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Πεξίιεςε 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ ηερληθψλ θαη 

κεζφδσλ ςπρνθνηλσληθήο παξέκβαζεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα παηδηά θαη εθήβνπο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ αζζέλεηα ηνπ θαξθίλνπ. 

Μέζα απφ κηα αλαζθφπεζε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, πξνζεγγίδνληαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά θαη νη έθεβνη κε θαξθίλν ζε ςπρνινγηθφ 

θαη νηθνγελεηαθφ επίπεδν θαη παξνπζηάδνληαη νη ηερληθέο θαη νη κέζνδνη ςπρνινγηθήο 

θαη θνηλσληθήο παξέκβαζεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ απηψλ.  

Ζ αζζέλεηα ηνπ θαξθίλνπ απνηειεί κηα δχζθνιε εκπεηξία γηα ηελ επαίζζεηε 

παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Παξά ηελ ίαζή ηνπ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ αχμεζε ησλ 

παηδηψλ θαη εθήβσλ πνπ επηβηψλνπλ, δεκηνπξγνχληαη αξθεηά πξνβιήκαηα πνπ 

πιήηηνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ ςπρνπαζνινγία ηνπο, ηελ 

νηθνγέλεηα, ηελ θνηλσληθή θαη ηε ζρνιηθή δσή. Σν παηδί εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ηνπ 

λα ζέζεη ππφ έιεγρν φια απηά ηα πξνβιήκαηα, κπνξεί  θάιιηζηα λα έξζεη αληηκέησπν  

θαη κε άιια. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε θαηάζηαζε απηή θαη λα παξαζρεζεί 

βνήζεηα ζην παηδί, ππάξρεη κηα πνηθηιία ςπρνθνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ. 

Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ κειεηήζεη ηηο παξεκβάζεηο απηέο σο πξνο ηε ζεσξεηηθή 

βάζε, ην πεξηερφκελν, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Ωζηφζν ην 

ζέκα απαηηεί κηα πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε θαη ζπλεθηηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ 

δηαζέζηκσλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ, κε ζθνπφ ηελ αξηηφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ 

δηαθφξσλ ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη απηή ε ηδηαίηεξα 

επαίζζεηε νκάδα παηδηψλ θαη εθήβσλ. 

 

 

 

 

Λέμεηο - θιεηδηά: θαξθίλνο, παηδί, έθεβνο, ςπρνθνηλσληθή παξέκβαζε, ηερληθέο, 

κέζνδνη, πξνβιήκαηα, αληηκεηψπηζε 
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Δηζαγσγή 

Ο θαξθίλνο απνηειεί κηα απφ ηηο ζνβαξφηεξεο αζζέλεηεο πνπ πιήηηνπλ ηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο. Ζ αζζέλεηα απηή θάλεη επίζεο ηελ 

εκθάληζή ηεο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία, κε ηα πνζνζηά ησλ παηδηψλ θαη 

εθήβσλ πνπ λνζνχλ εηεζίσο λα απμάλνληαη ζπλερψο. Ζ εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη 

ηεο ηερλνινγίαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο σζηφζν έρεη βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ 

αχμεζε ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ πνπ επηβηψλνπλ απφ θαξθίλν. 

Μηα ηέηνηα ζνβαξή θαη ρξφληα αζζέλεηα πιήηηεη ην παηδί ζε κεγάιν βαζκφ. Οη 

παξεκβάζεηο ζην ζψκα θαη νη παξελέξγεηεο ηεο ζεξαπείαο εμαζζελνχλ ην παηδί, ην 

νπνίν αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη φια φζα ζπκβαίλνπλ θαη λα ηα δηαρεηξηζηεί, κε 

απνηέιεζκα λα νδεγείηαη ζε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή εμάληιεζε. Οη επηδξάζεηο ηεο 

αζζέλεηαο θαη ηεο ζεξαπείαο είλαη παξαπάλσ απφ εκθαλείο ζηελ ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή πγεία ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ. Ζ εκθάληζε ςπρνπαζνινγίαο είλαη 

ηδηαίηεξα ζπρλή θαη ηα παηδηά αδπλαηνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ αζζέλεηα. Ζ 

θαηάζηαζε απηή έρεη κεγάιν αληίθηππν επίζεο ζην νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, φπνπ νη εληφο ηνπο ζρέζεηο θαη ιεηηνπξγηθφηεηα δέρνληαη ζνβαξφ 

πιήγκα.  

Ζ ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ κε θαξθίλν 

ζπρλά δελ έρνπλ ηελ ίδηα πνξεία κε απηή πνπ εκθαλίδεηαη ζε πγηή παηδηά ηεο ειηθίαο 

ηνπο. Γηάθνξα πξνβιήκαηα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη γη’ απηφλ αθξηβψο ηνλ 

ιφγν θξίλεηαη αλαγθαία ε παξέκβαζε. Σν παηδί βξίζθεηαη ζε κηα επάισηε θαηάζηαζε 

θαη έρεη ηελ αλάγθε ζηήξημεο απφ ηνπο γνλείο θαη ηελ νηθνγέλεηα, απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο, ηελ θνηλσλία θαη απφ εηδηθνχο. Γηάθνξεο ςπρνθνηλσληθέο 

παξεκβάζεηο έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ βνήζεηα ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ κε 

θαξθίλν, νη νπνίεο εθαξκφδνπλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο. 

Σν ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εξγαζία επηιέρζεθε κε γλψκνλα ην 

ελδηαθέξνλ λα κειεηεζνχλ ηα ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ 

θαξθίλν ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο θαη πνηεο είλαη νη παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ θαη νη ηερληθέο ηηο νπνίεο 

εθαξκφδνπλ.  
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Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα γεληθά ζηνηρεία γηα ηνλ θαξθίλν, φπσο ν νξηζκφο ηεο 

αζζέλεηαο, νη κνξθέο ηνπ ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία θαη νη ηξφπνη ζεξαπείαο 

ηνπ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θαη ζπγθξίλνληαη νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηελ 

αζζέλεηα ζηελ Διιάδα θαη ζε δηάθνξεο άιιεο ρψξεο. ην ηέινο παξνπζηάδεηαη ε 

γεληθφηεξε εηθφλα ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηα ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ 

εκθαλίδνπλ παηδηά θαη έθεβνη κε θαξθίλν. Αξρηθά αλαθέξνληαη ζηνηρεία 

ςπρνπαζνινγίαο, φπσο ε θαηάζιηςε θαη ην άγρνο θαη έπεηηα παξνπζηάδεηαη ε 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ άξξσζηνπ παηδηνχ σο πξνο ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ 

αζζέλεηα θαη ηελ εηθφλα ζψκαηνο θαη εαπηνχ. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ηα 

θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ πνπ λνζεί θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην αλαθέξνληαη νη βαζηθφηεξεο ηερληθέο θαη κέζνδνη 

παξέκβαζεο ζε ςπρνθνηλσληθφ επίπεδν πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο κε 

θαξθίλν. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη παξεκβάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη αηνκηθά ζην 

παηδί, αξρήο γελνκέλεο απφ ηηο παξεκβάζεηο γλσζηαθνχ-ζπκπεξηθνξηζηηθνχ 

ραξαθηήξα θαη ησλ ηερληθψλ ηνπο. Έπεηηα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ χπλσζε σο κέζνδν 

παξέκβαζεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ςπρνεθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο, νη 

παξεκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο κνξθέο ηέρλεο θαη δηάθνξεο παξεκβάζεηο 

ελαιιαθηηθνχ ραξαθηήξα. Καηφπηλ παξνπζηάδνληαη παξεκβάζεηο πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ θαη εθήβνπ κε θαξθίλν. Σέινο, αλαιχνληαη νη 

παξεκβάζεηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ σο βάζε ηελ νκαδηθή ζεξαπεία θαη νη 

παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ν: 

Ο θαξθίλνο ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

Ο θαξθίλνο είλαη κηα αζζέλεηα πνπ δελ δηαθξίλεη θπιέο, ειηθία, ραξαθηεξηζηηθά 

θαη άιιεο παξακέηξνπο. Έηζη ινηπφλ, θάλεη ζπρλά ηελ εκθάληζή ηνπ αθφκα θαη ζε 

παηδηθή ειηθία. Παξά ηε ζπαληφηεηά ηνπ, ζπγθξηηηθά κε ηνπο ελήιηθεο, απνηειεί ηελ 

θπξηφηεξε ζρεδφλ αηηία ζαλάηνπ ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Υηιηάδεο παηδηά θαη έθεβνη 

έσο 18 εηψλ δηαγηγλψζθνληαη  κε θαξθίλν θάζε ρξφλν παγθνζκίσο. Σν κεγαιχηεξν 

κέξνο απηψλ ζεξαπεχνληαη επηηπρψο θαη κάιηζηα επηδνχλ γηα αξθεηά ρξφληα. Σν 

γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ αλαθάιπςε λέσλ θαξκάθσλ θαη ζε λέα είδε ζεξαπεηψλ 

πνπ μεθίλεζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 

1.1 Σί είλαη ν παηδηθόο θαξθίλνο 

Ζ έλλνηα «θαξθίλνο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα επξεία θαηεγνξία 

αζζελεηψλ πνπ έρνπλ σο θνηλφ ζεκείν ηελ κε θπζηνινγηθή αλάπηπμε θπηηάξσλ ζε 

έλα ζεκείν ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Σα θαξθηληθά θχηηαξα έρνπλ νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα θαζηζηνχλ δηαθνξεηηθά απφ ηα θπζηνινγηθά. Γηαζέηνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα ζπλερίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη θαη λα δεκηνπξγνχλ λέα, κε θπζηνινγηθά 

θχηηαξα, αληί λα πεζαίλνπλ. Δπηπιένλ, ελ αληηζέζεη κε ηα θπζηνινγηθά, έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εηζβάιινπλ ζε άιινπο ηζηνχο ηνπ νξγαληζκνχ.  ηηο πεξηζζφηεξεο 

κνξθέο θαξθίλνπ, ηα θχηηαξα απηά δεκηνπξγνχλ κηα κάδα πνπ νλνκάδεηαη 

θαξθηληθφο φγθνο. ε νξηζκέλεο άιιεο κνξθέο, ηα θχηηαξα παξεκβαίλνπλ ζην αίκα ή 

ζε φξγαλα ηνπ αηκνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Πνιχ ζπρλφ είλαη ην θαηλφκελν 

κεηαθνξάο ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ζε άιιν ζεκείν ηνπ ζψκαηνο, ην νπνίν 

νλνκάδεηαη κεηάζηαζε. Πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ πνξεία ηεο αζζέλεηαο είλαη ε 

δηάθξηζε ησλ φγθσλ ζε θαινήζεηο θαη θαθνήζεηο, ή θαξθηληθνί, φπσο νλνκάδνληαη 

αιιηψο νη δεχηεξνη. Ζ δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζηελ ηδηαίηεξα κεγάιε πηζαλφηεηα 

εμάπισζεο ηνπ θαξθηληθνχ φγθνπ θαη ζε άιια φξγαλα θαη κέξε ηνπ ζψκαηνο, ζε 

αληίζεζε κε ηνλ θαινήζε, ν νπνίνο δελ εμαπιψλεηαη.  Ο θαξθίλνο κπνξεί λα 

εκθαληζηεί ζε δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο, φπσο ζην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα, ζην 

λεπξηθφ ζχζηεκα (ζπγθεθξηκέλα ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα), ζηνπο ιεκθαδέλεο, 

φπσο επίζεο θαη ζηνλ εγθέθαιν θαη ηα λεθξά. Ωο πξνο ηελ αηηηνινγία, δελ ππάξρεη 

ζαθήο εηθφλα ή ζπκπεξάζκαηα, παξά ηελ πιεζψξα εξεπλψλ επί ηνπ ζέκαηνο. 

(Childhood cancer: overview, 2014). 



7 
 

Καηά θαηξνχο έρνπλ ελνρνπνηεζεί δηάθνξνη παξάγνληεο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ 

θαξθίλνπ. χκθσλα κε ην Kaatsch (2010), ν θαξθίλνο ζηα παηδηά κπνξεί λα 

εκθαλίδεηαη σο απφηνθν πνηθίισλ παξαγφλησλ κε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο κηα  ζπλερή 

κεηαβιεηφηεηα, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ κε ζαθήλεηα, φπσο θαη ε 

πξνζηαζία απφ ηελ ίδηα ηελ αζζέλεηα επίζεο. Οη παξάγνληεο απηνί κπνξεί λα είλαη 

γελεηηθήο, ηηθήο ή πεξηβαιινληηθήο θχζεσο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

αχμεζε εκθάληζεο φγθσλ ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο σο απφξξνηα ηεο 

ηαρείαο εμάπισζεο ηεο ρξήζεο ηεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο (MRI) θαηά ηε δεθαεηία 

ηνπ 1980 (Bosetti et al, 2010 θαη Barr, 2006).  

1.2 Ο θαξθίλνο ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο 

Ο θαξθίλνο είλαη κηα αζζέλεηα πνπ δελ δηαθξίλεη θπιέο, ειηθία, ραξαθηεξηζηηθά 

θαη άιιεο παξακέηξνπο. Έηζη ινηπφλ, θάλεη ζπρλά ηελ εκθάληζή ηνπ αθφκα θαη ζε 

παηδηθή ειηθία. Μφιηο ην 1% ηνπ ζπλφινπ ηνπ θαξθίλνπ αληηζηνηρεί ζηελ παηδηθή θαη 

ηελ εθεβηθή ειηθία. Ο θαξθίλνο απνηειεί ηελ δεχηεξε αηηία ζαλάηνπ παηδηψλ θαη 

εθήβσλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο (Kaatsch, 2010).    

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο γηα ην έηνο 2014 ππνινγίδνληαη 15780 λέα 

πεξηζηαηηθά θαξθίλνπ θαη 1960 ζάλαηνη ζε άηνκα έσο 19 εηψλ. Τπνινγίδεηαη φηη 

πεξίπνπ 187 απφ 1.000.000 παηδηά θαη έθεβνη πάζρνπλ απφ νπνηαδήπνηε κνξθή 

θαξθίλνπ θαη 1 ζηα 285 ζα έρεη δηαγλσζηεί κε θαξθίλν πξηλ ηελ ειηθία ησλ 20 εηψλ. 

Δπίζεο εθηηκάηαη πσο ζρεδφλ 1 ζηνπο 540 εθήβνπο θαη λεαξνχο ελήιηθεο 20 έσο 39 

εηψλ έρεη επηβηψζεη απφ θαξθίλν ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία (Ward, 2014). 

Ζ αζζέλεηα δηαζέηεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηνκνξθία ζηελ εθεβηθή ειηθία, ε νπνία 

ηελ θάλεη λα δηαθέξεη απφ ηα παηδηά θαη ηνπο ελήιηθεο. ηηο ειηθίεο κεηαμχ 15 θαη 19 

εηψλ εκθαλίδεη νξηζκέλεο νκνηφηεηεο ηφζν κε ηνλ θαξθίλν ηεο παηδηθήο ειηθίαο, φζν 

θαη ησλ ελειίθσλ  (Barr, 2006).  Ζ εκθάληζε θαξθίλνπ ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ θαη 

ηνπ κειαλψκαηνο είλαη ζπρλή ζε απηή ηελ ειηθία, φπσο θαη ιεκθψκαηα, ιεπραηκία 

θαη νζηηθνί φγθνη, φπνπ απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ ηχπσλ θαξθίλνπ ζηελ παηδηθή 

ειηθία. ηνπο εθήβνπο θαη ηνπο λεαξνχο ελήιηθεο δελ εκθαλίδνληαη νη πεξηζζφηεξνη 

ηχπνη πνπ ππάξρνπλ ζε παηδηά, σζηφζν νη έθεβνη δηαηεξνχλ νξηζκέλεο ζσκαηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο απφ ηελ παηδηθή ειηθία, νη νπνίεο θάλνπλ ηελ αζζέλεηα λα δηαθέξεη 

απφ ηνπο ηχπνπο πνπ εκθαλίδνληαη ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο. Έηζη ινηπφλ, ζηελ 
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πιεηνλφηεηα ηεο μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο ζπλαληάκε ηελ θαηεγνξία «Adolescents 

and Young Adults [ΑΤΑ]», Έθεβνη θαη λεαξνί ελήιηθνη, (Barr, 2006).   

Απηή ε ειηθηαθή νκάδα ησλ εθήβσλ θαη λεαξψλ ελειίθσλ μερσξίδεη απφ ηηο 

άιιεο, φρη κφλν γηα ηηο ζσκαηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, αιιά θαη γηα άιιεο ηδηφηεηεο πνπ 

δηαζέηεη. Οη αλάγθεο ελφο αηφκνπ ζε απηέο ηηο ειηθίεο δηαθέξνπλ εμαηξεηηθά φπσο 

κπνξεί λα δηαπηζησζεί απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. Έηζη ινηπφλ θαη έλα άηνκν κε 

θαξθίλν ζε απηή ηελ ειηθία έρεη κνλαδηθέο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο 

θαη ηδηαηηεξφηεηεο, πέξαλ ηεο δηαθνξεηηθήο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο 

νπνίαο ρξήδεη ζε φ, ηη αθνξά ηελ αζζέλεηα θαζαπηή. Αξθεηά ζπρλά, γηα ηελ ζεξαπεία 

ησλ εθήβσλ θαη ησλ αηφκσλ ζηελ λεαξή ελήιηθε δσή,  θξίλεηαη αλαγθαία ε 

δεκηνπξγία κηαο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο κε ζπλεξγαζία εηδηθψλ νγθνιφγσλ γηα 

ελήιηθεο κε παηδηάηξνπο-νγθνιφγνπο ή ε ζεξαπεία ηνπο ζε παηδηαηξηθέο νγθνινγηθέο 

θιηληθέο (Childhood cancer: overview, 2014). 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη ζεκεησζεί ηεξάζηηα πξφνδνο ζηε ζεξαπεία θαη ηελ 

επηβίσζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ πνπ πάζρνπλ απφ θαξθίλν. Παξά ηελ 

ζηαδηαθή αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ απφ ην 1950 θαη κεηά, ε ζλεζηκφηεηα ζεκεηψλεη 

ξαγδαία κείσζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Οη επίζεκεο θαηαγξαθέο ζαλάησλ απφ 

θαξθίλν ζε παηδηά κεηψζεθαλ ζεακαηηθά θαηά 60% απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960 έσο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 (Bosetti et al., 2010). 

Σελ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή απηή αιιαγή θαηαδεηθλχνπλ δχν έξεπλεο απφ ηνλ Gatta 

θαη ζπλ. (2003 / 2008) . ηελ πξψηε έξεπλα κειεηήζεθε ε επηβίσζε απφ θαξθίλν ζε 

παηδηά  θαη εθήβνπο γηα ην δηάζηεκα 1990-1994 θαη ζηε δεχηεξε γηα ην δηάζηεκα 

1995-2002. Ζ πξψηε έξεπλα θαηέδεημε ζπλνιηθφ πνζνζηφ επηβίσζεο, πέληε ρξφληα 

κεηά ηε δηάγλσζε, 76% ελψ ε δεχηεξε  ζρεδφλ 83%. (Gatta et al, 2003 θαη Gatta et al, 

2008). 
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1.3 Σύπνη θαη ζεξαπεία παηδηθνύ θαξθίλνπ 

Τύποι 

O θαξθίλνο απνηειεί κηα αζζέλεηα πνηθηιφκνξθε. Μπνξεί λα εκθαληζηεί ζε 

δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο θαη λα έρεη πνηθίια ζπκπηψκαηα, απνηειέζκαηα θαη λα 

απαηηεί δηαθνξεηηθή ζεξαπεία. ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ παηδηψλ (ζπλήζσο νξίδεηαη 

ζην εχξνο απφ 0 έσο 14 έηε) έρεη ζεζπηζηεί κηα δηεζλήο θαηεγνξηνπνίεζε σο πξνο 

ηνπο ηχπνπο θαξθίλνπ, ην International Classification of Childhood Cancer ή ICCC 

(National Cancer Institute, 2008). 

Οη δχν ζπρλφηεξεο κνξθέο παηδηθνχ θαξθίλνπ είλαη ε ιεπραηκία θαη ηα 

ιεκθψκαηα. Ζ ιεπραηκία απνηειεί έλα είδνο θαξθίλνπ, κε έλαξμε ζηα αξρηθά ζηάδηα 

ζρεκαηηζκνχ ησλ αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ θαη σο επί ην πιείζηνλ εληνπίδεηαη ζηα 

ιεπθά αηκνζθαίξηα. Πξφθεηηαη γηα ηε ζπλεζέζηεξε κνξθή ζηελ παηδηθή ειηθία κε 

πνζνζηφ εκθάληζεο πνπ αγγίδεη ην 34% (Kaatsch, 2010).   

 Γχν ζεκαληηθέο κνξθέο, ζηηο νπνίεο δηαθξίλεηαη είλαη ε Ομεία Μπεινβιαζηηθή 

ιεπραηκία (ΟΜΛ) θαη ε Ομεία Λεκθνβιαζηηθή Λεπθαηκία (ΟΛΛ). ηελ εθεβηθή 

ειηθία νη επηπηψζεηο ηνπο είλαη κηθξφηεξεο ζπγθξηηηθά κε κεγαιχηεξεο ειηθίεο, 

σζηφζν δελ ππάξρνπλ επλντθέο ελδείμεηο, κηαο θαη ην πνζνζηφ επηβίσζεο ησλ εθήβσλ 

πνπ πάζρνπλ απφ ιεπραηκία είλαη ζαθψο ρακειφηεξν απφ απηφ ησλ παηδηψλ  (Barr, 

2006). 

Ζ δεχηεξε ζπλεζέζηεξε κνξθή είλαη ηα ιεκθψκαηα φπνπ απνηεινχλ ην 11,5% ηνπ 

ζπλφινπ. Ο φξνο ιέκθσκα αλαθέξεηαη ζηνλ θαξθίλν πνπ μεθηλάεη ζηνπο ιεκθηθνχο 

ηζηνχο ηνπ νξγαληζκνχ, νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ ηνπο ιεκθαδέλεο, ηνλ ζχκν 

αδέλα, ηε ζπιήλα θαη ηηο ακπγδαιέο. Ζ δηάθξηζή ηνπο γίλεηαη κε βάζε κε ηελ 

εκθάληζε ησλ θαξθηληθψλ ηνπο θπηηάξσλ, κε ηα ιεκθψκαηα Hodgkin θαη κε-

Hodgkin σο ηα δχν ζπλεζέζηεξα (Kaatsch, 2010).   

ηελ εθεβηθή ειηθία ε εκθάληζε ησλ ιεκθσκάησλ παξακέλεη ζπρλή φζν θαη ζηελ 

παηδηθή. Σν ιέκθσκα Hodgkin κπνξεί θάιιηζηα λε θάλεη ηελ αξρηθή ηνπ εκθάληζε ζε 

απηή ηελ ειηθία θαη λα εμειίζζεηαη ζηαδηαθά έσο ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ελήιηθεο 

δσήο, ελψ παξάιιεια πξφθεηηαη γηα ην ζπλεζέζηεξν θαθφεζεο ιέκθσκα πνπ 

εκθαλίδεηαη ζε εθήβνπο (Barr, 2006).  
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Οη ιηγφηεξν ζπλήζεηο κνξθέο ηνπ θαξθίλνπ ζηα παηδηά είλαη ηα λενπιάζκαηα ηνπ 

θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ην ξεηηλνβιάζησκα, λεθξηθνί θαθνήζεηο νζηηθνί 

φγθνη, κε θπξηφηεξν ην νζηενζάξθσκα, ηα ζαξθψκαηα καιαθψλ ηζηψλ, νη φγθνη 

γελλεηηθψλ θπηηάξσλ θαη ηέινο, ηα θαθνήζε επηζειηαθά λενπιάζκαηα θαη 

κειαλψκαηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαξθηλψκαηα φπσο απηά ηνπ δέξκαηνο, 

ξηλνθαξπγγηθά θαξθηλψκαηα θαη θαξθηλψκαηα νξγάλσλ φπσο ε νπξνδφρνο θχζηε, ν 

πλεχκνλαο, ν ζπξενεηδήο, ν θαξθίλνο ηνπ καζηνχ πνπ μεθηλάεη ζηελ εθεβηθή ειηθία 

(National Cancer Institute, 2008). 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, νη κνξθέο θαξθίλνπ ζηελ εθεβηθή ειηθία 

δηαθέξνπλ ηφζν απφ ηελ παηδηθή, φζν θαη απφ ηνπο ηχπνπο πνπ εκθαλίδνληαη ζε 

ελήιηθεο.  Έηζη ινηπφλ, νη ζπρλφηεξεο κνξθέο πνπ δηαγηγλψζθνληαη ζε εθήβνπο θαη 

λεαξνχο ελήιηθεο (κε ειηθίεο απφ 15 έσο 24 εηψλ) είλαη ην ιέκθσκα Hodgkin (13%), 

κειάλσκα (10%), ν θαξθίλνο ηνπ ζπξενεηδνχο (9%), ην ζάξθσκα (8%), φπσο επίζεο 

θαη θαξθίλνη ηνπ αλδξηθνχ (ν θαξθίλνο ησλ φξρεσλ, 7%)  θαη ηνπ γπλαηθείνπ 

γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο (θαξθίλνο ηνπ ζηήζνπο, 14%), νη νπνίνη ζπαλίδνπλ ζηα 

παηδηά  (Bleyer A, 2008). 

Θεραπεία 

Ζ ζεξαπεία απνηειεί ην βαζηθφηεξν κέζν αληηκεηψπηζεο κηαο αζζέλεηαο θαη 

απνηειεί ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα απηφ ην ζθνπφ. Ζ ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο ελαπφθεηηαη ζε κηα πιεηάδα παξαγφλησλ. Ο ηχπνο ηεο αζζέλεηαο, νη 

πηζαλέο παξελέξγεηεο, ε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ θαη νη 

πξνηηκήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο επεξεάδνπλ ην είδνο ζεξαπείαο πνπ ζα πξνηηκεζεί. 

Πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ, ηα παηδηά θαη νη έθεβνη κε θαξθίλν ζεξαπεχνληαη ζε 

εμεηδηθεπκέλα θέληξα, απφ έκπεηξνπο εμεηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο. Σα παηδηά καδί κε 

ηνπο γνλείο έξρνληαη αληηκέησπνη κε κηα θξίζε, ε νπνία απνξξέεη απφ ηε δηάγλσζε, 

φπνπ ζθνπφο ηνπο είλαη  ε πξνζπάζεηα επίηεπμεο κηαο θαηά ηα άιια θαλνληθήο δσήο 

(Bradley Eilertsen et al., 2012). Ζ παξνρή ππεξεζηψλ φπσο εηδηθνχο ζε ζέκαηα 

παηδηθήο ειηθίαο, ςπρνιφγνπο, εξγνζεξαπεπηέο, δηαηξνθνιφγνπο, θνηλσληθνχο 

ιεηηνπξγνχο, πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο θαη 

δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζήκεξα γηα ηε ζεξαπεία ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ κε θαξθίλν πνπ βαζίδνληαη ζε 
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δηαθνξεηηθέο παξεκβάζεηο, φπσο θαξκαθεπηηθέο, ρεηξνπξγηθέο, αλνζνπνηεηηθέο, 

αθηηλνινγηθέο, κεηακνζρεχζεηο θαη ελαιιαθηηθέο.   

Φαξκαθεπηηθή ζεξαπεία είλαη ε επξέσο γλσζηή ρεκεηνζεξαπεία, φπνπ ε ιήςε 

θαξκάθσλ απνζθνπεί ζηελ θαηαζηξνθή ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ, κεηψλνληαο ηελ 

ηθαλφηεηα πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπο. ε νγθνινγηθνχ ηχπνπ θαξθίλνπο ζπρλά θξίλεηαη 

αλαγθαία ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε απφ εμεηδηθεπκέλνπο ρεηξνχξγνπο- νγθνιφγνπο, κε 

ζθνπφ ηελ αθαίξεζε φγθσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί  θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηζηνχ, 

ψζηε λα παξακείλεη κφλν ην πγηέο κέξνο ηνπ πξνζβιεζέληνο ηζηνχ. ηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ πεξηπηψζεσλ παξακέλεη έλα ππφιεηκκα ηζηνχ ην νπνίν αληηκεησπίδεηαη κε άιινπ 

είδνπο ζεξαπεία, φπσο ρεκεηνζεξαπεία ή αθηηλνζεξαπεία. Ζ αλνζνζεξαπεία εληζρχεη 

ηηο θπζηθέο άκπλεο ηνπ νξγαληζκνχ, βειηηψλνληαο ή αλαπξνζαξκφδνληαο ην 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα κε ηε ρξήζε θπζηθψλ ή ηερληηψλ κέζσλ. ηελ 

αθηηλνζεξαπεία ρξεζηκνπνηνχληαη αθηίλεο Υ πςειήο ελέξγεηαο. πλεζέζηεξε ζε απηή 

ηε θαηεγνξία είλαη ε αθηηλνζεξαπεία εμσηεξηθήο δέζκεο, φπνπ ε αθηίλα πξνέξρεηαη 

απφ έλα κεράλεκα εθηφο νξγαληζκνχ ηνπ αζζελνχο θαη πξνβάιιεη ζην ζεκείν ηνπ 

φγθνπ. Αληηζέησο, ε ρξήζε εκθπηεπκάησλ γηα ηνλ ίδην ζθνπφ απνθαιείηαη εζσηεξηθή 

αθηηλνζεξαπεία. Ζ ηερληθή πνπ έθεξε ηελ επαλάζηαζε ζηα πνζνζηά επηβίσζεο 

παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ θαξθίλν ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είλαη ε κεηακφζρεπζε 

βιαζηηθψλ θπηηάξσλ, φπνπ ζθνπφο είλαη ε θαηαζηξνθή ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ κε 

ρξήζε ρεκεηνζεξαπείαο ή αθηηλνζεξαπείαο πνπ επηηξέπνπλ ζε αηκνπνηεηηθά βιαζηηθά 

θχηηαξα, ηα νπνία ζπληεινχλ  ζηε δεκηνπξγία πγηνχο κπεινχ, λα αληηθαηαζηήζνπλ 

ηνλ κπειφ ησλ νζηψλ πνπ πεξηέρεη θαξθίλν. Οη κεηακνζρεχζεηο δηαθξίλνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ησλ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ, απφ ηνλ ίδην ηνλ 

αζζελή ή άιιν άηνκν (Childhood Cancer: Treatment Options, 2014) 

Σν πεδίν ησλ ελαιιαθηηθψλ ζεξαπεηψλ ζε ρξφληεο αζζέλεηεο θεξδίδεη έδαθνο ηνλ 

ηειεπηαίν θαηξφ, εηδηθά ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη ε ρξήζε ηνπο απμάλεηαη 

ζπζηεκαηηθά. Πξφθεηηαη γηα κε βαζηθέο ή επξέσο απνδεθηέο θαη πεηξακαηηθά 

απνδεδεηγκέλεο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ρξφλησλ 

αζζελεηψλ ζε παηδηά θαη ελήιηθεο, σο πξνζζήθε ή αληίζεζε ζηηο θχξηεο ππάξρνπζεο. 

Πξφθεηηαη γηα είδε ζεξαπείαο πνπ δελ πθίζηαληαη καθξνρξφληα πεηξακαηηθή έξεπλα 

κέρξη ηελ ρξήζε ηνπο. Αθνξνχλ επίζεο παξαδνζηαθέο ηερληθέο φπσο Κηλεδηθέο, ηελ 

Αξαβηθή Οπλάλη, ηελ Αγηνπβέξδα θαη άιιεο. Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο πνηθίινπλ, απφ θπηηθά ζθεπάζκαηα, βηηακίλεο θαη 
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ζπκπιεξψκαηα, κέρξη βεινληζκφ, νκνηνπαζεηηθή θαη δηαινγηζκφ. Έξεπλεο έρνπλ 

θαηαδείμεη ηθαλνπνίεζε θαη ζεηηθέο απφςεηο απφ γνλείο κε παηδηά θαη εθήβνπο 

αζζελείο, νη νπνίνη πξνβαίλνπλ ζε ρξήζε ηνπο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο επηηπρνχο 

έθβαζεο ηεο ζεξαπείαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε παξελεξγεηψλ (Laengler et al., 2008).  

Γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ έξεπλα ηεο ζεξαπείαο, πξαγκαηνπνηνχληαη θιηληθέο 

δνθηκέο, φπνπ ζπγθξίλνληαη νη ππάξρνπζεο ζεξαπείεο κε λέεο πξνζεγγίζεηο γηα λα 

δηαπηζησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Πνιχ ζεκαληηθή ζε απηέο ηηο δνθηκέο είλαη 

ε ρξήζε επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ, ε θαζνδήγεζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο 

ησλ αζζελψλ. Νέεο θαξκαθεπηηθέο αγσγέο, δνζνινγίεο θαη ζπλδπαζκνί ζεξαπεηψλ 

απνηεινχλ ηα ππφ εμέηαζε δεηήκαηα. (Childhood Cancer: Treatment Options, 2014). 

  Σα πεξηζζφηεξα είδε ησλ ζεξαπεηψλ έρνπλ παξελέξγεηεο, νη νπνίεο πνηθίινπλ 

αλάινγα κε ην είδνο ζεξαπείαο, ην ζεκείν θαη ην είδνο ηνπ πξνζβιεζέληνο ηζηνχ, απφ 

ην αλ πξφθεηηαη γηα κεηαζηαηηθφ ή κε θαξθίλν, ηε δφζε πνπ ρνξεγείηαη θαη ην άηνκν 

πνπ ηελ ιακβάλεη. Πεξηιακβάλνπλ σο επί ην πιείζηνλ λαπηία θαη εκέηνπο, δεξκαηηθέο 

αληηδξάζεηο θφπσζε, απψιεηα φξεμεο, δηάξξνηα, θαη άιια σζηφζν εμαιείθνληαη κε 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ ηεο ζεξαπείαο. Οη ππνζηεξηθηηθέο ζεξαπείεο 

απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξελεξγεηψλ θαη ζπρλά ζπλάδνπλ κε ηε βαζηθή 

ζεξαπεία. Απνηεινχληαη απφ ζπκπιεξσκαηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή, ηερληθέο 

ραιάξσζεο, αιιαγέο ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη άιια. Ζ ρξεζηκφηεηά ηνπο είλαη 

εκθαλήο αλεμάξηεηα απφ ηε θάζε ηεο αζζέλεηαο, θαζφηη νη αζζελείο πνπ πξνβαίλνπλ 

ζε παξάιιειε ρξήζε απηψλ ησλ ζεξαπεηψλ αλαθέξνπλ ζεκαληηθή ηθαλνπνίεζε θαη 

επηφηεξε ζπκπησκαηνινγία παξελεξγεηψλ (Childhood Cancer: Treatment Options, 

2014). 

1.4 Η εηθόλα ηνπ παηδηθνύ θαη εθεβηθνύ θαξθίλνπ κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ 

ρσξώλ 

Ζ εκθάληζε ηνπ θαξθίλνπ ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο ζεκεηψλεη αξθεηά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ. Ζ εηθφλα ζηελ Δπξψπε δηαθέξεη 

γεσγξαθηθά ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νη ρψξεο ηεο βφξεηαο, 

θεληξηθήο θαη δπηηθήο Δπξψπεο είραλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά εκθάληζεο θαξθίλνπ 

ζε παηδηά θαη εθήβνπο, αιιά θαη ηα κεγαιχηεξα ζε επηβίσζε. Οη ρψξεο ηνπ λφηνπ 

εκθαλίδνπλ πνζνζηά πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ επξσπατθφ κέζν φξν, ελψ νη 

αλαηνιηθέο εκθαλίδνπλ ηα ρακειφηεξα απφ φιεο. Παξά ηελ ζεκαληηθή ρξνληθή 
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θαζπζηέξεζε, θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε επηβίσζε ζε ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο βειηηψζεθε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, εηδηθά ζε εθήβνπο θαη λεαξνχο 

ελήιηθεο θαη ην ράζκα κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο άξρηζε λα ζπγθιίλεη (Gatta et al, 2008). 

Ζ αηηηνινγία απηήο ηεο ηδηαηηέξσο ζεκαληηθήο δηαθνξάο ζηελ εηθφλα κεηαμχ ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ είλαη ζαθήο. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ αληαλαθινχλ 

ζαθείο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο πνπ ππάξρνπλ. Οη αλαηνιηθέο ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο είραλ ζεκαληηθά κηθξφηεξε πξφζβαζε ζε ζεξαπεία γηα πνηθίιεο 

αζζέλεηεο, νη νπνίεο κάιηζηα κπνξεί λα ήηαλ ηππηθά ηάζηκεο ζηηο ππφινηπεο ρψξεο. Ζ 

βειηησκέλε εηθφλα θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηηο ρψξεο απηέο νθείιεηαη ζηελ 

πηνζέηεζε λέσλ δηαγλσζηηθψλ ηερληθψλ, λέσλ πξσηνθφιισλ ρεκεηνζεξαπείαο θαη 

αθηηλνζεξαπείαο, θαζψο θαη ζηελ επαλαζηαηηθή κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ, ε 

νπνία κεηέβαιιε ξηδηθά ηελ ζεξαπεία ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν (Bosetti et al, 2010). 

Οη δηαθνξέο ζηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη ζε ζεξαπεία δελ είλαη νη κφλνη παξάγνληεο 

πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ εηθφλα  κεηαμχ παηδηψλ θαη εθήβσλ δηαθφξσλ εζληθνηήησλ ή 

θπιψλ πνπ πάζρνπλ απφ θαξθίλν. Παηδηά νηθνγελεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε ρακειέο 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ηάμεηο εκθαλίδνπλ πςειά πνζνζηά. Δπίζεο, ε κεγαιχηεξε 

εκθάληζε πεξηζηαηηθψλ ζεκεηψλεηαη ζε ρψξεο κε ηδηαίηεξα απμεκέλε βηνκεραληθή 

νξγάλσζε. Δπίζεο, θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ αηηηνινγία ησλ δηαθνξψλ δηαδξακαηίδνπλ 

δηάθνξνη θνηλσληθνί θαη πγεηνλνκηθήο θχζεσο παξάγνληεο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ, νη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα θαη ηε δηάγλσζή ηεο θαη 

ε πγεηνλνκηθή αζθάιηζε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ζεκαληηθνί θνηλσληθνί παξάγνληεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ζεξαπεία, ηε δηάγλσζε θαη ηελ επηβίσζε παηδηψλ θαη εθήβσλ 

ζε δηάθνξεο ρψξεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην ζηάδην ηεο αζζέλεηαο θαηά ηε ρξνληθή 

πεξίνδν ηεο δηάγλσζεο, ε ζπκκεηνρή ηνπ αζζελνχο ζε δηάθνξεο θιηληθέο δνθηκέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηε ζεξαπεία, ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ζεξαπείαο θαη ηεο 

ππνζηήξημεο πξνο ηνλ αζζελή, φπσο θαη γελεηηθέο δηαθνξέο θαη δηαθνξέο ζηελ 

ηήξεζε ηεο ζεξαπείαο πνπ παξέρεηαη απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

πγεηνλνκηθνχο παξάγνληεο (Ward, 2014). 

Ζ θαηαγξαθή ησλ πεξηζηαηηθψλ παηδηψλ θαη εθήβσλ πνπ πάζρνπλ απφ θαξθίλν 

είλαη κηθξή, θαζφηη δελ ππάξρνπλ ζεζπηζκέλα πξσηφθνιια ή νξγαληζκνί γηα απηή ηε 

δνπιεηά ζε πνιιέο ρψξεο.  Ωο εθ ηνχηνπ, ε κειέηε γηα ηελ εκθάληζε, ηε ζεξαπεία θαη 

ηελ επηβίσζε παηδηψλ θαη εθήβσλ απφ θαξθίλν ζπλαληά έλα κεγάιν εκπφδην. 
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πλεπψο ε ζέζπηζε πξσηνθφιισλ θαηαγξαθήο ζε θάζε ρψξα θξίλεηαη επηηαθηηθή 

(Gatta et al, 2008). 

Μνιαηαχηα, αλά δηαζηήκαηα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνηθίια πξνγξάκκαηα 

πιεζπζκηαθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη εζληθψλ, εγγξαθψλ ζε Δπξσπατθέο ρψξεο, ηα 

νπνία ιακβάλνπλ ππ φςηλ κηα ζσξεία παξακέηξσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ην Automated Childhood Cancer Information System [ACCIS]. Πξφθεηηαη 

γηα κηα πεγή κε εγθπξφηεηα, φπνπ απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ σο πξνο ηελ 

εκθάληζε θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ θαξθίλνπ ζηνπο παηδηθνχο θαη 

εθεβηθνχο πιεζπζκνχο.  πλεπψο, ηέηνηεο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο νθείινπλ λα 

εληζρπζνχλ πεξεηαίξσ κε ζθνπφ ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ 

ηνπο πιεζπζκνχο, κε δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο γελεηηθά θαη πεξηβαιινληηθά 

ππφβαζξα (Petridou et al, 2013). 

ηελ Διιάδα ηα δεδνκέλα γηα ηνλ θαξθίλν ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ππφινηπσλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ, 

θαζφηη βξίζθνληαη ιίγν πην ρακειά απφ απηφλ. Ζ Διιάδα πιένλ βξίζθεηαη ζε 

ζχκπιεπζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε θαζψο έρεη πηνζεηήζεη ηηο λέεο κεζφδνπο 

ζεξαπείαο θαη δηάγλσζεο. ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Petridou θαη 

ηνπο ζπλεξγάηεο (2008) ζηελ Διιάδα, ην δηάζηεκα 1996-2006 θαηαγξάθεθαλ 863 

πεξηπηψζεηο παηδηψλ 0 έσο 14 εηψλ κε ιεπραηκία, φπνπ ην 87,7% ησλ πεξηπηψζεσλ 

αθνξά νμεία ιεκθνεηδή θαη εκθαλίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζε ειηθίεο 0-4 εηψλ θαη 

311 πεξηπηψζεηο κε ιέκθσκα, κε θπξηφηεξν ην κε Hodkin ιέκθσκα (59%) θαη αθνξά 

θπξίσο παηδηά κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ.  Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα αγφξηα 

ήηαλ πεξηζζφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα. Ζ επηβίσζε παηδηψλ θαη εθήβσλ απφ 

θαξθίλν ζηελ Διιάδα είλαη ηδηαίηεξα πςειή, θαζψο αγγίδεη ην 88% ζηηο πεξηπηψζεηο 

ιεκθσκάησλ θαη ην 82% ζηηο πεξηπηψζεηο ιεπραηκίαο. 

Ζ Διιάδα είλαη κηα αθφκε ρψξα πνπ αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα έιιεηςεο 

επίζεκνπ κεηξψνπ θαηαγξαθήο θαη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ηνπ. ηελ Διιάδα 

ιεηηνπξγνχλ έμη Παηδηαηξηθά-Ογθνινγηθά ηκήκαηα ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο πφιεηο. 

ηελ Αζήλα ππάξρνπλ ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Αζελψλ «Παλαγηψηε θαη 

Αγιαΐαο Κπξηαθνχ» θαη ην Ννζνθνκείν Παίδσλ «Αγία νθία», ην νπνίν δηαζέηεη δχν 

μερσξηζηά ηκήκαηα, ην Σκήκα Παηδηαηξηθήο Αηκαηνινγίαο-Ογθνινγίαο θαη ε 

Μνλάδα Μεηακφζρεπζεο Μπεινχ ησλ Οζηψλ. ηε Θεζζαινλίθε ππάξρεη ε 
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Ογθνινγηθή Κιηληθή Β’ Παηδηαηξηθήο ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Θεζζαινλίθεο «ΑΥΔΠΑ» θαη ην Παηδννγθνινγηθφ Σκήκα ζην Ηππνθξάηεην Γεληθφ 

Ννζνθνκείν θαη ηέινο ζην Ζξάθιεην ε Παζνινγηθή-Ογθνινγηθή Κιηληθή ζην 

Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν (Π.Α.Γ.Ν.Ζ). Σα ηκήκαηα απηά έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη ην εζληθφ δίθηπν Nationwide Registry of Childhood Hematological 

Malignancies and Brain Tumors (NARECHEM-BT), ην νπνίν βξίζθεηαη ππφ ηνλ 

ζπληνληζκφ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ απφ ην 1996. Πξφθεηηαη γηα κηα εθηεηακέλε βάζε δεδνκέλσλ, εζληθήο 

εκβέιεηαο, πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ζρεηηθά κε παηδηθέο αηκαηνινγηθέο θαθνήζεηεο θαη 

ηνπο φγθνπο, ηα νπνία κάιηζηα ζπλάδνπλ κε απηά ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ ρσξψλ 

(Petridou et al, 2008).  

1.5 Πνηόηεηα δσήο ησλ παηδηώλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν 

 

Ζ δηάγλσζε ελφο παηδηνχ ή εθήβνπ κε θαξθίλν ζπλεπάγεηαη κηα ξαγδαία κεηαβνιή 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Ζ δσή ηνπ επεξεάδεηαη ζε πνιινχο ηνκείο θαη δηάθνξα 

ζπκπηψκαηα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζε ζσκαηηθφ θαη ςπρηθφ επίπεδν. Καηά 

θχξην ιφγν ε έξεπλα γηα ηα παηδηά κε θαξθίλν βαζίδεηαη ζηελ βηνινγηθή πιεπξά ηεο 

αζζέλεηαο θαη νη ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο ζπληζηψζεο  ηεο ζεξαπείαο δελ 

απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα. Μνιαηαχηα, πξφθεηηαη γηα ηα δχν βαζηθά ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία απηνχ πνπ νξίδεηαη σο «πνηφηεηα δσήο», θάηη ην νπνίν έξρεηαη ζην 

πξνζθήλην κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο ηεο αζζέλεηαο, φηαλ 

δηάθνξεο, δπζάξεζηεο πξνο ην παηδί, επηδξάζεηο ηεο θάλνπλ ηελ αξρηθή ηνπο 

εκθάληζε (Ζinds, 1990). Ζ παξνχζα βηβιηνγξαθία παξέρεη δηάθνξνπο νξηζκνχο γηα 

ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν. Ζ πεξηεθηηθφηεξε θαη 

πιεξέζηεξε πεξηγξαθή ηνπ φξνπ έρεη δνζεί απφ ηελ Hinds (2010), φπνπ πνηφηεηα 

δσήο είλαη «κηα ζπλνιηθή αίζζεζε ηνπ επ δελ, πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ αιιειεπίδξαζε κε άιινπο θαη ηελ αίζζεζε 

θξνληίδαο,  ηελ ηθαλφηεηα αλνρήο άβνισλ ζσκαηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

γλσζηηθψλ αληηδξάζεσλ θαη λα βξίζθνπλ λφεκα ζηελ εκπεηξία ηεο αζζέλεηαο». Ζ 

πνηφηεηα δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο αθνξά ηηο ζπλνιηθέο 

επηδξάζεηο πνπ επηθέξεη ε αζζέλεηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ  ζηε ζσκαηηθή, 

ςπρηθή θαη θνηλσληθή  δηάζηαζε, φπσο θαη ηε ζπκπησκαηνινγία ηεο αζζέλεηαο 

θαζαπηήο θαη ηεο ζεξαπείαο πνπ αθνινπζείηαη (Eiser, 2009). 
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Ζ πνηφηεηα δσήο ελφο παηδηνχ ή εθήβνπ δηαθέξεη απφ κηα ρξφληα αζζέλεηα ζε κηα 

άιιε. Ωο ρξφληεο ραξαθηεξίδνληαη νη κε κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο κεγάιεο δηάξθεηαο κε 

βξαδεία εμέιημε, φπσο νη θαξδηαγγεηαθέο, ν θαξθίλνο, ν δηαβήηεο θαη άιιεο (World 

Health Organization, 2015). Ζ πνηφηεηα δσήο ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία παηδηψλ κε 

θαξθίλν είλαη ρεηξφηεξε ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρξφληεο παζήζεηο γηα ιφγνπο φπσο ε 

ειηθία ζηελ νπνία γίλεηαη ε δηάγλσζε ή ζσκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 

ζηειηηεχζνπλ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή δσή θαη λα επηβαξχλνπλ ηελ εμέιημε 

ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ. χκθσλα κε έξεπλεο ε πξαγκαηηθή θαη ε αληηιεπηή 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο παηδηψλ θαη εθήβσλ πνπ επηβίσζαλ απφ θαξθίλν είλαη ζε 

ρεηξφηεξε θαηάζηαζε θαη κεηψλεηαη ηαρχηεξα ζπγθξηηηθά κε ηνλ πγηή πιεζπζκφ  

(Eiser, 2009). Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη ζεκεησζεί κηα πξφνδνο ζηελ 

κέηξεζε θαη ηελ απνζαθήληζε ηεο πνηφηεηαο δσήο παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν, 

γεγνλφο πνπ ψζεζε ηελ γεληθφηεξε βειηίσζή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο θαη 

κεηά. Δπηπιένλ, ε ελαζρφιεζε κε ηελ πνηφηεηα δσήο νδήγεζε ζε ελεξγφ εκπινθή 

ησλ παηδηψλ ζηε ζεξαπεία ηνπο θαη ζηε ζεκειίσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο σο 

αζζελείο. Πιένλ, ηα παηδηά είλαη ε πξνηηκεηέα πεγή αλαθνξάο θαη εμεηδηθεπκέλα 

κέζα κέηξεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη’ επαλάιεςε κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε κηαο 

άξηηαο απηναλαθνξάο απφ ηνπο αζζελείο (Hinds, 2010). 

Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επεμίαο, ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο επηπρίαο ηνπ 

αζζελνχο ζπληζηνχλ ην λφεκα ηεο πνηφηεηαο δσήο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ηα 

επίπεδά ηεο ζηνπο αζζελείο, έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα εξγαιεία αμηνιφγεζεο. 

Καζφηη πξφθεηηαη γηα κηα πνιπδηάζηαηε θαη πνιππαξαγνληηθή έλλνηα, ε κειέηε ηεο 

νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα εξγαιεία ελ παξαιιήισ θαη λα θαιχπηεη θάζε 

νπηηθή γσλία απφ θάζε πεγή πιεξνθφξεζεο (Bradley Eilertsen et al., 2012) θαη λα 

είλαη επαίζζεηε ζε αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ αηά ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Matziou 

et al., 2008). Ζ κειέηε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν 

σθειεί ζεκαληηθά ηνλ αζζελή, ηελ νηθνγέλεηα, ηε ζεξαπεπηηθή νκάδα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο. Ζ κέηξεζή ηεο δηεπθνιχλεη ηελ εηζαγσγή απηψλ 

πνπ έρνπλ μερσξηζηή ζεκαζία γηα ην θάζε παηδί μερσξηζηά, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη 

ηελ επίηεπμε κηαο απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη ακνηβαίαο επηθνηλσλίαο ηνπ ηδίνπ θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο κε ηελ ζεξαπεπηηθή νκάδα, ε νπνία δηεπθνιχλεη ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Παξάιιεια, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηελ πεξίζαιςε 

απμάλεηαη ζεκαληηθά. Δπίζεο, θαζίζηαηαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ 

ζεξαπείαο πνπ ππάξρνπλ (Hinds et al., 2009). Ωζηφζν, ε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 
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απνηειεί έλα δχζθνιν έξγν, θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα ππνθεηκεληθή  έλλνηα πνπ 

εμεηάδεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζσπηθήο νπηηθήο ηνπ αζζελνχο θαη ηα παηδηά ζπρλά 

εκθαλίδνπλ έληνλε δπζθνιία ζηελ αληίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ κεηξάηαη, ιφγσ 

ηπρφλ κε αλεπηπγκέλσλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ ελέρεη ε ειηθία ηνπο (Matziou et 

al., 2008). 

Ζ πιεηνλφηεηα ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαθέξεη γεληθά θαιή πνηφηεηα δσήο γηα ηα 

παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο κε θαξθίλν, κε εμαίξεζε πεξηπηψζεηο εγθεθαιηθψλ φγθσλ ή 

επηπινθψλ εμαηηίαο κεηακφζρεπζεο κπεινχ ησλ νζηψλ (Servitzoglou et al., 2009) 

Ωζηφζν, πνιιέο έξεπλεο παξνπζηάδνπλ πνηθίια θαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο 

απνηειέζκαηα. Οη απηναλαθνξέο παηδηψλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο αλάινγα 

κε ην είδνο θαξθίλνπ πνπ πάζρνπλ, ηελ ρνξεγνχκελε ζεξαπεία θαη ην ζηάδην απηήο, 

γηα παξάδεηγκα, παηδηά κε ιεπραηκία εκθαλίδνπλ ρακειά επίπεδα πνηφηεηαο δσήο ζηηο 

αλαθνξέο ηνπο, ηα νπνία βειηηψλνληαη ζηαδηαθά κε ην πέξαο ελφο έηνπο, ε πνηφηεηα 

δσήο πνπ αλαθέξεηαη ζε παηδηά πνπ ιακβάλνπλ ρεκεηνζεξαπεία είλαη πςειφηεξε απ’ 

φηη ζε παηδηά πνπ ηνπο ρνξεγείηαη παξάιιεια θαη αθηηλνζεξαπεία (Hinds, 2010). 

Αξθεηέο θνξέο αθφκα θαη ην είδνο ζεξαπείαο πνπ αθνινπζείηαη είλαη θαζνξηζηηθφ. ε 

έξεπλα ησλ Hinds et al. (2009) ζε 66 παηδηά κε κε-κεηαζηαηηθφ νζηενζάξθσκα πνπ 

αθνινπζνχζαλ πνιπρεηκενζεξαπεία θαη επηζεηηθή επέκβαζε θαη 67 γνλείο ζε 

ηέζζεξηο θάζεηο ηεο ζεξαπείαο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ε αλαθεξφκελε 

πνηφηεηα δσήο ήηαλ ζεκαληηθά βειηησκέλε απφ ην κέζνλ ηεο ζεξαπείαο θαη έπεηηα 

θαη θαιχηεξε ζε ζχγθξηζε κε αζζελείο άιισλ ηχπσλ θαξθίλνπ. Παξάιιεια, νη 

δηαθνξέο ζηελ αλαθεξφκελε πνηφηεηα δσήο κπνξεί θάιιηζηα λα απνξξέεη απφ 

ζσκαηηθέο ή ςπρηαηξηθέο παξελέξγεηεο ηεο αζζέλεηαο. Οη παξελέξγεηεο 

δεκηνπξγνχληαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαξθίλνπ πνπ πάζρεη ην παηδί, ηεο ζεξαπείαο 

πνπ αθνινπζείηαη θαη ηεο δηάξθεηάο ηεο θαη απφ πηζαλέο επηπινθέο. Οη αιιαγέο ζηελ 

θαη ε ηπρφλ αληίιεςε ηεο απεηιεηηθήο θχζεο ηεο αζζέλεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα 

δηαηαξαρή ηεο θνηλσληθήο θαη ζρνιηθήο δσήο κπνξνχλ λα θαηεβάζνπλ ηα επίπεδα ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ (Bradley Eilertsen et al., 2012). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, πέξαλ ηεο ζπκπησκαηνινγίαο, ε 

πνηφηεηα δσήο κπνξεί λα επεξεάδεηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο. Σξίηα άηνκα, 

φπσο ε νηθνγέλεηα θαη ε ζεξαπεπηηθή νκάδα ή νκάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ, κπνξνχλ 

λα δηακνξθψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο. Έλα κνληέιν πνπ πξνηείλεη θαηεγνξίεο ηέηνησλ 

παξαγφλησλ, επηζεκαίλεη ηνπο εμήο: εζσηεξηθνί πεξηβαιινληηθνί (ελδεηθηηθνί ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ), άκεζν πεξηβάιινλ (νηθνγέλεηα θαη άιινη) θαη ζεζκηθφ 
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πεξηβάιινλ, πνπ πεξηιακβάλεη δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνλ αζζελή θαη ηελ 

νηθνγέλεηα (Hinds, 1990).  

 Αξθεηά ζπρλά παηδηά θαη γνλείο αλαθέξνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα πνηφηεηαο δσήο. 

ε έξεπλα ησλ Bradley Eilertsen et al. (2012), νη γνλείο έηεηλαλ λα αλαθέξνπλ 

ρακειφηεξα επίπεδα πνηφηεηαο δσήο γηα ηα παηδηά ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηα ίδηα θαη κε 

κία νκάδα πγηψλ παηδηψλ. Ζ κεγαιχηεξε αζπκθσλία εληνπίδεηαη ζε ππνθεηκεληθά 

δεηήκαηα, φπσο θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά. ε έξεπλα ησλ Mantziou et al. 

(2008) ζε 149 παηδηά 6 έσο 18 εηψλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ζεξαπεία θαη 

ζηνπο γνλείο ηνπο, ε κεγαιχηεξε δηαθνξά κεηαμχ ησλ αλαθνξψλ παηδηψλ θαη γνλέσλ 

εληνπίζηεθε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνθιίκαθα ηνπ Pediatric Quality of Life Inventory 

(PedsQνL). Αληηζέησο θξίλνληαη σο έγθπξνη φηαλ θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ 

αληηθεηκεληθά δεηήκαηα (φπσο ε ππεξδξαζηεξηφηεηα ηνπ παηδηνχ). Σν γεγνλφο απηφ 

εμεγείηαη σο ζπλάξηεζε ηεο δηαθνξάο βαζκνχ αλεζπρίαο ησλ γνλέσλ θαη 

αλεθηηθφηεηαο ζε δεηήκαηα πγείαο, νη νπνίνη θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη σο πξνο ηνλ 

βαζκφ άγρνπο θαη ζπλεπψο αλαθέξνπλ δηαθνξεηηθή πνηφηεηα δσήο. Oη γνλείο 

εκθαλίδνπλ ηελ ηάζε λα θαζξεθηίδνπλ ζηηο αλαθνξέο ηνπο δηθνχο ηνπο θφβνπο θαη 

αλεζπρίεο, πνπ επεξεάδνπλ ηε δηθή ηνπο πνηφηεηα δσήο ιφγσ ηεο δηάγλσζεο. 

Δπηπιένλ, ηα παηδηά αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο κε ππνθεηκεληθφ ηξφπν, 

βαζηδφκελα ζην ηί βηψλνπλ ηε δεδνκέλε ζηηγκή. Ζ πεξηνξηζκέλε γλσζηηθή ηθαλφηεηα 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο απνηξέπεη ηηο πξνεθηάζεηο ησλ αληηιήςεψλ ηνπο ζε βάζνο 

ρξφλνπ. Οη ακπληηθνί κεραληζκνί πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη δηαθνξεηηθνί επίζεο, ηφζν 

κεηαμχ ησλ παηδηψλ, φζν θαη κεηαμχ παηδηψλ θαη γνλέσλ. Σα παηδηά έρνπλ ηελ ηάζε 

λα θαηαζηέιινπλ πξνζσπηθά δεηήκαηα σο απφθξηζε ζε γεγνλφηα θαη εξεζίζκαηα πνπ 

ηνπο πξνθαινχλ άγρνο θαη δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπζρεηίζνπλ ηελ αζζέλεηά 

ηνπο κε έλα ηπρφλ θαθφ απνηέιεζκα, φπσο ν ζάλαηνο (Mantziou et al., 2012).  

Ζ πνηφηεηα δσήο πνπ αλαθέξεηαη απφ παηδηά θαη γνλείο αιιάδεη ζεκαληηθά θαηά 

ηελ πνξεία ηεο αζζέλεηαο. Μηα έξεπλα ησλ Jorngarden, Mattson & von Essen (2007) 

ζηε νπεδία, ζε παηδηά 13 έσο 19 εηψλ ζε ζχγθξηζε κε πγηείο ζπλνκειίθνπο ηνπο απφ 

ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ, φπνπ δεηήζεθε λα αλαθέξνπλ επίπεδα άγρνπο, θαηάζιηςεο θαη 

πνηφηεηαο δσήο ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπο, έδεημε πσο ελψ αξρηθά ζηελ θάζε ηεο 

δηάγλσζεο νη αλαθνξέο ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν ήηαλ ρεηξφηεξεο απφ απηέο ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ, ελάκηζε ρξφλν κεηά αληηζηξάθεθαλ θαη θαηέδεημαλ πςειφηεξε, 

ζπγθξηηηθά, πνηφηεηα δσήο θαη ρακειά επίπεδα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο. Απηφ είλαη 

πηζαλφλ εάλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ηηο δηαπξνζσπηθέο 
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ζρέζεηο, ηηο αμίεο, ηα αηνκηθά ζηάληαξ θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ επηθέξεη κηα ρξφληα 

λφζνο, ψζηε αξλνχληαη λα αλεζπρήζνπλ γηα αιιαγέο, φπσο πεξηνξηζκνί ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα (Servitzoglou, 2009). Ζ εθηίκεζε γηα ηελ δσή αιιάδεη θαη ζπλάδεη 

κε κηα επηηαρπκέλε κεηαηξαπκαηηθή πλεπκαηηθή σξίκαλζε πνπ επηθέξεη ζεηηθέο 

αιιαγέο. Μάιηζηα, ε ίδηα έξεπλα επαλαιήθζεθε ηξία ρξφληα κεηά απφ ηνπο Larsson, 

Mattsen θαη von Essen (2010), φπνπ ηα ίδηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

πξνεγνχκελε έξεπλα αλέθεξαλ ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, 

ελψ παξάιιεια ζεκεηψζεθε κηα απμεκέλε αίζζεζε έληνλεο δσηηθφηεηαο.  

Ζ θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ πνπ πάζρνπλ ή έρνπλ επηβηψζεη απφ 

θαξθίλν δηαθέξεη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο. Ζ πεξηνξηζκέλε 

ηθαλφηεηα έξγνπ θαη ιεηηνπξγηθφηεηα, νη κφληκεο ζσκαηηθέο αιιαγέο, νη ζρνιηθέο 

απνπζίεο θαη νη ζπλερείο επηζθέςεηο ζε θέληξα ζεξαπείαο απνηεινχλ νξηζκέλνπο απφ 

ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο πνπ ηνπο απνδηνξγαλψλνπλ. Σα παηδηά απηά σζηφζν 

θάλνπλ ζπρλά φλεηξα γηα ηε δσή, ηα νπνία δελ εθηείλνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ, γεγνλφο 

πνπ θαηαδεηθλχεη κηα ξεαιηζηηθή ζθέςε θαη σξηκφηεηα, πνπ θαζνξίδεη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο επηινγέο ηνπο (Servitzoglou, 2009). 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ν θαξθίλνο είλαη κηα ζνβαξή αζζέλεηα πνπ πιήηηεη θαη 

ηηο πην λεαξέο ειηθίεο θαη πξνθαιεί έλα εχξνο ζπκπησκάησλ θαη επηδξά φρη κφλν ζην 

παηδί, αιιά θαη ζηελ νηθνγέλεηα. Ζ ςπρηθή πγεία θαη ε θνηλσληθή δσή δέρνληαη έλα 

ηεξάζηην πιήγκα ζηε θάζε φπνπ ην άηνκν δηακνξθψλεηαη ζσκαηηθά θαη ζηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν
: Η ςπρνθνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ θαξθίλνπ ηεο παηδηθήο θαη 

εθεβηθήο ειηθίαο 

 

2.1 Η ςπρηθή πγεία ηνπ παηδηνύ θαη ηνπ εθήβνπ κε θαξθίλν 

Όπσο θάζε ππάξρνπζα ρξφληα αζζέλεηα, έηζη θαη ν θαξθίλνο επεξεάδεη κε άκεζν 

ηξφπν ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή. ε κηα επαίζζεηε ειηθία, φπνπ ζπληειείηαη 

ε αλάπηπμε ζψκαηνο θαη ηδηνζπγθξαζίαο, ηα παηδηά θαη νη έθεβνη έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε κηα ερζξηθή θαηάζηαζε πνπ απεηιεί ηηο δηεξγαζίεο απηέο.  

2.1.1 Η ςπρηαηξηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνύ θαη ηνπ εθήβνπ πνπ λνζεί 

Καηάζιηςε 

Ζ θαηάζιηςε απνηειεί κηα θνηλή θαη ηδηαίηεξα ζνβαξή δηαηαξαρή. Αξθεηά ζπρλά 

ζπλδέεηαη κε ηελ ζιίςε ή ηελ κειαγρνιία. Ζ έλλνηα ηεο απιήο ζιίςεο αθνξά κηα 

θπζηνινγηθή ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε κειαγρνιηθήο δηάζεζεο πξνο έλα δπζάξεζην 

εξέζηζκα ή απψιεηα. πλήζσο δηαξθεί γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ην άηνκν 

επαλέξρεηαη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα. Αληηζέησο, ε θαηάζιηςε απνηειεί κηα ζνβαξή 

παζνινγηθή θαηάζηαζε, ε νπνία δηαξθεί γηα έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

πιήηηεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Ζ δηάθξηζε 

ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο απφ απηά πνπ ζα ραξαθηεξίδνληαλ θαιχηεξα σο ζιίςε 

θξίλεηαη ζεκαληηθή, θαζφηη, παξά ηελ αλαγθαηφηεηα παξεκβάζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

θαηαζηνιή ηνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο, δελ ζα πξέπεη λα 

εθιακβάλνληαη σο κία θαηάζηαζε παζνινγίαο, αιιά σο κηα θπζηνινγηθή αληίδξαζε 

(Stuber & Seacord, 2004). 

χκθσλα κε ην Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) V 

(2013), ε θαηάζιηςε πξφθεηηαη γηα παξνπζία ιππεκέλεο, θελήο ή επεξέζηζηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ζπλνδεία γλσζηηθψλ αιιαγψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ. Υσξίδεηαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, φπσο κείδνλα 

θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, επίκνλε θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, απνδηνξγαλσηηθή 

δηαηαξαρή ηεο απνξξχζκηζεο ηεο δηάζεζεο, θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή πνπ νθείιεηαη ζε 

άιιε ηαηξηθή θαηάζηαζε, άιιεο θαζνξηζκέλεο θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο θαη 
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δηάθνξεο άιιεο. Κάζε κία θαηεγνξία έρεη ηα δηθά ηεο μερσξηζηά δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα, σζηφζν ην θνηλφηεξν φισλ είλαη ε παξνπζία ηδηαηηέξσο κεησκέλεο θαη 

θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο, φπσο επίζεο θαη αηζζεηά κεησκέλνπ ελδηαθέξνληνο γηα έλα 

ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Ζ ζπκπησκαηνινγία ηεο θαηάζιηςεο πνηθίιεη ζεκαληηθά. Σα άηνκα κε 

θαηάζιηςε, πέξα ησλ αιιαγψλ ζηε δηάζεζε, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα εκθαλίδνπλ επίζεο ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα φπσο ππεξβνιηθή 

θφπσζε, πξνβιήκαηα χπλνπ (ππεξππλία ή αυπλία), αμηνζεκείσηε απψιεηα ή 

απφθηεζε βάξνπο (ζπλ/ πιελ 5% ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ζε δηάζηεκα ελφο κήλα) θαη 

ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε ή θαηαζηνιή. Δπίζεο, πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

θαηάζιηςεο είλαη ν επαλαιακβαλφκελνο απηνθηνληθφο ηδεαζκφο θαη νη απφπεηξεο 

απηνθηνλίαο (DSM-V, 2013). 

Αληηκεησπίδνληαο κηα βαξχλνπζα γηα ηελ ςπρηθή επεμία θαηάζηαζε, ηα παηδηά θαη 

νη έθεβνη πνπ λνζνχλ απφ θαξθίλν εκθαλίδνπλ έληνλα πξνβιήκαηα, 

ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε θαηάζιηςε. Οη έθεβνη κε 

θαξθίλν ληψζνπλ φηη ε θαλνληθφηεηά ηνπο έρεη δηαζηξεβισζεί ζε κεγάιν βαζκφ. Σν 

είδνο ηεο αζζέλεηαο, ν βαζκφο ηεο θαη ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ην παηδί 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο. Ζ θαηάζιηςε πνπ εκθαλίδνπλ νη 

αζζελείο κε θαξθίλν αιιειεπηδξά ζεκαληηθά κε ζσκαηηθνχο, ςπρνινγηθνχο, 

θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο (Cavusoglu, 2001). Σα θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα αξθεηά ζπρλά επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ζσκαηηθή πγεία θαη ηελ 

επηηπρή πνξεία ηεο αζζέλεηαο θαη ιφγσ απηνχ δελ ζα πξέπεη λα λννχληαη σο 

θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο πξνο ηελ αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία θαη λα παξαθάκπηνληαη 

(Stuber & Seacord, 2004). 

 Ζ δηάγλσζε ηεο θαηάζιηςεο ζε έλα παηδί κε θαξθίλν απνηειεί δχζθνιε 

δηαδηθαζία, θαζψο ζπρλά ηα ζπκπηψκαηά ηεο ηαπηίδνληαη κε ζπκπηψκαηα ηεο 

αζζέλεηαο ή ηα απφηνθα ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, φπσο είλαη ε θφπσζε θαη νη 

δηαηαξαρέο χπλνπ (Stuber & Seacord, 2004). Ζ θφπσζε σο απνηέιεζκα εθαξκνγήο 

ρεκεηνζεξαπείαο ζπρλά επηδξά αξλεηηθά ζηα επίπεδα ελέξγεηαο ηνπ νξγαληζκνχ, 

κεηψλνληάο ηα δξακαηηθά, ελψ παξάιιεια ζεκεηψλεηαη θνηλσληθή απφζπξζε θαη 

απψιεηα ελδηαθέξνληνο, σζηφζν ε δηάθξηζή ηεο απφ ηελ θαηάζιηςε πξνο εθαξκνγή 
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θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ ζε έθαζηε πεξίπησζε κπνξεί λα θαηαζηεί εθηθηή κε ηε 

βνήζεηα απηναλαθνξψλ ησλ παηδηψλ (Stuber, 2012). 

Σα επξήκαηα εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ηεο θαηάζιηςεο ζηα παηδηά θαη ηνπο 

εθήβνπο κε θαξθίλν εκθαλίδνπλ αληηζέζεηο. Οξηζκέλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ηα 

παηδηά θαη νη έθεβνη εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα  θαηάζιηςεο ελ ζπγθξίζεη κε 

ηνπο πγηείο ζπλνκειίθνπο ηνπο. χκθσλα κε έξεπλα ηεο Cavusoglu (2001) κεηαμχ 50 

παηδηψλ κε θαξθίλν θαη 50 πγηψλ παηδηψλ, ειηθίαο 9 έσο 13 εηψλ, ηα παηδηά κε 

θαξθίλν εκθάληζαλ ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά θαηάζιηςεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ. Σν γεγνλφο απηφ εμεγείηαη σο έλα απνηέιεζκα ηεο δηαβίσζεο κε κηα 

ηδηαίηεξα ζηξεζνγφλα αζζέλεηα, ε νπνία ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αζθαιή θαη νκαιή 

δηαβίσζή ηνπο. Αληηζέησο, ζε έξεπλα ησλ Allen, Newmann θαη Souhami (1997), 

ζρεηηθά κε ηα αηζζήκαηα θαηάζιηςεο θαη άγρνπο ζε  47 εθήβνπο κε θαξθίλν θαη ηνπο 

γνλείο ηνπο, κέζσ ρξήζεο εξσηεκαηνινγίσλ, δελ εκθαλίζηεθε ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζηηο αλαθνξέο θαηάζιηςεο θαη άγρνπο ζε ζρέζε κε ηνλ πγηή πιεζπζκφ. Ζ 

πιεηνλφηεηα ηεο βηβιηνγξαθίαο σζηφζν θαίλεηαη λα ζηεξίδεη φηη παξά ηελ αλππαξμία 

ζεκαληηθψλ γεληθψλ δηαθνξψλ ζηα επίπεδα θαηάζιηςεο παηδηψλ θαη εθήβσλ κε 

θαξθίλν θαη πγηψλ ζπλνκειίθσλ, ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθά κεηνςεθηθά πνζνζηά θαη 

ζηηο δχν θαηεγνξίεο. Δπίζεο, νη έθεβνη κε θαξθίλν εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν 

επηξξεπείο ζε θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε παηδηά κηθξφηεξσλ ειηθηψλ πνπ λνζνχλ απφ 

θαξθίλν θαη  ηα θνξίηζηα πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε ηφζν κε ηα αγφξηα κε θαξθίλν, φζν 

θαη κε ηνλ πγηή πιεζπζκφ (Allen, Newmann & Souhami, 1997, Cavusoglu, 2001). 

Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε 

θαξθίλν είλαη ε δηαζεζηκφηεηα, ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ 

δηαζέηνπλ ζε ζρέζε κε ηελ αζζέλεηα πνπ ηνπο θαηαβάιιεη. Σα άξξσζηα παηδηά  θαη νη 

έθεβνη επηζπκνχλ ηελ άξηηα πιεξνθφξεζή ηνπο ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ θαξθίλν 

απφ ηνπο γνλείο θαη ηελ επηδεηνχλ. Ζ αλνηρηή πιεξνθφξεζε πξνο απηνχο θαη ε 

ελεκέξσζή ηνπο ζπληειεί ηα κέγηζηα ζηελ ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

ηνπο θαηάζηαζε (Last & van Veldhuizen, 1996). 

Άγρνο 

Σν άγρνο θαη νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο απνηεινχλ επίζεο ζπρλά θαη θνηλά 

ςπρηαηξηθά ζπκπηψκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε θαξθίλν, ηφζν 

θαηά ηελ αξρηθή δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο, φζν θαη θαηά ηε ζεξαπεία θαη κεηά ηελ 
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νινθιήξσζή ηεο. Όπσο θαη ε θαηάζιηςε, πεξηιακβάλεη δηάθνξα είδε. Σα ζπρλφηεξα 

πνπ απαληψληαη ζε αζζελείο κε θαξθίλν θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία είλαη ην 

άγρνο απνρσξηζκνχ, ε γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή (ΓΑΓ) θαη νη θνβίεο.  

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ αγρσδψλ ζπκπησκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε παηδηά θαη 

εθήβνπο δελ άπηνληαη ηνπ επηπέδνπ ςπρηαηξηθήο δηάγλσζεο. Οη αγρψδεηο εθδειψζεηο 

απνηεινχλ αληηδξάζεηο ηνπ άξξσζηνπ παηδηνχ θαη εθήβνπ πξνο ηελ αβεβαηφηεηα πνπ 

θέξεη ε δηάγλσζε θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο πνπ εθαξκφδεηαη, φπσο θαη ζε 

άιινπο ζηξεζνγφλνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηελ νπνία βηψλνπλ, κε ηνλ ζσκαηηθφ πφλν, ηηο ζπλερείο 

παξεκβάζεηο ζην αλαπηπζζφκελν ζψκα ηνπο, θαη ηηο αιιεπάιιειεο λνζειείεο, 

απαηηεί ηελ χπαξμε ηθαλνπνηεηηθψλ ζε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα γλσζηηθψλ πφξσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχλ ηνλ ζθνπφ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο 

εθάζηνζηε ζεξαπείαο (Stuber & Seacord, 2004). 

Ωο άγρνο απνρσξηζκνύ νξίδεηαη κηα έληνλε θαη ππεξβνιηθή αλεζπρία ζε ζρέζε 

κε ηνλ απνρσξηζκφ απφ άηνκα ή θαηαζηάζεηο κε ηα νπνία ην παηδί πνπ λνζεί έρεη 

δεκηνπξγήζεη έλαλ δεζκφ πξνζθφιιεζεο, πνπ θξίλεηαη αθαηάιιειν γηα ηελ 

αλαπηπμηαθή θάζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην παηδί. χκθσλα κε ην DSM-V, ηα 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ην άγρνο απνρσξηζκνχ είλαη ελ ζπληνκία ηα εμήο: 

 Αλαπηπμηαθά αθαηάιιεινο θαη έληνλνο θφβνο ή άγρνο ζρεηηθά κε 

απνρσξηζκφ απφ άηνκα κε ηα νπνία ην παηδί έρεη δεκηνπξγήζεη κηα 

πξνζθφιιεζε 

 Ο θφβνο ή ε απνθεπθηηθή ζπκπεξηθνξά εκκέλνπλ γηα έλα ειάρηζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ ζε παηδηά 

 Σν άγρνο πξνθαιεί θιηληθά ζεκαληηθή δπζθνξία ή δηαηαξαρή ζηελ 

θνηλσληθή ή αθαδεκατθή πηπρή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

 Σα ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνληαη δελ εμεγνχληαη κε θαιχηεξν ηξφπν σο 

ζπκπηψκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη θάπνην άιιν είδνο δηαηαξαρήο. 

πρλά παξαηεξείηαη ζε παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο, ηα νπνία δελ έρνπλ 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο δηαλπθηέξεπζεο εθηφο ηνπ νηθείνπ ρψξνπ ηνπ ζπηηηνχ 

(Stuber, 2012). Ωζηφζν δελ απνθιείεηαη θαη ε εκθάληζή ηνπ θαη ζε κεγαιχηεξα 

παηδηά, θαζψο είλαη πηζαλφλ λα επεξεάδνληαη απφ ηελ κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα θαη 
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ζπρλφηεηα ηεο λνζειείαο ηνπο ή απφ πξνυπάξρνπζεο δηαηαξαρέο ή ζπκπηψκαηα 

άγρνπο (Stuber & Seacord, 2004). 

Σα ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο άγρνπο απνρσξηζκνχ πνηθίινπλ. Ζ ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ελχπληνπ ηξφκνπ είλαη ζεκαληηθή, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ εθηάιηεο 

απνρσξηζκνχ απφ ηελ νηθία θαη ηνπο γνλείο ή αγαπεκέλα πξφζσπα θαη έκκνλεο 

ζθέςεηο πεξί απεηιήο θαη θηλδχλνπ πξνο απηνχο θαη ηνπο ίδηνπο εμαηηίαο ηεο 

δεδνκέλεο θαηάζηαζεο. Παξάιιεια, εκθαλίδνληαη θαη ζπκπηψκαηα άγρνπο πνπ 

εθδειψλνληαη ζε ζσκαηηθφ επίπεδν, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξα ηηο θεθαιαιγίεο, 

ζηνκαρηθφ άιγνο, λαπηίεο θαη εκέηνπο. 

Ζ γεληθεπκέλε αγρώδεο δηαηαξαρή (ΓΑΓ) ραξαθηεξίδεηαη απφ νμχ θαη κφληκν 

άγρνο ή αλεζπρία, ην νπνίν ην άηνκν αδπλαηεί λα ζέζεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ, γηα 

ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο ε εξγαζία, ε αθαδεκατθή επίδνζε. Πξφθεηηαη γηα 

κηα απφθξηζε ςπρνινγηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ρξνηάο ζε έλα απεηιεηηθφ ή 

πξαγκαηηθφ ηξαπκαηηθφ ζπκβάλ, θαζψο επίζεο ζε επηθείκελν ή παξειζνληηθφ ζάλαην 

θαη έρεη σο ζπλέπεηα κηα αληίδξαζε απφ ηελ κεξηά ηνπ αηφκνπ, ε νπνία ζα 

ραξαθηεξηδφηαλ σο θνβηθή, κε αηζζήκαηα έληνλνπ ηξφκνπ ή αβνεζεζίαο. Σα παηδηά 

κηθξφηεξεο ειηθίαο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ηαξαγκέλα θαη ζε πιήξε απνδηνξγάλσζε, 

σο αληίδξαζε ζηελ απεηιή πνπ έρνπλ αληηιεθζεί (Stuber, 2012). 

Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ζχκθσλα κε ην DSM-V γηα ηε γεληθεπκέλε αγρψδε 

δηαηαξαρή είλαη ηα εμήο: 

 Ύπαξμε έληνλνπ άγρνπο θαη αλεζπρίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο ζρεηηθά 

κε γεγνλφηα ή δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε εξγαζία ή ε ζρνιηθή επίδνζε 

 Γπζθνιία ειέγρνπ απηήο ηεο αλεζπρίαο 

 Παξνπζία ηξηψλ ή παξαπάλσ απφ ηα εμήο ζπκπηψκαηα: 

1. Νεπξηθφηεηα 

2. Δχθνιε θφπσζε 

3. Γπζθνιία ζπγθέληξσζεο 

4. Δπεξεζηζηφηεηα 

5. Μπτθή έληαζε 

6. Γηαηαξαρέο χπλνπ 
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 Σν άγρνο πξνθαιεί θιηληθά ζεκαληηθή δπζθνξία ή δηαηαξαρή ζηελ 

θνηλσληθή ή αθαδεκατθή πηπρή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

 

Παξάιιεια, πεξηιακβάλεη ζπκπησκαηνινγία ππεξδηέγεξζεο, φπσο απμεκέλνο 

θαξδηαθφο ξπζκφο θαη αξηεξηαθή πίεζε, απνθπγή εξεζηζκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

ππελζχκηζε ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο θαη επαλαιακβαλφκελεο θαη 

παξεκβαιιφκελεο ζθέςεηο επί ηνπ γεγνλφηνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη ηξαπκαηηθφ (Stuber, 

2012). Σα παηδηά πνπ εκθάληδαλ θάπνηα αγρψδε δηαηαξαρή ή έληνλε 

ζπκπησκαηνινγία πξηλ απφ ηελ αξρηθή δηάγλσζε, βξίζθνληαη ζε πςειφ θίλδπλν 

εκθάληζεο γεληθεπκέλεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο ή δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο.  

πρλά ηα παηδηά έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπλδένπλ νξηζκέλα εξεζίζκαηα, αληηθείκελα, 

κέξε θαη ζπλζήθεο κε έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο. Απηφ δεκηνπξγεί κηα θαηάζηαζε πνπ 

απνθαιείηαη θνβία.  Οη θνβίεο ραξαθηεξίδνληαη σο έληνλνη θφβνη πξνο ζπγθεθξηκέλα 

αληηθείκελα ή θαηαζηάζεηο, αθφκε θαη φηαλ απηά δελ είλαη άκεζα αηζζεηά ή 

αληηιεπηά θαη δελ απεηινχλ ην άηνκν. Έλα παηδί ή έλαο έθεβνο πνπ πάζρεη απφ 

θαξθίλν κπνξεί θάιιηζηα λα εκθαλίζεη κηα επηξξεπή επαηζζεζία ζε αληηθείκελα πνπ 

έρεη ζπλδέζεη κε πφλν ή θφβν, φπσο νη βειφλεο, ην πξνζσπηθφ ηεο ζεξαπεπηηθήο 

νκάδαο, ν ρψξνο εμέηαζεο, ηα νπνία ηνπ πξνθαινχλ ηδηαίηεξα έληνλν άγρνο. Αξθεηέο 

θνξέο ηα ζπκπηψκαηα δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε ςπρνινγηθφ, αιιά εκθαλίδνληαη θαη 

ζε ζσκαηηθφ επίπεδν. Τπάξρνπλ αξθεηέο αλαθνξέο φπνπ παηδία θαηαβαιιφληνπζαλ 

απφ λαπηίεο θαη εκέηνπο φηαλ θαηαλάισλαλ ή εξρφληνπζαλ ζε νπηηθή ή νζθξεηηθή 

επαθή κε ηξνθέο πνπ πξνεγνπκέλσο είραλ ζπλδέζεη αξλεηηθά κε ηε ρεκεηνζεξαπεία 

(Stuber & Seacord, 2004).  

Παξά ηελ πιεηνςεθηθή ηάζε ραξαθηεξηζκνχ ησλ εληφο ηαηξηθνχ πεξηβάιινληνο 

αληηδξάζεσλ σο θνβηθέο, νη αληηδξάζεηο απηέο κπνξνχλ λα γίλνπλ νξζφηεξα 

θαηαλνεηέο ππφ ην πξίζκα κηαο απφθξηζεο ζε θαηαζηάζεηο ή εξεζίζκαηα πνπ 

ππξνδνηνχλ ηηο άζρεκεο αλακλήζεηο ηνπ παηδηνχ, ηα νπνία ζπρλά έρνπλ ζην κπαιφ 

ηνπο ηνλ θφβν σο θάηη ην απνιχησο θπζηνινγηθφ (Stuber, 2012).  Ο ζπλδπαζκφο κε 

άιιεο δηαηαξαρέο άγρνπο ηείλεη λα πξνδηαζέηεη ην παηδί γηα εκθάληζε θνβηθψλ 

αληηδξάζεσλ (Stuber & Seacord, 2004).  

Σα επξήκαηα γηα ηα επίπεδα άγρνπο ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε θαξθίλν είλαη 

παξφκνηα κε απηά γηα ηελ θαηάζιηςε. Ωο επί ην πιείζηνλ, δελ αλαθέξνληαη 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζχγθξηζε κε λφξκεο θαη κε ηνλ πγηή πιεζπζκφ, σζηφζν κηα 

ζεκαληηθή κεηνςεθία εκθαλίδεη ηδηαίηεξα απμεκέλα πνζνζηά θαη, κάιηζηα, ηα 



26 
 

θνξίηζηα κε θαξθίλν έρνπλ πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα άγρνπο ζε ζρέζε κε αγφξηα 

(Allen, Newmann & Souhami, 1997). 

Παηδηά θαη έθεβνη πνπ έρνπλ επηβηψζεη απφ θαξθίλν θαηά ηελ παηδηθή ειηθία 

εκθαλίδνπλ νξηζκέλεο αθφκε ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. Έξεπλα ζε παηδηά ειηθίαο 8-12 

εηψλ πνπ έρνπλ επηβηψζεη απφ θαξθίλν έδεημε έλα ζηα δέθα παηδηά πνπ έρνπλ 

επηβηψζεη απφ θαξθίλν ζα εκθαλίζεη κέηξηαο κνξθήο κεηαηξαπκαηηθό ζηξεο θαη έλα 

3% ζα εκθαλίζεη νμείαο κνξθήο, εμαηηίαο ησλ φςηκσλ επηδξάζεσλ ηεο αζζέλεηαο πνπ 

ζπλερίδνπλ λα ηνπο απαζρνινχλ θαη λα ηνπο επεξεάδνπλ θαζεκεξηλά (Stuber & 

Seacord, 2004). Ο βαζκφο ηεο ζεξαπείαο θαη ηνπ άγρνπο ηείλνπλ λα ζρεηίδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ κε ηελ εκθάληζε δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, ην νπνίν κπνξεί 

λα πξνβιεθζεί ηθαλνπνηεηηθά απφ ηνπο παξάγνληεο ηνπ θχινπ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ 

έρεη παξέιζεη απφ ηελ απνπεξάησζε ηεο ζεξαπείαο. 

Ο παηδηθφο θαξθίλνο επεξεάδεη ηδηαηηέξσο θαη ηελ κεηέπεηηα ελήιηθε δσή, ζε 

επίπεδν ςπρνπαζνινγίαο. χκθσλα κε ηνλ Wasserman θαη ηνπο ζπλεξγάηεο, ε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ ζε επηδήζαληεο παηδηθνχ θαξθίλνπ 

είλαη πεξί ην 15%, πνζνζηφ πνπ δελ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ηνλ ππφινηπν 

πιεζπζκφ θαη ηηο λφξκεο (φπσο αλαθέξεηαη ζε Hymovich & Roehnert, 1989). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε έξεπλα ηνπ Childhood Cancer Survivors 

Study (CCSS), ζρεηηθά κε ηνλ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ, φπνπ ζπγθξίζεθε έλαο κεγάινο 

αξηζκφο επηδψλησλ παηδηθνχ θαξθίλνπ κε ηα πγηή αδέξθηα ηνπο, αλαθέξνληαο 

ζπρλφηεξνπο απηνθηνληθνχο ηδεαζκνχο ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

θαηαδεηθλχνληαο ηε ζρέζε δηάγλσζεο θαξθίλνπ κε ηνλ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ (φπσο 

αλαθέξεηαη ζε Stuber, 2012).  

Υαξαθηεξηζηηθή δηαηαξαρή κεηαμχ ησλ επηδψλησλ παηδηθνχ θαξθίλνπ απνηειεί 

θαη ε ζσκαηφκνξθε δηαηαξαρή ηεο ζσκαηνπνίεζεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ νξίδεη φηη ε δηαηαξαρή απηή είλαη ζπρλφηεξε ζε επηδψληεο 

παηδηθνχ θαξθίλνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πγηή πιεζπζκφ. Ζ δηαηαξαρή απηή 

απνηειείηαη απφ δηάθνξεο ζσκαηηθέο ελνριήζεηο πνπ νθείινληαη ζε κηα πθέξπνπζα 

δπζθνξία ζην ζπλαίζζεκα, νη νπνίεο αδπλαηνχλ λα εξκελεπζνχλ ζηα πιαίζηα άιιεο 

δηαηαξαρήο. Καζφηη ν θαξθίλνο είλαη έλαο δηαξθήο παξάγνληαο πνπ δεκηνπξγεί άγρνο 

θαη αλεζπρία, κπνξεί θάιιηζηα λα πξνθαιέζεη δπζθνξία ζηνλ αζζελή κέζα απφ 

πνηθίιεο ζσκαηηθέο ελνριήζεηο, νη νπνίεο απμάλνληαη κε ην πέξαο ηεο ειηθίαο 

(Brown, 2006).  
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2.1.2 Η ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνύ θαη εθήβνπ πνπ λνζεί 

Ο θαξθίλνο ζαλ αζζέλεηα δελ επεξεάδεη ςπρηθά ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα κφλν 

ζε παζνινγηθφ επίπεδν, αιιά δεκηνπξγεί αξθεηά ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία 

απνδηνξγαλψλνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αζζελή, ηελ θαλνληθφηεηα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ, ηηο ζρέζεηο κε γνλείο θαη ζπλνκειίθνπο, φπσο θαη πνιινχο 

άιινπο ηνκείο. Ωο ςπρνινγηθφ πξφβιεκα νξίδεηαη έλα νμχ ζπκπεξηθνξηθφ πξφβιεκα 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηάξθεηα θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν, 

απνδηνξγαλψλνληάο ην (Gerali et al., 2011). 

Ζ παηδηαηξηθή ςπρνθνηλσληθή νγθνινγία έρεη εμειηρζεί ξαγδαία ηηο ηειεπηαίεο 

ηέζζεξηο δεθαεηίεο. Μηα πιεηάδα εξεπλψλ, πνπ εκθαλίδνληαη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 

1970, επηθεληξψζεθαλ ζηελ ςπρνινγηθή επίδξαζε ηεο αζζέλεηαο ηνπ θαξθίλνπ ζην 

παηδί, ηνλ έθεβν θαη ηελ νηθνγέλεηα. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο απηήο ηεο εμέιημεο ήηαλ ε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ άξξσζησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Όιεο 

απηέο νη πξφνδνη έρνπλ νδεγήζεη ζηελ απνθφκηζε ζεκαληηθψλ γλψζεσλ θαη 

δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ππφ ην πξίζκα 

πνηθίισλ ςπρηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπληζησζψλ (Patenaude & Kupst, 2005). Ζ έξεπλα 

θαη ε παξέκβαζε γηα ηελ ςπρηθή δηάζηαζε ηνπ θαξθίλνπ δελ αθνξά δεηήκαηα 

εληνπηζκνχ ησλ ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ εκθάληζε ηεο 

αζζέλεηαο ζε έλα άηνκν, αιιά απνζθνπεί ζηελ πιήξε, ζθαηξηθή αληίιεςε θαη 

απνδειηίσζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ ζηξεο ζηελ ςπρνζχλζεζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ παηδηνχ θαη ηελ νηθνγέλεηαο, σο απφξξνηα ηεο δηάγλσζεο ηεο 

αζζέλεηαο (Peterman & Noeker, 2001). 

Αξρηθά, ζε πξνγελέζηεξεο δεθαεηίεο ε ςπρνθνηλσληθή δηάζηαζε ηεο αζζέλεηαο 

πεξηνξηδφηαλ ζηε παξνρή ππνζηεξηθηηθήο ζεξαπείαο πξνο ηελ νηθνγέλεηα κε ζθνπφ 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ άξξσζηνπ παηδηνχ. Με ηηο πξνφδνπο πνπ επήιζαλ 

ζε εξεπλεηηθά θαη πξαθηηθά πιαίζηα, εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ έρεη γίλεη ζηξνθή απφ ηελ 

απιή αληηκεηψπηζε ηνπ ελδερφκελνπ ζαλάηνπ πνπ επίθεηηαη, ζηελ άκεζε ελίζρπζε 

ηεο απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη πξνζαξκνγήο ζε κηα ηδηαίηεξα ζνβαξή 

ρξφληα αζζέλεηα θαη ηα απφηνθά ηεο, βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα, εληφο θαη 

εθηφο ζεξαπείαο (Katz, 1984). Με ζπκκεηνρή εηδηθψλ ςπρηθήο πγείαο, φπσο 
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ςπρνιφγνη, ςπρίαηξνη θαη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ζε δνκέο παηδηαηξηθήο νγθνινγίαο, 

θαηάθεξαλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη επηπηψζεηο ηεο αζζέλεηαο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ, ζηελ νηθνγέλεηα θαη πψο θαηαθέξλνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε ςπρνθνηλσληθά 

θαη ζσκαηηθά πξνβιήκαηα  πνπ δεκηνπξγεί ε αζζέλεηα θαη ε ζεξαπεία ηεο, φπσο ε 

θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ν ζσκαηηθφο πφλνο (Patenaude & Kupst, 2005). 

Πξνζαξκνγή ζηε ζεξαπεία θαη ςπρνινγηθή αληηκεηώπηζή ηεο 

Σα παηδηά θαη νη έθεβνη κε θαξθίλν βξίζθνληαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε θαη 

δχζθνιε θαηάζηαζε, ε νπνία απεηιεί φρη κφλν ηελ δσή ηνπο, αιιά θαη ηνλ ηξφπν 

εμέιημεο ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ ηεο. Ζ δηάγλσζε ελφο παηδηνχ κε θαξθίλν επηθέξεη 

δξακαηηθέο αιιαγέο, κε πεξηζζφηεξν πξνθαλείο θαη άκεζεο ηελ λνζειεία, ε νπνία 

ζπρλά δηαξθεί γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηε ζεξαπεία κε ηηο ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο πνπ απηή επηθέξεη, ζσκαηηθά θαη ςπρηθά (Enskar et al, 1997).  

Ζ δηάγλσζε πξνθαιεί ζχγρπζε ζην παηδί θαη απνηειεί κηα δχζθνιε δηαδηθαζία. Σν 

αξρηθφ άθνπζκα ηεο ιέμεο «θαξθίλνο» δεκηνπξγεί απηφκαηεο ζθέςεηο θαη εηθφλεο 

εηνηκνζάλαησλ, ιηπνβαξψλ θαη απνζηεσκέλσλ παηδηψλ, ρσξίο καιιηά. Σν παηδί θαη ε 

νηθνγέλεηα βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε κηα ζσξεία ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ, ηνπο 

νπνίνπο θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά. Παξαθάησ, ζηνλ πίλαθα 1 

παξνπζηάδνληαη νξηζκέλνη απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο φπσο αλαθέξνληαη ζηελ 

βηβιηνγξαθία. 

Πίλαθαο 1 ηξεζνγόλνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο κε θαξθίλν* 

Η 

ΗΗ 

 

ΗΗΗ 

ΗV 

 

V 

VI 

VII 

VIII 

 

IX 

 

X 

XI 

XII 

XIII 

 

Ζ ζχζηαζε ηεο ζεξαπείαο (ξαληεβνχ, ζπλαληήζεηο κε ηαηξνχο θαη άιια). 

Ζ ζπιινγή ηθαλνπνηεηηθψλ πεγψλ γλψζεσλ γηα ηελ αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία. 

Ο θφβνο πεξί επηθείκελνπ ζαλάηνπ. 

Οη επαλαιακβαλφκελεο θαη δηαξθείο λνζειείεο. 

Ζ δπζθνξία πνπ απνξξέεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ζεξαπείαο θαη ηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

παξελεξγεηψλ ηεο ζεξαπείαο, 

Ο κεησκέλνο ρξφλνο αλαςπρήο γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηελ νηθνγέλεηα. 

Ζ έιιεηςε εθηίκεζεο πξνο ηνλ εαπηφ. 

Ζ αλάγθε αλαδηαπξαγκάηεπζεο κειινληηθψλ ζηφρσλ θαη πξννπηηθψλ εμέιημεο 

αθαδεκατθά θαη εξγαζηαθά γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηελ νηθνγέλεηα. 

Ο δηακνηξαζκφο επζπλψλ κεηαμχ ηδίσλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηελ πιήξε θαη αθξηβή 

αθνινχζεζε ηεο ζεξαπείαο. 

Ζ αιιαγκέλε εηθφλα ηνπ ζψκαηφο ηνπο θαη ε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο. 

Οη ελδνηαζκνί πνπ θέξνπλ ζε ζχγθξνπζε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζεξαπείαο κε ηα 

ζξεζθεπηηθά «πηζηεχσ». 

Ζ αβεβαηφηεηα γηα ηελ ηειηθή έθβαζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ζεξαπείαο. 

Οη βεβαξπκκέλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο ιφγσ εμφδσλ πνπ απαηηνχληαη. 
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 *Σύμφωνα με Ευρήματα από Petermann & Noeker (2001) και McCaffrey (2006) 

Ζ δηάγλσζε απνηειεί κηα εμαηξεηηθά άζρεκε εκπεηξία πνπ επηθέξεη ηξαχκα ζην 

παηδί, ην νπνίν έξρεηαη αληηκέησπν ζε αλχπνπην ρξφλν κε παξεκβάζεηο θαη αιιαγέο 

ζην ζψκα ηνπ θαη ζπκπηψκαηα πνπ δηαηαξάζζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. 

Παξάιιεια, καδί κε απηά ζπλάδνπλ θαη νη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηεο αζζέλεηαο θαη 

ηεο ζεξαπείαο. Σν παηδί θαη ε νηθνγέλεηα πεξλάλε απφ κηα ςπρνθζφξα δηαδηθαζία 

επαλαιακβαλφκελσλ εμεηάζεσλ πξηλ ηελ νξηζηηθή δηάγλσζε. Ζ αξρηθή αληίδξαζε 

ηνπ παηδηνχ θαη ησλ γνλέσλ κπνξεί λα εθιάβεη δηάθνξεο εθθξάζεηο, φπσο ζνθ, ζπκφ, 

απνζηξνθή, απφγλσζε ή αθφκα θαη άξλεζε (Katz, 1984). 

Ζ λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα ηνπο θέξεη αληηκέησπνπο κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

πξνζαξκνγήο ζε λέεο θαηαζηάζεηο θαη πεξηβάιινληα, ηα νπνία δελ είλαη θαζφινπ 

επράξηζηα θαη εχθνια πξνο απηνχο. Σν λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ θαη νη εκθαλείο 

αιιαγέο ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή ηνπο επεμία απφ ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο 

αζζέλεηαο θαη ηεο ζεξαπείαο απνηεινχλ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο 

έξρνληαη αληηκέησπνη. Σα παηδηά θαη νη έθεβνη παιεχνπλ λα αλαθαιχςνπλ έλα λφεκα 

κέζα ζε απηά πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαη έρνληαο ηηο ίδηεο αλάγθεο κε ηνπο πγηείο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο, ε αληίδξαζε πνπ ζα έρνπλ πξνο ηελ αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία 

βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην θαηά πφζν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ απηέο 

ηηο ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο πνπ επηηάζζεη ην αλαπηπμηαθφ ηνπο ζηάδην (Bearison & 

Pacifici, 1984).  

Κχξηα επηδίσμε ηνπ αζζελνχο είλαη ε αλάπηπμε δηαηήξεζε κηαο θαλνληθφηεηαο ζε 

θάζε επίπεδν, φκσο ε πξνζπάζεηά ηνπο απηή δέρεηαη ππξά απφ ηελ αζζέλεηα θαη ηε 

ζεξαπεία (Abrams, 2007). Δηδηθφηεξα νη έθεβνη, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε κηα 

επαίζζεηε πεξίνδν αλαπηπμηαθψλ πξνθιήζεσλ, κε πνηθίιεο ζσκαηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο, δηέξρνληαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζέηνπλ 

δεηήκαηα κειινληηθήο εμέιημεο, φπσο ε αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή πνξεία, νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ε αλάπηπμε κηαο πγηνχο εηθφλαο γηα ηνλ εαπηφ θαη ην 

ζψκα, πνπ σζηφζν δηαθφπηνληαη απφ κηα δηάγλσζε αζζέλεηαο φπσο ν θαξθίλνο θαη 

δεκηνπξγνχλ έληνλα αηζζήκαηα δπζθνξίαο (Bellizi et al., 2012). 

Ζ βηβιηνγξαθία ζηελ πιεηνςεθία ηεο αλαθέξεη φηη ε πξνζαξκνγή παηδηψλ θαη 

εθήβσλ ζηελ αζζέλεηα είλαη θαιή. Αξθεηέο θνξέο σζηφζν, ε δηαρείξηζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επηθέξνπλ ζηξεο ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο κε θαξθίλν, δελ είλαη 
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ε δένπζα θαη κπνξεί λα θξηζεί αθαηάιιειε (McCaffrey, 2006). Ο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν έλα παηδί ή έλαο έθεβνο κε θαξθίλν πξνζαξκφδεηαη θαη αληηκεησπίδεη ηα 

ςπρνινγηθά απφηνθα ηεο αζζέλεηαο έρεη απνηειέζεη πεδίν έξεπλαο ηεο παηδηαηξηθήο 

ςπρνθνηλσληθήο νγθνινγίαο θαη επεξεάδεηαη απφ δηάθνξα ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ε εηθφλα ηνπ εαπηνχ, ε εθηίκεζε πξνο απηφλ θαη ε ζηάζε πνπ 

ην παηδί ή ν έθεβνο ηεξεί έλαληη ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο γεληθφηεξεο αζζέλεηαο.  

Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ θαη ε πξνζαξκνγή 

ζηελ αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία έρεη ραξαθηεξηζηεί σο κηα πξνζπάζεηα εμηζνξξφπεζεο 

ησλ παξαγφλησλ πνπ δεκηνπξγνχλ ζηξεο θαη ησλ πφξσλ δηαρείξηζεο άγρνπο πνπ 

δηαζέηνπλ παηδί, αιιά θαη νηθνγέλεηα, καδί κε ηε ζηήξημε απφ ηνλ θνηλσληθφ 

πεξίγπξν (Petermann & Noeker, 2001). Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο 

δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν. Γηα θάπνην παηδί νη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο θαη νη 

απαηηήζεηο πξνο ην πξφζσπφ ηνπ κπνξεί λα είλαη ηφζν ηζρπξνί, ψζηε λα δεκηνπξγνχλ 

ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία θαη ηαξαρή ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ελψ θάπνην 

άιιν παηδί κπνξεί λα δηαζέηεη ηζρπξνχο πφξνπο, νη νπνίνη μεπεξλνχλ ηηο επηπηψζεηο 

ηηο αζζέλεηαο θαη λα εκθαλίδεη αλεθηηθφηεηα θαη ηδηαίηεξα εχθνιε θαη νκαιή 

πξνζαξκνγή.  

Ζ ζηάζε πνπ ηεξνχλ ηα παηδηά θαη νη έθεβνη έλαληη ηεο ζεξαπείαο πνηθίιεη απφ 

ηνλ έλαλ αζζελή ζηνλ άιιν θαη αιιειεπηδξά κε δηάθνξνπο ηδηνζπγθξαζηαθνχο, 

αλαπηπμηαθνχο θαη παξάγνληεο πγείαο. Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ. Παηδηά κε έλα έληνλν πξνζαξκνζηηθφ ζηπι εκθαλίδνπλ 

πεξηζζφηεξν νκαιή ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή, ελψ παξάιιεια θέξνπλ ζεκαληηθέο 

ειπίδεο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο αζζέλεηαο. Ζ ζεηηθή ζηάζε θαη ε ειπίδα 

εληζρχνπλ ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο θαη κεηαηξνπήο ηεο ειπίδαο ζε κεραληζκφ 

αληηκεηψπηζεο, φπνπ ην παηδί δηαζέηεη κηα ζαθψο θαιχηεξε απηνεηθφλα θαη 

απηνεθηίκεζε, ζπλνδεία αηζζεκάησλ επεμίαο (Abrams, 2007). Αξθεηά ζπρλά 

κάιηζηα, ε ειπίδα ηνπ παηδηνχ ζηεξίδεηαη ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, ζηελ 

πίζηε θαη ηελ πξνζεπρή, ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε. 

Σν ζηάδην ηεο ζεξαπείαο απνηειεί έλαλ αθφκε ηζρπξφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα  ηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ. ε έξεπλα ηεο Gerali θαη ησλ ζπλεξγαηψλ 

(2011), απνηεινχκελε απφ έλα δείγκα 124 πξνζθάησο δηαγλσζκέλσλ παηδηψλ κε 

θαξθίλν, ηα νπνία κφιηο είραλ κπεη ζηελ αξρηθή θάζε ηεο ζεξαπείαο, 1 έσο 15 εηψλ, 
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ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο, ζπγθξηηηθά κε κηα νκάδα 100 πγηψλ 

ζπλνκειίθσλ απφ ηνλ ίδην θνηλσληθφ πεξίγπξν, κειεηήζεθε ε αλάπηπμε 

πξνβιεκάησλ ςπρνινγηθήο θχζεσο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε ηνπο 

γνλείο ζε δηαζηήκαηα ελφο, ηξηψλ θαη έμη κελψλ κεηά ηε δηάγλσζε θαη κε ηνπο 

δαζθάινπο έπεηηα απφ έμη κήλεο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη ηα παηδηά ζην 

αξρηθφ ζηάδην ηεο ζεξαπείαο αλαπηχζζνπλ έληνλα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, θαη 

κάιηζηα πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε παηδηά πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηε 

ζεξαπεία. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ ηα παηδηά ζηελ 

αξρή ηεο ζεξαπείαο, θζίλνπλ ζηαδηαθά κε ην πέξαο ηεο θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο 

(Gerali et al., 2011).  

Δπηπιένλ θαηαιπηηθφ παξάγνληα ζηελ εκθάληζε ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 

θαη ζηελ πξνζαξκνγή απνηειεί ην είδνο ηνπ θαξθίλνπ απφ ην νπνίν πάζρεη ην παηδί. 

Ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο έρνπλ ζπζρεηηζηεί άκεζα κε 

θαξθίλν ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ηνπο εγθεθαιηθνχο φγθνπο (Abrams, 

2007). Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα εξκελεπζεί ζε ζπλάξηεζε κε ηα λεπξνινγηθνχ θαη 

γλσζηηθνχ ηχπνπ ειιείκκαηα πνπ εκθαλίδνπλ αζζελείο απηνχ ηνπ είδνπο θαη ηηο 

ζπλάδνπζεο δπζθνιίεο ζην θνηλσληθφ επίπεδν, ηφζν θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, 

φζν θαη θαηά ηελ νινθιήξσζή ηεο. Δπίζεο, ηπρφλ πξνγελέζηεξεο εκπεηξίεο ηεο 

αζζέλεηαο, ιφγσ κεηάζηαζεο ή ζαλάηνπ απφ απηή, ηφζν απφ πιεπξάο παηδηψλ, φζν 

θαη απφ πιεπξάο νηθνγέλεηαο, επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ή κε-αλάπηπμε 

αληηζηαζκηζηηθψλ βνεζεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο (Katz, 1984). 

Ζ εκθάληζε ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ πξνζαξκνγή 

απνηειεί ζπλάξηεζε θαη απφξξνηα ησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο. Γηα 

παξάδεηγκα, παηδηά ηα νπνία εκθαλίδνπλ έληνλε ζπκπησκαηνινγία θφπσζεο ιφγσ 

ηεο αζζέλεηαο, ππνθέξνπλ απφ έλαλ ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξν φγθν ςπρνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ, φπσο ζιίςε, αλεζπρία, ζηξεο θαη θφβν, ζε ζχγθξηζε κε παηδηά πνπ δελ 

εκθαλίδνπλ θφπσζε (Ullrich et al, 2010). 

Σν ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη ε ειηθία απνηεινχλ δχν αθφκε πνιχ 

ζεκαληηθννχο ζπληειεζηέο γηα ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ αληηκεηψπηζε. Σν 

αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηνπ παηδηνχ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

θαηαλνήζεη πιήξσο φζα ζπκβαίλνπλ ζε απηφ θαη ηελ νηθνγέλεηα. Οη δηαθνξέο ζηελ 

γλσζηηθή ηθαλφηεηα αλά ειηθία αληαλαθινχλ επζέσο δηαθνξέο ζηελ ηθαλφηεηα θαη 
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ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά θαη νη έθεβνη αληηιακβάλνληαη θαη αληηκεησπίδνπλ 

ηελ αζζέλεηα.  Παξά ηε δηαθσλία νξηζκέλσλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ πνπ ζηεξίδνπλ 

πσο παηδηά κε πςειέο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, ιφγσ κεγαιχηεξεο ειηθίαο, θξίλνληαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ αλάπηπμε πξνζαξκνζηηθψλ κεζφδσλ, θαίλεηαη φηη ε 

πιεηνλφηεηα ελζηεξλίδεηαη ηελ άπνςε πσο ηα κηθξφηεξα ζε ειηθία παηδηά θξίλνληαη 

ηθαλφηεξα λα δηαρεηξηζηνχλ ην ζηξεο θαη ηελ αλεζπρία πνπ δεκηνπξγεί ε δηάγλσζε 

θαη ε ζεξαπεία, θαζψο απηέο επεξεάδνπλ ειάρηζηα ηελ θνηλσληθή πηπρή ηεο δσήο 

ηνπο (Gerali et al, 2011). Ωζηφζν,  νη αζζελείο κε θαξθίλν ζηελ εθεβηθή ειηθία είλαη 

ηδηαίηεξα επάισηνη ζε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε πξνζαξκνγή ηνπο 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδνληαη ηελ θαηάζηαζε. Ζ εθεβεία σο κηα πεξίνδνο ζπλερψλ 

αιιαγψλ, αλαδήηεζεο θαη ζρεκαηηζκνχ ηαπηφηεηαο, δεκηνπξγεί ηελ επηζπκία 

απηνλνκίαο θαη αλεμαξηεζίαο απφ ηνπο γνλείο, ε νπνία, φκσο, ππνλνκεχεηαη απφ ηελ 

αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία. Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία δπζρεξαίλεηαη απφ ηελ 

επηβαιιφκελε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ γνλέσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ έθεβν ζηηο 

ηαηξηθέο επηζθέςεηο, ζηελ εμέηαζε θαη ζηε λνζειεία, νη νπνίνη ζπρλά ζηελ 

πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ ηνπο δηακνξθψλνπλ κηα ππεξπξνζηαηεπηηθή 

ζπκπεξηθνξά, δηαξθνχο ελαζρφιεζεο κε ην παηδί, έρνληαο σο πξφθαζε ηε 

δηεπθφιπλζή ηνπ, ε νπνία δελ αθήλεη πεξηζψξηα απηνλφκεζεο θαη αλεμάξηεηεο 

δξάζεο απφ ηνλ έθεβν (Abrams, 2007). Ωζηφζν νη γνλείο νθείινπλ λα θαηαλννχλ φηη 

ε πεηζαξρία θαη νη απιέο θαζεκεξηλέο ξνπηίλεο γχξσ απφ δηάθνξα πξάγκαηα είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαιή πνηφηεηα δσήο ηνπ 

παηδηνχ θαη φηη κηα πξνζηαηεπηηθφηεηα πνπ μεπεξλά ηα φξηα ηεο ππεξβνιήο θαη ε 

παξνρή πξνλνκίσλ, θαζηζηνχλ ηελ πξνζαξκνγή αλέθηθηε, θαζψο γελλψληαη 

ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα (Katz, 1984). Παξάιιεια κε ηελ αλεμαξηεζία, νη έθεβνη 

βξίζθνληαη ζε κηα δηαξθή πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ηαπηφηεηαο, αλάπηπμεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο θαη πγηνχο εηθφλαο ζψκαηνο, πνπ πιήηηνπλ ηελ νκαιή πξνζαξκνγή 

ζηελ αζζέλεηα, σζηφζν απηφ ην δήηεκα ζα αλαιπζεί εθηελέζηεξα ζε παξαθάησ 

ελφηεηα. 

Δπηπιένλ, ηα παηδηά θαη νη έθεβνη πξνζαξκφδνληαη ζηελ αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία, 

αλάινγα κε ην πφζα πξάγκαηα γλσξίδνπλ ζρεηηθά ηε θχζε ηεο θαη ηνπο ζθνπνχο ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. ε έξεπλα ησλ Jamison, Lewis & Burish (1985), ζε 

31 παηδηά θαη εθήβνπο ειηθίαο 12 έσο 18 εηψλ, ελ ζπγθξίζεη κε 203 πγηή παηδηά, 

βξέζεθε φηη νη απμεκέλεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα ηνπ θαξθίλνπ επηδξνχλ 
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ζεηηθά ζηελ εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεη ν αζζελήο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη έηζη ε 

πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ αζζέλεηα είλαη ζεκαληηθά θαιχηεξε, ελψ παξάιιεια ε θχζε 

θαη ε ν βαζκφο ζνβαξφηεηαο θαη απεηιεηηθφηεηαο ηεο αζζέλεηαο θαζίζηαληαη 

θαιχηεξα θαηαλνεηνί. Δάλ νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πξνο ην παηδί θαη κηα αλνηρηή, 

εηιηθξηλήο επηθνηλσλία καδί ηνπ ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα ηεο αζζέλεηαο δελ 

πθίζηαληαη, ηφηε ην παηδί κπνξεί λα εκθαλίζεη πνηθίια ςπρνινγηθά θαη 

ςπρνπαζνινγηθά πξνβιήκαηα (Katz, 1984). 

Μία αθφκα ζεκαληηθή πηπρή ηεο πξνζαξκνγήο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο ζεξαπείαο 

θαη εκθάληζεο ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο είλαη ν 

βαζκφο ζπκκφξθσζεο θαη ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απηή νξίδεη. Ζ πιήξεο 

ππαθνή απνηειεί έλα δχζθνιν δήηεκα γηα ην παηδί θαη ηνπο γνλείο. Ζ ζπρλφηεηα ησλ 

επηζθέςεσλ, ε πεξίπινθε θαξκαθεπηηθή αγσγή, νη ρεκεηνζεξαπείεο, νη παξελέξγεηεο 

ηεο αζζέλεηαο θαη ε δηαθνπή δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ επράξηζηεο γηα 

ην παηδί θαη θπζηνινγηθέο γηα ηελ ειηθία ηνπ, ζέηνπλ ηνλ αζζελή ζε ξίζθν κε 

ζπκκφξθσζεο πξνο ηε ζεξαπεία. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ζρεδφλ ην 1/3 ησλ 

αζζελψλ δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηελ ελδεδεηγκέλε ζεξαπεία. Δηδηθφηεξα, παηδηά 

εθεβηθήο ειηθίαο ηείλνπλ λα κε ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηε ζεξαπεία εμαηηίαο ησλ  

ζθνδξψλ αιιαγψλ πνπ ζπλάδνπλ, ζηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο ειηθίαο απηήο 

(Katz, 1984). 

Άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηήξεζε θαη ηε ζπκκφξθσζε απνηεινχλ ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο θαη νη 

πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, ε ζαθήο θαηαλφεζε ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο ζεξαπείαο, ε 

ςπρνπαζνινγία ηνπ ηδίνπ θαη ησλ γνλέσλ, φπσο θαη ν δηακνηξαζκφο επζπλψλ κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζεξαπεπηηθή αγσγή. Αξθεηά ζπρλφ είλαη ην θαηλφκελν κεηαβίβαζεο θαη αληί-

κεηαβίβαζεο επζπλψλ κεηαμχ παηδηνχ-γνλέσλ, κε ραξαθηεξηζηηθφ φηη κφιηο 6 ζηνπο 

10 γνλείο θαη παηδηά εκθαλίδνπλ ζπκθσλία σο πξνο ηνλ δηακνηξαζκφ επζπλψλ γηα ηελ 

νξζή ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη ηήξεζεο ηεο ζεξαπείαο (Abrams, 2007). 

Δπηπιένλ, αλ θαη απνηειεί αθξαία ζπκπεξηθνξά, νξηζκέλεο θνξέο απαληάηαη θαη ην 

θαηλφκελν πιήξνπο άξλεζεο ηεο ζεξαπείαο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε παξάγνληεο 

φπσο νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, ε πξνηίκεζε άιισλ εηδψλ ζεξαπείαο πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν ελαιιαθηηθέο θαη κε επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλεο, ε άξλεζε πξνο ηελ 
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ίδηα ηελ αζζέλεηα, αθφκα θαη ε παξακέιεζε ή ε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

θαθνπνίεζε πξνο ην παηδί (Katz, 1984). 

Η εηθόλα ζώκαηνο θαη εαπηνύ ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε θαξθίλν 

Ζ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη έλα παηδί θαη ηδίσο έλαο έθεβνο γηα ην ζψκα ηνπ 

απνηειεί έλα ζηνηρείν-θιεηδί ηεο νκαιήο ή κε ςπρνθνηλσληθήο ηνπ αλάπηπμεο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, ε εηθφλα ζψκαηνο αιιάδεη ζεκαληηθά σο 

απνηέιεζκα ηεο ειηθηαθήο πξνφδνπ. Ζ ζσκαηηθή εηθφλα είλαη κηα πνιππαξαγνληηθή 

θαηαζθεπή ηεο ςπρνζχλζεζεο ηνπ αηφκνπ, απνηεινχκελε απφ ζθέςεηο, πεπνηζήζεηο, 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλαηζζήκαηά ηνπ πξνο ην ίδην ηνπ ην ζψκα (Fan & Eiser, 2009). 

Οη έθεβνη απαζρνινχληαη δηαξθψο απφ δεηήκαηα ζσκαηηθήο εηθφλαο θαη 

ειθπζηηθφηεηαο. Λφγσ ηεο ζπκβνιήο ζηελ απηνεθηίκεζε, ε εκθάληζε θαη ε 

παξνπζίαζε απνηεινχλ δχν δεηήκαηα ζηα νπνία νη έθεβνη αθηεξψλνπλ αξθεηφ 

ρξφλν. Ωζηφζν ε θαηάζηαζε απηή πεξηπιέθεηαη κέζσ ησλ θπζηνινγηθψλ 

αλαπηπμηαθψλ αιιαγψλ, νη νπνίεο πξνθαινχλ άγρνο, αλεζπρία θαη έληνλν 

πξνβιεκαηηζκφ ζηνπο εθήβνπο. Οη αιιαγέο απηέο κνηάδνπλ απεηιεηηθέο πξνο ηελ 

ηδαληθή εηθφλα πνπ έρνπλ ρηίζεη νη ίδηνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Οη έθεβνη δηαζέηνπλ δχν 

μερσξηζηέο εηθφλεο ζψκαηνο, ηελ αληηιεπηή, δειαδή απηή πνπ πηζηεχνπλ πσο 

δηαζέηνπλ θαη ηελ ηδαληθή, δειαδή απηήλ πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ, σζηφζν ε 

απηνεθηίκεζή ηνπο απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο απφζηαζεο ησλ δχν απηψλ εηθφλσλ θαη 

ηα εξεζίζκαηα πνπ εθιακβάλνληαη σο απεηιεηηθά κπνξνχλ λα ηε δηεπξχλνπλ (Evans, 

1997). 

Γηα ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο κε θαξθίλν ηα πξάγκαηα είλαη αθφκα πην δχζθνια, 

θαζψο έλα ηξαχκα ή κηα ζσκαηηθή αιιαγή εμαηηίαο ηεο αζζέλεηαο ή ηεο ζεξαπείαο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα άθξσο δηαζηξεβισκέλε εηθφλα ζψκαηνο. Με απηφλ ηνλ 

φξν ελλννχκε κηα νπνηαδήπνηε κεγάιε αιιαγή ζηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο, ε νπνία 

φκσο δελ εκπίπηεη ζηα πξνζδνθψκελα πιαίζηα ηελ θαλνληθήο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο. 

Γηα ηνπο εθήβνπο κε θαξθίλν ε ειθπζηηθφηεηα ιακβάλεη λέεο, δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο, θαζψο αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο δηαθνξεηηθφ, φρη θαλνληθφ, 

αθφκε θαη σο θνξηίν γηα ηνπο άιινπο γχξσ ηνπο θαη θάλνπλ ηα πάληα γηα λα 

αιιάμνπλ απηή ηε θαηάζηαζε (McCaffrey, 2006).  ε έξεπλα 21 εθήβσλ κε θαξθίλν, 

ζπγθξηηηθά κε πγηείο ζπλνκειίθνπο, ε εηθφλα ζψκαηνο θαη ε θνηλσληθή πξνζαξκνγή 
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είραλ αξλεηηθφηεξε αμηνιφγεζε ζηνπο αζζελείο, εηδηθφηεξα κεηά ην πέξαο ηεο 

ζεξαπείαο (Bellizi et al., 2012). 

Σν ζψκα ηνπο αιιάδεη ξαγδαία. Δχινγα δεκηνπξγνχληαη απνξίεο εάλ θαη θαηά 

πφζν κπνξνχλ αθφκα λα ζηεξίδνληαη ζε απηφ, εάλ νη αιιαγέο απηέο ζα έρνπλ κηα 

κνληκφηεηα, εάλ ζα ραξαθηεξηδφληνπζαλ φκνξθνη απφ άιια άηνκα, εάλ είλαη αθφκα 

αλαγλσξίζηκνη απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη πνηα είλαη ε γλψκε ησλ άιισλ. Όιεο 

απηέο νη αλεζπρίεο εθθξάδνληαη κέζα απφ δσγξαθηέο ζε παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο 

(Oppenheim, 2004). Σε κεγαιχηεξε αιιαγή ζηελ εκθάληζή ηνπο απνηειεί ε πηψζε 

καιιηψλ. Δίλαη ε ακεζφηεξε, σο πξνο ηελ παξαηήξεζε, αιιαγή, ε νπνία θαζηζηά 

αδχλαηε ηελ επηζπκία ηνπο λα θξχςνπλ ηελ αζζέλεηα θαη απέρεη ζεκαληηθά απφ κηα 

ηδαληθή εηθφλα ζψκαηνο. Οη έθεβνη έρνπλ ηελ ηάζε λα αιιάδνπλ δηαξθψο ηελ πνζεηή 

εηθφλα ηνπο ιφγσ ηεο επηζπκίαο ηνπο γηα ζχκπιεπζε κε ηηο ηάζεηο πνπ επηβάιιεη ε 

κφδα, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη επίζεο κε αιιαγέο ζηελ θφκκσζή ηνπο. Δηδηθφηεξα ζηα 

θνξίηζηα ηεο ειηθίαο απηήο, ηα καιιηά απνηεινχλ ζηνηρείν ειθπζηηθφηεηαο θαη 

ζεμνπαιηθφηεηαο, σζηφζν δέρνληαη έλα ηεξάζηην πιήγκα απφ ηελ αζζέλεηα, ην νπνίν 

είλαη ζεκαληηθφ γηα εθείλεο. Ζ δνκή ηνπ ζψκαηνο επίζεο αιιάδεη ζεκαληηθά. Ζ 

ζθειεηηθή δνκή δελ αθνινπζεί ηελ θπζηνινγηθή αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο εθεβηθήο 

ειηθίαο, νη αιιαγέο βάξνπο είλαη δξακαηηθέο θαη νη θπζηνινγηθέο αλαπηπμηαθέο 

δηαδηθαζίεο, φπσο ε γνληκφηεηα, κπνξεί λα δηαθνπνχλ μαθληθά, επεξεάδνληαο ηελ 

κεηέπεηηα ελήιηθε δσή νξηζηηθά. Σα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο ζεξαπείαο, 

φπσο νη λαπηίεο, ν έκεηνο θαη ε ππλειία πνπ πξνθαιεί ε ξαδηνζεξαπεία θαζηζηνχλ 

δχζθνιε ηελ ηθαλφηεηα ειέγρνπ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο αμηνπξεπνχο, ζεηηθά 

δηακνξθσκέλεο εηθφλαο εαπηνχ θαη πγηψλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Δπίζεο, ε 

ζπλερήο παξνπζία κηαο θεληξηθήο θιεβηθήο ζπζθεπήο (θαζεηήξα) απνηειεί κηα 

ελνριεηηθή αιιαγή ζην ζψκα πνπ θξαηά δηαξθείο ηηο ζθέςεηο θαη ππελζπκίζεηο ηεο 

αζζέλεηαο θαη ηεο ζεξαπείαο, αιινηψλνληαο ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα (Abrams, 

2007).  Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν θάζε έθεβνο αληηιακβάλεηαη απηέο ηηο αιιαγέο 

ζπρλά βηψλεηαη σο κηα απψιεηα θαη εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζε απηέο. Ο αγψλαο γηα ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ 

απηνλφκεζε ζηελ ειηθία απηή δηαθφπηεηαη απφ ηελ ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηα ησλ 

γνλέσλ, ε νπνία πιήηηεη ηελ επηδίσμε κηαο θαιήο εηθφλαο εαπηνχ, πξνθαιψληαο 

ζχγρπζε θαη δε ζε θαηαζηάζεηο πνπ νη έθεβνη επηδηψθνπλ λα  ρεηξηζηνχλ κε κεγάιε 

σξηκφηεηα (Evans, 1997). 
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Σα αγφξηα κε θαξθίλν ελ γέλεη έρνπλ ηελ ηάζε λα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηηο 

αιιαγέο απηέο ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα. Παξάιιεια έρεη βξεζεί φηη ε θάζε ηεο 

αζζέλεηαο, νη επηδξάζεηο ηεο ζεξαπείαο, ην επίπεδν εθηίκεζεο πξνο ηνλ εαπηφ θαη ε 

ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε πγηνχο εηθφλαο 

ζψκαηνο (Fan & Eiser, 2009). Σα παηδηά πνπ ηξέθνπλ πςειή εθηίκεζε πξνο ην 

πξφζσπφ ηνπο θαίλνληαη απνθαζηζκέλα λα μεπεξάζνπλ ηπρφλ εκπφδηα θαη λα 

επηδηψμνπλ ηελ επηηπρία, ελψ ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αληίπνδα, ηξέθνληαο 

ρακειή απηνεθηίκεζε, δελ πξνρσξάλε κε βήκαηα πέξα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, αιιά 

παξακέλνπλ ζηάζηκα, ζηνρεχνληαο κφλν ζε εθηθηνχο γηα εθείλα ζθνπνχο, 

εκθαλίδνληαο έληνλε αλεζπρία, άγρνο θαη δπζθνιία ειέγρνπ ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο 

(Abrams, 2007). 

Ζ ζεμνπαιηθφηεηα απνηειεί επίζεο έλαλ κεγάιν παξάγνληα ηεο δηακφξθσζεο 

εηθφλαο ηνπ ζψκαηνο. Απνηειεί κηα θπζηνινγηθή δηαδηθαζία ηεο εθεβηθήο ειηθίαο θαη 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ηαπηφηεηαο σο ζεμνπαιηθφ φλ, έρνληαο σο ζεκεία 

αλαθνξάο ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ ζεηηθή εθηίκεζε πξνο ηνλ εαπηφ. 

Παξά ηαχηα, ε δηαδηθαζία απηή γηα έλαλ έθεβν πνπ πάζρεη απφ θαξθίλν 

ραξαθηεξίδεηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε. ηε ζχγρξνλε επνρή ε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ε 

ζειθηηθφηεηα έρεη εμηζσζεί κε ηελ απφθηεζε θαιήο εκθάληζεο θαη πγηνχο 

νξγαληζκνχ, θαζηζηψληαο ηελ αληηκεηψπηζε  ησλ αηφκσλ πνπ ππνθέξνπλ απφ ρξφληεο 

αζζέλεηεο σο ιηγφηεξν ζεμνπαιηθά απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Οη έθεβνη κε θαξθίλν 

πξνζπαζνχλ επίζεο λα εγθαζηδξχζνπλ κηα ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα, σζηφζν 

δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ πεγέο πιεξνθφξεζεο θαζψο ζπρλά απνκνλψλνληαη απφ 

απηέο ηηο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ζπλνκειίθσλ θαη ράλνπλ ζρνιηθά καζήκαηα ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα, ελψ ε ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηα ησλ γνλέσλ δελ 

αθήλεη πεξηζψξηα γηα  ηέηνηνπ είδνπο ζπδεηήζεηο εληφο ηεο νηθνγέλεηαο (Abrams, 

2007).  Ζ αζζέλεηα θαη ε ζεξαπεία ηεο εληζρχνπλ ηελ αδπλακία ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο θαη ηα αηζζήκαηα αλεπάξθεηαο, αλαπηχζζνληαο ρακειή 

απηνεθηίκεζε θαη επηδξφληαο αξλεηηθά ζηελ εγθαζίδξπζε ζηελψλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο (Evans, 1997).  

Κνκκάηη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο απνηειεί θαη ε γνληκφηεηα ε νπνία ζπρλά 

θαηαζηξέθεηαη κέζα απφ ηε ζεξαπεία. Παηδηά κε θαξθίλν θαίλεηαη λα αλεζπρνχλ 

πεξηζζφηεξν γηα ηελ ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο, σζηφζν ζε λεαξνχο ελήιηθεο 

πνπ έρνπλ επηβηψζεη απφ θαξθίλν ζηελ, ε γνληκφηεηα θαη ε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο 
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θαίλεηαη πσο απνηειεί έλα δήηεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί θαηά θφξσλ, θαζηζηψληαο 

αλαγθαία ηελ ελεκέξσζε ησλ αζζελψλ ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα απηά θαη ηελ 

πξφιεςή ηνπο απφ ηελ αξρή ηεο ζεξαπείαο (Abrams, 2007). 

2..2 Καξθίλνο παηδηθήο-εθεβηθήο ειηθίαο θαη θνηλσληθή δσή 

Οη νηθνγέλεηεο ησλ παηδηώλ κε θαξθίλν 

Ζ δηάγλσζε ελφο παηδηνχ κε θαξθίλν απνηειεί κηα ηδηαηηέξσο ζηξεζνγφλα εκπεηξία 

θαη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ πνπ πιήηηεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ άξξσζηνπ παηδηνχ κε 

ηνπο γνλείο θαη ηα ππφινηπα κέιε, έρνληαο δηαθνξεηηθφ αληίθηππν ζηνλ θαζέλα. Ζ 

νηθνγέλεηα απνηειεί κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο πεγέο παξνρήο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ππνζηήξημεο ζε έλα άξξσζην παηδί. Ζ δηάγλσζε επηθέξεη κηα θξίζε, ε νπνία ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηελ νηθνγελεηαθή δνκή θαη ζπλνρή, θαζψο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε φισλ ησλ κειψλ. Όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αλαγθάδνληαη πιένλ λα 

ελζηεξληζηνχλ κηα θαηάζηαζε ε νπνία δελ ηνπο είλαη νηθεία, νχηε επράξηζηε, κε 

ζπλερείο λνζειείεο, απαηηεηηθέο ζεξαπείεο, απψιεηεο ζε έλα επξχ θάζκα ηεο 

θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο θαη θπξίσο αιιαγέο ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη ηελ 

επηθνηλσλία (Kohlsdorf & Costa Junior, 2012). 

Οη γνλείο ηνπ άξξσζηνπ παηδηνχ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ κηα λέα 

πξαγκαηηθφηεηα θαη λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απμεκέλεο πιένλ επζχλεο ηνπο. Ζ 

πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα, ηθαλνπνίεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

ζσκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ άξξσζηνπ παηδηνχ θαη ησλ αδειθψλ, ε επηθνηλσλία κε ην 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ε ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο ζεξαπείαο θαη άιιεο 

ππνρξεψζεηο ηνπο θαζίζηαληαη δπζθνιφηεξεο ιφγσ ηνπ άγρνπο θαη ησλ αηζζεκάησλ 

ελνρήο, θφβνπ θαη καηαίσζεο πνπ ηνπο δηαθαηέρνπλ. Ζ ςπρνπαζνινγία ηνπο 

απμάλεηαη, κε ζπκπηψκαηα άγρνπο, θαηάζιηςεο, δηαηαξαρψλ χπλνπ, ζσκαηηθψλ 

ζπκπησκάησλ θαη δηαηξνθηθψλ αιιαγψλ λα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο. ε έξεπλα 

129 κεηέξσλ θαη 72 παηεξάδσλ παηδηψλ κε πξφζθαηε δηάγλσζε θαξθίλνπ, 5 ζηηο 10 

κεηέξεο θαη 4 ζηνπο 10 παηεξάδεο εκθάληδαλ νμεία αγρψδε δηαηαξαρή, θαζψο ηα 

ζπκπηψκαηά ηνπο αθνινπζνχζαλ ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ DSM-IV (Stuber, 

2012). Σν απμεκέλν άγρνο θαη ην επίπεδν ηεο θαηάζιηςεο πνπ κπνξεί λα εκθαλίζνπλ 

νη γνλείο επεξεάδεη ην άξξσζην παηδί αξλεηηθά θαη ζέηεη εηδηθά ηηο κεηέξεο ζε 

αλάγθε βνήζεηαο απφ εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο (Allen et al., 1997). Οη γνλείο 

πνπ εκθαλίδνπλ πςειά ζπκπηψκαηα άγρνπο θαηά ηε δηάγλσζε, κπνξεί λα ζπλερίζνπλ 
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λα ηα βηψλνπλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεξαπείαο, σζηφζν ε θαηάζηαζή ηνπο 

βειηηψλεηαη κέζα ζηνπο πξψηνπο 6 κήλεο κεηά ηελ αξρηθή δηάγλσζε. 

Έλα ζεκαληηθφ πεδίν πνπ επίζεο πιήηηεηαη ζηε δσή ησλ γνλέσλ είλαη ε θνηλσληθή 

θαη επαγγεικαηηθή δσή. ηαδηαθά απνκαθξχλνληαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ζηξέθνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε ζεξαπεία ηνπ 

παηδηνχ. Αξθεηά ζπρλά κάιηζηα, αλαγθάδνληαη λα πεξηνξίζνπλ ηηο ψξεο εξγαζίαο 

ηνπο, έρνληαο ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο απνιαβέο, νη 

νπνίεο πιένλ αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηα απμεκέλα έμνδα πνπ επηβάιιεη ε ζεξαπεία 

κε ηα ππέξνγθα ηαηξηθά έμνδα ηηο ζπλερείο κεηαθηλήζεηο, ηα ηαμίδηα θαη ηα έμνδα 

δηακνλήο. ε πην αθξαία ζελάξηα, νη γνλείο είλαη αλαγθαζκέλνη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο θαη λα αζρνιεζνχλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα κε ην άξξσζην παηδί ηνπο, 

ην νπνίν κπνξεί κάιηζηα λα εκθαλίζεη ελνρηθά ζπκπηψκαηα γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε νηθνγέλεηα (Kohlsdorf & Costa Junior, 2012). 

Ζ απνθιεηζηηθή ελαζρφιεζε κε ην παηδί ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο ζπδπγηθέο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ γνλέσλ, πξνθαιψληαο παξακέιεζε ηνπ/ηεο ζπδχγνπ, ρακειή απηφ-

πεξηπνίεζε θαη πξνζηξηβέο. Ζ ζρέζε κε ην παηδί επίζεο επεξεάδεηαη αξλεηηθά θαζψο 

ε δηαξθήο ελαζρφιεζε καδί ηνπ ην ζέηεη ππφ παξαθνινχζεζε θαη πεξηνξηζκνχο. Οη 

έθεβνη, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε ζπλερή επηδίσμε απηνλφκεζεο, γίλνληαη εμαξηεκέλνη 

απφ ηνπο γνλείο, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα δπζπξνζαξκνζηηθή θαη δπζιεηηνπξγηθή 

ζρέζε, ε νπνία κπαίλεη εκπφδην ζηελ σξίκαλζε θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπο. Μάιηζηα, νη 

κεγαιχηεξεο εληάζεηο ζεκεηψλνληαη ζηηο ζρέζεηο κεηέξαο-θφξεο. Παξφια απηά, 

αξθεηνί έθεβνη θαη γνλείο αλαθέξνπλ φηη ε εκπεηξία ηεο αζζέλεηαο ηνπο έθεξε πην 

θνληά κε ηνπο γνλείο, απμάλνληαο ηελ εθηίκεζε πξνο ην πξφζσπφ ηνπο θαη ην 

αίζζεκα ππνζηήξημεο απφ απηνχο, θαζψο επίζεο βειηηψζεθε θαη ε ζπλνρή ηεο 

νηθνγέλεηαο (Abrams, 2007). 

Σα πγηή αδέξθηα ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν δελ κέλνπλ ακέηνρα ζηελ  

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί θαη επεξεάδνληαη επίζεο. Έξεπλα ησλ Cairns, Clark, Smith 

θαη Lansky (1979) έδεημε πσο ηα πγηή αδέξθηα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξα αηζζήκαηα 

δπζθνξίαο ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ζε δηάθνξα δεηήκαηα (φπσο αλαθέξεηαη ζε Katz, 

1984). πρλά ληψζνπλ αηζζήκαηα παξακέιεζεο απφ ηνπο γνλείο πνπ έρνπλ ζηξέςεη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε θξνληίδα ηνπ άξξσζηνπ παηδηνχ, ην νπνίν δειεχνπλ ζε 

ππεξβνιηθφ βαζκφ, θζάλνληαο ζε ζεκείν λα εκθαλίδνπλ θαθή ζπκπεξηθνξά, κε 
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ζθνπφ λα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή. Αληίζεηα, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ 

θάιιηζηα λα θαηαλνήζνπλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη λα γίλνπλ εμαηξεηηθά 

ππάθνπα, ζπζηάδνληαο ηελ θνηλσληθή δσή θαη ηελ πξνζσπηθή επηηπρία ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηα άξξσζηα αδέιθηα ηνπο 

(Oppenheim, 2004). Παξάιιεια, δελ είλαη απίζαλν λα εκθαλίζνπλ θαη παζνινγηθά 

ζπκπηψκαηα, φπσο θνβίεο, θαηάζιηςε, ελνχξεζε, άγρνο απνρσξηζκνχ, ζσκαηηθέο 

ελνριήζεηο θαη κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο σο απφθξηζε ζηε δπζάξεζηε θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί (Bearison & Pacifici, 1984, Stuber, 2012). 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο 

Σα παηδηά θαη νη έθεβνη κε θαξθίλν αληινχλ κεγάιε ζηήξημε κέζα απφ ηηο 

θνηλσληθέο ηνπο αιιειεπηδξάζεηο κε θίινπο θαη ζπλνκειίθνπο, ηελ νπνία ζπρλά 

ραξαθηεξίδνπλ σο θάηη ην αλεθηίκεην. Όηαλ ηα παηδηά θαη νη έθεβνη έρνπλ 

ηαπηνπνηήζεη έλα άηνκν σο ηνλ θαιχηεξφ ηνπο θίιν ζηνλ νπνίν βαζίδνληαη, δέρνληαη 

κεγαιχηεξε ζηήξημε, θαζψο είλαη ν κφλνο πνπ ηνπο γλσξίδεη θαιχηεξα απφ θάζε 

άιινλ. Ζ θνηλσληθή ζηήξημε ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν επηδξά ζεηηθά ζηελ πνηφηεηα 

δσήο, κεηψλνληαο ην άγρνο θαη ηε δπζθνξία πνπ εκθαλίδνπλ (Abrams, 2007). Ζ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε θνηλσληθέο νκάδεο ζπλνκειίθσλ δεκηνπξγνχλ αηζζήκαηα 

αζθάιεηαο ζε θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο, απνηξέπνληαο ηελ νδήγεζή ηνπο ζε θνηλσληθή 

απνκφλσζε. Δθηηκνχλ ηδηαίηεξα ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ θίισλ ηνπο, σζηφζν δελ 

θαζίζηαηαη εχθνιε ε ζπλερήο επηθνηλσλία καδί ηνπο ιφγσ ηεο πεπνίζεζεο φηη κπνξεί 

νη θίινη ηνπο λα ληψζνπλ άβνια θαηά ηελ παξνπζία ηνπο (Woodgate, 1999).  

Οη ζρέζεηο ηνπο κε παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο σζηφζν κπνξεί λα γίλνπλ θαη ηδηαίηεξα 

πξνβιεκαηηθέο. Αξθεηά παηδηά αλαθέξνπλ απψιεηα ησλ θίισλ ηνπο θαη αιιαγέο ζηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο κεηά ηε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο. Ζ απνδνρή ελφο παηδηνχ απφ 

κηα νκάδα ζπλνκειίθσλ απνηειεί γεγνλφο κεγίζηεο ζεκαζίαο, θαζψο επεξεάδεη 

άκεζα ηελ εηθφλα θαη αληίιεςε ηνπ εαπηνχ. Αξθεηέο θνξέο φκσο, άηνκα ηα νπνία δελ 

ζπλάδνπλ κε ηηο πξνζηαγέο ηεο θνηλσληθήο απηήο νκάδαο κπνξεί λα αληηκεησπίδνληαη 

σο έλα είδνο αλεπηζχκεησλ απφθιεξσλ, νη νπνίνη κεζνδεχνληαη πξνο ηελ θνηλσληθή 

απνκφλσζε θαη ηνλ ζηηγκαηηζκφ απφ κηθξή θηφιαο ειηθία (Evans, 1997). Σα παηδηά 

αηηηνινγνχλ ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο απηή ιφγσ ηεο εκθαληζηαθήο δηαθνξάο πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ πηψζε ησλ καιιηψλ ηνπο, εμαηηίαο ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο  
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(Woodgate, 1999). Δπίζεο, κπνξεί κάιηζηα λα πέζνπλ θαη ζχκαηα ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ, δήηεκα ην νπνίν ζα αλαπηπρζεί ακέζσο παξαθάησ. 

Έλα παηδί κε θαξθίλν πνπ είλαη ζε ζέζε λα αιιειεπηδξά επηηπρψο κε 

ζπλνκειίθνπο επαλαθέξεηαη εχθνια ζην θνηλσληθφ πξνζθήλην θαη απνθηά ηε 

ζηήξημή ηνπο (Abrams, 2007). Ωζηφζν, κηα έξεπλα ηεο Nichols (1995) έδεημε πσο ηα 

παηδηά κε θαξθίλν έρνπλ κεγάιε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ γεληθφηεξε ππνζηήξημε ησλ 

ζπλνκειίθσλ αιιά ιηγφηεξε απφ ηε ζηήξημε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θαξθίλν, 

θαζψο δελ δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο γηα λα θάλνπλ θάηη ηέηνην (φπσο 

αλαθέξεηαη ζε Woodgate, 1999). 

Παηδηά θαη έθεβνη κε θαξθίλν ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ 

Σν ζρνιείν ζηε δσή ελφο παηδηνχ θαη εθήβνπ απνηειεί έλα ζπνπδαίν κέζν 

θνηλσληθνπνίεζεο πνπ παξέρεη φια ηα θαηάιιεια εθφδηα γηα ηε δηακφξθσζε 

πξνζσπηθφηεηαο, απφθηεζεο γλψζεσλ θαη δεκηνπξγίαο κειινληηθψλ πξννπηηθψλ, 

αθαδεκατθά θαη επαγγεικαηηθά. Απνηειεί ην πξψην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζηε δσή 

ελφο παηδηνχ θαη παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηνπ δίλεη 

ηελ ηθαλφηεηα γηα κηα επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή πνξεία ζην κέιινλ. Γη’ απηφ ην 

ιφγν, ε ζπρλή παξαθνινχζεζε θξίλεηαη αλαγθαία θαη παηδηά πνπ απέρνπλ απφ ην 

ζρνιείν γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα βξίζθνληαη ζε θίλδπλν εκθάληζεο πνηθίισλ 

ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ δηάγλσζε θαη ε ζεξαπεία ελφο παηδηνχ θαη εθήβνπ κε 

θαξθίλν κπνξεί λα δηαθφςεη ηε δηαδηθαζία απηή θαη λα ηελ δπζρεξαίλεη, κε 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπο ππεξπξνζηαηεπηηθνχο γνλείο, νη νπνίνη επηζπκνχλ 

λα θξαηνχλ ην άξξσζην παηδί ζην ζπίηη. Γηα ηα παηδηά κε θαξθίλν, ζε αληίζεζε κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ην ζρνιείν κπνξεί λα θαηαζηεί έλαο αλέθηθηνο ζηφρνο (Gerali 

et al., 2011), ηνλ νπνίν παιεχνπλ λα μεπεξάζνπλ, αλππνκνλψληαο γηα κηα έληαμε 

φπσο φια ηα ππφινηπα παηδηά ζε απηφ ην πεξηβάιινλ θαη φρη ζαλ άηνκα ηα νπνία 

ρξήδνπλ εηδηθήο κεηαρείξηζεο (Lahteenmaki et al., 2002).  Οη απνπζίεο απφ ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη ζπρλφηεξεο ζηελ αξρή ηεο αζζέλεηαο, εηδηθφηεξα ζε παηδηά 

κε φγθνπο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, εγθεθαιηθνχο φγθνπο θαη παηδηά ππφ 

δηαδηθαζία κεηακφζρεπζεο κπεινχ νζηψλ, σζηφζν κεηψλνληαη ζηαδηαθά κε ην 

ρξνληθφ πέξαο απφ ηελ αξρηθή δηάγλσζε (Abrams, 2007). Οη ζπρλέο απνπζίεο δελ 

απνηεινχλ πξφβιεκα κφλν γηα ην παηδί, αιιά θαη γηα ηνλ δάζθαιν, ν νπνίνο 
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αηζζάλεηαη φηη ην παηδί κέλεη πίζσ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ν ίδηνο 

ληψζεη αλεπαξθήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ. 

Ζ ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν δελ είλαη ε ίδηα πξηλ θαη 

κεηά ηε δηάγλσζε. ε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππεξάξηζκεο απνπζίεο πνπ θαζηζηνχλ 

αδχλαηε ηελ απνηειεζκαηηθή αθνκνίσζε ηεο χιεο, ηα γλσζηηθά απφηνθα ηεο 

αζζέλεηαο θαη ηεο ζεξαπείαο επεξεάδνπλ αθφκε θαη καθξνπξφζεζκα ηε ζρνιηθή 

επίδνζε. Ζ καθξνπξφζεζκε κλήκε πιήηηεηαη ζε εκθαλέο επίπεδν (Katz, 1984). Σα 

γλσζηηθά πξνβιήκαηα είλαη ζπλάξηεζε παξαγφλησλ φπσο ην είδνο ηεο ζεξαπείαο, 

ιφγνπ ράξε παηδηά πνπ αθνινχζεζαλ θαηά ηε ζεξαπεία ηνπο έλα ζπλδπαζκφ 

θξαληαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ρεκεηνζεξαπείαο εκθαλίδνπλ πεξηνξηζκέλεο καζεζηαθέο 

ηθαλφηεηεο θαη κεγάια λνεηηθά πξνβιήκαηα ζπγθξηηηθά κε παηδηά πνπ ιάκβαλαλ 

απνθιεηζηηθά ρεκεηνζεξαπεπηηθή αγσγή (Lahteenmaki et al., 2002). Παξά ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή ηνπο επίδνζε, ε πηψζε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

κάζεζε είλαη εκθαλήο θαη ζπρλά γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, θαζψο ε 

ηαρχηεηα κάζεζεο, ε κλήκε θαη ε δηαρείξηζε ησλ λεναπνθηεζέλησλ γλψζεσλ δελ 

είλαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηα πξνλνζεξά. Σα καζήκαηα ζηα νπνία ππάξρνπλ νη 

εκθαλέζηεξεο αιιαγέο αθνξνχλ καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη εθκάζεζε μέλσλ 

γισζζψλ, φπσο επίζεο θαη  καζήκαηα γπκλαζηηθήο ή αζιήκαηα, θαζψο νη ζσκαηηθέο 

αιιαγέο απνηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν ζε απηά. Ζ ζπκπεξηθνξά 

ησλ άξξσζησλ παηδηψλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, ζχκθσλα κε αλαθνξέο 

δαζθάισλ δελ αιιάδεη ζεκαληηθά πξηλ θαη κεηά ηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία (Abrams, 

2007).  

Όζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ηα παηδηά θαη νη έθεβνη κε 

θαξθίλν επηζπκνχλ λα γλσξίδνπλ φινη ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηά ηνπο θαη ζεσξνχλ φηη 

ν δάζθαινο είλαη ν θαηαιιειφηεξνο γηα απηή ηελ απνζηνιή. Ωζηφζν, ε ζπλχπαξμε 

πγηψλ παηδηψλ κε παηδηά πνπ λνζνχλ δελ είλαη πάληα εχθνιε. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα πνπ 

έρνπλ ζηα κάηηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, ζπγθξηηηθά κε απηνχο, ηνπο θαζηζηά 

επάισηνπο ζε θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ζπρλά δέρνληαη επηζέζεηο. Γεδνκέλνπ φηη ηα 

παηδηά κε θαξθίλν αλαθέξνπλ ηξηπιάζηα πνζνζηά ζπκαηνπνίεζεο ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ (Lahteenmaki et al., 2002) ιφγσ ηεο εκθαληζηαθήο ηνπο δηαθνξνπνίεζεο, 

ε νξζή ελεκέξσζε ησλ ζπκκαζεηψλ θαζηζηά κηθξφηεξεο ηηο πηζαλφηεηεο λα πέζνπλ 

ζχκαηα εθθνβηζκνχ. Οη επηπηψζεηο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ έξρνληαη λα 

πξνζηεζνχλ ζηελ ήδε βεβαξπκκέλε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ 
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παηδηνχ κε θαξθίλν, πξνθαιψληαο ρακειή απηνεθηίκεζε, θαθή πνηφηεηα δσήο θαη 

πνηθίια ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ επίηεπμε κηαο νκαιήο 

επαλέληαμεο ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Αληηζέησο, ηα παηδηά παξ’ φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ θαηά ηελ επαλέληαμε, επηζπκνχλ λα επηζηξέθνπλ θαη λα 

εληάζζνληαη ζε έλα θαλνληθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, παξά ζε έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν 

εθπαηδεπηήξην εληφο κηαο θιηληθήο ή ζε πξφγξακκα θαη’ νίθνλ εθπαίδεπζεο, θαζψο 

ληψζνπλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα απνκφλσζεο, δπζθνξίαο θαη ιχπεο (Abrams, 2007) 

θαη ηα καζήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ελφο θιηληθνχ πεξηβάιινληνο  

θαζηζηνχλ βαξχηεξν ην ςπρνινγηθφ θνξηίν πνπ θνπβαινχλ θαη ηνπο δεκηνπξγνχλ 

έληνλα αηζζήκαηα απφγλσζεο θαη θαηάζιηςεο (Gerali et al., 2011).  

Με βάζε ινηπφλ φια ηα παξαπάλσ, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο έλα παηδί ή 

έθεβνο πνπ πάζρεη απφ θαξθίλν κπνξεί λα αληηκεησπίζεη έληνλα ςπρηαηξηθά, 

ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Ζ πξφνδνο ζηελ παηδηαηξηθή νγθνινγία ηα 

ηειεπηαία, ζρεδφλ 50, ρξφληα ππήξμε κεγάιε, δίλνληαο απαληήζεηο ζε κεγάια 

εξσηήκαηα, σζηφζν νη εξεπλεηέο δελ πξέπεη λα εθεζπράδνληαη πσο φια ηα ζρεηηθά 

δεηήκαηα έρνπλ ιπζεί απνηειεζκαηηθά θαη πξέπεη λα ζπλερίδνπλ λα  εξεπλνχλ ηη 

ζπκβαίλεη ζηελ ςπρνζχλζεζε θαη ηελ θνηλσληθή δσή ελφο εθήβνπ (Patenaude & 

Kupst, 2005).  Σα παηδηά θαη νη έθεβνη κε θαξθίλν, θαζψο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο 

έρνπλ αλάγθε απφ άκεζεο ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο ζα βειηηψζνπλ ηε 

δσή ηνπο ζε θάζε επίπεδν κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν
: Φπρνινγηθέο παξεκβάζεηο ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε θαξθίλν 

Ζ εμέιημε θαη εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ, έρνληαο σο ζηφρν ηελ 

επίηεπμε νκαιήο ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο παηδηψλ θαη ελειίθσλ 

απνηειεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη ζπνπδαηφηεξεο ζπκβνιέο ησλ επηζηεκψλ 

ζπκπεξηθνξάο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά θαη νη έθεβνη λα 

αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ αζζέλεηα, ζσκαηηθά θαη ςπρηθά, έρνπλ 

αλαπηπρζεί δηάθνξεο ςπρνινγηθέο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο εθαξκφδνπλ κηα πιεηάδα 

ηερληθψλ. Οη παξεκβάζεηο απηέο βαζίδνληαη ζε δηάθνξα πιαίζηα, ηνκείο θαη ζεσξίεο 

ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο. Ζ εθαξκνγή ηνπο γίλεηαη, αλάινγα κε ηνπο εθάζηνηε 

ζθνπνχο, κεκνλσκέλα ζην παηδί θαη ηνλ έθεβν πνπ λνζεί ή ζπλνιηθά ζηελ νηθνγέλεηά 

ηνπ. 

3.1 Γνωσιακή-συμπεριυοριστική θεραπεία 

Ζ γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία (ΓΘ) βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

γλσζηαθήο θαη ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο, έρνληαο σο ζεκειηψδε αξρή φηη 

θάζε κνξθή αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο είλαη καζεκέλε θαη κπνξεί λα δερζεί 

ηξνπνπνίεζε κέζσ κηαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη 

εξκελεχνπλ θαη αμηνινγνχλ γεγνλφηα, θαηαζηάζεηο, ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

αληαπεμέιζνπλ θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ γηα εθείλεο,  επεξεάδεη άκεζα ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ πξνο απηέο θαη ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ (Liossi, 1999).  

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ αξρψλ κάζεζεο πνπ πιαηζηψλνληαη απφ ηε γλσζηηθή-

ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε έρεη απνδεηρζεί σθέιηκε γηα ηα παηδηά θαη ηνπο 

εθήβνπο κε θαξθίλν θαη έρνπλ ηδηαίηεξα κεγάιε εθαξκνγή ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

(Last & Grootenhuis, 2012).  Ζ πξψηε εθαξκνγή ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

ζην πεδίν ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο πξφιεςεο αζζελεηψλ μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1970. 

Οη παξεκβάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζην γλσζηαθφ-ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν είλαη 

ηδηαίηεξα δεκνθηιείο ζηελ παηδηαηξηθή νγθνινγία ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο εχθνιεο θαη 

άκεζεο εθαξκνγήο πνπ δηαζέηνπλ, ησλ ζεκαληηθψλ επηδξάζεσλ πνπ έρνπλ ζηε 

κείσζε αηζζεκάησλ δπζθνξίαο ηνπ αζζελνχο θαη ζηελ αίζζεζε ειέγρνπ ηεο λφζνπ 

πνπ παξέρνπλ ζηνλ αζζελή (Redd et al., 2001).  
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Οη γλσζηαθέο-ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε παηδηά θαη 

εθήβνπο κε θαξθίλν έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ζρεδηαζηεί κε θχξην ζηφρν ηε κείσζε 

θαη ηε δηαρείξηζε αηζζεκάησλ άγρνπο θαη δπζθνξίαο πνπ δεκηνπξγεί ε αζζέλεηα, κε 

ηνλ Jay θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 λα είλαη νη πξψηνη πνπ 

αμηνιφγεζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εθαξκνγήο ελφο πξσηνθφιινπ δηαρείξηζεο 

πφλνπ πνπ βαζίδεηαη ζηε γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε ζε παηδηά κε 

θαξθίλν (φπσο αλαθέξεηαη ζε Kuppenheimer & Brown, 2002). Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ θαηαδείμεη ηηο γλσζηαθέο-

ζπκπεξηθνξηζηηθέο παξεκβάζεηο πνπ βνεζνχλ ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο κε θαξθίλν 

λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζεξαπείαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα 

παξεκβαηηθφηεηα, φπσο ε ρεκεηνζεξαπέηα, νη νζθπνλσηηαίεο παξαθεληήζεηο, ε 

αλαξξφθεζε κπεινχ ησλ νζηψλ θαη άιιεο πνπ ηνπο πξνθαινχλ πφλν θαη άγρνο. 

θνπφο ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ είλαη λα βνεζήζνπλ ην παηδί λα κάζεη ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο, ηηο νπνίεο κπνξεί λα εθαξκφζεη ζε ζηηγκέο απμεκέλνπ αηζζήκαηνο 

πφλνπ, άγρνπο θαη δπζθνξίαο (McCarthy et al., 1998). 

Ζ γεληθφηεξε ινγηθή πίζσ απφ ηε γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία θαη 

παξέκβαζε ζε αζζελείο είλαη φηη ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο ζεηηθήο επίδξαζεο ησλ 

γλψζεψλ ηνπ πάλσ ζηηο αληηδξάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ, ε κείσζε ηεο 

δπζθνξίαο πνπ βηψλεη ν αζζελήο κπνξεί λα ζπληειεζηεί κέζσ ηνπ αλαζρεκαηηζκνχ 

ησλ αξλεηηθψλ θαη δπζπξνζαξκνζηηθψλ γλψζεσλ πνπ δηαζέηεη ζρεηηθά κε ηελ 

αζζέλεηα. (Liossi, 1999). Ζ εθαξκνγή ησλ γλσζηαθψλ-ζπκπεξηθνξηζηηθψλ 

παξεκβάζεσλ δηαζέηεη θαη κηα λεπξνςπρνινγηθή βάζε. Μηα δνκή ηνπ αλζξψπηλνπ 

εγθεθάινπ, ν δηθηπσηφο ζρεκαηηζκφο, ζπκκεηέρεη ζηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ απνζηξνθήο θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο επίπνλνπ εξεζίζκαηνο θαη ε 

ελεξγνπνίεζή ηνπ αληαλαθιάηαη ζηε δπζθνξία πνπ πξνθαιεί ν πφλνο. Οη γλσζηηθέο 

δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα ξπζκίζνπλ ηελ αληηιεπηηθφηεηα ηνπ πφλνπ θαη ηελ έθθξαζε 

ζπκπεξηθνξάο δπζθνξίαο απφ παηδηά θαη εθήβνπο. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν, νη 

γλσζηαθέο-ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο παξάγνπλ εξεζίζκαηα-αληαγσληζηέο πξνο ηα 

ζήκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία αηζζήκαηνο πφλνπ θαη δπζθνξίαο (Broome 

et al., 1998). 

Οη γλσζηαθέο-ζπκπεξηθνξηζηηθέο παξεκβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία 

απνηεινχληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ζπλδπαζκνχο, ε αιιηψο «παθέηα» ηερληθψλ, νη 

νπνίεο κπνξνχλ γεληθφηεξα λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηελ θάζε ηεο 
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ζεξαπείαο ζηελ νπνία εθαξκφδνληαη. Ωο εθ ηνχηνπ ρσξίδνληαη ζε ηερληθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο. 

Οη ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο είλαη ε 

πξνεηνηκαζία, ε κνληεινπνίεζε-επείδημε θαη ε ηερληθή ηεο πξφβαο. Ζ ηερληθή ηεο 

πξνεηνηκαζίαο απνηειεί κηα δηαδηθαζία παξνρήο πιεξνθνξηψλ πξνο ην παηδί πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. Δίλαη κηα ζπλήζεο πξαθηηθή γηα ηα παηδηά πνπ 

ζα αληηκεησπίζνπλ θάπνηα επίπνλε δηαδηθαζία. Αθνξά δεηήκαηα δηαδηθαζηηθά θαη 

αηζζεηεξηαθά, θαζψο ην παηδί ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο, φπσο επίζεο γηα ην ηη πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη θαη ην ηη πξφθεηηαη λα 

ληψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, ηα νπνία ζίγνληαη είηε μερσξηζηά, είηε εληαία 

σο είζηζηαη. Ζ ηερληθή απηή εθαξκφδεηαη κε ηε ινγηθή φηη ην άγρνο πνπ δεκηνπξγνχλ 

νη απξνζδφθεηεο θαηαζηάζεηο αληηκεησπίδεηαη δπζθνιφηεξα θαη φηη νη γλψζεηο 

ζρεηηθά κε φζα πξέπεη λα αλακέλεη ην παηδί απμάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο 

ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ πξνζαξκνγή, ελψ παξάιιεια κεηψλνπλ ην άγρνο πνπ 

δεκηνπξγείηαη (Liossi, 1999. McCarthy et al., 1998). Σν είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζα δηαηεζνχλ ζην παηδί είλαη ζπλάξηεζε παξαγφλησλ φπσο ην 

αλαπηπμηαθφ θαη γλσζηηθφ επίπεδφ ηνπ, ην επίπεδν άγρνπο θαη δπζθνξίαο πνπ βηψλεη, 

θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα πνπ δηαζέηεη γηα λα ρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζε ζθαηξηθά. Καηά 

ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο ηερληθήο ην παηδί έξρεηαη ζε κηα πξψηε επαθή κε ηε 

ζεξαπεπηηθή νκάδα θαη γίλνληαη νη κεηαμχ ηνπο ζπζηάζεηο. Καηφπηλ, παξέρνληαη ζην 

παηδί δηάθνξεο πξνζαξκνζκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζεξαπείαο θαη ην ηη ζα βηψζεη κε ηε ρξήζε νπηηθψλ κέζσλ, φπσο βίληεν, θσηνγξαθίεο 

θαη βηβιία. Καηφπηλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην παηδί λα έξζεη ζε επαθή κε ην ρψξν θαη 

λα επεμεξγαζηεί ηνλ ηαηξηθφ εμνπιηζκφ θαη ηέινο λα ζπδεηήζεη ζρεηηθά κε ηα 

αηζζήκαηά ηνπ θαη ηπρφλ απνξίεο πνπ δηαζέηεη, πξάγκα πνπ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαζψο απηή ε πξψηκε 

έθζεζε ζε ηέηνηνπ είδνπο εξεζίζκαηα, φηαλ ην παηδί είλαη ζε θαηάζηαζε εξεκίαο, 

απνηξέπεη ηελ εκθάληζε ζπκπεξηθνξψλ δπζθνξίαο θαη απνζηξνθήο, ελψ έξεπλα ζε 

παηδηά πνπ βξηζθφηαλ ππφ ηε δηαδηθαζία νζθπνλσηηαίαο παξαθέληεζεο έδεημε φηη ηα 

παηδηά πνπ δηέζεηαλ κεγαιχηεξε πιεξνθφξεζε εκθάληδαλ κείσζε ησλ αληηιεπηψλ 

αηζζεκάησλ πφλνπ (Last & Grootenhuis, 2012. McCarthy et al., 1998). 

Η ηερληθή ηεο κνληεινπνίεζεο είλαη κηα αθφκα ηερληθή κε ζθνπφ λα 

πξνεηνηκάζεη ην παηδί θαη λα εληζρχζεη ηελ πηνζέηεζε κηαο ζεηηθήο θαη 
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απνηειεζκαηηθήο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο έλαληη ζηε ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο, κέζσ 

επίδεημεο δηαθφξσλ ηερληθψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα 

παξεκβαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο ζεξαπείαο (Redd et al., 2001). Σν 

παηδί παξαηεξεί δσληαλά ή κέζσ βίληεν ηελ επίδεημε κηαο ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία απφ έλα άιιν παηδί ηεο ειηθίαο ηνπ, ην νπνίν έρεη βηψζεη κηα 

παξφκνηα θαηάζηαζε. Σν παηδί πνπ θάλεη ηελ επίδεημε παξέρεη κηα αηζζεηεξηαθνχ 

ηχπνπ πιεξνθφξεζε (Alvarez & Marcos, 1997), θνηλνπνηψληαο ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα, επηδεηθλχνληαο δηάθνξεο ρξήζηκεο 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ 

άγρνπο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ θαηά ηε ζεξαπεία θαη πξνζνκνηψλνληαο κηα 

ζεηηθή ζπκπεξηθνξά αληηκεηψπηζεο θαη πξνζαξκνγήο. Σν παηδί πνπ παξαηεξεί απηή 

ηελ επίδεημε ελζαξξχλεηαη λα ελζηεξληζηεί φζα ηνπ παξνπζηάδνληαη (Last & 

Grootenhuis, 2012). 

Η κέζνδνο ηεο πξόβαο είλαη έλαο αθφκα ηξφπνο ελεκέξσζεο θαη εμνηθείσζεο ηνπ 

παηδηνχ ζε ζρέζε κε ηε ζεξαπεία θαη ηα απφηνθά ηεο. ηφρνο ηεο είλαη ην παηδί λα 

δνθηκάζεη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ έρεη δηδαρζεί κέζα απφ ξφινπο πνπ αθνξνχλ φια ηα 

ζηάδηα ηεο επεξρφκελεο αγρνγφλαο δηαδηθαζίαο Σα παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο 

θαινχληαη λα παίμνπλ έλα παηρλίδη πνπ λα έρεη ζρέζε κε φια φζα έρνπλ κάζεη απφ 

ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ηνπο έρεη παξαζρεζεί, ελψ παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη 

έθεβνη λα θάλνπλ κηα κηθξή επίδεημε (Alvarez & Marcos, 1997). Μέζα απφ απηέο ηηο 

δνθηκέο εληζρχεηαη ε πηνζέηεζε ζεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο θαη 

ζπκπεξηθνξψλ, παξέρνληαο ζην παηδί ηελ απαηηνχκελε ζηγνπξηά θαη αίζζεζε ειέγρνπ 

ηεο αζζέλεηαο (McCarthy et al., 1996).  

ηε ζπλέρεηα, νη γλσζηαθέο-ζπκπεξηθνξηζηηθέο παξεκβάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξεκβαηηθήο ζεξαπείαο είλαη νη ηερληθέο 

ραιάξσζεο, πεξηζπαζκνχ θαη ζηαδηαθήο απεπαηζζεηνπνίεζεο. Οη ηερληθέο 

ραιάξσζεο είλαη ε ζηαδηαθή κπτθή ραιάξσζε θαη νη αζθήζεηο αλαπλνήο. θνπφο 

ηνπο απνηειεί ε εθκάζεζε επίηεπμεο κηαο  βαζηάο ραιάξσζεο απφ ην άξξσζην παηδί, 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα κεησζεί ν πφλνο θαη ην άγρνο. ηελ πξννδεπηηθή κπτθή 

ραιάξσζε ην παηδί καζαίλεη ηελ δηαδνρηθή ελαιιαγή έληαζεο θαη ραιάξσζεο κπτθψλ 

νκάδσλ ελψ ζηηο αζθήζεηο αλαπλνήο καζαίλεη λα αλαπλέεη κε αξγφ ξπζκφ θαη βάζνο 

ψζηε ην ζψκα λα ραιαξψζεη. Ο αξγφο ξπζκφο ηεο αλαπλνήο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφο, θαζψο ε γξήγνξε αλαπλνή δεκηνπξγεί ππεξαεξηζκφ, δάιε θαη αηζζήκαηα 
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«πληγκνχ», ε νπνία δπζρεξάλεη ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο απφ ην παηδί θαη εληείλεη 

ηελ αθακςία ησλ κπτθψλ νκάδσλ (Alvarez & Marcos, 1997). Ζ ειεγρφκελε αλαπλνή 

ζπληειεί ηα κέγηζηα ζηε κείσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν επζχλεηαη γηα ηελ εγξήγνξζε (Last & Grootenhuis, 2012) θαη 

ζηελ αχμεζε ηνπ πεξηζπαζκνχ ηνπ παηδηνχ απφ ην επίπνλν θαη αγρνγφλν εξέζηζκα. 

Οη ηερληθέο απηέο ζπρλά απνηεινχλ κηα εληαία κέζνδν πνπ ην παηδί καζαίλεη κε ηε 

βνήζεηα εηδηθνχ θιηληθνχ ή καγλεηνθσλεκέλνπ πιηθνχ νδεγηψλ. Ζ εμάζθεζε 

βνεζάεη ζηε γξεγνξφηεξε θαη επθνιφηεξε επίηεπμε ραιάξσζεο. Αξθεηά ζπρλά, 

πξνθεηκέλνπ ηα κηθξφηεξα παηδηά λα απνθηήζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηερληθή απηή, 

καζαίλνπλ αλαπλένπλ ξπζκηθά θπζψληαο κέζα ζε ζεξπαληίλεο, φξγαλα πνπ 

παξάγνπλ ήρν, δεκηνπξγψληαο θπζαιίδεο ή παξάγνληαο ήρνπο ζθπξίγκαηνο θαηά ηελ 

εθπλνή (Alvarez &Marcos, 1997. McCarthy et al., 1996). 

Οη ηερληθέο ηνπ πεξηζπαζκνύ ηεο πξνζνρήο απνζθνπνχλ ζηελ εθηξνπή ηεο 

πξνζνρήο απφ ηελ παξεκβαηηθή δηαδηθαζία θαη ηα αξλεηηθά ηεο ζπκπηψκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχλ πφλν, άγρνο θαη δπζθνξία, ζηξέθνληάο ηελ ζε άιινπ είδνπο εξεζίζκαηα. 

Ο πεξηζπαζκφο απνηειεί κηα κέζνδν εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο ζε έλα είδνο δηεξγαζίαο 

πνπ ζπληειεί ζηελ αλακφξθσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ αηζζήκαηνο πφλνπ πνπ γίλεηαη 

αληηιεπηφ. Δίλαη κηα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη ζε παηδηά 

κηθξφηεξεο ειηθίαο φηαλ δελ ππάξρεη ε πνιπηέιεηα ηνπ ρξφλνπ (Landier & Tse, 

2010). Ο βαζκφο κείσζεο ηνπ αηζζήκαηνο πφλνπ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ βαζκνχ 

ελδηαθέξνληνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πεξηζπαζκνχ θαη ηνπ βαζκνχ ζπγθέληξσζεο ζε 

απηή (Alvarez &Marcos, 1997). Ωο εθ ηνχηνπ, νη αζζελείο ζπκκεηέρνπλ ζε πςεινχ, 

γηα εθείλνπο, ελδηαθέξνληνο δξαζηεξηφηεηεο. Ο πεξηζπαζκφο είλαη απνηειεζκαηηθφο 

θαζψο κεηψλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά ηνπ επίπνλνπ εξεζίζκαηνο, κεηψλνληαο ην 

αίζζεκα δπζθνξίαο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηή θξίλεηαη φηαλ επηηεπρζεί ε 

απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ παηδηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίπνλεο δηαδηθαζίαο. Οη 

ζηξαηεγηθέο πεξηζπαζκνχ εληζρχνπλ ζεκαληηθά ηελ πηνζέηεζε ζεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ απφ ην παηδί. Ο πεξηζπαζκφο ηεο πξνζνρήο κπνξεί λα ζπληειεζηεί κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, νη νπνίνη είλαη ν πεξηζπαζκφο κε ηε βνήζεηα εηθφλσλ, ε αθήγεζε 

ηζηνξηψλ θαη ε ρξήζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ειεθηξνληθά παηρλίδηα. 

Ο εηθνληθφο πεξηζπαζκφο έρεη σο ζηφρν ηε λνεξή ζπγθέληξσζε ηνπ παηδηνχ ζε κηα 

εηθφλα πνπ αληηπξνζσπεχεη έλα ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα ή γεγνλφο κε έληνλα 

ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία. Ζ εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεηαη θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ 
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ζεξαπεπηή ή απιψο δίλεηαη έλα αξρηθφ δεδνκέλν ζην παηδί, ην νπνίν δεκηνπξγεί ηε 

δηθή ηνπ ηζηνξία. Εεηείηαη ζπλήζσο απφ ην παηδί λα θαληαζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζε 

έλα επράξηζην πεξηβάιινλ, εζηηάδνληαο σο επί ην πιείζηνλ ζηηο ζσκαηηθέο αηζζήζεηο 

πνπ ζα κπνξνχζε δπλεηηθά λα βηψζεη κέζα ζε απηφ. Ζ ηερληθή απηή αμηνπνηεί ζε 

κέγηζην βαζκφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο θαληαζίαο ησλ παηδηψλ (Landier & Tse, 2010. 

McCarthy et al., 1996). Πξφθεηηαη γηα κηα απνηειεζκαηηθή ηερληθή ζηε κείσζε 

άγρνπο θαη δπζθνξίαο παηδηψλ κε θαξθίλν θάζε ειηθίαο, κε θαιχηεξεο αλαθνξέο ζε 

παηδηά άλσ ησλ νθηψ εηψλ (Landier & Tse, 2010).  

Ζ αθήγεζε ηζηνξηψλ είλαη κηα επηπιένλ ηερληθή πνπ ζπληειεί ζηνλ πεξηζπαζκφ 

ηεο πξνζνρήο ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν απφ ηελ παξεκβαηηθή δηαδηθαζία. Αξρηθά 

δηεθπεξαηψλεηαη κηα ζπδήηεζε κε ην παηδί ψζηε λα εδξαησζεί ε ζπκπάζεηά ηνπ πξνο 

ηνλ θιηληθφ. Αξθεηά ζπρλά ζηηο ηζηνξίεο απηέο δεκηνπξγείηαη κηα ζεηξά γεγνλφησλ 

φπνπ ζπκκεηέρεη ν αγαπεκέλνο ήξσαο ηνπ παηδηνχ απφ ηζηνξίεο, ηαηλίεο ή ζεηξέο. 

Καηφπηλ ν θιηληθφο πξνζαξκφδεη απηφ ην δεδνκέλν θαη δεκηνπξγεί κηα ηζηνξία φπνπ 

ην παηδί θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηελ αζζέλεηα θαη ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ απηή δέρεηαη βνήζεηα απφ ηνλ αγαπεκέλν ηνπ ήξσα. Έπεηηα ηελ 

αθεγείηαη ζην παηδί κε ζθνπφ ηελ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο θαη ηελ πξνζέιθπζε ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπ. ε κηα άιιε εθδνρή ηεο ηερληθήο απηήο, ε ηζηνξία απηή 

ζρεκαηίδεηαη απφ θνηλνχ κε ην παηδί (Krietmeyer & Heiney, 1992). Σνπ δίλεηαη ε 

επθαηξία λα θαληαζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ σο ελεξγφ πξφζσπν κέζα ζηελ ηζηνξία θαη ππφ 

ηε βνήζεηα ηνπ ήξσα θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζεξαπεπηή, ε ηζηνξία εθηπιίζζεηαη 

δηαδνρηθά θαηαθηψληαο δηάθνξα ζηάδηα θηάλνληαο ζηελ ηειηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

θνβηθήο δηαδηθαζίαο-γεγνλφηνο κέζα ζηελ ηζηνξία (Redd et al., 2001). Ζ ζπκκεηνρή 

ηνπ ζεξαπεπηή απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε κηαο αίζζεζεο θπξηαξρίαο απφ ην παηδί 

πάλσ ζηελ αζζέλεηα, ρηίδνληαο κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη παξέρνληαο κηα λέα 

πξννπηηθή αληηκεηψπηζεο θαη αληίιεςεο ηεο θαηάζηαζεο. Μέζα απφ απηέο ηηο 

ηζηνξίεο ην παηδί ελζαξξχλεηαη λα εμσηξηθεχζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ  θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ηζρπξέο ζπλαηζζεκαηηθέο εηθφλεο πνπ ζα αλαζηείινπλ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο άγρνπο (Krietemeyer & Heiney, 1992. Redd et al., 2001). Δλ γέλεη ε 

αθήγεζε ηζηνξηψλ είλαη κηα ηδηαίηεξα σθέιηκε πξνο ην παηδί θαζψο επηηξέπεη ηελ 

απειεπζέξσζε έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη θφβσλ, αλαθνπθίδεη απφ ην ζηξεο πνπ 

βηψλεη ην παηδί ιφγσ ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο αζζέλεηαο, απμάλεη ηνπο δηαζέζηκνπο 

πφξνπο αληηκεηψπηζεο θαη πξνζαξκνγήο, επηηξέπνληαο ζην παηδί λα ελζσκαηψζεη ηε 
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δεκηνπξγηθφηεηα θαη λα αλαπηχμεη ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ.  

Σέινο, αξθεηέο θνξέο σο κέζν απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο ρξεζηκνπνηνχληαη 

δηάθνξα παηρλίδηα θαη αληηθείκελα. Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έρνπλ ζρεδηαζηεί 

πνηθίια ειεθηξνληθά παηρλίδηα γηα ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο κε θαξθίλν, ηα νπνία 

απνδεηθλχνληαη απνηειεζκαηηθά ζηελ κείσζε ζπκπησκάησλ δπζθνξίαο θαη 

παξελεξγεηψλ ηεο ζεξαπείαο (Alvarez &Marcos, 1997).  

Η ηερληθή ηεο ζπζηεκαηηθήο απεπαηζζεηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη κε ζηφρν 

ηελ ηξνπνπνίεζε αληηδξάζεσλ απνζηξνθήο θαη απνθεπθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε 

εξεζίζκαηα ηεο ζεξαπείαο. Λφγνπ ράξε έλα παηδί κπνξεί λα εκθαλίζεη έληνλν άγρνο 

ζηε ζέα ελφο αηφκνπ απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ή θαηά ηελ επαθή κε έλα 

ηαηξηθφ εξγαιείν εμέηαζεο. Σν παηδί εθηίζεηαη ζηαδηαθά, κε ηεξαξρηθφ ηξφπν ζε κηα 

ζεηξά ηέηνησλ εξεζηζκάησλ, μεθηλψληαο απφ ην ιηγφηεξν θνβηθφ, ζε ζηηγκέο πνπ είλαη 

ήξεκν. Ζ έθζεζε ζε απηά γίλεηαη κε άκεζε επαθή ή εηθνληθά κέζσ θαληαζηαθήο 

εκπινθήο. Ζ πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε ζηαδηαθή επαθή θαη εμάζθεζε κε ην θνβηθφ 

εξέζηζκα-γεγνλφο νδεγεί ζηελ εμνηθείσζε κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγεί θαη 

αληίζηνηρα ζε κεησκέλα αηζζήκαηα δπζθνξίαο θαη θφβνπ έλαληη ζε απηφ 

(Kuppenheimer & Brown, 2002). 

Σέινο, αθνχ ε ζεξαπεία έρεη νινθιεξσζεί, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ην 

παηδί ζα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεη ηηο ηερληθέο πνπ έρεη δηδαρζεί, έρεη δεκηνπξγεζεί ε 

ηερληθή ηεο ζεηηθήο αλαηξνθνδόηεζεο. Με απηή ηελ απιή ηερληθή ην παηδί 

ελζαξξχλεηαη λα εθαξκφδεη ηηο ηερληθέο πνπ έρεη δηδαρζεί θαη επηδεηθλχεη ζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, κέζα απφ επζείεο δεισηηθέο πξνηάζεηο ζεηηθήο ελίζρπζεο ή 

αληακνηβέο θαη επηβξαβεχζεηο. Μάιηζηα, ζε πεξίπησζε πνπ δελ εθαξκφδνληαη νη 

επηζπκεηέο ζηξαηεγηθέο, ην παηδί ελζαξξχλεηαη λα αλαδηνξγαλψζεη ηηο ζθέςεηο θαη 

ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ κέζα απφ κηα ζπλαηζζεκαηηθή αλαζθφπεζε, ψζηε λα θαηαλνήζεη 

φια φζα ην θνβίδνπλ θαη λα ηα αληηκεησπίζεη κε ηηο κεζφδνπο πνπ έρεη δηδαρζεί 

(Redd et al., 2001). Πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ ηε 

ζεξαπεπηηθή νκάδα ή απφ ηνπο γνλείο (Last & Grootenhuis, 2012) θαη απμάλεη ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ παξέρεη έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν ψζηε λα εθαξκφζεη 

ηηο ηερληθέο πνπ γλσξίδεη κε ζθνπφ λα κεηψζεη ηα αηζζήκαηα πφλνπ, άγρνπο θαη 

δπζθνξίαο πνπ δεκηνπξγεί ε αζζέλεηα θαη ε ζεξαπεία ηεο. 
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Ζ ρξήζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γλσζηαθψλ-ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ηερληθψλ 

ζε παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα παηδηά θαη εθήβνπο κε θαξθίλν είλαη 

ηδηαίηεξα κεγάιε θαη απνηειεζκαηηθή. Οη έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ εζηηάδνπλ ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

αληηκεησπίζνπλ αηζζήκαηα πφλνπ, άγρνπο, δπζθνξίαο, λαπηίαο θαη εκέηνπ (Redd et 

al., 2001). Οη κέζνδνη απηέο έρνπλ απνδείμεη φηη δηαζέηνπλ γεξά ζεκέιηα φηαλ 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζάξεζηεο επηπηψζεηο πνπ βηψλεη ην παηδί θαη ν 

έθεβνο κε θαξθίλν ιφγσ ηεο θαηάζηαζήο ηνπ (Liossi, 1999). 

ε έξεπλα ησλ McCarthy et al. (1996) βξέζεθε πσο έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

παηδηαηξηθψλ νγθνινγηθψλ κνλάδσλ ρξεζηκνπνηεί απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ηερληθέο σο 

κέζνδν παξέκβαζεο, αμηνινγψληαο ηεο σο θαηαιπηηθέο ζηε κείσζε ησλ επηπέδσλ 

άγρνπο θαη πφλνπ πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά θαη νη έθεβνη κε θαξθίλν. Οη γνλείο 

αμηνινγνχλ επίζεο ζεηηθά ηηο παξεκβάζεηο απηέο, ηδίσο ηελ ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε 

πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηα παηδηά (Miller et al., 1998) θαη δείρλνπλ πξνζπκία ζηελ 

εθκάζεζε ηερληθψλ κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ην άξξσζην παηδί ηνπο (Broome et al., 

1998). 

Όζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ απηψλ, έρνπλ δηεμαρζεί 

πνηθίιεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ην ζέκα. ε κία έξεπλα ησλ Jay et al. (1987), κειεηήζεθε 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο παθέηνπ γλσζηαθήο-ζπκπεξηθνξηζηηθήο παξέκβαζεο ζε 

73 παηδηά  κε θαξθίλν, ππφ δηαδηθαζία αλαξξφθεζεο κπεινχ ησλ νζηψλ, ειηθίαο 3½ 

έσο 13 εηψλ, ζε ζχγθξηζε κε θαξκαθνινγηθή ζεξαπεία. Υξεζηκνπνηήζεθε 

κνληεινπνίεζε, φπνπ ηα παηδηά παξαθνινχζεζαλ 2 ληνθηκαληέξ φπνπ έλα παηδί 

εμεγνχζε ηε δηαδηθαζία κεηακφζρεπζεο κπεινχ ησλ νζηψλ θαη θνηλνπνηνχζε ζθέςεηο 

θαη ζπλαηζζήκαηά ηνπ, αλαπλεπζηηθέο αζθήζεηο, πεξηζπαζκφο, φπνπ ηα παηδηά 

δεκηνχξγεζαλ κηα ηζηνξία κε ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο ήξσεο, ζεηηθή θηλεηνπνίεζε κε 

ρξήζε αληακνηβψλ φηαλ έθαλαλ φ, ηη θαιχηεξν κπνξνχζαλ θαη πξφβα ζπκπεξηθνξάο 

φπνπ παηδηά κηθξήο ειηθίαο θιήζεθαλ λα πξνζπνηεζνχλ κηα αλαξξφθεζε κπεινχ ησλ 

νζηψλ ζε κηα θνχθια θαη ηα κεγαιχηεξα λα θάλνπλ κηα επίδεημε. Απνηέιεζκα ηεο 

έξεπλαο ήηαλ ε ζεκαληηθή κείσζε ηεο δπζθνξίαο πνπ πξνθαιεί ε παξεκβαηηθή 

δηαδηθαζία ηεο αλαξξφθεζεο κπεινχ ησλ νζηψλ ζηα παηδηά κε θαξθίλν. 

Μηα ζεηξά εξεπλψλ επίζεο απφ ηνλ Jay θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη 

ζε Ellis & Spanos, 1994. Liossi, 1999), ζπλέηεηλαλ ζηελ απφδεημε ηεο 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ γλσζηηθψλ-ζπκπεξηθνξηζηηθψλ παξεκβάζεσλ. ε  έξεπλα 

παηδηψλ ειηθίαο 3-7 εηψλ, πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζίεο αλαξξφθεζεο κπεινχ ησλ 

νζηψλ θαη νζθπνλσηηαίσλ παξαθεληήζεσλ, νη παξεκβάζεηο απηέο κείσζαλ έσο θαη 

θαηά 50% ηελ αλαθεξφκελε δπζθνξία παηδηψλ. ε επφκελε έξεπλα 56 παηδηψλ 3 έσο 

13 εηψλ κε ιεπραηκία δηαπηζηψζεθε φηη ηα παηδηά πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ νκάδα 

φπνπ εθαξκφζηεθε γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή παξέκβαζε εκθάληζαλ κεησκέλα 

πνζνζηά αξηεξηαθήο πίεζεο, αηζζεκάησλ πφλνπ θαη δπζθνξίαο, ζε ζχγθξηζε κε ηα 

ππφινηπα πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζπλζήθεο ειέγρνπ πξνζνρήο θαη ρνξήγεζεο 

ζηνκαηηθήο δηαδεπάκεο. Σέινο, κηα ηξίηε ηνπο έξεπλα ζε 18 παηδηά κε θαξθίλν ππφ 

δηαδηθαζία αλαξξφθεζεο κπεινχ ησλ νζηψλ, έδεημε πσο νη γλσζηαθέο-

ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο θαη παξεκβάζεηο είλαη ην ίδην απνηειεζκαηηθέο κε ηελ 

εθαξκνγή γεληθήο αλαηζζεζίαο. 

Ζ δηάξθεηα ησλ επηδξάζεσλ ησλ γλσζηηθψλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ παξεκβάζεσλ 

είλαη ζεκαληηθή, θαζψο έρεη βξεζεί φηη ηα ζεηηθά ηνπο απνηειέζκαηα δηαξθνχλ αθφκα  

θαη 6 κήλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο. Έλα αθφκα πιενλέθηεκα πνπ δηαζέηνπλ είλαη ε 

αζθάιεηα πνπ ηηο δηέπεη θαη ην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρξεηάδεηαη έσο ηελ 

επίηεπμε ηεο αλάθακςεο, ελψ παξάιιεια δελ απαηηνχλ επηπιένλ ρξφλν εμέηαζεο θαη 

ζεξαπείαο απφ ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα, επηηξέπνληαο έηζη ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε 

λέεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εληζρχζνπλ ζεκαληηθά ηελ νκαιφηεηα ηεο πεξεηαίξσ  

ςπρνθνηλσληθήο εμέιημήο ηνπ (Kuppenheimer & Brown). 

3.2 Ύπλσζε 

Ζ χπλσζε απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο γηα παηδηά θαη εθήβνπο κε θαξθίλν. Πξφθεηηαη γηα κηα 

κέζνδν πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κεγάιε ζεσξεηηθή δηαθσλία σο πξνο ηνλ νξηζκφ ηεο, 

σζηφζν ζχκθσλα κε ηελ 30
ε
 ππνδηαίξεζε ηεο Α.Ρ.Α., νξίδεηαη σο «κηα θαηάζηαζε 

ζπλείδεζεο πνπ πεξηιακβάλεη εζηηαζκέλε πξνζνρή θαη κεησκέλε πεξηθεξηθή 

επίγλσζε, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ εληζρπκέλε ηθαλφηεηα απφθξηζεο ζε ππνδείμεηο 

(Elkins, Barabasz, Council & Spiegel, 2015). Σν άηνκν κπνξεί λα θζάζεη ζε έλαλ 

πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο πνπ ηνπ επηηξέπεη λα απνδερζεί ππνβνιέο γηα ρξήζε 

ζηξαηεγηθψλ θαη ηερληθψλ αληηκεηψπηζεο ηεο αζζέλεηαο κε έλαλ απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν. Γελ ζεσξείηαη σο έλα μερσξηζηφ είδνο ζεξαπείαο, αιιά σο κηα κέζνδνο πνπ 

κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε άιιεο θαη λα δεκηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο. 
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Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία φπνπ ν αζζελήο καζαίλεη λα επηθεληξψλεηαη ζε λνεξέο 

θαη επράξηζηεο εηθφλεο ή ζθέςεηο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην θνβηθφ θαη ζηξεζνγφλν 

εξέζηζκα θαη φηαλ θζάζεη ζε κηα θαηάζηαζε ραιάξσζεο, ν θιηληθφο αξρίδεη κηα ζεηξά 

ππαηληγκψλ-πξνηάζεσλ(Redd et al., 2001)  πνπ αθνξνχλ αιιαγέο ζρεηηθά κε ηελ 

αληηθεηκεληθή χπαξμε, ηελ αληηιεπηηθφηεηα, ηελ αηζζεηηθφηεηα, αιιά θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ αζζελή (Tome-Pires & Miro, 

2012).  

Οη παξεκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ χπλσζε σο κέζνδν απνζθνπνχλ ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο ζηε κείσζε ησλ αηζζεκάησλ πφλνπ πνπ δεκηνπξγεί ε αζζέλεηα ηνπ 

θαξθίλνπ ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο. Ο πφλνο απνηειεί κηα πνιπδηάζηαηε εκπεηξία 

γηα ηα παηδηά θαη ε χπλσζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο 

δπζθνξίαο πνπ δεκηνπξγείηαη θαη ηελ εθκάζεζε ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ην 

παηδί λα ειέγμεη ηα αηζζήκαηα πφλνπ (Richardson et al., 2006). 

Βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ε εζηηαζκέλε πξνζνρή, ε απνξξφθεζε, 

ν ελ κέξεη δηαρσξηζκφο απφ ην πεξηβάιινλ θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δερζεί ηελ 

χπλσζε. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε χπλσζε ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε θαξθίλν 

ρξεζηκνπνηνχληαη εηθφλεο κε ζθνπφ ηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο θαη ηε ραιάξσζε. Ζ 

ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα δεκηνπξγνχλ κε ηελ θαληαζία ηνπο θάλεη ηε ρξήζε 

θαληαζηαθψλ θαη εηθνληθψλ ηζηνξηψλ έλα πνιχ απνηειεζκαηηθφ κέζν επίηεπμεο ηεο 

χπλσζεο. θνπφο είλαη ην παηδί λα ηνπνζεηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε απηέο ηηο εηθφλεο 

θαη λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε απηέο θαη λα απνζπλδεζεί απφ ηελ επίπνλε 

θαηάζηαζε ηελ νπνία αληηκεησπίδεη. Ζ κέζνδνο ηεο χπλσζεο κπνξεί κάιηζηα λα 

πξνζαξκνζηεί πάλσ ζηηο αλάγθεο, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ 

(Richardson et al., 2006). Δπίζεο, ηα παηδηά έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα έπεηηα απφ 

εθπαίδεπζε λα κάζνπλ ηελ απηφ-χπλσζε, δειαδή λα επηηπγράλνπλ ηελ χπλσζε απφ 

κφλα ηνπο ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε ζεξαπεπηή, κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ην παηδί είλαη κφλν ηνπ, αηζζάλεηαη πφλν θαη δπζθνξία θαη ζέιεη λα 

ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε, ψζηε λα ληψζεη θπξίαξρνο πάλσ ζε απηή (Richardson et al., 

2006). 

Μπνξεί λα ζπλάγεη θαλείο ην ζπκπέξαζκα φηη ε χπλσζε θαη ν πεξηζπαζκφο ηεο 

πξνζνρήο βαζίδνληαη ζε παξφκνηνπο κεραληζκνχο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο 

ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ. Ωζηφζν έρεη απνδεηρζεί φηη αθφκα θαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ 
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χπλσζε σο απιά θαη κφλν ραξαθηεξηζκφ κηαο ηερληθήο παξέκβαζεο είλαη 

ειθπζηηθφηεξε γηα ηνπο αζζελείο, νη νπνίνη κάιηζηα απνδίδνπλ θαιχηεξα (Redd et al., 

2001).  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο χπλσζεο ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε 

θαξθίλν έρεη απνδεηρζεί κε ζπλέπεηα κέζα απφ κηα πνηθηιία εξεπλψλ. Δίηε απφ κφλε 

ηεο, είηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο ηερληθέο, ε χπλσζε επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα 

ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε θαξθίλν (Tome-Pires & Miro, 2012). Ο πφλνο, ε δπζθνξία, 

αιιά θαη νη παξελέξγεηεο ηεο ζεξαπείαο ηεο αζζέλεηαο φπσο ε λαπηία θαη ν έκεηνο 

κεηψλνληαη ζεκαληηθά κεηά ηελ χπλσζε ηνπ παηδηνχ.  

ε έξεπλα ησλ Hilgard & LeBaron (1982) ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ρξήζεο ηεο χπλσζεο κε ζθνπφ ηεο κείσζεο ηνπ πφλνπ θαη ηνπ άγρνπο ζε 24 παηδηά 

θαη εθήβνπο 6 έσο 19 εηψλ, ππφ ηε δηαδηθαζία αλαξξφθεζεο κπεινχ ησλ νζηψλ, 

βξέζεθαλ ζεκαληηθέο κεηψζεηο αλαθεξφκελνπ πφλνπ θαη άγρνπο απφ ηελ πξψηε 

θηφιαο ζπλεδξία χπλσζεο. Ζ χπλσζε κπνξεί λα ζπγθξηζεί θαη κε άιιεο κεζφδνπο, 

επηθέξνληαο ηα ίδηα ή θαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Οη Zeltzer & LeBaron (1982) 

ζπλέθξηλαλ ηελ χπλσζε κε κε-ππλσηηθέο ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο, φπσο 

αλαπλεπζηηθέο αζθήζεηο θαη πεξηζπαζκφο πξνζνρήο ζε 27 παηδηά θαη εθήβνπο 6 έσο 

17 εηψλ ππφ δηαδηθαζία αλαξξφθεζεο κπεινχ ησλ νζηψλ θαη ζε 22 παηδηά θαη 

εθήβνπο 6 έσο 17 εηψλ ππφ δηαδηθαζία νζθπνλσηηαίαο παξαθέληεζεο θαη βξήθαλ φηη 

ε χπλσζε ήηαλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή ζηε κείσζε ηεο δπζθνξίαο πνπ 

δεκηνπξγνχλ απηέο νη δηαδηθαζίεο. 

ε έξεπλά ηνπο ην 1999 νη Liossi & Hatira ζπλέθξηλαλ ηελ θιηληθή χπλσζε κε κηα 

γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή εθπαίδεπζε γηα ηε κείσζε πφλνπ θαη δπζθνξίαο. ηελ 

έξεπλα ζπκκεηείραλ 30 παηδηά 5 έσο 15 εηψλ κε θαξθίλν, ηα νπνία βξηζθφηαλ ζε 

δηαδηθαζία αλαξξφθεζεο κπεινχ ησλ νζηψλ. Υσξίζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο, φπνπ 

ζηελ πξψηε ρνξεγήζεθε έλα παθέην γλσζηηθήο-ζπκπεξηθνξηζηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

πεξηειάκβαλε αζθήζεηο ραιάξσζεο, αλαπλνήο θαη γλσζηηθφ αλαζρεκαηηζκφ. ηελ 

δεχηεξε νκάδα ρξεζηκνπνηήζεθε κηα ππνβνιή πξνηάζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηνλ πφλν, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χπλσζεο θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο. Ζ ηξίηε νκάδα παηδηψλ 

έιαβε κηα έλεζε ιηδνθαΐλεο. Απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη ηα παηδηά ζηηο νκάδεο 

χπλσζεο θαη γλσζηηθήο-ζπκπεξηθνξηζηηθήο εθπαίδεπζεο αλέθεξαλ ιηγφηεξα 

αηζζήκαηα πφλνπ ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά ηεο ηξίηεο νκάδαο θαη ηα παηδηά ζηελ 
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νκάδα γλσζηηθήο-ζπκπεξηθνξηζηηθήο εθπαίδεπζεο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξε δπζθνξία 

θαη άγρνο απφ απηή πνπ αλέθεξαλ ηα παηδηά ζηελ νκάδα ηεο χπλσζεο. 

Ζ χπλσζε επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα επίζεο φηαλ ζπλδπάδεηαη θαη κε άιιεο 

κεζφδνπο θαη κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ζεκαληηθή πξνέθηαζε ζε θαξκαθνινγηθή 

παξέκβαζε επί ηεο αζζέλεηαο (Richardson et al., 2006). Μηα κειέηε ησλ Liossi, 

White & Hatira (2006) ζε 45 παηδηά 6-16 εηψλ κε θαξθίλν, ζπλέθξηλε ηε ζπλδπαζηηθή 

ρξήζε ηνπηθήο αλαηζζεζίαο θαη χπλσζεο κε ηε ρξήζε απιψο ηνπηθήο αλαηζζεζίαο, κε 

ζθνπφ ηελ αλαθνχθηζε πφλνπ θαη άγρνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ παξεκβαηηθέο 

δηαδηθαζίεο νζθπνλσηηαίαο παξαθέληεζεο. Δπίζεο δηεξεπλήζεθε ε ηθαλφηεηα ησλ 

παηδηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απφ κφλα ηνπο ηελ κέζνδν ηεο χπλσζεο θαη εάλ ηα 

απνηειέζκαηα εμαξηψληαη απφ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα παηδηά είλαη επηδεθηηθά ζηελ 

χπλσζε. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην νγθνινγηθφ ηκήκα ηνπ παηδηαηξηθνχ λνζνθνκείνπ 

Αζελψλ «Αγιαΐα Κπξηαθνχ». Σα παηδηά κνηξάζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο κε 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. ηελ πξψηε νκάδα ρνξεγήζεθε ηνπηθφ αλαηζζεηηθφ, ζηε 

δεχηεξε ηνπηθφ αλαηζζεηηθφ θαη χπλσζε θαη ζηελ ηξίηε νκάδα δεκηνπξγήζεθε κηα 

ζπλζήθε πξνζνρήο κε ρξήζε ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ. Σα παηδηά πνπ ηνπνζεηήζεθαλ 

ζηελ νκάδα πνπ ρνξεγήζεθε ν ζπλδπαζκφο ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ θαη χπλσζεο 

εκθάληζαλ ηε κεγαιχηεξε κείσζε αηζζεκάησλ πφλνπ θαη άγρνπο. Δπίζεο βξέζεθε φηη 

ηα παηδηά πνπ θαηάθεξλαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κφλα ηνπο ηελ χπλσζε ελίζρπαλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο χπλσζεο απφ ζεξαπεπηή θαη ηα δηαηεξνχζαλ έσο θαη 6 κήλεο κεηά 

ηελ αξρηθή παξέκβαζε. Ωζηφζν ζε πξνεγνχκελε έξεπλα ησλ Liossi & Hatira (2003) 

βξέζεθε φηη εάλ ηα παηδηά κεηαβαίλνπλ απφ ηελ χπλσζε κε ηε βνήζεηα θιηληθνχ ζε 

χπλσζε απφ ηνλ εαπηφ ηνπο, ηα απνηειέζκαηα ζηα αηζζήκαηα πφλνπ θαη άγρνπο είλαη 

κεησκέλα. Σέινο, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα παηδηά ήηαλ επηδεθηηθά ζηελ χπλσζε 

βξέζεθε φηη ζπζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο χπλσζεο, εηδηθά ζηελ 

δεχηεξε νκάδα, πξάγκα πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ έξεπλα ησλ Hawkins θαη 

ζπλεξγαηψλ (1998) ζε 30 παηδηά ειηθίαο 6 έσο 17 εηψλ κε ιεπραηκία θαη κε-Hodgkin 

ιέκθσκα, ηα νπνία ιάκβαλαλ νζθπνλσηηαία παξαθέληεζε. 

ε παξφκνηα έξεπλα απφ ηνπο ίδηνπο ζπγγξαθείο (Liossi, White & Hatira, 2009) 

εξεπλήζεθαλ νη επηδξάζεηο ηνπ ζπλδπαζκνχ χπλσζεο θαη ηνπηθήο αλαηζζεζίαο ζην 

επίπεδν αλαθνχθηζεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη θιεβηθέο ελέζεηο θαη ην άγρνο. Δπίζεο, 

αληηθείκελν ηεο έξεπλα απνηεινχζε θαη ην εάλ ε παξέκβαζε ζα επεξέαδε ζεηηθά ην 

άγρνο ησλ γνλέσλ. πκκεηέρνληεο ήηαλ 45 παηδηά 6 έσο 16 εηψλ θαη νη γνλείο ηνπο. 
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Υσξίζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο κε ηηο ίδηεο ζπλζήθεο φπσο ζηελ παξαπάλσ έξεπλα. Σα 

παηδηά πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ νκάδα ζπλδπαζηηθήο ρνξήγεζεο αλαηζζεηηθνχ θαη 

χπλσζεο αλέθεξαλ φηη είραλ ιηγφηεξν άγρνο ελ αλακνλή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξεκβαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κηθξφηεξα αηζζήκαηα πφλνπ. Παξάιιεια ε 

ζπκπεξηθνξά δπζθνξίαο πνπ εκθάληδαλ ήηαλ ιηγφηεξε ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο 

νκάδεο. Δπίζεο νη γνλείο ησλ παηδηψλ απφ ηελ νκάδα απηή αλέθεξαλ ιηγφηεξν άγρνο 

ζρεηηθά κε ηελ παξεκβαηηθή δηαδηθαζία, ελ ζπγθξίζεη κε ηνπο γνλείο ησλ ππνινίπσλ 

παηδηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο είραλ επίζεο ζεκαληηθή δηάξθεηα. 

 Ζ χπλσζε κεηψλεη επίζεο θαη ηηο παξελέξγεηεο θαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο ζεξαπείαο 

ηεο αζζέλεηαο, φπσο ν έκεηνο θαη ε λαπηία. Μηα έξεπλα ησλ Zeltzer et al. (1983) 

θαηέδεημε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο χπλσζεο ζηε κείσζε εκέηνπ πνπ δεκηνπξγεί ε 

ρεκεηνζεξαπεία ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο. Οη 12 ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 10 έσο 20 

εηψλ αλέθεξαλ ζηαδηαθή κείσζε ησλ επεηζνδίσλ εκέηνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

χπλσζεο θαη επίζεο αλέθεξαλ κεησκέλα επίπεδα άγρνπο 6 κήλεο αξγφηεξα. 

Δλ θαηαθιείδη, αλ θαη ακθηιεγφκελε, ε χπλσζε απνηειεί κηα πνιιά ππνζρφκελε 

ηερληθή γηα ςπρνθνηλσληθή παξέκβαζε ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε θαξθίλν. Δίλαη κηα 

αζθαιήο ηερληθή, ρσξίο παξελέξγεηεο ή αλεπηζχκεηεο αιιειεπηδξάζεηο κε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ρσξίο επίδξαζε ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παηδηνχ, 

ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ελ γέλεη θαη ζε δηάθνξεο άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχλ πφλν θαη δπζθνξία ζε έλα άηνκν (Liossi et al., 2006). Σα παηδηά 

θαίλεηαη λα δηαζθεδάδνπλ θαη λα ιακβάλνπλ επραξίζηεζε απφ ηελ χπλσζε ελψ 

παξάιιεια αλαθνπθίδνληαη, ρηίδνληαο κηα ακνηβαία ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνλ 

ζεξαπεπηή (Liossi, 1999). 

 

3.3 Φπρνεθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο 

Ζ ςπρνεθπαίδεπζε είλαη ε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζε άηνκα κε κηα παζνινγηθή 

θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηά ηνπο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαη επθνιφηεξε 

θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζή ηεο. Οη ςπρνεθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο είλαη απηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε κέζνδν, ψζηε ηα παηδηά θαη νη έθεβνη κε θαξθίλν λα 

απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηελ 

πξνζαξκνγή ζηελ αζζέλεηα θαη ζηε ζπδήηεζε πάλσ ζε ζρεηηθά κε απηή ζέκαηα 
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(Bradlyn et al., 2003. Wu et al., 2013). Οη παξεκβάζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ 

παξαδνρή φηη ε νκαιή πξνζαξκνγή ζε κηα αζζέλεηα είλαη ζπλάξηεζε ηεο άξηηαο 

γλψζεο πάλσ ζε απηήλ θαη ησλ καζεκέλσλ κεραληζκψλ πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζε κηα 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηεο. Παιαηφηεξα ζεσξνχληαλ φηη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ 

ζην παηδί κπνξεί λα ηνπ δεκηνπξγήζεη αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο θαη θφβνπ, σζηφζν 

πιένλ ε βηβιηνγξαθία ζηεξίδεη επζέσο ηελ αλαγθαηφηεηα παξνρήο αλαπηπμηαθά 

θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ ζην παηδί, κε ηνλ ηξφπν πνπ εθείλν επηβάιιεη, δίλνληαο 

πξνζνρή ζηε γιψζζα θαη ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα ηέηνηα ζπδήηεζε 

(Hicks & Lavender, 2001). Όηαλ ηα παηδηά έρνπλ θελά ζηηο γλψζεηο ηνπο πάλσ ζε έλα 

ζέκα, έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνζπαζνχλ λα ηα θαιχςνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο 

αληηιήςεηο θαη θαηαζθεπέο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα δπζθνιέςεη νπνηαδήπνηε 

παξέκβαζε. Σα παηδηά θαίλεηαη λα αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά αθφκα θαη ζε 

ςπρνεθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ έλαλ παζεηηθφ ξφιν (Beale et al., 

2003). 

Οη παξεκβάζεηο απηέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ δηάθνξεο κνξθέο θαη ρξεζηκνπνηνχλ 

δηάθνξα κέζα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Υξεζηκνπνηνχληαη πιεξνθνξίεο απιψο κέζα 

απφ έληππν πιηθφ ή ζεκηλαξηαθνχ ηχπνπ εθπαίδεπζε, παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε 

εθπαηδεπηηθέο νκάδεο ή κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ (Barlow & Ellard, 2004). Σα παηδηά θαη νη έθεβνη σο 

επί ην πιείζηνλ ειθχνληαη απφ δηαδξαζηηθά κέζα πιεξνθφξεζεο, φπσο είλαη ην 

δηαδίθηπν, εθπαηδεπηηθά CD-ROM θαη ειεθηξνληθά βηληενπαηρλίδηα πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί εηδηθά. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έρεη δψζεη απηή ηε κεγάιε δπλαηφηεηα 

εηζρψξεζεο ζηα ελδηαθέξνληα ηεο λέαο γεληάο παηδηψλ πνπ έρνπλ κεγαιψζεη ζε έλαλ 

θφζκν ηερλνινγίαο θαη λα θαηαζηήζνπκε απηέο ηηο εθαξκνγέο έλα πνιχηηκν εξγαιείν  

(Suzuki & Kato, 2003). Ζ αξρηθή ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ βηληενπαηρληδηψλ ζε 

παηδηά κε θαξθίλν απνζθνπνχζε ζηε βνήζεηα απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο απφ επίπνλα 

εξεζίζκαηα θαη αξγφηεξα εμειίρζεθε ζε έλα κέζν παξέκβαζεο κε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία ζε παηδηά πνπ λνζνχλ, ελψ 

επίζεο ρξεζηκεχνπλ θαη σο κέζν πξφιεςεο ηεο αζζέλεηαο ζε πγηείο πιεζπζκνχο. 

Κχξην πιενλέθηεκα ησλ δηαδξαζηηθψλ κέζσλ πιεξνθφξεζεο είλαη φηη επηηξέπνπλ 

ζηνλ αζζελή λα έρεη έλαλ έιεγρν ζην πεξηερφκελν θαη φηη εηζάγνπλ δηάθνξνπο 

ηξφπνπο παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, φπσο γξαθήκαηα, πίλαθεο θη επίζεο νπηηθά 

εθέ θαη θηλνχκελα ζρέδηα πνπ θάλνπλ ηελ κάζεζε ειθπζηηθφηεξε θαη ελδηαθέξνπζα, 
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εηδηθφηεξα γηα ηα παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο (Bradlyn et al., 2003). Αθφκε θαη παηδηά 

ηα νπνία δελ έρνπλ ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ ζεκαληηθά. Ζ κάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κάιηζηα κπνξεί λα θαηαζηεί 

επθνιφηεξε φηαλ έρεη ζρεδηαζηεί έλα εηδηθφ πεξηβάιινλ πνιπκέζσλ,  φπνπ 

απαηηνχληαη ελέξγεηεο απφ ηα παηδηά, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε γλψζε θαη φηαλ ην 

παηδί έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δνθηκάζεη ηηο ηδέεο ηνπ ζην πεξηβάιινλ απηφ. Σν 

δηαδίθηπν κπνξεί λα θαηαζηεί επίζεο έλα ρξήζηκν κέζν ςπρνεθπαηδεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ, δηφηη δηαζέηεη κηα ηεξάζηηα γθάκα βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη πεγψλ 

πιεξνθφξεζεο, δεδνκέλεο ηεο δεκνηηθφηεηάο ηνπ θαη ηεο κεγάιεο ρξήζεο ηνπ ζε 

παηδηά θαη εθήβνπο θάζε ειηθίαο, ελψ παξάιιεια επηηξέπεη σο έλα βαζκφ ζην παηδί 

λα ελεξγήζεη απφ κφλν ηνπ θαη λα επηθνηλσλήζεη κε άιινπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ 

ίδηα αζζέλεηα (Suzuki & Kato, 2003).  Παξάιιεια, νη γνλείο κπνξνχλ λα 

ελεκεξψλνληαη επίζεο θαη λα βνεζνχλ απνηειεζκαηηθά ηα παηδηά ηνπο. Ωζηφζν ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ σο κέζν ςπρνεθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

είλαη ε απξφζσπε κνξθή επηθνηλσλίαο, ε κηθξή θνηλσληθή εκπινθή ηνπ παηδηνχ κε 

ζπλνκειίθνπο θαη ε κε ειεγρφκελε πξνέιεπζε αξθεηψλ πεγψλ, ζπλεπψο ζα πξέπεη  

λα ρξεζηκνπνηείηαη κε εηδηθφ ζρεδηαζκφ, πξνζνρή θαη επίβιεςε. 

Μηα έξεπλα ησλ Schiffan, Csongradi θαη Suzuki (2008) ζε 16 εθήβνπο θαη 

λεαξνχο ελήιηθεο κε θαξθίλν, ειηθίαο 13 έσο 29 εηψλ ζπκπέξαλε πσο έρνπλ κεγάιε 

ηάζε λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία ζην δηαδίθηπν. 

Γείρλνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζε ηζηνζειίδεο πνπ παξέρνπλ άξηηα πιεξνθφξεζε θαη 

ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπλνκηιίαο κε άιινπο αζζελείο θαη ελαζρφιεζεο κε 

ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ παηρλίδηα. Αθφκε θαη ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο, ην πνζνζηφ ησλ 

παηδηψλ κε θαξθίλν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο 

μεπεξλά ην 95% (Suzuki & Kato, 2003). 

Ζ επίδξαζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε κεζφδνπο ςπρνεθπαίδεπζεο γηα 

παηδηά θαη εθήβνπο κε θαξθίλν έρεη εξεπλεζεί ζεκαληηθά. Οη Wu θαη ζπλεξγάηεο 

(2013) ζρεδίαζαλ κηα ςπρνεθπαηδεπηηθή παξέκβαζε γηα 58 παηδηά κε θαξθίλν, 

έρνληαο σο ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο ζηε βειηίσζε ηνπ 

ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ηεο αζζέλεηαο κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο θαη 

ηεο απνδνρήο ηεο απφ ηα παηδηά. Παξαζρέζεθαλ ζηα παηδηά κέζσ ελφο εγρεηξηδίνπ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο ψζηε λα 

δηεπθνιπλζεί ε ηαπηνπνίεζε θαη ε ρξήζε απνηειεζκαηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ 
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ζπληεινχλ ζε απηφ. Ζ παξέκβαζε απνηεινχηαλ απφ ηξία κέξε, δηάξθεηαο 1-1½ ψξαο, 

εληφο κηαο εβδνκάδαο ζπλνιηθά. Ζ ηξίηε ελφηεηα επαλαιήθζεθε μαλά κεηά απφ 

δηάζηεκα ελφο θαη ηξηψλ κελψλ κεηά ηελ αξρηθή εθαξκνγή. Ζ πξψηε ελφηεηα 

αθνξνχζε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη 

παξελέξγεηεο ηεο ζεξαπείαο θαη ε λνζειεία θαη δηάθνξεο αξρέο απηνβνήζεηαο. Ζ 

δεχηεξε ελφηεηα απνζθνπνχζε ζηελ ελζσκάησζε θαη εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ 

απηνβνήζεηαο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε θάζε θαη ζηελ πηνζέηεζε 

απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο, φπσο πεξηζπαζκφο, ζεηηθή ζθέςε θαη 

άιια, πνπ δηδάρζεθαλ κέζσ αθήγεζεο ηζηνξηψλ, ζπδεηήζεσλ θαη παηρληδηψλ ξφισλ. 

ηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηα παηδηά είραλ ηε δπλαηφηεηα λα κνηξαζηνχλ ηελ εκπεηξία 

ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζρεηηθά κε απηή. Δπίζεο ηα παηδηά ιάκβαλαλ γηα 

ηξεηο κήλεο ζηήξημε θαη αζθήζεηο δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ηζηνζειίδαο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο απφ εηδηθνχο. Σα παηδηά αλέθεξαλ φηη  ηθαλνπνηήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηελ παξέκβαζε θαζψο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα κάζνπλ ηερληθέο πνπ ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ νπζηαζηηθά, εληνπίδνληαο ην πξφβιεκα θαη ηελ πεγή ηνπ θαη 

αλαπηχζζνληαο εθαξκφζηκεο ιχζεηο, αιιά θαη λα κνηξαζηνχλ ηελ εκπεηξία ηεο 

αζζέλεηαο. Δπίζεο ε έξεπλα θαηέδεημε φηη νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ κηθξφηεξα 

πξνβιήκαηα γαξζηξννηζνθαγηθήο θχζεσο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο.  

Οη ςπρνεθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε θαξθίλν έρνπλ 

ελζσκαηψζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα δηάθνξεο γλσζηηθέο-ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο 

κε ζθνπφ ηε κείσζε αλεπηζχκεησλ ζπκπησκάησλ. Μηα έξεπλα ησλ Last θαη 

ζπλεξγαηψλ (2007) εθάξκνζε έλα ςπρνεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν βαζίδεηαη 

ζηε γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή παξέκβαζε, ζε 109 παηδηά θαη εθήβνπο ειηθίαο 8-

18 εηψλ κε δηάθνξεο ρξφληεο αζζέλεηεο, 28 εθ ησλ νπνίσλ έπαζραλ απφ θαξθίλν. 

θνπφο ηνπ ήηαλ ε εθκάζεζε ελεξγεηηθψλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηεο αζζέλεηάο ηνπο 

ε αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, 

εζηηάδνληαο ζηελ πιεξνθφξεζε πάλσ ζηελ αζζέλεηα κέζσ δηήγεζεο ηζηνξηψλ, ηελ 

πηνζέηεζε ζεηηθήο ζθέςεο θαη ζηάζεο, ηε ραιάξσζε κε δηάθνξεο αζθήζεηο θαη ηελ 

αχμεζε θνηλσληθήο επάξθεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο κέζσ δηήγεζεο ηζηνξηψλ θαη 

νκαδηθψλ ζπδεηήζεσλ. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο ηα παηδηά απέθηεζαλ 

ζαθψο βειηησκέλεο ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο αζζέλεηάο ηνπο. ε 

δηάζηεκα έμη κελψλ κεηά ηελ παξέκβαζε ε θνηλσληθή ηνπο επάξθεηα, ε ζεηηθή 

ζθέςε, ε ηάζε αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αζζέλεηα, ε θαζεκεξηλή 
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ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε αίζζεζε απηφ-αμίαο βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά. Μεηαγελέζηεξε 

έξεπλα ησλ Maurice-Stam et al. (2009) ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 11 επηδψληεο, 8 έσο 12 εηψλ, απφ 

θαξθίλν παηδηθήο ειηθίαο έδεημε ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ηελ πξναλαθεξζείζα 

έξεπλα. Έηζη ινηπφλ απνδείρζεθε ε θαηαιιειφηεηα εθαξκνγήο ηεο παξέκβαζεο 

απηήο θαη ηα ζεηηθά ηεο απνηειέζκαηα. 

Οη ςπρνεθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ελζσκαηψλνπλ γλσζηηθέο-

ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο θαη ζεξαπεία ηπγράλνπλ θαιήο απνδνρήο. Μηα πξφζθαηε 

έξεπλα ησλ van Dijk-Lokkart et al (2015), ε νπνία πεξηειάκβαλε ςπρνεθπαίδεπζε θαη 

γλσζηηθέο-ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο, αμηνινγήζεθε ζεηηθά θαη κε ηθαλνπνίεζε απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο εηδηθνχο. πκκεηείραλ παηδηά θαη έθεβνη 8-

18 εηψλ κε θαξθίλν. Ζ έξεπλα ζπλδχαδε κάιηζηα θαη ηε ζσκαηηθή άζθεζε ησλ 

παηδηψλ απφ θπζηνζεξαπεπηή.  

Σέινο, ε ρξεζηηθφηεηα θαη ε ζεηηθή επίδξαζε ησλ δηάθνξσλ πνιπκέζσλ 

εθπαίδεπζεο κπνξεί λα θαλεί κέζα απφ ηελ έξεπλα ησλ Jones θαη ησλ ζπλεξγαηψλ 

ηνπ (2010), κε ζπκκεηέρνληεο 65 εθήβνπο κε εγθεθαιηθνχο φγθνπο, ειηθίαο 12-18 

εηψλ. ηφρνο ηεο απνηεινχζε ε δεκηνπξγία ελφο δηαδξαζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ CD-

ROM, ψζηε νη αζζελείο λα δηδαρζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζζέλεηα, ηηο 

παξελέξγεηέο ηεο θαη δηάθνξνπο κεραληζκνχο αληηκεηψπηζήο ηεο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

κνηξάζηεθαλ ζε δχν νκάδεο. ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ρξεζηκνπνηήζεθε ην εηδηθά 

ζρεδηαζκέλν CD-ROM θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ δφζεθε έλα απιφ εγρεηξίδην, ην νπνίν 

παξνπζίαδε παξφκνηεο πιεξνθνξίεο. Σα παηδηά ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα απνδέρζεθαλ 

ζεκαληηθά ηελ παξέκβαζε κε ην CD-ROM θαη ζα ην ζπληζηνχζαλ θαη ζε άιινπο, 

ελψ παξάιιεια ζεκείσζαλ πςειφηεξα πνζνζηά ηθαλφηεηαο ειέγρνπ επί ηεο 

αζζέλεηαο, ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

3.4 Παξεκβάζεηο κε ηε ρξήζε κνξθώλ ηέρλεο θαη δεκηνπξγηθόηεηαο 

Ζ ηέρλε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο ζεξαπεπηηθφ κέζν γηα αζζελείο κε ρξφληεο 

αζζέλεηεο. Ζ αμηνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ επηηξέπεη ε ζεξαπεία ηέρλεο έρεη 

ζπληειέζεη ζηελ εηζαγσγή ηεο ζε ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο ζε παηδηά θαη 

εθήβνπο κε θαξθίλν. Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο ςπρνζεξαπείαο πνπ απνηειείηαη απφ ηε 

έκθπηε ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηέρλε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά 

ηνπο σο κέζν έθθξαζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο θφζκνπ θαη επηηξέπεη ηελ 
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ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ηνπο σξίκαλζε (Favara-Scacco et al., 2001). Ζ 

πνηθηιία ησλ κνξθψλ ηεο ηέρλεο ζπλεπάγεηαη κηα πνηθηιία ησλ ζεξαπεπηηθψλ ηεο 

ηερληθψλ. Καηά θχξην ιφγν ζηηο παξεκβάζεηο παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν 

ρξεζηκνπνηνχληαη ε κνπζηθνζεξαπεία, νη εηθαζηηθέο ηέρλεο, ε παηρληδνζεξαπεία θαη 

δηάθνξεο άιιεο. 

Ζ κνπζηθνζεξαπεία απνηειεί έλαλ γεληθφηεξν φξν πνπ πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο 

ηξφπνπο ρξήζεο ηεο κνπζηθήο σο ζεξαπεπηηθφ κέζν πξνο ηνλ αζζελή, ψζηε λα 

αληαπεμέιζεη θαη λα ληψζεη ηθαλφο λα δηαρεηξηζηεί ηελ αζζέλεηα θαη ηα ζπκπηψκαηά 

ηεο. Βάζε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο απνηειεί ε ςπρνινγία ηεο κνπζηθήο, ε νπνία 

απνηειεί ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο πνπ θέξεη ε κνπζηθή ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ (Stanley & Hanser, 1995). 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κνπζηθνζεξαπείαο απνηεινχλ ε κε-ιεθηηθή επηθνηλσλία, ε 

έθθξαζε ησλ θαηαπηεζκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ, ε απφζπαζε ηεο 

πξνζνρήο απφ επίπνλα, αγρνγφλα θαη θνβηθά εξεζίζκαηα θαη ε δηαζθέδαζε πνπ 

πξνζθέξεη. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζεξαπεία παξέρεηαη απφ εηδηθνχο ζεξαπεπηέο, νη 

νπνίνη πεξλνχλ απφ κηα ζεηξά εθπαηδεχζεσλ κέρξη λα γίλνπλ πηζηνπνηεκέλνη. Ζ 

επηινγή ηνπ είδνπο κνπζηθήο γηα ηνλ θάζε αζζελή δελ απνηειεί εχθνιε ππφζεζε 

θαζψο απαηηείηαη ε γλψζε ελφο κεγάινπ κνπζηθνχ ξεπεξηνξίνπ, δηαθφξσλ εηδψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ άξηηα γλψζε ησλ αξρψλ ηεο ςπρνινγίαο ηεο κνπζηθήο. Δπίζεο 

νθείινπλ λα ιακβάλνληαη ππφςε πνηθίινη παξάγνληεο φπσο νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο 

ηνπ παηδηνχ, ε ειηθία, ην ππφβαζξφ ηνπ, ε αγσγή πνπ ιακβάλεη, ν βαζκφο ηξαχκαηνο 

θαη άγρνπο πνπ βηψλεη, θαζψο επίζεο θαη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Όινη απηνί νη 

παξάγνληεο ζπιιέγνληαη θαη αμηνινγνχληαη, ψζηε λα ζρεδηαζηεί έλαο θαηάιιεινο 

ηξφπνο ζεξαπείαο θαη λα εθαξκνζηεί ζην παηδί. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη 

εηζαγσγήο ηεο κνπζηθήο ζηε ζεξαπεία, ελεξγεηηθνί θαη παζεηηθνί (Nhan et al., 2010), 

φπσο αθξφαζε κνπζηθήο καδί κε ηνλ ζεξαπεπηή, ηελ νηθνγέλεηα ή ην ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ, εθκάζεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ρξήζε ηνπο γηα εθηέιεζε κνπζηθψλ 

θνκκαηηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηα παηδηά κε ηνλ ζεξαπεπηή, απηνζρεδηαζκφο κνπζηθήο, 

κνπζηθά θαηεπζπλφκελεο ηερληθέο εηθνληθφηεηαο θαη αζθήζεηο ραιάξσζεο κε 

κνπζηθή ζην ππφβαζξν, θαζψο θαη ζπλδπαζκφο κνπζηθήο κε άιινπ είδνπο ηέρλεο, 

φπσο ε δσγξαθηθή (Kreitler et al., 2004. Stanley & Hanser, 1995). Ζ δηάξθεηα θάζε 

κνπζηθήο ζπλεδξίαο νξίδεηαη ζπλήζσο ζε 15 έσο 60 ιεπηά θαη κπνξεί λα δηεμαρζεί ζε 

δηάθνξα πιαίζηα, φπσο ε θιηληθή ή θαη’ νίθνλ.  
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Ζ κνπζηθή σο ζεξαπεπηηθφ κέζν έρεη κηα αλαιγεηηθή θαη αγρνιπηηθή ηδηφηεηα, 

θαζφηη ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο s-θνξηηδφιεο θαη ζηελ αχμεζε ηεο s-νμπηνθίλεο 

ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ (Nhan et al., 2010). Γηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα απνζπά 

ηελ πξνζνρή ηνπ αηφκνπ θαη λα δεκηνπξγεί αηζζήκαηα ραιάξσζεο θαη θαηεπλαζκνχ. 

Οη παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηε ρξήζε κνπζηθνζεξαπείαο γηα ηα παηδηά 

θαη εθήβνπο κε θαξθίλν έρνπλ ζθνπφ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελή θαη λα 

κεηψζνπλ ηα αηζζήκαηα πφλνπ, άγρνπο θαη δπζθνξίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

αζζέλεηα, ηα ζπκπηψκαηά ηεο θαη ηε λνζειεία. Οη παξεκβάζεηο απηέο έρνπλ 

επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο κε θαξθίλν, φπσο κεησκέλα 

επίπεδα άγρνπο, πφλνπ, δπζθνξίαο θαη θαηάζιηςεο, εληζρπκέλε ηθαλφηεηα 

αληηκεηψπηζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηελ αζζέλεηα, βειηίσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο θαη έθθξαζεο, αηζζήκαηα ραιάξσζεο θαη ειέγρνπ ηνπ λνζνθνκεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, κεησκέλε απνκφλσζε θαη αχμεζε θνηλσληθφηεηαο, απηνπεπνίζεζεο, 

απηνεθηίκεζεο θαη πνηφηεηαο δσήο, θαζψο θαη βειηησκέλεο ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα 

(Stanley & Hanser, 1995. Tucquet & Leung, 2014). 

Μηα έξεπλα ησλ Barrera, Rykov θαη Doyle (2002) βαζηδφκελε ζηελ ππφζεζε φηη ε 

δσληαλή, ελεξγεηηθή θαη δηαδξαζηηθή κνπζηθνζεξαπεία πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδηψλ κε θαιχηεξν ηξφπν απφ φηη ε καγλεηνθσλεκέλε, κειέηεζε ηα 

γεληθφηεξα νθέιε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζε 65 παηδηά θαη εθήβνπο κε θαξθίλν θάζε 

είδνπο θαη ζηαδίνπ, ειηθίαο 0 έσο 17 εηψλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξεο 

δηαδξαζηηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ κνπζηθνζεξαπεπηή, 

αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηψλ. Σα παηδηά κεηά ηε ζεξαπεία απηή εκθάληζαλ απμεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα κε παηρλίδη, εηδηθά απηά πνπ ήηαλ κηθξφηεξεο ειηθίαο, ηα νπνία 

εκθάληζαλ θαιχηεξε δηάζεζε θαη δεθηηθφηεηα. Παξάιιεια νη γνλείο ηνπο 

επηζήκαλαλ πφζν πνιχ σθειήζεθε ε πνηφηεηα δσήο ηνπ παηδηνχ, ηεξψληαο θαη νη 

ίδηνη κηα ζεηηθή ζηάζε έλαληη ηεο παξέκβαζεο απηήο. 

ε έξεπλα ησλ Nhan θαη ζπλεξγαηψλ (2010) εμεηάζηεθε ην θαηά πφζν βνεζεηηθή 

είλαη ε ρξήζε αθνπζηηθψλ κε κνπζηθή ζηε κείσζε πφλνπ θαη άγρνπο, ζε παηδηά κε 

ιεπραηκία, ηα νπνία βξηζθφηαλ ππφ δηαδηθαζίεο παξαθέληεζεο κπεινχ ησλ νζηψλ. 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 40 παηδηά κε ιεπραηκία, ειηθίαο 7 έσο 12 εηψλ, ηα νπνία 

ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο. ηελ πξψηε νκάδα ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνπζηηθά κε 

κνπζηθή, ελψ ζηε δεχηεξε ρσξίο κνπζηθή. Σα παηδηά ηεο πξψηεο νκάδαο θαηάθεξαλ 
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λα απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζήο ηνπο θαη λα ληψζνπλ νηθεηφηεηα κε ην 

πεξηβάιινλ, ιφγσ ηεο εμαηνκίθεπζεο ηεο ζεξαπείαο. Σα παηδηά επίζεο εκθάληζαλ 

κεησκέλα επίπεδα άγρνπο πξηλ θαη κεηά ηελ παξαθέληεζε, φληαο ήξεκα θαη ζε 

θαηάζηαζε ραιάξσζεο. 

Οη κνπζηθέο παξεκβάζεηο ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε θαξθίλν κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ παξάιιεια ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ έρνπλ ηα παηδηά θαη νη 

έθεβνη κε θαξθίλν. Μηα κειέηε ησλ Robb θαη ζπλεξγαηψλ (2014) θαηέδεημε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο παξέκβαζεο κε ηε ρξήζε κνπζηθψλ βίληεν, κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, θαζψο θαη ηεο ηθαλφηεηαο 

πξνζαξκνγήο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο αζζέλεηαο. πκκεηείραλ 113 έθεβνη θαη λεαξνί 

ελήιηθεο κε θαξθίλν, κε ηηο ειηθίεο ηνπο λα θπκαίλνληαη κεηαμχ 11 θαη 24 εηψλ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο. ηελ πξψηε νκάδα νη ζπκκεηέρνληεο 

δεκηνχξγεζαλ έλα κνπζηθφ βίληεν κέζα ζε έμη ζπλεδξίεο. ηηο ηξείο πξψηεο 

δεκηνχξγεζαλ θαη ερνγξάθεζαλ κνπζηθά θνκκάηηα. ηηο επφκελεο δχν 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο κε ζθνπφ λα θηηάμνπλ έλα κνπζηθφ βίληεν, ην 

νπνίν παξαθνινπζνχζαλ νινθιεξσκέλν καδί κε ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο ηνπο θαη 

ην πξνζσπηθφ ηεο θιηληθήο ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξία. ηελ δεχηεξε νκάδα νη 

ζπκκεηέρνληεο επέιεγαλ κέζα απφ κηα γθάκα αθνπζηηθψλ βηβιίσλ δηαθφξσλ 

ινγνηερληθψλ εηδψλ, ηα νπνία είραλ πξνζαξκνζηεί ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. ηε 

ζπλέρεηα άθνπγαλ θαη ζπδεηνχζαλ ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη είραλ ηε δπλαηφηεηα 

αληαιιαγήο βηβιίσλ κε άιινπο αζζελείο ηεο νκάδαο. Ζ παξέκβαζε ζηελ πξψηε 

νκάδα απεδείρζε απνηειεζκαηηθφηεξε ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο θαη 

ζαξξαιέαο αληηκεηψπηζεο ηεο αζζέλεηαο, φπσο επίζεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

θαηάζηαζεο εληφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. 

Οη εηθαζηηθέο ηέρλεο ρξεζηκνπνηνχληαη εμίζνπ ζπρλά ζηηο ςπρνθνηλσληθέο 

παξεκβάζεηο παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν. Υαξαθηεξίδνληαη απφ κηα 

πνηθηινκνξθία, θαζψο ζε απηέο πεξηιακβάλνληαη ε δσγξαθηθή, ν ρξσκαηηζκφο, ε 

γιππηηθή, ε θσηνγξαθία θαη άιιεο. ηφρνο ηνπο είλαη ε ελίζρπζε ηεο έθθξαζεο 

ζπλαηζζεκάησλ, αλεζπρηψλ θαη θφβσλ ηνπ παηδηνχ ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα πνπ ην 

ηαιαλίδεη θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπ, κε ζθνπφ ηελ απηνγλσζία θαη ηελ απφθηεζε 

αίζζεζεο ηθαλφηεηαο, ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα αλαπηχμνπλ ιχζεηο γηα ην πξφβιεκά 

ηνπο, φληαο εληφο ελφο αζθαινχο πεξηβάιινληνο, φπσο απηφ ηεο νηθίαο ή ηεο θιηληθήο 

(Kreitler et al., 2004). Οη παξεκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εθαξκφδνπλ ηηο 
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εηθαζηηθέο ηέρλεο κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Μπνξεί γηα παξάδεηγκα λα είλαη δνκεκέλεο, 

δίλνληαο ζην παηδί έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα λα δεκηνπξγήζεη, ην νπνίν ζπρλά 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αζζέλεηα, ή ειεχζεξεο, φπνπ ην παηδί δεκηνπξγεί κε ηε βνχιεζή 

ηνπ. Μπνξνχλ επίζεο λα εθαξκνζηνχλ κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα δσγξαθηθή ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο.  

Ζ παηρληδνζεξαπεία απνηειεί έλα επίζεο δεκηνπξγηθφ κέζν πνπ αμηνπνηείηαη ζε 

παξεκβάζεηο γηα παηδηά κε θαξθίλν. Σν παηρλίδη ζεσξείηαη έλα ζεκειηψδεο ζηνηρείν 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ην νπνίν δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα θέξεη ζεξαπεπηηθέο 

ηδηφηεηεο. Έρεη ζρεδηαζηεί κε έλαλ ηξφπν πνπ εηζάγεη θνχθιεο θαη ρξήζε άιισλ 

παηρληδηψλ σο κέζν ζηήξημεο ηνπ παηδηνχ πνπ λνζεί, κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ 

άγρνπο, ηελ αχμεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πξνζαξκνγήο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο 

αζζέλεηαο, φπσο θαη ηεο αίζζεζεο θπξηαξρίαο, νηθεηφηεηαο, θαλνληθφηεηαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ (Kreitler et al., 2004). ηελ 

ζεξαπεία παηρληδηνχ ην παηδί ρξεζηκνπνηεί έλα ζέκα πνπ ηνπ πξνηείλεηαη, ην νπνίν 

ζπλήζσο έρεη ζρέζε κε ηελ αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία ηεο, ή μεθηλάεη ην παηρλίδη απφ 

κφλν ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα δέρεηαη κηα κηθξή θαζνδήγεζε απφ ηνλ ζεξαπεπηή. 

ε  κηα πηινηηθή έξεπλα ησλ Favara-Scacco θαη ζπλεξγαηψλ (2001), 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κνξθέο εηθαζηηθήο ηέρλεο θαη παηρληδνζεξαπείαο ζε 32 παηδηά 

ειηθίαο 2 έσο 14 εηψλ, ηα νπνία λνζειεχνληαλ θαη ήηαλ ππφ παξεκβαηηθέο 

δηαδηθαζίεο αλαξξφθεζεο θαη παξαθέληεζεο κπεινχ ησλ νζηψλ. Υξεζηκνπνηήζεθε ε 

εηθνληθή θαληαζία κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ελφο ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο ησλ 

παηδηψλ, ε παηρληδνζεξαπεία κε ηε ρξήζε θνχθιαο θαη ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, ψζηε λα 

αζθεζεί έιεγρνο, λα θαηαζηεί ζαθέζηεξε ε αζζέλεηα θαη λα εμαιεηθζνχλ νη 

εκθηβνιίεο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε δνκεκέλε δσγξαθηθή ελφο ζθηαγξαθεκέλνπ 

ζρεδίνπ πνπ αλαπαξηζηνχζε κηα αιεζηλή θαηάζηαζε ηεο αζζέλεηαο ψζηε λα 

πεξηνξηζηνχλ ηα αηζζήκαηα άγρνπο θαη ε ειεχζεξε δσγξαθηθή ψζηε ην παηδί λα 

εθθξάζεη ηε ζχγρπζε θαη ηνπο θφβνπο πνπ βηψλεη. Σα παηδηά ήηαλ ηδηαίηεξα 

ζπλεξγάζηκα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο θαη ην γεληθφηεξν απφηνθν ήηαλ 

ε ζθαηξηθά θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ επίπνλσλ δηαδηθαζηψλ ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο 

ζεξαπείαο. 
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3.5 πκπιεξσκαηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο θαη κνξθέο ζεξαπείαο 

Πνιιέο θνξέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ κηα λνζεξή θαηάζηαζε, 

πνιινί αζζελείο θαηαθεχγνπλ ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ζεξαπείαο, σο ζπκπιήξσκα ή 

αληηθαηάζηαζε ηεο βαζηθήο. Αξθεηέο παξεκβάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζε παηδηά θαη 

εθήβνπο κε θαξθίλν ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηνπ είδνπο ζηνηρεία κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε 

ησλ ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο (Myer et al. , 2004). Δλ γέλεη κπνξνχλ 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε απηέο πνπ βαζίδνληαη ζε ελαιιαθηηθά ηαηξηθά ζπζηήκαηα, 

φπσο ε νκνηνπαζεηηθή, ε αγηνπβέξδα θαη δηάθνξεο ηερληθέο αζηαηηθψλ πνιηηηζκψλ, 

βηνινγηθά βαζηζκέλεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ νπζίεο ηεο θχζεο, φπσο βφηαλα θαη 

βηηακίλεο, βαζηζκέλεο ζην αλζξψπηλν ζψκα θαη ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ, φπσο νη ηερληθέο 

καζάδ θαη ε ρεηξνπξαθηηθή, ελεξγεηαθέο ηερληθέο, φπσο ε Reiki, νη νπνίεο ρεηξίδνληαη 

ηα δηάθνξα ελεξγεηαθά πεδία ηνπ ζψκαηνο, σζηφζν δελ ππάξρνπλ επηζηεκνληθά 

δεδνκέλα πνπ λα ζηεξίδνπλ ηελ απφδεημή ηνπο θαη ηέινο νη δηαλνεηηθέο ζεξαπείεο, 

φπσο ν δηαινγηζκφο, νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο επηξξνήο 

ηεο λφεζεο ζηηο αλζξψπηλεο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

ε έξεπλα ησλ Bishop θαη ζπλεξγαηψλ (2010) βξέζεθε φηη ε ρξήζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ ζεξαπεηψλ ζηνλ παηδηθφ θαξθίλν πνηθίιεη απφ 6 

έσο 91%, κε θπξηφηεξεο ηηο θπηηθέο ζεξαπείεο, φπνπ ζηφρνο ηεο ρξήζεο ήηαλ ε 

κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ, ε πξνζαξκνγή ζηελ αζζέλεηα, αθφκα θαη ε πιήξεο ίαζή 

ηεο. Μηα κειέηε ησλ Jones θαη ζπλεξγαηψλ ην 2013 αλαδεηθλχεη ηελ πηζαλή δπλακηθή 

δηαλνεηηθψλ ζεξαπεηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ζπλεηδεηφηεηα, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα 

πιήξνπο επίγλσζεο θαη αξκνλίαο ηνπ εαπηνχ παξάιιεια κε κηα πιήξε επαγξχπλεζε 

θαη επίγλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηε βνήζεηα εθήβσλ κε θαξθίλν ψζηε λα 

αληηκεησπίζνπλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ αζζέλεηα.  

πλνςίδνληαο, νη αηνκηθέο ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ θαη εθήβνπ κε θαξθίλν ζηελ 

αζζέλεηα θαη λα δηαρεηξηζηεί ηα ζπκπηψκαηά ηεο ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο ηερληθέο 

πνπ βαζίδνληαη ζε δηάθνξα κνληέια ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο θαη φρη κφλν. 

Δίλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο θαη βνεζεηηθέο πξνο ην παηδί θαη ε άκεζε εθαξκνγή 

ηνπο θξίλεηαη αλαγθαία ψζηε λα βειηησζεί ε ζπλνιηθή εκπεηξία κηαο ηφζν ηζρπξά 

παξεκβαηηθήο θαη ζνβαξήο λφζνπ θαη ηεο ζεξαπείαο ηεο. 
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Κεθάιαην 4
ν
: Παξεκβάζεηο θνηλσληθνύ ραξαθηήξα 

Ζ θνηλσληθή δσή ηνπ παηδηνχ θαη εθήβνπ κε θαξθίλν απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο αλάπηπμήο ηνπ. Ωζηφζν αξθεηέο θνξέο είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα, ηα νπνία δπζρεξαίλνπλ ζεκαληηθά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

ζηελ αζζέλεηα θαη ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ, ηα νπνία πεγάδνπλ απφ ηνλ 

θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν. Ο θαξθίλνο είλαη κηα αζζέλεηα πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά θαη 

ηελ νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ, ε νπνία απνηειεί ηνλ κηθξφηεξν θαη βαζηθφηεξν 

θνηλσληθφ ππξήλα. Με βάζε απηά, έρνπλ αλαπηπρζεί παξεκβάζεηο νη νπνίεο 

απνζθνπνχλ ζηελ νκαιφηεξε ιεηηνπξγία ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ πνπ λνζνχλ θαη 

ησλ αηφκσλ πνπ ηνπο πεξηζηνηρίδνπλ κέζα ζε απηά ηα πιαίζηα. 

4.1 Παξεκβάζεηο νηθνγελεηαθνύ ραξαθηήξα 

Ζ ςπρνθνηλσληθή παξέκβαζε ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε θαξθίλν αξθεηέο θνξέο 

δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ ηε βνήζεηα φρη κφλν ηνπ αζζελνχο, αιιά θαη νιφθιεξεο 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Σν παηδί επεξεάδεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο γνλείο θαη 

ηα αδέξθηα ηνπ, φπσο επίζεο θαη νη γνλείο απφ ην άξξσζην παηδί θαη ηελ αζζέλεηά 

ηνπ. Ζ πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζηελ αζζέλεηα κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηε ζηάζε 

ησλ γνλέσλ, ηε ζπδπγηθή ηνπο ζρέζε, ην επίπεδν άγρνπο ηνπο θαη ηνλ βαζκφ 

επηθνηλσλίαο, πιεξνθφξεζεο θαη ζηήξημεο πνπ παξέρνπλ πξνο ην παηδί (Suzuki & 

Kato, 2003). Οη παξεκβάζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ είηε ζπλνιηθά ηελ νηθνγέλεηα, είηε 

κφλν νξηζκέλα κέιε ηεο θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ απηέο είλαη 

γλσζηηθέο-ζπκπεξηθνξηζηηθέο, ςπρνεθπαηδεπηηθέο, νκαδηθέο θαη νηθνγελεηαθή-

ζπζηεκηθή ζεξαπεία ή ζπλδπαζκφο απηψλ (Meyler et al., 2010). 

Με ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ πξσηνθφιισλ, εηδηθνί ςπρνιφγνη κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ νηθνγελεηαθή ζπκβνπιεπηηθή ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ζε αζζελείο κε 

θαξθίλν (Kazak et al., 2002). Ζ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία απνηειεί ηελ θπξηφηεξε 

εθαξκνγή ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο, ε νπνία πξνβάιιεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ 

σο κέξνο ελφο ζπζηήκαηνο, απνηεινχκελν απφ βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία. Βαζηθφηεξν 

φισλ απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ε νηθνγέλεηα, θαζψο δηαζέηεη δηθή ηεο δνκή, 

θαλνληζκνχο θαη ζηφρνπο κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ κειψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί θαηαλνεηή ε ζπκπεξηθνξά ελφο κέινπο ηεο, θξίλεηαη 

αλαγθαία ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππφινηπσλ κειψλ. 
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Ο ξφινο ησλ γνλέσλ ζε απηέο ηηο παξεκβάζεηο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, θαζψο 

δελ κέλνπλ ακέηνρνη παξαηεξεηέο, αιιά ζπρλά ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. Μαζαίλνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζζέλεηα, πψο λα πηνζεηήζνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε θαη 

ζπκπεξηθνξά έλαληη ζην παηδί θαη πψο λα ην βνεζήζνπλ λα πξάμεη νκνίσο, λα 

ζπδεηνχλ κε ην παηδί, λα θξνληίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηα πγηή αδέξθηα θαη λα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο, θαζψο επίζεο καζαίλνπλ λα εθαξκφδνπλ δηάθνξεο 

ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην παηδί λα δηαρεηξηζηεί ηα επίπνλα ζπκπηψκαηα 

ηεο αζζέλεηαο πνπ δεκηνπξγνχλ δπζθνξία (Suzuki & Kato, 2003). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε γλψκνλα ηελ νηθνγέλεηα παηδηψλ θαη εθήβσλ 

κε θαξθίλν απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε κηαο θαιχηεξεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηε κείσζε 

άγρνπο θαη δπζθνξίαο πνπ δεκηνπξγνχλ νη επίπνλεο παξεκβαηηθέο ζεξαπείεο, ηφζν 

ζηα ίδηα ηα παηδηά, φζν θαη ζηνπο γνλείο θαη ηα πγηή αδέξθηα. 

Οη παξεκβάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηα νηθνγελεηαθά ζπζηήκαηα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

λα κεηψζνπλ ην άγρνο ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν. Μηα κειέηε ησλ Pai θαη 

Kazak (2006) παξνπζηάδεη ην «Surviving Cancer Completely Intervention Program-

Newly Diagnosed» ή ελ ζπληνκία «SCCIP-ND», ην νπνίν απνηειεί κηα νηθνγελεηαθή 

ζπζηεκηθή παξέκβαζε πνπ εθαξκφδεηαη ζε γνλείο παηδηψλ θαη εθήβσλ πνπ πξφζθαηα 

δηαγλψζηεθαλ απφ θαξθίλν. Απνηειεί κηα ζπλζεηηθή παξέκβαζε πνπ ρξεζηκνπνηεί 

έλαλ ζπλδπαζκφ γλσζηηθήο-ζπκπεξηθνξηζηηθήο θαη ζπζηεκηθήο παξέκβαζεο πνπ 

παξέρεηαη ζε δπάδεο γνλέσλ. Πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο ζε ηξεηο ζπλαληήζεηο, φπνπ 

νη γνλείο καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά 

κε ηελ αζζέλεηα ηνπ παηδηνχ, λα ηηο αμηνινγνχλ ζθαηξηθά θαη λα αλαθαιχπηνπλ ηηο 

πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπο. Καηφπηλ πξνβαίλνπλ ζε κηα αλαδηάξζξσζε ησλ 

πεπνηζήζεσλ πνπ έρνπλ δπλεηηθά επηδήκηα απνηειέζκαηα. Έπεηηα παξαθνινπζνχλ 

κηα βηληενζθνπεκέλε ζπδήηεζε κεηαμχ ηεζζάξσλ γνλέσλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε 

θαξθίλν, φπνπ αλαιχνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζρεηηθά κε ην ζέκα 

απηφ. ε κηα πηινηηθή έξεπλα ησλ Kazak θαη ζπλεξγαηψλ ην 2005, ζε 19 νηθνγέλεηεο 

παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν, απνδείρζεθε φηη απηφ ην πξφγξακκα παξέκβαζεο 

είλαη ηδηαίηεξα απνδεθηφ απφ ηνπο γνλείο, θαζψο κεηψλεη ην αλαθεξφκελν άγρνο ηνπο 

θαη ηελ εκθάληζε κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο. 

Μάιηζηα, απηή ε παξέκβαζε ρνξεγήζεθε κέζα ζηνπο πξψηνπο δχν κήλεο απφ ηε 

δηάγλσζε θαη είλαη θαλεξφ πσο νη γνλείο επηζπκνχλ ηελ εθαξκνγή κηαο παξέκβαζεο 

ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Μηα έξεπλα έδεημε πσο νη γνλείο επηζπκνχλ ηε ιήςε 
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παξέκβαζεο ζε δηάζηεκα έσο θαη έμη κήλεο κεηά ηε δηάγλσζε ηνπ παηδηνχ θαη 

δείρλνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζε παξεκβάζεηο πνπ εηζάγνπλ ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο (Hocking et al., 2014). 

Ζ θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη εληφο ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί επίζεο λα 

πεξηγξαθεί κε ηελ έλλνηα θξίζεο. Όηαλ ζε έλα νπνηνδήπνηε πιαίζην εληνπηζηεί ή 

νθείιεη λα πξνιεθζεί κηα θξίζε, ε πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε αληηκεηψπηζή ηεο 

θαζίζηαηαη αλαγθαία. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαησζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο.. ε κηα 

κειέηε ηεο Hendricks-Ferguson (2000) παξνπζηάδεηαη κηα παξέκβαζε πνπ 

εθαξκφδεηαη απφ λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζε νηθνγελεηαθέο θξίζεηο πνπ είλαη 

θαηάιιειε πξνο εθαξκνγή ζε νηθνγέλεηεο παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν. 

Αξθεηέο νηθνγελεηαθέο παξεκβάζεηο ζρεδηάδνληαη κε γλψκνλα ηα πγηή αδέιθηα 

παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν, έρνληαο σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο ηνπο 

πξνζαξκνγήο ζηελ λέα απηή θαηάζηαζε θαη ε ελίζρπζε ησλ γλψζεψλ ηνπο ζρεηηθά 

κε ηελ αζζέλεηα πνπ αληηκεησπίδεη ν αδειθφο-ή ηνπο. Οη παξεκβάζεηο απηέο, έρνληαο 

σο βάζε δηάθνξα κνληέια θαη ηερληθέο πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί παξαπάλσ, 

εθαξκφδνληαη αηνκηθά ή νκαδηθά ζηα πγηή αδέιθηα θαη ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα ζηε 

κείσζε θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ηνπο θαη ζηελ αχμεζε ησλ γλψζεψλ ηνπο 

θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο, ελψ παξάιιεια αλαθέξεηαη ε 

ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ απηέο (Prchal & Landolt, 2009). 

Μηα κειέηε ησλ Prchal θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ην 2012 εξεχλεζε ηηο επηδξάζεηο ηεο 

εθαξκνγήο κηαο ςπρνθνηλσληθήο παξέκβαζεο ζε πγηή αδέιθηα παηδηψλ θαη εθήβσλ 

κε θαξθίλν. πκκεηέρνληεο ήηαλ 30 αδέιθηα 6 έσο 17 εηψλ. Μνηξάζηεθαλ ζε δχν 

νκάδεο. Ζ κηα νκάδα έιαβε κηα απιή ςπρνθνηλσληθή θξνληίδα, ελψ ε άιιε νκάδα 

έιαβε ηε ζρεδηαζκέλε παξέκβαζε. Ζ παξέκβαζε απηή, ε νπνία εθαξκφζηεθε δχν 

κήλεο κεηά ηε δηάγλσζε, πεξηειάκβαλε πιεξνθφξεζε ησλ αδειθψλ ζρεηηθά κε ηελ 

αζζέλεηα, απφθηεζε δεμηνηήησλ πξνζαξκνγήο θαη αληηκεηψπηζεο θαη έλα 

ελεκεξσηηθφ ςπρνεθπαηδεπηηθφ θπιιάδην πνπ απεπζπλφηαλ πξνο ηνπο γνλείο. Γηα 

ηνπο επφκελνπο επηά κήλεο πνπ αθνινχζεζαλ, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα 

πγηή αδέιθηα ηεο νκάδαο απηήο ιάκβαλαλ κέξνο ζε κεηξήζεηο πνπ εμέηαδαλ ηελ 

θνηλσληθή ζηήξημε, ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο, ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

αζζέλεηα θαη ηα ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο πνπ ηπρφλ 

εκθάληδαλ. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο απηήο, ηα πγηή αδέιθηα ζηελ νκάδα 



68 
 

παξέκβαζεο εκθάληζαλ θαιχηεξε ςπρνθνηλσληθή επεμία θαη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αζζέλεηα ηνπ άξξσζηνπ παηδηνχ, φπσο επίζεο αλέθεξαλ φηη δέρνληαλ πεξηζζφηεξε 

θνηλσληθή ζηήξημε απφ ηνλ πεξίγπξφ ηνπο. 

4.2 Οκαδηθέο παξεκβάζεηο 

Οη ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κε βάζε ηελ θνηλσληθή δσή 

ηνπ παηδηνχ θαη εθήβνπ κε θαξθίλν νξγαλψλνληαη αξθεηέο θνξέο κέζα ζε νκάδεο, νη 

νπνίεο απνηεινχληαη απφ δηάθνξα κέιε, φπσο ην άξξσζην παηδί, κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ, ζπλνκειίθνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ ίδηα αζζέλεηα ή πγηείο θαη 

ηνπο γνλείο απηψλ, ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη άιινπο.  Ζ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ελφο 

παηδηνχ κε θαξθίλν απνηειεί έλα δχζθνιν πεδίν ηεο δσήο ηνπο, θαζψο νη ζρέζεηο κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο κπνξνχλ λα ηελ επεξεάζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ, φπσο επίζεο θαη 

ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηε λφζν (Plante et al., 2001). Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε 

άηνκα ηεο ίδηαο ειηθίαο απνηειεί θάηη νηθείν γηα ηα παηδηά, ην νπνίν είλαη κέξνο ηεο 

αλάπηπμήο ηνπο.  

Πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά θαη νη έθεβνη κε θαξθίλν λα βνεζεζνχλ απνηειεζκαηηθά, 

έρνπλ αλαπηπρζεί ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε δξάζεηο θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ παηδηνχ ζην πιαίζην κηαο νκάδαο. Οη νκάδεο απηέο είλαη σο επί ην 

πιείζηνλ νκάδεο ππνζηήξημεο, νκάδεο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θαη 

θαηαζθελψζεηο δηακνξθσκέλεο γηα παηδηά κε θαξθίλν. Οη νκάδεο ζηήξημεο 

ιεηηνπξγνχλ βνεζεηηθά ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο κε θαξθίλν θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο, παξέρνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα κνηξαζηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη λα 

κάζνπλ κέζα απφ ηηο παξφκνηεο εκπεηξίεο άιισλ. Ζ ινγηθή βάζε πίζσ απφ απηφ είλαη 

πσο ε ζπδήηεζε θαη ζπλαλαζηξνθή κε άιια άηνκα ηα νπνία δηαζέηνπλ παξφκνηεο 

εκπεηξίεο θαη είλαη ηθαλά λα θαηαλνήζνπλ άκεζα θαη πιήξσο ηελ εκπεηξία, ηηο 

αλάγθεο θαη αλεζπρίεο ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ πνπ λνζεί, κπνξεί λα απνηειέζεη 

έλα κέζν παξεγφξεζεο γηα ην παηδί θαη έλα θαιφ εξγαιείν ςπρνθνηλσληθήο 

παξέκβαζεο (Plante et al., 2001). Παξάιιεια, κέζα ζηηο νκάδεο απηέο ηα παηδηά θαη 

νη έθεβνη κε θαξθίλν κπνξνχλ λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε λφζν θαη λα 

εθπαηδεπζνχλ καδηθά ζε ηερληθέο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία ηεο, λα 

επηιχζνπλ πξνβιήκαηα θαη λα απνθηήζνπλ θνηλσληθή επάξθεηα κέζα απφ 

εθπαίδεπζε ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Οη νκάδεο απηέο κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ πην 
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εμεηδηθεπκέλεο σο πξνο ηα άηνκα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε 

παηδηά κε ζπγθεθξηκέλν είδνο θαξθίλνπ, ηηο κεηέξεο ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε 

θαξθίλν, ηνπο πγηήο θίινπο (Suzuki & Kato, 2003) ή ηα αδέξθηα ηνπο θαη άιινπο, 

αιιά θαη σο πξνο ηε θάζε ηεο αζζέλεηαο ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη ζπκκεηέρνληεο, 

φπσο ιφγνπ ράξε παηδηά κε πξφζθαηε δηάγλσζε ή επηδψληεο. Οη νκάδεο πνπ 

απεπζχλνληαη πξσηίζησο ζε παηδηά ελζσκαηψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα 

θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ κε επραξίζηεζε (Hicks & 

Lavender, 2001). 

Ζ ζπκκεηνρή παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν, φπσο θαη άιισλ αηφκσλ πνπ ηνπο 

πεξηβάιινπλ, ζε νκάδεο αξθεηέο θνξέο πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην εηδηθά 

δηακνξθσκέλσλ θαη ζηειερσκέλσλ θαηαζθελψζεσλ. Σν 1976 πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 

πξψηε θνξά ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο κηα θαηαζθήλσζε γηα παηδηά κε 

θαξθίλν απφ ηελ American Cancer Society. Οη θαηαζθελψζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ 

πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθνπνίεζεο, ςπραγσγίαο θαη αξθεηά ζπρλά 

εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα. (Plante et al., 2001). Οη θαηαζθελψζεηο απηέο 

ζπρλά ζέηνπλ κηα ζεηξά απφ νξηζκέλνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο πξνζπαζνχλ λα 

πινπνηήζνπλ ζηαδηαθά εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (Swensen, 

1988).Σα παηδηά θαη νη έθεβνη κέζα ζε απηφ ην πιαίζην αιιειεπηδξνχλ κε 

ζπλνκήιηθνπο αζζελείο, αληαιιάζζνληαο εκπεηξίεο θαη πιεξνθνξίεο, παίδνληαο θαη 

ιακβάλνληαο κέξνο ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ληψζνπλ ειεχζεξνη, φληαο ν 

πξαγκαηηθφο ηνπο εαπηφο, ρσξίο αλαζηνιέο θαη αηζζήκαηα ληξνπήο γηα ηελ εκθάληζή 

ηνπο θαη εμαζθνχλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηηο νπνίεο έρνπλ δηδαρζεί (Hicks & 

Lavender, 2001). ηελ Διιάδα δπζηπρψο δελ ππάξρνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα 

δηαζέζηκα πξνο ην παξφλ, σζηφζν δηάθνξνη θνξείο, ζχιινγνη θαη νξγαλψζεηο γηα 

παηδηά θαη εθήβνπο κε θαξθίλν δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ηέηνηνπ 

είδνπο πξνγξάκκαηα πνπ δηακνξθψλνληαη ζε άιιεο ρψξεο (Καηαζθελψζεηο, 2013). 

Ζ ζπκβνιή ησλ θαηαζθελψζεσλ ζε παξεκβάζεηο γηα παηδηά θαη εθήβνπο κε 

θαξθίλν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη έρεη απνδεηρζεί κε πνηθίιεο κειέηεο. Μηα 

έξεπλα ησλ Martiniuk θαη ζπλεξγαηψλ (2014) ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ 

θαηαζθελψζεσλ γηα παηδηά θαη εθήβνπο κε θαξθίλν ηε ηειεπηαία δεθαεηία έδεημε φηη 

ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηε λφζν, βειηηψλνπλ 

ηε δηάζεζή ηνπο, ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ αληίιεςε εαπηνχ, ηελ επεμία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ελψ παξάιιεια δίλνπλ ζηα παηδηά κηα 
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δπλαηφηεηα λα δξάζνπλ ειεχζεξα εληφο απηνχ ηνπ εηδηθά δηακνξθσκέλνπ 

πεξηβάιινληνο.  

Αξθεηέο θνξέο ηα παηδηά επσθεινχληαη αθφκα θαη απφ ηελ απιή παξνπζία ηνπο ζε 

απηφ ην πιαίζην. Μηα έξεπλα ησλ Bluebond-Langer θαη ζπλεξγαηψλ (1990) ζε 50 

παηδηά κε θαξθίλν ειηθίαο 7 έσο 16 εηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε κηα θαηαζθήλσζε 

έδεημε πσο ηα παηδηά αχμεζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα θαζψο είραλ 

ηελ ηάζε λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε αλεπίζεκεο ζπδεηήζεηο κε ηνπο ινηπνχο 

ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα, ηε ζεξαπεία ηεο θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. 

Σέινο, κηα έξεπλα ησλ Conrad θαη Altmaier (2009) κειέηεζε ηε ζπκβνιή ησλ 

θαηαζθελψζεσλ απηψλ ζηελ αληηιακβαλφκελε θνηλσληθή ζηήξημε. Έιαβαλ κέξνο 25 

θαηαζθελσηέο κε θαξθίλν, ειηθίαο 5 έσο 18 εηψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ηα 

παηδηά κε θαξθίλν πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ θαηαζθήλσζε αλέθεξαλ πσο ιακβάλνπλ 

δηάθνξεο κνξθέο θνηλσληθήο ζηήξημεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηνλ πγηή 

πιεζπζκφ, γεγνλφο πνπ εληζρχζεθε απφ ην πεξηβάιινλ ηεο θαηαζθήλσζεο. 

Πνιχ ζπρλά, έλαο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο πνπ δπζρεξαίλεη ηε ζπκκεηνρή 

παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν, αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ζε νκαδηθέο 

παξεκβάζεηο είλαη ε απφζηαζε ηεο θαηνηθίαο ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε 

απνκαθξπζκέλε θαη απνκνλσκέλε πεξηνρή (Hicks & Lavender, 2001). Σν πξφβιεκα 

απηφ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επθνιίαο πνπ 

παξέρεη ην δηαδίθηπν. Έλα άξζξν ησλ Sansom-Daly θαη ζπλεξγαηψλ (2012) αλαθέξεη 

ηε πηζαλή δπλακηθή κηαο νκαδηθήο δηαδηθηπαθήο γλσζηηθήο-ζπκπεξηθνξηζηηθήο 

παξέκβαζεο γηα εθκάζεζε δεμηνηήησλ πξνζαξκνγήο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο 

αζζέλεηαο απφ παηδηά θαη εθήβνπο κε θαξθίλν.  

4.3 Παξεκβάζεηο ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα 

Όηαλ νινθιεξσζεί ε ζεξαπεία ή θάπνην ζθέινο ηεο, ηα παηδηά θαη νη έθεβνη 

θαινχληαη λα επηζηξέςνπλ μαλά ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα φπνπ αλήθνπλ. Ζ επαλέληαμή 

ηνπο δελ απνηειεί εχθνιε ππφζεζε, θαζψο ε επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν 

ζπλεπάγεηαη ζσξεία πξνβιεκάησλ. Αξρηθά, ηδηαίηεξα κεγάιν πξφβιεκα δεκηνπξγνχλ 

ηα γλσζηηθά απφηνθα ηεο ζεξαπείαο, φπνπ νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ε 

θαζπζηεξεκέλε αλάγλσζε θαη ε πεξηνξηζκέλε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα δπζρεξαίλνπλ 

ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ηνπ παηδηνχ. Παξάιιεια, νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο 
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δελ είλαη νη ίδηεο κε πξηλ, θαζψο ην άξξσζην παηδί κπνξεί λα βηψζεη ηελ απφξξηςε 

ιφγσ ηεο εκθάληζήο ηνπ. Δπίζεο, νη δάζθαινη ηνπ παηδηνχ ζπρλά ηείλνπλ λα έρνπλ 

κηα πεξίεξγε ζηάζε έλαληη ζην παηδί, θαζψο νη ίδηνη βξίζθνληαη ζε ζχγρπζε δηφηη δελ 

γλσξίδνπλ αξθεηά πξάγκαηα γηα ην παηδί θαη ηελ αζζέλεηα θαη δελ μέξνπλ πψο λα 

ρεηξηζηνχλ ηελ θαηάζηαζε, εληφο θαη εθηφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Δπηπιένλ, ηα παηδηά 

κε θαξθίλν ηείλνπλ λα απνπζηάδνπλ ζπρλά απφ ην ζρνιείν ιφγσ ηεο αζζέλεηαο ή 

ιφγσ ησλ ππεξπξνζηαηεπηηθψλ γνλέσλ, νη νπνίνη δηαηεξνχλ επηθπιάμεηο θαη ληψζνπλ 

θφβν γηα νηηδήπνηε κπνξεί λα ζπκβεί ζην άξξσζην παηδί κέζα ζην ζρνιείν θαη σο εθ 

ηνχηνπ ην θξαηάλε πνιιέο θνξέο ζπίηη (Prevatt et al., 2000). Οη απνπζίεο απφ ην 

ζρνιείν κπνξνχλ επίζεο λα νθείινληαη ζε θφβνπο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

απνδνρή ηνπο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνλ ριεπαζκφ απφ απηνχο, κε 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη πεξίπνπ ην 11% ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν εκθαλίδεη θνβία γηα ην 

ζρνιηθφ πιαίζην, πνζνζηφ πςειφηεξν απφ απηφ πνπ εκθαλίδεηαη ζε πγηή παηδηά 

(Suzuki & Kato, 2003). 

Ζ θαλνληθή ζρνιηθή παξαθνινχζεζε θξίλεηαη αλαγθαία γηα θάζε παηδί θαη έθεβν. 

Σν ζρνιείν απνηειεί ην βαζηθφηεξν πιαίζην φπνπ ιακβάλεη κέξνο ε θνηλσληθνπνίεζε 

ηνπ αηφκνπ απφ πνιχ κηθξή ειηθία θαη φπνπ ην παηδί θαη ν έθεβνο αληηιακβάλεηαη 

ηνλ εαπηφ ηνπ σο ελεξγφ θαη απνδεθηφ κέινο κηαο νκάδαο αηφκσλ πνπ αιιειεπηδξά 

(Prevatt et al., 2000). Σν ζρνιείν επίζεο απνηειεί έλα πιαίζην φπνπ δξνπλ κε έλαλ 

ηξφπν αλεμαξηεζίαο, ν νπνίνο δελ ππάξρεη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο νηθνγέλεηαο. Γηα ηα 

παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο κε θαξθίλν ην ζρνιείν κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πιαίζην, ην 

νπνίν ηνπο βγάδεη απφ ηνλ ξφιν ηνπ αζζελή, δίλνληάο ηνπ ειπίδα γηα ηελ πνξεία ηεο 

λφζνπ, αιιά θαη ηελ αίζζεζε φηη είλαη θαιά ζηελ πγεία ηνπο θαη κπνξνχκ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ φπσο ηα άιια παηδηά. Ζ ζπρλή παξαθνινχζεζε ηνπ ζρνιείνπ 

απνηξέπεη ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο πνπ θέξνπλ νη απνπζίεο ζηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε θαη ηελ θνηλσληθή επάξθεηα. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε επηζηξνθή ηνπο ζε απηφ ην βαζηθφ θαη 

απαξαίηεην γηα ηελ ειηθία ηνπο πιαίζην, έρνπλ αλαπηπρζεί πνηθίιεο ςπρνθνηλσληθέο 

παξεκβάζεηο ζρνιηθήο επαλέληαμεο γηα παηδηά θαη εθήβνπο κε θαξθίλν. Ζ αξρηθή 

έξεπλα πάλσ ζηε ζρνιηθή επαλέληαμε παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν μεθίλεζε ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1970. Οη παξεκβάζεηο απηέο έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ζθνπφ λα 

βνεζήζνπλ ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο κε θαξθίλν λα έρνπλ κηα νκαιή επαλέληαμε 

ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, λα εμεξεπλήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο 
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θφβνπο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επηζηξνθή θαη λα δηαρεηξηζηνχλ δηάθνξα δεηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ επαλέληαμε, φπσο ε εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο, νη ζπρλά έληνλεο 

θαη πνηθίιεο αληηδξάζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, ε ζηάζε πνπ ηεξνχλ νη δάζθαινη 

απέλαληί ηνπο θαη ε απνπεξάησζε ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο κπνξεί λα 

θαίλνληαη δπζθνιφηεξεο (Georgiadi & Kourkoutas, 2010).  

Ζ επηηπρία κηαο παξέκβαζεο πνπ απνζθνπεί ζηε ζρνιηθή επαλέληαμε θξίλεηαη ζηε 

ζπλεξγαζία ησλ πιαηζίσλ ηνπ ζρνιείνπ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θιηληθήο πνπ 

λνζειεχεηαη ην παηδί (Harris, 2009). Γηα απηφ ην ιφγν, νη παξεκβάζεηο απηέο 

απεπζχλνληαη ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο κε θαξθίλν, ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ζηνπο 

δαζθάινπο θαη ην ζρνιηθφ πξνζσπηθφ, ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ζηε ζεξαπεπηηθή 

νκάδα ηεο θιηληθήο, κεκνλσκέλα θαη ζπλδπαζηηθά. Οη παξεκβάζεηο ιακβάλνπλ 

ππφςε δηάθνξεο ζπληζηψζεο, φπσο ηελ νπηηθή γσλία ηνπ άξξσζηνπ παηδηνχ, ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ, ηηο αλεζπρίεο ηνπ, ηνπο θφβνπο θαη ηηο αλεζπρίεο ησλ γνλέσλ θαη 

ηνλ εθεζπραζκφ ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, ηηο ειιείςεηο 

γλψζεσλ ησλ δαζθάισλ θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα, ηελ 

αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ δαζθάισλ θαη ζεξαπφλησλ ηαηξψλ, ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο κε ηελ ελίζρπζε ησλ γλψζεψλ ηνπο γηα ηελ 

αζζέλεηα θαη ηελ θνηλή ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη πνιιέο άιιεο (Prevatt et 

al., 2000). Οη παξεκβάζεηο επαλέληαμεο γεληθφηεξα έρνπλ σο ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε 

ηεο επαλαθνξάο ζην ζρνιείν θαη ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ παηδηνχ, γνλέσλ, ζρνιείνπ, 

ζπκκαζεηψλ θαη θιηληθήο, ηε βειηίσζε ησλ αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ θαη ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο, θαζψο θαη ηελ πξφιεςε 

ςπρνθνηλσληθψλ δπζθνιηψλ πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ κεηαγελέζηεξα κε 

θαζπζηέξεζε (Tadmor & Arush, 2004). 

Οη παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηνπο δαζθάινπο θαη ην ζρνιηθφ 

πξνζσπηθφ εζηηάδνπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ γλψζεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα, 

ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθά θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην παηδί. Τπάξρνπλ 

δηάθνξα εξγαζηήξηα γηα απηφ ην ζθνπφ, ηα νπνία δηεμάγνληαη απφ κηα δηεπηζηεκνληθή 

νκάδα εηδηθψλ. Γηαξθνχλ πεξίπνπ δχν εκέξεο θαη πεξηιακβάλνπλ δηαιέμεηο θαη 

ζπλνκηιίεο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα, ηηο απνπζίεο ηνπ παηδηνχ, ηε βαζκνινγία θαη ηελ 

πεηζαξρία ηνπ άξξσζηνπ παηδηνχ, ηε δηαρείξηζε ησλ ζπκκαζεηψλ θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ην παηδί, ηηο πξνθαηαιήςεηο ησλ ηδίσλ, παξνπζηάζεηο 

ελεκεξσηηθψλ θαη δηδαθηηθψλ βίληεν, εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα θαη επηζθέςεηο ζε 
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παηδηαηξηθέο νγθνινγηθέο θιηληθέο (Prevatt et al., 2000). Ηδηαίηεξε έκθαζε, πέξα απφ 

ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, είλαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο ηνπ κε 

ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο ηαηξνχο ηνπ παηδηνχ θαη ε θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

επηπηψζεσλ πνπ θέξεη ε επαθή ηνπ κε έλα άξξσζην παηδί εληφο ηεο ηάμεο γηα ηνλ 

ίδην θαη ην παηδί. Σα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ ζπλήζσο ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο δαζθάινπο, ελψ παξάιιεια είλαη επέιηθηα, ζχληνκα. νηθνλνκηθά 

θαη δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζπκκεηνρήο πνιιψλ αηφκσλ ηαπηφρξνλα. 

Οη παξεκβάζεηο πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο πεξηιακβάλνπλ επίζεο έλα είδνο 

εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζήο ηνπο, ππφ ην πξίζκα ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζηαδίνπ ηνπο, 

ψζηε λα αιιειεπηδξνχλ ζεηηθά κε ην άξξσζην παηδί. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο 

βηνινγηθέο, ηαηξηθέο, ζεξαπεπηηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο πηπρέο ηεο λφζνπ θαη ζηηο 

αλάγθεο πνπ δηαζέηνπλ ηα παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ απηή. Γηελεξγνχληαη δηάθνξα 

εξγαζηήξηα θαη ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο ζε ζρνιεία απφ δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο, κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ θαη εθήβνπ πνπ πάζρεη απφ θαξθίλν, φπνπ ζίγνληαη δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα θαη φινη νη ζπκκεηέρνληεο εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο 

ζθέςεηο ηνπο, ηνπνζεηνχκελνη επί ηνπ ζέκαηνο (Tadmor & Arush, 2004). Παξάιιεια, 

ιακβάλνπλ ρψξα δηάθνξεο θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδηψλ, φπσο ε δσγξαθηθή, ην παηρλίδη ή ε δεκηνπξγία πνηεκάησλ θαη εθζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ. Οη παξεκβάζεηο απηέο απμάλνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ελψ παξάιιεια είλαη ζχληνκεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη νηθνλνκηθέο ζηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Δπηπξνζζέησο, ππάξρνπλ επίζεο πεξηζζφηεξν ζπλζεηηθέο θαη νινθιεξσκέλεο 

παξεκβάζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ, 

παξνπζηάζεηο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε ζπκκαζεηέο ηνπ παηδηνχ θαη εθήβνπ κε 

θαξθίλν, αηνκηθή ζπκβνπιεπηηθή ηνπ παηδηνχ ή νηθνγελεηαθή, δεκηνπξγία νκάδσλ 

ζηήξημεο θαη δεκηνπξγία ηερληθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ δεκηνπξγίαο θαη ζηήξημεο κηαο 

γέθπξαο επηθνηλσλίαο θαη ελεξγήο ζπλεξγαζίαο νηθνγέλεηαο, ζρνιείνπ θαη θιηληθήο. 

Ο ζπλδεηηθφο ξφινο κεηαμχ απηψλ κπνξεί λα αλαιεθζεί απφ θάζε άηνκν πνπ 

εκπιέθεηαη, είηε γνλέα, είηε δάζθαιν, είηε ζεξαπεπηή-ηαηξφ (Tadmor & Arush, 2004).  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο αξθεηέο θνξέο σο ιχζε γηα ην πξφβιεκα ηεο 

ζρνιηθήο επαλέληαμεο πξνηείλεηαη ε ελαιιαθηηθή δηδαζθαιία θαη’ νίθνλ ή εληφο ηεο 

θιηληθήο καδί κε άιια παηδηά θαη εθήβνπο κε θαξθίλν. Θεηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε 
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επηθνηλσλία πνπ ηπρφλ έρνπλ εληφο ηεο θιηληθήο κε άιια παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ηελ ίδηα θαηάζηαζε, σζηφζν ε ιχζε απηή δελ είλαη ε ηδαληθφηεξε, θαζψο απνηξέπεη 

ηε δεκηνπξγία θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη επάξθεηαο, ε νπνία ζπληειείηαη εληφο 

ελφο ηππηθνχ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ (Suzuki & Kato, 2003). Σα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ εθπαίδεπζε ληψζνπλ ζπρλά απνκνλσκέλα θαη δελ έρνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα.  

Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ην ζέκα ηεο ζρνιηθήο επαλέληαμεο παηδηψλ θαη εθήβσλ 

κε θαξθίλν, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνηθίιεο έξεπλεο. Μηα έξεπλα ηεο McCarthy θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο (1998), αμηνιφγεζε κηα παξέκβαζε ζρνιηθήο επαλέληαμεο πνπ 

εθαξκνδφηαλ απφ κηα λνζνθφκα παηδηαηξηθήο νγθνινγηθήο θιηληθήο. ηελ 

παξέκβαζε απηή πξαγκαηνπνηνχληαλ δηάθνξεο επηζθέςεηο ζε ζρνιεία φπνπ ε 

λνζνθφκα ηεο παηδηαηξηθήο νγθνινγηθήο θιηληθήο εξρφηαλ ζε επαθή κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο ελεκέξσλε ζρεηηθά κε ην άξξσζην 

παηδί θαη ηη πξφθεηηαη λα παξνπζηάζεη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Καηφπηλ 

δεκηνπξγνχληαλ κηα ζπλάληεζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο, φπνπ παξνπζίαδε πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ άξξσζην ζπκκαζεηή ηνπο θαη ηελ αζζέλεηα απφ ηελ νπνία πάζρεη. Ζ 

παξέκβαζε απηή αμηνινγήζεθε ζεηηθά απφ ηα παηδηά κε θαξθίλν, ηηο κεηέξεο ηνπο θαη  

ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, νη νπνίνη ζπκθψλεζαλ πσο απνηειεί έλα ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο βνεζεηηθφ κέζν γηα ηελ νκαιή επαλέληαμε ηνπ παηδηνχ πνπ λνζεί. 

ε κηα κειέηε ησλ Katz θαη ζπλεξγαηψλ (1992) εθαξκφζηεθε θαη αμηνινγήζεθε 

κηα νινθιεξσκέλε παξέκβαζε επαλέληαμεο ζε 49 παηδηά, ειηθίαο 5 έσο 17 εηψλ κε 

πξφζθαηε δηάγλσζε θαξθίλνπ. Ζ παξέκβαζε απηή απνηεινχηαλ απφ ππνζηεξηθηηθή 

νηθνγελεηαθή ζπκβνπιεπηηθή παηδηνχ θαη γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ επαλαθνξά ηνπ 

παηδηνχ ζην ζρνιείν, εθπαηδεπηηθέο παξνπζηάζεηο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αζζέλεηα ζε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπκκαζεηέο, δεκηνπξγία επηθνηλσλίαο ζρνιείνπ θαη θιηληθήο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθή κεηαγελέζηεξε παξαθνινχζεζε. Μέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα 

αμηνιφγεζεο πνπ ζπκπιήξσζαλ παηδηά, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί, δεκηνπξγήζεθε ην 

ζπκπέξαζκα φηη ε παξέκβαζε ήηαλ απνηειεζκαηηθή ζηε ζεηηθή ςπρνθνηλσληθή 

πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ θαη εθήβνπ κε θαξθίλν ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη φηη ήηαλ 

θαζνιηθά απνδεθηή. 

Σέινο, ζε κηα έξεπλα ησλ Ellis θαη ζπλεξγαηψλ (2013) αλέπηπμε έλα πξφγξακκα 

κε ζθνπφ ηε ζχλδεζε ζρνιείνπ θαη θιηληθήο ψζηε ην παηδί κε θαξθίλν λα 



75 
 

παξαθνινπζεί ηα ζρνιηθά καζήκαηα ηεο θαλνληθήο ηνπ ηάμεο αθφκε θαη φηαλ δελ 

βξίζθεηαη εθεί ιφγσ ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο ζεξαπείαο. Σα παηδηά παξαθνινπζνχζαλ 

ηα καζήκαηα κέζσ ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επθνιίαο πνπ παξέρεη ε ηειεδηάζθεςε. 

θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απηνχ θαη πψο αληηιακβάλνληαη ηε ζπκβνιή ηνπ ην παηδί πνπ λνζεί, ε νηθνγέλεηα θαη 

νη δάζθαινί ηνπ. Ζ παξέκβαζε απηή θαηάθεξε λα απνζπάζεη κηα ζεηηθή αμηνιφγεζε. 

Σν πξφγξακκα απηφ θξίζεθε ηθαλφ λα δηαηεξήζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπ. Οη γνλείο αλέθεξαλ κηα αίζζεζε 

θνηλσληθφηεηαο γηα ην παηδί ηνπο, ην νπνίν παξέκελε ζε επαθή κε έλα ζεκαληηθφ 

πεξηβάιινλ εθηφο ζπηηηνχ θαη νγθνινγηθήο θιηληθήο. Ζ ζηαδηαθή επαλέληαμε ηνπ 

παηδηνχ ήηαλ θαιχηεξε, θαζψο ππήξμε κεγαιχηεξε απνδνρή απφ ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ, αιιά θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο ηζρπξνπνηήζεθαλ, φπσο θαη κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο επίζεο. 

πλνςίδνληαο, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ην παηδί κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ ηνλ 

θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν κε παξεκβάζεηο εληφο νκάδσλ θαη ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Οη 

παξεκβάζεηο απηέο κεηψλνπλ ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν, 

απνηξέπνπλ επίζεο πηζαλά κειινληηθά πξνβιήκαηα θαη απμάλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ πάλσ ζε κηα ηφζν ζνβαξή αζζέλεηα πνπ απνηειεί κάζηηγα εδψ 

θαη πνιιέο δεθαεηίεο. Γηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κεηψζνπλ ην άγρνο θαη ηε 

δπζθνξία πνπ δεκηνπξγεί ε θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή ζηα παηδηά κε θαξθίλν. Ζ 

εθαξκνγή ηνπο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα κεηά ηε δηάγλσζε, εηδάιισο 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ δηάθνξεο επηπινθέο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ θνηλσληθή 

δσή ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν. 
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ΔΠΙΛΟΓΟ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ο θαξθίλνο απνηειεί κηα λφζν κε πνιιέο κνξθέο, απαξηζκψληαο φιν θαη 

πεξηζζφηεξα ζχκαηα θάζε ρξφλν, αλεμαξηήησο γεσγξαθηθνχ κήθνπο θαη πιάηνπο, 

εζληθφηεηαο θαη θνηλσληθήο ηάμεο. Σα παηδηά θαη νη έθεβνη δπζηπρψο δελ απνηεινχλ 

εμαίξεζε, ελψ βξίζθνληαη ζε κηα ηφζν επαίζζεηε ειηθία. Παξά ηαχηα, ηα παηδηά θαη 

νη έθεβνη θαηαθέξλνπλ λα  επηβηψζνπλ απφ ηελ αζζέλεηα θαη ζπλερίζνπλ ηε δσή ηνπο 

ράξε ζηελ εμέιημε ηερλνινγίαο θαη επηζηήκεο, φπνπ δεκηνπξγήζεθαλ λέα 

απνηειεζκαηηθά είδε ζεξαπείαο. 

Σα παηδηά θαη νη έθεβνη κε θαξθίλν έξρνληαη αληηκέησπνη κε κηα πξσηφγλσξε 

εκπεηξία πνπ ηνπο ηξνκάδεη θαη ηνπο δεκηνπξγεί πνηθίια ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα 

πνπ κπνξνχλ λα θζάζνπλ ζε έλα παζνινγηθφ επίπεδν. Ζ ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο, 

παξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, δελ απνηειεί κηα εχθνιε δηαδηθαζία γηα ην παηδί 

θαη ηνλ έθεβν κε θαξθίλν, δηφηη δηαζηξεβιψλεη ην ζψκα ηνπ θαη παξεκπνδίδεη ηε 

θπζηνινγηθή ηνπ αλάπηπμε, ελψ παξάιιεια δεκηνπξγεί έληνλν πφλν θαη 

παξελέξγεηεο πνπ θάλνπλ δχζθνιε ηελ θαζεκεξηλή δηαβίσζε. Ζ νηθνγέλεηα ηνπ 

παηδηνχ δέρεηαη έλα κεγάιν ρηχπεκα θαη θαιείηαη καδί κε ην παηδί λα δηαρεηξηζηεί 

νξζψο ηελ λέα θαηάζηαζε, ε νπνία πξνθαιεί θξίζε θαη απνδηνξγάλσζε. Οη επζχλεο 

ησλ γνλέσλ απμάλνληαη θαηαθφξπθα, νη νπνίνη ληψζνπλ κεηέσξνη, ελψ παιεχνπλ λα 

θξαηήζνπλ ηηο ηζνξξνπίεο θαη λα παξέρνπλ ζηήξημε θαη βνήζεηα ζην άξξσζην παηδί 

ηνπο, αιιά θαη ζηα πγηή αδέξθηα ηνπ. 

Ζ θνηλσληθή δσή ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ βάιιεηαη παξάιιεια απφ ηηο 

επηδξάζεηο ηηο αζζέλεηαο. Ζ θνηλσλία δηαηεξεί επηθπιάμεηο πξνο ηνπο αζζελείο κε 

θαξθίλν, ηνπο νπνίνπο δπζηπρψο ζπρλά αληηκεησπίδεη κε νίθην, ραξαθηεξίδνληάο 

ηνπο σο απνθξνπζηηθνχο. Σα παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο δελ πξνζαξκφδνληαη εχθνια 

ζε θάηη δηαθνξεηηθφ, ζπλεπψο ε δεκηνπξγία ή ε δηαηήξεζε θηιηθψλ ζρέζεσλ γηα έλα 

παηδί ή έθεβν κε θαξθίλν απνηειεί έλα δχζθνιν έξγν. Παξάιιεια νη ζρνιηθέο 

επηδφζεηο πιήηηνληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαζψο ε αζζέλεηα θαη ε ζεξαπεία επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα ζε θάζε επίπεδν, ελψ νη δάζθαινη αδπλαηνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ φια απηά ηα λέα δεδνκέλα πνπ θέξλεη ζηελ ηάμε ε δηάγλσζε ελφο 

παηδηνχ κε θαξθίλν. 

Ζ εμέιημε ηεο επηζηήκεο δελ έθεξε κφλν ζεακαηηθέο αιιαγέο ζηε ζεξαπεία θαη ηελ 

ίαζε ηεο αζζέλεηαο, αιιά θαη αιιαγέο ζηελ ππνζηήξημε ηνπ παηδηνχ θαη εθήβνπ πνπ 
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λνζεί απφ θαξθίλν. Παιαηφηεξα ε ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία ήηαλ πεξηνξηζκέλε ζηε 

ζηήξημε ησλ γνλέσλ φηαλ ην παηδί πέζαηλε ιφγσ ηεο αζζέλεηαο. ήκεξα νη 

παξεκβάζεηο απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε θάζε πηπρήο ηεο δσήο ησλ παηδηψλ θαη 

εθήβσλ κε θαξθίλν, ελζσκαηψλνληαο δηάθνξεο απνδεδεηγκέλα απνηειεζκαηηθέο 

ηερληθέο θαη κεζφδνπο, ιακβάλνληαο ππφςε πνιιέο ζπληζηψζεο πνπ κπνξνχλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ηα κέγηζηα. Σν παηδί καζαίλεη πψο λα ρεηξίδεηαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

ζεξαπείαο θαη ηεο αζζέλεηαο κε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο. Ζ νηθνγέλεηα έρεη ηε 

δπλακηθή λα πξνζαξκνζηεί ζηε λέα θαηάζηαζε θαη λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ην 

άξξσζην παηδί θαη λα αληηκεησπίζεη θάζε πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη. Οη 

θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο ηνπ παηδηνχ κπνξνχλ θαη πάιη λα γίλνπλ θαλνληθέο θαη λα 

ζπληειέζνπλ ηα κέγηζηα ζηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ, ελψ ην 

ζρνιείν δελ απνηειεί πιένλ κηα πξφθιεζε γεκάηε εκπφδηα γηα ηα παηδηά απηά, κε ηε 

βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο ηαηξηθήο ζεξαπεπηηθήο 

δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο. 

Οη παξεκβάζεηο αξθεηέο θνξέο αληηκεησπίδνπλ πξνθιήζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή 

ηνπο. Οθείινπλ λα κειεηνχλ θάζε πηπρή ηεο δσήο, ηελ αλάπηπμε, ην ζηάδην ηεο 

αζζέλεηαο θαη ηεο ζεξαπείαο, ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζε απηέο, ηελ νηθνγέλεηα, 

ηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ, ηηο αλεζπρίεο, ηηο γλψζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηα 

ειιείκκαηά ηνπ, ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, ηηο ζρέζεηο κε απηφλ θαη φ, ηη αθνξά ην 

ζρνιηθφ πιαίζην. Οη ηερληθέο θαη νη κέζνδνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία 

θαίλεηαη πσο ιακβάλνπλ ππφςε ζε κεγάιν βαζκφ φιεο ηηο παξαπάλσ ζπληζηψζεο θαη 

δεκηνπξγνχλ εθπιεθηηθά πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ βειηηψλνπλ θαηά πνιχ ηελ 

πνηφηεηα δσήο ηνπ παηδηνχ θαη εθήβνπ κε θαξθίλν, ηεο νηθνγέλεηαο θαη άιισλ 

αηφκσλ πνπ ζπλαλαζηξέθνληαη καδί ηνπ. Ζ δσή ησλ παηδηψλ απηψλ γίλεηαη 

θπζηνινγηθή, ελψ ηα ίδηα κπνξνχλ λα έρνπλ ηηο ίδηεο ηθαλφηεηεο, επθαηξίεο, εκπεηξίεο 

θαη επηδφζεηο κε ηα πγηή παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο. Οη παξεκβάζεηο νθείινπλ λα είλαη 

πξνζβάζηκεο ζε θάζε παηδί θαη έθεβν πνπ λνζεί. Ζ ηερλνινγία δίλεη απηή ηε 

δπλαηφηεηα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Έηζη ινηπφλ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ πεξηζζφηεξεο 

δηαδηθηπαθέο πνιπδηάζηαηεο νινθιεξσκέλεο, ζπλδπαζηηθέο παξεκβάζεηο (Last & 

Grootenhuis, 2008), ζηηο νπνίεο λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θάζε παηδί θαη έθεβνο πνπ 

λνζεί, ψζηε λα έρεη κηα θαιχηεξε δσή ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη ζπκβηβαζκνχο. 
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