαο από ηνπο δύν ζπληξόθνπο απαηηνύζε 

επηθνηλσλία, ελώ ν άιινο απνζύξνληαλ, νη αζζελείο θαη νη ζύληξνθνη βίσλαλ 

δπζθνξία θαη δελ έλησζαλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηε ζρέζε ηνπο. Αθόκε, ε επηθνηλσλία 

πνπ ραξαθηεξίδνληαλ από ακνηβαία απνθπγή, ζπλδένληαλ κε δπζθνξία θαη γηα ηνπο 

δύν ζπληξόθνπο. Δπηπξόζζεηα, νη Zhang θαη Siminoff (2003) ραξαθηήξηζαλ ηα 

πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νηθνγέλεηεο κε κέινο πνπ λνζεί 
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από θαξθίλν, σο ην θαηλόκελν ηεο ζησπήο. ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο νηθνγέλεηεο πνπ 

κειέηεζαλ, είηε ν αζζελήο, είηε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ζθόπηκα απέθπγαλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κεηαμύ ηνπο ζε βάζνο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ θαξθίλν. 

Αθόκε, νη Edwards θαη Clarke (2004) δηεξεπλώληαο ηνλ ςπρνινγηθό αληίθηππν ηνπ 

θαξθίλνπ ζηηο νηθνγέλεηεο, ππνζηήξημαλ όηη νη νηθνγέλεηεο πνπ επηθνηλσλνύζαλ 

αλνηθηά, εμέθξαδαλ ζπλαηζζήκαηα θαη επέιπαλ πξνβιήκαηα απνηειεζκαηηθά, βίσλαλ 

ρακειόηεξα επίπεδα θαηάζιηςεο θαη άγρνπο. Δπίζεο, ζύδπγνη αζζελώλ κε ρξόληεο 

αζζέλεηεο, αθεγήζεθαλ όηη νη αζζελείο ζηαδηαθά άιιαδαλ ζαλ ραξαθηήξεο θαη 

γίλνληαλ όιν θαη πην εγσθεληξηθνί. Οη ζύδπγνη πξνζπαζώληαο λα κελ αλαζηαηώζνπλ 

ηνπο αζζελείο, ζπγθάιππηαλ ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, έλησζαλ εγθαηαιειεηκκέλνη 

από ηνπο αζζελείο ζπδύγνπο ηνπο θαη πξνζπαζνύζαλ λα ελζαξξύλνπλ ηελ νηθεηόηεηα 

πνπ ππήξρε ζην παξειζόλ αλάκεζα ηνπο (Eriksson&Svedlund, 2005).  

           Όζνλ αθνξά ηηο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απώιεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ε ζεκαληηθόηεξε θαίλεηαη λα αθνξά 

ην θόβν ηνπ ζαλάηνπ. Ζ απεηιή θαη ε πξαγκαηηθόηεηα ηνπ ζαλάηνπ, πνπ γίλεηαη 

αληηιεπηόο ζαλ θάληαζκα, εηζάγνληαη πιένλ ζηελ νηθνγελεηαθή ηζηνξία, κε ηε 

δηάγλσζε θαη ηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο, θαζώο ν θαξθίλνο απνηειεί κηα αζζέλεηα 

πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ζάλαην. Ο θαξθίλνο θαίλεηαη λα βηώλεηαη από ηνπο 

θξνληηζηέο σο θάηη άγλσζην, θνβηθό θαη αβέβαην, πνπ ηνπο πξνθαιεί δπζθνξία θαη 

δπζθνιεύνληαη λα αλαθεξζνύλ ζε απηό. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο θξνληηζηέο 

απνθεύγνπλ λα αλαθέξνπλ ηε ιέμε θαξθίλνο θαη ζηε ζέζε ηεο ρξεζηκνπνηνύλ 

θξάζεηο όπσο «ην θαθό», «ην πξόβιεκα», «ε αξξώζηηα».  

Καηάιαβε όηη είρε ηελ αξξώζηηα.. ..Δληάμεη δελ ιέκε θαξθίλνο.. Παξάδεηγκα ιέκε «ην 

πξόβιεκα απηό».. Παξάδεηγκα.. «ην πξόβιεκα».. (Μαξία) 

Δγώ δελ ήμεξα όηη ήηαλ ηέηνην πξάγκα.. ..Καη εκέλα κε θνβίδεη απηή ε ιέμε.. Σελ 

αλαθέξσ, αιιά.. Πώο αιιηώο λα ηελ πσ; Γελ μέξσ.. Γειαδή ηε ιέσ εδώ ηε ιέμε.. 

Μέζα κνπ.. Αλακεηαμύ κνπ.. Γελ ηελ ιέσ ζε άιινλ.. Καηαιάβαηε.. Απηή ε ιέμε.. Πάληα 

ηελ έιεγα.. Πάληα ηελ έιεγα.. «έμσ θαη κάθξηα».. Πώο λα ην πεηο ηώξα…; (Μαξίλα) 

Καη όκσο είρακε απηό ην θαθό.. παηδί κνπ, δελ κπνξείο λα ην ζθεθηείο πνηέ όηη ζα έξζεη 

ζην ζπίηη ζνπ.. …Γελ ηε ιέσ.. Καζόινπ.. Με ηα παηδηά κνπ, ιέκε ηε ιέμε πξόβιεκα.. Σε 

ιέμε θαξθίλνο δελ ηελ ιέκε.. Γελ μέξσ γηαηί.. Γελ ζέινπκε λα ην πνύκε. (Γέζπνηλα) 

Λέεη θάηη βξίζθνπκε ζηνλ πλεύκνλα.. Γελ ζέισ νύηε λα ιέσ ηε ιέμε… Καξθίλν.. (Ρέλα) 
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Δ.. Γελ ζέισ λα ιέσ θαζόινπ ηε ιέμε απηή.. εε.. Θα πσ.. «δελ βγήθε θαιό».. Γελ ζέισ 

ηε ιέμε απηή.. Να αλαθέξσ θαζόινπ.. δελ.. δελ.. δελ κνπ βγαίλεη απηό ην πξάγκα... 

Σώξα αθόκα, όηαλ ζα αθνύζσ γηα θάπνηνλ.. κπνξεί λα ην πσ.. Σν ιέσ γξήγνξα.. γηα 

θάπνηνλ άιινλ άλζξσπν.. ή ζα πσ, «έρεη ην θαθό».. Γελ ζέισ ηε ιέμε απηή λα ηε ιέσ, 

θαζόινπ. (ηέιια) 

           Σν γεγνλόο όηη νη θξνληηζηέο απνθεύγνπλ λα αλαθέξνπλ ηε ιέμε θαξθίλνο, 

επηβεβαηώλεηαη θαη από ηελ έξεπλα ησλ Germeni θαη Sarris (2015), ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ Έιιελεο θξνληηζηέο αζζελώλ κε θαξθίλν. Οη ζπγθεθξηκέλνη θξνληηζηέο 

επίζεο ρξεζηκνπνίεζαλ εθθξάζεηο όπσο, «απηό ην πξάγκα», «ην θαθό», «ην 

πξόβιεκα», «ε αζζέλεηα», «ε αξξώζηηα». Ζ απνθπγή ηεο ιέμεο θαξθίλνο, θαίλεηαη 

λα ζπλδέεηαη κε ην βαζύηεξν θόβν ησλ νηθνγελεηώλ γηα ην ζάλαην. Αλ θαη νη 

πεξηζζόηεξεο νηθνγέλεηεο είλαη ήδε αληηκέησπεο κε ην ζάλαην, θαζώο ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο λνζνύλ από θαξθίλν ηειηθνύ ζηαδίνπ ή ε πξόγλσζε είλαη δπζνίσλε, 

νη θξνληηζηέο ζηηο αθεγήζεηο ηνπο ζπάληα αλαθέξνληαη ζην ζάλαην, ηνλ νπνίν ζε 

θάπνηεο πεξηπηώζεηο απιώο ππνλννύλ. Δπνκέλσο, ν ζάλαηνο θαίλεηαη λα πξνθαιεί 

αθόκε κεγαιύηεξε δπζθνξία θαη θόβν, από ηνλ θαξθίλν θαη απνηειεί έλα ζέκα 

ηακπνύ γηα ηηο πεξηζζόηεξεο νηθνγέλεηεο. Παξαθάησ, θάπνηα θόξε-θξνληηζηήο πνπ 

αλαθέξζεθε ζην ζάλαην, αθεγείηαη πσο ην πην ζιηβεξό γηα εθείλε θαη ηελ νηθνγέλεηα 

ηεο είλαη, δελ είλαη ν ζάλαηνο ηνπ παηέξα ηεο θαζαπηόο, αιιά ην λα παξαηεξνύλ ηνλ 

παηέξα ηεο λα θαηαλνεί πσο θηάλεη ζην ζάλαην θαη ηνλίδεη όηη ζα επηζπκνύζαλ λα 

έρεη άγλνηα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ.  

Σν κόλν πνπ κε ζηελαρσξεί είλαη όηη θαηαιαβαίλεη.. Σώξα θαηαιαβαίλεη όηη.. από ηε 

ζηηγκή πνπ δελ κπνξεί λα θνπλεζεί.. δελ κπνξεί.. ην θαηαιαβαίλεη.. Δκείο ιέγακε λα κελ 

ην θαηαιάβεη όηαλ πεζάλεη.. θαη λα κελ πνλάεη.. Καη ηώξα θηάλνπκε ζην ζεκείν λα 

ιέκε, θαιύηεξα λα πνλνύζε, παξά λα θαηαιάβαηλε…. Δίλαη πάξα πνιύ ζιηβεξό.. Δίλαη 

θξηθηό.. Να μέξεη θάπνηνο.. θαη θάπνηνο πνπ.. δελ ην είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη κπνξεί 

λα πεζάλεη θάπνηα ζηηγκή.. (Βίθπ) 

Από ηηο αθεγήζεηο άιισλ θξνληηζηώλ γίλεηαη θαλεξό πσο αλ θαη ε πξαγκαηηθόηεηα 

ηνπ ζαλάηνπ έρεη εηζαρζεί ζηελ ηζηνξία ησλ θξνληηζηώλ θαη είλαη θάηη ην νπνίν ηνπο 

απαζρνιεί έληνλα θαη αληηκεησπίδνπλ άκεζα, νη θξνληηζηέο δελ αλαθέξνληαη επζέσο 

ζε απηόλ θαη δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ιέμεηο «ζάλαηνο» θαη «πεζαίλσ».  
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Δλησκεηαμύ απηή αθόκα ηώξα ην κπαιό ηεο εληάμεη.… Γνπιεύεη αθόκα.. Παξόιν πνπ 

δελ κπνξεί λα ζεθσζεί.. δελ κπνξεί λα θάλεη.. Γειαδή είλαη αθόκα ζε θαιή θαηάζηαζε 

ην κπαιό ηεο.. Καη αλ θάλνπκε ζεξαπεία ηώξα.. ρεηξόηεξα ιέεη.. Θα ηε ζηείινπκε κηα 

ώξα αξρύηεξα.. Οπόηε.. άζηελ έηζη.. λα ηελ θξνληίδνπκε εθεί.. κε ρίιηνπο ηξόπνπο θηι.. 

κε αληηβηώζεηο θαη ηέηνηα.. Καη όζν πάεη.. (Απνζηόιεο) 

Απηέο ηηο κέξεο.. είπακε ηέιεησλε.. Καη εηδνπνηήζακε θαη ηνλ αδεξθό ηνπ πνπ ήηαλ 

πάλσ ζηελ Αζήλα.. ινη εηδνπνηήζεθαλ.. ηη είλαη δύζθνια.. Μνπ είπε ν γηαηξόο όηη ηα 

πξάγκαηα είλαη πνιύ δύζθνια.. Καη εθεί κνπ ιέεη θάπνηα ζηηγκή πνπ.. Κάπνηα ζηηγκή 

κπνξεί λα θύγεη.. Καη έπξεπε λα ελεκεξώζνπκε όινπο. (Μαξία) 

Πξνζπαζώ λα ηεο πσ όηη.. κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή ή εγώ ή εθείλνο.. λα ζπκβεί ην 

κνηξαίν. (ηέιια) 

Δληάμεη ρξεζηκνπνηώ πνιιέο θνξέο ην έθπγε από ηε δσή.. Αιιά ην ιέσ.. Γελ κε 

ηξνκάδεη.. λα πσ ζα πεζάλεη.. Πξνθεηκέλνπ λα πσ ζα θύγεη. (Ναηάζα) 

Δθεί ηώξα δελ μέξσ ηη ζα θάλνπκε ην θαινθαίξη.. Αλ θηάζεη κέρξη ην θαινθαίξη.. Γελ 

μέξνπκε.. Δ εληάμεη.. Σώξα είκαζηε ζε κηα θαηάζηαζε πνπ απιά δελ έρεη ειπίδεο ε 

κεηέξα κνπ.. Οπόηε απιά πεξηκέλνπκε λα θύγεη ρσξίο λα ππνθέξεη.. Να κελ πνλάεη. 

(ηέιηνο) 

Γελ ζέινπκε λα ην παξαδερηνύκε όηη ζα ηνλ ράζνπκε.. Λέεη ν γηόο κνπ, «κακά, εγώ 

βιέπσ ηνλ κπακπά θαη λνκίδσ ζαλ λα έρεη κηα γξίπε».. Γελ κπνξνύκε λα ην.. Γειαδή 

θακηά θνξά βάδσ ην θαθό ζην κπαιό κνπ θαη κεηά δελ ην παξαδέρνκαη. (Γέζπνηλα) 

           Ο θόβνο ηνπ ζαλάηνπ θαίλεηαη λα απνηειεί κηα θαηάζηαζε πνπ ζπκβάιιεη 

ζηελ απώιεηα ή ηνλ πεξηνξηζκό ηεο επηθνηλσλίαο γηα ηνλ θαξθίλν θαη ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα πνπ αθνινπζνύλ ηε δηάγλσζε, αλάκεζα ζηνλ αζζελή θαη ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο. Ζ Peters-Golden (1982) εμέηαζε ηηο αληηιήςεηο γπλαηθώλ κε θαξθίλν ηνπ 

καζηνύ ζρεηηθά κε ηελ αληηιακβαλόκελε θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ηηο αληηιήςεηο 

πγηώλ αηόκσλ ζρεηηθά κε ηελ αλακελόκελε θνηλσληθή ππνζηήξημε ζε αζζελείο κε 

θαξθίλν. Πεξίπνπ, νη κηζέο από ηηο ζπκκεηέρνπζεο κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ, 

ζεσξνύζαλ όηη ηα άιια άηνκα ηηο απέθεπγαλ. Δπίζεο, πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο 

πγηείο ζπκκεηέρνληεο, αλέθεξαλ όηη ζα απέθεπγαλ έλαλ αζζελή κε θαξθίλν, κε κηα 

από ηηο αηηίεο λα απνηειεί ν δηθόο ηνπο θόβνο γηα ην ζάλαην. Αθόκε, ζύκθσλα κε 

ηνπο Zhang θαη Siminoff (2003), ν θόβνο γηα ηε καηαηόηεηα ηεο ζεξαπείαο θαη ηνπ 
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ζαλάηνπ, έθαλε ηδηαίηεξα δύζθνιν γηα ηνπο αζζελείο θαη ηνπο νηθνγελεηαθνύο 

θξνληηζηέο ηνπο λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα όπσο νη ζεξαπείεο, νη παξελέξγεηεο, θαη 

γεληθόηεξε ε θξνληίδα.  

 Αλ θαη θάπνηνη θξνληηζηέο πεξηγξάθνπλ πσο ε εκπεηξία ηνπ θαξθίλνπ νδήγεζε ηνπο 

αζζελείο λα γίλνπλ πεξηζζόηεξν εγσθεληξηθνί, πεξηόξηζε ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα 

ζηνπο ζπδύγνπο θαη ηειηθά έθεξε ζπλαηζζεκαηηθή απόζηαζε, θάπνηνη άιινη 

θξνληηζηέο εηζάγνπλ ην δήηεκα ηεο εμάξηεζεο ζηελ ηζηνξία ηνπο. Ζ εκπεηξία ηνπ 

θαξθίλνπ θαη ηεο θξνληίδαο ηνπ, θέξλεη ζηηο πεξηζζόηεξεο νηθνγέλεηεο θαη ην δήηεκα 

ηεο αιιειεμάξηεζεο αλάκεζα ζηα κέιε, θπξίσο αλάκεζα ζηνλ αζζελή θαη ηνλ 

θξνληηζηή. Ζ εμέιημε ηνπ θαξθίλνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απώιεηα ζσκαηηθώλ 

δπλάκεσλ γηα πνιινύο αζζελείο θαη ζπλεπώο αληηθεηκεληθή εμάξηεζε από ηνλ 

θξνληηζηή ηνπο γηα ηε δηεθπεξαίσζε βαζηθώλ θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ. ε 

άιιεο πεξηπηώζεηο, νη αθεγήζεηο θαλεξώλνπλ πσο ε εκπεηξία ηεο αζζέλεηαο από ηελ 

πιεπξά ησλ αζζελώλ, θέξλεη αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο, πνπ ηνπο νδεγνύλ λα 

εμαξηώληαη ςπρνινγηθά από ηνπο θξνληηζηέο ηνπο, θπξίσο από ηνπο ζπδύγνπο. Έηζη, 

ζηελ ηζηνξία ησλ θξνληηζηώλ νη αζζελείο θαηέρνπλ ην ξόιν ησλ αδύλακσλ, ελώ νη 

θξνληηζηέο ην ξόιν ησλ δπλαηώλ. Έλαο θνηλόο ραξαθηεξηζκόο γηα ηνπο αζζελείο πνπ 

ζπλαληάηαη ζηηο αθεγήζεηο ησλ θξνληηζηώλ, είλαη εθείλνο ηνπ «κσξνύ» ή ηνπ 

«παηδηνύ», ελόο αηόκνπ πνπ είλαη αδύλακν, αλήκπνξν θαη εμαξηεκέλν πξαθηηθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά από ηνπο θξνληηζηέο ηνπ. 

 Κάπνηνη από ηνπο θξνληηζηέο αλαγλσξίδνπλ απηή ηελ εμάξηεζε θαη ηελ 

απνδέρνληαη νκαιά, δείρλνληαο αθνζίσζε ζην ξόιν ηνπο θαη ηθαλνπνίεζε από απηόλ. 

Όκσο, θάπνηνη άιινη αηζζάλνληαη λα επηβαξύλνληαη από ηε ζρέζε εμάξηεζεο. 

Οπζηαζηηθά, βηώλνπλ κηα λέα ζρέζε κε ην ζύληξνθν ηνπο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ 

εμάξηεζε, θάηη ην νπνίν δελ πθίζηαλην ζην παξειζόλ, πξνθαιώληαο ηνπο 

ζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε. Παξ’ όια απηά, θαλέλαο από ηνπο θξνληηζηέο δελ 

πξνρώξεζε ζε θάπνηα δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο γηα ην λέν κνηίβν ξόισλ θαη 

αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε εθείλνπο θαη ηνπο αζζελείο, θαζώο αληηιακβάλνληαη ηηο 

επηζπκίεο θαη αλάγθεο ηνπ αζζελή σο πξνηεξαηόηεηα, αθόκε θαη αλ απηό ζεκαίλεη ηε 

δηθή ηνπο επηβάξπλζε. πλεπώο, παξαηεξείηαη πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε θαη 

δπζθνξία ησλ θξνληηζηώλ από ηε ζρέζε εμάξηεζεο, ε νπνία δελ επηθνηλσλείηαη 

ζηνπο αζζελείο, ζπκβάιιεη επηπξόζζεηα ζην ηέικα ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο 

ζπδύγνπο.  
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Ννκίδεη.. επεηδή κνπ έρεη αδπλακία.. όηη.. Δηδηθά ηώξα.. Μεηά.. Παληνύ καδί.. θαη ζην 

supermarket καδί.. ή μέξσ’ γσ θαηεβαίλσ λα πάσ ζην.. ππόγεην λα πάξσ θάηη.. Λέεη 

πνύ παο; Λέσ κε ηηο πηηδάκεο είκαη, πνύ λα πάσ; Παξόιν πνπ έρνπκε δηαθνξά ειηθίαο 

δελ είλαη ζέκα δήιηαο.... πλέρεηα κόλε κνπ..  Έθεπγα.. νύηε θαλ πνπ πάσ δελ έιεγα.. 

Σώξα κεηά από απηό είλαη πην ηξνκαγκέλνο.. Θέιεη λα είκαη ζπλέρεηα.. κε ιείςσ.. ή λα 

πάσ μέξσ’ γσ ζηε κπέκπα.. Αλ γπξίζσ πην λσξίο, α ήξζεο; Ξέξεηο.. Γήζελ όρη.. Γελ 

κνπ ην ιέεη άκεζα, αιιά θαηαιαβαίλσ όηη ην.. ή όηαλ είκαζηε ζην καγαδί θαη.. είκαη ζε 

άιιν όξνθν εγώ.. κηα ζηηγκή αλεβαίλεη πάλσ, ηηο ζθάιεο θαη ζα θαηέβεη.. όηη.. δελ 

μέξσ.. θάηη.. ..Θέιεη λα είκαη πην θνληά ηνπ.. ..Γελ κε θάλεη λα ληώζσ βνιηθά.. Γειαδή 

ληώζσ ιίγν άβνια.. Γηαηί ζα ήζεια λα είλαη ιίγν.. Να κπνξνύζε λα ην παιέςεη 

πεξηζζόηεξν.. Αιιά δελ ζέισ λα ηνλ ζηελαρσξώ.. Γηαηί ηνλ βιέπσ.. Αο πνύκε ηώξα πνπ 

δελ ηξώεη γηαηί έρεη.. έρεη πάζεη anorexia.. Αιιά.. Γελ ηνπ ην ιέσ θαζόινπ.. Γελ ζέισ 

λα ηνλ πηέδσ.. Θέισ λα ηνλ αθήζσ κόλν ηνπ λα μαλά… ...αλ κσξό ηώξα.. ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ηώξα είλαη, ζαλ λα είλαη κσξό.. Θέιεη ηε θξνληίδα. (Ναηάζα) 

Αιιαγή ηώξα, πεξηζζόηεξν κε ηνλ ζύδπγν κνπ.. είλαη.. είλαη ζαλ έλα παηδί κηθξό.. πνπ 

κε έρεη πάξα πνιύ αλάγθε.. Μνπ ιέεη ζπγγλώκε όιε ηελ ώξα.. Γειαδή, έλαο άλζξσπνο 

πνπ ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθόο.. ζηπι.. ηειείσο δηαθνξεηηθόο.. Γειαδή δελ.. Πξώηε 

θνξά ηνλ είδα πνπ έθιαςε.. Γελ ηνλ έρσ δεη πνηέ ζηε δσή κνπ λα θιάςεη.. Αλ ζα ηνπ 

έιεγα θάηη, ζα αληηδξνύζε.. Σώξα είλαη.. Θα πεη θάηη.. Θα ηνπ πσ, κα δελ είλαη έηζη.. 

δελ.. απηό, θάλε ην... «α ζπγγλώκε».. Σειείσο δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά.. Καιή 

δειαδή.. είλαη θαιή.. Αιιά εγώ ακέζσο.. πεγαίλεη ην κπαιό κνπ.. ζαλ λα κε έρεη ηόζν 

πνιύ αλάγθε, πνπ.. πξνζπαζεί λα κε θαινπηάζεη, λα κνπ κηιήζεη.. Γελ κ’ αξέζεη.. Γελ 

ζέισ απηό ην πξάγκα..  ..ζαλ κηθξό παηδί.. πώο είλαη ηα παηδηά..; Έλα κηθξό παηδάθη 

πνπ ζε έρεη ηόζν πνιύ αλάγθε.. πνπ όηη θαη λα πεηο, δελ ζπκώλεη.. Δίλαη.. ζε έρεη 

αλάγθε.. Με θνηηάδεη κεο ζηα κάηηα.. ε, έρεη.. «Πνύ ζα παο;», «Πνύ πήγεο;».. Σειείσο 

δηαθνξεηηθόο. (ηέιια) 

Ο ξόινο καο εδώ είλαη.. ηίπνηα.. Γειαδή.. ηε βιέπσ όηη.. εγώ θαη λα θύγσ.. απηή ηε 

ζηηγκή λα θύγσ.. ή λα θύγσ ην βξάδπ.. δελ ζα κε ρξεηαζηεί θαζόινπ.. Σε βιέπσ όκσο 

όηη δελ ζέιεη λα θύγσ.. Απηό θαηαιαβαίλσ.. Υζεο ην πξσί κε είδε όηη ήκνπλα αλήζπρνο 

θαη δελ ήκνπλα θαιά.. ιόγσ Σζηθλνπέκπηεο.. ιόγσ πνπ ην καγαδί ζα είρε πνιιή δνπιεηά 

ην βξάδπ θαη ήζεια λα θύγσ.. Καη ηε βιέπσ θαη κνπ ιέεη, «ζήθσ λα θύγεηο θαη λα 

έξζεηο αύξην ην πξσί».. ιέσ… εγώ ήζεια λα θύγσ.. ηεο ην έζεζα όκσο.. ιέσ «ρη, πνπ 

λα πάσ…; Μελ ην μαλαπείο..».. Καη ηελ είδα θαη δελ ην μαλαείπε.. Αλ ην μαλάιεγε ζα 
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έθεπγα.. Αιιά είδα όηη ην έιεγε θαη δελ ην ήζειε.. θαη δελ έθπγα… Δίλαη δύζθνιν.. πνιύ 

δύζθνιν.. Δίλαη ηώξα αθόκα θαιά.. θαη θάλνπκε θαιακπνύξηα.. θαη μέξσ’ γσ.. θαη ην 

μερλάσ.. Αιιά.. Υζεο ην βξάδπ ήκνπλ δίπια ηεο θαη είρα βάιεη έλα ηξαγνύδη.. θαη ηεο 

έδσζα ην έλα αθνπζηηθό θαη ην έβαιε απηή, ην άιιν ην είρα εγώ.. Καη ήκνπλ δίπια 

έηζη.. Με έπηαζαλ ηα θιάκαηα θαη δελ κε είδε.. Απηή όκσο ήηαλ ζηνλ θόζκν ηεο.. Δπεηδή 

δελ μέξεη πνιιά πξάγκαηα από ηα ηειεπηαία (ζρεηηθά κε ηε δηάγλσζε)…. (Γηώξγνο) 

         Δπηπξόζζεηα, ε ζρέζε εμάξηεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζηνλ αζζελή 

θαη ην θξνληηζηή, θέξλεη ζηελ ηζηνξία ησλ θξνληηζηώλ ηελ αίζζεζε πεξηνξηζκνύ θαη 

ηελ αίζζεζε απώιεηαο ηεο πξνεγνύκελεο δσήο ηνπο. Κάπνηνη από ηνπο θξνληηζηέο 

αθεγνύληαη πσο ζπλνδεύνπλ ηνλ αζζελή γηα 24 ώξεο θαζεκεξηλά, είηε ζην 

λνζνθνκείν, είηε ζην ζπίηη. πλεπώο, έρνπλ εγθαηαιείςεη πξνεγνύκελεο πξνζσπηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ςπραγσγίαο ή αθόκε θαη ηελ εξγαζία ηνπο. Απηό έρεη σο ζπλέπεηα 

ηελ όιν θαη απμαλόκελε ςπρνινγηθή επηβάξπλζε ησλ θξνληηζηώλ.  

Δγώ ζηελαρσξηέκαη γηαηί πιένλ ππάξρεη πεξηνξηζκόο γηα’ κέλα.. ε.. Ήκνπλ έλαο 

άλζξσπνο δξαζηήξηνο..  …Δ.. ηώξα.. Με ελνριεί όηη ππάξρεη πεξηνξηζκόο.. Γελ κπνξώ 

νύηε Αζήλα.. Γειαδή ζα ήζεια λα πάσ δύν κέξεο Αζήλα.. Δπεηδή έρεη θαη ηε ζξόκβσζε 

ηνπ θάλσ θάζε κέξα.. Έρσ γίλεη θαη λνζνθόκα εγώ.. Σνπ θάλσ κηα έλεζε θάζε πξσί.. 

ε.. Θα ήζεια π.ρ. λα θύγσ δύν κέξεο Αζήλα, λα πάσ κηα βόιηα ζηελ Δξκνύ.. 

Δθηνλώλνκαη όηαλ θαηεβαίλσ ζην Ζξάθιεην θαη πάσ ζηα καγαδηά θαη ςσλίδσ.. ε 

θάζνκαη θαη πίλσ έλα θαθεδάθη.. θαη μαλαγπξίδσ ζην ζπίηη κνπ.. απηά.. (Διεπζεξία) 

Δγώ δειαδή.. γηα δηθή κνπ πάξηε.. έρσ εγθαηαιείςεη ηνλ εαπηό κνπ.. Σα πάληα.. ε.. 

Ούηε γηα έλαλ θαθέ αο πνύκε.. Να πάσ θάπνπ λα πηώ έλαλ θαθέ κε ηνλ άληξα κνπ.. Να 

πσ όηη ζα πάσ ζην Ζξάθιεην, λα ςσλίζσ θάηη.. Να πεξπαηήζσ θάηη.. Έηζη κόλν θαη 

κόλν λα μεδώζεη ην κπαιό κνπ… ε.. Να πάσ θάησ ζηελ παξαιία.. γηαηί.. εκείο κέλνπκε 

(νλνκαζία πεξηνρήο)... Γειαδή ε ζάιαζζα είλαη δίπια.. Να βγσ ιίγν ζηε βεξάληα λα 

θαζίζσ, ην κπαιό κνπ είλαη εθεί.. όηη κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή θάηη λα ζπκβεί.. Δίλαη 

απηό πνπ ζαο ιέσ.. Έρνπλ έξζεη ηα πάλσ θάησ θαη γηα εκάο. (Νίθε) 

Με ηε θξνληίδα ηεο αζζέλεηαο λα θπξηαξρεί ζηελ νηθνγελεηαθή δσή, νη νηθνγέλεηεο 

θαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη ηελ νηθνγελεηαθή ελόηεηα σο βαζηθό ζηνηρείν γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ε αζζέλεηα, πηνζεηώληαο ηε ζηάζε «όινη καδί γηα λα αληηκεησπηζηεί ν 

θαξθίλνο». Οη θξνληηζηέο πεξηγξάθνπλ πσο πξνεγνύκελεο ζπγθξνύζεηο αλάκεζα ζε 

εθείλνπο θαη ηνπο αζζελείο ή ζηνπο αζζελείο θαη ζε άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, 
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«πάγσζαλ» όηαλ έγηλε ε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ θαη πσο ζηελ νηθνγελεηαθή δσή 

επηθξαηεί ε ελόηεηα, έζησ θαη θαηλνκεληθά. ην ζεκείν απηό, ε ζηάζε ησλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, θαίλεηαη λα ελεξγνπνηείηαη από ηελ αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε 

λα θξνληίζνπλ έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ λνζεί, ηδηαίηεξα όηαλ πιεζηάδεη ζην 

ζάλαην. Αθόκε, νη θξνληηζηέο αθεγνύληαη πσο ηα ελήιηθα παηδηά, αθόκε θαη όηαλ 

απνθιείνληαη από ηε δηαδηθαζία ηεο θξνληίδαο, πιεζηάδνπλ κε θπζηθή παξνπζία, 

αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ηελ ππξεληθή νηθνγέλεηα. Δπηπιένλ, όηαλ ε θξνληίδα 

κνηξάδεηαη αλάκεζα ζε δύν ή πεξηζζόηεξα άηνκα, θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

αδειθώλ, νη θξνληηζηέο πεξηγξάθνπλ πσο πιένλ ε θαζεκεξηλόηεηα ηνπο βξίζθεηαη ζε 

αιιειεμάξηεζε κε ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ ππόινηπσλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

πσο ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο αηζζάλνληαη όηη ήξζαλ πην θνληά ζπλαηζζεκαηηθά κε 

θάπνηα από ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.  

Μπνξώ λα ζαο πσ όηη κε ηα αδέιθηα κνπ έρνπκε έξζεη πην θνληά ηώξα.. Γηαηί είλαη ε 

επζύλε δηθή καο.. Μέρξη πνπ δνύζε ε κακά κνπ, είρακε απηό ην πεξηζώξην.. όηη ε κακά 

είλαη ζην ζπίηη.. Σώξα όκσο αλαγθαζηηθά είκαζηε πην θνληά.. θαη κε ηα αδέιθηα κνπ..  

ε.. Δίκαζηε αλαγθαζκέλνη λα κνηξαδόκαζηε ηηο επζύλεο. ..Βδνκάδεο.. ην θαγεηό ηνπ ην 

έρσ αλαιάβεη απηή ηε βδνκάδα, εγώ.. Σα ξνύρα ηνπ, ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ.. ε ηελ άιιε 

βδνκάδα ν άιινο κνπ αδεξθόο, ηελ άιιε ν άιινο κνπ αδεξθόο.. Αιιά θάζε βξάδπ 

όκσο, ηώξα πνπ είλαη ρεηκώλαο, είκαζηε όινη ζην ζπίηη. (Νίθε) 

Πην θνληά.. ζίγνπξα.. Σα παηδηά ηε κακά ηώξα..  ..Απιώο λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα, ήηαλ.. 

αιιά δελ είραλ εθδεισζεί.. δελ είραλ εθδεισζεί ηόζν έληνλα.. Γειαδή ηώξα ήκαζηαλ 

35 κέξεο ζηελ εληαηηθή.... Δγώ απ’ έμσ εθεί ζην δηάδξνκν θαζόκνπλ.. 35 κέξεο.. Καη ν 

γηνο 35 κέξεο δελ πήγε λα θνηκεζεί ζπίηη κε ηε γπλαίθα ηνπ θαη ην παηδί ηνπ.. Καη εγώ 

ηνλ κάισλα.. Λέσ δελ γίλεηαη.. έρεηο ην παηδάθη ελόο έηνπο θαη ην αθήλεηο ζηε κακά.. 

δελ πήγε λα θνηκεζεί έλα βξάδπ.. Φύγακε από ηελ εληαηηθή θαη ηόηε πήγε ζπίηη ηνπ. 

(ηέθαλνο) 

Δγώ δελ κπνξώ λα είκαη πάληα.. δελ κπνξώ λα είκαη πάληα εθεί, γηαηί έρσ δύν παηδηά.. 

πάλε ζρνιείν.. πάλε ζηα Αγγιηθά ηνπο.. έρσ ηε δσή κνπ, ηε δνπιεηά κνπ.. ηα 

αββαηνθύξηαθα ήκνπλα πάληα εθεί.. ..Γειαδή ηα αββαηνθύξηαθα πνπ ήκαζηαλ όινη 

καδί, θαηλόηαλ όηη ήηαλ πνιύ θαιά γεληθά.. ιε ηελ ώξα κηινύζε.. ε.. Με ηνλ αδειθό 

κνπ πην πνιύ.. γηαηί κε ηελ αδειθή κνπ ήκαζηαλ πάληα θνληά.. Με ηνλ αδειθό κνπ πην 

θνληά θαη κε ηε γπλαίθα ηνπ. (Βίθπ) 
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Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη πσο θάπνηεο ζπγθξνύζεηο πνπ επηθξαηνύζαλ αλάκεζα ζε 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πξηλ από ηε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ, κέλνπλ πιένλ ζην 

παξαζθήλην ηεο νηθνγελεηαθήο ηζηνξίαοθαη πσο απνζηαζηνπνηεκέλεο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηα κέιε, αιιάδνπλ.   

Από ηε κεξηά ηεο δηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο βιέπσ όηη ε.. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα 

μαλαζκίμνπλ ζαλ νηθνγέλεηα.. Αιιά ε πξώελ λύθε κνπ δείρλεη αλζξσπηά.. Ήξζαλ 

Κπξηαθή θαη Γεπηέξα.. Κάζηζαλ μέξσ’ γσ 6-7 ώξεο.. όιε καδί ε νηθνγέλεηα ήξζαλ θαη 

θάζηζαλ.. αλ νηθνγέλεηα πάλησο έζησ θαη κε ηύπνηο έρνπλ βξεζεί, έζησ γηα ιίγεο 

ώξεο. (Αζελά) 

Πάιη μαλαγύξηζα.. ζθνπό δελ είρα λα γπξίζσ.. είρα αγαλαθηήζεη..(ιόγσ αιθννιηζκνύ 

ηνπ ζπδύγνπ) Λέσ δελ γύξηδα άιιν πηα.. έθαηζα, ζπδήηεζα.. θαη κνπ ιέεη «Γίθην έρεηο.. 

ζήθσ θαη θύγε.. αλ ζέιεηο θάζεζαη καδί κνπ.. αλ δελ ζέιεηο, κελ θάζεζαη».. Σα 

αλαίξεζα, κνπ είπε πόζεο θνξέο.. είπα δελ ζα ην μαλαθάλσ θαη ην μαλάθαλα.. θαη.. 

ζεκαζία έρεη όηη εγώ μαλαγύξηζα πάιη….. Αιιαγή ήηαλε… ήηαλε όιε ε νηθνγέλεηα.. 

είρακε ηζαθσζεί.. Σν ηειεπηαίν πνπ ήξζα θάησ.. κε κεγάιν ηζαθσκό ήξζα θάησ.. Γηαηί 

δελ ήζειε ν ζύδπγνο.. όπσο ήηαλ πησκέλνο θαη δελ ήζειε λα έξζεη.. Λέεη «δελ θεύγσ 

από ην ζπίηη κνπ».. θαη ηνλ πήξαλ κε ην δόξη ηα αγόξηα ηα δύν θαη ήξζακε θάησ.. Σώξα 

κε ηελ αζζέλεηα.. ηελ αξρή δελ κηινύζαλ κε ηνλ κεγάιν.. Γηαηί ν κεγάινο είλαη πνπ 

αλαθαηεύεηαη.. Δίλαη πην θνληά καο.. ..Καη ηώξα αληακσζήθακε.. Έθαλα εγώ ην βήκα, 

ηνλ θώλαμα.. Λέσ απηό θαη απηό ζπκβαίλεη παηδί κνπ.. Καη ήξζε.. θαη είκαζηε καδί. 

(Καιιηόπε) 

Απηό ην όηη έπηλε εληάμεη.. Έπηλε αξθεηέο θνξέο.. Καη είραλ δεκηνπξγεζεί πνιιά 

πξνβιήκαηα.. Μεηά ήηαλ όια κηα ραξά.. Δκέλα απηό κε θνύξαδε.. λαη απιά.. Δγώ δελ 

κπνξνύζα λα είκαη.. απηά ηα ζθακπαλεβάζκαηα ζπλέρεηα.. Αο πνύκε όηαλ έπηλε λα είλαη 

όια ράιηα.. θαη ηελ επαύξην δελ ζπκόηαλ ηίπνηα.. θαη ήηαλ όια κέιη γάια.. Δγώ απηό 

όκσο δελ κπνξνύζα λα ην δηαρεηξηζηώ θαη ζύκσλα.. θαη ηζαθσλόκαζηαλ.. Δληάμεη απηό 

δελ κε πεηξάδεη.. ηα έρσ μεράζεη.. Σώξα έρσ επηθεληξσζεί ζην λα είλαη θαιά ν ζύδπγνο 

κνπ.. θαη ηα ππόινηπα.. θαη λα καο βγεη ζε θαιό απηό. (Γάθλε) 

          Ζ αληίιεςε ησλ θξνληηζηώλ γηα ηελ νηθνγελεηαθή ελόηεηα, θαίλεηαη λα 

επεθηείλεηαη θαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ηελ επξύηεξε νηθνγέλεηα. Αλ θαη νη θξνληηζηέο 

δελ δεηνύλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο δελ απνδέρνληαη ηελ πξαθηηθή βνήζεηα πνπ 

πξνζθέξεηαη από κέιε ηεο επξύηεξεο νηθνγέλεηαο, αθεγνύληαη πσο επηζπκνύλ θαη 



56 
 

αλακέλνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε από ηελ επξύηεξε νηθνγέλεηα. Ζ ππνζηήξημε 

κεηαθξάδεηαη κε ηε κνξθή ελδηαθέξνληνο από ηελ πιεπξά ηεο επξύηεξεο 

νηθνγέλεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θξνληηζηέο αλακέλνπλ επηζθέςεηο, ηειεθσλήκαηα, 

πξόζεζε επηθνηλσλίαο θαη ζπδήηεζεο γηα ηελ αζζέλεηα θαη πξνζθνξά θάπνηνπ είδνπο 

βνήζεηαο από ηα κέιε ηεο επξύηεξεο νηθνγέλεηαο, αθόκε θαη αλ νη ίδηνη δελ 

ζθνπεύνπλ λα κνηξαζηνύλ ην βάξνο ηεο θξνληίδαο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

ινηπόλ, επηθξαηεί ε αληίιεςε γηα κηα επξύηεξε νηθνγέλεηα ζε ελόηεηα, κε ζθνπό λα 

αληηκεησπηζηεί ε αζζέλεηα. Όηαλ ε αλακελόκελε ππνζηήξημε δελ ζπλαληάηαη από ηελ 

επξύηεξε νηθνγέλεηα, ηόηε ζηελ ηζηνξία ησλ θξνληηζηώλ εηζάγεηαη ε ξήμε ζηε ζρέζε 

ηνπο κε κέιε ηεο επξύηεξεο νηθνγέλεηαο θαη απηό γίλεηαη αληηιεπηό σο έλα 

επηπξόζζεην ζπλαηζζεκαηηθό βάξνο γηα εθείλνπο.  

Έρεη δύν αδειθέο (ν ζύδπγνο ηεο).. κηθξόηεξεο θαη νη δύν.. Ζ κηα δεη ζην…...., ε άιιε 

δεη ζην ρσξηό.. Αιιά εγώ είρα πάξα πνιύ θαιή ζρέζε.. θαη κε ηηο δύν.. αιιά εηδηθά κε 

απηή πνπ είλαη ζην….. πλέρεηα ήκνπλ εθεί.. Από ηελ αξξώζηηα ίζσο δελ μέξσ.. ηνπ 

παηδηνύ κνπ.. θαη κεηά.. δελ έρνπλ αζρνιεζεί.. έηζη.. Γειαδή ην ληώζσ πίθξα πηα.. Να 

κε ζηεξίμνπλε.. λα έξζνπλ ζπίηη κνπ.. πνηέ δελ εξρόληνπζαλ.. ζε θάζε, λα πάκε έηζη ζην 

ζπίηη.. Δγώ πήγαηλα όκσο ζπλέρεηα.. ζπλέρεηα... ηα εγγνλάθηα ηνπο έπαηξλα.. πήγαηλα 

βόιηεο.. Γελ.. απηνί δελ εξρόηαλ.. Δγώ πήγαηλα.. Σώξα όκσο νύηε θαλ κε έρνπλ 

ζηεξίμεη.. Έηζη λα έξζνπλ.. λα κε βνεζήζνπλ.. δελ έρνπλε.. αλ λα είκαζηε μέλνη.. Ο 

μέλνο κε λνηάδεηαη πεξηζζόηεξν από απηέο.. Δηδηθά απηή πνπ είλαη ζην….. Ίζσο 

πηζηεύσ.. δελ ζέινπλ λα ζηελαρσξεζνύλ.. δελ ζέινπλ.. εγώ εθεί ην απνδίδσ.. Αιιά κνπ 

θαίλεηαη γεινία απηή ε ζθέςε κνπ.. κνπ θαίλεηαη γεινία.. Γειαδή λα κελ ζέισ ηη.. λα 

κε ζηελαρσξεζώ.. Γελ ην θαηαιαβαίλσ απηό.. Γελ ην θαηαιαβαίλσ.. Αλ ηνπο πάξσ λα 

ηνπο πσ έλα.. απηό ην πξόβιεκα έρνπκε.. ζπλερίδεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ Φάλε θαη όια 

απηά.. Νηώζεη.. λαη ιέλε.. «Α έια κσξέ ζα πεξάζνπλ, ζα πεξάζνπλ! Καη εγώ 

αξξώζηεζα, έρνπκε θαη εκείο γξίπε..», Δ δελ είλαη ην ίδην ε γξίπε κε απηό πνπ ζνπ 

ζπδεηάσ ηώξα… Λέεη «Δληάμεη εληάμεηεληάμεη.. άθεζε ηα, άθεζε ηα,  μέρλα ηα!».. Γελ 

μερληόληαη απηά.. πδήηεζε κνπ θάηη.. πεο γηα ην παηδί.. Δληάμεη απηό κε πηθξαίλεη.. 

Αιιά ην έρσ μεπεξάζεη θαη απηό ηώξα.. Σν μεπέξαζα.. Λέσ εληάμεη αλ αηζζάλνληαη 

έηζη.. Γηαηί δελ κπνξνύλ.. δελ αληέρνπλ.. Σν ζέβνκαη. (νθία) 

Μνπ θνξηώζαλε επζύλεο εκέλα.. Ο κπακπάο ηνπ θαη ε αδειθή ηνπ.. όηη αθνύ ην ήμεξα 

ηόηε γηαηί δελ ην έιεγα… εε.. Καη ηνπο είπα θαη εγώ όηη δελ είλαη κηθξόο.. είλαη 39 

ρξνλώλ άληξαο.. θαη όηη ην ζπδεηνύζακε νη δύν καο, απιά απηόο δελ ήζειε λα πάεη ζην 
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γηαηξό.. Δ θαη εθείλνη κνπ είπαλ γηαηί δελ καο ην είπεο εκάο, λα ηνλ πάκε εκείο.. Λέσ 

θαη εγώ κπακπάθηαο είλαη; Γειαδή ηη είλαη, κσξό παηδί, λα.. ηνλ πάηε αο πνύκε εζείο.. 

Από ηε ζηηγκή πνπ δελ ζέιεη λα πάεη κόλνο ηνπ… Να πάκε καδί, όρη κόλνο ηνπ.. θαη.. 

Δθεί ηώξα ήξζακε ζε κηα θόληξα ιίγν.. Απηά.. ηελαρσξήζεθα θαη εγώ βέβαηα πάξα 

πνιύ.. γηαηί..  Λέσ θνίηαμε ηώξα.. Γελ κε θηάλνπλε αο πνύκε ν πόλνο κνπ, κόλν.. αληί 

λα θαηαιάβνπλ ηώξα ηελ θαηάζηαζε καο.. Να καο ζπκπαξαζηαζνύλε κε θάπνην ηξόπν.. 

κε όκνξθν ηξόπν.. λα πνύλε.. καδί.. όινη καδί ζα ην μεπεξάζνπκε.. εε.. Μνπ ξίρλνπλε 

ηώξα θαη επζύλεο.. Ξέξεηο.. Μνπ θνξηώλνπλε άιια ζην θεθάιη κνπ. (Ναηαιία) 

Γελ ελδηαθέξνληαη (ηα αδέιθηα ηνπ ζπδύγνπ-αζζελή).. Γειαδή ήξζε ε αδειθή ηνπ ηελ 

Πέκπηε πνπ κπήθακε, πνπ κε πήξε.. ηελ ώξα δειαδή πνπ πεξίκελα ην αζζελνθόξν, κε 

πήξε ηειέθσλν..  Δίπα ηελ θαηάζηαζε πσο είλαη βέβαηα.. Σελ είπα θαη ζηνλ αδειθό ηνπ 

πνπ είλαη ζην εμσηεξηθό, ζην…, εθεί εξγάδεηαη.. Καη ε αδειθή ηνπ θαη θαηέβεθε ηελ 

Σεηάξηε θαη ηελ Πέκπηε ην βξάδπ έθπγε.. Ήξζε κε ηελ ηζάληα, κε έλα ζαθβνπαγηάδ 

ζηνλ ώκν.. Ήζεια λα θαηέβεη όρη γηα’ κέλα.. γηα λα ληώζεη απηή θαιύηεξα…Τπνηίζεηαη 

ήηαλ πην δεκέλνη κε ηελ αδεξθή ηνπ, γηαηί κε ηνλ αδεξθό ηνπ είραλ δηαθνξά ειηθίαο θαη 

πνηέ δελ ήηαλ δεκέλνη.. Οπόηε.. δελ έρσ απαίηεζε δειαδή από ηνλ αδειθό.. Από ηελ 

αδειθή ηνπ όκσο πνπ ήηαλ πην θνληά ζηελ ειηθία.. …Δκέλα κε παίξλνπλ πξσί-βξάδπ.. 

Σέιεηα.. Οη αδειθέο κνπ.. Να έρσ θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία (δείρλεη ην θηλεηό ηεο). 

(Έθε) 

 

Τν ηαηξηθό ζύζηεκα εηζρσξεί ζηελ νηθνγελεηαθή δσή 

         Καζώο ε αζζέλεηα εμειίζζεηαη, ην ηαηξηθό ζύζηεκα εκπιέθεηαη ζηηο ηζηνξίεο 

ησλ θξνληηζηώλ, κε ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο, ηηο ζεξαπείεο θαη ηηο λνζειείεο λα 

απνηεινύλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηόζν ησλ αζζελώλ, όζν θαη ησλ θξνληηζηώλ. Ζ 

εκπινθή ηνπ ηαηξηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ νηθνγελεηαθή δσή πεξηγξάθεηαη σο έλα 

αλαπόθεπθην επαθόινπζν ηεο αζζέλεηαο, πξνθαιώληαο ζε θάπνηνπο επηπξόζζεην 

θόβν θαη δπζθνξία, ελώ ζε θάπνηνπο άιινπο αζθάιεηα θαη αλαθνύθηζε. Οη 

αθεγήζεηο ησλ θξνληηζηώλ θαλεξώλνπλ πσο ζπλνδεύνληαο ηνπο αζζελείο ζην 

λνζνθνκείν, νη ίδηνη νη θξνληηζηέο απνηεινύλ έλα αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο ηεο Ογθνινγηθήο Κιηληθήο. Ζ παξνπζία ηνπο ζηελ Κιηληθή γίλεηαη 

πιήξσο απνδεθηή από ην ηαηξηθν-λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, δεκηνπξγώληαο έηζη έλα 

άηππν πξσηόθνιιν. Οη ειιείςεηο ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαζηζηνύλ ηελ 
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παξνπζία ησλ θξνληηζηώλ αλαγθαία, νη νπνίνη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο αλαιακβάλνπλ 

λνζειεπηηθά θαζήθνληα. Ζ ζεκαληηθή πιεηνςεθία ησλ θξνληηζηώλ πεξηγξάθνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο από ηε ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηε ζηάζε ηνπ πξνζσπηθνύ. 

πγθεθξηκέλα, νη θξνληηζηέο αθεγνύληαη πόζν ζεκαληηθή είλαη γηα εθείλνπο θαη 

πόζν ζεηηθά αμηνινγνύλ ηελ επράξηζηε, θηιηθή θαη επηθνηλσληαθή ζηάζε ηνπ 

ηαηξηθνύ θαη λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ.  

Δκέλα κνπ θαίλεηαη πνιύ σξαία.. Πνιύ επγεληθό ην πξνζσπηθό.. Οη γηαηξνί πνιύ 

επράξηζηνη.. Αλ θαη είλαη κέζα όιε ηελ ώξα, ελώ.. θαη άιινη γηαηξνί έρνπλε λεύξα.. εγώ 

δελ έρσ δεη εδώ. (Αλησλία) 

Από ηηο θνπειηέο εδώ.. όκσο είκαη πνιύ επραξηζηεκέλε.. Δίλαη πνιύ θαινζπλάηεο.. κε 

ην γιπθό ην κίιεκα.. νη πεξηζζόηεξεο.. Μεηξηνύληαη ζηα δάρηπια.. λα είλαη κηα-δύν.. 

δειαδή πνπ είλαη ςπρξέο.. θαη ζε εθλεπξίδνπλ. (Καιιηόπε) 

Γηα λα είκαη εηιηθξηλήο δελ ην πεξίκελα, όηη ζα είλαη ηόζν.. Πεξίκελα όηη ζα είλαη πην 

άζρεκε ε αηκόζθαηξα.. Αιιά είλαη πάξα πνιύ θαιά.. θαη δελ μέξσ κε πνην ηξόπν έρνπλ 

επηιεγεί απηέο νη λνζειεύηξηεο.. Δ, είλαη όκσο.. Γειαδή είκαη πνιύ επραξηζηεκέλε κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ.. Σελ πιάθα ηνπο.. Καη ηε κέξα πνπ ήξζακε γηα ηε 

ρεκεηνζεξαπεία, πνπ θαη εγώ ήκνπλ ιίγν ηξνκαγκέλε.. Ήηαλ ηξνκεξό ην πσο 

αληηκεησπίζαλε.. Πηζηεύσ.. Γελ μέξσ ζηα άιια ηκήκαηα.. Αιιά εδώ ήηαλε.. Ζ 

ζπκπεξηθνξά όισλ είλαη πάξα πνιύ θαιή. (Ναηάζα) 

Σνπ ιέσ «γηαηξέ είκαη κάλα».. Λέεη «απηό ην ιέεη όια».. Με αγθάιηαζε.. Σνλ επραξηζηώ 

κέζα από ηελ θαξδηά κνπ.. Σνπ έρνπλε κηιήζεη βέβαηα θαη δελ μέξσ πόζνη γηα ην παηδί 

κνπ.. Να είλαη θαιά ν θόζκνο.. Λέεη «ζα ηνλ θνηηάμνπκε ηδηαηηέξσο».. Δίλαη θαη απηή 

κηα ειπίδα γηα έλαλ αζζελή.. Γειαδή.. Ο αζζελήο ζέιεη έλα ρακόγειν.. Απηό είλαη όιν 

παηδηά. (Ρέλα) 

Δγώ πξνζσπηθά είκαη επραξηζηεκέλνο από ην ζύζηεκα.. Καη από ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

γηαηξώλ.. Καη ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηηο λνζειεύηξηεο.. Σα πάληα.. Γειαδή δελ έρσ 

παξάπνλν θαλέλα.. Θεσξώ όηη θάλνπλ ό,ηη θαιύηεξν κπνξνύλ, εηδηθά κε ην πόζεο είλαη 

θαη κε ην πόζνπο αλζξώπνπο έρνπλ λα θξνληίζνπλ.. ρη λνκίδσ όηη νη λνζειεπηέο θαη 

νη λνζειεύηξηεο ηξέρνπλ παξαπάλσ από όζν κπνξνύλ θαη πξνιαβαίλνπλ… Καη επηπρώο 

πνπ είκαζηε θαη νη ζπλνδνί θαη βνεζάκε λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα.. Γηαηί δελ ζα 

έθηαλαλ.. Καθά ηα ςέκαηα.. Απηό είλαη έλα πξόβιεκα.. Γελ πξόθεηηαη λα ιπζεί πνηέ ζην 
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κέιινλ.. Δηδηθά έηζη όπσο πάεη ε ρώξα.. Δληάμεη νη γηαηξνί είλαη θνληά ζηνπο αζζελείο.. 

Σνπιάρηζηνλ ζηε κεηέξα κνπ. (ηέιηνο) 

Οη γηαηξνί θαη νη λνζειεπηέο θάλνπλ έλα θνβεξό ιεηηνύξγεκα.. Γελ ακείβνληαη βέβαηα 

κε ηίπνηα, γη’ απηά πνπ πξνζθέξνπλ.. Καη ην βνεζεηηθό πξνζσπηθό.. λνζνθόκεο, 

λνζειεύηξηεο θαη ηέηνηα.. ειιηπέζηαην.. ειιηπέζηαην.. (ηέθαλνο) 

         Γεπηεξεπόλησο, ζηελ ηζηνξία ησλ θξνληηζηώλ πεξηγξάθεηαη ε αλάγθε ηνπο 

γηα ζπρλόηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε ελεκέξσζε από ην ηαηξηθό πξνζσπηθό. 

Όκσο, ε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε αλαθέξεηαη από ηε κεηνςεθία ησλ θξνληηζηώλ, 

πξάγκα πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα ππάξρνληα εξεπλεηηθά επξήκαηα, ζύκθσλα κε 

ηα νπνία, νη θξνληηζηέο αζζελώλ κε θαξθίλν βηώλνπλ αληθαλνπνίεηεο αλάγθεο, κε ηε 

ζεκαληηθόηεξε λα απνηειεί ε αλάγθε ηνπο γηα ελεκέξσζε (Beaver&Witham, 2007. 

Pedersenetal., 2013. Soothilletal., 2003).  

Γεληθά εδώ πέξα νη ζπλνδνί.. Άιιεο πεξηόδνπο αλάινγα ηώξα κε ηηο δηεπζύλζεηο ηεο 

θιηληθήο.. Άιιεο πεξηόδνπο είλαη πην νκαιά.. Άιιεο πεξηόδνπο θπλεγάλε.. θσλάδνπλ.. 

Σν βαζηθόηεξν είλαη όηη δελ ελεκεξώλνληαη νη ζπλνδνί.. Πξέπεη λα βξεζεί έλαο ηξόπνο 

λα ελεκεξώλνληαη.. Γηαηί εληάμεη ν αζζελήο κπνξεί λα κελ έρεη ηελ ηθαλόηεηα.. Γειαδή 

είλαη νξηζκέλνη αζζελείο, νη νπνίνη είλαη ζε θαηαζηνιή επεηδή παίξλνπλ ζεξαπεία.. Καη 

πξέπεη δειαδή απηό ην ζέκα, λα δώζνπκε κηα βαξύηεηα.. Να ελεκεξώλνπλε ή θαη’ 

ηδίαλ.. ή όινη καδί ην πξσί.. πξηλ αξρίζνπλ νη ζεξαπείεο, όπσο θάλνπλ έλα meeting, λα 

κηιήζνπλ κε ηνπο γηαηξνύο.. λα πνύλε νη γηαηξνί, πνπ έρεη ν θαζέλαο δύν-ηξεηο 

αζζελείο.. ηέζζεξηο-πέληε ζπλνδνί.. θαζέλαο πνπ παξαθνινπζεί ηνπο αζζελείο ηνπ.. έλα 

εηδηθεπόκελν έρνπλ βάιεη θαη παξαθνινπζεί θαη κεξηθνύο.. Σώξα όινη καδί θαη δελ 

θαηέρεη θαζέλαο.. Να ηνπο βάδνπλ εθεί ζε έλα ρώξν πνπ είλαη ηα γξαθεία ηνπο.. Να 

παίξλεη έλαο έλαο εηδηθεπόκελνο ηνπο δηθνύο ηνπ.. Απηό είλαη βαζηθά θαηά ηελ άπνςε 

κνπ ην θαιύηεξν πνπ κπνξεί λα γίλεη.. Καη λα ππάξρεη θαη απηή ε ζπλεξγαζία. 

(Απνζηόιεο) 

Οη γηαηξνί δελ ζνπ ιέλε εύθνια.. ην ηη ζπκβαίλεη.. Πξέπεη θαη απηνί λα δνύλε.. Άιιεο 

πεπνηζήζεηο έρνπκε εκείο θαη άιιεο νη γηαηξνί.. Οη γηαηξνί ζέινπλ λα δνπλ.. Ννκίδνπλ.. 

όηη εκείο λνκίδνπκε.. ηη ζα καο πνπλ ακέζσο.. Καη νη γηαηξνί δελ είλαη Θενί.. Πξέπεη 

λα δνπλ πξώηα γηα λα πνύλε.. Σνπο θαηαιαβαίλσ.. Αιιά νξηζκέλνη δελ έρνπλ θαη ηξόπν 

όκσο.. Δκείο όλησο είκαζηε θνξηηθνί.. σο αζζελείο.. Οξηζκέλνη δελ έρνπλ απηόλ ηνλ 
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δηάινγν… Δπηθνηλσλία.. από νξηζκέλνπο δελ ππάξρεη επηθνηλσλία... Από ην γηαηξό 

ιίγν.. κέρξη λα πεη.. έζηεηια ην γην κνπ θαη κίιεζε.. ηειηθά γηα λα κάζεη. (Καιιηόπε) 

         ε απηό ην ζεκείν, ηίζεηαη έλα δίιιεκα ζηελ ηζηνξία ησλ θξνληηζηώλ πνπ 

αθνξά ηηο αλάγθεο ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο. Αλ θαη νη αθεγήζεηο ησλ θξνληηζηώλ 

εζηηάδνπλ ζηηο αλάγθεο ησλ αζζελώλ, απνπνηνύκελνη ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο, 

αλαπόθεπθηα θαλεξώλεηαη πσο θαη νη ίδηνη νη θξνληηζηέο βηώλνπλ αλάγθεο πνπ 

πξνθύπηνπλ από ην ξόιν ηνπο. ύκθσλα κε ηα ππάξρνληα εξεπλεηηθά επξήκαηα, νη 

θξνληηζηέο ησλ αζζελώλ κε θαξθίλν βηώλνπλ κηα ζεηξά από αληθαλνπνίεηεο αλάγθεο. 

Οη πην ζπρλά παξαηεξνύκελεο αληθαλνπνίεηεο αλάγθεο, αθνξνύλ ηελ αλάγθε γηα 

επαξθή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο, ηηο πηζαλόηεηεο ίαζεο, ηηο 

επηινγέο ηεο ζεξαπείαο, ηηο παξελέξγεηεο θαη ηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο θξνληηζηέο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

(Beaver&Witham, 2007. Reametal., 2013. Soothilletal., 2003).  

          ηε ζπλέρεηα, ην ηαηξηθό ζύζηεκα θαη νη γηαηξνί θαίλεηαη λα θαηέρνπλ έλα 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ηζηνξία ησλ θξνληηζηώλ, όζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία γηα ηνλ 

θαξθίλν ζηελ νηθνγέλεηα. ην ζεκείν απηό ηεο ηζηνξίαο, θαλεξώλεηαη όηη ην ηαηξηθό 

θαη ην νηθνγελεηαθό ζύζηεκα αιιεινεκπιέθνληαη. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε 

δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ πξνθαιεί θόβν ζηηο πεξηζζόηεξεο νηθνγέλεηεο θαη ηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο ζε κηα πξνζπάζεηα λα πξνζηαηεύζνπλ ηνλ αζζελή, αιιά θαη ηνλ 

εαπηό ηνπο από ηα αηζζήκαηα θόβνπ θαη αλεζπρίαο, πεξηνξίδνπλ ή απνθεύγνπλ 

επηκειώο ηελ επηθνηλσλία γηα ηνλ θαξθίλν. Οη θξνληηζηέο αθεγνύληαη πσο 

ζπκκαρνύλ κε θάπνηα από ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη κεζνιαβνύλ ζηε ζρέζε 

επηθνηλσλίαο ηνπ αζζελή θαη ησλ γηαηξώλ, δεηώληαο ζπρλά από ηνπο γηαηξνύο λα κελ 

απνθαιύςνπλ ηε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ζηνπο αζζελείο, κε ζθνπό λα 

πξνζηαηεύζνπλ ηνπο αζζελείο από ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ επηθέξεη ε 

δηάγλσζε. Σν κνηίβν πνπ παξαηεξείηαη λα θπξηαξρεί ζπρλόηεξα, είλαη ε νηθνγέλεηα 

ηνπ αζζελή λα δεηά από ηνλ εθάζηνηε γηαηξό, ν νπνίνο απνθηά ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

νηθνγελεηαθή ηζηνξία, λα ελεκεξώζεη ελ κέξεη ηνλ αζζελή γηα ηε δηάγλσζε ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, δεηνύλ από ην γηαηξό λα ζπγθαιύςεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ 

πηζαλέο κεηαζηάζεηο, ηε ζνβαξόηεηα ηεο αζζέλεηαο, ηελ επηθηλδπλόηεηα θαη ην 

πξνζδόθηκν ηεο δσήο. Αλ θαη νη θξνληηζηέο δελ αλαθέξνληαη ζε ζπγθξηκέλεο 

αληηδξάζεηο ησλ γηαηξώλ, από ηηο αθεγήζεηο ηνπο γίλεηαη ζαθέο πσο νη γηαηξνί 

ζπλεγνξνύλ ζησπειά. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο δέρνληαη ηελ επηζπκία ησλ 
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κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη δελ ελεκεξώλνπλ ηνλ αζζελή γηα ηηο πηπρέο ηεο αζζέλεηαο 

πνπ ηνπο δεηήζεθε. 

             Αθόκε, όπσο γίλεηαη θαλεξό από ηηο αθεγήζεηο ησλ θξνληηζηώλ, ζηηο 

πεξηζζόηεξεο νηθνγέλεηεο ε αλαθνίλσζε ηεο δηάγλσζεο ηνπ θαξθίλνπ, έγηλε πξώηα 

ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ αζζελώλ, δίλνληαο ηνπο έηζη άηππα ην δηθαίσκα λα 

απνθαζίζνπλ εθείλνη γηα ην αλ, πόηε θαη κε πνην ηξόπν ζα ελεκεξσζεί ν αζζελήο θαη 

θπζηθά γηα ηελ πνζόηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ηεο ελεκέξσζεο. πλεπώο, ν ξόινο ηνπ 

κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ λνζεί, αιιάδεη θαη απνδπλακώλεηαη ζηελ νηθνγελεηαθή 

ηζηνξία. Σν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο παίξλεη πιένλ ην ξόιν ηνπ αζζελή, ηνπ αδύλακνπ, 

ηνπ «παηδηνύ», πνπ ζηεξείηαη ηεο δπλαηόηεηαο λα απνθαζίζεη ν ίδηνο γηα ζεκαληηθέο 

πηπρέο ηεο πγείαο ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο δσήο ηνπ, όπσο γηα ην αλ ζα 

αθνινπζήζεη ζεξαπεία θαη ηη είδνπο, εθόζνλ αγλνεί ηελ αιεζηλή δηάγλσζε ηνπ. 

Δπνκέλσο, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, ε νηθνγέλεηα είλαη εθείλε πνπ αλαιακβάλεη ηνλ 

έιεγρν γηα ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο δσήο ηνπ αζζελή, όπσο γηα ην πώο ζα δήζεη ηελ 

ηειεπηαία πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ.  

Ο άληξαο κνπ δελ ηα μέξεη όια απηά πνπ έρεη, αιιά εγώ θαη ηα παηδηά.. Ο άληξαο κνπ 

μέξεη όηη έρεη έλαλ θαξθίλν ζηνλ πλεύκνλα.. θαη όηη κε ηηο ζεξαπείεο ζα πεξάζεη. 

(Αληηγόλε) 

Γελ ηε γλσξίδεη.. Τπνινγίδεη... Γειαδή μέξεη όηη έρεη κηα ζθηά ζηνλ πλεύκνλα, αιιά 

κέρξη εθεί.. Σν ηζρίν πνπ έρεη πάζεη ηε κεγάιε δεκηά, λνκίδεη όηη είλαη από αξζξηηηθό 

γηαηί ππέθεξε ε νηθνγέλεηα ηνπ, ε κακά ηνπ θαη νη αδεξθέο ηνπ.. Καη λνκίδεη όηη ηα 

αξζξηηηθά ηνπ έρνπλ θάλεη απηή ηε δεκηά.. Δίπακε θαη εκείο ζηνπο γηαηξνύο λα κελ ηνπ 

ην πνπλ γηα ιόγνπο… Δπεηδή έρεη θαη ςπρνινγηθό ν άλζξσπνο.. γηα λα κπνξεί λα είλαη 

θαη πην ζπλεξγάζηκνο καδί ηνπο.. Γελ ην είπαλ. (Διέλε) 

Γλσξίδεη κόλν όηη έρεη θαξθίλν ζηνλ πξνζηάηε.. ηη έρεη κεηαζηαηηθό ζηα νζηά δελ ην 

γλσξίδεη.. Δπεηδή ηνλ μέξσ.. Μόιηο αθνύζεη ηε ιέμε κεηάζηαζε, ζα.. Βέβαηα ηνπ 

πεξλάεη.. γηαηί δελ μέξεηο θαη πνηέ.. Δγώ ην ιέσ ζηνπο γηαηξνύο όινπο, όηη δελ ζέισ.. 

Αιιά.. Πνηέ δελ μέξεηο πόηε ζα μεθύγεη ζε θάπνηνλ λα ην πεη.. Καη αξρίδσ λα ηνπ ιέσ 

όηη.. Παξαδείγκαηα.. λα θαη ν ηάδε.. ζηγά κσξέ ηώξα ηνπ ιέσ.. (Ναηάζα) 

Δίλαη ζηε κηα κεξηά ηνπ εγθεθάινπ.. Αιιά απηόο δελ ην μέξεη.. Σν είπακε ζηνλ γηαηξό.. 

ε.. λα κελ ζηελαρσξηέηαη.. Να μέξεη βέβαηα όηη ππάξρεη ζηνλ πλεύκνλα.. Καη είπακε.. 
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θαη απνθεύγνπλ θαη ηα παηδηά λα ην πνύλε.. εγώ ην ίδην.. Καη είπακε θαη ζηνλ γηαηξό λα 

κελ θέξεη ζπδήηεζε γηα ηνλ εγθέθαιν.. Γελ ην μέξεη.. (Φξόζσ) 

Ξέξεη.. μέξεη όηη είλαη θαξθίλνο.. Ξέξεη.. Απιώο.. Γελ ηεο έρνπκε πεη.. πσο καο είραλ 

πεη από ην Ναπηηθό Ννζνθνκείν ησλ Αζελώλ όηη είλαη επηζεηηθόο θαη κεηαζηαηηθόο.. 

Σεο ιέκε αο πνύκε όηη ζα θάλνπκε απηό θαη ηειεηώζακε.. Θα θάλνπκε απηό.. Δίκαζηε.. 

πάκε θαιά.. ή πάκε έηζη.. πάκε.. Κάπσο έηζη, θαηάιαβεο; Ξέξεη όηη είλαη θαξθίλνο 

βέβαηα, αιιά δελ μέξεη όηη είλαη κεηαζηαηηθόο αο πνύκε θαη επηζεηηθόο. (Μπάκπεο) 

          ην ζύλεζεο απηό κνηίβν αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ νηθνγέλεηαο, γηαηξώλ θαη 

αζζελή, παξαηεξήζεθε κηα ζεκαληηθή εμαίξεζε. Έλαο από ηνπο θξνληηζηέο 

αθεγήζεθε πόζν ζεκαληηθόο ήηαλ ν ξόινο ηεο γηαηξνύ πνπ είρε αλαιάβεη ηε 

ζεξαπεία ηεο ζπδύγνπ ηνπ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ, θαζώο ε γηαηξόο ελεκέξσλε ηελ ίδηα 

ηελ αζζελή γηα ηελ πνξεία ηελ αζζέλεηαο ηεο από ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο, έσο θαη 

ηελ πεξίνδν ηεο αθήγεζεο πνπ ε λόζνο ήηαλ ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην, παξά ηε δηθή 

ηνπ αληίζεηε γλώκε ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε.  

Δπηπρώο, δπζηπρώο, δελ μέξσ.. ε θπξία Υ ηελ παξαθνινπζεί, αλ ηελ μέξεηε.. Σεο ηα ιέεη 

όια κε ην όλνκα ηνπο.. Γελ ηεο έρεη θξύςεη ηίπνηα.. Σα μέξεη.. Ννκίδσ όηη δελ είκαζηε 

έηνηκνη λα αθνύζνπκε θαη λα αληηκεησπίζνπκε ηε ιέμε θαξθίλνο.. Δγώ γηα λα είκαη 

εηιηθξηλήο.. Αλ κπνξνύζα δελ ζα ηεο ην έιεγα.. Γελ ζα ηεο ην έιεγα γηαηί έρσ άιιε 

γλώκε θαη άιιε εκπεηξία.. Γελ είκαζηε έηνηκνη..  Φπρνινγία.. Μόλν πνπ αθνύκε ηε 

ιέμε.. Δγώ δελ ζα ηεο ην’ ιεγα.. δελ ζα ηεο ην έιεγα.. Αλ θαη απεδείρζε όηη είλαη πνιύ 

δπλαηή.. Πνιύ δπλαηή.. Σν έρεη παιέςεη πάξα πνιύ.. Έρεη ηξαβήμεη πάξα πνιιά.. 

(ηέθαλνο) 

           Σν δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ απνθάιπςε ηεο δηάγλσζεο ζε αζζελείο κε 

θαξθίλν, θαίλεηαη πσο αληηκεησπίδεηαη δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ηε ρώξα θαη ην 

πνιηηηζκηθό ππόβαζξν. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Ακεξηθή, δελ ηίζεληαη ην δήηεκα ηεο 

απνθάιπςεο, αιιά ν πξνβιεκαηηζκόο αθνξά ην πώο θαη πόηε ζα γίλεη ε απνθάιπςε. 

Όκσο, ζε ρώξεο ρσξίο Αγγινζαμνληθό ππόβαζξν όπσο ε Διιάδα, ην γεγνλόο ηεο 

απνθάιπςεο ηεο δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ζε έλαλ αζζελή, δελ είλαη πιήξσο απνδεθηό. 

ηελ Διιάδα, νη γηαηξνί έρνπλ ηελ ηάζε λα ιέλε ηελ αιήζεηα πην ζπρλά ζήκεξα από 

ό,ηη ζην παξειζόλ, αλ θαη ε πιεηνςεθία εμαθνινπζεί λα απνθαιύπηεη ηελ αιήζεηα 

πξώηα ζηνπο ζπγγελείο, κε ηελ πιήξε δηαθάλεηα λα κελ απνηειεί κηα θνηλή πξαθηηθή 

γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα (Mystakidouetal., 2004.Mystakidouetal., 2005). Όζνλ 
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αθνξά ην ξόιν ησλ γηαηξώλ ζηελ επηθνηλσλία γηα ηνλ θαξθίλν ζηελ Διιάδα, 

ζύκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Mystakidou, Liossi, Vlachos θαη Papadimitriou (1996), ε 

πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ γηαηξώλ δήισζαλ όηη απνθάιππηαλ ηε δηάγλσζε ηνπ 

θαξθίλνπ πην ζπρλά ζηνπο αζζελείο, απ’ ό,ηη ζην παξειζόλ, αλ θαη ζπλήζηδαλ λα 

ελεκεξώλνπλ πξώηα ηνπο ζπγγελείο ησλ αζζελώλ, παξά ην όηη πίζηεπαλ πσο ε 

απνθάιπςε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε δηάγλσζε ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο 

ηθαλνπνηεηηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ηνπο αζζελείο θαη ηελ 

νηθνγέλεηα. Δπηπιένλ, νη γηαηξνί αλαθέξζεθαλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλεπάξθεηα 

όζνλ αθνξά ηελ αλαθνίλσζε δπζάξεζησλ λέσλ, θαζώο δελ είραλ θακία εθπαίδεπζε 

ζε δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο (όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Mystakidouetal., 2004).  

Αλαθνξηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπ θαξθίλνπ γηα ηηο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο, ε ειιεληθή 

θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη από ηνπο ηζρπξνύο νηθνγελεηαθνύο δεζκνύο πνπ ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο θηάλεη ζε αθξαία κνξθή, κε ηνπο ζπγγελείο λα αλαιακβάλνπλ ηε δύλακε 

ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ θαη όιεο ηηο επζύλεο γηα ινγαξηαζκό ηνπ αζζελή 

(Mystakidouetal., 2002.Mystakidouetal., 2004).ηελ πξόζθαηε έξεπλα ησλ Germeni 

θαη Sarris (2015), θξνληηζηέο αζζελώλ κε θαξθίλν από πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο, 

πεξηγξάθνπλ όηη ε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ θαη νη δηαζέζηκεο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο 

αξρηθά, ή απνθιεηζηηθά, αλαθνηλώζεθαλ ζε εθείλνπο, γεγνλόο πνπ ηνπο έδσζε ηελ 

εμνπζία λα απνθαζίζνπλ ην είδνο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ην αγαπεκέλν ηνπο πξόζσπν 

ζα ήηαλ ζε ζέζε λα ππνκείλεη. Έηζη, νη θξνληηζηέο ζπρλά επέιεμαλ λα απνθξύςνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόγλσζε ηεο λόζνπ, ηηο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο, ηηο αλαινγίεο 

θηλδύλνπ/νθέινπο ή αθόκε θαη ηε δηάγλσζε, ζε κηα πξνζπάζεηα ηνπο λα 

πξνζηαηέςνπλ ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο, πνπ ζεσξνύζαλ όηη δελ είραλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ή θπζηθή δύλακε λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Δπηπξόζζεηα 

εξεπλεηηθά επξήκαηα, έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηηο ηζηνξίεο ησλ θξνληηζηώλ ηεο 

παξνύζαο έξεπλαο θαη επηβεβαηώλνπλ όηη ε επηθνηλσλία γηα ηνλ θαξθίλν πεξηνξίδεηαη 

ζηηο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο, κε ηηο νηθνγέλεηεο λα απνθεύγνπλ αλνηθηέο ζπδεηήζεηο 

γηα ηνλ θαξθίλν, θαζώο θαη ηελ πιήξε ελεκέξσζε ησλ αζζελώλ, κε ηε ζπλεγνξία ησλ 

γηαηξώλ (Mystakidouetal., 2002. Tsigaroppoulosetal., 2009).  

 

Σπκπεξάζκαηα 
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           ηελ παξνύζα έξεπλα κειεηήζεθαλ νη αθεγήζεηο ησλ νηθνγελεηαθώλ 

θξνληηζηώλ αζζελώλ κε θαξθίλν, κε ζθνπό λα δηεξεπλεζεί πσο ε ειιεληθή 

νηθνγέλεηα δηαρεηξίδεηαη ηε θξνληίδα ελόο κέινπο ηεο πνπ λνζεί από θαξθίλν. 

πκπεξαζκαηηθά, ε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ζεκαηνδνηεί έλα ζεκείν κεηάβαζεο γηα 

ηελ νηθνγελεηαθή ηζηνξία ησλ Διιήλσλ θξνληηζηώλ αζζελώλ κε θαξθίλν. Ζ 

νηθνγελεηαθή ηζηνξία παίξλεη κηα κε αλακελόκελε ηξνπή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 

αβεβαηόηεηα θαη θόβν, θαζώο ζπλδέεηαη κε ηελ αβέβαηε θύζε ηνπ θαξθίλνπ θαη ην 

ζάλαην. Ζ θαζεκεξηλόηεηα ηεο νηθνγέλεηαο αιιάδεη θαη θάπνηεο εθθάλζεηο ηεο 

νηθνγελεηαθήο δπλακηθήο (ξόινη, επηθνηλσλία, ζρέζεηο νηθεηόηεηαο) επεξεάδνληαη, 

ελώ άιιεο κέλνπλ ζηαζεξέο σο ζπλέρεηα ηεο νηθνγελεηαθήο ηζηνξίαο.  

Με ηε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ, ν ξόινο ηνπ θξνληηζηή αλαιακβάλεηαη ζηελ 

πιεηνςεθία από ηνπο ζπδύγνπο ησλ αζζελώλ, απνηειώληαο γηα ηηο γπλαίθεο 

θξνληηζηέο κηα ζπλέρεηα ηνπ έκθπινπ ξόινπ ηνπο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο 

ηζηνξίαο. Κάπνην άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο αλαιακβάλεη ηε θξνληίδα κόλν όηαλ 

δελ ππάξρεη ζύδπγνο. Παξόκνηα, ζύκθσλα κε ππάξρνληα εξεπλεηηθά επξήκαηα, νη 

θξνληηζηέο αζζελώλ κε θαξθίλν δελ αλαγλώξηδαλ ην ξόιν ηνπο σο έλα δηαθξηηό ξόιν, 

αληίζεηα ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ηνλ αληηιακβάλνληαη σο κηα επέθηαζε ηνπ 

ζπδπγηθνύ ηνπο ξόινπ (Hogaetal., 2008. Ugaldeetal., 2012). Δπίζεο, νη ζύδπγνη είλαη 

νη θύξηνη θαη κνλαδηθνί θξνληηζηέο, ελώ ηα ελήιηθα παηδηά ησλ αζζελώλ 

απνθιείνληαη από ηε δηαδηθαζία ηεο θξνληίδαο, σο κηα ζπλέρεηα ηεο νηθνγελεηαθήο 

ηζηνξίαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηα παηδηά πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη από αξλεηηθά 

γεγνλόηα, όπσο κηα αζζέλεηα.  

           Έπεηηα, ε αλάιεςε ηνπ ξόινπ ηνπ θξνληηζηή ζπλεπάγεηαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο κηα αλαπξνζαξκνγή ησλ πξνεγνύκελσλ θαζνξηζκέλσλ ξόισλ αλάκεζα 

ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, θαζώο ν θξνληηζηήο γηα λα αληαπεμέιζεη ζηα απαηηεηηθά 

θαζήθνληα ηεο θξνληίδαο, ζπρλά αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη πξνεγνύκελνπο 

ξόινπο, νη νπνίνη αλαιακβάλνληαη από άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Οη πηπρέο ηεο 

θξνληίδαο πνπ αλαιακβάλνπλ νη θξνληηζηέο αθνξνύλ ηελ ηαηξηθή, πξαθηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή θξνληίδα ησλ αζζελώλ. Πξνεγνύκελεο έξεπλεο, έρνπλ επίζεο 

αλαγλσξίζεη ηνπο πνιπάξηζκνπο ξόινπο θαη επζύλεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη 

θξνληηζηέο ησλ αζζελώλ κε θαξθίλν (Kotronoulasetal., 2012. Stenbergetal., 2010) θαη 

ηελ επαθόινπζε επηβάξπλζε πνπ βηώλνπλ (Papastavrouetal., 2009. Rhaetal., 

2015.Soothilletal., 2003).  ηε ζπλέρεηα, έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο αθνξά ζηε βηνγξαθηθή ξήμε ζην ηζηνξηθό ηεο νηθνγέλεηαο. ύκθσλα κε 
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ηνλBury (1982), νη ρξόληεο αζζέλεηεο πξνθαινύλ κηα δηαηαξαρή ζηε βηνγξαθία ηνπ 

αηόκνπ θαη ζηελ αλακελόκελε πνξεία ηεο δσήο ηνπ, θαζώο ε εκπεηξία κηαο ρξόληαο 

αζζέλεηαο, όπσο ν θαξθίλνο, δηαηαξάζζεη ηηο θαηαζθεπέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, 

θαζώο θαη ηηο κνξθέο ηεο γλώζεο πνπ ηηο ζηήξηδαλ.Ζ νηθνγελεηαθή ηζηνξία ησλ 

θξνληηζηώλ δηαρσξίδεηαη ζηελ ηζηνξία πξηλ θαη ζηελ ηζηνξία κεηά από ηελ αζζέλεηα, 

κε ηε βηνγξαθηθή ξήμε λα επέξρεηαη ζε δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, 

όπσο ζηελ πνηόηεηα θαη ηνλ ηξόπν δσήο ηεο νηθνγέλεηαο, ζηελ επηθνηλσλία αλάκεζα 

ζηα κέιε θαη ζηα νηθνγελεηαθά ζρέδηα γηα ην κέιινλ.  

             Δπηπξόζζεηα, έλα ζεκαληηθό ζεκείν ηεο ηζηνξίαο ησλ θξνληηζηώλ 

απνηειεί ε ζπλαηζζεκαηηθή θξνληίδα ηνπ αζζελή. Βαζηθόηεξνο ζηόρνο ησλ 

νηθνγελεηώλ είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ηνπ αζζελή, πξνβάιινληαο ζε 

πνιιέο πεξηπηώζεηο σο κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θξνληίδαο, ηελ 

απόθξπςε από ηνλ αζζελή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε δηάγλσζε ή ησλ δηθώλ ηνπο 

αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ. Παξόκνηα, ζηελ έξεπλα ησλ Germeni θαη Sarris (2015), 

νη Έιιελεο θξνληηζηέο αζζελώλ κε θαξθίλν απέθξππηαλ ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο 

αζζέλεηαο από ηνπο αζζελείο, εθηηκώληαο πσο νη αζζελείο δελ δηέζεηαλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή δύλακε λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Δπίζεο, ζύδπγνη 

αζζελώλ κε ρξόληεο αζζέλεηεο, αθεγήζεθαλ πσο θαηαπίεδαλ ηα δηθά ηνπο 

ζπλαηζζήκαηα, ώζηε λα κελ επηβαξύλνπλ πεξεηαίξσ ηνπο αζζελείο 

(Eriksson&Svedlund, 2006). Καηά ζπλέπεηα, κηα από ηηο αιιαγέο ζηα νηθνγελεηαθά 

δπλακηθά κεηά ηε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ, είλαη ε αιιαγή ζηελ επηθνηλσλία αλάκεζα 

ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ε επηθνηλσλία γηα ηνλ 

θαξθίλν πεξηνξίδεηαη αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, κε ηνλ αζζελή ζπρλά λα 

απνθιείεηαη εμνινθιήξνπ από απηήλ θαη κε ηελ επηθνηλσλία ησλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο ζπρλά λα νδεγείηαη ζε ηέικα. Γεγνλόο πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Zhang θαη Siminoff (2003), νη νπνίνη ραξαθηήξηζαλ ηα 

πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο ησλ νηθνγελεηώλ πνπ θάπνην κέινο λνζεί από θαξθίλν, σο 

ην θαηλόκελν ηεο ζησπήο, παξαηεξώληαο πσο ζηηο πεξηζζόηεξεο νηθνγέλεηεο είηε ν 

αζζελήο, είηε νη ζπγγελείο απέθεπγαλ ζπδεηήζεηο γηα ηνλ θαξθίλν. Πξνο ηελ ίδηα 

θαηεύζπλζε, ζύκθσλα κε ηνπο Walsh θαη ζπλ. (2005), γπλαίθεο κε θαξθίλν ηνπ 

καζηνύ δήισζαλ όηη νη ζύδπγνη ηνπο απέθεπγα ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ θαξθίλν, 

βηώλνληαο απνγνήηεπζε θαη ραξαθηεξίδνληαο ηνπο ζπλαηζζεκαηηθά κε δηαζέζηκνπο.  

           Ο θόβνο γηα ην ζάλαην θαίλεηαη λα απνηειεί κηα ςπρνινγηθή δηεξγαζία πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ απώιεηα ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, 
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θαζώο ν θαξθίλνο απνηειεί κηα αζζέλεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ην ζάλαην. Οη θξνληηζηέο 

απνθεύγνπλ λα αλαθέξνπλ ηε ιέμε θαξθίλνο θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο δελ 

αλαθέξνληαη ζην ζάλαην, παξά κόλν κέζσ έκκεζσλ λύμεσλ. Πξνεγνύκελεο έξεπλεο 

έρνπλ επίζεο αλαδείμεη ην θόβν γηα ην ζάλαην σο ηελ αηηία πνπ νη αζζελείο, νη 

θξνληηζηέο αιιά θαη ην επξύηεξν θνηλσληθό πεξηβάιινλ απνθεύγνπλ ηελ επηθνηλσλία 

γηα ηνλ θαξθίλν (Peters-Golden, 1982. Zhang&Siminoff, 2003). Αθόκε, ην ηαηξηθό 

ζύζηεκα θαη ην ηαηξηθό πξνζσπηθό θαηέρνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηηο ηζηνξίεο ησλ 

θξνληηζηώλ, κε ην νηθνγελεηαθό θαη ην ηαηξηθό ζύζηεκα λα αιιεινεκπιέθνληαη. Ζ 

νηθνγέλεηα ζπρλά ζπκκαρεί κε ην ηαηξηθό πξνζσπηθό θαη δεηά ηε ζπγθάιπςε από ηνλ 

αζζελή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε δηάγλσζε ηνπ. Οη ηζρπξνί νηθνγελεηαθνί δεζκνί 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία, ζπρλά θηάλνπλ ζε αθξαία κνξθή θαη νη 

ζπγγελείο αλαιακβάλνπλ επζύλεο θαη παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ηνλ αζζελή 

(Mystakidouetal., 2002.Mystakidouetal., 2004). Σν ηαηξηθό ζύζηεκα θαίλεηαη λα 

επηθπξώλεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε, θαζώο ζηελ Διιάδα απνηειεί ζύλεζεο γεγνλόο ε 

δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ λα αλαθνηλώλεηαη αξρηθά ή απνθιεηζηηθά ζηνπο ζπγγελείο 

ηνπ αζζελή (Germeni&Sarris, 2015). Δπνκέλσο, ν ξόινο ηνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο 

πνπ λνζεί απνδπλακώλεηαη θαη ε νηθνγέλεηα αλαιακβάλεη ηηο ζεκαληηθέο απνθάζεηο 

γηα εθείλνλ. Δπηπιένλ, ζηελ παξνύζα έξεπλα κόλν ε κεηνςεθία ησλ θξνληηζηώλ 

εμέθξαζαλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα θαιύηεξε επηθνηλσλία θαη πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε 

από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Γεγνλόο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ζεκαληηθό 

αξηζκό εξεπλώλ ζηνλ πιεζπζκό ησλ θξνληηζηώλ αζζελώλ κε θαξθίλν, νη νπνίεο 

εζηηάδνπλ ζηελ αλάγθε ησλ θξνληηζηώλ γηα ελεκέξσζε (Beaver&Witham, 2007. 

Iconomouetal., 2001. Reametal., 2013. Soothilletal., 2003). 

           Καζώο νη πξνεγνύκελεο έξεπλεο ζηνλ πιεζπζκό ησλ θξνληηζηώλ, 

απνηεινύλ θαηά θύξην ιόγν πνζνηηθέο έξεπλεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ επηβάξπλζε, ηηο 

ςπρνινγηθέο επηπηώζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ θξνληηζηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ην 

ξόιν ηνπο (Iconomouetal., 2001. Papastavrouetal., 2009.Soothilletal., 2003), ε 

παξνύζα έξεπλα επεθηείλεη ηελ ππάξρνπζα γλώζε, κειεηώληαο ηελ εκπεηξία ησλ 

θξνληηζηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνύζα έξεπλα εμεηάδεη ην δήηεκα ηεο θξνληίδαο 

ησλ αζζελώλ κε θαξθίλν από ζπζηεκηθή ζθνπηά, πξνζθέξνληαο γλώζεηο ζρεηηθά κε 

ηηο αιιαγέο πνπ πξνθύπηνπλ ζε επίπεδν νηθνγέλεηαο θαη όρη κόλν αηνκηθά ζηνπο 

θξνληηζηέο.  

           Όζνλ αθνξά ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο παξνύζαο έξεπλαο, θαζώο ε έξεπλα 

αθνινύζεζε ηελ αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε, δεηήζεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 
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αθεγεζνύλ ειεύζεξα ηελ εκπεηξία ηνπο. Όκσο, παξαηεξήζεθε δηαθνξεηηθή 

ηθαλόηεηα αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ιεθηηθνπνηήζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, 

πξάγκα πνπ απνηππώζεθε ζηηο αθεγήζεηο ηνπο. Αθόκε, ππήξρε αλνκνηνκνξθία ηνπ 

δείγκαηνο σο πξνο ηε κνξθή ηεο ζπγγέλεηαο κε ηνλ αζζελή, ην είδνο θαη ην ζηάδην 

ηεο αζζέλεηαο. Δίλαη εύινγν πσο ε εκπεηξία ησλ θξνληηζηώλ δηαθνξνπνηείηαη 

αλάινγα κε ηε ζρέζε κε ηνλ αζζελή θαη ην ζηάδην ηεο αζζέλεηαο.  

Καζώο, ε παξνύζα έξεπλα αλαδεηθλύεη ηε βηνγξαθηθή ξήμε, ηηο αιιαγέο ζηα 

νηθνγελεηαθά δπλακηθά θαη γεληθόηεξα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

νηθνγέλεηεο πνπ θάπνην κέινο ηνπο λνζεί από θαξθίλν θαη ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην 

ειιεληθό Γεκόζηα ύζηεκα Τγείαο αδπλαηεί λα ππνζηεξίμεη ηηο νηθνγέλεηεο πνπ έλαο 

κέινο ηνπο λνζεί από θαξθίλν, ε κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνύζε λα 

πξνζαλαηνιηζηεί ζηε δεκηνπξγία παξεκβάζεσλ ππνζηεξηθηηθνύ ηύπνπ γηα ηηο 

νηθνγέλεηεο. Γεδνκέλσλ ησλ ειιείςεσλ πξνζσπηθνύ ζηα δεκόζηα ειιεληθά 

λνζνθνκεία, σο ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη νηθνγέλεηεο επσκίδνληαη 

ζεκαληηθό ηαηξηθό θαη πξαθηηθό βάξνο ηεο θξνληίδαο. Δπίζεο, νη νηθνγέλεηεο είλαη 

εθείλεο πνπ ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο αλαιακβάλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

ελεκέξσζεο ησλ αζζελώλ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο. Όκσο, ην ειιεληθό 

Γεκόζην ύζηεκα Τγείαο δελ δηαζέηεη ππεξεζίεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο, ζηηο 

νπνίεο κπνξνύλ λα εκπιαθνύλ θαη λα ππνζηεξηρζνύλ όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε όηη νη θξνληηζηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνύζα έξεπλα 

ήηαλ αξθεηά πξόζπκνη λα κηιήζνπλ θαη λα κνηξαζηνύλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηώζεηο νη ίδηνη αμηνινγνύζαλ ηε δηαδηθαζία ηεο αθήγεζεο, σο έλα ζεηηθό 

γηα εθείλνπο γεγνλόο πνπ ηνπο αλαθνύθηζε ζπλαηζζεκαηηθά. πλεπώο, ε δεκηνπξγία 

νκάδσλ ππνζηήξημεο πνπ λα απεπζύλνληαη ζηνλ πιεζπζκό ησλ νηθνγελεηαθώλ 

θξνληηζηώλ, ζα κπνξνύζε λα θαλεί βνεζεηηθή γηα ηηο νηθνγέλεηεο κε κέινο πνπ λνζεί 

από θαξθίλν.  

           Σέινο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δηεξεπλεζεί κειινληηθά ε εκπεηξία ησλ 

θξνληηζηώλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο αζζέλεηαο, κε ζθνπό λα θαηαλνεζεί πσο αιιάδεη 

ε νηθνγελεηαθή ηζηνξία ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη κε ηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο. 

Αθόκε, ε κειινληηθή έξεπλα ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηελ νπηηθή ησλ 

ίδησλ ησλ αζζελώλ αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο ζην επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο.  
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