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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Σα παηδηά δηακνξθψλνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο νπηηθή γηα ηελ αζζέλεηα θαη ηε λνζνθνκεηαθή 

ηνπο εκπεηξίαο. Ζ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ 

βηψλνπλ ηα λνζειεπφκελα παηδηά παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κείσζεο ηνπ άγρνπο θαη άιισλ 

ζπλαθψλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ην ηαηξνλνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο ξνπηίλεο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Ζ λνζειεία πεξηιακβάλεη κηα ζπλερή ζπλαιιαγή κεηαμχ ηνπ παηδηαηξηθνχ 

αζζελή θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ επηθέξεη ζπκπεξηθνξηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαβνιέο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο λνζειείαο θαη ην βίσκα ηεο αζζέλεηαο δελ έρεη εμ‟ νινθιήξνπ αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηε ςπρνζχλζεζε ηνπ παηδηνχ. Οξηζκέλα παηδηά πνπ λνζειεχνληαη δηαθξίλνπλ θαη 

ζεηηθά ζηνηρεία ζε απηή ηελ εκπεηξία. Ζ νηθνγέλεηα, ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ην 

λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ε ηδηνζπγθξαζία ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ πνπ λνζειεχεηαη 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο εκπεηξίαο ηεο αζζέλεηαο, ηεο 

λνζειείαο θαη ησλ αξλεηηθψλ θαη ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα ηε ζπλνδεχνπλ.   
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Κάζε παηδί ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ ήιζε ή επξφθεηην λα έιζεη 

αληηκέησπν κε ηαηξηθή- δηαγλσζηηθή εμέηαζε, ή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ή αζζέλεηα ζε νμεία 

ή ρξφληα θάζε. Πνιχ ζπρλά αθνχγεηαη ε θξάζε φηη ηα παηδηά είλαη κηθξνί ελήιηθεο. Ζ άπνςε 

απηή είλαη ιαλζαζκέλε απφ φπνηα νπηηθή θαη αλ εμεηαζηεί. Σα παηδηά είλαη κηα επάισηε 

πιεζπζκηαθή νκάδα πνπ απαηηεί ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε εηδηθφηεξα ζην ηνκέα ηεο πγείαο γηα 

ηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο. Ζ πγεία είλαη κηα θαηάζηαζε ε νπνία επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ παηδηνχ λα ιεηηνπξγήζεη, λα κεγαιψζεη θαη λα αλαπηπρζεί ζπλαηζζεκαηηθά, ζσκαηηθά 

θαη θνηλσληθά.  

Ζ αζζέλεηα θαη ε ππνρξεσηηθή λνζειεία πνπ επηθέξεη έρεη θαζνξηζηηθέο αιιαγέο ζηε 

θαζεκεξηλφηεηα ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ, ην νπνίν είλαη ν άκεζνο απνδέθηεο ηεο 

εκπεηξίαο, φζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, ε νπνία ζπκπνξεχεηαη καδί ηνπ ζε απηφ ην 

«θνπξηνπληαζκέλν ηαμίδη». Σν παηδί έξρεηαη αληηκέησπν κε λέεο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ην 

ηξνκάδνπλ, ην αγρψλνπλ θαη ην πξνβιεκαηίδνπλ. Ζ λνζνθνκεηαθή εκπεηξία απνηππψλεηαη 

ζηε ςπρνζχλζεζε ηνπ παηδηνχ αλεμάξηεηα κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο λνζειείαο. Σν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο λνζειείαο είλαη κνλάρα κηα ζπλζήθε πνπ ζα δηακνξθψζεη ην βαζκφ 

επηξξνήο ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ ηνπ παηδηνχ. 

Κάζε λνζνθνκεηαθφ ίδξπκα είλαη έλαο άγλσζηνο, απνγπκλσκέλνο θαη αθηιφμελνο 

ρψξνο πνπ ελεξγνπνηεί ζηα παηδηά ζπλαηζζήκαηα θφβνπ,, άγρνπο θαη αλεζπρίαο. πρλά ηα 

έληνλα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζαγσγήο ζε έλα λνζνθνκεηαθφ 

πιαίζην εζσηεξηθεχνληαη. Ζ εζσηεξηθεπκέλε έληαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα ζπρλά νδεγεί ζε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη ζε εθδειψζεηο παζνινγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο.  

Σα ηδξχκαηα πνπ παξέρνπλ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζε παηδηά πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ 

κηα πην παηδνθεληξηθή πξνζέγγηζε ζηε δηαρείξηζε ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ, ψζηε λα 

βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο δσήο ησλ παηδηψλ 

απηψλ. Ζ δηακφξθσζε κηαο πην παηδνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ιακβάλνληαο ππφςηλ ηα ιεγφκελα ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ, εληζρχνληαο ηε ζεξαπεπηηθή 

ζρέζε κεηαμχ αζζελή θαη ζεξάπνληα ηαηξνχ, θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ην αλαπηπμηαθφ ηνπο επίπεδν θαη εκπινπηίδνληαο ην ρψξν κε δξαζηεξηφηεηεο απαζρφιεζεο 
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πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο πνπ απεπζχλνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο θεληξηθφ άμνλα ηελ απηναληίιεςε ηνπ παηδηνχ γηα ηελ 

αζζέλεηα θαη ηε λνζειεία ηνπ. Ζ κειέηε ηεο απηναληίιεςεο ηνπ παηδηνχ γηα ηελ αζζέλεηα θαη 

ηε λνζειεία ηνπ είλαη πεξίπινθε θαη πνιππαξάγνληε, θαζψο ππάξρνπλ πνηθίιεο κεηαβιεηέο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ άιιεο ζε κηθξφηεξν θαη άιιεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

εηθφλαο ηνπ εαπηνχ ζηελ πεξηπέηεηα πγείαο πνπ πξνέθπςε.  

Γηα ηελ πιεξέζηεξε αληαπφθξηζε ζην ζέκα ε εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Σν Α‟ 

Μέξνο πεξηιακβάλεη ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ θαιχπηεη ηέζζεξηο ελφηεηεο ζρεηηθά 

κε ην λνζνθνκεηαθφ πιαίζην, ην βαζκφ επηξξνήο ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο λνζειείαο ζηελ 

αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ παηδηνχ, ηελ αληίιεςε ηνπ παηδηνχ αλαθνξηθά κε ηε λνζειεία θαη ηηο 

κεηαβνιέο ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ ηνπ λνζειεπφκελνπ 

παηδηνχ. Σν Β‟ Μέξνο πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθέο δσγξαθηέο απφ πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ 

λνζειεχνληαη ζην Ννζνθνκείν Παίδσλ «Π. θ‟ Α. Κπξηαθνχ». πγθεθξηκέλα, δεηήζεθε απφ 

ηα παηδηά λα ζρεδηάζνπλ έλα παηδί πνπ βξίζθεηαη ζην λνζνθνκείν. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ δσγξαθηψλ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζεί ν ηξφπνο πνπ ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη 

ηελ αζζέλεηα θαη ηε λνζειεία ηνπο.      
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο

: ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 
 

Σν λνζνθνκείν απνηειεί έλα ίδξπκα  ζην νπνίν παξέρεηαη έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ 

κε θεληξηθφ άμνλα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, ηελ παξέκβαζε θαη ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο απφ 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη εηδηθφ ηαηξηθφ εμνπιηζκφ. Θα ήηαλ δφθηκν λα ραξαθηεξηζηεί σο 

ν ζεζκηθφο ππξήλαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θάζε ρψξαο. Ζ 

αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο θαη φρη κφλν 

έρεη θέξεη ζηελ επηθάλεηα θαηλνηφκνπο εμνπιηζκνχο ζηειέρσζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

κνλάδσλ θαη κεζφδσλ ζεξαπείαο αζζελεηψλ πνπ κέρξη πξφηηλνο ζεσξνχληαλ αλίαηεο θαη πνπ 

βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο αζζελψλ κε ρξφληεο θαη επίπνλεο παζήζεηο.  Ζ ηερλνινγηθή 

εμέιημε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή λέαο γλψζεο κέζσ ησλ εξεπλψλ έρεη θαηαζηήζεη ην 

λνζνθνκείν έλα πνιχπινθν θαη ζπλερψο αλαπηπζζφκελν νξγαληζκφ. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ- φπσο γεληθά, παλεπηζηεκηαθά, 

θιηληθέο θ.α.- πνπ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε ελήιηθεο, απνθιεηζηηθά ζε παηδηά θαη 

θάπνηα πνπ απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο θαη δηαζέηνπλ παηδηαηξηθά ηκήκαηα. Αθφκε, ππάξρνπλ 

δηάθνξνη ηχπνη αζζελψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζηηο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο είηε γηα δηάγλσζε, 

είηε γηα δηάγλσζε θαη αλαδήηεζε ζεξαπείαο, είηε γηα παξεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ρξίδνπλ 

βξαρχρξνλε ή καθξφρξνλε λνζειεία. ηε ζπλέρεηα, ζα αλαιπζεί ην πεξηβάιινλ, ε ιεηηνπξγία 

θαη νη ςπραγσγηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ απεπζχλνληαη ζε 

παηδηαηξηθνχο αζζελείο.  

 

1.1. ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Ζ πξσηεχνπζα θηλεηήξηα δχλακε θάζε παηδηαηξηθνχ λνζνθνκείνπ ή παηδηαηξηθνχ 

ηκήκαηνο είλαη ε ίαζε θαη ε παξνρή θξνληίδαο απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζην παηδί πνπ 

λνζεί κε θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ψζηε λα επαλέιζεη ζηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

θαη λα επέιζεη ε απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. ε δεπηεξεχνλ επίπεδν, ζα κπνξνχζε λα 

θαηαηαρζεί ε κέξηκλα ησλ παηδηαηξηθψλ λνζνθνκείσλ θαη ηκεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία 

θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ππνδνρήο θαη θηινμελίαο ησλ παηδηψλ- αζζελψλ. Οη θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο ησλ παηδηψλ- αζζελψλ απμάλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο θξνληίδαο, κεηψλνπλ ηα επίπεδα «ηξαπκαηηθήο» εκπεηξίαο θαη έρνπλ ζεηηθή 
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ζεξαπεπηηθή επηξξνή ζηα παηδηά πνπ επηζθέπηνληαη γηα πνηθίινπο ιφγνπο ην λνζνθνκείν. Οη 

ζπλζήθεο απηέο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, ηε δνκή θαη ηηο πιηθέο εγθαηαζηάζεηο  

ηνπ λνζνθνκείνπ. 

ε θάζε λνζνθνκεηαθφ πιαίζην δίλεηαη βαξχηεηα ζηηο ηαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο θαη ζπρλά παξακεινχληαη παξάγνληεο φπσο ε αξρηηεθηνληθή, 

ε δηακφξθσζε θαη ε αηκφζθαηξα ηνπ ρψξνπ απηνχ. Δπηθξαηνχλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο 

φζσλ αθνξά ηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε. Απφ ηε κηα πιεπξά, ηνπνζεηείηαη ε άπνςε πνπ 

πξεζβεχεη φηη νη επελδχζεηο, νη ρνξεγίεο θαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ην θξάηνο θαη απφ 

θεξδνζθνπηθέο θαη κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο πξέπεη λα  ρξεζηκνπνηνχληαη σο επί ην 

πιείζηνλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηαηξηθψλ εμνπιηζκψλ θαη ηελ αλέγεξζε λέσλ ηκεκάησλ 

θαζψο ζεσξείηαη ζπαηάιε πφξσλ ε αηζζεηηθή ησλ λνζνθνκεηαθψλ δνκψλ εηδηθά ζε 

πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο (αββάθε, 2013). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ 

ππνζηεξηθηέο ηεο ζεξαπεπηηθήο επηξξνήο πνπ αζθεί ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε 

δηαδηθαζία ίαζεο θαη λνζειείαο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο δαπάλεο ρξεκάησλ ζηελ 

αξρηηεθηνληθή, ηε δηαθφζκεζε θαη ηε δηακφξθσζε εζσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ 

ζα είλαη πην πξνζηηή (αββάθε, 2013). Οη ζέζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ είλαη αληίξξνπεο θαη 

ζρεδφλ απφιπηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο. Ζ αθαίξεζε ησλ ζηεγαλψλ ησλ δχν απηψλ 

ζέζεσλ ζα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή θαη επνηθνδνκεηηθή ψζηε λα γίλεη πξνζπάζεηα κηαο θνηλήο 

θαηεχζπλζεο κε ζηνηρεία θαη απφ ηηο δχν πνπ ζα έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε 

αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ.  

Σα λνζνθνκεηαθά ηδξχκαηα ρσξίδνληαη ζε ηδησηηθά θαη δεκφζηα. Θεσξεηηθά έρνπλ 

θνηλή θαηεχζπλζε, φκσο πξνζεγγίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Κνηλή θαηεχζπλζε ηδησηηθψλ 

θαη δεκφζησλ λνζνθνκείσλ είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο αζζέλεηαο θαη ε δηαθχιαμε ηεο πγείαο, 

φπνπ ηα πξψηα θαηεπζχλνληαη απφ ην νηθνλνκηθφ θέξδνο θαη απεπζχλνληαη ζε πην 

πεξηνξηζκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο θαη ηα δεχηεξα απφ ηελ ηζφηηκε θάιπςε ησλ ηαηξηθψλ 

αλαγθψλ φισλ ησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ (Γψγνο, 2011). Ζ πιεηνςεθία ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ είλαη παιηέο, αλεπαξθψο ζπληεξεκέλεο 

θαηαζθεπέο κε παξσρεκέλε δηαθφζκεζε θαη δνκηθή δηακφξθσζε, ελψ ε πιεηνλφηεηα ησλ 

ηδησηηθψλ δνκψλ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ θηηξίσλ θαη ζηελ αηζζεηηθή 

δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ 

πξνζθέξεη (Γψγνο, 2011).  
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Ζ δνκηθή θαηαζθεπή, ε αηκφζθαηξα θαη ε δηαθφζκεζε ηνπ λνζνθνκείνπ αζθεί 

ζπλεξγαηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία επνχισζεο θαη αλάθακςεο αιιά θαη δηαηήξεζεο ηεο 

ςπρηθήο επεμίαο ηνπ λνζειεπφκελνπ παηδηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεηηθή επηξξνή αζθνχλ ηα 

ραξνχκελα θαη θσηεηλά ρξψκαηα ζε δηαδξφκνπο, αίζνπζεο αλακνλήο θαη θπξίσο ζηνπο 

ζαιάκνπο λνζειείαο ησλ παηδηψλ, ηα έξγα ηέρλεο, νη θσηνγξαθίεο παηδηψλ, δψσλ θαη 

ραξαθηήξσλ θηλνχκελσλ ζρεδίσλ ζηνπο ηνίρνπο θαη νη δηάδξνκνη κε παξάζπξα πνπ ζα 

επηηξέπνπλ ζην θπζηθφ θσο λα εηζέξρεηαη ζην ρψξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (Pastor, 

2011). ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην θπζηθφ θσο παξέρεη έλα δεζηφ θαη ήξεκν 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ην ζηξεο πνπ βηψλεη ην άξξσζην παηδί θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ 

κεηψλεηαη θαη γελληνχληαη ζπλαηζζήκαηα νηθεηφηεηαο θαη αζθάιεηαο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ 

παξνρή επράξηζηνπ θαη ηθαλνπνηεηηθνχ πεξηβάιινληνο δηαδξακαηίδεη θαη ν ππαίζξηνο ρψξνο 

ηνπ λνζνθνκείνπ. Σα παηδηά πνπ λνζειεχνληαη δείρλνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε σο πξνο ηνπο 

θήπνπο ησλ λνζνθνκείσλ πνπ είλαη θξνληηζκέλνη, πνπ έρνπλ δέληξα θαη θπηά αιιά θαη πνπ 

πξνζθέξνπλ πνηθίιεο δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρψξν γηα παηρλίδη θαη πεξηπάηνπο 

(Whitehouse, Varni, Seid, Cooper- Marcus, Ensberg, Jacobs, et al., 2001). 

Παξάιιεια, ν ρψξνο ηνπ λνζνθνκείνπ ζα πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλνο δνκηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ειηθίεο θαη ζηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα ησλ παηδηψλ 

φπνπ απεπζχλνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ (Salvioli, 2015). Οη ππεξεζίεο πγείαο πνπ 

παξέρνληαη ζε έλα παηδηαηξηθφ λνζνθνκείν ή ζε έλα παηδηαηξηθφ ηκήκα απεπζχλνληαη ζε 

αζζελείο απφ ηε γέλλεζε έσο ηελ εθεβεία θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπο πξέπεη λα 

πξνζαξκφδνληαη κε επειημία ζηηο αλάγθεο απηψλ ησλ δηαθφξσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζε έλα λνζνθνκεηαθφ πιαίζην ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ρψξνη ζειαζκνχ γηα ηηο 

κεηέξεο θαη ηα λενγέλλεηα βξέθε ηνπο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ρψξνη θαη ππνδνκέο πνπ ζα 

θηινμελνχλ ηνπο γνλείο ή ην άηνκν θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ πνπ λνζειεχεηαη κε ζθνπφ ηε 

θαιχηεξε παξακνλή ηνπο δίπια ζην άξξσζην παηδί ηνπο, ζάιακνη λνζειείαο αζζελψλ 

ρσξεηηθφηεηαο δχν έσο ηεζζάξσλ παηδηψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα θνηλσληθνπνηεζνχλ θαη λα 

κελ αηζζάλνληαη απνκνλσκέλα, αίζνπζεο παηρληδηνχ εμνπιηζκέλεο κε παηρλίδηα, επηηξαπέδηα, 

ηαηλίεο θαη ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ απαζρφιεζε θαη 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ, βηβιηνζήθεο πνπ απεπζχλνληαη ζηα παηδηά πνπ λνζειεχνληαη 

αιιά θαη ζηα άηνκα θξνληίδαο ηνπο γηα δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε θαη ακθηζέαηξα γηα ηε 

δηεμαγσγή παξαζηάζεσλ, εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ (Wilson, 

Megel, Enebach & Carlson, 2009. Pastor, 2011. Salvioli, 2015). Ζ θξνληίδα ελφο άξξσζηνπ 

παηδηνχ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα νηθείν θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί 
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θαη δηαθνζκεζεί κε γλψκνλα ηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ, ηελ ειηθία ηνπ θαη ηελ αζζέλεηα 

ηνπ.  

Πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληεο αζζέλεηεο θαη πνπ ρξεηάδνληαη 

επαλαιακβαλφκελεο εηζαγσγέο ζην λνζνθνκείν επηζεκαίλνπλ φηη ε δηακφξθσζε ελφο νηθείνπ 

θαη αζθαινχο πεξηβάιινληνο επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην 

λνζνθνκείν θαη δηαθπιάζζεη ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπο επεμία (Boyd & Hunsberger, 

1998). Έλα πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεη πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ αληηπεξηζπαζκνχ κεηψλεη 

ηα ζπλαηζζήκαηα θφβνπ θαη  άγρνπο  απνζπψληαο ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ απφ ηνλ πφλν 

θαη απφ ηηο παξεκβαηηθέο ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ππφθεηληαη ζην λνζνθνκείν (Boyd & 

Hunsberger, 1998). 

Ζ κνπζηθή ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο σο ζεξαπεπηηθή κέζνδνο θαη έρεη απνδεηρηεί φηη έρεη 

επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν ζηε θπζηνινγία ηνπ νξγαληζκνχ φζν θαη ζηε ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ πνπ λνζεί. Ζ κνπζηθή ζην πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ κπνξεί λα 

έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαζψο δεκηνπξγεί κηα πην επράξηζηή αηκφζθαηξα ζηε ςπρξφηεηα 

ηνπ λνζνθνκείνπ, κεηψλεη ηελ  έληαζε ηνπ πφλνπ πνπ βηψλεη ν αζζελήο  ιεηηνπξγψληαο σο 

παξάγνληαο αληηπεξηζπαζκνχ, βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο θαη πξνζαξκνγήο ησλ αζζελψλ 

ζην λνζνθνκείν πξνζθέξνληαο αηζζήκαηα άλεζεο θαη νηθεηφηεηαο θαη πξνζδίδεη έλα 

ζπγθηλεζηαθφ ραξαθηήξα ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

ησλ παηδηψλ- αζζελψλ (Κνπηειέθνο & Πνιπθαλδξηψηε, 2007).  

Σν λνζνθνκείν απνηειεί έλαλ άγλσζην ρψξν κε πιεζψξα εξεζηζκάησλ γηα ηελ 

πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ θαη ζπρλά πξνθαινχληαη ζπλαηζζήκαηα θφβνπ θαη κφλν ζην 

άθνπζκα ηεο ιέμεο. Σα εξεζίζκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ κφλν ζεηηθά δελ κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ απφ έλα παηδί. χκθσλα κε ηε θιαζζηθή ζεσξία κάζεζεο έλα πεξηβάιινλ 

πνπ είλαη απνγπκλσκέλν απφ ζεηηθά εξεζίζκαηα ελδέρεηαη λα επηθέξεη πξνβιεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξηθέο εθδειψζεηο (Pervin & John, 2001). Αλ θαη ην λνζνθνκείν ζηεξεί ζεηηθά 

εξεζίζκαηα φπσο ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην θαη ην αλέκειν παηρλίδη απφ ηα παηδηά, ηνπο 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ λέα πξάγκαηα φπσο ηαηξηθφ εμνπιηζκφ, κεραλήκαηα, 

ρψξνπο, λέα πξφζσπα πνπ πηζαλφηαηα λα κελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή ζην παξειζφλ θαη λα 

ηνπο πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ (Mayal, 1996). 

Οη Pelander, Lehtonen θαη Leino-Kilpi (2007) δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα πνπ κειεηνχζαλ 

ηελ παηδηθή λνζειεία θαη αλαδεηνχζαλ κέζα απφ ηηο δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ ηελ απεηθφληζε 
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ηνπ ηδαληθνχ λνζνθνκείνπ φπσο ην ζθεθηφληνπζαλ. Κάζε παηδί έρεη μερσξηζηή αληίιεςε ηνπ 

ηδαληθνχ λνζνθνκείνπ. Σν πεξηερφκελν ησλ δσγξαθηψλ ησλ παηδηψλ αληηπξνζψπεπαλ ηηο 

λνζνθνκεηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ην θηίξην, ηελ εκθάληζε ηνπ λνζνθνκείνπ, ην πεξηβάιινλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ, ηηο επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηνπο ζαιάκνπο λνζειείαο, ην 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο αζζελείο (βι. Γηάγξακκα 1, γηα αλαιπηηθή αλαθνξά 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρεδίσλ). 

 

Γηάγξακκα 1: Ηδαληθό λνζνθνκεηαθό πιαίζην ζύκθωλα κε ηηο δωγξαθηέο ηωλ παηδηώλ 

ΠΖΓΖ: (Pelander, Lehtonen & Leino- Kilpi, 2007) 

 

 

 
 

Σν ηδαληθφ λνζνθνκείν πεξηγξάθεηαη απφ ηα λνζειεπφκελα παηδηά ηνπ δείγκαηνο ηεο 

έξεπλαο ησλ Pelander, Lehtonen θαη Leino-Kilpi (2007)  είηε σο έλα κεγάιν θηίξην (βι. 
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Δηθόλα 1) είηε σο έλα κηθξφ θηίξην πνπ ζπκίδεη ζπίηη (βι. Δηθόλα 2), ζπλήζσο έρεη άζπξν 

ρξψκα, έλα θφθθηλν ζηαπξφ ζηελ νξνθή, πνιχρξσκεο θνπξηίλεο θαη έπηπια, ινπινχδηα, 

δέλδξα, αζζελνθφξα, πνιιά παξάζπξα θαη ζαιάκνπο λνζειείαο αζζελψλ κε δηάθνξα 

εξεζίζκαηα, φπσο ρξσκαηηζηά έπηπια, ηαηξηθφ εμνπιηζκφ, θπηά, βηβιία, ηειεφξαζε θαη 

δηάθνξα άιια αληηθείκελα πνπ απνζθνπνχλ ζηε ςπραγσγία ησλ παηδηψλ πνπ λνζειεχνληαη. 

 

Δηθόλα 1: Εωγξαθηά αγνξηνύ 8 ρξνλώλ γηα ην ηδαληθό λνζνθνκείν. 

ΠΖΓΖ: (Pelander, Lehtonen & Leino- Kilpi, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2: Εωγξαθηά θνξηηζηνύ 6 ρξνλώλ γηα ην ηδαληθό λνζνθνκείν. 

ΠΖΓΖ: (Pelander, Lehtonen & Leino- Kilpi, 2007). 
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Ζ χπαξμε πνιιψλ παξαζχξσλ ζηα ζρέδηα ησλ λνζειεπφκελσλ παηδηψλ ίζσο πξνζπαζεί 

λα ππνδειψζεη ηελ αλαγθαηφηεηα επαθήο ηνπ αζζελή κε ην εμσ- λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ 

θαη κε εηθφλεο πνπ απνηεινχζαλ ηε κέρξη πξφηηλνο θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. Αθφκε, νη ζάιακνη 

λνζειείαο εκθαλίδνληαη ζηηο δσγξαθηέο ηνπο πινχζηεο ζε εξεζίζκαηα θαη δπλαηφηεηεο 

ελαζρφιεζεο (Pelander, Lehtonen & Leino-Kilpi, 2007). Ζ αμία ηεο ςπραγσγίαο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηα παηδηά πνπ λνζειεχνληαη, θαη ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά πνπ λνζειεχνληαη γηα 

κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, δηφηη πέξα απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ζηα παηδηά λα 

πεξάζνπλ δεκηνπξγηθά ηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν ζην ζάιακν ιεηηνπξγεί θαη σο παξάγνληαο 

αληηπεξηζπαζκνχ απφ ην πφλν θαη ην άγρνο πνπ βηψλνπλ. 

 

1.2. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 
 

Ζ πνηφηεηα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ πέξα απφ ηε 

δηακφξθσζε ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πεξηβάιινληνο εμαξηάηαη θαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

νξγάλσζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά έλα λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ ρξεηάδεηαη λα πιεξνχληαη νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο, λα εθαξκφδνληαη ηα θιηληθά πξσηφθνιια θαη νη θαλνληζκνί πγηεηλήο, λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη έξεπλεο πνπ λα εθαξκφδνληαη ζηε θιηληθή πξάμε, λα ππάξρεη 

εμεηδηθεπκέλε θαη εθπαηδεπκέλε νκάδα πξνζσπηθνχ πνπ δηέπεηαη απφ επαγγεικαηηζκφ θαη 

επαηζζεηνπνίεζε σο πξνο ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ, λα ππάξρεη 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη λα αμηνινγείηαη ην ζχλνιν 

ηνπ λνζνθνκείνπ- απφ ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο έσο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (Raponi, 

2014). ην ζεκείν απηφ, δελ πξέπεη λα ιεζκνλεζεί φηη ε θηλεηήξηα δχλακε ησλ παηδηαηξηθψλ 

λνζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ είλαη ε παξνρή θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο κέζα ζε θιίκα πνπ λα 

πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη ζηαζεξφηεηα.  

Χο επί ην πιείζηνλ, γηα λα επηηεπρζεί ε νξζή ιεηηνπξγηθφηεηα ζε νπνηνδήπνηε πιαίζην 

πξέπεη λα ππάξρνπλ νξηζκέλνη θαλνληζκνί. Σν λνζνθνκείν δηέπεηαη απφ θαλνληζκνχο θαη απφ 

θαζεκεξηλά πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη θαζεκεξηλά πξνγξακκαηηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη νη ξνπηίλεο ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ψξεο 

θαγεηνχ, επηζθεπηεξίσλ θαη επηζθέςεηο ηαηξψλ νη νπνίεο δηέπνληαη απφ ηδηαίηεξε 

απζηεξφηεηα (αββάθε, 2013). Οη αζζελείο θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο 

ξνπηίλεο ψζηε λα επηηχρνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ λνζνθνκεηαθνχ 
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πεξηβάιινληνο. Έλαο αθφκε ζθνπφο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ- ξνπηηλψλ 

είλαη ε εμαζθάιηζε θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο κε ηνπο ππφινηπνπο αζζελείο θαη ηηο 

νηθνγέλεηεο ηνπο αιιά θαη ε δηεπθφιπλζε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηαηξνλνζειεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (αββάθε, 2013). ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί (βι. Πίλαθα 1) πεξηγξάθνληαη 

νη ξνπηίλεο ελφο απφ ηα κεγαιχηεξα λνζνθνκεία γηα παηδηά ζηελ Διιάδα, ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Παίδσλ «Αγία νθία»: 

Πίλαθαο 1: Ρνπηίλεο Ννζνθνκείνπ Παίδωλ "Ζ Αγία νθία".                                                  

ΠΖΓΖ: booklet Ννζνθνκείν Παίδωλ «Ζ Αγία νθία»: Υξήζηκεο νδεγίεο γηα γνλείο 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο, ινηπφλ, δε ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλ δελ 

ππήξρε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ λα ζηειερψλεη ην 

λνζνθνκείν. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ θάζε ηκήκαηνο παηδηαηξηθνχ λνζνθνκείνπ θαη 

παηδηαηξηθήο θιηληθήο απνηειείηαη απφ δηάθνξεο εηδηθφηεηεο. Καηά θχξην ιφγν, ηα ηκήκαηα 

ζηειερψλνληαη απφ δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν δηεπζεηεί δηνηθεηηθά δεηήκαηα, απφ 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζην πξφβιεκα πγείαο πνπ 

αληηκεησπίδεη ν θάζε αζζελήο, απφ λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ αλαιακβάλεη ηε θξνληίδα 

ησλ αζζελψλ θαη απφ θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ςπρνιφγνπο πνπ θξνληίδνπλ ηε 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Αθφκε, ην 

πξνζσπηθφ είλαη ζηειερσκέλν θαη απφ άιινπο επαγγεικαηίεο φπνπ ν θαζέλαο δηαδξακαηίδεη 

μερσξηζηφ ξφιν ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ πιεζψξα ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ 

ΦΑΓΖΣΟ

• 08:00 πξσηλφ

• 10:00  πξφγεπκα

• 12:00 
κεζεκεξηαλφ

• 16:00 
απνγεπκαηηλφ

• 18:00 βξαδηλφ

• * κεηά ην βξαδηλό 
πξνζθέξεηαη γάια ζε 
όπνην παηδί ην 
επηζπκεί

ΔΠΗΚΔΦΔΗ
ΗΑΣΡΧΝ

• πξσηλέο ψξεο θαη 
εμαξηάηαη ην 
πεξηζηαηηθφ θαη 
ην ηκήκα 
λνζειείαο

ΔΠΗΚΔΠΣΖΡΗΟ

• Υεηκψλα 16:00-
20:00

• Καινθαίξη 17:00-
21:00

• * ην επηζθεπηήξην ζε 
παηδηά πνπ 
λνζειεύνληαη ζε 
κνλάδεο εληαηηθήο 
ζεξαπείαο θαη ζε 
εηδηθά ηκήκαηα 
θαζνξίδεηαη αλάινγα 
κε ηελ πεξίπησζε
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λνζνθνκεηαθνχ πιαηζίνπ έρεη μερσξηζηνχο ξφινπο αιιά θνηλφ ζηφρν ηελ νιηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο. Ο ξφινο ηεο θάζε εηδηθφηεηαο είλαη ε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο 

ηνπ αζζελή απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά, δηφηη δελ πξέπεη λα ιεζκνλεζεί φηη ε θάζε αζζέλεηα 

είλαη ζπλάξηεζε ζσκαηηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθν- νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ 

(Υαηδεκηράιε, 2014). Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο νιηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο αζζέλεηαο 

ρξεηάδεηαη ζπληνληζκέλε επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ηκήκαηνο.  

Πνιχ ζπρλά φκσο, ηδηαίηεξα ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, δελ είλαη άξηηα ζηειερσκέλα ζε 

πξνζσπηθφ γεγνλφο πνπ πξνθαιεί θφξην εξγαζίαο, επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, κε 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, δηαηαξαρή ησλ επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ θαη γεληθφηεξε 

δπζιεηηνπξγία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (Υξηζηνπνχινπ & 

Καξαθψζηαο, 2015). Γχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο ησλ εηδηθνηήησλ 

θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε κπνξεί είλαη ε ζεζκνζέηεζε νξγαλσκέλνπ πιαηζίνπ θαη ε θπξηαξρία 

θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο απνηεινχλ ζεκέιην ιίζν ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο θάζε ηκήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ.  

Πέξα απφ ηηο ξνπηίλεο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, έλα λνζνθνκεηαθφ πιαίζην γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη πεξηιακβάλεη θαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ 

θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ αζζελψλ. Γελ ππάξρεη θαζνιηθφηεηα ζηα ζηάδηα λνζειείαο. 

Αληηζέησο, ππάξρεη πνηθηινκνξθία, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ εηζέξρεηαη θαη 

εηζάγεηαη ν αζζελήο, ηα θιηληθά πξσηφθνιια ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο θαη ηηο επηθξαηνχζεο 

ζπλζήθεο ζην λνζνθνκείν (αββάθε, 2013). 

 

1.3. ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 
 

Ζ εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν απνηειεί κηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία γηα ηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ παηδηψλ πνπ ρξίδνπλ λνζειείαο. Καηά ηε λνζειεία, εηδηθά ζε  καθξφρξνλα δηαζηήκαηα, 

ην παηδί κπνξεί λα παξνπζηάζεη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. 

Οη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ λνζειεπφκελσλ 

παηδηψλ πξνθχπηνπλ απφ ην αίζζεκα θφβνπ θαη αβεβαηφηεηαο πνπ πξνθαιεί ε θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπο, ην άγλσζην πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ε απφηνκε δηαθνπή ηεο κέρξη 

πξφηηλνο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Σν λνζνθνκείν έρεη «πηνζεηήζεη» δξαζηεξηφηεηεο απφ ηε 
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θαζεκεξηλφηεηα ηνπ κε λνζειεπφκελνπ παηδηνχ θαη ηηο έρεη εληάμεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ηνπ λνζειεπφκελνπ παηδηνχ, κε ζθνπφ ηελ επθνιφηεξε πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην 

λνζνθνκείν. Γξαζηεξηφηεηεο φπσο ζρνιείν, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, παηρλίδηα, θαηαζθεπέο 

θαη άιιεο δηάθνξεο κνξθέο ςπραγσγίαο είλαη πνιχ νηθείεο ζηα παηδηά.  

Χο επί ην πιείζηνλ, ε ςπραγσγία ησλ λνζειεπφκελσλ παηδηψλ είλαη επζχλε ησλ 

εζεινληηθψλ δξάζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ αθηινθεξδψο δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε θαη ζηηγκέο 

ραξάο. χιινγνη θαη ηδηψηεο εζεινληέο πξνζθέξνπλ αγάπε θαη θξνληίδα ζηα άξξσζηα παηδηά 

ηνπ λνζνθνκείνπ κέζσ ςπραγσγηθέο θαη θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ ρξφλνπ θαη θπξίσο ζε γηνξηηλέο πεξηφδνπο κέζσ ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ (booklet ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Ζ Αγία νθία»). 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ςπραγσγίαο ζπλήζσο ιακβάλνπλ ρψξα ζην θεληξηθφ ακθηζέαηξν 

ηνπ λνζνθνκείνπ θαη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα φινη νη κηθξνί αζζελείο (αλ 

βέβαηα ην επηηξέπεη ν ππεχζπλνο γηαηξφο ηνπ παηδηνχ) αιιά θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο. 

Γπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο κε ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ κηα αλάζα γηα 

κηθξνχο θαη κεγάινπο απφ ην βάξνο ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο λνζειείαο. Σν παηρλίδη αζθεί 

ζεξαπεπηηθή επηξξνή ζηε ςπρνζχλζεζε ηνπ άξξσζηνπ παηδηνχ θαζψο απνηειεί κνξθή 

έθθξαζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θφζκνπ (εθηελέζηεξε πεξηγξαθή ηεο ζεξαπεπηηθήο επηξξνήο ηνπ 

παηρληδηνύ ζηνλ παηδηαηξηθό αζζελή αλαθέξεηαη ζην Κεθάιαην 2).  

 

 

Δηθόλα 3: Θεαηξηθή 

παξάζηαζε ζην 

Ννζνθνκείν Παίδωλ "Π. & 

Α. Κπξηαθνύ" από ηελ 

Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή 

Δηαηξεία "Οη Άγγεινη ηεο 

Υαξάο". 
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Δηθόλα 4: Θεαηξηθή παξάζηαζε 

ζην Ννζνθνκείν Παίδωλ "Π. & Α. 

Κπξηαθνύ" από ηελ Αζηηθή Με 

Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία "Οη 

Άγγεινη ηεο Υαξάο". 

 

 

Κάπνηεο θνξέο, σζηφζν, νη γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ λνζειεχνληαη ζην λνζνθνκείν 

αληηκεησπίδνπλ κε δπζπηζηία ην έξγν ησλ εζεινληψλ. Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πνπ 

εκθαλίδνπλ νη γνλείο νθείιεηαη ζηελ αλεπαξθή ελεκέξσζε απφ ην ηαηξνλνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξεκπφδηζε ησλ ππεξεζηψλ αλαςπρήο θαη 

ςπραγσγίαο πνπ πξνζθέξνπλ (Commodari, 2010). Ο αξρηθφο ζηφρνο ησλ εζεινληηθψλ 

δξάζεσλ, φπνπ είλαη ε δηεπθφιπλζε πξνζαξκνγήο παηδηνχ θαη γνλέσλ ζην λνζνθνκείν ζε έλα 

επράξηζην θιίκα, δελ επηηπγράλεηαη πιήξσο. 

Παξάιιεια κε ηηο δπλαηφηεηεο ςπραγσγίαο ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ πξνζθέξνληαη 

θαη δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο. Γηάθνξα λνζνθνκεηαθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο πνπ λνζειεχνπλ 

παηδηά πξνζθέξνπλ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ εηδηθά θαηαξηηζκέλν 

πξνζσπηθφ εθπαηδεπηηθψλ ζε ιεηηνπξγηθνχο ρψξνπο εληφο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πιαηζίνπ 

(Παηζάιεο & Νηαξιαδήκα, 2013). Αλ θαη ζηελ Δπξψπε ν ζεζκφο ηεο λνζνθνκεηαθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλνο, ζηελ Διιάδα δελ έρεη αλαδεηρζεί ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ. 

Σα νθέιε ηεο λνζνθνκεηαθήο εθπαίδεπζεο πνιιαπιά θαζψο αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ λνζειεπφκελσλ παηδηψλ ηα νπνία πέξα απφ αζζελείο δελ παχνπλ 

λα είλαη θαη καζεηέο πνπ έρνπλ αλάγθε απφ κάζεζε, δεκηνπξγεί θίλεηξα θαη ειπίδα ζηηο 

ςπρέο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ θαη ιεηηνπξγεί σο αληηπεξηζπαζκφο  ζηελ εκπεηξία ηεο 

αζζέλεηαο θαη ηεο λνζειείαο (Μηραινπνχινπ, 2013). Αλ θαη ην ζρνιείν βξίζθεηαη εληφο ηνπ 

λνζνθνκεηαθνχ πιαηζίνπ, ίζσο απνηειεί ην κνλαδηθφ ρψξν πνπ ην παηδί αηζζάλεηαη φηη 

αληηκεησπίδεηαη πεξηζζφηεξν σο άηνκν θαη ιηγφηεξν σο άξξσζην άηνκν. Ζ εθπαίδεπζε 

πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ ην επηηξέπεη ε θιηληθή ηνπ θαηάζηαζε θαη εάλ ην ίδην ην επηζπκεί.  



Σ ε λ ί δ α  | - 20 - 

 

 
 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα είηε ζην ζάιακν λνζειείαο- γηα 

παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηε κεηαθίλεζε ηνπο- είηε ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο 

ρψξνπο ζε κηθξέο νκάδεο (Αξακπαηδή & Σνπξηνχξαο, 2014). Σν πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ γηα αλάξξσζε ζε 

γξεγνξφηεξνπο ξπζκνχο, γηα κείσζε ηνπ βησκέλνπ άγρνπο θαη πφλνπ θαη ελίζρπζε ηεο 

απηνγλσζίαο ηνπο (Παηζάιεο & Νηαξιαδήκα, 2013). Ζ δηακφξθσζε ηνπ πεξηερφκελνπ 

ζπρλά θαζνξίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν ηνπ παηδηνχ ψζηε ην παηδί λα έρεη κηα ξνή  

γλψζεσλ θαη κεηά ηελ εμαγσγή ηνπ απφ ην λνζνθνκείν λα δηεπθνιπλζεί ε έληαμε ηνπ ζην 

ζρνιηθφ ηνπ πιαίζην.  

Ο δάζθαινο απνηειεί θεληξηθή θηγνχξα ζην θνβηθφ πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ε 

ζρέζε ηνπ κε ην καζεηή- αζζελή πξέπεη λα παξέρεη ζπλαηζζήκαηα αζθάιεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο. Πέξα απφ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ελφο καζεηή- 

αζζελή, ν δάζθαινο δελ πξέπεη λα ιεζκνλήζεη ηε λφζν ηνπ παηδηνχ θαη ηε ζνβαξφηεηά ηεο, 

ην δηάζηεκα παξακνλήο ηνπ παηδηνχ ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ, ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην θαη 

ηε δηάζεζε ηνπ λνζειεπφκελνπ παηδηνχ  ηελ παξνχζα θάζε γηα κάζεζε (Commodari, 2010).  

πσο πξναλαθέξζεθε, ν ζεζκφο ηεο λνζνθνκεηαθήο εθπαίδεπζεο δελ είλαη ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλνο ζηελ Διιάδα θαη έηζη πνιχ ζπρλά ε ζρνιηθή βνήζεηα πνπ παξέρεηαη ζηα 

λνζνθνκεηαθά ηδξχκαηα έξρεηαη αληηκέησπε κε πνιιαπιά εκπφδηα. Κάπνηα απφ ηα εκπφδηα 

απηά αθνξνχλ ηε δηακφξθσζε θαη ηε θαηαιιειφηεηα ησλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ- αζζελψλ, αδπλακία ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ιφγσ 

πνηθηινκνξθίαο ειηθηαθψλ νκάδσλ, αηνκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη αλαγθψλ, δηαθνπή ξνήο 

καζεκάησλ γηα πξνγξακκαηηζκέλεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο ή γηα ζπλέρηζε ζεξαπείαο, ήρνη 

κεραλεκάησλ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κε θαηαιιειφηεηα θσηηζκνχ πνπ παξεκπνδίδνπλ ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ (Υαξίηνο & Κνληαδάθε, 2013. Παηζάιεο & Νηαξιαδήκα, 2013). 

Σν δηθαίσκα ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα παξεκπνδίδεηαη απφ ην 

λνζνθνκεηαθφ ζχζηεκα, αιιά αληηζέησο πξέπεη λα πξνσζείηαη.   

χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αλά θαηξνχο, ε ζπκκεηνρή ησλ 

λνζειεπφκελσλ παηδηψλ ζε εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα λνζνθνκεηαθά 

ηδξχκαηα κεηψλνπλ ηα αηζζήκαηα άγρνπο θαη πίεζεο ησλ γνλέσλ, ν νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη 

«ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη ιηγφηεξν νμχζπκνη θαη κε πςειφηεξν ζπλαηζζεκαηηθφ έιεγρν ε 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν» (Commodari, 2010). Ζ δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππνρξεψζεσλ, αθφκε θαη ζην λνζνθνκείν, δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο ζπλέρηζεο 
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ηεο κέρξη πξφηηλνο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ λνζειεπφκελνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, ε 

νπνία δηαηαξάρηεθε εμαηηίαο ηεο λνζειείαο ηνπ παηδηνχ.  

Απφ ηε κηα πιεπξά, νη γνλείο ησλ λνζειεπφκελσλ παηδηψλ αληηκεησπίδνπλ κε 

δπζπηζηία ηηο νκάδεο εζεινληψλ πνπ πξνζθέξνπλ δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη ςπραγσγίαο, 

ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε χπαξμε ζρνιείνπ ζην λνζνθνκείν πνπ είλαη ζηειερσκέλν κε 

θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο πξνθαιεί ηδηαίηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα.  

 

1.4. ΤΝΟΦΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

Ζ δηαδηθαζία θαη ε πνξεία θξνληίδαο ελφο ηξαπκαηηζκέλνπ ή άξξσζηνπ παηδηνχ 

δηαθέξεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηε θξνληίδα ελφο ηξαπκαηηζκέλνπ ή άξξσζηνπ ελήιηθα. Ο 

ζεξαπεπηηθφο ξφινο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πεξηβάιινληνο έρεη κειεηεζεί απφ πιεζψξα εξεπλψλ 

ζηελ πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη ρψξνη 

λνζειείαο παηδηψλ έρνπλ ειάρηζηεο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηηο κνλάδεο λνζειείαο ελειίθσλ 

αθφκε θαη ζε λνζνθνκεία πνπ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε παηδηά. Κχξηνο ζηφρνο ηνπο 

είλαη ε νξζή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πιαηζίνπ σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο 

παξαγθσλίδνληαο ηηο ςπρνινγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο ηεο. Σν λνζνθνκεηαθφ 

πεξηβάιινλ φκσο, επεξεάδεη άκεζα ηε ςπρηθή θαηάζηαζε θαη έκκεζα ηελ απηναληίιεςε ησλ 

λνζειεπφκελσλ παηδηψλ πνπ παξακέλνπλ ζην λνζνθνκείν είηε γηα βξαρχρξνλα είηε γηα 

καθξφρξνλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ξνπηίλεο, ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηε λνζειεία ησλ αζζελψλ. Οη 

θαζεκεξηλά πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ απζηεξφηεηα θαη νη παηδηαηξηθνί αζζελείο αιιά θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο 

νθείινπλ λα αθνινπζήζνπλ ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ λνζνθνκείνπ 

θαη δηεπθνιχλνπλ ηηο ηαηξνλνζειεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Κάζε λνζνθνκείν ζηειερψλεηαη 

απφ αλζξψπηλν δπλακηθφ- ηαηξνί, λνζειεπηέο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ςπρνιφγνη θ.α.- ην 

νπνίν είλαη εηδηθά θαηαξηηζκέλν, εθπαηδεπκέλν θαη επαηζζεηνπνηεκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ 

παηδηαηξηθψλ αζζελψλ αλάινγα κε ηελ αζζέλεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ην αλαπηπμηαθφ 

ζηάδην πνπ βξίζθνληαη. Ζ  εηζαγσγή ηνπ παηδηνχ ζην λνζνθνκείν πξαγκαηνπνηείηαη ζε 
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ζηάδηα, ηα νπνία δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηνπο ιφγνπο/ αίηηα εηζαγσγήο, ηα θιηληθά 

πξσηφθνιια θαη ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο.  

Οη εζεινληηθέο νκάδεο θαη νη ηδηψηεο εζεινληέο πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο πνηνηηθήο 

απαζρφιεζεο ησλ λνζειεπφκελσλ παηδηψλ. Οη εζεινληέο ζηα πιαίζηα ηνπ λνζνθνκείν 

αζρνινχληαη θαηά θχξην ιφγν κε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη ςπραγσγίαο ησλ 

λνζειεπφκελσλ παηδηψλ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο. Ζ 

«δίςα» ηνπ παηδηνχ γηα ςπραγσγία θαη παηρλίδη δε ζηακαηά αθφκε θαη αλ αληηκεησπίδεη 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπ. Οη επθαηξίεο εθπαίδεπζεο πνπ 

πξνζθέξνληαη εληφο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πιαηζίνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο αηνκηθέο 

αλάγθεο ηνπ παηδηνχ- αζζελή. Ζ δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο είλαη ζεκειηψδεο δηθαίσκα φισλ 

ησλ παηδηψλ θαη δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεη πεξηνξηζκνχο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο

: ΔΠΗΡΡΟΖ ΝΟΖΛΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΘΔΝΔΗΑ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

Ζ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο αλαθέξεηαη ζηηο «κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαη κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ ζηε ζσκαηηθή δνκή, ζηε ζθέςε ή ζηε ζπκπεξηθνξά ελφο αλζξψπνπ σο 

απνηέιεζκα ηφζν βηνινγηθψλ φζν θαη πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ» (Craig & Baucum, 

2007). Ζ αλάπηπμε έρεη ζπλερηδφκελε πνξεία θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, απφ ηε ζηηγκή 

ηεο ζχιιεςεο έσο θαη ηε ηξίηε ειηθία θαη πξνθχπηεη απφ ην ζπλδπαζκφ βηνινγίαο κε 

εκπεηξία θαη ζθέςεο κε ζπλαηζζεκάησλ. ε θάπνην ζεκείν ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ έρεη 

ηαρχηεξεο θαη εκθαλέζηεξεο κεηαβνιέο θαη απηφ είλαη απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο έσο θαη 

ηελ εθεβεία. Χζηφζν ππάξρνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο θαη θαηαζηάζεηο δσήο πνπ ελδέρεηαη 

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ηξνρνπέδε θαη λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ παηδηνχ. 

«Φησρέο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, δηαηαξαγκέλε ζρέζε γνλέα- παηδηνχ, θησρέο ζρέζεηο κε 

ζπλνκειίθνπο, κεησκέλε απηνπεπνίζεζε, ρακειή απηνεθηίκεζε, απμεκέλε επηζεηηθφηεηα, 

αθαδεκατθή απνηπρία θαη ζσκαηηθή αζζέλεηα κπνξεί λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ αλάπηπμε» 

(Nicastro & Whetsell, 1999). Τπάξρνπλ ηέζζεξα βαζηθά αλαπηπμηαθά πεδία πάλσ ζηα νπνία 

ζπληεινχληαη νη αλαπηπμηαθέο κεηαβνιέο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηε ζσκαηηθή αλάπηπμε, 

ηε γλσζηηθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε, ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηε θνηλσληθν- 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε (Craig & Baucum, 2007). Κάζε πεδίν αλάπηπμεο αθνξά θαη 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, δε ιεηηνπξγεί απηφλνκα αιιά αιιειεπηδξά κε ηα ππφινηπα πεδία.  

 

2.1. ΧΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

 

Σν ζσκαηηθφ πεδίν αλάπηπμεο «ζρεηίδεηαη κε κεηαβνιέο ζην ζρήκα θαη ην κέγεζνο, 

θαζψο θαη κεηαβνιέο ζηηο δνκέο ηνπ εγθεθάινπ, ζηηο αηζζεηεξηαθέο ηθαλφηεηεο θαη ζηηο 

θηλεηηθέο δεμηφηεηεο» (Craig & Baucum, 2007). Τπάξρεη πνηθηινκνξθία ζηνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο θάζε παηδηνχ, νη νπνίνη θαζνξίδνληαη απφ ηε θιεξνλνκηθφηεηα, ηε δηαηξνθή, ην 

θχιν θαη ην επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο. Ζ θιεξνλνκηθφηεηα ίζσο είλαη ν παξάγνληαο πνπ 

επεξεάδεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηε ζσκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Χζηφζν, ζεκαληηθέο 

απνθιίζεηο απφ ην κέζν φξν ηεο ειηθηαθήο νκάδαο πνπ αλήθεη ην παηδί κπνξεί λα απνηειέζεη 
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έλδεημε αλαπηπμηαθνχ πξνβιήκαηνο. Σα παηδηά πνπ λνζειεχνληαη, θαη θπξίσο εθείλα πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ πξψηε παηδηθή ειηθία κεηαμχ 3- 6 εηψλ, εκθαλίδνπλ δηαηαξαρέο πξφζιεςεο 

ηξνθήο (Wilson, Megel, Enenbach & Carlson, 2009). Ζ άξλεζε πνπ παξνπζηάδνπλ απέλαληη 

ζηε ηξνθή κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζηελ ίδηα ηελ αζζέλεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ είηε λα 

απνηειεί κηα κνξθή αληίδξαζεο ζην λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ. Μεγάιεο πεξίνδνη άξλεζεο 

ηξνθήο αξρηθά νδεγνχλ ζε απψιεηα βάξνπο θαη ζε ζηέξεζε ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζε ζνβαξφηεξεο επηπηψζεηο ζηε ζσκαηηθή αλάπηπμε.  

 

2.2. ΓΝΧΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

 

Κάζε παηδί αλαπηχζζεη ηελ αληίιεςε ηνπ θφζκνπ πνπ ην πεξηβάιιεη κε βάζε ην 

επίπεδν ηεο γλσζηηθήο ηνπ αλάπηπμεο θαη ηνπ παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Ζ γλσζηηθή 

αλάπηπμε «ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ζηελ αληίιεςε, ζηε ζθέςε, ζην 

ζπιινγηζκφ, ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη κε ηελ πεξίπινθε αλάπηπμε θαη ρξήζε 

ηεο γιψζζαο» (Craig & Baucum, 2007). Έλα παηδί καζαίλεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε, ηε 

θαζνδήγεζε, ην παηρλίδη, ηελ εμεξεχλεζε, ηε κίκεζε θαη ηελ παξαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

αιιά θαη ησλ αηφκσλ πνπ απνηεινχλ ηνλ πεξίγπξφ ηνπ. Κπξηφηεξν ξφιν ζηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ηδηαίηεξα ηα πξψηα ρξφληα δσήο, δηαδξακαηίδνπλ νη γνλείο ηνπ 

παηδηνχ. Σα παηδηά πνπ λνζειεχνληαη δελ αλαπηχζζνληαη ιηγφηεξν απφ εθείλα πνπ δελ 

λνζειεχνληαη, αιιά αλαπηχζζνληαη κε δηαθνξεηηθά εξεζίζκαηα. Ζ θιαζζηθή ζεσξία 

κάζεζεο πξεζβεχεη φηη έλα πεξηβάιινλ πνπ είλαη απνγπκλσκέλν απφ ζεηηθά εξεζίζκαηα 

ελδέρεηαη λα επηθέξεη πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξηθέο εθδειψζεηο (Pervin & John, 2001). Ζ 

επηθξαηνχζα άπνςε ππνζηεξίδεη φηη ην λνζνθνκείν είλαη έλα πιαίζην πνπ ζηεξείηαη ζεηηθψλ 

εξεζηζκάησλ, φπσο ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην θαη ην αλέκειν παηρλίδη, φκσο παξέρεη ζηα 

λνζειεπφκελα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ λέα πξάγκαηα φπσο ηαηξηθφ εμνπιηζκφ, 

κεραλήκαηα, ρψξνπο, λέα πξφζσπα πνπ πηζαλφηαηα λα κελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή ζην 

παξειζφλ, λα ηνπο πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη λα ηνπο παξέρνπλ γλψζε γηα ην ηνκέα 

ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (Mayal, 1996)  

Θα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ αλαθνξά ησλ ζηαδίσλ γλσζηηθήο αλάπηπμεο, ψζηε 

λα δηακνξθσζεί πιεξέζηεξε εηθφλα ηεο νπηηθήο ηνπ παηδηνχ γηα ηελ αζζέλεηα πνπ 

αληηκεησπίδεη θαη ηελ παξακνλή ηνπ ζην λνζνθνκεηαθφ πιαίζην. Ζ ζεσξία ηνπ Piaget, αλ θαη 
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δηαηππσκέλε δεθαεηίεο πξηλ, εμαθνινπζεί λα ζέηεη έλα ππφβαζξν γηα ηε θαηαλφεζε ηεο 

γλσζηηθήο αλάπηπμεο θαη ην βαζηθφ ξφιν ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ 

ηνπ. Ο Piaget ππέζεζε φηη φινη νη άλζξσπνη απφ ηε ζηηγκήο ηεο γέλλεζεο έσο θαη ηελ εθεβεία 

δηαλχνπλ ηέζζεξα θαζνιηθά ζηάδηα αλάπηπμεο κε ζηαζεξή αθνινπζία (ην αηζζεζηνθηλεηηθό 

ζηάδην, ην ζηάδην ηεο πξν-ελεξγεηηθήο λόεζεο, ην ζηάδην ζπγθεθξηκέλσλ ινγηθώλ πξάμεσλ ή 

ηεο ελεξγεηηθήο λόεζεο θαη ην ζηάδην ηππηθώλ ινγηθώλ πξάμεσλ ή ηππηθώλ λνεηηθώλ 

ελεξγεηώλ) θαη πεξλνχλ απφ ην έλα ζηάδην ζην επφκελν φηαλ επέιζεη ζσκαηηθή σξίκαλζε θαη 

έθζεζε ζε ζρεηηθέο εκπεηξίεο (Craig & Baucum, 2007· Feldman, 2011).  

Σν πξψην ζηάδην ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο είλαη ε αηζζεζηνθηλεηηθή πεξίνδνο ή 

πεξίνδνο αηζζεηεξηνθηλεηηθήο λόεζεο, ε νπνία ρσξίδεηαη ζε έμη ππνζηάδηα θαη πεξηγξάθεη απφ 

ην πξψην κήλα δσήο έσο θαη ηα 2 έηε, φπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο κέζσ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο αθνκνίσζεο θαη ηεο ζπκκόξθσζεο δεκηνπξγνχληαη ζρήκαηα (Craig & 

Baucum, 2007).  Σα ζρήκαηα  απνηεινχλ «δνκέο πνπ πξνζαξκφδνληαη θαη αιιάδνπλ αλάινγα 

κε ηε λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ» (Feldman, 2011).  

Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο  γλσζηηθήο αλάπηπμεο είλαη  ην ζηάδην ηεο πξν-ελεξγεηηθήο 

λόεζεο ην νπνίν αθνξά ηελ πεξίνδν απφ 2 έσο 7 εηψλ, «θαηά ηελ νπνία αλαπηχζζεηαη ε 

ζπκβνιηθή ζθέςε, εκθαλίδεηαη ν ζπιινγηζκφο θαη απμάλεηαη ε ρξήζε ελλνηψλ» (Feldman, 

2011). Σν παηδί ζε απηφ ην ζηάδην ζέηεη ηα ζεκέιηα ησλ γλσζηηθψλ ηνπ δεμηνηήησλ, δίλεη 

ππνθεηκεληθή ρξνηά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ην πεξηβάιιεη απφ κηα «εγσθεληξηθή» νπηηθή, 

εμεξεπλά θαη πεηξακαηίδεηαη (Craig & Baucum, 2007). Σν παηδί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 

δελ έρεη αλαπηχμεη αθεξεκέλε ζθέςε θαη έρεη κεησκέλε αληίιεςε. Απφ ηε κηα, γλσξίδεη γηα 

παξάδεηγκα φηη κέζα ηνπ βξίζθεηαη αίκα, επεηδή ην βιέπεη φηαλ ηξαπκαηίδεηαη, αιιά απφ ηελ 

άιιε δε γλσξίδεη γηαηί φηαλ ηξαπκαηίδεηαη αηκνξξαγεί θαη πξνζπαζεί λα θαηαζθεπάζεη 

πηζαλέο ππνζέζεηο. Κάηη παξφκνην ζπκβαίλεη θαη κε ηα παηδία πνπ αξξσζηαίλνπλ θαη 

λνζειεχνληαη. Σα παηδηά πνπ λνζειεχνληαη ληψζνπλ θαη βιέπνπλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

αζζέλεηαο ηνπο αιιά δε γλσξίδνπλ ην ιφγν πνπ απηφ ζπλέβε. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

θαηαλνήζνπλ ην ιφγν πνπ αξξψζηεζαλ δίλνπλ εξκελείεο ζην γεγνλφο. Σα παηδηά ζε απηή ηε 

πεξίνδν εξκελεχνπλ ηελ αζζέλεηα θαη ηελ λνζειεία είηε σο κνξθή «ηηκσξίαο» γηα θάπνηα 

πξάμε, ζθέςε είηε σο απνηέιεζκα «εμσηεξηθψλ θαληαζηηθψλ δπλάκεσλ» (αββάθε, 2013).  

Σν ηξίην ζηάδην ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο είλαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινγηθώλ πξάμεσλ ή 

ηεο ελεξγεηηθήο λόεζεο. Ζ πεξίνδνο απηή αθνξά κεηαμχ 7 έσο θαη 12 εηψλ θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ «πξαμηαθή θαη θαηάιιειε ρξήζε ηεο ινγηθήο ζθέςεο πνπ πεξηιακβάλεη 
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ηελ εθαξκνγή ινγηθψλ πξάμεσλ γηα ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ» (Feldman, 

2011). Σα παηδία ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν γίλνληαη ιηγφηεξν εγσθεληξηθά, ιακβάλνπλ 

ππφςηλ δηάθνξεο πηπρέο ελφο θαηλνκέλνπ αιιά ζπλερίδνπλ λα κε δηαζέηνπλ ππνζεηηθφ 

ζπιινγηζκφ. Αθφκε, δε γλσξίδεη ηελ αηηία θαη ηε κεηάδνζε ησλ αζζελεηψλ, ζεσξψληαο φηη 

φιεο νη κνξθέο αζζελεηψλ δεκηνπξγνχληαη απφ «κηθξφβηα» θαη φηη ην ίδην δελ κπνξεί λα ηελ 

ειέγμεη (αββάθε, 2013). Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ζηελ παξνχζα θάζε ην παηδί 

δηαζέηεη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηελ αλαηνκία θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, 

δειαδή κπνξεί λα θαηνλνκάζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη ηε ζέζε θάπνησλ βαζηθψλ εζσηεξηθψλ 

νξγάλσλ.  

Σν ηέηαξην ζηάδην ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο πεξηιακβάλεη ηελ πεξίνδν ησλ ηππηθώλ 

ινγηθώλ πξάμεσλ ή ηππηθώλ λνεηηθώλ ελεξγεηώλ θαη ηνπνζεηείηαη ζηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ, 

ζηελ αξρή δειαδή ηεο εθεβείαο. Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, ην άηνκν «θαηαθηά 

ηελ ηθαλφηεηα λα ζθέπηεηαη ηα πξνβιήκαηα κε αθαηξεηηθνχο θαη φρη ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, 

λα ειέγρεη ηηο ππνζέζεηο ηνπ θαη λα επηρεηξεκαηνινγεί» (Feldman, 2011). Ζ θαηάθηεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ επεξεάδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην θνηλσληθν- πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην ηνπ αηφκνπ. ηελ παξνχζα πεξίνδν, ν έθεβνο πιένλ, γλσξίδεη φηη νη αζζέλεηεο 

νθείινληαη ζε δηάθνξεο αηηίεο, φηη νξηζκέλα άηνκα είλαη πεξηζζφηεξν επάισηα θαη επηξξεπή 

θαη κπνξεί λα θαηαλνήζεη επθνιφηεξα ηηο ηαηξνλνζειεπηηθέο νδεγίεο (αββάθε, 2013).  

Πίλαθαο 2: πλνπηηθόο Πίλαθαο ζηαδίωλ γλωζηηθήο αλάπηπμεο. 

ΠΖΓΖ: (αββάθε, 2013) 

ΣΑΓΗΟ 
  

ΠΡΟΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ 

ΝΟΖΖ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ 

ΝΟΖΖ 

ΣΤΠΗΚΧΝ 

ΝΟΖΣΗΚΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ 

ΖΛΗΚΗΑ 18 κελψλ-6 εηψλ 7-11 εηψλ 12+ εηψλ 

ΚΔΦΖ 

εγσθεληξηθή 

εζηίαζε ζε κηα 

πξαγκαηηθφηεηα, 

αίηην- αηηηαηφ 

ινγηθή-ζπζηεκαηηθή 

θαηαλφεζε 

δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, 

φρη ππνζεηηθνί 

ζπιινγηζκνί 

ππνζεηηθή- παξαγσγηθή 

ζθέςε, 

επίιπζε πξνβιεκάησλ- 

εξκελεία, 

νινθιεξσκέλα 

ζπζηήκαηα απφςεσλ-

αμηψλ 

ΧΜΑ 
πξαθηηθά δεηήκαηα 

[θφθθαια, αίκα] 

αλαγλψξηζε κηθξνχ 

αξηζκνχ νξγάλσλ 

[θαξδηά, ζηνκάρη] 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο 

φρη πάληα ζσζηέο 

ΔΡΜΖΝΗΑ 

ΑΘΔΝΔΗΑ 

ηηκσξία, έθαλε θάηη 

θαθφ, εμσηεξηθέο 

δπλάκεηο 

κηθξφβηα 
δηαθνξεηηθέο αηηίεο 

αζζέλεηαο 

*ζηνλ πίλαθα δελ αλαθέξεηαη ε πεξίνδνο ηεο  αηζζεηεξηνθηλεηηθήο λόεζεο ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο 
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Ζ γλσζηηθή σξηκφηεηα είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζην θαζνξηζκφ ηεο 

θαηαλφεζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ παηδηψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζην ηξφπν πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ θφβνπ θαη ηνπ πφλνπ. Οη πιεξνθνξίεο 

πνπ δίλεη ην πξνζσπηθφ πγείαο ζην λνζειεπφκελν παηδί εμαξηψληαη απφ ην αλαπηπμηαθφ ηνπ 

ζηάδην θαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο ειηθίαο ηνπ. 

 

2.3. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ  

 

Ζ αλάπηπμε ζην πεδίν ηεο πξνζσπηθφηεηαο αθνξά «ηελ απφθηεζε ζρεηηθά ζηαζεξψλ 

θαη κφληκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηελ αληίιεςε ηνπ εαπηνχ σο μερσξηζηνχ αηφκνπ» (Craig 

& Baucum, 2007). Ζ πξνζσπηθφηεηα  πεξηιακβάλεη ηε ζπκπεξηθνξά, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

ηηο ζθέςεηο ηνπ αηφκνπ ζηε θαζεκεξηλή δσή  (Pervin & John, 2001).  

Σα ζπζηαηηθά κέξε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ Freud, είλαη ην Δθείλν, πνπ 

απνηειεί ην πξσηφγνλν θαη εδνληζηηθφ κέξνο, ην Δγώ, ην νπνίν εμειίζζεηαη ζηαδηαθά, 

απνηειεί ην ζπλεηδεηφ λνπ θαη εμηζνξξνπεί ηηο νξκέο ηνπ Δθείλν κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ην Υπεξεγώ, ην νπνίν ζέηεη θαλφλεο, ιεηηνπξγεί κε ηελ αξρή ηεο εζηθήο θαη εμειίζζεηαη απφ 

ην Δγώ θαηά  ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία (Craig & Baucum, 2007).  

Καζέλα απφ ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ Freud, έρνπλ 

σο θέληξν κηα εξσηνγελή δψλε ηνπ ζψκαηνο απφ ηελ νπνία αλάινγα κε ηελ ειηθία, αληιεί 

επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζε. Σα ςπρνζεμνπαιηθά ζηάδηα ηνπ  Freud είλαη ην ζηνκαηηθό, πνπ 

θαιχπηεη ηελ πεξίνδν απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο έσο 1 ή 1,5 έηνπο θαηά ην νπνίν ε 

εξσηνγελήο δψλεο είλαη ην ζηφκα θαη ε πεξηνρή γχξσ απφ ηα ρείιε, ην πξσθηηθό, πνπ 

θαιχπηεη ηελ πεξίνδν απφ 1 ή 1,5 έσο θαη 3 εηψλ θαη ε εξσηνγελήο δψλε κεηαηνπίδεηαη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ πξσθηνχ, ην θαιιηθό, πνπ αθνξά ειηθίεο απφ 3 έσο θαη 5 ή 6 εηψλ θαη ε 

εξσηνγελήο δψλε κεηαβηβάδεηαη θαη παξακέλεη θαη γηα ηα επφκελα ζηάδηα ζηελ πεξηνρή ησλ 

γελλεηηθψλ νξγάλσλ, ηεο ιαλζάλνπζαο ζεμνπαιηθόηεηαο, απφ 5 ή 6 έσο θαη 12 εηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη ζεμνπαιηθέο νξκέο βξίζθνληαη ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε θαη ηέινο, 

ηεο γελεηήζηαο ζεμνπαιηθόηεηαο, πνπ αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ηεο εθεβείαο πεξίπνπ 12 εηψλ θαη 

πνπ νη ζεμνπαιηθέο νξκέο έρνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν (Freud, 1924/1964). 
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2.4. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ πεδίνπ «πεξηιακβάλεη ηελ θνηλσληθνπνίεζε, πνπ 

επηζπκβαίλεη φηαλ θάπνηνο δηδάζθεηαη θαη εθπαηδεχεηαη ζθφπηκα απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

άιινπο γηα ην πψο λα εληαρζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη κέζα ζηε θνηλσλία» (Craig & Baucum, 

2007). Σν ζεκείν αλαθνξάο ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο θάζε παηδηνχ απνηειεί ε πξψηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ παηδηνχ θαη ελφο ζεκαληηθνχ άιινπ, 

φπνπ γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ ν ζεκαληηθφο άιινο είλαη ην πξφζσπν ηεο κεηέξαο 

(αββάθε, 2013). Οη γνλείο απνηεινχλ πξφηππν θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

γηα ηελ νκαιή έληαμε ηνπ παηδηνχ ζηε θνηλσλία θαη ηε ζεκειίσζε ιεηηνπξγηθψλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ. Γε ζπκκεηέρνπλ κφλν νη γνλείο ζηε θνηλσληθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ. Αξρηθά, ην 

ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ έρεη ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην ζρνιείν, νη θίινη θαη ην επξχηεξν θνηλσληθν- πνιηηηζκηθφ πιαίζην πνπ ην 

πεξηβάιιεη.  

Παξάιιεια κε ηηο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο κεηαβνιέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην 

άηνκν, πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε. πλαίζζεκα απνηειεί κηα 

εζσηεξηθή ζπκπεξηθνξά θαη «κηα θαηάζηαζε πνπ πξνθαιείηαη ζπλήζσο απφ έλα γεγνλφο 

ζεκαληηθφ γηα  ην άηνκν. πλήζσο πεξηιακβάλεη : α) κηα ζπλεηδεηή λνεηηθή θαηάζηαζε κε 

αλαγλσξίζηκεο ηδηφηεηεο θαη απεπζχλεηαη ζε θάπνην αληηθείκελν, β) θάπνηαο κνξθήο 

ζσκαηηθή αλαζηάησζε, γ) αλαγλσξίζηκεο εθδειψζεηο ζην πξφζσπν, ηνλ ηφλν ηεο θσλήο θαη 

ηηο ρεηξνλνκίεο, δ) εηνηκφηεηα γηα δξάζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο» (Oatley & Jenkins, 2004).  

Σν λνζνθνκεηαθφ πιαίζην επεξεάδεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηε θνηλσληθή θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή  αλάπηπμε ελφο παηδηνχ. ηαλ ιακβάλνπλ ρψξα δπζάξεζηα θαη ηξαπκαηηθά 

γεγνλφηα γηα ην ίδην ην παηδί, ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ εμέιημε κεηαβάιιεηαη κε ηαρχηεξν 

βαζκφ θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα έξρεηαη ζε επαθή κε πιεζψξα ζπλαηζζεκάησλ ηα 

νπνία δηαθπκαίλνληαη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ. Οη 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ λνζειεπφκελνπ παηδηνχ κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πέξα απφ ηηο πχιεο 

ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο, εηδηθφηεξα γηα ηνπο παηδηαηξηθνχο αζζελείο κε 

ζνβαξή αζζέλεηα. Σα παηδηά πνπ λνζειεχνληαη ζρεκαηίδνπλ θηιηθέο ζρέζεηο θαη 

αιιειεπηδξνχλ θπξίσο φηαλ θηινμελνχληαη ζηνλ ίδην ζάιακν λνζειείαο. Γσκάηηα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηξεηο έσο ηέζζεξηο θιίλεο επλννχλ ηε θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ θαη 

παξακεξίδνπλ αηζζήκαηα απνκφλσζεο θαη πεξηνξηζκνχ. Ζ δηαπξνζσπηθή ζρέζε πνπ 
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δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ησλ λνζειεπφκελσλ παηδηψλ είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξή, δηφηη ελψλνληαη 

κέζσ κηαο θνηλήο, δχζθνιεο θαη αξθεηέο θνξέο επίπνλεο εκπεηξίαο. Οξηζκέλεο θνξέο, ε 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ε ζχλαςε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα 

πξαγκαηνπνηεζεί εμαηηίαο ηεο ελαιιαγήο ησλ παηδηψλ εληφο ηνπ ζαιάκνπ λνζειείαο θαη ηνπ 

απνρσξηζκνχ ησλ παηδηψλ αθνχ απνθαηαζηαζεί ε πγεία ηνπο.  

 

2.5. ΤΝΟΦΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ  

 

ην παξφλ θεθάιαην αλαθέξζεθε ε πνξεία ηεο ζσκαηηθήο αλάπηπμεο, ηεο γλσζηηθήο 

αλάπηπμεο, ηεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθφ- ζπλαηζζεκαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ν ηξφπνο θαη ν βαζκφο επηξξνήο ηεο λνζνθνκεηαθήο 

εκπεηξίαο ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ παηδηνχ. Παξαηεξήζεθαλ νξηζκέλεο αλαπηπμηαθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε λνζειεπφκελα θαη ζε κε λνζειεπφκελα παηδηά. Σα παηδηά κε θάπνηα 

αζζέλεηα αλαπηχζζνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηα πγηή ζχκθσλα κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηα 

εξεζίζκαηα πνπ πξνζιακβάλνπλ απφ ην πιαίζην ηνπ λνζνθνκείνπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

ην παηδί πνπ λνζειεχεηαη, θπξίσο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, δελ παχεη λα αλαπηχζζεηαη 

αιιά αλαπηχζζεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Οη εκπεηξίεο θαη ηα εξεζίζκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ 

δελ είλαη πεξηνξηζηηθά σο πξνο ηελ αλάπηπμε, αληηζέησο πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθέο 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο

: ΝΟΖΛΔΤΟΜΔΝΟ ΠΑΗΓΗ 
 

Σν λνζνθνκείν απνηειεί έλα άγλσζην πεξηβάιινλ, ζηειερσκέλν κε άγλσζηα πξφζσπα. 

Πεξηιακβάλεη άγλσζηεο θαη επψδπλεο παξεκβάζεηο πνπ πεξηνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

παηδηνχ. Ζ παξακνλή ηνπ παηδηνχ ζην λνζνθνκείν απνηειεί ηξαπκαηηθή εκπεηξία γηα ην 

ςπρηθφ ηνπ θφζκν. Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο λνζειεπηηθήο εκπεηξίαο θαη ηεο γεληθφηεξεο 

ζηάζεο ηνπ παηδηνχ είλαη άκεζε. 

Ζ επηθνηλσλία θαη ε εμσηεξίθεπζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηεο εηθαζηηθήο πξνζέγγηζεο 

θαη θπξίσο κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο δσγξαθηθήο είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζην ρψξν ηεο 

πγείαο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζε παηδηαηξηθνχο αζζελείο. Ζ δσγξαθηθή ή δηαθνξεηηθά 

ην παηδηθφ ζρέδην, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν πξφζβαζεο ζην ςπρηθφ θφζκν ηνπ 

παηδηνχ γηα λα έιζνπλ ζηελ επηθάλεηα ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί πνπ 

απαζρνινχλ ην παηδί.  

 

3.1. ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΘΔΝΔΗΑ 

ΚΑΗ ΣΖ ΝΟΖΛΔΗΑ ΣΟΤ 

 

Σα παηδηά αληηιακβάλνληαη ην ζψκα, ηελ αζζέλεηα, ηε λνζειεία θαη ηε ζεξαπεία ηνπο 

αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, ην θνηλσληθφ πιαίζην πνπ έρνπλ αλαηξαθεί 

θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη θαη πξνζαξκφζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ δηθνχ 

ηνπο θφζκνπ. Γίλεηαη αληηιεπηφ, απφ φζα πξναλαθέξζεθαλ, φηη ε κειέηε ηεο απηναληίιεςεο 

ηνπ παηδηνχ γηα ηελ αζζέλεηα θαη ηε λνζειεία ηνπ είλαη πεξίπινθε θαη πνιππαξάγνληε, 

θαζψο ππάξρνπλ πνηθίιεο κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ άιιεο ζε κηθξφηεξν θαη άιιεο ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ εαπηνχ ζηελ πεξηπέηεηα πγείαο πνπ 

πξνέθπςε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θνηλσληνινγηθή θαη ε γλσζηηθφ- εμειηθηηθή πξνζέγγηζε κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θέξνπλ ζηελ επηθάλεηα ηε πεγή δηακφξθσζεο ηεο αληίιεςεο ησλ 

παηδηψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο πγείαο (Παπαδάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 

2012): 
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 Απφ ηελ νπηηθή ηεο θνηλσληνινγηθήο πξνζέγγηζεο, θάζε παηδί δέρεηαη επηξξνέο απφ ην 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν έρεη κεγαιψζεη. Οη αλαπαξαζηάζεηο 

ησλ ελειίθσλ πνπ ην πιαηζηψλνπλ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, δηφηη απνηεινχλ 

πξφηππα ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Οπζηαζηηθά, νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ 

αληαλαθινχλ ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ γνλέσλ κε έλαλ αλψξηκν θαη ειιηπψο 

ελεκεξσκέλν ηξφπν. Σν θνηλσληθν- πνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε δηακφξθσζε ηεο αληίιεςεο θαη ηε 

ζεκειίσζε ελλνηψλ. 

 Απφ ηελ νπηηθή ηεο γλσζηηθήο- εμειηθηηθήο πξνζέγγηζεο, ε δηακφξθσζε ελλνηψλ θαη ε 

αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ πεγάδεη απφ ηηο αηνκηθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη ηε 

γλσζηηθφ- ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα ηνπ παηδηνχ αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην 

αλαπηπμηαθφ ζηάδην πνπ αλήθεη.  

Ο βαζκφο επηξξνήο ηεο λνζνθνκεηαθήο εκπεηξίαο ζην ςπρηζκφ ηνπ παηδηαηξηθνχ 

αζζελή εμαξηάηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο. Παξνπζηάδεηαη δπλακηθή αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ δηαθφξσλ παξαγφλησλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ πνπ αληηκεησπίδεη ην παηδί πνπ 

λνζεί ηε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην λνζνθνκείν (Παπαδάηνπ & 

Αλαγλσζηφπνπινο, 2012). Κάζε παξάγνληαο επεξεάδεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηε 

ςπρνζχλζεζε θαη ηε πξνζαξκνζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ.  χκθσλα κε ηνλ Lipowski 

(1971), θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε ηεο λνζνθνκεηαθήο εκπεηξίαο είλαη: 

1. αηνκηθνί παξάγνληεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

παηδηνχ, φπσο ειηθία, λνεηηθφ δπλακηθφ, γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, ηδηνζπγθξαζία, 

πξνγελέζηεξεο εκπεηξίεο, πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη επαισηφηεηα ζε άγλσζηεο θαη 

ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο, 

2. δηαπξνζσπηθνί θαη πεξηβαιινληηθώλ παξάγνληεο, πνπ αθνξνχλ ηε ζηάζε θαη ηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ ηνπ λνζειεπφκελνπ παηδηνχ, ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο ηνπ 

λνζνθνκεηαθνχ ηδξχκαηνο θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ πνπ 

πιαηζηψλεη ην παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ, θαη 

3. παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ηελ ίδηα ηελ αζζέλεηα, φπσο ηε θχζε, ηε ρξνληφηεηα, ηε 

ζνβαξφηεηα, ην αληίθηππν ζηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο, ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ζεξαπεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ ίαζε, ην βαζκφ επηξξνήο θαη παξεκπφδηζεο 

ζηηο θαζεκεξηλέο ξνπηίλεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ηηο κειινληηθέο 

εμειίμεηο ηεο αζζέλεηαο.  
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Σε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο ηεο ρξφληαο θαη απεηιεηηθήο γηα ηε δσή αζζέλεηαο, πνιιά 

παηδηά πνπ λνζνχλ δελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηε δηάζηαζε ησλ αιιαγψλ πνπ ζα 

κεηαβάινπλ ην ξπζκφ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ην πεξηβάιινλ. Αλ θαη ηα παηδηά πνπ λνζνχλ δελ έρνπλ άκεζε 

ζπλεηδεηή επίγλσζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο, δηαζέηνπλ κηα 

αζπλείδεηε επίγλσζε ηφζν γηα ηε θαηάζηαζε φζν θαη γηα ηελ πνξεία εμέιημεο ηεο, 

αλεμαξηήηνπ ειηθίαο (Παπαδάηνπ, 1989).  

Ο Carnevale (1997), ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ραξαθηήξηζε ηε λνζειεπηηθή εκπεηξία 

ησλ παηδηψλ σο «δηαδηθαζία θαζαίξεζεο θαη αλαζχζηαζεο» («process of unmaking and 

remaking»), φπνπ ην παηδί κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πξνζπαζεί λα αλαθηήζεη ηνλ έιεγρν 

ηεο θαηάζηαζήο θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ. Ζ δηαδηθαζία ηεο θαζαίξεζεο θαη ηεο αλαζχζηαζεο ηεο 

ςπρνηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο θαη ηνπ εαπηνχ δελ έρεη ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα αιιά 

θαη νχηε ζπγθεθξηκέλε πνξεία. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο αλαζχζηαζεο ηνπ εαπηνχ 

θπκαίλεηαη απφ ιίγεο εκέξεο έσο θαη κεξηθνχο κήλεο (Carnevale, 1997). Καηά ηε δηάξθεηα 

απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κπνξεί λα ππάξμνπλ παιηλδξνκήζεηο αλάινγα κε ηελ 

ειηθία, ην επίπεδν θξηζηκφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο πνπ ηνπ παξέρνπλ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ θαη ην 

πξνζσπηθφ πγείαο πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ ηαηξνλνζειεπηηθή ηνπ πεξίζαιςε. Ζ ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηψλ πνπ λνζειεχνληαη θαη πεξλνχλ κηα θξίζηκε πεξίνδν ζηε δσή ηνπο επεξεάδεηαη 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη κε 

ην ζεξάπνληα γηαηξφ ηνπο (Καλέιινπ, 2014). 

Ζ λνζειεπηηθή εκπεηξία έρεη ζεσξεζεί «νξφζεκν γεγνλφο ζηε δσή ελφο παηδηνχ» 

(Verssey, 2003). Αλ θαη φπσο έρεη ζεκεησζεί θαη ζε άιια ζεκεία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

θάζε παηδί είλαη κνλαδηθφ θαη δίλεη πξνζσπηθή ρξνηά ζηε δηακφξθσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ, 

ππάξρνπλ νξηζκέλα θνηλά ζεκεία. Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ πνπ λνζειεχνληαη ζε 

παηδηαηξηθά λνζνθνκεία θαη ζε παηδηαηξηθέο θιηληθέο θπξηεχνληαη απφ θφβνπο θαη αλεζπρίεο. 

Οξηζκέλνη θφβνη θαη αλεζπρίεο πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηα πεξηζζφηεξα λνζειεπφκελα παηδηά 

έρνπλ σο θχξην άμνλα ηελ απνκάθξπλζε απφ αγαπεκέλα νηθνγελεηαθά θαη θηιηθά πξφζσπα, 

ην ζπλαίζζεκα ηεο κνλαμηάο εληφο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ζαιάκνπ, ην αίζζεκα αβεβαηφηεηαο 

σο πξνο ην ηη ζα αθνινπζήζεη, ηηο ηξνκαθηηθέο, φπσο ηηο ραξαθηεξίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα 

παηδηά, ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ απψιεηα ηεο απηνδηάζεζεο ηνπο θαη ηελ παξακνλή ζε έλα 

άγλσζην πεξηβάιινλ (Coyne, 2006). 
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Σα θχξηα ζέκαηα πξνβιεκαηηζκνχ ησλ λνζειεπφκελσλ παηδηψλ αλέθπςαλ θαη απφ ηηο 

ηζηνξίεο πνπ επηλφεζαλ ζηελ έξεπλα ησλ Wilson, Megel, Enenbach θαη Carlson (2009), φπνπ 

νη πξσηαγσληζηέο ησλ ηζηνξηψλ ηνπο ήηαλ απνκνλσκέλνη θαη πεξηέγξαθαλ νξηζκέλεο 

ζπλέπεηεο ηεο κνλαμηάο, ηξνκαθηηθά θαη επψδπλα ζπκβάληα βαζηζκέλα ζε πξνγελέζηεξεο 

πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο, αλαδεηνχζαλ νηθείν πεξηβάιινλ θαη γλψξηκα πξφζσπα πνπ ζα 

παξείραλ αζθάιεηα, ζηγνπξηά θαη ζπληξνθηθφηεηα (βι. Γηάγξακκα 2). 

 

Γηάγξακκα 2: Ννζειεπηηθή Δκπεηξία ηνπ Παηδηαηξηθνύ Αζζελή   

ΠΖΓΖ: (Wilson, Megel, Enenbach & Carlson, 2009)  
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ΗΣΟΡΗΔ ΠΑΗΓΗΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΝΟΖΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

(ΠΖΓΖ: Wilson, Megel, Enenbach & Carlson, 2009.) 

«She was very lonely and her father came to visit her. After a while her father just left and 

she was very lonely and she didn‟t want to be lonely» 

«This girl is very scared because she doesn‟t know what they‟re going to do and she doesn‟t 

have her parents with her and she thinks they‟re going to give her a shot or something. There 

were two little girls on level 9 and they were very scared. They made friends, but they were 

both sort of frightened about each other because they were both a little bit mad at each other 

for doing things and fighting, causing contention. He probably feels scared because he might 

get his tonsils token out» 

«She wanted her friends around her. She doesn‟t want to be lonely. She wants kids to 

surround all over her» 

 

(ΠΖΓΖ: Coyne, 2006.) 

«Miss my mum, my dog, my sister, the atmosphere, my own bed, the living room, the telly 

and the garden. I miss school… miss friends at school… Like, I‟m worried about my 

schoolwork if I stay too long in hospital. What will happen next?» 

 (Girl aged 13) 

 

«I find once I have gone to sleep it‟ s okay, it is not too bad. It‟s hard if there are younger 

children in the ward…they keep you awake… the phone goes during the night but I sleep 

through it. Yeah, I am getting used to it»  

(Girl aged 13) 

 

«Yeah, I think I‟d like to make some decisions, like when I get up or don‟t get up…The 

nurse said to me the other day, „Right, we‟re going to get you out of bed‟ and I thought, hold 

on a minute: I don‟t want to get out of bed, I‟m not going to! I mean, they try to understand, 

but really you‟re the only one who knows how you feel» 

(Girl aged 14)  

«Hmm…I didn‟t want to come in here. I felt really scared and…I don‟t like when I see 

people going to the operating room on a table and that… ‟cause like, when I watch films of 

someone going in hospital and having an operation, like some people die ‟cause of different 

things and I keep saying I don‟t want an operation or whatever because I feel that I am going 

to die, but like quite a few of my friends have had operations, they haven‟t died though, have 

they?» (Girl aged 11) 
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Ο Carney, ν Murphy, ν  McClure, ν Bishop, ν  Kerr, ν Parker, θαη νη ππφινηπνη 

ζπλεξγάηεο ηνπο (2003), ζε κηα άιιε κειέηε εμηζηφξεζεο ηεο λνζνθνκεηαθήο εκπεηξίαο κε 

αθεγεηέο παηδηαηξηθνχο αζζελείο, ρψξηζαλ ζε νρηψ θχξηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηηο ηζηνξίεο 

ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ Carney θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2003), ηα ζέκαηα 

πνπ θπξηαξρνχζαλ ζηηο ηζηνξίεο ησλ παηδηψλ ήηαλ:  

1. ε «νξγάλσζε γεγνλόησλ», φπνπ ηα παηδηά αλέθεξαλ ηελ αιιεινπρία θαη ην ρξνληθφ 

ζεκείν θάπνησλ γεγνλφησλ πνπ βίσζαλ ζην λνζνθνκείν  

 

 

 

 

 

 

2. ην «πεξηβάιινλ», ην νπνίν ρσξηδφηαλ ζε θπζηθφ θαη ζε θνηλσληθφ, θαη πεξηγξαθφηαλ 

κε βάζε ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηα 

ππφινηπα παηδηά. Αθφκε, ηα παηδηά αλέθεξαλ πνιχ ζπρλά θαη κε ιεπηνκέξεηεο ην 

ζάιακν λνζειείαο πνπ δηέκελαλ θαη πεξλνχζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ηεο εκέξαο.  

Σν πεξηβάιινλ θαη νη απζηεξέο ξνπηίλεο ηνπ λνζνθνκείνπ δεκηνπξγνχλ έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα άγρνπο ζην παηδί, ην νπνίν ιεζκνλεί ηηο κέρξη πξφηηλνο θαζεκεξηλέο 

ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, ην ζπίηη ηνπ, ην δσκάηην ηνπ θαη θάζε άιιν ηνπ πξνζέθεξε 

ζπλαηζζήκαηα άλεζεο θαη ζηαζεξφηεηαο (Coyne, 2006). 

3. νη «δηαδηθαζίεο», αθνξνχζαλ ηηο ηαηξηθέο θαη ηηο λνζειεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ππέζηεζαλ θαζψο θαη ηα επίπεδα πφλνπ πνπ βίσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπο.  

Οη ηαηξνλνζειεπηηθέο παξεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο ζεξαπεπηηθήο πνξείαο πξνμελνχλ 

ζηνπο παηδηαηξηθνχο αζζελείο ακεραλία θαη  θφβν, ζπλαηζζήκαηα πνπ επεξεάδνληαη 

ζε κεγάιν βαζκφ είηε απφ πξνγελέζηεξεο εκπεηξίεο πφλνπ είηε απφ δηαζηξεβισκέλεο 

πεπνηζήζεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο (Coyne, 2006).   

 

 

 

 

«I went into the hospital as slow as I could because I didn‟t even 

want to be there…I waited for about an hour until I got to the bed I 

was to be in. It was about half past twelve before I went to theatre… 

I was there for about two and a half hours but it felt like half an 

hour» 

 

«I got my appendix taken out. It was really swollen so I had three day 

antibiotics . . . 

I had four jags» 

 

 

«When I was in hospital I was on a drip to get fluids into my body and I also 

got lots of blood tests, ultrasound tests and lots of other things» 
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4. ε «αιιειεπίδξαζε κε ην πξνζσπηθό», πεξηέγξαθαλ ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απέλαληη ηνπο 

5. ηα «ζπλαηζζήκαηα», φπνπ παξαηεξήζεθε έλα επξχ θάζκα ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

ζπλήζσο έρνπλ ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία κε αξρηθά έληνλα ζπλαηζζήκαηα άγρνπο θαη 

ζηελ πνξεία ζηαδηαθή ηνπ κείσζε  

 

 

 

 

 

6. ε «αληίιεςε γηα ην λνζνθνκείν»,  

α) αξλεηηθή αληίιεςε ηνπ λνζνθνκείνπ σο ηξνκαθηηθφ κέξνο 

β) ζεηηθή αληίιεςε ηνπ λνζνθνκείνπ φπνπ νη άλζξσπνη αλαξξψλνπλ θαη 

μεθνπξάδνληαη 

γ) αιιαγή ζηελ αληίιεςε ησλ παηδηψλ απφ αξλεηηθή ζε ζεηηθή- δελ 

παξαηεξήζεθε ην αληίζηξνθν 

δ) αληίιεςε σο πξνο ην ξφιν ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

7. νη «πιεξνθνξίεο», φπνπ απφ ηε κηα πιεπξά ππήξραλ θαιά ελεκεξσκέλα παηδηά γηα 

ηελ αζζέλεηα θαη ηε λνζειεία ηνπο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά παηδηά πνπ είραλ ειιηπή 

ή αθφκε θαη θαζφινπ πιεξνθφξεζε γηα ηε θαηάζηαζε ηνπο, 

 

 

 

 

 

8. θαη ηέινο, ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ γεληθφηεξα «ηνλ απνρσξηζκό θαη ηελ επηζηξνθή ζην 

ζπίηη».  

 

πλαηζζήκαηα παηδηνύ θαηά ηελ εηζαγωγή ζην λνζνθνκείν: «Oh no here we are. I 

don‟t think I‟m going to like this. I feel very nervous and it looks pretty scary. I don‟t 

like the thought of having to go in there» 

 

 

πλαηζζήκαηα ίδηνπ παηδηνύ θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην ζπίηη: «I really enjoyed 

my stay at the hospital. Everyone was very nice and helpful. The nurses and doctors 

were great and the food was especially nice. If I had to go back to a hospital it would 

definitely be that one» 

 

Οξζά ελεκεξωκέλν λνζειεπόκελν παηδί:«. . all the nurses and 

doctors explained everything what was happening with my arm 

and it was a lovely visit and I enjoyed it very very much» 

 

 

Διιηπέο ελεκεξωκέλν λνζειεπόκελν παηδί: «I was thinking 

what the nurse and doctor would do to me. I was really scared» 
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Ο απνρσξηζκφο απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ ζην λνζνθνκείν. Σα παηδηά ζεσξνχλ φηη ε 

αζζέλεηα θαη ε ππνρξεσηηθή λνζειεία ηνπο ζηεξεί ηνπο θίινπο, ηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν 

θαη ηηο αγαπεκέλεο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δνκνχζαλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ξνπηίλεο. 

Παξάιιεια, ε απψιεηα ηεο απηνδηάζεζεο ησλ λνζειεπφκελσλ παηδηψλ πξνθχπηεη απφ ηελ 

έιιεηςε ειέγρνπ ηνπ εαπηνχ φζνλ αθνξά θαζεκεξηλέο θαη απιέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο 

ελδεηθηηθά ην πξσηλφ μχπλεκα, ε ψξα χπλνπ, ε ρξήζε δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ εληφο ηνπ 

ζαιάκνπ λνζειείαο (Coyne, 2006). Σν παηδί ρξεηάδεηαη λα δεηήζεη άδεηα απφ ην 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα λα βγεη απφ ην ζάιακν, γηα λα κεηαθηλεζεί ζε άιινπο 

ρψξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ, γηα λα θέξεη πξνζσπηθά αληηθείκελα ζην ζάιακν. Ζ απηνλνκία ηνπ 

παηδηνχ πέξα απφ ηελ απζηεξφηεηα ησλ θαλνληζκψλ ηνπ λνζνθνκείνπ πιήηηεηαη θαη απφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε ίδηα ε αζζέλεηα. Οη γνλείο ηνπ λνζειεπφκελνπ παηδηνχ θαη ην 

πξνζσπηθφ πγείαο ηνπ λνζνθνκείνπ δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελζάξξπλζε 

ηεο ζηαδηαθήο απηνλνκίαο ηνπ, φηαλ θαη εθφζνλ βέβαηα ην επηηξέπεη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

ηνπ, δηφηη κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο  δηεπθνιχλεηαη ε πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ θαη εληζρχεηαη ε 

απηνεθηίκεζε ηνπ.   

Οη επψδπλεο ηαηξνλνζειεπηηθέο δηαδηθαζίεο- ζπγθεθξηκέλα δηαδηθαζίεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ βειφλεο θαη ελέζεηο απνηεινχλ  εμαηξεηηθά αξλεηηθή εκπεηξία γηα ηελ 

πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ-, ην αίζζεκα ηεο αδηαζεζίαο θαη ηεο άγλνηαο γηα ην ηη ζα 

αθνινπζήζεη, ν πεξηνξηζκφο ησλ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε κεησκέλε αλεμαξηεζία, ε 

απνκάθξπλζε απφ ην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ε δηακνλή καθξηά απφ ην 

ζπίηη απνηεινχλ θάπνηεο απφ ηηο θνηλέο θαη ηδηαίηεξα αγρσηηθέο εκπεηξίεο γηα ηνπο 

παηδηαηξηθνχο αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη (Carney, Murphy, McClure, Bishop, Kerr, Parker, 

et al., 2003).  

Οη απφςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηελ λνζειεία φπσο κπνξεί λα δηαπηζησζεί δελ είκαη 

πάληνηε αξλεηηθέο. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ λνζειεπφκελσλ παηδηψλ κπνξεί λα 

δηαθξίλεη θαη ηα ζεηηθά επαθφινπζα ηεο λνζειείαο, ηα νπνία είλαη ην παηρλίδη θαη ε γλσξηκία 

κε άιια παηδηά, ε δεκηνπξγία θηιηθψλ ζρέζεσλ, ε εθκάζεζε ηνπ λνζνθνκεηαθνχ εμνπιηζκνχ, 

ε παξερφκελε θξνληίδα θαη ην θπξηφηεξν ε επηζηξνθή ζην ζπίηη αθνχ επέιζεη ε θαιή 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία (Wilson, Megel, Enenbach &  Carlson, 2009). Ζ δηαηήξεζε ηεο 

θνηλσληθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ε ζχλαςε θηιηθψλ ζρέζεσλ κε άιια παηδηά πνπ βηψλνπλ 

παξφκνηα εκπεηξία βνεζά ηελ πξνζαξκνγή ζην λνζνθνκεηαθφ πιαίζην θαη ζηηο θαζεκεξηλέο 

ξνπηίλεο ηνπ (Coyne, 2006). Δπίζεο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ ηελ παξερφκελε 
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«When I first came I thought, oh, I was coming into 

hospital and that‟s boring… but it‟s not as boring as I 

thought it would be… Well, there are people my own 

age who I can talk to… You get to meet new people, 

‟cause I made a friend the last time I was in here and 

we‟re still friends and I go and see her… and stuff, and 

there are games to occupy the time and the time just 

seems to fly by» 

(Girl aged 14) 

 

ΠΖΓΖ: Coyne, 2006 

θξνληίδα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζεηηθή αληίιεςε σο πξνο ην λνζνθνκείν, λα εληζρχζεη ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ αζζελή πξνο ην πξνζσπηθφ πγείαο θαη λα δηεπθνιχλεη 

ηελ πξνζαξκνγή εληφο ηνπ πιαηζίνπ (Αληεξηψηε & Αλησλίνπ, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αηνκηθήο νπηηθήο ησλ παηδηψλ αλαθνξηθά κε ηε λνζνθνκεηαθή 

εκπεηξία είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαζψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ππφβαζξν γηα ηε 

βειηίσζε θαη αλάπηπμε θαηαιιειφηεξσλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο πνπ ζα έρνπλ σο επίθεληξν ηνλ παηδηαηξηθφ αζζελή θαη ζα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, δελ αθνχγνληαη νη 

ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ πνπ λνζειεχεηαη αιιά ην ξφιν ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ηνπ έρνπλ αλαιάβεη νη γνλείο ηνπ θαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο ηνπ 

λνζνθνκεηαθνχ ηδξχκαηνο. Οη απφςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε λνζειεία ηνπο παξαγθσλίδνληαη 

ιφγσ ηεο αζζέλεηαο, ηεο ειηθίαο, ησλ πεξηνξηζκέλσλ επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ θαζψο θαη 

ηεο επηβιεηηθήο επαγγεικαηηθήο ζηάζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο (Coyne, 2006). Σα παηδηά 

πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο ψζηε λα αθνπζηνχλ νη ηζηνξίεο γηα 

ηελ εκπεηξία ηνπο θαη λα ιεθζνχλ ππφςηλ απφ ην ζχζηεκα πγείαο.    

 

3.2. ΔΗΚΑΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΑΘΔΝΔΗΑ 

ΚΑΗ ΝΟΖΛΔΗΑ 

 

Κάζε ζρέδην απνηειεί έθθξαζε ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ. Πάλσ ζην 

ραξηί απεηθνλίδεηαη ν ςπρηθφο θφζκνο ηνπ δεκηνπξγνχ σο ηξφπνο έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο 
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θαη εμσηεξίθεπζεο ζπλαηζζεκάησλ. Οη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ 

αλαπαξηζηνχληαη κέζσ εηθφλσλ. Ζ δσγξαθηά θάζε παηδηνχ απνηειεί κηα ηζηνξία, «ηελ 

ηζηνξία ησλ επηζπκηψλ ηνπ παηδηνχ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, ησλ θφβσλ ηνπ ζε θάζε ζηάδην 

ηεο αλάπηπμήο, ηνπο βηνινγηθνχο θαη ςπρνινγηθνχο ξπζκνχο ηνπ» (Κξφηη & Μάλη, 2003).  

Ζ δσγξαθηθή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο δηαγλσζηηθφ εξγαιείν ζε πνηθίιεο κειέηεο πνπ 

έρνπλ σο πξσηαγσληζηέο παηδηά. Μεξηθέο ελδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

επξχηαηα ε δσγξαθηθή απφ επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε παηδηά είλαη γηα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αμηνιφγεζε παηδηψλ πνπ έρνπλ θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά θαη ζσκαηηθά, γηα 

αλάθιεζε ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ θαη επηζεηηθψλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ παξαβξεζεί σο 

κάξηπξεο ή έρνπλ βηψζεη ηα ίδηα, γηα δηεξεχλεζε ησλ δπλακηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο, γηα ηε κειέηε ηεο απηναληίιεςεο ησλ παηδηψλ, γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

παηδηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνηα ρξφληα θαη απεηιεηηθή γηα ηε δσή ηνπο αζζέλεηα θαη 

βξίζθνληαη ζε θάπνην λνζνθνκεηαθφ ίδξπκα, γηα αλαγλψξηζε θνβηψλ θαη πεγψλ άγρνπο, γηα 

αλαθνξά ζε ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο ην παηδί δπζθνιεχεηαη λα 

εθθξάζεη ιεθηηθά θαη γεληθφηεξα ζην ηνκέα ηεο πγείαο σο ζεξαπεπηηθφ θαη δηαγλσζηηθφ 

εξγαιείν ηνπ πφλνπ θαη ηνπ άγρνπο (Pelander, Lehtonen & Leino- Kilpi, 2007. Burgess & 

Hartman, 1993). Αθνχ νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ γηα κηα ηξνκαθηηθή θαη 

ίζσο απεηιεηηθή θαηάζηαζε πνπ έρνπλ βηψζεη ζην παξειζφλ ή βηψλνπλ ζην παξφλ έρνπλ 

απνηππσζεί ζην ραξηί κέζσ ηεο δσγξαθηάο, ην παηδί κπνξεί λα αηζζαλζεί πην άλεηα γηα λα 

ζπδεηήζεη φ,ηη ην απαζρνιεί. Σν ζρέδην παξέρεη αθφκε πιεξνθνξίεο «γηα ηνλ ηξφπν πνπ κηα 

θαηάζηαζε έρεη αλαπαξαζηαζεί ζε αηζζεηεξηαθφ, αληηιεπηηθφ θαη γλσζηηθφ επίπεδν» 

(Driessnack, 2005).  

 

 

Δηθόλα 5: Εωγξαθηά 

λνζειεπόκελνπ παηδηνύ 

ΠΖΓΖ: (Ångström-

Brännström, Norberg & 

Jansson, 2008) 
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Σν «εηθαζηηθφ αιθάβεην» πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δσγξαθηάο πνπ είλαη ην 

«εκείν», ε «Γξακκή», ε «Γηεχζπλζε», ν «Σφλνο» θαη ε Τθή» θαη κπνξνχλ λα δψζνπλ 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηελ αλάιπζε ηνπ ζρεδίνπ (Κνδάθνπ- Σζηάξα, 1991). Ζ ρξήζε ηεο 

δσγξαθηθήο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο απηναληίιεςεο ησλ 

παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα θαη ηε λνζειεία ηνπο είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζην ρψξν 

ηεο πγείαο. Έρνπλ παξαηεξεζεί αηζζεηέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζρεδίσλ, ηνπ κεγέζνπο ησλ 

ζρεκάησλ, ηεο επηινγήο ησλ ρξσκάησλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ ηνπ ραξηηνχ κεηαμχ 

παηδηψλ πνπ λνζειεχνληαη θαη παηδηψλ πνπ δε λνζειεχνληαη (Dolidze, Smith & Tchanturia, 

2003). χκθσλα κε ηνλ Bach (1990), ε κειέηε ηεο επηινγήο ζπκβφισλ, ρξσκάησλ θαη 

ζπλδπαζκψλ ηνπ άξξσζηνπ παηδηνχ ελδέρεηαη λα απνθαιχςεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ζεξαπεπηηθή πνξεία θαη «λα αληηπξνζσπεχεη δηαδηθαζίεο θπζηθήο επνχισζεο ή επηδείλσζεο 

ηεο πγείαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην εζσηεξηθφ γλσξίδεηλ ηνπ παηδηνχ». Αθφκε, ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεξαπεπηηθή πνξεία θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ελφο άξξσζηνπ 

παηδηνχ κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ  θαη ζρέδηα ηα νπνία ζπλεηδεηά θαη αζπλείδεηα 

επαλαιακβάλνληαη ζηηο δσγξαθηέο ηνπ (Ryan- Wenger, 2001). 

 

 

 

 

 

 

Οη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ δσγξαθηψλ κεηαμχ λνζειεπφκελσλ θαη κε λνζειεπφκελσλ 

παηδηψλ νξηζκέλεο θνξέο είλαη αξθεηά επδηάθξηηεο. ην ζεκείν απηφ, ζα αλαθεξζνχλ θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δσγξαθηψλ ησλ λνζειεπφκελσλ παηδηψλ φπσο είλαη απηή ηνπ θφθθηλνπ 

ρξψκαηνο, ηνπ κέγεζνο ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ ζεκαληηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

παξαιείπνληαη. Αθφκε, πνιχ ζεκαληηθφ ζηε κειέηε παηδηθψλ ζρεδίσλ λα ιεθζεί ππφςηλ ε 

ειηθία θαη ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηνπ παηδηνχ. Σν θφθθηλν ρξψκα ζπλήζσο είηε απνθεχγεηαη 

λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ παηδηά πνπ έρνπλ ππνζηεί δηαθφξσλ ηχπσλ ρεηξνπξγηθψλ 

Δηθόλα 6: Εωγξαθηά λνζειεπόκελνπ παηδηνύ  

ΠΖΓΖ: (Pelander, Lehtonen & Leino-Kilpi, 2007). 
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επεκβάζεσλ, είηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ρξσκαηίζεη νιφθιεξν ην ζψκα, γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη «ακθηζπκία σο πξνο ην ίδην ηνπο ην ζψκα» (Burkitt, Barrett & Davis, 2009). Σα 

κέιε ηνπ ζψκαηνο ζπρλά έρνπλ δπζαλάινγν κέγεζνο απφ ην ζψκα, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη 

αλαζθάιεηα θαη έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, γηα παξάδεηγκα ν ζρεδηαζκφο ελφο ηδηαίηεξα 

κηθξνχ θεθαιηνχ ζε έλα νγθψδεο ζψκα έρεη ζπλδεζεί «κε αηζζήκαηα αλεπάξθεηαο, 

θαησηεξφηεηαο θαη αδπλακίαο» (Machover, 1949). εκαληηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ελδέρεηαη 

λα απνπζηάδνπλ απφ ην ζχλνιν, γηα παξάδεηγκα «παξάιεηςε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέξνπο 

ηνπ ζψκαηνο ππνδειψλεη άγρνο γηα απηφ ην κέξνο ηνπ ζψκαηνο» (Furth, 2002).  

 

 3.3. ΤΝΟΦΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

πλνςίδνληαο φζα πξναλαθέξζεθαλ, ν βαζκφο επηξξνήο ηεο λνζνθνκεηαθήο εκπεηξίαο 

ζην ςπρηζκφ ηνπ παηδηαηξηθνχ αζζελή εμαξηάηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε αηνκηθψλ, 

δηαπξνζσπηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ θαζψο θαη ζρεηηθψλ κε ηελ αζζέλεηα παξαγφλησλ. Ο 

απνρσξηζκφο απφ αγαπεκέλα νηθνγελεηαθά θαη θηιηθά πξφζσπα, νη επψδπλεο θαη 

παξεκβαηηθέο ηαηξνλνζειεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε απψιεηα απηνδηάζεζεο είλαη κεξηθνί 

απφ ηνπο βαζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ παηδηψλ πνπ λνζειεχνληαη ζε παηδηαηξηθά 

λνζνθνκεία ή παηδηαηξηθά ηκήκαηα. Ζ εκπεηξία ηεο λνζειείαο, σζηφζν, δε ραξαθηεξίδεηαη 

εμ‟ νινθιήξνπ αξλεηηθή, δηφηη αξθεηά άξξσζηα παηδηά βξίζθνπλ θαη ζεηηθά ζηνηρεία ζηε λέα 

απηή θαηάζηαζε. Ζ άπνςε ησλ παηδηψλ αλαθνξηθά κε ην βίσκα ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο 

λνζειείαο ηνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Σα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε βειηίσζε ησλ παξνρψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε έλα πην 

παηδνθεληξηθφ ραξαθηήξα.   

Ζ δσγξαθηά πνπ ζρεδηάδεη έλα παηδί εθθξάδεη κε ζαθήλεηα ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο 

ζθέςεηο, ηνπο θφβνπο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ επηζπκεί λα κεηαθέξεη έλα παηδί ζηνλ 

ελήιηθα πνπ είλαη δίπια ηνπ. Σν παηδηθφ ζρέδην είλαη κηα απεηθφληζε ηνπ ςπρηθνχ θφζκνπ ηνπ 

παηδηνχ. Σν αζπλείδεηφ ηνπ παίξλεη κνξθή θαη ρξψκα. Δηδηθφηεξα γηα ηα παηδηά πνπ 

λνζειεχνληαη είηε γηα κηθξφ είηε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο αιιά θαη εθηίκεζεο ηεο πνξείαο 

ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο

: ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΚΔ ΚΑΗ 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟ ΠΑΗΓΗ 

ΠΟΤ ΝΟΔΗ 

 

 

Ζ λνζειεία πηζαλφλ λα επεξεάζεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο εθδειψζεηο 

νξηζκέλσλ παηδηψλ αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην αλαπηπμηαθφ ηνπ ζηάδην. Σα επίπεδα 

άγρνπο πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά εμαξηψληαη απφ ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ην ζηάδην ηεο 

αζζέλεηαο. Απμεκέλα επίπεδα άγρνπο ζε κεγαιχηεξα παηδία ζπγθξηηηθά κε κηθξφηεξα, ζε 

θνξίηζηα ζπγθξηηηθά κε αγφξηα θαη θαηά ηελ πεξίνδν εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν ζπγθξηηηθά 

κε ηελ πεξίνδν παξακνλήο ζην λνζνθνκείν (Carney et al., 2003). Ζ παιηλδξφκεζε, ην άγρνο 

απνρσξηζκνχ, δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν, ππεξθηλεηηθφηεηα, επηζεηηθφηεηα θαη θπξηαξρία 

ζπλαηζζεκάησλ ζιίςεο θαη απάζεηαο είλαη θάπνηεο κνλάρα απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο λνζειείαο 

πνπ ελδέρεηαη λα δηαηεξεζνχλ θαη κεηά ην εμηηήξην ηνπ παηδηνχ απφ ην λνζνθνκείν (Melnyk, 

2000).  

Ζ παξακνλή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί εληφο ησλ θπζηνινγηθψλ πιαηζίσλ αλ είλαη ήπηαο έληαζεο θαη γηα κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. ε πεξηπηψζεηο καθξνρξφληαο λνζειείαο θαη επαλεηιεκκέλσλ εηζαγσγψλ ε 

παξακνλή ησλ παξαπάλσ εθδειψζεσλ κπνξεί λα παξαηεξεζεί γηα κήλεο ή αθφκε θαη γηα 

ρξφληα (Wilson, Megel, Enenbach &  Carlson, 2009).  

Δξεπλεηηθά δεδνκέλα έρνπλ ζπκπεξάλεη φηη ζηηο βξαρχρξνλεο λνζειείεο, πνπ δε 

μεπεξλνχλ ηε κηα βδνκάδα, ηα παηδηά έρνπλ κηθξφηεξν πνζνζηφ εκθάληζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαη ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ (Rossant, 1998. Douglas, 1975. Rutter, 1972). Δλψ, 

λνζειείεο κεγάισλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ θαη επαλαιακβαλφκελσλ εηζαγσγψλ κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο έλαπζκα γηα ηελ εκθάληζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ 

πξνβιεκάησλ (Rossant, 1998. Quinton & Rutter, 1976. Douglas, 1975).  

 

4.1. ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΖ ΑΘΔΝΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΝΟΖΛΔΗΑ 

ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ 

Οη κεραληζκνί θαη νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ βξίζθνληαη ζε 

πξψηκν ζηάδην αλάπηπμεο ζηα παηδηά. Οπφηε, φηαλ ηα παηδηά έιζνπλ αληηκέησπα κε κηα 
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δχζθνιε θαη δπζάξεζηε εκπεηξία δε γλσξίδνπλ ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο δχζθνιεο 

θαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαθπκάλζεσλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ 

εθδειψζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ αλαπάληερε θαηάζηαζε.  Ζ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ 

ζην λνζνθνκείν δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο επράξηζηε εκπεηξία θαη πνιχ ζπρλά επηθέξεη 

θαη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Οη επηπηψζεηο ηεο λνζνθνκεηαθήο εκπεηξίαο ζην ςπρηζκφ 

θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ είλαη απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο αηνκηθψλ, 

δηαπξνζσπηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ θαζψο θαη ζρεηηθψλ κε ηελ αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία 

παξαγφλησλ (Lipowski, 1971). Οη κεηαβνιέο ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο εθδειψζεηο ησλ παηδηψλ 

κπνξεί λα νθείινληαη ζηελ παξνπζία ησλ άγλσζησλ πξνζψπσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηε 

θξνληίδα ηνπο, ζην πξσηφγλσξν πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ, ην νπνίν αξθεηέο θνξέο δελ 

έρεη παηδνθεληξηθφ ραξαθηήξα θαη δελ είλαη θηιηθφ πξνο ηα παηδηά, ζηνλ απνρσξηζκφ απφ 

αγαπεκέλα πξφζσπα θαη αληηθείκελα θαη ζε ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, θφβνπ, αγσλίαο θαη 

αλππνκνλεζίαο.  

Απφ ςπραλαιπηηθή ζθνπηά, νη εθδειψζεηο παζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

λνζειεπφκελσλ παηδηψλ νθείιεηαη ζηνλ απνρσξηζκφ απφ «αληηθείκελα αγάπεο» εληφο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ θαη θπξίσο ζηνλ απνρσξηζκφ απφ ην πξφζσπν ηεο κεηέξαο θαζψο νη 

δηαδηθαζίεο θξνληίδαο εληφο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πιαηζίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ (Παζηέιια, 2013). Αθφκε, ηα εξεζίζκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ κφλν 

ζεηηθά δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ απφ έλα παηδί. Απφ ηε ζθνπηά ηεο θιαζζηθήο ζεσξίαο 

κάζεζεο έλα πεξηβάιινλ πνπ είλαη απνγπκλσκέλν απφ ζεηηθά εξεζίζκαηα ελδέρεηαη λα 

επηθέξεη παζνινγηθέο ζπκπεξηθνξηθέο εθδειψζεηο (Pervin & John, 2001). Γελ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί παζνινγηθή θάζε δηαθνξεηηθή απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο ζπκπεξηθνξηθέο 

αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ. Αλάινγα κε ην ειηθηαθφ επίπεδν ηνπ παηδηνχ θαη ην αλαπηπμηαθφ 

ζηάδην πνπ αλήθεη θξίλεηαη αλ κηα ζπκπεξηθνξά είλαη θπζηνινγηθή ή παζνινγηθή.  Οξηζκέλα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο παξακέλνπλ θαη κεηά ην εμηηήξην ηνπ παηδηνχ θαη ηελ επηζηξνθή 

ηνπ ζην ζπίηη ζπλήζσο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν γεγνλφο απηφ πηζαλφηαηα λα 

νθείιεηαη ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ επαισηφηεηα ηνπ παηδηνχ. 

Οη ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ ελδέρεηαη λα απνθηνχλ 

εληνλφηεξε έληαζε φηαλ ιακβάλνπλ ρψξα θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαηξνλνζειεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξνθαινχλ ηδηαίηεξν άγρνο θαη θφβν, είηε λα είλαη απνηέιεζκα ηεο 

γεληθφηεξεο εκπεηξίαο ηεο λνζειείαο θαη ηεο αζζέλεηαο. Αθφκε, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ 

εθδειψλνπλ φια ηα παηδηά αληηδξαζηηθή θαη εθξεθηηθή ζπκπεξηθνξά. Οξηζκέλνη 
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παηδηαηξηθνί αζζελείο παξνπζηάδνπλ κηα πην παζεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά, ε νπνία 

κεηαθξάδεηαη απφ πνιινχο γνλείο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο σο ζπκκφξθσζε θαη 

πξνζαξκνγή ζηηο ηαηξνλνζειεπηηθέο δηαδηθαζίεο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί έλδεημε 

εζσηεξηθεπκέλεο αλέθθξαζηεο ζιίςεο, άγρνπο θαη άιισλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

(αββάθε, 2013).   

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί (βι. Γηάγξακκα 3) θαηαγξάθνληαη νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθέο αληηδξάζεηο παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπο: 

 

Γηάγξακκα 3: Αληηδξάζεηο παηδηαηξηθώλ αζζελώλ θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζην ρώξν 

ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 

 

 

θιάκα

άξλεζε- αληίδξαζε σο πξνο ηε ζεξαπεία

παιηλδξνκήζεηο

δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν

επηζεηηθφηεηα

λεπξηθφηεηα

ζπκφο

παληθφο

αγσλία

θφβνο

αλαζθάιεηα

ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα

άξλεζε ζπλεξγαζίαο κε ην πξνζσπηθφ

δηακαξηπξίεο

άξλεζε ηξνθήο
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ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί (βι. Γηάγξακκα 4) παξνπζηάδνληαη πην ζπγθεθξηκέλα νη 

αληηδξάζεηο παηδηψλ ζε λνζειείεο κεγάισλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ (Πνηακηαλφο, 1995): 

Γηάγξακκα 4: πλήζεηο αληηδξάζεηο παηδηώλ έπεηηα από καθξνρξόληα λνζειεία 

 

 

 

Μηα απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο 

ηνπο ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη ε παιηλδξφκεζε. Ζ παιηλδξφκεζε είλαη έλλνηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Freud, ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη ζπκβαίλεη ζην άηνκν θάησ απφ 

ζπλζήθεο έληνλεο πίεζεο ζηηο νπνίεο νπηζζνρσξεί παξνδηθά ή κφληκα ζε ζπκπεξηθνξέο θαη 

ζθέςεηο πνπ αλήθνπλ ζε πξνγελέζηεξν ζηάδην αλάπηπμεο (Pervin & John, 2001). Οη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ αλήθνπλ ζε θάπνην πξνεγνχκελν ζηάδην αλάπηπμεο θαη πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ παιηλδξφκεζε παξέρνπλ ζην άηνκν ηθαλνπνίεζε θαη θάπνηα κνξθή αζθάιεηαο. Θα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο κηα πξαθηηθή αηνκηθήο ακπληηθήο ζηξαηεγηθήο. Ζ 

Αλαγλσζηνπνχινπ (1991) ππνζηεξίδεη φηη «βξηζθφκελα ηα παηδηά ζε πεξίζηαζε 

επηβξάδπλζε ζηε ςπρνζσκαηηθή εμέιημε

κεησκέλα επίπεδα απηνλνκίαο θαη 
απηνεμππεξέηεζεο

γεληθφηεξε επαηζζεζία

δηαηαξαρέο χπλνπ 

δηαηαξαρέο πξφζιεςεο ηξνθήο

αλάπηπμε θνβηψλ

λεπξηθφηεηα θαη επεξεζηζηφηεηα

λσζξφηεηα
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παιηλδξφκεζεο ζα επηδηψμνπλ ελδερνκέλσο κηα δπαδηθή ζρέζε κεηξηθνχ ηχπνπ κε ην άηνκν 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ αηζζάλνληαη πην νηθεία, ελψ θάπνην άιιν κπνξεί λα 

αξλεζεί θάζε επαθή θαη λα θιεηζζεί ζηνλ εαπηφ ηνπ. Μηα άιιε εθδνρή είλαη λα πηνζεηεζεί ε 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγεηάο ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ, κεηαβηβάδνληαο ζ' απηφλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ηξέθεη 

γηα άιια άηνκα».  

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ πνπ λνζειεχνληαη θαη πεξλνχλ κηα θξίζηκε πεξίνδν ζηε 

δσή ηνπο επεξεάδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη κε ην ζεξάπνληα γηαηξφ ηνπο (Καλέιινπ, 2014). Ζ πνηφηεηα ηεο 

ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο δελ έρεη ζηαηηθφ ραξαθηήξα, αιιά ελαιιάζζεηαη θαη εμαξηάηαη απφ ηε 

ζπλεξγαζία, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ αζζελή θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ έρνπλ ελεξγεηηθφ ξφιν ζηε ζεξαπεπηηθή πνξεία πξνο ηελ ίαζε. 

Δπηπιένλ, πξνεγνχκελεο δπζάξεζηεο λνζειεπηηθέο εκπεηξίεο ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηε 

ζπλεξγαζία ηνπ παηδηνχ κε ην πξνζσπηθφ πγείαο θαη ζηε ζπκκφξθσζή ηνπ ζηνπο 

θαλνληζκνχο ηνπ λνζνθνκείν θαη ζηε ζεξαπεία πνπ έρνπλ πξνηείλεη νη ζεξάπνληεο ηαηξνί 

(Proczkowska- Bjorklund, Runeson, Gustafsson & Svedin, 2008). 

Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξηθψλ εθδειψζεσλ θαη γηα ηε κείσζε 

ηεο πηζαλφηεηαο ζηηγκαηηζκνχ ηνπ παηδηνχ απφ ηε λνζειεπηηθή εκπεηξία, ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςηλ νξηζκέλα κέηξα πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη έπεηηα ηεο λνζειείαο (Παζηέιια, 

2013). Πξηλ ηελ εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν ην παηδί πξέπεη λα ελεκεξσζεί θαηάιιεια γηα ηελ 

αζζέλεηα, ηε λνζειεία θαη ηε ζεξαπεία θαη λα γίλεη πξνζπάζεηα εμνηθείσζήο ηνπ κε ην 

λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο ηαηξνλνζειεπηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαδξαζηηθφ ηξφπν, ν 

νπνίνο ζα δηεπθνιχλεη ηε πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο, 

ρξεηάδεηαη νξζή ελεκέξσζε γνλέσλ γηα κείσζε ηνπ βησκέλνπ άγρνπο ηνπο, πξνζηηή 

δηαθφζκεζε θαη δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ λνζειείαο, ζπρλέο επηζθέςεηο αγαπεκέλσλ 

πξνζψπσλ, κφληκν πξνζσπηθφ θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ δίρσο ελαιιαγέο. Αθφκε, ε πξνζσπηθή 

αθεξαηφηεηα ηνπ παηδηαηξηθνχ αζζελή κπνξεί λα δηαθπιαρζεί κέζσ ηεο ηζρπξήο 

ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνχ ηνπ, ηεο ελίζρπζεο ηνπ 

θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηελ παξνρή φζν ην δπλαηφλ 

πνηνηηθφηεξεο θξνληίδαο θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ίδηνπ φζν θαη ησλ γνληψλ ηνπ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ (Carnevale, 1997). Μεηά ηε λνζειεία, αλ 

εκθαληζηνχλ λέεο παζνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο ή παξακέλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κε 
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κεγάιε έληαζε αληηδξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο νη γνλείο πξέπεη λα απεπζπλζνχλ ζε 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα λα παξέκβεη. 

 

4.2. ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΖ ΑΘΔΝΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΝΟΖΛΔΗΑ 

ΣΖ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ 

 

Σα ζπλαηζζήκαηα είλαη ε βάζε ηεο αλζξψπηλεο αιιειεπίδξαζεο (Oatley & Jenkins, 

2004). Ζ δηαδηθαζία ηεο λνζειείαο θαη ην βίσκα κηαο αζζέλεηαο αλεμαξηήηνπ ζνβαξφηεηαο 

θαη ρξνληφηεηαο απνηεινχλ κηα έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία ηφζν γηα ην παηδί φζν θαη 

γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ.  

χκθσλα κε ηνπο Horstman θαη Bradding (2002), θάπνηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη ζε 

έληνλν βαζκφ έλα παηδί πνπ έξρεηαη αληηκέησπν κε νπνηαδήπνηε κνξθή αζζέλεηαο θαη 

παξακέλεη ζην λνζνθνκείν είλαη:  

1. Θιίςε, γηα πνηθίινπο ιφγνπο φπσο ν απνρσξηζκφο απφ αγαπεκέλα νηθνγελεηαθά θαη 

θηιηθά πξφζσπα, γηα ηε ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηεο λνζειείαο θαη ηεο αζζέλεηαο, γηα 

ηελ απφηνκε κεηαβνιή ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ απνθνπή απφ ηηο 

ζπλεζηζκέλεο ξνπηίλεο θ.α. 

2. Απνγνήηεπζε, εμαηηίαο ηεο απψιεηαο απηνδηάζεζεο, ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη ε ίδηα 

ε αζζέλεηα θαη ε ζεξαπεπηηθή πνξεία πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη νη ζεξάπνληεο ηαηξνί θ.α. 

3. Θπκόο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο θηλεηηθνχο πεξηνξηζκνχο, ηε ζσκαηηθή αδξάλεηα θ.α.- 

εθδειψλεηαη ζπλήζσο ζε αγφξηα πνπ δηαλχνπλ ηελ εθεβεία. 

4. Πιήμε, εμαηηίαο ηεο αλακνλήο ζε ζαιάκνπο θαη δηαδξφκνπο ηνπ λνζνθνκείνπ, ηεο 

έιιεηςεο δξαζηεξηνηήησλ απαζρφιεζεο, ηεο παξακνλήο γηα ζπλερφκελεο ψξεο ίζσο 

θαη κέξεο ζην θξεβάηη. 

5. Φόβνο θαη άγρνο, δχν ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνληαη απφ φια ηα παηδηά πνπ 

εηζέξρνληαη ζην λνζνθνκείν. Οη έθεβνη φκσο έξρνληαη πην ζπρλά αληηκέησπνη κε 

ζπλαηζζήκαηα άγρνπο θαη θφβνπ. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη νη έθεβνη βαζίδνληαη ζε 

πξνγελέζηεξεο εκπεηξίεο θαη ζε επξχηεξεο γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ θαη έηζη 

δηακνξθψλνπλ εηθφλεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζην λνζνθνκείν (βι. Γηάγξακκα 5). 
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Γηάγξακκα 5: πλαηζζήκαηα λνζειεπόκελωλ παηδηώλ 

 

Ο θφβνο ππνδειψλεη εγξήγνξζε ηνπ αηφκνπ ζε ζπλζήθε θηλδχλνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θνβηθνχ εξεζίζκαηνο ψζηε λα επαλέιζεη ην αίζζεκα αζθάιεηαο (Forser, 

Jansson & Sӧderberg, 2009). Δληάζζεηαη ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ αηφκνπ θαη κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί φηη έρεη ζεηηθή πξνζαξκνζηηθή επηξξνή θαζψο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα 

πηζαλνχο θηλδχλνπο (Nicastro & Whetsell, 1999). Αηζζήκαηα θφβνπ βηψλνπλ φινη νη 

άλζξσπνη αλεμαηξέησο,  φκσο έρεη παξαηεξεζεί πνηθηινκνξθία ζην ηξφπν εθδήισζεο θαη 

ζηελ αηηία πξφθιεζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ αηφκνπ- ηα παηδηά θαη 

νη έθεβνη βηψλνπλ πην ζπρλά ζπγθξηηηθά κε ηνπο ελήιηθεο ζπλαηζζήκαηα θφβνπ (Gullone, 

King & Ollendick, 2001). Ο θφβνο κπνξεί λα είλαη γεληθφο θαη ζπγθερπκέλνο ή λα πεγάδεη 

απφ ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα. Δληφο ηνπ πιαηζίνπ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ππάξρνπλ 

πνηθίια εξεζίζκαηα πνπ ελδέρεηαη λα ελεξγνπνηήζνπλ θνβηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνπο 

παηδηαηξηθνχο αζζελείο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη επηθξαηέζηεξεο πεγέο θφβνπ γηα έλα παηδί 

κέζα ζε έλα λνζνθνκείν είλαη ν ηαηξνλνζειεπηηθφο εμνπιηζκφο, ηα εξγαιεία θαη θπξίσο νη 

βειφλεο- θφβνη πνπ ππάξρνπλ αλεμαξηήησο θνηλσληθφ- πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο (Mahat, 

Scoloveno & Cannella, 2004). Απφ ηε κηα, αλ νη θφβνη ηνπ παηδηνχ δελ εθδεισζνχλ θαη δελ 

αληηκεησπηζηνχλ κε θαηάιιειν ηξφπν ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ιεηηνπξγηθά θαζεκεξηλά 

πξνβιήκαηα φπσο κεησκέλε απηνεθηίκεζε, δπζθνιία ζηηο θνηλσληθέο επαθέο θαη καζεζηαθέο 

ζιίςε

απνγνήηεπζε

ζπκφο

πιήμε

θφβνο

άγρνο
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δπζθνιίεο, ελψ απφ ηελ άιιε ν ππέξκεηξνο θφβνο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη παζνινγηθέο 

ζπκπεξηθνξηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο εθδειψζεηο (Nicastro & Whetsell, 1999).      

 

Πίλαθαο 3: Σξόπνη έθθξαζεο θαη εμωηεξίθεπζεο ζπλαηζζεκάηωλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα παηδηά.

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο, νξηζκέλνη παηδηαηξηθνί αζζελείο παξνπζηάδνπλ κηα 

πην παζεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά, ε νπνία κεηαθξάδεηαη απφ πνιινχο γνλείο θαη 

επαγγεικαηίεο πγείαο σο ζπκκφξθσζε θαη πξνζαξκνγή ζηηο ηαηξνλνζειεπηηθέο δηαδηθαζίεο, 

ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί έλδεημε εζσηεξηθεπκέλεο αλέθθξαζηεο ζιίςεο, άγρνπο 

θαη άιισλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (αββάθε, 2013). Αθφκε, θάπνηνη άιινη παηδηαηξηθνί 

αζζελείο δελ εζσηεξηθεχνπλ αιιά αληηζέησο εμσηεξηθεχνπλ ζπλαηζζήκαηα. Οη αληηδξάζεηο 

ησλ λνζειεπφκελσλ παηδηψλ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ αθξαίεο θαη αληηθαηηθέο, κε 

πνηθηιία εληάζεσλ θαη εθδειψζεσλ, κε απφηνκεο κεηαβνιέο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηφλνπ θαη 

νξηζκέλεο θνξέο κε δπζθνιία δηάθξηζεο ησλ αηηηψλ θαη ηνπ επηπέδνπ ζνβαξφηεηαο (Ruijs, 

Desmet & Sonneveld, 2012). Γηα λα θαηαλνεζνχλ πιεξέζηεξα νη αθξαίεο θαη νη αληηθαηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ησλ λνζειεπφκελσλ παηδηψλ ζα παξαηεζεί παξάδεηγκα 

πξαγκαηηθήο πεξίπησζεο παηδηνχ:  

 

«παηδί απόιπηα γνεηεπκέλν από ηνλ ηαηξηθό εμνπιηζκό ηνπ λνζνθνκείνπ, δε 

θαηλόηαλ θνβηζκέλν από ην πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη από ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ ιάκβαλαλ ρώξα. Όκσο ε ζηάζε ηνπ άιιαμε όηαλ είδε ηελ αλαπλεπζηηθή κάζθα 

ιεθηηθή 
επηθνηλσλία

δσγξαθηθή

ζεηαξηθφ 
παηρλίδη

παηρλίδη
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γηα ην ρεηξνπξγείν. Από εθείλε ηε ζηηγκή ε πεξηέξγεηα πνπ εμέθξαζε θαη ε ηάζε ηνπ 

γηα εμεξεύλεζε κεηαηξάπεθε ζε παληθό. Όηαλ απνκαθξύλζεθε ε κάζθα, ζηακάηεζε 

θαη ν παληθόο» (Ruijs, Desmet & Sonneveld, 2012).     

 

Ζ λνζνθνκεηαθή εκπεηξία δελ πξνθαιεί εμ‟ νινθιήξνπ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηα 

άξξσζηα παηδηά πνπ παξακέλνπλ ζε λνζνθνκεηαθφ πιαίζην. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

λνζειεπφκελσλ παηδηψλ εθθξάδνπλ θαη νξηζκέλα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο είλαη 

πεξηέξγεηα θαη δηάζεζε εμεξεχλεζεο ηνπ θαηλνχξγηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θαηλνχξγηαο 

θαηάζηαζεο πνπ πξνέθπςε, επράξηζηε έθπιεμε σο πξνο ηνλ ηαηξνλνζειεπηηθφ εμνπιηζκφ θαη 

νξηζκέλσλ ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξέρνληαη εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ, 

ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαη πξνζκνλήο σο πξνο ηε ζχλαςε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε γλσξηκία κε άιια παηδηά ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ θαη εθείλα κηα θξίζηκε 

θαηάζηαζε θαη ζπλαηζζήκαηα ειπίδαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ επηζηξνθή 

ζην ζπίηη θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (Horstman & Bradding, 2002). Ζ 

επηθξάηεζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ έλαληη ησλ αξλεηηθψλ εμαξηάηαη απφ ηε ζηήξημε, 

ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπ παηδηνχ πνπ λνζεί κε ην 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο γνλείο ή ηα άιια άηνκα θξνληίδαο πνπ ζπκπνξεχνληαη 

καδί ηνπ ζην κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζηελ «απαιιαγή» απφ ηελ αξξψζηηα. Ο ξφινο ησλ 

λνζειεπηψλ γηα ηελ απνθπγή αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ε εθπαίδεπζε, ε θαζνδήγεζε 

θαη ε ππνζηήξημε ηνπ λνζειεπφκελνπ παηδηνχ, ψζηε λα ζεκειηψζεη ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο θξίζηκψλ θαη δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ θαη λα εληζρπζεί ην αίζζεκα ειέγρνπ 

(Nicastro & Whetsell, 1999).       

πσο αλαιχζεθε εθηελέζηεξα ζην Κεθάιαην 1
ν
 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε δηακφξθσζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο αηκφζθαηξάο θαη ηεο δηαθφζκεζεο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ρψξνπ θαζψο 

θαη ε παξνρή ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ελαζρφιεζεο επεξεάδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

επεμία ησλ λνζειεπφκελσλ παηδηψλ. Έλα πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεη πνηθηιία 

δξαζηεξηνηήησλ αληηπεξηζπαζκνχ κεηψλεη ηα ζπλαηζζήκαηα θφβνπ θαη  άγρνπο  

απνπξνζαλαηνιίδνληαο ηα παηδηά απφ ηνλ πφλν πνπ ληψζνπλ θαη απφ ηηο παξεκβαηηθέο 

ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ππφθεηληαη (Boyd & Hunsberger, 1998).   

 χκθσλα κε ηε «ζεσξία αληηζηξνθήο» («reversal theory»), νη αξλεηηθέο θαη νη ζεηηθέο 

εκπεηξίεο δελ είλαη δχν αληίζεηνη πφινη, αιιά έρνπλ θνηλά ζεκεία, ηα νπνία έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα κεηαηξέςνπλ κηα αξλεηηθή ζε ζεηηθή εκπεηξία θαη ην αληίζηξνθν θαζψο θαη 
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αξλεηηθά ζε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ην αληίζηξνθν πάιη (Apter, 1989). Μηα απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο έλλνηεο πνπ εηζάγεη ε ζεσξία απηή είλαη ε έλλνηα ησλ πξνζηαηεπηηθώλ πιαηζίσλ, 

κε άιια ιφγηα «κηαο δψλεο αζθαιείαο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα βησζνχλ αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα κε έλα ηξφπν πνπ δηαβεβαηψλεη φηη δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή απεηιή… δελ 

αθαηξεί δειαδή ηελ πεγή ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο αιιά βνεζά ζηελ αληηζηξνθή ηνπ 

αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ζε κηα ιηγφηεξν δπζάξεζηε (ή αθφκε επράξηζηε) εκπεηξία» (Apter, 

1989). Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ινηπφλ, θάζε λνζνθνκεηαθφ πιαίζην πνπ παξέρεη πεξίζαιςε ζε 

άξξσζηα παηδηά ζα πξέπεη λα έρεη δηακνξθσκέλν έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα εκπλέεη αζθάιεηα 

θαη ζα βνεζά λα βηψλνληαη κε κηθξφηεξε έληαζε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα 

έιζνπλ ζηελ επηθάλεηα θαηά ηε λνζειεία (Ruijs, Desmet & Sonneveld, 2012).  

 

4.3. ΤΝΟΦΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

Ζ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ ζην λνζνθνκείν δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο επράξηζηε 

εκπεηξία θαη πνιχ ζπρλά επηθέξεη αηζζεηέο κεηαβνιέο ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπο. Παξάγνληεο φπσο ελδναηνκηθνί, δηαπξνζσπηθνί θαη 

πεξηβαιινληηθνί θαζψο θαη ζρεηηθνί κε ηελ αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία αζθνχλ επηξξνή ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή επεμία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ λνζειεπφκελσλ παηδηψλ Οξηζκέλεο 

παζνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη δηαηαξαρέο ζπλαηζζήκαηνο παξακέλνπλ θαη κεηά ην εμηηήξην 

ηνπ παηδηνχ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην ζπίηη ζπλήζσο φκσο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν 

γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ επαισηφηεηα ηνπ παηδηνχ. Ζ 

λνζνθνκεηαθή εκπεηξία δελ πξνθαιεί εμ‟ νινθιήξνπ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηα άξξσζηα 

παηδηά πνπ παξακέλνπλ ζην λνζνθνκείν. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο λνζειεπφκελσλ παηδηψλ 

εθθξάδνπλ θαη νξηζκέλα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηε λνζνθνκεηαθή εκπεηξία. 
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Ζ Α. είλαη δεθαηεζζάξσλ εηψλ θαη εηζήρζε ζην λνζνθνκείν κε πςειφ ππξεηφ θαη 

έληνλνπο πφλνπο ζηα πιεπξά πηζαλφλ απφ θάπνηα ινίκσμε. Ζ Α. ήηαλ ηδηαίηεξα 

πξνβιεκαηηζκέλε, αγρσκέλε θαη θνβηζκέλε ζην άθνπζκα ηεο εηζαγσγήο ηεο ζην λνζνθνκείν 

θαζψο ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ρξεηάζηεθε λα λνζειεπηεί. Αθφκε, είπε φηη μέζπαζε πνιχ 

έληνλα κε θιάκα, αληίδξαζε πνπ δελ αληηπξνζσπεχεη ην ραξαθηήξα ηεο (φπσο επηζεκαίλεη ε 

ίδηα). ηε ζπλέρεηα φκσο πξνζαξκφζηεθε ζην ρψξν θαη ηε ξνπηίλα ηνπ λνζνθνκείνπ. 

εκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε ε κεηέξα ηεο φπνπ ηελ εξεκνχζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θαη 

ηελ πάληα επδηάζεηε ζηάζε ηεο. Ζ ζρέζε ηεο κεηέξαο κε ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ είλαη 

πνιχ θαιή θαη επηζεκαίλεη φηη εθιείπνπλ βαζηθά πιηθφο εμνπιηζκφο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Ζ παξνχζα δσγξαθηά ζρεδηάζηεθε ηελ πέκπηε εκέξα λνζειείαο. Εεηήζεθε λα ζρεδηάζεη έλα 

παηδί ζην λνζνθνκείν θαη εθείλε επέιεμε λα δσγξαθίζεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη ην άιιν παηδί πνπ 

λνζειεχνληαη καδί, θαζψο θαη ην ζάιακν λνζειείαο ηνπο, πξνζζέηνληαο ηνπ ραξνχκελα 

ρξψκαηα θαη δσγξαθηέο ζηνπο ηνίρνπο.   

Ζ δσγξαθηά ηεο δείρλεη κηα θαιή εηθφλα ζψκαηνο, ε νπνία είλαη θαη ζε πξψην πιάλν 

ζηε δσγξαθηά ηεο γεγνλφο πνπ πξνβάιεη ηελ «εηθφλα ζψκαηνο» εληππσζηαθή ιφγσ ηεο 

εθεβείαο. Φαίλεηαη φηη ην «ηξαχκα» ηεο εηζαγσγήο ηεο ζην λνζνθνκείν εθηνλψλεηαη κε ην 

άγρνο πνπ εθθξάδεη κφλν ιεθηηθά. Αληίζεηα, ζηε δσγξαθηά ηεο δελ θαίλεηαη λα δηαθαηέρεηαη 

απφ άγρνο θαη θφβν, ηφζν απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεδίνπ φζν θαη απφ ηα ρξψκαηα θαη ηηο 

εθθξάζεηο ησλ πξνζψπσλ. 
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Ζ Α. είλαη έμη εηψλ θαη εηζήρζε ζην λνζνθνκείν κε πςειφ ππξεηφ θαη έληνλνπο 

ζπαζκνχο, γεγνλφο πνπ άγρσζε θαη ηξφκαμε ηνπο γνλείο ηεο. Δληφο ηνπ λνζνθνκείνπ ε Α. 

ππέζηε αξθεηέο παξεκβαηηθέο ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο ψζηε λα δηαπηζησζεί ε αηηία ησλ 

ζπαζκψλ. Ζ δσγξαθηά έγηλε ηε ηξίηε εκέξα λνζειείαο ηεο. Εεηήζεθε ζηε Α. λα δσγξαθίζεη 

έλα παηδί ζην λνζνθνκείν θαη εθείλε είπε φηη ζα δσγξαθίζεη έλα άξξσζην παηδί ζηελ παηδηθή 

ραξά ηνπ λνζνθνκείνπ. ην ηέινο ηεο δσγξαθηάο είπε φηη δσγξάθηζε ηνλ εαπηφ ηεο θαη ην 

άιιν παηδί πνπ κνηξάδνληαη ην ζάιακν ζηε παηδηθή ραξά ηνπ λνζνθνκείνπ φπνπ παίδνπλ. Καη 

ηα δχν παηδηά εηζήρζεζαλ ηελ ίδηα κέξα θαη θαίλεηαη λα έρνπλ δεζεί πνιχ κεηαμχ ηνπο αιιά 

θαη νη δχν νηθνγέλεηεο έρνπλ πνιχ θαιέο ζρέζεηο. Αθφκε, ε Α. ζπκκεηέρεη ζηηο ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ νκάδεο εζεινληψλ ζην θεληξηθφ ακθηζέαηξν ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

Σν ζρέδηφ ηεο δειψλεη ηελ αλάγθε ηεο  γηα παηρλίδη γη‟ απηφ έλα πνιχ κεγάιν κέξνο 

ζηε δσγξαθηά ηεο παξνπζηάδεηαη ε αζινπαηδηά ηνπ λνζνθνκείν –απηφ ηξάβεμε ηελ πξνζνρή 

ηεο θαη εθεί εζηηάδεη ηελ επηζπκία ηεο γηα παηρλίδη. Μηα δσγξαθηά γεκάηε ρξψκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη ζέιεη λα πεξηβάιιεη ηελ εηθφλα ηεο, ε νπνία είλαη επίζεο ζε πξψην πιάλν θαη 

αξθεηά θαιή, κε ηελ δεζηαζηά ησλ ζπλαηζζεκάησλ (ην πξάζηλν ηεο θχζεο θαη ηεο δσληάληαο 

θαη ην γαιάδην ηνπ νπξαλνχ ηεο αλάηαμεο θαη ηεο ειεπζεξίαο). Σν ζρέδηφ ηεο δελ δείρλεη 

θαηλνκεληθά άγρνο άιισζηε ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο δελ δηαθαηέρνληαη απφ θφβν φηαλ ε 

αξξψζηηα δελ πξνθαιεί ζνβαξφ ηξαχκα ζηε ζσκαηηθή ηνπο εηθφλα.  
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 Ο Γ. είλαη εθηά εηψλ θαη λνζειεχεηαη ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο κέξεο πηζαλφηαηα ιφγσ 

ινίκσμεο. Σε ηέηαξηε εκέξα ηεο λνζειείαο ηνπ ηνπ δεηήζεθε λα ζρεδηάζεη έλα παηδί ζην 

λνζνθνκείν. Σνλ ραξνπνίεζε ηδηαίηεξα ε πξφηαζε πνπ ηνπ έγηλε γηα λα δσγξαθίζεη. Δλψ 

ζρεδίαδε κηινχζε γηα απηά πνπ ζρεδίαδε θαη έθαλε δηάθνξνπο ζρνιηαζκνχο. Ο Γ. ζρεδίαζε 

έλα αζζελνθφξν πνπ κεηαθέξεη ζην λνζνθνκείν έλα θνξίηζη πνπ ρηχπεζε ζην θεθάιη ελψ 

έπαηδε. Ζ θηγνχξα πνπ είλαη έμσ απφ ην αζζελνθφξν θαη δίπια ζην ζπίηη είλαη ε αδεξθή ηνπ 

θνξηηζηνχ πνπ ρηχπεζε ε νπνία ηε ραηξεηάεη. Σν αζζελνθφξν έρεη ραξνχκελα ζρέδηα θαη 

ρξψκαηα γηα λα αηζζάλνληαη φκνξθα ηα άξξσζηα παηδηά. ην ηέινο ηεο δσγξαθηάο ηνπ ν Γ. 

έγξαςε «ε αγαπψ θπξία θαη θπξία θαη θπξία» φπνπ απεπζχλεηαη ζε ηξία άηνκα απφ ην 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ηνλ θξνληίδνπλ θαη έρνπλ ζπλάςεη ηδηαίηεξε ζρέζε.  

Ζ δσγξαθηά ηνπ δειψλεη κε έκθαζε ζπλαηζζήκαηα αγάπεο πνπ ζέιεη θαη δηεθδηθεί λα 

πξνζιακβάλεη απφ ηνπο γχξσ ηνπ. Γείρλεη λα είλαη αλψξηκν ζπλαηζζεκαηηθά παηδί δεδνκέλνπ 

φηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δσγξαθηάο ηνπ δείρλεη αλψξηκεο γξακκέο θαη ε 

θηγνχξα ηεο εηθφλαο ηνπ επίζεο αδξή θαη θησρή γηα ηελ ειηθία ηνπ. Σν ζρέδην ηνπ δείρλεη κηα 

απνζπαζκαηηθή δηάζεζε  έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ αιιά απηφ δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί 

απαξαίηεηα κε ην άγρνο ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζην λνζνθνκείν νχηε θάπνηνπ θφβνπ γηα ηελ 

αξξψζηηα ηνπ.   
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Ο Υ. είλαη έμη εηψλ θαη λνζειεχεηαη κηα εβδνκάδα δηφηη έρεη κνιπλζεί κε έλα κηθξφβην 

ζην έληεξν ην νπνίν ηνπ έρεη δεκηνπξγήζεη θαη πξνβιήκαηα ζηα λεθξά. Εεηήζεθε ζηνλ Υ. λα 

δσγξαθίζεη έλα παηδί ζην λνζνθνκείν φκσο εθείλνο αξλήζεθε λα δσγξαθίζεη ην ζέκα πνπ ηνπ 

δεηήζεθε θαη επηζήκαλε φηη ζα δηαιέμεη κφλνο ηνπ. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσγξαθηθήο ηνπ 

δελ κηινχζε θαη νχηε ήζειε λα απνθαιχςεη ηη ήηαλ απηφ πνπ δσγξάθηδε. Κξαηνχζε κε πνιχ 

πίεζε ην καξθαδφξν θαη ήηαλ πνιχ λεπξηθφο φηαλ δελ έβξηζθε ην ρξψκα πνπ ήζειε. Αθνχ, 

νινθιήξσζε ηε δσγξαθηά ηνπ απνθάιπςε φηη δσγξάθηζε έλα δηαζηεκφπινην πνπ πάεη βφιηα 

παηδηά ζην δηάζηεκα. Ο Υ. ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κεηέξα σο «εζσζηξεθήο» θαη «δχζθνινο 

ζηνπο απνρσξηζκνχο», θαη παξάιιεια θέξλνληαο παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ηνπο. δε ζπκκεηέρεη ζηηο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηφηη ε κεηέξα θνβάηαη γηα άιιεο 

αζζέλεηεο. Ζ κεηέξα εθθξάδεη κεγάιε επηζπκία γηα έλα επράξηζην πεξηβάιινλ ζην 

λνζνθνκείν ην νπνίν ραξαθηεξίδεη αλχπαξθην. 

Ζ δσγξαθηά ηνπ Υ. δείρλεη πσο πηζαλά λα είλαη έλα «εγθισβηζκέλν» παηδί κέζα ζε 

ζηεγαλά θαη ππνρνλδξηαθά δεηήκαηα ηεο κεηέξαο ηνπ. Σν πεξηερφκελν ηεο δσγξαθηά ηνπ 

(κφλν «θνπηάθηα» ρξσκαηηζηά θαη δίπια ην έλα κε ην άιιν θαη αζθπθηηθά «δεκέλα») 

δειψλεη πξαγκαηηθά ζαλ λα είλαη ην ζπίηη ηνπ «γεξκέλν» ζηα πιάγηα (ε ζθεπή πξνο ηα δεμηά 

θαη ην ζπίηη ζαλ λα είλαη πεζκέλν). Φαίλεηαη πψο ην παηδί απηφ πηζαλά λα έρεη ζεκαληηθά 

ειιείκκαηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ ζρέζεο κε ηνπο άιινπο (νηθνγέλεηα;). Σν ζρέδην ηνπο 

δελ δείρλεη παξά κφλν έλαλ «βνπβφ θφβν» θαιά θξαηεκέλν κέζα ζηα «ζηεγαλά θνπηάθηα» 

ηνπ ζπηηηνχ ηνπ.   
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Ζ Μ. είλαη έληεθα εηψλ θαη εηζήρζε ζην λνζνθνκείν πξηλ 1 εκέξα κε εκέηνπο θαη 

έληνλνπο πφλνπο ζηε θνηιηαθή ρψξα. Ήηαλ εκθαλψο ηαιαηπσξεκέλε θαη αγρσκέλε απφ ηε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηεο. Σε δεχηεξε εκέξα ηεο λνζειείαο ηεο δεηήζεθε λα ζρεδηάζεη έλα 

άξξσζην παηδί ζην λνζνθνκείν. Καζπζηέξεζε λα μεθηλήζεη ηε δσγξαθηά ηεο, θνηηνχζε ην 

ιεπθφ ραξηί θαη έδεηρλε ζθεπηηθή. Αθνχ νινθιήξσζε ηε δσγξαθηά ηεο, αλέθεξε φηη 

δσγξάθηζε ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ λνζνθνκείνπ  θαη ην πάξθν πνπ βξίζθεηαη δίπια ηνπ. 

ην πάξθν βξίζθεηαη κηα κεηέξα κε ηε θφξε ηεο ε νπνία κέλεη ζην λνζνθνκείν γηαηί είλαη 

άξξσζηε. Ζ Μ. πξφζζεζε φηη ε κεηέξα είπε ζηε θφξε ηεο λα πάλε βφιηα ζην πάξθν λα 

πεξπαηήζνπλ.  

Ζ δσγξαθηά ηεο Μ. αληαπνθξίλεηαη ζηελ ειηθία ηεο θαη ην πεξηερφκελφ ηεο δειψλεη 

πξαγκαηηθά ηεο αλάγθε ηεο γηα πξνζηαζία απφ ηελ κεηέξα ε νπνία θαη ηελ θξαηάεη ζην κέζα 

κέξνο ηεο ζειίδαο απηφ δειψλεη θαη ηελ απφιπηε αλάγθε ηεο Μ. γηα πξνζηαζία απφ ηελ 

κεηέξα ηεο. Σν λνζνθνκείν απξφζσπν (απιφ γξακκηθφ ζρήκα) δείρλεη λα ηελ θνβίδεη ε 

λνζειεία ηεο εθεί αιιά φκσο ε εηθφλα ζψκαηνο ηεο ίδηαο είλαη θαιή θαζψο βξίζθεηαη 

πξνζηαηεπκέλε απφ ηελ κεηέξα ηεο.  
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Ζ Ν. είλαη δεθαηξηψλ εηψλ θαη εηζήρζεη ζην λνζνθνκείν γηα λα αθαηξέζεη ηηο 

ακπγδαιέο ηεο. Ζ δσγξαθηά ζρεδηάζηεθε ηε δεχηεξε κέξα λνζειείαο ηεο. Αλ θαη πνλνχζε 

δέρηεθε λα δσγξαθίζεη. Σεο δεηήζεθε λα δσγξαθίζεη έλα παηδί ζην λνζνθνκείν. Αθνχ 

νινθιήξσζε ην ζρέδην ηεο, άξρηζε λα κηιάεη θαη λα θαηνλνκάδεη θάζεηη πνπ ζρεδίαζε. 

ρεδηάζε ην λνζνθνκείν πνπ έρεη ηέζζεξηο νξφθνπο. ην πξψην φξνθν, είλαη ε είζνδνο πνπ νη 

γνλείο θαη ηα άξξσζηα παηδηά ηνπο εηζέξρνληαη ζην λνζνθνκείν. ην δεχηεξν φξνθν, είλαη νη 

γηαηξνί πνπ εμεηάδνπλ ηα παηδηά θαη έμσ απφ ηα γξαθείν βξίζθεηαη έλα παηδί κε γχςν πνπ 

πεξηκέλεη λα ην εμεηάζνπλ. ην ηξίην φξνθν, είλαη ηα δσκάηηα πνπ λνζειεχνληαη ηα παηδηά 

θαη πεγαίλνπλ νη γηαηξνί θαη ηα βιέπνπλ. Καη ζην ηέηαξην φξνθν, βξίζθνληαη ηα ρεηξνπξγεία.   

Ζ δσγξαθηά ηεο Ν. είλαη κηα απιή αλαθνξά ηελ εηθφλα ηνπ λνζνθνκείνπ, θαη πηζαλά 

θάλεη ηελ αλαθνξά ηεο ζηηο πξνζιακβάλνπζεο απφ ην λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ. Δίλαη έλα 

ζρέδην πνπ δελ έρεη έλα ηδηαίηεξν πεξηερφκελν πνπ λα εθκεεχεηαη άγρνο ή θνβνο ηνπ παηδηνχ 

απφ ηελ λνζειεία ηνπ ζην λνζνθνκείν θαη ηελ εκπεηξία ηνπ απφ ηελ κηθξή επέκβαζε πνπ 

έθαλε ιίγεο ψξεο πξηλ. Φαίλεηαη λα ήηαλ θαιά πξνεηνηκαζκέλε γηα ηελ επέκβαζε, γεγνλφο 

πνπ βνεζάεη ζηνλ έιεγρν ηνπ άγρνπο θαη ηνπ θφβνπ, αιιά θαη ην φηη δείρλεη λα είλαη έλα 

ραξνχκελν παηδί θαζψο αληαπνθξίζεθε λα δσγξαθίζεη θαη λα ζρνιηάζεη ηε δσγξαθηά ηεο ιίγν 

κεηά απφ ην ρεηξνπξγείν θαη ηελ κηθξνεπέκβαζε πνπ έθαλε. 
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Ο Γ. είλαη δψδεθα εηψλ θαη εηζήρζε ζην λνζνθνκείν πξηλ δχν βδνκάδεο. Οη γηαηξνί 

δπζθνιεχηεθαλ ζηε δηάγλσζε αιιά θαηέιεμαλ φηη ν Γ. έρεη πλεπκνλία. Σε δέθαηε ηέηαξηε 

εκέξα ηεο λνζειείαο ηνπ δεηήζεθε λα δσγξαθίζεη έλα παηδί ζην λνζνθνκείν θαη είπε φηη ζα 

δσγξαθίζεη ην παηδί πνπ λνζειεπφηαλ καδί ηνπ ζην ζάιακν αιιά έθπγε πξηλ ιίγεο εκέξεο. 

Εσγξάθηζε ην παηδί πνπ λνζειεπφηαλ καδί ηνπ, ην ζάιακν λνζειείαο ηνπο κε ηα δχν 

θξεβάηηα ηε θαξέθια πνπ θαζφληνπζαλ νη γνλείο ηνπο θαη δχν παξάζπξα πνπ έβιεπαλ έμσ. 

Σα δχν παηδηά είραλ ζρεκαηίζεη θαιέο ζρέζεηο θαη έπαηδαλ καδί φζν ην επέηξεπε ε θαηάζηαζή 

ηνπο. 

Ζ δσγξαθηά ηνπ Γ. είλαη πξαγκαηηθά κηα πξνβνιή ηεο επηζπκίαο ηνπ λα θχγεη απφ ην 

λνζνθνκείν. ρεδίαζε ην παηδάθη πνπ ήηαλ ζην ζάιακφ ηνπ θαη έθπγε πγεηέο απφ ην 

λνζνθνκείν πξνβάιινληαο ηελ εηθφλα ηνπ (θαη ηελ επηζπκία ηνπ) ζηελ θηγνχξα ηνπ άιινπ 

παηδηνχ πνπ ζηελ νπζία απνπζηάδεη απφ ηνλ ζάιακν αθνχ πήξε εμηηήξην! Ζ ιεπηνκέξεηεο ηνπ 

ζαιάκνπ λνζειείαο ηνπ (π.ρ., ηα θάδξα ζηνπο ηνίρνπο, θξεβάηηα, θ.ι.π)  δείρλνπλ  

πξαγκαηηθά ηελ αλάγθε ηνπ λα απνηππψζεη «πεξηερφκελν» ζην ζάιακν λνζειείαο ηνπ αθνχ 

κέλεη κφλνο ηνπ θαη πξνζκέλεη λα θχγεη.   
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Ο Π. είλαη εθηά εηψλ θαη εηζήρζε ζην λνζνθνκείν ζρεδφλ αθπδαησκέλνο κε πςειφ 

ππξεηφ πνπ επέκελε γηα εκέξεο. Καηά ηε ηξίηε εκέξα λνζειείαο ηνπο, δεηήζεθε λα ζρεδηάζεη 

έλα παηδί πνπ βξίζθεηαη ζην λνζνθνκείν. ηελ αξρή δελ ήζειε λα δσγξαθίζεη γηαηί έιεγε φηη 

δε δσγξαθίδεη θαιά. ηαλ νινθιήξσζε ην ζρέδην ηνπ ηνπ δεηήζεθε λα πεξηγξάςεη απηφ πνπ 

ν ίδηνο δσγξάθηζε. Ζ ηζηνξία πνπ επηλφεζε γχξσ απφ ηε δσγξαθηά ηνπ είλαη ε εμήο: ην παηδί 

ηεο δσγξαθηάο έπαηδε ζην θήπν ηνπ ζπηηηνχ, έπεζε θαη ρηχπεζε, φηαλ είδε ν παηέξαο ηνπ φηη 

ρηχπεζε θάιεζε αζζελνθφξν θαη έθηηαμε κηα βαιίηζα κε ιίγα πξάγκαηα γηα λα πάλε ζην 

λνζνθνκείν.  

Σν ζρέδην ηνπ Π. δείρλεη λα είλαη έλα ηζνξξνπεκέλν ζρεδηαζηηθά πεξηερφκελν πξάγκα 

πνπ δειψλεη θαη ηελ σξηκφηεηα  απηνχ ηνπ 7ρξνλνπ παηδηνχ. Δπηλφεζε απηή ηελ ηζηνξία γηα 

λα πεξηγξάςεη πηζαλά ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο λνζνθνκείνπ γηα ηα παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο 

ηα θξνληίδνπλ θαη πξνζηαηεχνπλ φηαλ ηνπο ζπκβεί θάηη. Σν ζρέδην ηνπ Π. δείρλεη ηελ 

αλεζπρία ηνπ θαη πηζαλά ην άγρνο ηνπ. Πνιιέο θαη δηαθεθνκκέλεο γξακκέο ζηα ζχλλεθα θαη 

ζην έδαθνο: ζρεδηαζκέλν ζαλ λα είλαη κηα ηαξαγκέλε ζάιαζζα – πξάγκα πνπ δειψλεη θαη 

ηελ αλαζθάιεηα θαη άγρνο ηνπ παηδηνχ γηα ην ηη δηαδξακαηίδεηαη ζε έλα λνζνθνκείν, αιιά θαη 

πηζαλά γηα ηελ πγεία ηνπ, άιισζηε θαίλεηαη θαη απφ ηελ εηθφλα ηνπ παηδηνχ (ρξσκαηηζκέλν 

κε θφθθηλν) πνπ κάιινλ πξνβάιιεηαη ζε απηήλ ν εαπηφο ηνπ –αλαζθαιήο (κηθξή θηγνχξα), 

θαη θνβηζκέλε (θφθθηλν ρξψκα). 
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