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Πεξίιεςε  

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ην παηδί θαη ν έθεβνο πνπ έρεη επηβηψζεη απφ θαξθίλν, ελψ 

ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηα ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπο. 

Μέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε θαη ηε κειέηε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, 

πξνζεγγίδεηαη ην ζέκα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ επηθέξεη ν παηδηθφο θαη εθεβηθφο 

θαξθίλνο, ζηε ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ππφζηαζε ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη νη 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπο. 

Ο θαξθίλνο απνηειεί κηα ρξφληα αζζέλεηα, ε νπνία απεηιεί ζε κεγάιν βαζκφ ηε 

δσή ηνπ παηδηνχ, θαη ε ζεξαπεία ηνπ απαηηεί επίπνλεο θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο.  

Αθφκε θαη κεηά ηελ ίαζε ηεο λφζνπ, ην άηνκν έξρεηαη αληηκέησπν κε δηάθνξεο, 

θπξίσο ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο, θαζψο έρεη μεπεξάζεη κηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία πνπ 

ζα ην ζπλνδεχεη γηα φιε ηνπ ηε δσή. Σα πξνβιήκαηα απηά φκσο, παξνπζηάδνληαη θαη 

ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπ παηδηνχ, κέζα απφ ην νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ θαη ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. Οη παξαπάλσ ηνκείο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα μεπεξάζεη ην παηδί 

νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία, ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηα εμαηνκηθεπκέλε ή νκαδηθή 

ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε. Αλάινγα κε ηηο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδεη ην παηδί, ζε 

ςπρνινγηθφ ή θνηλσληθφ επίπεδν, ε νηθνγέλεηα νθείιεη λα απεπζπλζεί ζε θάπνηνλ 

εμεηδηθεπκέλν ςπρνιφγν ή παηδνςπρίαηξν γηα ηελ νµαιή ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε 

θαη εμέιημε ηνπ. 

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο έξεπλεο εζηηαζκέλεο ζε ζέκαηα παηδηθνχ θαξθίλνπ 

θαη ζηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ. Παξφι’ απηά ην 

ζέκα απαηηεί πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ζε βάζνο, γηα ηελ θαιχηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ζην παηδί θαη ηνλ έθεβν πνπ έρεη 

επηβηψζεη απφ θαξθίλν, θαζψο είλαη έλα πνιχ επαίζζεην δήηεκα θαη απεπζχλεηαη ζε 

κηα ηδηαηηέξσο επάισηε θνηλσληθή νκάδα. 

 

 

Λέμεηο – Κιεηδηά: θαξθίλνο, παηδί, έθεβνο, επηβίσζε, ζεξαπεία, δηαηαξαρή,  

ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα, νηθνγέλεηα 

 



Δηζαγσγή  

 

Ο θαξθίλνο απνηειεί ηελ δεχηεξε αηηία ζαλάηνπ ζηα παηδηά, ειηθίαο 5 έσο 14 εηψλ 

θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, νινέλα θαη απμάλνληαη ηα πεξηζηαηηθά. Ζ εμέιημε ηεο 

επηζηήκεο θαη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

ζεξαπεία θαη ζηε κείσζε ησλ ζαλάησλ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξα επηθίλδπλε αζζέλεηα, γηα ηε δσή ηνπ παηδηνχ, ε νπνία 

εκθαλίδεη ξαγδαία εμέιημε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ επίπνλε θαη καθξφρξνλε 

ζεξαπεία. Οη αζζελείο εμαζζελνχλ φρη κφλν απφ ηελ ίδηα ηε λφζν, αιιά θπξίσο απφ 

ηε ζεξαπεία ζηελ νπνία ππνβάιινληαη γηα λα ηελ θαηαπνιεκήζνπλ. Ζ ζεξαπεπηηθή 

πξνζέγγηζε είλαη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηφζν δξαζηηθή πνπ θαηαβάιιεη ηα άηνκα, 

ηφζν ζσκαηηθά φζν θαη ςπρηθά. 

Ζ αζζέλεηα θαη ηα ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ απηή, είλαη δπν 

παξάκεηξνη πνπ ζπληεινχλ ζηελ εθδήισζε θάπνηαο ςπρηθήο δηαηαξαρήο ζην παηδί. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην παηδί αθνχ μεπεξάζεη ην πξφβιεκα πγείαο ηνπ, εκθαλίδεη 

αιινηψζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ. Παξαηεξείηαη αξθεηέο 

θνξέο, ε εκθάληζε θιηληθήο ζπκπησκαηνινγίαο ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο πνπ 

έρνπλ επηβηψζεη απφ θαξθίλν.  

ηε ζπλέρεηα, θξίλεηαη ζθφπηκε ε παξαθνινχζεζε ηνπ παηδηνχ, απφ έλαλ εηδηθφ 

ψζηε λα βξεζεί ε θαηάιιειε ζεξαπεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε νπνηνπδήπνηε 

πξνβιήκαηνο ηνπ ζηεξεί ηελ νκαιή ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ην παηδί είλαη ηδηαίηεξα επάισην θαη αδχλακν λα αληηκεησπίζεη ηα 

κεηέπεηηα πξνβιήκαηα θαη έρεη αλάγθε ηε ζηήξημε απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν, 

θαζψο δελ είλαη κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία ιακβάλεη κέξνο κφλν ην παηδί. ηφρνο 

είλαη λα παξέρεηαη ζην παηδί άκεζε βνήζεηα, ψζηε λα αληηκεησπίδεη ην κέιινλ κε 

αηζηνδνμία θαη λα εληζρχεηαη ε πξνζσπηθή ηνπ ζπκκεηνρή ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο 

αζζέλεηαο ηνπ. 

Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο έγηλε απφ ην ελδηαθέξνλ λα κειεηεζνχλ ηα 

ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα, ε πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζεξαπείαο θαηά ηνπ θαξθίλνπ, θαη λα πξνηαζνχλ εηδηθέο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο  

γηα  θάζε πεξηζηαηηθφ μερσξηζηά.  

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην, 

αλαθέξνληαη αξρηθά, γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ παηδηθφ θαη εθεβηθφ θαξθίλν 

(ζπρλφηεξεο κνξθέο, ζεξαπεία). ηε ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ε άκεζε ζρέζε ηεο 
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ζσκαηηθήο θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο, νη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, θαζψο θαη ε 

πνηφηεηα δσήο ηνπ παηδηνχ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ζεξαπεία. Σν δεχηεξν 

θεθάιαην, εζηηάδεη ζηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα εθδειψζεη ην παηδί 

θαη ν έθεβνο πνπ έρεη επηβηψζεη απφ θαξθίλν. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδνληαη κέζα 

απφ ηελ ζπκπησκαηνινγία θαη ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο, νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο 

(γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή θαη κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο), νη ζσκαηφκνξθεο 

δηαηαξαρέο (δηαηαξαρή κεηαηξνπήο θαη ζσκαηνπνηεηηθή) θαη ε θαηάζιηςε. Έπεηηα, 

αλαιχνληαη ηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ηνπ εαπηνχ πνπ παξνπζηάδεη θάζε παηδί, φπσο 

θαη ε απηνπεπνίζεζε - εηθφλα ζψκαηνο θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα (θπξίσο ζηνπο 

εθήβνπο). 

Σν ηξίην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά ζε  

θνηλσληθφ επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλνληαη ηα πξνβιήκαηα ζηηο 

ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν βνεζνχλ ην άξξσζην παηδί. ηα 

πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο αζζέλεηαο ηνπ ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ε αλάγθε ηνπ παηδηνχ γηα θνηλσληθή ζηήξημε απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο, ηνπο θαζεγεηέο θαη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. Δλ θαηαθιείδη, ζην ηέηαξην 

θεθάιαην παξνπζηάδνληαη φιεο νη πηζαλέο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ 

ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ (ζεξαπεία θαηάζιηςεο, αγρσδψλ θαη ζσκαηφκνξθσλ 

δηαηαξαρψλ) θαη ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ (ζρνιηθέο παξεκβάζεηο θαη 

νηθνγελεηαθή ζεξαπεία) πνπ κπνξεί λα εκθαλίζεη έλα παηδί ή έθεβνο πνπ έρεη 

επηβηψζεη απφ θαξθίλν. 
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Πξώην θεθάιαην 

Παηδηθόο θαη εθεβηθόο θαξθίλνο 

 

1.1 Ο θαξθίλνο γεληθά 

 

Ο φξνο «θαξθίλνο» απνδίδεηαη ζε κηα νκάδα αζζελεηψλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηνλ αλεμέιεγθην πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ. Σα θπζηνινγηθά θχηηαξα ζην 

ζψκα, απμάλνληαη, δηαηξνχληαη θαη πεζαίλνπλ κε έλαλ απζηεξά θαζνξηζκέλν ηξφπν, 

ελψ ηα θαξθηληθά θχηηαξα δηαθέξνπλ, δηφηη ζπλερίδνπλ λα δηαηξνχληαη αλεμέιεγθηα. 

Με απνηέιεζκα λα αλαπηχζζεηαη κηα κάδα θπηηάξσλ, πνπ νλνκάδεηαη φγθνο. Οη 

φγθνη κπνξεί λα είλαη θαινήζεηο ή θαθνήζεηο (Κνπθά, 2008). 

 

Παιδικόρ και εθηβικόρ καπκίνορ 

Ο θαξθίλνο ζηα παηδηά κέρξη ηελ ειηθία ησλ 14 εηψλ, ραξαθηεξίδεηαη σο ζπάληα 

λφζνο. Απνηειεί έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 1%  απφ ην ζχλνιν ησλ θαξθίλσλ ζηνλ 

άλζξσπν, αιιά δελ παχεη λα είλαη ε πξψηε αηηία ζαλάηνπ, απφ αζζέλεηα, ζηα παηδηά. 

Κάζε ρξφλν 14 ζε θάζε 100.000 παηδηά απφ ηελ γέλλεζε κέρξη ηελ ειηθία  ησλ 15 

εηψλ, πάζρνπλ απφ ηε λφζν. Παξάιιεια, παξαηεξείηαη φηη πεξίπνπ 1 ζηα 285 παηδηά 

ζα εκθαλίζεη θαξθίλν πξηλ ηα 20 ηνπ ρξφληα. χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ζηελ 

Διιάδα ηα πεξηζηαηηθά, εηεζίσο, θηάλνπλ ηα 300 θαη εθδειψλεηαη ζπρλφηεξα ζηηο 

ειηθίεο κεηαμχ 3 έσο 9  (Κνπθά, 2008). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα πεξηζζφηεξα παηδηά επηβηψλνπλ απφ θαξθίλν θαη θηάλνπλ 

ζηελ ελειηθίσζε. Ζ παξαπάλσ παξαδνρή ζηεξίδεηαη ζην ην γεγνλφο φηη ηα πνζνζηά 

επηβίσζεο έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά απφ ην 59%, απφ ην 1974-1976, ζην 79% ζηα 

έηε απφ 1995-2000. Ζ δξακαηηθή εμέιημε ζηε ζεξαπεία ηνπ παηδηθνχ θαξθίλνπ έρεη 

ζπκβάιεη ζην λα απμεζεί ν πιεζπζκφο ησλ επηδψλησλ. Δθηηκάηαη ζηηο κέξεο καο φηη 1 

ζηα 1000 άηνκα είλαη επηδψλ παηδηθνχ θαξθίλνπ (Servitzoglou, 2009).  

 

Σςσνόηεπερ μοπθέρ καπκίνος 

Οη ζπρλφηεξεο κνξθέο θαξθίλνπ απφ ηηο νπνίεο λνζνχλ ηα παηδηά είλαη, ε 

ιεπραηκία (πεξίπνπ 35% ηνπ ζπλφινπ) θαη έπνληαη νη φγθνη ζην λεπξηθφ ζχζηεκα, ηα 

ιεκθψκαηα (δειαδή θαθνήζεηο φγθνη ιεκθαδέλσλ ή άιισλ νξγάλσλ), νη φγθνη 

λεθξψλ (λεθξνβιάζησµα) θαη επηλεθξηδίσλ (λεπξνβιάζησµα), ηα ζαξθψκαηα ησλ 
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µαιαθψλ µνξίσλ (π.ρ ην ξαβδνµπνζάξθσµα) θαη ησλ νζηψλ (νζηενζάξθσµα θαη 

ζάξθσµα Ewing). Άιιεο κνξθέο θαξθίλνπ είλαη πνιχ ζπαληφηεξεο ζηελ παηδηθή 

ειηθία, φπσο είλαη ν θαξθίλνο µαζηνχ, πλεχκνλα, πξνζηάηε, ην κειάλσµα θιπ. 

Ο θαξθίλνο δελ είλαη κεηαδνηηθή αζζέλεηα θαη δελ απνηειεί, πάληα, ζηνηρείν 

θιεξνλνκηθφηεηαο, κπνξεί φκσο λα ππάξρνπλ νηθνγέλεηεο µε απμεκέλε ηε ζπρλφηεηα 

ηνπ. Γελ είλαη μεθάζαξε ε αηηία εκθάληζεο θάπνηνπ ηχπνπ θαξθίλνπ ζε έλα παηδί, 

αιιά ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζε έλα ζπλδπαζκφ πνηθίισλ παξαγφλησλ φπσο είλαη 

νη γελεηηθέο αλσκαιίεο ησλ ρξσκνζσκάησλ, ε θαθή δηαηξνθή θαη άιια (Κνπθά, 

2008). 

 

Η θεπαπεία ηος καπκίνος 

Ζ ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ δηαθέξεη γηα θάζε πεξηζηαηηθφ, αλάινγα κε ηε κνξθή 

ηνπ θαξθίλνπ θαη ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη. Ζ πξνζέγγηζε ηεο ζεξαπείαο είλαη 

πηζαλφ λα πεξηιακβάλεη, ηελ θαξκαθνζεξαπεία - ρεκεηνζεξαπεία (ζεξαπεία 

αληηθαξθηληθψλ θαη θπηηαξνηνμηθψλ θαξκάθσλ), θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ηελ 

αθηηλνζεξαπεία, νη νπνίεο ζπληεινχλ ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ φγθνπ πξνεγρεηξεηηθά, 

θαζψο θαη ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ε νπνία είλαη ε νιηθή αθαίξεζε ηνπ φγθνπ. ηνλ 

παηδηθφ θαξθίλν ν παηδνρεηξνπξγφο θάλεη ηε βηνςία, αιιά θαη ηελ αθαίξεζε ηνπ 

φγθνπ φηαλ είλαη κηθξφο. ε πεξίπησζε πνπ ε δηάγλσζε ππνδεηθλχεη φηη ε λφζνο 

βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην, ηφηε γίλεηαη ρεκεηνζεξαπεία, βηνςία, θαη ζηε 

ζπλέρεηα νιηθή αθαίξεζε ηνπ φγθνπ. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ελδέρεηαη λα είλαη 

ηδηαίηεξα επίπνλεο, ρξνλνβφξεο θαη δπζάξεζηεο γηα ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

(Κνπθά, 2008). 

  

 

1.2 ρέζε ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο 

 

Ζ ζσκαηηθή πγεία ηνπ παηδηνχ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ςπρηθή. Ζ 

παξαδνρή απηή πξνθχπηεη απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ηεο ζσκαηηθήο αζζέλεηαο ζηελ ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ. Υξφληεο αζζέλεηεο 

ζηα παηδηά ραξαθηεξίδνληαη απηέο πνπ δηαξθνχλ γηα έλα ηνπιάρηζηνλ ρξφλν θαη 

ζπλδένληαη κε επίκνλα ή ππνηξνπηάδνληα ζπκπηψκαηα. Οη αζζέλεηεο απηέο 

απνηεινχληαη απφ δηάθνξα πξνβιήκαηα πγείαο ζηα νπνία αλήθνπλ ζπλεζηζκέλεο 
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παζήζεηο, φπσο ν δηαβήηεο θαη ην άζζκα, φπσο θαη πεξηζζφηεξν ζπάληεο αζζέλεηεο, 

φπσο είλαη ν θαξθίλνο. πλήζσο, ε πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ αληαπνθξίλεηαη 

επηηπρψο ζηε ρξφληα λφζν, φκσο νη παζήζεηο απηέο ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ πνιιά 

είδε άγρνπο ζε απηά θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο (νιδάηνο, 2008). 

Δηδηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζηελ 

αιιαγή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ είλαη, θπξίσο ε θχζε ηεο ζσκαηηθήο αζζέλεηαο, ην 

ζηάδην θαη ε ζνβαξφηεηα ηεο πάζεζεο. Ζ εκθάληζε ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη 

πην ζπρλή ζε παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ θάπνηα κνξθή θαξθίλνπ πνπ επεξεάδεη άκεζα 

ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη εληνπίδεηαη ζηνλ εγθέθαιν. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο νη θαξθηλνπαζείο, θηλδπλεχνπλ ηξείο θνξέο πεξηζζφηεξν γηα ηελ 

εκθάληζε θάπνηαο ςπρνινγηθήο δηαηαξαρήο. Ζ έμαξζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο ζηα 

παηδηά πνπ πξνζβάιινληαη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, κπνξεί λα πξνέξρεηαη είηε 

απφ ηηο άκεζεο ζπλέπεηεο ηεο νξγαληθήο παζνινγίαο ζηε ζπκπεξηθνξά, είηε απφ  ηε 

γεληθφηεξε εγθεθαιηθή βιάβε, πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε αζζέλεηα. Οη ςπρνινγηθέο 

δηαηαξαρέο ζηα παηδηά απηά, πηζαλφ λα έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα, θαζψο ην 70% 

εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη δπζθνιίεο αθφκα θαη κεηά απφ ηέζζεξα ρξφληα. 

Πξνβιεπηηθέο ζπληζηψζεο επίκνλεο ςπρνπαζνινγηθήο δηαηαξαρήο, είλαη ε 

ππεξδξαζηεξηφηεηα, ε θηλεηηθή λεπξηθφηεηα θαη ε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο (Abrams, 

2007). 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ αζζέλεηα πνπ δελ επεξεάδεη ηνλ 

εγθέθαιν, έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εθδειψζνπλ καθξφρξνλα ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα, θαζψο δελ παξαηεξείηαη έληνλε δηαθνξά απφ ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. Ζ 

πηζαλή εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο ζηα παηδηά, ζπλδέεηαη κε ηε καδηθή ζπγθέληξσζε 

γελεηηθψλ ζηξεζνγφλσλ παξακέηξσλ θαη ελδννηθνγελεηαθψλ αιιαγψλ, νη νπνίεο 

είλαη ζπρλέο ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Σα παηδία πνπ δελ παξνπζηάδνπλ λεπξνινγηθέο 

αζζέλεηεο είλαη πην επάισηα γηα ηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη δηαηξνθηθψλ 

δηαηαξαρψλ, παξά ζηελ εκθάληζε αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (Abrams, 2007). 

  Έλαο επίζεο θαίξηνο παξάγνληαο είλαη ην ζηάδην ηεο πάζεζεο. Έρεη βξεζεί φηη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο δηάγλσζεο, εκθαλίδνληαη δηάθνξεο ςπρνινγηθέο 

δηαηαξαρέο νη νπνίεο φκσο έρνπλ αξθεηά ζχληνκε δηάξθεηα. Μεηά απφ έλα ρξφλν θαη 

αθνχ ππάξρεη κηα ζηαζεξή πνξεία ηεο αζζέλεηαο ε εκθάληζε ςπρνινγηθψλ 

δηαηαξαρψλ ειαηηψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ. Γεληθά νη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο ζηα 

παηδηά είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο  θνξέο παξνδηθέο θαη νθείινληαη ζηε πξνζπάζεηα 

πξνζαξκνγήο ζηελ αζζέλεηα (νιδάηνο, 2008).  
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Σέινο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ε ζνβαξφηεηα ηεο πάζεζεο θαη ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν απεηιείηαη ε δσή ηνπ παηδηνχ. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα παηδηά κε πνιχ ζνβαξέο 

ζσκαηηθέο αζζέλεηεο (φπσο ν θαξθίλνο) είλαη απηά πνπ εθδειψλνπλ ζπρλφηεξα 

ςπρηαηξηθά ζπκπηψκαηα. Παξφια απηά ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ζπλδέεηαη ε 

ζνβαξφηεηα ηεο αζζέλεηαο θαη ν θίλδπλνο ςπρνθνηλσληθήο δηαηαξαρήο αιιάδεη 

αλαιφγσο κε ην πιαίζην ην νπνίν εμεηάδεηαη θάζε θνξά. Γηα παξάδεηγκα έρεη βξεζεί, 

φηη ε ιηγφηεξν ζσκαηηθή βιάβε ζπλδέεηαη κε ζπρλφηεξε εκθάληζε πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο ηδηαηηέξσο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (νιδάηνο, 2008). 

 

1.3. Η πνηόηεηα δσήο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ζεξαπεία 

 

  Ζ γεληθφηεξε πνηφηεηα δσήο ελφο παηδηνχ πνπ βξίζθεηαη ππφ ζεξαπεία ή έρεη 

επηβηψζεη απφ θαξθίλν απνηειείηαη απφ πνιιέο πηπρέο. Ζ παξνχζα βηβιηνγξαθία 

ππνδεηθλχεη φηη ε γεληθφηεξε πνηφηεηα δσήο ησλ θαξθηλνπαζψλ είλαη αξθεηά θαιή 

ζπγθξηλφκελε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. Φαίλεηαη φκσο φηη ηα παηδηά πνπ είραλ φγθν 

ζηνλ εγθέθαιν ή κπήθαλ ζηε δηαδηθαζία κεηακφζρεπζεο κπεινχ ησλ νζηψλ, 

παξνπζηάδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο θαη ζνβαξέο επηπινθέο ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο. Σα 

πξνβιήκαηα απηά κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ αθφκα θαη κεηά απφ πνιιά ρξφληα. 

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ιίγεο έξεπλεο ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα. ε κηα πξφζθαηε 

κειέηε πνπ εζηίαζε ζηε πνηφηεηα δσήο ησλ εθήβσλ κε θαξθίλν ζπγθξίζεθαλ 

αζζελείο πνπ βξίζθνληαλ ππφ ζεξαπεία κε απηνχο πνπ είραλ ζηακαηήζεη ηε 

ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη κε πγηήο νκάδεο ειέγρνπ (Abrams, 2007). Σα ππφ ζεξαπεία 

αγφξηα θαη θνξίηζηα αλέθεξαλ ρακειφηεξε ζθαηξηθή πνηφηεηα δσήο θαη θπζηθήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο. Σα θνξίηζηα απηήο ηεο νκάδαο είραλ θησρφηεξε ςπρνινγηθή, 

γλσζηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ρακειφηεξεο πξνζδνθίεο γηα ηε κεηέπεηηα δσή ζε 

ζρέζε κε ηα θνξίηζηα ηεο πγηνχο νκάδαο. Χο επί ην πιείζηνλ, ηα θνξίηζηα θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηεο εθεβείαο, βξίζθνληαλ ζηελ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ 

κεηέπεηηα εθδήισζε ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Παξφκνηεο αλαθνξέο 

παξαηεξνχληαη θαη ζηα κηθξφηεξα παηδηά, 8-12 εηψλ, ηα νπνία εκθάληδαλ κεησκέλε 

γεληθφηεξε πνηφηεηα δσήο θαη θπζηθήο επεκεξίαο. Αληηζέησο ε νκάδα ησλ παηδηψλ 

πνπ είρε ζηακαηήζεη ηελ ζεξαπεία αλέθεξε ζεκαληηθά βειηησκέλε πνηφηεηα δσήο, ε 

νπνία αξθεηέο θνξέο ήηαλ πςειφηεξε απφ απηή ηεο πγηνχο νκάδαο ειέγρνπ (Abrams, 

2007). 
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ε κηα ζθαηξηθή κειέηε γηα ηνπο εθήβνπο θαη ηνλ θαξθίλν παξαηεξήζεθε φηη ε 

ηνμηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ ήηαλ δπζθνιφηεξν λα αληηκεησπηζηεί θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο εθεβείαο θαη φηη ε πνηφηεηα δσήο θαηά ηελ ζεξαπεία ήηαλ ρακειή 

(Abrams, 2007). 

ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ De Clercq (2004), ζπγθξίζεθαλ νη 

απηναλαθνξέο θαη νη αλαθνξέο ησλ γνληψλ, κεηαμχ ησλ θαξθηλνπαζψλ επηδψλησλ θαη 

ησλ πγηψλ παηδηψλ. ην ηέινο ηεο κειέηεο, παξαηεξήζεθε φηη νη επηδψληεο είραλ 

κεξηθέο θνξέο πςειφηεξε πνηφηεηα δσήο απ’ φηη νη πγηείο ζπλνκήιηθνη ηνπο. Ζ  

απφθιηζε, απηή ππήξρε ζε φιεο ηεο επηκέξνπο πηπρέο ηεο δσήο ησλ παηδηψλ, εθηφο 

απφ ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα. Οη ζπλνκήιηθνί ηνπο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηε ζρνιηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα. Παξφιν πνπ νη απηναλαθνξέο ήηαλ ε θπξηφηεξε πεγή πιεξνθνξηψλ 

γηα ηα παηδηά πνπ έρνπλ επηβηψζεη απφ θαξθίλν, θαη νη αλαθνξέο ησλ γνληψλ παξείραλ 

αθξηβείο θαη επαξθείο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζίαδαλ ηα 

παηδηά. 

Όπσο παξαηεξήζεθε ζηελ έξεπλα Eilertsen (2011), νη γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ 

είραλ επηβηψζεη απφ θαξθίλν, αλέθεξαλ φηη ηα παηδηά ηνπο είραλ ρακειφηεξε 

πνηφηεηα δσήο, απ’ φηη νη ζπλνκήιηθνη ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Δπίζεο, παξαηήξεζαλ 

πξνβιήκαηα ζε αξθεηνχο ηνκείο ηεο δσήο ησλ παηδηψλ, φπσο ην ζρνιείν, νη παξέεο, ε 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη νη εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ν κφλνο ηνκέαο  

πνπ δελ είρε θάπνηα ζεκαληηθή δηαθνξά ήηαλ ε ιεηηνπξγηθφηεηα κέζα ζηα πιαίζηα 

ηεο νηθνγέλεηαο. Σν θαηλφκελν απηφ ήηαλ εληνλφηεξν ζηνπο επηβηψζαληεο απφ φγθν 

ζηνλ εγθέθαιν θαη ζε απηνχο πνπ έπαζραλ απφ ιεπραηκία. Σα ζηνηρεία απηά ήηαλ 

εκθαλή θαη ζηηο απηναλαθνξέο ησλ εθήβσλ πνπ είραλ ζεξαπεπηεί απφ φγθν ζηνλ 

εγθέθαιν, ελψ δελ ζεκεηψζεθαλ δηαθνξέο ζηα παηδηά κε ιεπραηκία. 

 

Ανηζςσίερ παιδιών με καπκίνο  

Ζ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν κεηαβάιιεηαη ξαγδαία θαη γίλεηαη, 

νινέλα θαη πην πνιχπινθε. Σα παηδηά αηζζάλνληαη ςπρηθά θαη ζσκαηηθά 

εμαληιεκέλα κε ηηο ζπρλέο επηζθέςεηο ζην λνζνθνκείν, ηε ζπλαλαζηξνθή κε άιια 

άξξσζηα παηδηά θαη ηελ ππνβνιή ηνπο ζε επαλαιακβαλφκελεο εμεηάζεηο θαη ζπλερείο 

ζεξαπείεο. Απφξξνηα απηνχ είλαη ε αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ ηνπο θαη νη αλεζπρίεο 

γηα ην παξφλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα ηνπ Enskär (2007) κειεηήζεθαλ 15 

έθεβνη, νη νπνίνη βξίζθνληαλ αθφκε ππφ ζεξαπεία θαη 39 πνπ ηελ είραλ 
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νινθιεξψζεη. Μέζα απφ ηηο αλαθνξέο ησλ εθήβσλ δηαθαίλνληαη νη επηκέξνπο 

αλεζπρίεο θαη αλαζθάιεηεο πνπ ηνπο απαζρνινχζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ απηψλ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη φιν ην δείγκα ησλ εθήβσλ ππφ 

ζεξαπεία, αλεζπρνχζε πεξηζζφηεξν γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο επηζθέςεηο ζην λνζνθνκείν. Παξάιιεια, ζεκαληηθέο αλεζπρίεο 

ησλ παηδηψλ ήηαλ ε αλακνλή ζην λνζνθνκείν, ε ζπρλή ζθέςε ηνπο φηη πάζρνπλ απφ 

θαξθίλν, αιιά θαη ε ακθηβνιία γηα ην κέιινλ ηνπο. Δπίζεο, ζηελ νκάδα απηή, ηα 

παηδηά αλαξσηηφληνπζαλ γηαηί έρνπλ θαξθίλν θαη είραλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα 

κνλαμηάο θαη ζιίςεο. Σέινο, ζεκαληηθή αλεζπρία ησλ παηδηψλ ήηαλ ε απφιπηε 

εμάξηεζε απφ ηνπο γνλείο ηνπο.  

 ηελ νκάδα πνπ είρε νινθιεξψζεη ηε ζεξαπεία, εκθαλίδνληαη ηα ίδηα 

πξνβιήκαηα, αιιά ε έληαζε θαη ε ζπρλφηεηά ηνπο, ήηαλ κεησκέλε. Οη έθεβνη εδψ, 

παξνπζίαζαλ πςειφηεξν πνζνζηφ απφ ηελ άιιε νκάδα, ζηελ αλαξψηεζε γηαηί 

έπαζαλ θαξθίλν. 

Σν δείγκα ησλ εθήβσλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη ηηο 

παξαπάλσ αλεζπρίεο κε αηζηνδνμία. Υαξαθηεξηζηηθά δήισζαλ, φηη ε αζζέλεηα ηνπο 

σξίκαζε πεξηζζφηεξν θαη γξεγνξφηεξα απφ ηνπο θίινπο ηνπο. Δπίζεο, ηνπο ψζεζε λα 

εθηηκήζνπλ ηε δσή θαη λα ηελ δνπλ απφ κηα δηαθνξεηηθή ζθνπηά, θαη αλέθεξαλ 

πςειά πνζνζηά απηνεθηίκεζεο. Γεληθά, ε ειπίδα γηα κηα θαιχηεξε δσή, ε ζεηηθή 

ζθέςε, θαη ε ζέιεζε γηα δσή θαίλεηαη λα βνεζνχλ ηνλ έθεβν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αζζέλεηαο ηνπ.  

Οη παξαπάλσ αιιαγέο θαη αλεζπρίεο πνπ επηθέξεη ε αζζέλεηα ηνπ θαξθίλνπ 

ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ δηάθνξα ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα ζην παηδί θαη ζηνλ 

έθεβν αθφκα θαη κεηά ηελ ζεξαπεία.  
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Γέπηεξν θεθάιαην 

Ψπρνινγηθά πξνβιήκαηα ησλ παηδηώλ πνπ έρνπλ επηβηώζεη από θαξθίλν 

 

2.1 Αγρώδεηο δηαηαξαρέο 

 

Οη αγρψδεηο δηαηαξαρέο απνηεινχληαη απφ κηα νκάδα ζπλδξφκσλ πνπ θπκαίλνληαη 

απφ ηδηαίηεξα πεξηγεγξακκέλεο θαηαζηάζεηο έσο κεγάινπ εχξνπο δηαηαξαρέο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ δηάρπην άγρνο  θαη γεληθή αλεζπρία (Απδή & Ρνχζζε, 2010). 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο αγρψδεηο δηαηαξαρέο, αιιά ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ πνπ 

έρνπλ επηβηψζεη απφ θαξθίλν παξαηεξνχληαη ζπρλφηεξα α) ην κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο 

θαη β) ε γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή (ΓΑΓ), νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ 

ζηε ζπλέρεηα. 

 

2.1.1 Μεηαηξαπκαηηθό ηξεο (PTSD) 

 

  Ζ δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ θαη ε δηαδηθαζία απφ ηελ νπνία πεξλάεη ην παηδί θαη ν 

έθεβνο κέρξη λα θαηαθέξνπλ λα επηβηψζνπλ είλαη κηα πνιχ επψδπλε, δπζάξεζηε θαη 

ηξαπκαηηθή εκπεηξία. Όκσο αθφκα θαη κεηά ηελ ζεξαπεία, ππάξρνπλ πνιιά εκπφδηα 

κε ηα νπνία έξρεηαη αληηκέησπνο ν αζζελήο. Έλα ζνβαξφ θαη ζχλεζεο ςπρνινγηθφ 

πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο πνπ έρνπλ επηβηψζεη απφ 

θαξθίλν είλαη ε δπζιεηηνπξγηθφηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά, γλσζηή σο  κεηαηξαπκαηηθφ 

ζηξεο ή PTSD. Οη πξψηεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο 

ζε παηδηά θαη εθήβνπο είλαη πνιχ πξφζθαηεο. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα παηδηά, κέρξη  

ηελ ειηθία ησλ δέθα εηψλ, πνπ εθηείζεληαη ζε ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, φπσο απηή ηνπ 

θαξθίλνπ, ηείλνπλ λα έρνπλ ηελ ίδηα πεξίπνπ ζπκπησκαηνινγία κε ησλ ελειίθσλ πνπ 

έρνπλ ππνζηεί ηξαχκα (Απδή & Ρνχζζε, 2010). 

 

πκπησκαηνινγία 

Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο απνηειεί ε απνθπγή 

εξεζηζκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε ζχλδεζε κε ην γεγνλφο πνπ έρεη βηψζεη ην άηνκν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, είλαη έλα είδνο άξλεζεο νπνηαζδήπνηε ζπλζήθεο ή  πιεξνθνξίαο πνπ 

κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ην ηξαχκα, πξνθαιψληαο κηα γεληθφηεξε αδξάλεηα ζηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ. Ζ αδξάλεηα απηή εκθαλίδεηαη κε ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα 

ηνπο άιινπο, ηελ αίζζεζε απνκφλσζεο θαη πνιιέο θνξέο ηελ αδπλακία βίσζεο 
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ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Σα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα θαίλνληαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ 

ηνπο, αιιά ζε έλα γεληθφ πιαίζην ην άηνκν ακθηηαιαληεχεηαη  αλάκεζα ζηελ 

αδξάλεηα θαη ηελ επαλαβίσζε (Rourke, 1999). Αθφκε, ην άηνκν βηψλεη κηα 

θαηάζηαζε ππεξδηέγεξζεο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ε επεξεζηζηφηεηα, ηα 

πξνβιήκαηα κε ηνλ χπλν, ε ππεξθηλεηηθφηεηα, έιιεηςε ζπγθέληξσζεο, ε ππεξβνιηθή 

επαγξχπλεζε θαη κηα αθξαία αληίδξαζε μαθληάζκαηνο. 

ην κεηαηξαπκαηηθν ζηξεο νη αζζελείο θαη θπξίσο ηα παηδία, έρνπλ έληνλν ην 

ζχκπησκα ηεο επαλαβίσζεο ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο. Με ηνλ φξν επαλαβίσζε 

ελλννχκαη φηη ην άηνκν επαλαθέξεη ζηε κλήκε ηνπ ζηηγκέο ηνπ γεγνλφηνο, πνιιέο 

θνξέο θαη κε ηελ κνξθή ελφο εθηάιηε. Δίλαη επίζεο ζχλεζεο λα ηαξάδεηαη εχθνια θαη 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηπρφλ εξεζίζκαηα, πνπ ζην κπαιφ ηνπ κπνξεί λα ζπγρένληαη κε 

ηελ εκπεηξία ηνπ. Γηα λα είλαη ζαθήο ε χπαξμε κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα γίλεη ε έγθπξε δηάγλσζε ηνπ, ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα πξέπεη λα 

δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν απφ έλα κήλα ζε θάζε πεξίπησζε (Rourke, 1999). 

Παξφια απηά, πξέπεη λ’ αλαθεξζεί φηη θάπνηα απφ ηα ζπκπηψκαηα πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηα παηδηά δηαθέξνπλ απφ εθείλα ησλ ελειίθσλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα 

παηδηά κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ ελδείμεηο ηαξαρήο αληί λα εθδειψζνπλ αθξαίν θφβν, 

απφγλσζε ή απειπηζία. Αξρηθά νη ρξφληεο αζζέλεηεο, φπσο ν θαξθίλνο, δελ είραλ ηηο 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα βξίζθνληαη ζηελ ιίζηα κε ηηο εκπεηξίεο γηα ηελ 

δηάγλσζε κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο. Έπεηηα φκσο απφ κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαγζεί, 

έρεη παξαηεξεζεί φηη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα εκθαλίδεηαη 

ζηα πεξηζζφηεξα παηδηά θαη εθήβνπο πνπ έρνπλ επηβηψζεη  απφ θαξθίλν. Κάπνηεο 

θνξέο ελδερνκέλσο λα εκθαληζηνχλ θαη φια καδί. Πνιιέο απφ ηηο πηπρέο ηνπ 

θαξθίλνπ, φπσο ε δηάγλσζε θαη ε ζεξαπεία ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπ παηδηνχ θαη 

πξνθαινχλ θφβν θαη απειπηζία. Αθφκα θαη κφλε ηεο ε ζεξαπεία κπνξεί λα ζεσξεζεί 

κηα ρξφληα δηαδηθαζία ηξαπκαηηθνχ ζηξεο, πεξηιακβάλνληαο επίπνλεο κεζφδνπο 

δξάζεο, επαλαιακβαλφκελεο επηζθέςεηο θαη εηζαγσγέο ζην λνζνθνκείν. Δπηπιένλ, νη 

καθξνρξφληεο επηπηψζεηο ηεο, φπσο ε ππνγνληκφηεηα θαη άιιεο θπζηθέο αιιαγέο 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ππελζχκηζε απηήο ηεο δπζάξεζηεο θαη ηξαπκαηηθήο 

θαηάζηαζεο  θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ (Rourke, 1999). 

 

Δπξήκαηα- Απνηειέζκαηα 

Ο Nir (1985) παξαηήξεζε πξψηνο φηη ηα παηδηά πνπ βξηζθφληνπζαλ ππφ 

ζεξαπεπηηθή αγσγή γηα ηνλ θαξθίλν είραλ θάπνηα θνηλά ζπκπηψκαηα κε απηά ησλ 
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παηδηψλ πνπ είραλ βηψζεη άιιεο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο 

θηλδχλεπε ε δσή ηνπο.  

Μέηα απφ απηή ηελ παξαηήξεζε, θαη έπεηηα απφ παξφκνηα κειέηε δηαπηζηψζεθε 

φηη, έμη κήλεο κεηά ηελ ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηα παηδηά ήηαλ ζηελαρσξεκέλα, 

ιεζαξγηθά, επάισηα, αζηαζή, επεξέζηζηα, είραλ δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα θαη ήηαλ 

απνηξαβεγκέλα απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν, ηελ νηθνγέλεηα ηνπο θαη ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο. Δπίζεο, είραλ πςειφηεξα πνζνζηά ζπκπεξηθνξηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη θάπνηεο αλεζπρίεο ζρεηηθέο κε ην λνζνθνκείν, νη νπνίεο θξαηνχζαλ 

ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν κεηά ηελ ζεξαπεία  (Pot-Mees, 1989, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηε 

Rourke, 1999). 

Μηα κειέηε πνπ παξαθνινπζνχζε έμη παηδηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπ 

θαξθίλνπ θαη έλα ρξφλν κεηά, δηαπίζησζε φηη θάπνηα παηδηά πνπ πεξλνχζαλ απηή ηε 

δηαδηθαζία, φλησο παξνπζίαδαλ κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο, φπσο θαη απηά πνπ είραλ 

εθηεζεί ζε βίαηα γεγνλφηα. Βέβαηα ππήξραλ ελδείμεηο φηη ηα ζπκπηψκαηα 

κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο ζηα παηδηά κε θαξθίλν, κπνξεί λα ήηαλ δηαθνξεηηθά απφ απηά 

ησλ παηδηψλ πνπ είραλ εθηεζεί ζε βία. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά ηελ ζεξαπεία 

ηξφκαδαλ πην δχζθνια θαη ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφλ λα γεληθεχζνπλ αλακλήζεηο 

γεγνλφησλ απ’ φηη ηα παηδηά πνπ είραλ εθηεζεί ζηε βία. Όκσο παξαηεξήζεθε φηη ηα 

παηδηά κεηά ηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ είραλ δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο θαη 

ζπλδπάδνληαο γεγνλφηα ζην κπαιφ ηνπο εμέθξαδαλ πην ζπρλά κηα ζηάζε άξλεζεο θαη 

απνθπγήο ζε πξάγκαηα πνπ ηνπο ζχκηδαλ ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία πνπ είραλ ππνζηεί. 

Δπηπξνζζέησο, απνηέιεζκα απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη ηα παηδία κεηά ηε ζεξαπεία 

παξνπζηάδνληαλ πην αλήζπρα, νμχζπκα θαη πην ζπγθξαηεκέλα, ζε ζρέζε κε ηα πγηή 

παηδηά  ηεο ειηθίαο ηνπο (Stuber, 1991). 

Παξάιιεια, ζε κηα πξφζθαηε κειέηε ηεο Seitz (2010) βξέζεθε, φηη νη 

επηβηψζαληεο θαη ησλ δπν θχισλ ήηαλ πηζαλφηεξν λ’ αλαπηχμνπλ PTSD απ’ φηη νη 

νκάδεο κε ηα πγηή παηδηά. Σα αγφξηα, κε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 10,5%, 

αλέθεξαλ θιηληθά ζπκπηψκαηα ζρεηηθά κε ην PTSD, ελψ ηα θνξίηζηα παξνπζίαδαλ 

πςειφηεξα πνζνζηά, πεξίπνπ ζην 18%. Αληηζέησο, απφ ηελ νκάδα ησλ πγηψλ παηδηψλ 

κφλν ην 2,9% θαη 5,4%, γηα ηα αγφξηα θαη γηα ηα θνξίηζηα, αληίζηνηρα, αλάθεξε 

ηέηνηα ζπκπηψκαηα. Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη νη αζζελείο βίσλαλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζπκπηψκαηα απνθπγήο, επεξεζηζηφηεηαο θαη αλαβίσζεο ησλ δπζάξεζησλ 

εκπεηξηψλ απ’ φηη ε πγηήο νκάδα πνπ είρε αληηκεησπίζεη έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο 

δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ θαξθίλν. Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα πνζνζηά ηνπ 
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PTSD, θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο δηαθέξνπλ αλαιφγσο κε ηελ ειηθία ησλ 

παηδηψλ. 

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν θαξθίλνο θαη ε ίαζε ηνπ εθιακβάλνληαη 

ζαλ έλα ζπκβάλ πνπ απεηιεί ηε δσή ηνπ παηδηνχ,  δηθαηνινγεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηδξνχλ ηα παηδηά θαη νη έθεβνη, κεηά ηελ επηβίσζε απφ ηελ αζζέλεηα, θαζψο θαη 

ην γεγνλφο φηη εκθαλίδνπλ κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο. 

 

2.1.2 Γεληθεπκέλε αγρώδεο δηαηαξαρή (ΓΑΓ)  

 

Σν βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Γεληθεπκέλεο Αγρψδνπο Γηαηαξαρήο είλαη ε 

αλεζπρία. Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ΓΑΓ δηαξθψο αλεζπρνχλ, θαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο, γηα πξάγκαηα ρσξίο ηδηαίηεξε ζεκαζία. Οη αλεζπρίεο ησλ αηφκσλ απηψλ 

(ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ DSM-IV-TR), είλαη ρξφληεο, ππεξβνιηθέο θαη 

αλεμέιεγθηεο (Απδή & Ρνχζζε, 2010). 

 

πκπησκαηνινγία 

Δπηκέξνπο ζπκπηψκαηα είλαη ε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο, ν δηαηαξαγκέλνο χπλνο, ε 

κπτθή έληαζε θαη ε εχθνιε ζσκαηηθή θφπσζε. ε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο 

παξνπζηάδνπλ λεπξηθφηεηα θαη έληνλε επεξεζηζηφηεηα, κε ηε κνξθή μεζπάζκαηνο, 

αιιά θαη ηδηαίηεξε δπζθνιία αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ππνινίπνπο (νιδάηνο, 2008). 

Σα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηα άηνκα κε ΓΑΓ δελ δηαθέξνπλ απφ απηά πνπ 

απαζρνινχλ ην θαζέλα απφ εκάο, θαζψο κπνξνχλ λα είλαη ζπλεζηζκέλα, θαζεκεξηλά 

πξνβιήκαηα φπσο νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε πγεία θαη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. 

Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα άηνκα απηά αλεζπρνχλ ζε πνιχ κεγαιχηεξν 

βαζκφ γη απηά ηα ζέκαηα θαη ε επηκνλή ηνπο πξνθαιεί δπζιεηηνπξγία ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Ζ δηαηαξαρή απηή, θπξίσο παξαηεξείηαη γηα πξψηε θνξά θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο θαη ζεσξείηαη ρξφληα.  Γηα λα γίλεη ε έγθπξε δηάγλσζε ηεο 

ΓΑΓ ηα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα επηκέλνπλ γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 

έμη κελψλ (Απδή & Ρνχζζε, 2010). 

ηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο ε έθηαζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο είλαη κεησκέλε θαη 

ιηγφηεξν εκθαλήο απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ ελειίθσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

ζπκπηψκαηα ζηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο απνηεινχληαη απφ ππεξβνιηθή αλεζπρία 

ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ηνπο, ηεο ζπλέπεηαο ηνπο ζην ζρνιείν, αιιά θαη ζηηο 
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αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. πρλέο είλαη νη πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ απνδεηνχλ ηελ 

επηβεβαίσζε θαη ηελ επηβξάβεπζε γηα ηελ επίδνζε ηνπο, απφ ηνπο γνλείο ή ηνπο 

δαζθάινπο. Δπίζεο, ηα παηδηά θαη νη έθεβνη ληψζνπλ άγρνο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ 

έληαμε θαη ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηηο παξέεο, εκθαλίδνπλ ηειεηνζεξία, ζέινληαο έηζη 

λα γίλνπλ αξεζηνί ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. Απηή ηνπο ε επηζπκία κπνξεί λα 

κελ πξαγκαηνπνηεζεί ιφγσ ηεο έιιεηςεο απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζεο 

(νιδάηνο, 2008). 

Σν άγρνο απηφ εθιακβάλεηαη απφ ην παηδί ζαλ αίζζεκα θηλδχλνπ, ελψ ηα 

ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη πνλνθέθαινη, ίιηγγνη, λαπηία, αθφκε 

θαη εκεηνί. πρλά ηα παηδηά κπνξεί λα παξαπνλεζνχλ γηα αλαπλεπζηηθή δπζθνξία  

θαη ηαρπθαξδία, πφλν ζην ζηνκάρη θαη εθίδξσζε. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 

παξαηεξνχκε λα είλαη πην επζπγθίλεηα ή λα αληηδξνχλ θνβηθά ζε δηαθνξεηηθά 

εξεζίζκαηα θαη θαηαζηάζεηο εθδειψλνληαο αβάζηκν άγρνο θαη ππεξβνιηθή αλεζπρία. 

Όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο ελήιηθεο γηα λα γίλεη ε δηάγλσζε ηεο ΓΑΓ είλαη 

απαξαίηεην λα ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα έζησ ηξία ζπζρεηηδφκελα ζπκπηψκαηα. 

Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο είλαη ε πιεζψξα αλεζπρηψλ 

θαη ε καθξνρξφληα δηάξθεηα ηνπο (Απδή & Ρνχζζε, 2010). 

 

Δπξήκαηα- Απνηειέζκαηα 

ε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Hedstrom (2005), εξσηήζεθαλ 59 

έθεβνη κε θαξθίλν, φπνπ ην 12% ηνπ δείγκαηνο έθηαζε ην αλψηεξν επίπεδα άγρνπο 

απνηειψληαο πηζαλή θιηληθή πεξίπησζε. Οη πεξηζζφηεξνη έθεβνη πνπ έθηαζαλ ην 

θιηληθφ εχξνο άγρνπο, αλέθεξαλ φηη βίσλαλ έλαλ αξηζκφ πηπρψλ ςπρνινγηθήο-

θνηλσληθήο θχζεσο, πφλν απφ ηηο δηαδηθαζίεο ζεξαπείαο θαη κεηαβνιέο ζην βάξνο 

ηνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη έθεβνη πνπ δελ έθηαζαλ απηά ηα επίπεδα δελ αλέθεξαλ 

παξφκνηα πξνβιήκαηα. 

ηελ κειέηε ηεο Seitz ( 2010), παξαηεξήζεθε φηη ηα θνξίηζηα πνπ είραλ επηβηψζεη 

απφ θαξθίλν βίσλαλ ζπρλφηεξα θιηληθά ζπκπηψκαηα άγρνπο απφ ηα θνξίηζηα ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ. Σα αγφξηα πνπ είραλ επηβηψζεη απφ θαξθίλν δελ παξνπζίαζαλ 

ηδηαίηεξεο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζπκπησκάησλ άγρνπο, ζε 

ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. ε γεληθέο γξακκέο ε κειέηε έδεημε κηα ζεκαληηθή 

απφθιηζε αλάκεζα ζηνπο πξψελ αζζελείο θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ, κε ζπλερψο πςειφηεξα πνζνζηά άγρνπο ζηνπο επηδψληεο απφ εθεβηθφ 
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θαξθίλν. Παξάιιεια, εληνπίζηεθε κηα αλνκνηνγέλεηα ζην δείγκα, ζρεηηθά κε ηελ 

ειηθία ησλ αζζελψλ, ππνδεηθλχνληαο πςειφηεξα πνζνζηά ζηα κεγαιχηεξα άηνκα.  

Μηα άιιε πξνζέγγηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Koocher (1980), ζε 115 

εθήβνπο κε θαξθίλν, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε απνζεξαπεία ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν, 

δειψλεη φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ ηνπο επηδψληεο είρε θαηάινηπα 

ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ. Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 59% παξνπζίαζε ειαθξηά 

ςπρηαηξηθά ζπκπηψκαηα, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ην 12% είρε ζνβαξέο ςπρνινγηθέο 

επηπινθέο. Μέζα ζηηο πην θνηλέο επηπηψζεηο ήηαλ, ην άγρνο, ε θαηάζιηςε θαη ηα 

ρακειά επίπεδα απηνπεπνίζεζεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε άιιεο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ, ππήξραλ 

ελδείμεηο φηη ηα πνζνζηά άγρνπο αλάκεζα ζηνπο θαξθηλνπαζείο θαη κε, δελ είραλ 

αηζζεηέο απνθιίζεηο. Γηα παξάδεηγκα, απηφ θαίλεηαη ζηελ έξεπλα ηνπ Allen (1997),  

φπνπ δελ ππήξρε θάπνηα αηζζεηή δηαθνξά ζηηο δπν θαηεγνξίεο γηα ην βξαρπρξφλην 

ζηξεο. Αμηνζεκείσην είλαη, φηη ε νκάδα ειέγρνπ είρε πςειφηεξα πνζνζηά 

καθξνρξφληνπ ζηξεο. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε φηη θαη ηα δπν απηά είδε ζηξεο ήηαλ 

ζπλεζέζηεξα ζηα θνξίηζηα απ’ φηη ζηα αγφξηα. 

ε κηα πξφζθαηε κειέηε ηεο Yallop (2013),  ε πιεηνλφηεηα ησλ επηδψλησλ απφ 

παηδηθφ θαξθίλν, γχξσ ζην 89% ηνπ δείγκαηνο, παξνπζίαζε απνηειέζκαηα άγρνπο 

κέζα ζην θπζηνινγηθά πιαίζηα, ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. Γεληθφηεξα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο, ππνδεηθλχνπλ φηη νη επηδψληεο απφ παηδηθφ 

θαξθίλν αληαπνθξίλνληαη εμίζνπ θαιά ζηα ςπρνθνηλσληθά δεηήκαηα θαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, θαιχηεξα απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ.  

Σέινο, ζηε κειέηε ηνπ Larsson (2010), ηα επξήκαηα ππνζηεξίδνπλ φηη ηελ πξψηε 

πεξίνδν κεηά ηε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ, ηα επίπεδα άγρνπο είλαη αξθεηά απμεκέλα. 

Παξφι’ απηά 18 κήλεο κεηά ηε δηάγλσζε, παξαηεξείηαη κηα αληίζηξνθε θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία ε νκάδα ησλ θαξθηλνπαζψλ αλαθέξεη ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα άγρνπο απφ 

ηελ νκάδα ειέγρνπ. Δπηπιένλ, έπεηηα απφ ηέζζεξα ρξφληα, απφ ηε ζηηγκή ηεο 

δηάγλσζεο, παξαηεξείηαη ζηελ νκάδα ησλ λνζνχλησλ θαιχηεξε ελεξγεηηθφηεηα απ’ 

φηη ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Τπάξρνπλ έξεπλεο πνπ πξνηείλνπλ φηη ηα άηνκα πνπ 

εθηίζεληαη ζε ηξαπκαηηθά γεγνλφηα, φπσο είλαη ν θαξθίλνο ζηελ εθεβεία, είλαη 

πηζαλφλ λα βηψζνπλ ηαρχηεξε σξίκαλζε, ελδπλάκσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αλάπηπμεο θαη πςειφηεξε αμία εθηίκεζεο ηεο δσήο. Απηέο νη εκπεηξίεο κπνξνχλ λα 

ζπλδεζνχλ κε θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο θαη ρακειφηεξα επίπεδα άγρνπο θαη 

θαηάζιηςεο. Παξφιν πνπ απηή ε κειέηε δείρλεη φηη ηα άηνκα κε θαξθίλν ζηελ 
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εθεβεία δελ βξίζθνληαη απαξαίηεηα ζηελ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε 

θάπνηαο κνξθήο ςπρνπαζνινγίαο, κεηά απφ κηα αλαζεψξεζε ησλ δεδνκέλσλ 

παξαηεξήζεθε φηη θάπνηα άηνκα αλέθεξαλ ρακειά επίπεδα πλεπκαηηθήο πγείαο, 

άγρνπο θαη θαηάζιηςεο. 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ησλ 

εξεπλψλ φηη ηα θνξίηζηα πνπ επηβίσζαλ απφ θαξθίλν εκθαλίδνπλ ζπρλφηεξα θαη 

εληνλφηεξα πξνβιήκαηα άγρνπο, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο ηα απνηειέζκαηα 

πνηθίινπλ αλάκεζα ζηνπο θαξθηλνπαζείο θαη ηηο νκάδεο ειέγρνπ.  

 

2.2  σκαηόκνξθεο δηαηαξαρέο  

 

Μηα θαηεγνξία δηαηαξαρψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, θάπνηεο θνξέο, ηα παηδηά θα νη 

έθεβνη πνπ έρνπλ επηβηψζεη απφ θαξθίλν είλαη νη ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα παίξλνπλ ζσκαηηθή κνξθή, 

δειαδή ηα άηνκα βηψλνπλ ζσκαηηθέο ελνριήζεηο πνπ δελ έρνπλ αλαγλσξίζηκε 

ζσκαηηθή  αηηία. Σα άηνκα δελ πξνθαινχλ εζθεκκέλα ηελ ελ ιφγσ δηαηαξαρή θαη δελ 

κπνξνχλ λα ηελ ειέγμνπλ. ηε ζπλέρεηα, απεπζχλνληαη ζε ηαηξηθφ πξνζσπηθφ κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ εχξεζε θάπνηαο ζεξαπείαο θαη φηαλ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπο 

δηαβεβαηψλεη φηη δελ πάζρνπλ απφ θάπνην νξγαληθφ πξφβιεκα, ηνπο δεκηνπξγείηαη 

αλεζπρία θαη δπζθνξία (Απδή & Ρνχζζε, 2010). Τπάξρνπλ αξθεηέο ππνθαηεγνξίεο 

απηήο ηεο νκάδαο νη νπνίεο είλαη α) ε δηαηαξαρή ηνπ πφλνπ, β) ε ζσκαηνδπζκνξθηθή 

δηαηαξαρή, γ) ε ππνρνλδξίαζε, δ) ε δηαηαξαρή ηεο κεηαηξνπήο θαη ε) ε 

ζσκαηνπνηεηηθή δηαηαξαρή. ε απηή ηελ εξγαζία ζα αλαιπζνχλ νη δπν ηειεπηαίεο 

δηαηαξαρέο. 

Σα παηδηά αληαπνθξίλνληαη δηαθνξεηηθά ζην ζηξεο. Μεξηθά πξνζαξκφδνληαη 

επαξθψο θαη πξνρσξνχλ, φηαλ άιια δελ ην θαηαθέξλνπλ θαη θάλνπλ βήκαηα πξνο ηα 

πίζσ. πρλά είλαη ζπκσκέλα, ζηελαρσξεκέλα  ή θνβηζκέλα, ελψ νξηζκέλα πηζαλφλ 

λα εθθξάζνπλ παξάπνλα ζρεηηθά κε ηελ θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

 

2.2.1 Γηαηαξαρή κεηαηξνπήο 

 

Ζ δηαηαξαρή κεηαηξνπήο ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ αθνχζηα κεηαβνιή ή 

εμαζζέλεζε ηεο ζσκαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, σο απνηέιεζκα ςπρνινγηθήο 

ζχγθξνπζεο ή αλάγθεο. χκθσλα κε ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ DSM-IV-TR  ην 
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άηνκν πξέπεη λα εθδειψλεη έλα ή πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα, ηα νπνία έρνπλ 

αληίθηππν ζηελ εθνχζηα θηλεηηθή ή αηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία θαη ππνδεηθλχνπλ ηελ 

χπαξμε λεπξνινγηθήο ή άιιεο γεληθήο ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο. Δπίζεο, ζεσξείηαη φηη 

ην ζχκπησκα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο, θαζψο νη 

ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο ζεκεηψλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαηαξαρήο (Απδή & 

Ρνχζζε, 2010).   

Ζ  δηαηαξαρή απηή είλαη απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο αλάκεζα ζηα παηδηά ηα νπνία 

έρνπλ λνζήζεη απφ θαξθίλν. Δίλαη ζπρλφ θαηλφκελν, ε δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο 

κεηαηξνπήο λα γίλεηαη κε ηελ εμαίξεζε ή ηελ εηο άηνπνλ απαγσγή, απηή φκσο 

απνηειεί κηα ιαλζαζκέλε κέζνδν, δηφηη ε δηάγλσζε δελ είλαη βαζηζκέλε ζην ηζηνξηθφ 

ηνπ αζζελνχο, ζηε λεπξνινγηθή θαη ζηε θπζηθή εμέηαζε, νχηε θαη ζηα δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα. 

 

πκπησκαηνινγία 

Οη πεξηζζφηεξεο δηαηαξαρέο κεηαηξνπήο ζηα παηδηά είλαη κνλνζπκπησκαηηθέο, 

ελψ ηαπηφρξνλα ζπλππάξρνπλ κε δηαηαξαρέο δηάζεζεο (άγρνο, θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα, επεξεζηζηφηεηα). Σα πην κηθξά παηδηά ηελ παξνπζηάδνπλ κεηά απφ 

θάπνην αζήκαλην ηξαπκαηηζκφ, αιιά ηα κεγαιχηεξα παηδηά είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

έρνπλ ην ηζηνξηθφ εζηηαζκέλνπ ηξαπκαηηζκνχ. Ζ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ είλαη 

αηθλίδηα θαη ζπλήζσο, εθδειψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Σα ζπκπηψκαηα 

κνηάδνπλ κε λεπξνινγηθέο παζήζεηο θαη ζσκαηηθέο αζζέλεηεο, φπσο είλαη ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ κέρξη θαη νιηθή ηχθισζε, επηιεπηηθέο θξίζεηο, 

δπζθνιίεο βάδηζεο, κεξηθή ή νιηθή παξάιπζε, αλαηξηρίια θαη κνχδηαζκα. Ζ 

δηαηαξαρή κεηαηξνπήο θαη νη λεπξνινγηθέο νξγαληθέο αζζέλεηεο κπνξνχλ λα 

ζπλππάξρνπλ, εηδηθά ζε ρξφληεο αζζέλεηεο φπσο είλαη ν θαξθίλνο, πνπ ππάξρεη ν 

θίλδπλνο ππνηξνπηαζκνχ. Σα παηδηά κπνξεί λα ράλνπλ ηελ αηζζεηηθφηεηα ηνπο 

(έιιεηςε επαηζζεζίαο ζηνλ πφλν ή αλαηζζεζία), λα παξαπνληνχληαη γηα αδπλακία θαη 

λα αληηκεησπίδνπλ δπζρέξεηεο ζηελ νκηιία ή ζηελ αθνή ( Mink, 2013). 

 

2.2.2 σκαηνπνηεηηθή δηαηαξαρή 

 

Ο Pierre Briquet πεξηέγξαςε έλα ζχλδξνκν ην 1859, ην νπνίν νλνκάζηεθε αξρηθά 

ζχλδξνκν Briquet, ελψ ηψξα είλαη γλσζηφ σο ζσκαηνπνηεηηθή δηαηαξαρή. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη νη πνιιαπιέο επαλαιακβαλφκελεο ζσκαηηθέο ελνριήζεηο 
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πνπ δελ έρνπλ θάπνηα εκθαλή νξγαληθή εμήγεζε, αιιά σζνχλ ην άηνκν λα 

αλαδεηήζεη θάπνηα κνξθή ζεξαπείαο. Γηα ηελ έγθπξε δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο, ην 

άηνκν πξέπεη λα βηψλεη αξθεηά δηαθνξεηηθά είδε ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ, ηα νπνία 

πξνθαινχλ δπζιεηηνπξγία ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. Σα άηνκα απηά έρνπλ ηελ ηάζε 

λα επηζθέπηνληαη πνιινχο γηαηξνχο, δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, γηα έλα κνλαδηθφ 

ζχκπησκα θαη λα αθνινπζνχλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο θαξκαθεπηηθέο αγσγέο. Ο 

ππεξβνιηθφο θαη δξακαηηθφο ηξφπνο πνπ εθθξάδνπλ ηα παξάπνλα ηνπο, δείρλεη ηελ 

πεπνίζεζε ηνπο φηη πάζρνπλ απφ θάηη ζε φιε ηνπο ηε δσή. Ζ εκθάληζε ηεο 

δηαηαξαρήο απηήο, αλακθηζβήηεηα, είλαη ζπρλφηεξε θαη εληνλφηεξε ζηηο γπλαίθεο 

(Απδή & Ρνχζζε, 2010). 

 

πκπησκαηνινγία 

Οη πην ζπρλέο αλαθεξφκελεο ζσκαηηθέο ελνριήζεηο είλαη ν πφλνο, ηα 

γαζηξεληεξηθά, ζεμνπαιηθά ζπκπηψκαηα θαη ηα ςεπδνλεπξνινγηθφ ζεκεία. πλήζσο, 

πθίζηαηαη ζπλλνζεξφηεηα κε θαηάζιηςε ή άγρνο ιφγσ δηαπξνζσπηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Γηα ηελ αμηφπηζηε δηάγλσζε, ζχκθσλα κε ην DSM-IV-TR, ζα πξέπεη 

λα πιεξνχληαη ηα εμήο θξηηήξηα: 

 Ζ χπαξμε ηζηνξηθνχ πνιιψλ ζσκαηηθψλ ελνριήζεσλ νη νπνίεο επηκέλνπλ γηα 

αξθεηά ρξφληα θαη ην άηνκν θαηαθεχγεη ζε θάπνηα θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

 Ζ εκθάληζε ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ ζπκπησκάησλ πφλνπ, κε δηαθνξεηηθέο 

εληνπίζεηο ή ιεηηνπξγίεο. 

 Σνπιάρηζηνλ δπν γαζηξεληεξηθά ζπκπηψκαηα (εθηφο ηνπ πφλνπ φπσο λαπηία, 

δηάξξνηα). 

 Έλα ζεμνπαιηθφ ζχκπησκα (έιιεηςε ζεμνπαιηθνχ ελδηαθέξνληνο). 

 Έλα ςεπδνλεπξνινγηθφ ζχκπησκα (πάξεζε, αθσλία). 

Μπνξεί νη ζσκαηηθέο ελνριήζεηο λα παξνπζηάδνληαη ζπρλά ζηα παηδηά θαη ζηνπο 

εθήβνπο, αιιά ε δηάγλσζε ηεο ζσκαηνπνηεηηθήο δηαηαξαρήο είλαη δχζθνιν λα 

πξαγκαηνπνηεζεί, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ησλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπησκάησλ. Ζ 

ζσκαηνπνίεζε ησλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ εληνπίδεηαη ζε απηέο ηηο ειηθίεο θαη 

θπξίσο ζε άηνκα πνπ ζην παξειζφλ είραλ πξνζβιεζεί απφ θαξθίλν (Εεξβήο, 2007). 
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Δπξήκαηα- Απνηειέζκαηα 

ην άξζξν ηνπ Geist (2003), αλαθέξεηαη φηη έλα παηδί ή έθεβνο πνπ πάζρεη απφ 

ρξφληα αζζέλεηα (πρ. θαξθίλνο), βηψλεη αλεμήγεηα ηαηξηθά ζπκπηψκαηα πνπ δελ 

έρνπλ θακία νξγαληθή αηηία. Ζ ρξφληα αζζέλεηα ππνβάιεη ηνπο λένπο ζε κηα αηέξκνλε 

θαηάζηαζε ζπλερνχο άγρνπο. Απηφ ζπκβάιιεη ζηελ δπζθνιία αλαγλψξηζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ ζσκαηηθψλ θαη νξγαληθψλ ηνπο ζπκπησκάησλ. Έλα απφ ηα 

γλσξίζκαηα ηεο ρξφληαο αζζέλεηαο είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ λα 

πεξηιακβάλνπλ αλεμήγεην θαη εμνπζελσηηθφ άιγνο ή θφπσζε. Έλα εμαηξεηηθά ζπρλφ 

παξάπνλν ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ, είλαη ν πφλνο ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή 

πξνζεγγίδνληαο ην 15%. Σα παξαπάλσ ζηεξίρζεθαλ ζηελ έξεπλα ηνπ Jellinek (1988), 

ε νπνία εμέηαζε έλα δείγκα 1.860 παηδηψλ ζηελ νπνία ππήξρε ππφλνηα ησλ 

ζσκαηφκνξθσλ δηαηαξαρψλ κε ηελ ρξφληα αζζέλεηα.  

ε παξφκνηα παιαηφηεξα επξήκαηα κειεηψλ δηαπηζηψζεθε φηη νη επηδψληεο 

παηδηθνχ θαξθίλνπ βξίζθνληαλ ζηελ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ εκθάληζεο 

πξνβιεκάησλ πγείαο. Πάξα ηαχηα, ε έξεπλα ηεο Jurbergs (2007),  έδεημε φηη ηα παηδία 

κε θαξθίλν δελ ζεκείσζαλ πςειφηεξα πνζνζηά ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ 

ζπγθξηηηθά κε ηα πγηή παηδηά. Γελ ππήξμε ζεκαληηθή ηάζε ηεο νκάδαο κε θαξθίλν λ’ 

αλαθέξεη ρακειφηεξα επίπεδα ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ, απφ φηη ηα παηδηά ηεο πγηήο 

νκάδαο, κηαο θαη ηα ηειεπηαία είραλ θαηεγνξηνπνηεζεί αλάινγα κε ην θχιν, ηελ 

ειηθία θαη ηε θπιή. Πξέπεη φκσο λα ηνληζηεί φηη φπσο ήηαλ αλακελφκελν 

παξαηεξήζεθαλ κεγαιχηεξα πνζνζηά θαηαζηνιέσλ ζηα παηδηά κε θαξθίλν (27.5%), 

απ’ φηη ζηελ νκάδα ειέγρνπ (15%).  

Σέινο, ζηε κειέηε ηεο  Erickson θαη ηνπ Steiner (1999), νη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ 

φηη ε ζσκαηνπνίεζε κπνξεί λα είλαη έλδεημε ηξαχκαηνο ζηελ πξνζαξκνγή ησλ 

επηδψλησλ απφ παηδηθφ θαξθίλν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο, παξαηεξήζεθε κηα 

νκφξξνπε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ηνπ PTSD  θαη ηεο ζσκαηνπνίεζεο. ηεξηδφκελνη 

ζηελ έξεπλα απηή, ππάξρεη ε ππφλνηα φηη ε ζσκαηνπνίεζε, ελδερνκέλσο, λα 

ζρεηίδεηαη κε κηα πην γεληθή εθδήισζε ηξαχκαηνο, ε νπνία αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ 

ζπλεληεπθηή, ελψ ν εξσηεζέληαο ην αληηιακβάλεηαη ζαλ έλα πην πξνζσπηθφ θαη 

ππνθεηκεληθφ θαηλφκελν. Έηζη ε κέζνδνο πνπ αμηνινγεί ηε ζπκπησκαηνινγία ηνπ 

PTSD θαζνξίδεη πην πηζαλή ηε ζχλδεζε ηεο κε ηε ζσκαηνπνίεζε.  
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2.3 Καηάζιηςε 

 

Ζ θαηάζιηςε είλαη κία δηαηαξαρή πνπ έρεη αληίθηππν ζηε δηάζεζε, ηηο ζθέςεηο θαη 

ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ ζσκαηηθέο ελνριήζεηο. Ζ θαηάζηαζε απηή δελ είλαη ίδηα 

κε ην θπζηνινγηθφ θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα πνπ πεξλά γξήγνξα θαη έρεη κηθξφηεξε 

έληαζε, αιιά δηαξθεί πεξηζζφηεξν θαη νδεγεί ζηε κεησκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ ζε πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ. Όπσο έγξαςε ν ζπγγξαθέαο William Styron 

(1992), «Όπσο θάζε άιινο άλζξσπνο πάληνηε είρα ζηηγκέο ζηηο νπνίεο έλησζα βαζηά 

ζιίςε, αιιά απηφ  ήηαλ έλα εληειψο θαηλνχξην βίσκα: κηα απειπηζηηθή, ακεηάβιεηε 

παξάιπζε ηνπ πλεχκαηνο, ε νπνία μεπεξλνχζε νηηδήπνηε είρα πνηέ γλσξίζεη ή 

θαληαζηεί φηη κπνξεί λα ππάξμεη». Ζ θξάζε απηή ππνδειψλεη ηελ έληαζε πνπ δίλεη ν 

ζπγγξαθέαο ζηνλ φξν θαηάζιηςε θαη φηη μεπεξλάεη ηα φξηα ηεο θνηλήο ινγηθήο θαη 

θαληαζίαο, μερσξίδνληαο ηελ απφ ηε βαζηά ζιίςε, ε νπνία κπνξεί λα είλαη 

ζπλεζέζηεξε ή λα ζπγρέεηαη κε απηή (Απδή & Ρνχζζε, 2010). 

 

πκπησκαηνινγία  

Σα ζπκπηψκαηα πνπ νδεγνχλ ζηελ δηάγλσζε θαηάζιηςεο πεξηιακβάλνπλ βαζηά 

ζιίςε θαη ζπρλά ηελ αληθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αηζζαλζεί ηελ επραξίζηεζε. πρλά, 

ηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή ελδέρεηαη λα ελνρνπνηνχλ θαη λα 

θαηαθξίλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ, δίλνληαο βάζε, θαηά θχξην 

ιφγν ζηα ειαηηψκαηα θαη ηα ειιείκκαηα ηνπο. Δπίζεο, ηείλνπλ λα παξαηεξνχλ ηα 

πξάγκαηα απφ κηα πνιχ αξλεηηθή θαη απαηζηφδνμε ζθνπηά θαη λα ράλνπλ ην θνπξάγην 

ηνπο (Απδή & Ρνχζζε, 2010). 

Έλα βαζηθφ γλψξηζκα ηεο θαηάζιηςεο είλαη θαη ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε θφπσζε, ε ρακειή ελεξγεηηθφηεηα, νη ζσκαηηθέο ελνριήζεηο θαη νη 

πφλνη. Πνιιέο θνξέο ην άηνκν παξεξκελεχεη απηά ηα ζπκπηψκαηα, ιφγσ ηεο έληαζεο 

ηνπο θαη ηεο άγλνηαο ηνπ, πηζηεχνληαο φηη πάζρεη απφ έλα ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο, 

ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα ζπκπηψκαηα δελ παξνπζηάδνπλ εκθαλή ζσκαηηθή αηηία 

(Simon, 1999).  

Σα άηνκα απηά παξφιε ηελ ζσκαηηθή εμάληιεζε θαη θφπσζε πνπ ληψζνπλ, ζπρλά 

κπνξεί λα δπζθνιεχνληαη λ’ απνθνηκεζνχλ θαη αθφκε θαη αλ ην θαηαθέξνπλ, 

αδπλαηνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηνλ χπλν, κε απνηέιεζκα λα μππλνχλ αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Μεξηθνί θνηκνχληαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο. Δπηπιένλ, παξαηεξνχληαη δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα, είηε κε ηελ κείσζε 
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ηεο φξεμεο, είηε κε ηελ αχμεζε ηεο. Σα πεξηζζφηεξα πξάγκαηα ηνπο θαίλνληαη 

αδηάθνξα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε γεχζε ηνπ θαγεηνχ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο. Τπάξρνπλ θαη αληηθαηηθά ζπκπηψκαηα, δειαδή φπσο είλαη ε 

ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε πνπ ζεκαίλεη φηη νη ζθέςεηο θαη νη θηλήζεηο γίλνληαη φιν 

θαη πην αξγέο θαη απφ ηελ άιιε ε ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε, πνπ είλαη ε 

ππεξθηλεηηθφηεηα θαη ε ππεξβνιηθή λεπξηθφηεηα ζηηο θηλήζεηο ηνπ αηφκνπ (Απδή & 

Ρνχζζε, 2010). 

 Ζ θαηάζιηςε πέξα απφ ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζην λα 

θάλεη ην άηνκν πην άβνπιν ρσξίο ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο πξσηνβνπιηψλ. Γεληθά, 

εκθαλίδεηαη  αξθεηέο θνξέο ην θαηλφκελν απφζπξζεο θαη απνκφλσζεο ηνπ απφ ηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν. Ζ θαηάζιηςε γίλεηαη αληηιεπηή θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη 

αζζελείο δηαιέγνπλ λα ζησπνχλ, εληζρχνληαο έηζη ηε κνλαμηά ηνπο θαη δελ δίλνπλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία  ζηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε (Απδή & Ρνχζζε, 2010). 

Έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη έλα παηδί ή 

έθεβνο, πνπ έρεη επηβηψζεη απφ θαξθίλν είλαη ε θαηάζιηςε, ε νπνία αλήθεη ζηηο 

δηαηαξαρέο εζσηεξίθεπζεο. Δίλαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί φηη ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην θχιν ηνπ επηβηψζαληα.  

Πεξαηηέξσ κειέηεο έρνπλ δείμεη, φηη ε ππεξππλνία δελ είλαη ηφζν ζχλεζεο 

ζχκπησκα, ζε ειηθίεο θάησ ησλ δψδεθα εηψλ, ζπγθξηηηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

εθήβσλ. Έρεη παξαηεξεζεί φηη, ζπρλά ε θαηάζιηςε θαη νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο 

εκθαλίδνπλ ζπλλνζεξφηεηα ζηα παηδηά, φπσο άιισζηε θαη ζηνπο ελήιηθεο. Σα παηδηά 

πνπ πάζρνπλ απφ κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή παξνπζηάδνπλ ζπλαθή 

ζπκπηψκαηα κε απηά ησλ ελειίθσλ. Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη απνθιίζεηο ζηελ κεηαμχ 

ηνπο ζπκπησκαηνινγία. Γηαρξνληθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα παηδία θαη νη έθεβνη 

πνπ πάζρνπλ απφ έλαλ ηχπν θαηάζιηςεο, κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα αθφκε θαη ηέζζεξα κε νθηψ ρξφληα κεηά ηελ 

αξρηθή δηάγλσζε. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ δείγκαηα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε αλνξεμία θαη 

ε αηζζεηή απψιεηα βάξνπο δελ είλαη ηφζν ζπρλφ θαηλφκελν ζηελ παηδηθή ειηθία θαη 

δελ παξνπζηάδνπλ ηαθηηθά θπθινζπκηθά επεηζφδηα ή ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε, 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθήβνπο. πλήζσο ζην πξψηκν ζηάδην ηεο παηδηθήο θαηάζιηςεο, 

παξαηεξνχληαη ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πφλνπ θαη άιγνπο, λαπηίαο θαη αδηαζεζίαο. 

Γελ έρεη απνζαθεληζηεί αθφκα, εάλ ηα ζεκεία θαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

κεηαβάιινληαη, αλάκεζα ζηηο ειηθίεο απφ έμη έσο έληεθα εηψλ. Πξέπεη λ’ αλαθεξζεί 

φηη γεληθά ην πνζνζηφ θαηάζιηςεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη αξθεηά 
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ρακειφ, πιεζηάδνληαο ην 1%, θαη ην 2% έσο 3% ζηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά, ην πνζνζηφ θαηάζιηςεο ζηνπο εθήβνπο είλαη πςειφηεξν θαη 

ζπγθξίζηκν κε εθείλν ησλ ελειίθσλ (Απδή & Ρνχζζε, 2010). 

Όζνλ αθνξά ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ελδείμεσλ θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ην θχιν, 

είλαη αμηνζεκείσην φηη ην πνζνζηφ ησλ έθεβσλ θνξηηζηψλ είλαη πεξίπνπ δηπιάζην 

απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ ζπλνκήιηθσλ αγνξηψλ θαη  ίδηαο ζπρλφηεηαο κε απηή 

ησλ ελήιηθσλ γπλαηθψλ. Παξ’ φιν ην κεγάιν ράζκα ζηνλ αξηζκφ ησλ πεξηζηαηηθψλ, 

δελ παξαηεξείηαη δηαθνξά ζηε κνξθή ησλ ζπκπησκάησλ πνπ βηψλνπλ νη έθεβνη θαη 

ησλ δπν θχισλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε απφθιηζε δελ πθίζηαηαη ζε πεξηπηψζεηο  παηδηψλ 

θάησ ησλ δψδεθα εηψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε θαηάζιηςε δηαθαίλεηαη πεξηζζφηεξν 

ζηα αγφξηα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο δσήο ηνπο, ελψ ε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηα δχν θχια είλαη αζηαζήο πξηλ ηελ εθεβεία (Απδή & Ρνχζζε, 2010). 

 

Δπξήκαηα- Απνηειέζκαηα 

χκθσλα κε νξηζκέλεο έξεπλεο, ν ηχπνο θαξθίλνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

εκθάληζε θαηάζιηςεο, ζην παηδί θαη ζηνλ έθεβν πνπ έρεη επηβηψζεη απφ ηε λφζν. Γηα 

παξάδεηγκα, θάπνηνο πνπ έπαζρε απφ φγθν ζηνλ εγθέθαιν αλήθεη ζηελ νκάδα 

πςειφηεξνπ θηλδχλνπ γηα λα παξνπζηάζεη θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα κεηά ην πέξαο 

ηεο ζεξαπείαο, παξφηη ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο (Abrams, 2007).   

Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηεο Seitz (2010), πνπ βξέζεθε 

φηη ην 14,9%, απφ ηα πεξηζηαηηθά ησλ επηβησζάλησλ εκθάληζε ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο, ελψ απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ κφλν ην 9,3% πιεξνχζε ηα θξηηήξηα γηα ηε 

δηάγλσζε ηεο.  

Μηα δηαθνξεηηθή κειέηε, αλάκεζα ζηα παηδηά πνπ είραλ πξνζβιεζεί απφ θαξθίλν, 

θαη ζηα πγηή παηδηά έδεημε φηη, παξφιν πνπ ε πιεηνλφηεηα ησλ πξψελ αζζελψλ ήηαλ 

κέζα ζηα θπζηνινγηθά φξηα, ηα πνζνζηά ηνπο ήηαλ αθφκε ρακειφηεξα γηα λα 

εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε, ζπγθξηηηθά κε ηελ άιιε νκάδα (Greenberg, 1989). Σα παηδηά 

πνπ αληηκεηψπηδαλ ζνβαξέο κεηά-ηαηξηθέο επηπηψζεηο εκθάληδαλ πεξηζζφηεξα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ( φπσο αλαθέξεηαη ζηε Hymovich, 1989). 

Έπεηηα απφ κηα πξψηε αλάιπζε ηνπ Allen (1997), δελ είρε ζεκεησζεί θάπνηα 

εκθαλήο δηαθνξά αλάκεζα ζηα πνζνζηά ησλ εθήβσλ κε θαξθίλν θαη ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ, ζηελ ζπλέρεηα φκσο ηα θνξίηζηα θάλεθε φηη ήηαλ, αηζζεηά, πην 

θαηαζιηπηηθά απφ ηα ζπλνκήιηθα αγφξηα.  
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Σέινο, θάπνηεο έξεπλεο γηα ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο δηαπίζησζαλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ δελ 

παξνπζίαζε ζεκαληηθά απμεκέλα επίπεδα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ ηεο ηδίαο ειηθίαο (Goertzel, 1991). Ζ κεηνλφηεηα ησλ θαξθηλνπαζψλ παηδηψλ, 

πνπ εθηηκάηαη γχξσ ζην 17%-30% εκθάληζε ςπρνινγηθή εμάληιεζε, 

πεξηιακβάλνληαο νξηζκέλα ζηνηρεία θαηάζιηςεο. 

πλνςίδνληαο απφ ηα παξαπάλσ, δελ πξνθχπηεη θάπνην αθξηβέο ζπκπέξαζκα 

αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο θαηάζιηςεο θαη ηελ επηβίσζε 

απφ θαξθίλν. Αληίζεηα, κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην γεγνλφο φηη ηα θνξίηζηα  είλαη 

πην επηξξεπή ζηελ παξνπζίαζε θαηάζιηςεο.  

 

2.4 Ιδέα ηνπ Δαπηνύ 

 

Ζ δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ εαπηνχ είλαη κηα πεξίπινθε 

δηαδηθαζία ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο. Ζ ζπλνιηθή 

άπνςε πνπ απνθηά ην άηνκν γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ ζεμνπαιηθή ηνπ ηαπηφηεηα 

θαη ηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε, νλνκάδεηαη ηδέα ηνπ εαπηνχ. ηα παξαθάησ 

ππνθεθάιαηα ζα αλαιχζνπκε ηελ επίπησζε πνπ έρεη κηα αζζέλεηα, ε νπνία απεηιεί ηε 

δσή ηνπ παηδηνχ φπσο ν θαξθίλνο, ζηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα πεξάζεη 

ην παηδί γηα λα δηακνξθψζεη κηα νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα. 

 

2.4.1 Απηνπεπνίζεζε- Δηθόλα ζώκαηνο 

 

 

Αςηοπεποίθηζη 

Έλα ςπρνινγηθφ πξφβιεκα πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ νη επηδψληεο απφ 

θαξθίλν, είλαη ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο. Ζ ζεκαζία ηεο απηνπεπνίζεζεο 

αλαθέξεηαη ζην βαζκφ, ηνλ νπνίν θάπνηνο αμηνινγεί ή αξέζθεηαη ζηελ εηθφλα ηνπ. Ο 

«εαπηφο» εμειίζζεηαη κέζα ζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία γλσζηηθήο- αλαπηπμηαθήο 

σξίκαλζεο θαη εμαθνινπζεί λα επεξεάδεηαη απφ ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο εκπεηξίεο ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ θάζε αηφκνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή, ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθεβείαο θαη θαζνξίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηα πξνζσπηθά πηζηεχσ, ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηα θνηλσληθά βηψκαηα. θνπφο απηήο, είλαη νη έθεβνη λ’ αλαθαιχςνπλ «πνηνη 

είλαη», πξηλ ζθεθηνχλ αλ ηνπο αξέζεη ν εαπηφο ηνπο. Έηζη, ε δηακφξθσζε ηαπηφηεηαο 
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απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά αλαπηπμηαθά ζηνηρεία απηήο ηεο ειηθίαο (Evan, 

2006). 

Σα παηδηά θαη νη έθεβνη κε θαξθίλν, κπνξεί λ’ αληηκεησπίζνπλ επηπιένλ 

πξνβιήκαηα ζηελ πεξίπινθε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηαπηφηεηαο θαη, ζπλάκα 

απηνπεπνίζεζεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί πνπ πάζρεη απφ φγθν ζηνλ εγθέθαιν θαη 

επξίζθεηαη ππφ ζεξαπεία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη πνιχ πηζαλφ λ’ 

αληηκεησπίζεη γλσζηηθέο δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε πξνζσπηθήο 

ηαπηφηεηαο θαη ζα ρξεηαζηεί πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν λα ην επηηχρεη. Πεξαηηέξσ 

παξάγνληεο, φπσο είλαη ε εμσηεξηθή εκθάληζε, ε κε παξεχξεζε ζε θνηλσληθέο 

εθδειψζεηο ιφγσ θιηληθψλ επηζθέςεσλ, ζεξαπεηψλ  ή απφ επηπινθέο ηεο, θαη ε 

απνπζία ηνπ απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, πξνζζέηνπλ επηπιένλ εκπφδηα ζην λα 

αλαπηχμεη έλαο έθεβνο ηελ ηδέα ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ (Evan, 

2006).  

ε κία έξεπλα πνπ έγηλε απφ ηνλ O’ Malley θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (1980), κε 

116 παηδηά θαη εθήβνπο πνπ είραλ επηβηψζεη απφ θαξθίλν θαη είραλ ζηακαηήζεη ηε 

ζεξαπεία γηα ηνπιάρηζηνλ έλαλ ρξφλν, δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα ζεκαληηθή ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ θπζηθή βιάβε απφ ηε λφζν θαη ηε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή.  

Ο Greenberg (1988) ζπλέθξηλε 138 παηδηά, απφ νθηψ έσο δεθαέμη εηψλ πνπ είραλ 

μεπεξάζεη ηνλ θαξθίλν κε κηα νκάδα απνηεινχκελε απφ 92 πγηή παηδηά. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ πξψησλ θαηλφηαλ λα ιεηηνπξγεί κέζα  ζε θπζηνινγηθά πιαίζηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα ησλ πξψελ θαξθηλνπαζψλ ήηαλ θνληά, ή θαη κεξηθέο 

θφξεο πάλσ απφ ην κέζν φξν, ζε ζέκαηα αληίιεςεο ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ρακειά  ζε 

επίπεδα θαηάζιηςεο. Βέβαηα, ηα παηδηά κε ζνβαξέο καθξνρξφληεο ηαηξηθέο επηδξάζεηο 

παξνπζίαδαλ ρακειφηεξε απηνπεπνίζεζε θαη δεκνηηθφηεηα, ελψ είραλ πεξηζζφηεξα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα, απφ απηνχο κε ήπηεο ή κέηξηεο καθξνρξφληεο επηδξάζεηο. 

Σα θνξίηζηα παξνπζίαδαλ πςειφηεξα πνζνζηά άγρνπο θαη αλεζπρνχζαλ πνιχ 

πεξηζζφηεξν γηα ηελ εμσηεξηθή θαη θπζηθή ηνπο εκθάληζε, απ’ φηη ηα αγφξηα ηεο 

ειηθίαο ηνπο (φπσο αλαθέξεηαη ζηε Hymovich, 1989). 

ην άξζξν ηεο Ritchie (2001), παξαηεξείηαη φηη νη έθεβνη ηνπ δείγκαηνο πνπ 

εμεηάζζεθε, αλέθεξαλ επίπεδα απηνπεπνίζεζεο ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα επίπεδα 

ησλ πγηψλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. Απηά ηα επξήκαηα ζπκθσλνχλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα 

άιισλ εξεπλψλ, νη νπνίεο ππνζηήξηδαλ φηη νη έθεβνη κε θαξθίλν  κπνξνχλ λα θέξνπλ 

εηο πέξαο ηηο αλαπηπμηαθέο δνθηκαζίεο θαη είλαη ηθαλνί λα ζθεθηνχλ ζεηηθά παξά ηελ 

επίπνλε ζεξαπεία θαη ηελ αζζέλεηα ηνπο. 
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Εικόνα ζώμαηορ 

 Ζ κεηάβαζε απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ εθεβεία ζεκαηνδνηεί κηα πεξίνδν θαηά 

ηελ νπνία ηα παηδηά βξίζθνληαη εθηεζεηκέλα ζηνλ απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο 

ςπρνθνηλσληθψλ δπζθνιηψλ θαη ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ. ε γεληθέο γξακκέο ζηα 

εθεβηθά ρξφληα έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ην άηνκν είλαη 

ε εμσηεξηθή θαη ε θπζηθή εκθάληζε ηνπ, θαζψο θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν είλαη 

ειθπζηηθφ ζηνπο γχξσ ηνπ. 

Με ηελ έλαξμε ηεο ήβεο πξνθχπηνπλ πνιιέο θπζηθέο θαη ζεμνπαιηθέο αιιαγέο θαη 

παξφιν πνπ νη αιιαγέο απηέο είλαη πεξίπινθεο θαη ζηξεζνγφλεο γηα ηνλ έθεβν, είλαη 

αλακελφκελεο θαη θπζηνινγηθέο κέζα ζηελ αληίζηνηρε νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ. 

Γηα ηνλ έθεβν κε θαξθίλν ε θπζηθή ειθπζηηθφηεηα απνθηά έλα θαηλνχξην λφεκα. 

Απφ ηηο θιηληθέο εκπεηξίεο θαη ηε βηβιηνγξαθία, ηα εμέρνληα ζέκαηα ησλ εθήβσλ κε 

θαξθίλν είλαη φηη πνιιέο θνξέο αληηιακβάλνληαη ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε 

αθχζηθε, ελψ γλσξίδνπλ φηη είλαη νπζηαζηηθά ην ίδην άηνκν (Abrams, 2007).  

Έρεη δηαπηζησζεί απφ εξεπλεηέο φηη ε απψιεηα ησλ καιιηψλ, νη απμνκεηψζεηο ζην 

βάξνο φπσο θαη ηα ζεκάδηα απφ ην ρεηξνπξγείν είλαη νη πην ελνριεηηθέο θπζηθέο 

αιιαγέο θαη κπνξεί λα είλαη αθάληαζηα επίπνλεο γηα ηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο ελφο 

εθήβνπ. Οη ζπλνκήιηθνη, ζπρλά ηνπο ζρνιηάδνπλ ή ηνπο θνηηνχλ επίκνλα, ιφγσ ησλ 

αιιαγψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί. Ζ γλψκε ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ έρεη βαζηθφ 

αληίθηππν ζην πψο ν έθεβνο αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Μεξηθνί έθεβνη επεηδή 

θνβνχληαη ηελ θξηηηθή ησλ άιισλ, πνιιέο θνξέο έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ή λα παξεπξίζθνληαη ζε θνηλσληθέο εθδειψζεηο. Παξφια απηά, 

θάπνηνη ζπλαλαζηξέθνληαη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο πξνζπαζψληαο λα 

επηζηξέςνπλ ζηνπο ξπζκνχο ηνπο, αλαδεηψληαο ηελ νκαιφηεηα πνπ είρε ε δσή ηνπο 

πξηλ ηνλ θαξθίλν. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη αλεζπρίεο γηα ηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο 

παξακέλνπλ αθφκα θαη κεηά ηελ ζεξαπεία, φπνπ πνιιέο απφ ηηο θπζηθέο αιιαγέο δελ 

είλαη πηα εκθαλείο. Ζ ζηάζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηα άηνκα κε θπζηθέο δηαθνξέο 

ηνπνζεηεί απηφλ ηνλ πιεζπζκφ ζηελ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε 

ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ πην νξζή πξαθηηθή είλαη λα πξνηξέπνπκε ηνπο 

εθήβνπο λα δερηνχλ ηηο αιιαγέο ηνπ ζψκαηνο ηνπο, δείρλνληαο ηνπο ζεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, φπσο λα βειηηψζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο ζε άιινπο ηνκείο ηεο 

δσήο ηνπο, παξέρνληαο θαηάιιειεο ιχζεηο γηα ηα εκθαληζηαθά πξνβιήκαηα πνπ 

κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ θαηάιιεια 

(Abrams, 2007). 
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ε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Pendley (1996), ζπγθξίζεθαλ 21 

έθεβνη, νη νπνίνη είραλ νινθιεξψζεη ηελ ζεξαπεία γηα ηνλ θαξθίλν κε κηα νκάδα 

πγηψλ παηδηψλ, ζρεηηθά κε ζέκαηα εηθφλαο ζψκαηνο θαη θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο. Σα 

απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο επηδψληεο θαη ηνπο 

πγηήο ζπλνκειίθνπο ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ ειθπζηηθφηεηα. Δπηπιένλ, δελ 

παξαηεξήζεθε κεγάιε απφθιηζε αλάκεζα ζηηο νκάδεο ζχκθσλα κε ην ζχλζεην ζέκα 

ηεο εηθφλαο ζψκαηνο ηνπο θαη ε αξρηθή ππφζεζε φηη νη έθεβνη κε θαξθίλν ζα 

αληηκεηψπηδαλ ην ζψκα ηνπο πεξηζζφηεξν αξλεηηθά,  λα κελ επηβεβαησζεί.. 

 

 2.4.2 εμνπαιηθόηεηα 

 

Ζ παξαπάλσ ελφηεηα, ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο εηθφλαο ζψκαηνο, ζπληεινχλ 

ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Ζ ζεμνπαιηθή πγεία ζχκθσλα 

κε ηνλ παγθφζκην νξγαληζκφ πγείαο, «είλαη κηα θαηάζηαζε θπζηθήο, 

ζπλαηζζεκαηηθήο, πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα. Απαηηεί ηελ ζεηηθή θαη ζεβαζηή πξνζέγγηζε ζηηο ζεμνπαιηθέο 

ζρέζεηο, φπσο θαη ηε δπλαηφηεηα λα έρεη θαλείο επράξηζηεο θαη αζθαιήο ζεμνπαιηθέο 

εκπεηξίεο». Ζ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο, είλαη κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αξρή ηεο εθεβείαο (Evan, 2006). 

Ο έθεβνο αθνχ έρεη αληαπνθξηζεί ζηε ζεξαπεία επηηπρψο, δπζθνιεχεηαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ λα θαζηεξψζεη κηα ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα, θαζψο απηφ εμαξηάηαη 

απφ ηελ γλψζε ζεκάησλ ζεμνπαιηθήο πγείαο, ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε αλεζπρηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εηθφλα ζψκαηνο (Abrams et al., 

2007). Οη δπν θχξηεο πεγέο πιεξνθνξηψλ ησλ εθήβσλ, γηα ηελ ζεμνπαιηθή πγεία 

είλαη, ε ηξηβή ηνπο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο θαη ε απαηηνχκελε εθπαίδεπζε πγείαο. 

Όκσο, ηα άηνκα κε θαξθίλν, κηαο θαη απνπζηάδνπλ γηα αξθεηφ δηάζηεκα, απφ ηα 

ζρνιηθά καζήκαηα, είλαη ζπλήζσο απνκνλσκέλα ή απφκαθξα απφ ηηο ζπδεηήζεηο κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο. Οξηζκέλνη έθεβνη κε θαξθίλν δηαζέηνπλ ην θαηάιιειν ππφβαζξν 

ζεμνπαιηθήο γλψζεο πνπ είλαη φκσο απξνεηνίκαζηνη ή δπζθνιεχνληαη λα 

επεμεξγαζηνχλ. Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ε απηνπεπνίζεζε θαη ε θπζηθή 

ειθπζηηθφηεηα επεξεάδνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαη ην ελδηαθέξνλ θάπνηνπ λ’ αλαπηχμεη 

ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ην άιιν θχιν. Καη νη δχν απηνί παξάγνληεο 

δνθηκάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, θαζψο ηα άηνκα πθίζηαληαη πνιιέο 

ζσκαηηθέο αιιαγέο θαη βηψλνπλ ζπλαηζζήκαηα δηαθνξεηηθφηεηαο. Ζ ρακειή 
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απηνπεπνίζεζε θαη νη αλεζπρίεο γηα ηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο, πεξηνξίδνπλ ηελ 

επηζπκία ηνπ θαξθηλνπαζή λα θαζηεξψζεη ζηελέο δηαπξνζσπηθέο  ζρέζεηο.  Οη 

ρεκεηνζεξαπείεο κπνξνχλ επίζεο, λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ην ζεμνπαιηθφ ηνπο 

ελδηαθέξνλ. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο θνξηηζηψλ πνπ βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ιηγφηεξν 

ειθπζηηθφ απ’ φηη πξηλ μεθηλήζνπλ ηελ ζεξαπεία. Μεηά ην πέξαο ηεο ζεξαπείαο, 

ππάξρεη ην ελδερφκελν εκθάληζεο θάπνηαο αλσκαιίαο πνπ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ 

θπζηθή αλάπηπμε αιιά θαη σξίκαλζε ηνπ αηφκνπ (Evan, 2006). 

Έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη θαη λα πεξηπιέμεη πεξηζζφηεξν ηε 

δηαδηθαζία εχξεζεο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο, είλαη ε ζπκβνιή ησλ γνληψλ θαη θπξίσο 

ε ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηα ηνπο. Σππηθά φηαλ έλα παηδί σξηκάδεη, νη γνλείο πξέπεη λα 

πξνζαξκφζνπλ ην βαζκφ επίβιεςεο ζηε δσή ηνπ, ψζηε λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξε 

ειεπζεξία, αλεμαξηεζία θαη λα δίλνπλ ζηνλ έθεβν ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηηο δηθέο 

ηνπ πξνζσπηθέο απνθάζεηο. Παξφια απηά, νη γνλείο ησλ εθήβσλ κε θαξθίλν ηείλνπλ 

λα γίλνληαη ππεξπνζηαηεπηηθνί βιέπνληαο ην παηδί ηνπο ηδηαίηεξα επάισην. Απηφ 

αληαλαθιά ζηελ αληίιεςε ηνπ εθήβνπ, κεηψλνληαο έηζη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ γηα 

απηνλνκία θαη θαηαλφεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ζεμνπαιηθφηεηα (Evan, 2006).  

Έλαλ επηπιένλ, κειινληηθφ πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη 

κπνξεί λα πξνθχςεη κεηά ηε ζεξαπεία, είλαη ε ππνγνληκφηεηα (Rosen,2009). Απηφ 

βέβαηα δελ αθνξά φια ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο πνπ έρνπλ επηβηψζεη απφ θαξθίλν. 

Σα δεηήκαηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο γνληκφηεηαο απαζρνινχλ πεξηζζφηεξν ηα άηνκα 

πνπ δηαλχνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο εθεβείαο (16 έσο 18 εηψλ), παξφηη ηνπο 

λεφηεξνπο.  Γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί 12 ή 13 εηψλ ην νπνίν δελ έρεη μεθηλήζεη 

αθφκε ηελ ζεμνπαιηθή ηνπ απηντθαλνπνίεζε, δελ αλεζπρεί ηδηαίηεξα γηα ηε 

δηαθχιαμε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, κηα θνπέια 17 εηψλ, πξηλ ή θαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

πξνβιεκαηίδεηαη αξθεηά ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ππνγνληκφηεηαο (Evan, 2006). 

ε κηα έξεπλα ηνπ Fritz θαη Williams (1988), ε νπνία εμέηαζε ηα αλαπηπμηαθά 

ζέκαηα ησλ εθήβσλ κε θαξθίλν, ζε έλα δείγκα 41 αηφκσλ, βξήθαλ φηη νη εξσηεζέληεο 

απέθεπγαλ ή ήηαλ πνιχ πξνζεθηηθνί ζηηο εηεξνζεμνπαιηθέο ζρέζεηο ηνπο. Οη έθεβνη 

δήισζαλ κηα, ζρεδφλ, γεληθή δπζθνξία ζην λα ζπδεηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηα 

ζπζρεηηδφκελα ζεμνπαιηθά ζέκαηα κε κέιε ηεο ηαηξηθήο νκάδαο ηνπ αληίζεηνπ 

θχινπ. Αληηκεηψπηδαλ ην ζέκα ηεο ζηεηξφηεηαο κε κηα νιηθή άξλεζε θαη απέθεπγαλ 

λα ην ζπδεηνχλ. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ φηη, αλ θαη ε επζχλε κεηαθνξάο 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα αλήθε ζηνπο ηαηξηθνχο επαγγεικαηίεο, 
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νη έθεβνη επηδείθλπαλ κηα ακπληηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ζηηο 

ζπκβνπιέο πνπ ηνπο έδηλαλ, ρσξίο φκσο απηφ λα είλαη θαηαθξηηέν θαη κε ζεβαζηφ. 

Σα αηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο, κε ειθπζηηθφηεηαο ή δηαθνξεηηθφηεηαο θαη νη 

πηζαλέο δπζθνιίεο ζηηο θνηλσληθέο ηνπ ηθαλφηεηεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ εκπφδηα 

ζηελ αλάπηπμε ξνκαληηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ζρέζεσλ ησλ εθήβσλ κε θαξθίλν. 

Σν άηνκν δηζηάδεη λα απνθαιχςεη ηε πάζεζε ηνπ ή ηηο ζσκαηηθέο αηέιεηεο, επεηδή 

θνβάηαη φηη ζα έρεη κηα δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε απφ ηνπο ππνινίπνπο, δείρλνληαο 

ηνπ νίθην θαη ιχπεζε. Με απηή ηε ζηάζε, κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα λα αηζζαλζεί 

θάπνηνο ξνκαληηζκφ ή ζεμνπαιηθή έιμε ζην πξφζσπν ηνπ. 
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Σξίην θεθάιαην 

Κνηλσληθά Πξνβιήκαηα ησλ παηδηώλ πνπ έρνπλ επηβηώζεη από θαξθίλν 

 

3.1 Οηθνγέλεηα 

 

Έλαο απφ ηνπο πην θξίζηκνπο παξάγνληεο, γηα ηελ ζσζηή αλάπηπμε θαη αλαηξνθή 

ηνπ παηδηνχ είλαη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άξηηα κεηάβαζε 

ηνπ παηδηνχ, απφ κηα θαηάζηαζε απφιπηεο εμάξηεζεο (απφ ηνπο γνλείο) πξνο ηελ 

απηνλνκία ηνπ, είλαη νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο πνπ πξνζθέξνπλ αζθάιεηα, 

ζηαζεξφηεηα, ζαιπσξή, θαη θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ. Όηαλ ππάξρεη θάπνηα 

δπζιεηηνπξγία ζην εζσηεξηθφ ηεο, έρεη άκεζε επηξξνή ζε φια ηεο ηα κέιε, θαη 

θπξίσο ζηα λεφηεξα, κηαο θαη είλαη εθ θχζεσο πην επάισηα ζε νπνηαδήπνηε κνξθή 

ζχγθξνπζεο.  

Ο θαξθίλνο σο λφζεκα κπνξεί λα έρεη γξήγνξε εμέιημε ( ίαζε ή ζάλαην), αιιά 

ζπρλφηεξα θαηαιήγεη λα είλαη ρξφλην λφζεκα µε πνιιέο αλεπηζχκεηεο ζσκαηηθέο θαη 

ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηφζν γηα ην παηδί φζν θαη γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

(Youngblood, 1994). ηεξηδφκελνη ζηελ παξαπάλσ παξαδνρή, φηαλ ην παηδί έρεη 

πξνζβιεζεί απφ θαξθίλν είλαη αλαπφθεπθην λα επεξεαζηνχλ θαη ηα ππφινηπα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο. Απνηειεί έλα αξλεηηθφ γεγνλφο πνπ πιήηηεη έκκεζα ηα άηνκα, αιιά 

ε ηδηαίηεξε ηζρχ ηνπ κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε ςπρνινγηθψλ 

δηαηαξαρψλ. Αδηακθηζβήηεηα, ηα παηδηά θαη νη έθεβνη ζε απηή ηελ ειηθία, βαδίδνπλ 

ζηγά ζηγά πξνο ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ θαξθηλνπαζψλ, 

ιφγσ ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο ηνπο, παξνπζηάδνληαη επηπινθέο παξαηείλνληαο ή 

ζηακαηψληαο απηή ηε δηαδηθαζία. Ζ νηθνγέλεηα νθείιεη λα ζηεξίμεη ζπλαηζζεκαηηθά 

ην παηδί, ψζηε λα θαηαθέξεη λα αληαπεμέιζεη θαιχηεξα ζηηο δπζθνιίεο πνπ πξφθεηηαη 

λα αθνινπζήζνπλ (Abrams, 2007). 

 

Γονείρ 

  

Ο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη γνλείο, πνιιέο θνξέο κπνξεί λα είλαη πεξίπινθνο. 

Δηδηθά γηα ηνπο εθήβνπο πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηελ ελειηθίσζε, είλαη ζρεδφλ 

αθαηφξζσην λα απνδερζνχλ φηη ζηεξίδνληαη πάιη ζηνπο γνλείο ηνπο, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη δελ αλαγλσξίδεη ηελ ζπκβνιή ηεο νηθνγέλεηαο, σο ηελ πην ζεκαληηθή θαη 

θχξηα πεγή ζηήξημεο. Μεξηθνί έθεβνη φκσο αλαθέξνπλ φηη ε αιιαγή ζηε ζρέζε ηνπο 
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κε ηνπο γνλείο κπνξεί λα παξνπζηάζεη δπζιεηηνπξγίεο, κε απνηέιεζκα κεηά ην πέξαο 

ηεο ζεξαπείαο, λα εκπνδίζεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη απηνλνκία ηνπ. Οη γνλείο 

ησλ θαξθηλνπαζψλ εθήβσλ έρνπλ ηελ ηάζε λα γίλνληαη ππεξπξνζηαηεπηηθνί. Οη λένη 

κε θαξθίλν, δπζαλαζρεηνχλ φηαλ ηνπο θέξνληαη ζαλ λα είλαη «κσξά» ή φηαλ ηνπο 

ειέγρνπλ απφιπηα, θαη ηειηθά αληηδξνχλ. Πξνθαλψο νη πξνηεξαηφηεηεο θαη νη 

αλάγθεο ηνπ παηδηνχ αιιάδνπλ, κε απνηέιεζκα ην γεγνλφο απηφ λα επεξεάδεη θαη ηηο 

ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Αξθεηνί έθεβνη δειψλνπλ φηη νη νηθνγέλεηεο ηνπο 

δείρλνπλ κεγάιν βαζκφ πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ζπλνρήο. Απφξξνηα απηνχ είλαη φηη 

ν έθεβνο αλαζεσξεί θαη δείρλεη εθ λένπ εθηίκεζε ζηα κέιε πνπ ηνλ ζηήξημαλ, θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο (Abrams, 2007). 

ηηο αλαθνξέο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ, ε κεηέξα ζπλήζσο παξνπζηάδεηαη 

ζαλ ηελ θχξηα πεγή ζηήξημεο ηνπο. Παξφια απηά έξεπλεο έρνπλ δείμεη, φηη ζπρλά 

ππάξρνπλ δηακάρεο θαη ζπγθξνχζεηο, αλάκεζα ζε απηή θαη ζηνλ έθεβν, απμάλνληαο 

ην ςπρνινγηθφ άγρνο, ελψ απηφ δελ παξαηεξείηαη ζηελ ζρέζε ηνπ κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο, ηα αδέξθηα ή ηνλ παηέξα ηνπ. Δλδερνκέλσο απηφ λα ζπκβαίλεη δηφηη, 

ηα παηδηά θαη νη έθεβνη πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηηο κεηέξεο ηνπο θαη 

εκθαλίδεηαη κηα δηαθνξά απφςεσλ, φζνλ αθνξά ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ 

εθήβνπ γηα αλεμαξηεζία, αιιά θαη ιφγσ ηεο ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηαο πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη κεηέξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο (Ishibashi, 2001). 

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο έξεπλεο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ην αληίθηππν πνπ 

έρεη ν παηδηθφο θαξθίλνο ζε φιε ηελ νηθνγέλεηα. ηελ έξεπλα ηνπ Rait (1992), νη 

έθεβνη πνπ είραλ επηβηψζεη απφ θαξθίλν, παξνπζίαζαλ ρακειφηεξα επίπεδα  

νηθνγελεηαθήο ζπλνρήο, απ’ φηη νη πγηείο έθεβνη. Οη εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ φηη 

θάπνηνη έθεβνη κεηά ην πέξαο ηεο ζεξαπείαο, κπνξεί λα πηνζεηνχζαλ ζπκπεξηθνξά 

ππεξαλεμαξηεζίαο. Δπηπιένλ, είλαη πηζαλφ ηα ρακειά επίπεδα λα πεγάδνπλ απφ ην 

θίλεηξν πξνζηαζίαο ή απφζπξζεο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Αληηζέησο, φηαλ νη 

έθεβνη βξίζθνληαλ ππφ ζεξαπεπηηθή αγσγή γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηα 

πνζνζηά νηθνγελεηαθήο ζπλνρήο απμάλνληαλ. Οη γνλείο αλέθεξαλ φηη ε ζρέζε γνληνχ- 

άξξσζηνπ παηδηνχ ήηαλ απμεκέλε, επεηδή ην άξξσζην παηδί απνδεηνχζε πεξηζζφηεξε 

πξνζνρή απ’ φηη ηα ππφινηπα παηδηά (Ishibashi, 2001). 

ηελ κειέηε ηνπ Βirenbaum (1990), βξέζεθε φηη κηα ζηξαηεγηθή ησλ γνληψλ ε 

νπνία δελ είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα ήηαλ ε ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηα, θαζψο 

πξνθαινχζε κεγαιχηεξε αλεζπρία ζην γνληφ θαη απειπηζία ζην παηδί.  
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Ο Peck (1979) εμεηάδνληαο 24 νηθνγέλεηεο παηδηψλ, πνπ είραλ επηβηψζεη απφ 

θαξθίλν θαη είραλ ζηακαηήζεη ηελ ζεξαπεία ηνπιάρηζηνλ γηα δχν ρξφληα, παξαηήξεζε 

φηη αθφκα θαη ηφηε, νη γνλείο ζπλέρηδαλ λα αλεζπρνχλ γηα ηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Κακία απφ ηηο νηθνγέλεηεο δελ πίζηεπε φηη ην παηδί έρεη ζεξαπεπηεί πιήξσο, θαη 

ζπλέρηδαλ λα ζεσξνχλ φηη ην παηδί ηνπο δελ είρε επαλέιζεη ζηα αξρηθά θπζηνινγηθά 

επίπεδα. Έλα επηπιένλ ζέκα γηα ην νπνίν αλεζπρνχζαλ νη γνλείο, ήηαλ αλ ηα παηδηά 

ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ πγηείο απνγφλνπο. Μηα ζηηο δχν νηθνγέλεηεο ηνπ 

δείγκαηνο, πίζηεπε φηη ε αζζέλεηα ηνπ παηδηνχ ηνπο είρε επεξεάζεη ηελ ζρέζε θαη ην 

γάκν ηνπο. Απφ απηέο νη έμη ήξζαλ πην θνληά, νη πέληε απνκαθξχλζεθαλ ή ρψξηζαλ, 

θαη ε κηα έραζε ηελ ηθαλφηεηα ηεο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο.  

Σα παξαπάλσ επξήκαηα είλαη παξφκνηα κε απηά κηαο πην πξφζθαηεο κειέηεο, πνπ 

εμέηαζε 93 γνλείο ησλ νπνίσλ ηα παηδηά είραλ θαξθίλν. Οη πην θχξηεο αλεζπρίεο ησλ 

γνληψλ, κε αχμνπζα ζεηξά, ήηαλ ε ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα απνθηήζνπλ απνγφλνπο 

(74%), λα παληξεπηνχλ (54%), ν θίλδπλνο γηα άιιεο αζζέλεηεο (43%), νη ζρέζεηο ησλ 

παηδηψλ κε ηα αδέξθηα ηνπο (42%) θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

(41%) (Hymovich, 1989). 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, εθηφο απφ ην ίδην ην παηδί, ζε απμεκέλν θίλδπλν γηα ηελ 

εκθάληζε ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ βξίζθνληαη θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. ηελ 

έξεπλα ηεο Kazak (1998), ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο ζην παηδί 

θαη ζηνπο γνλείο ηνπ, δηαπηζηψζεθε φηη νη κεηέξεο θαη νη παηέξεο ησλ θαξθηλνπαζψλ 

εθδήισλαλ πνιχ πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα κεηαηξαπκαηηθνχ άγρνπο ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο γνλείο ησλ πγηή.  

Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Quin (2004), φινη νη γνλείο είραλ μεθάζαξεο 

αλακλήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζεξαπείαο θαη ηηο επηπινθέο ζην παηδί. Σν γεγνλφο φηη 

έβιεπαλ ην παηδί ηνπο λα βηψλεη ηηο θπζηθέο επηδξάζεηο ηεο ζεξαπείαο, θαζψο θαη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο, ήηαλ πνιχ ηξαπκαηηθφ θαη γηα ηνπο ίδηνπο. Αλέθεξαλ, επίζεο, φηη 

είραλ ληψζεη θαη νη ίδηνη ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, θαηάζιηςεο θαη παξνπζίαδαλ κηα 

αίζζεζε ζπλερνχο απνδηνξγάλσζεο. Σν έλα ηξίην (1/3) ησλ γνληψλ ζεψξεζε φηη ε 

φιε εκπεηξία είρε κηα γεληθή ζεηηθή επίδξαζε ζηηο ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη 

ηζνξξνπίεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην (1/4) δήισζε φηη φιε ε 

εκπεηξία είρε αξλεηηθφ αληίθηππν ζηηο ζρέζεηο ηεο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ γνληψλ 

απάληεζε, φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο ε ζρέζε ηνπ δεπγαξηνχ 

ελδπλακψζεθε, ελψ ιηγφηεξν απφ ην έλα ηέηαξην (1/4) ππνζηήξημε φηη ε αζζέλεηα ηνπ 

παηδηνχ, είρε αξλεηηθή επίδξαζε ζηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. 
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Αδέπθια 

 

πλήζσο φηαλ ζε έλα παηδί ηεο νηθνγέλεηαο παξνπζηάδεηαη κηα ρξφληα ζσκαηηθή 

αζζέλεηα, είλαη ζπρλφ θαηλφκελν νη γνλείο λα παξακεινχλ ηα ππφινηπα παηδηά ή λα ηα 

επηβαξχλνπλ κε πςειέο απαηηήζεηο, θαζψο θαη λα είλαη πην απζηεξνί ή αδηάθνξνη. 

Γηα λα αληαπεμέιζνπλ νη γνλείο ζηηο αλάγθεο ηνπ άξξσζηνπ παηδηνχ απμάλνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα  εκθάληζεο θάπνηαο ςπρνινγηθήο δπζθνιίαο ζηα αδέξθηα θαη 

παξνπζηάδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά κε δηαζέζηκνη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηελ αζηάζεηα ζηηο ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, 

ηε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ηνπ απφ ηνπο γνλείο θαη θαηαθιχδεηαη απφ 

ζπλαηζζεκαηηθή κνλαμηά. Οη επηθξαηνχζεο αληηδξάζεηο ησλ πγηψλ παηδηψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο πξνο ηε ρξφληα ζσκαηηθή αζζέλεηα ηνπ αδεξθνχ ηνπο ζπλνδεχνληαη απφ 

άγρνο, απφξξηςε, ελνρέο θαη αδηθαηνιφγεηνπο θφβνπο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο πγεία 

(Καπνπιίηζαο, 2007). 

Σα αδέξθηα ησλ θαξθηλνπαζψλ παηδηψλ, ζπρλά παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα θαη 

αλάγθεο ζηηο νπνίεο δελ αληαπνθξίλνληαη νχηε νη γνλείο, νχηε νη εηδηθνί. Σα πην 

ραξαθηεξηζηηθά παξάπνλα πνπ θάλνπλ ηα αδέξθηα πεξηιακβάλνπλ, αηζζήκαηα 

αδηθίαο, ζπκνχ, κνλαμηάο θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα ληψζνπλ πην επάισηα. Δπίζεο, 

αλαθέξνπλ πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν θαη ζπλαηζζήκαηα ερζξηθφηεηαο. Θεσξνχλ φηη 

νη γνλείο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα απζηεξνί καδί ηνπο θαη έρνπλ ζηακαηήζεη λα ηνπο 

θαηαιαβαίλνπλ, ελψ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην άξξσζην παηδί είλαη αθξηβψο ε 

αληίζεηε. Δζηηάδνληαο ζηα αδέξθηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ εθεβεία παξαηεξείηαη έλα 

ζχλζεην πξφβιεκα, θαζψο αλεζπρνχλ γηα ην αλ ηειηθά νη γνλείο ηνπο ζα 

αληαπεμέιζνπλ επηηπρψο, θαη ηαπηφρξνλα ηνπο απαζρνιεί ε κειινληηθή πνξεία ηεο 

δσήο ηνπο. Δπηπξνζζέησο, ληψζνπλ ππεχζπλνη γηα ην άξξσζην παηδί, εηδηθά φηαλ είλαη 

κηθξφηεξν ζε ειηθία. Οπζηαζηηθά ηα έθεβα αδέξθηα βξίζθνληαη ζε κηα ζέζε πνπ φηη 

είραλ σο δεδνκέλν, ζηαζεξφ θαη αμηφινγν απεηιείηαη (Adams & Deveau, 1987 φπσο 

αλαθέξεηαη ζηε Whyte, 1997). 

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο κειέηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ηα αδέξθηα ησλ 

θαξθηλνπαζψλ παηδηψλ θηλδπλεχνπλ λα αλαπηχμνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

(Hymovich, 1989). Ο Cairns θαη ζπλεξγάηεο ηνπ (1979), ζε κηα έξεπλα παξαηήξεζαλ 

φηη ηα αδέξθηα βίσλαλ πεξηζζφηεξν άγρνο θαη αλεζπρία απ’ φηη ηα παηδηά κε θαξθίλν. 

Σα αδέξθηα αλέθεξαλ απμεκέλα ζπλαηζζήκαηα θνηλσληθήο απνμέλσζεο θαη 

αληηιακβάλνληαλ φηη νη γνλείο ηνπο ήηαλ πην επηεηθείο θαη πξνζηαηεπηηθνί απέλαληη 
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ζην άξξσζην παηδί. Δπίζεο, θνβφληνπζαλ λα κηιήζνπλ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο πγεία 

θαη γηα ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα. 

ε κηα παιαηφηεξε έξεπλα, εμεηάζζεθε ε αληαπφθξηζε πνπ είραλ ηα αδέξθηα ησλ 

θαξθηλνπαζψλ παηδηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

φηη ηα αδέξθηα ππέθεξαλ ην ίδην, ή θαη παξαπάλσ απ’ φηη ην παηδί πνπ έπαζρε απφ 

ηελ αζζέλεηα (Spinetta, 1981 φπσο αλαθέξζεθε ζηελ Whyte, 1997). 

Ο Gogan (1977) παξαηήξεζε φηη ηα αδέξθηα ησλ θαξθηλνπαζψλ, ζπρλά 

ππνβίβαδαλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο αζζέλεηαο πνπ είρε ην άξξσζην παηδί, ελψ 

θαηαγξάθνληαλ ζπλαηζζήκαηα αδεξθηθνχ αληαγσληζκνχ. Οη εξεπλεηέο πξφηεηλαλ φηη 

ηα αδέξθηα πξέπεη λα είλαη θαιχηεξα ελεκεξσκέλα γηα ηε λφζν, λα θαηαιάβνπλ φηη 

δελ είλαη ππαίηηνη γηα ηελ χπαξμή ηεο θαη φηη δελ κεηαδίδεηαη. 

Μηα πην πξφζθαηε κειέηε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αξγφηεξα αλάκεζα ζηα 

αδέξθηα ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν θαη ησλ πγηψλ δελ εληφπηζε δηαθνξέο, φζνλ αθνξά 

ηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα. Οη κειεηεηέο φκσο ηφληζαλ φηη 

κπνξεί λα κελ είραλ εληνπίζεη κηθξέο αιιαγέο ζηελ πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ, θαζψο 

ε θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ήηαλ ζρεδηαζκέλε γηα λα αλαγλσξίδεη ζεκαληηθέο 

ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο (Hymovich, 1989) 

 

3.2 ρνιείν 

 

Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηαπηφηεηαο θαη 

πξνζσπηθφηεηαο γηα ην παηδί θαη ηνλ έθεβν, είλαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπ θαη ηα εξεζίζκαηα απφ ην ζρνιηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Ζ ζρνιηθή δσή 

είλαη κηα άθξσο ζεκαληηθή πηπρή ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ γηα ην παηδί. Μέζα ζην 

πεξηβάιινλ απηφ, ν λένο μεθηλά λα ζπλαλαζηξέθεηαη κε θαηλνχξηα πξφζσπα, 

πξνζπαζεί λα θνηλσληθνπνεζεί θαη λα ζέζεη ηηο βάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ παξνπζηάδεη κεγάιν βαζκφ πξνζαξκνζηηθφηεηαο, θαηά ηελ 

έλαξμε ηνπ ζρνιείνπ, ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ εκθαλίδεη δηαηαξαρέο. Αληίζηνηρα κε 

ηελ νηθνγέλεηα, έηζη θαη ην ζρνιείν δηαθέξεη φζνλ αθνξά ηελ αηκφζθαηξα θαη ην 

θνηλσληθφ ηνπ θιίκα. Οη παξαιιαγέο απηέο εκθαλίδνπλ αλεμάξηεηε επίδξαζε ζηελ 

αθαδεκατθή εμέιημε θαη ζηάζε ησλ παηδηψλ (νιδάηνο, 2008). 

Δζηηάδνληαο ζηα άηνκα κε θαξθίλν, κπνξνχκε λα πνχκε φηη αληηκεησπίδνπλ 

πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηελ δηαδηθαζία θαη ζην ρξφλν πξνζαξκνγήο ηνπο ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Οη ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ  κέξνο 
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ζηε δσή ηνπ παηδηνχ θαη ε επηζηξνθή ηνπ ζην ζρνιείν, κεηά ην πέξαο ηεο ζεξαπείαο, 

είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο.  Παξφιν απηά, έρνπλ παξαηεξεζεί πςειά πνζνζηά απνπζίαο 

θαη θιαζηθήο ζρνιηθήο θνβίαο (πεξίπνπ ζην 11%), νμχλνληαο έηζη απηέο ηηο 

δπζθνιίεο. Ζ απνπζία, ζπρλά, δελ είλαη απαξαίηεην λα πεγάδεη απφ ηαηξηθά 

πξνβιήκαηα, αιιά κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ ηνπο θφβνπο απφξξηςεο ηνπ παηδηνχ, ηεο 

γνλετθήο ππεξπξνζηαζίαο ή ηελ έιιεηςε αμηνιφγεζεο ηεο αλάγθεο ηνπ λα επηζηξέςεη 

ζην ζρνιείν (Lansky, 1985). 

Μηα αθφκε παξάκεηξνο πνπ νθείινπκε λα ηνλίζνπκε, είλαη ην θαηά πφζν ν 

θαξθίλνο επεξεάδεη, εθηφο απφ ηελ παξνπζία ζην ζρνιείν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ κέζα ζηε ηάμε. 

Ο Gartstein (1999), κειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο (ρξήζε child 

behavior check list), δελ δηέθξηλαλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα παηδηά κε 

θαξθίλν θαη ζηηο νκάδεο ειέγρνπ. Οη εξεπλεηέο βαζίζηεθαλ ζε αλαθνξέο ησλ γνληψλ 

ή ησλ δαζθάισλ γηα παηδηά πνπ βξίζθνληαλ ππφ ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη γηα παηδηά 

πνπ είραλ ηεξκαηίζεη ηελ ζεξαπεία. 

Ο Rynard θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1998) ζεκείσζαλ, φηη θαη νη γνλείο θαη νη 

δάζθαινη ππνζηήξημαλ πσο ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ βξηζθφηαλ κέζα ζηα 

θπζηνινγηθά πιαίζηα. Παξφι’ απηά, νη γνλείο είραλ ηελ ηάζε λ’ αλαθέξνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα επηζεηηθφηεηαο, θαηάζιηςεο, απνκφλσζεο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο, 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο δαζθάινπο.  

Ο Adamoli θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1997), φπσο θαη ν Mancini  κε ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ (1989), παξαηήξεζαλ θάπνηεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα παηδηά κε 

θαξθίλν κηαο θαη είραλ ρακειφηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πγηή νκάδα 

ειέγρνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ιηγφηεξε ελεξγεηηθφηεηα θαη ζπρλέο αιιαγέο ζηε 

δηάζεζε. Δπίζεο, αλαθέξζεθε φηη ηα παηδηά θάησ ησλ έμη εηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηάγλσζεο ή κε ηζηνξηθφ θξαληαθήο αθηηλνβνιίαο ήηαλ πην πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ 

δπζθνιίεο ή δπζιεηηνπξγίεο ζην ζρνιείν (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Vance & Eiser, 

2002). 

Δλαληησκαηηθά, ε έξεπλα ηνπ Spirito θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (1990), είρε πην 

ζεηηθά απνηειέζκαηα, θαζψο νη δάζθαινη αμηνιφγεζαλ φηη ηα παηδηά κε θαξθίλν ήηαλ 

πην πξφζπκα θαη είραλ θαιχηεξα πνζνζηά παξαθνινχζεζεο, ελψ ήηαλ ιηγφηεξν 

αλήζπρα θαη αληηδξαζηηθά απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο.  

Ζ Deasy-Spinetta (1980), ζεκείσζαλ φηη δελ ππήξραλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα 

παηδηά κε θαξθίλν θαη ηνπο πγηήο ζπλνκειίθνπο ηνπο, φζνλ αθνξά ηε ζέιεζε 
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παξνπζίαο ηνπο ζην ζρνιείν. Όκσο παξαηεξήζεθε φηη είραλ κεησκέλε ελέξγεηα, 

απμεκέλε δπζθνιία ζπγθέληξσζεο θαη ηνπο ήηαλ πην δπζρεξέο λα εθπιεξψζνπλ 

νξηζκέλεο δνθηκαζίεο. 

Οη γνλείο ησλ θαξθηλνπαζψλ παηδηψλ αλέθεξαλ πεξηζζφηεξα ζπκπεξηθνξηθά 

πξνβιήκαηα απ’ φηη νη γνλείο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, αιιά ηα πξνβιήκαηα απηά 

θπκαίλνληαλ ζε κέηξηα πιαίζηα. Οη δάζθαινη δελ αλέθεξαλ αηζζεηέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα παηδηά κε θαξθίλν θαη ηα πγηή παηδηά (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Vance & 

Eiser, 2002). 

Πνιιέο θνξέο, ε άξλεζε πνπ παξνπζηάδεη ην παηδί κε ρξφληα αζζέλεηα, φπσο ν 

θαξθίλνο, απνηειεί έλαλ επηπιένλ παξάγνληα πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ παξνπζία 

ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. Ζ ζρνιηθή άξλεζε δελ ζεσξείηαη ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή 

απφ κφλε ηεο, αιιά είλαη ζπρλά απφξξνηα γεληθεπκέλνπ άγρνπο, θαηαζιηπηηθψλ 

δηαηαξαρψλ ή θνηλσληθψλ θαη ζρνιηθψλ πξνβιεκάησλ. Οη πεξηζζφηεξεο αζζελείο δελ 

έρνπλ κηα θαη κνλαδηθή αηηία γηα ηε ζρνιηθή άξλεζε. Βέβαηα, ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο, δελ είλαη μεθάζαξνο ν ιφγνο πνπ ηα παηδία δελ ζέινπλ λα πάλε ζην ζρνιείν 

θαη αλ απηφο ζπλδέεηαη κε ηελ αδπλακία πξνζαξκνγήο ηνπ ζηελ αζζέλεηα ή ζε κηα 

ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή. Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο ε ζρνιηθή άξλεζε 

εληζρχεηαη απφ ην άγρνο θαη ηελ ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηα ησλ γνληψλ (Geist, 2003). 

Οη πην ζπλεζηζκέλεο δηαηαξαρέο, πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζρνιηθή άξλεζε, είλαη ε 

αγρσηηθή δηαηαξαρή απνρσξηζκνχ ζηα παηδηά θαη ε θνηλσληθή θνβία ζηνπο εθήβνπο.   

Γεληθά παξαηεξνχληαη πεξηζζφηεξεο θαη εληνλφηεξεο δπζρέξεηεο ζηνπο έθεβνπο 

θαξθηλνπαζείο απ’ φηη ζηα κηθξφηεξα παηδηά. Σν πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα, φπσο 

αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, είλαη νη απνπζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο, πνπ 

γίλνληαη πην ζπρλέο ζηνλ πξψην ρξφλν κεηά ηε δηάγλσζε, θαη αθνινπζνχλ θζίλνπζα 

πνξεία.  

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζην πσο βηψλνπλ ηα θαξθηλνπαζή παηδηά ηελ 

εκπεηξία ηνπ ζρνιείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα ηνπ Chang (1988), 

εμεηάζηεθαλ 42 επηδψληεο παηδηθνχ θαξθίλνπ, απφ ηνπο νπνίνπο, 24 ήηαλ ζην 

γπκλάζην ή ιχθεην, ελψ νη 18 είραλ πεξαηψζεη ηηο ζρνιηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Οη 

γνλείο ησλ 17 παηδηψλ, απφ ηνπο πξψηνπο αλέθεξαλ φηη ηα παηδηά ηνπο αληηκεηψπηδαλ 

δπζθνιίεο ζηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε, θαζψο 8 απφ απηνχο παξνπζίαδαλ καζεζηαθέο 

δπζιεηηνπξγίεο, ελψ νη ππφινηπνη 9 είραλ ράζεη ην ξπζκφ ηνπο, ην θίλεηξν ηνπο, θαη 

δελ παξεπξίζθνληαλ ζηαζεξά ζην ζρνιείν. Απφ ηνπο 18 πνπ είραλ απνθνηηήζεη, νη 4 

ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζην παλεπηζηήκην ή ζε επαγγεικαηηθά ηερληθά ηδξχκαηα, νη 2 
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παξαθνινπζνχζαλ ηα καζήκαηα, αιιά δελ είραλ απνθνηηήζεη, θαη ν έλαο είρε 

νινθιεξψζεη ην ηεηξαεηέο πξφγξακκα ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Οη ππφινηπνη 11, έλα 

πνζνζηφ θνληά ζην 60%, δελ είραλ παξαθνινπζήζεη θαλέλα είδνο εθπαίδεπζεο κεηά 

ην ιχθεην. 

Ζ πξνζέγγηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Cairns (1982), απνηεινχληαλ απφ 

23 θνξίηζηα θαη 32 αγφξηα πνπ βξίζθνληαλ, αθφκε, ππφ ζεξαπεία. Σα παηδηά απηά 

απνπζίαδαλ απφ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ ζρνιηθψλ καζεκάησλ κε κέζν φξν 

παξαθνινχζεζεο, κφλν 151 εκέξεο απφ ηηο 180 πνπ απνηειείηαη ε ζρνιηθή ρξνληά. 

Σν έλα ηξίην απφ ηνπο καζεηέο απνπζίαδαλ 30 ή θαη πεξηζζφηεξεο εκέξεο ην ρξφλν. 

Ζ παξαθνινχζεζε θπκαηλφηαλ απφ 43 εκέξεο ηνλ ρξφλν ε ρακειφηεξε, έσο 178 

κέξεο, ε πςειφηεξε. Όπσο παξαηεξήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο, ε ζρνιηθή 

παξαθνινχζεζε επεξεαδφηαλ απφ πέληε παξάγνληεο. Ο πην βαζηθφο παξάγνληαο ήηαλ 

ε ηειηθή έθβαζε ηεο αξξψζηηαο ηνπ παηδηνχ. Δθείλνη πνπ είραλ ζνβαξφηεξν 

πξφβιεκα, φπσο είλαη θπζηθφ, απνπζίαδαλ πεξηζζφηεξεο εκέξεο απφ ην ζρνιείν. 

Έλαο επηπξφζζεηνο παξάγνληαο ήηαλ ν ηφπνο θαηνηθίαο ηνπ παηδηνχ, θαζψο βξέζεθε 

φηη απηά πνπ δνχζαλ ζε κηθξφηεξεο πφιεηο πήγαηλαλ πην ζπρλά ζην ζρνιείν, απφ 

εθείλα πνπ δνχζαλ ζε κεγαιχηεξεο. Άιινο έλαο ζεκαληηθφο ζπληειεζηήο ήηαλ, ην 

θαηά πφζν ην παηδί είρε ππνζηεί ρεκεηνζεξαπεία ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. Σα 

παηδηά πνπ αθνινπζνχζαλ ηέηνηνπ είδνπο ζεξαπεία, πήγαηλαλ ιηγφηεξεο κέξεο ζην 

ζρνιείν. Γεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο ήηαλ ε ζεηξά κε ηελ νπνία είρε γελλεζεί ην παηδί, 

ζρεηηθά κε ηα αδέξθηα ηνπ, θαζψο δε βξέζεθε λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

παξνπζία ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν πνπ επεξέαδε ηελ 

παξαθνινχζεζε ζην ζρνιείν, ήηαλ ην θχιν ηνπ παηδηνχ, αθνχ παξαηεξήζεθε φηη ηα 

αγφξηα δελ απνπζίαδαλ ηφζν ζπρλά φζν ηα θνξίηζηα.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλεο πνπ θαηαγξάθνπλ φηη νη 

επηδψληεο παηδηθνχ θαξθίλνπ δελ δηαθέξνπλ απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. Τπάξρνπλ 

φκσο θαη κεξηθέο εμαηξέζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο ππννκάδεο παηδηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

λεπξνινγηθέο θαη γλσζηηθέο καθξνρξφληεο επηδξάζεηο απφ ηνλ θαξθίλν θαη ηελ 

ζεξαπεία ηνπ. ε κηα έξεπλα πνπ εμεηάζηεθαλ 93 επηδψληεο, βξέζεθε φηη ην 61% απφ  

απηνχο ζπλέρηζαλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο θαη κεηά ην ιχθεην. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη 

ην 72% απφ ηα 93 παηδηά είρε δηαγλσζηεί κε θαξθίλν, αλάκεζα ζηηο ειηθίεο 1 έσο 10 

εηψλ (Hymovich, 1989).  

ηελ έξεπλα ηνπ Tebbi θαη ηνπ Mallon (1987), αλαθέξζεθε φηη ην 85% ησλ 

θαξθηλνπαζψλ, πνπ είραλ ππνζηεί αθξσηεξηαζκφ παξαθνινπζνχζαλ ή είραλ 
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νινθιεξψζεη ην ζρνιείν θαλνληθά. Ζ κεηνλφηεηα είρε δπζθνιίεο ζηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο ή ζηε κειέηε. Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηνπο ήηαλ ζρεηηθά κε ηελ 

θηλεηηθφηεηα, θαη ην γεγνλφο φηη δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο 

ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (φπσο αλαθέξεηαη ζηε Hymovich,1989). 

Σέινο, κηα άιιε έξεπλα πνπ εμέηαζε 39 παηδηά δελ βξήθε αηζζεηέο απνθιίζεηο  

αλάκεζα ζηνπο επηδψληεο θαη ηα αδέξθηα ηνπο, αλαθνξηθά κε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζην 

ζρνιείν. Παξ’ νιν απηά ην 46% ησλ επηδψλησλ δήισζε φηη ηα αθαδεκατθά ηνπο 

ζρέδηα είραλ κεηαβιεζεί ιφγσ ηνπ θαξθίλνπ (Hymovich, 1989).  

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη, ηα 

παηδηά κε θαξθίλν είλαη πην πηζαλφ λα αληηκεησπίζνπλ ζρνιηθέο ή καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Απηφ ζπκβαίλεη ζπλήζσο ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ απνπζηψλ, ησλ γλσζηηθψλ 

θαη ζσκαηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ κπνξεί λα εκθαλίζνπλ. Παξφι’ απηά, κε ηελ 

θαηάιιειε βνήζεηα θαη ζέιεζε έρνπλ ηε επθαηξία λα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα 

απηά, θαη λα ζπλερίζνπλ, φζν ην δπλαηφλ, πην θπζηνινγηθά γίλεηαη ηελ αθαδεκατθή 

ηνπο ζηαδηνδξνκία. 

 

3.3 Κνηλσληθή ζηήξημε 

 

Σν παηδί αλαδεηά ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή ζηήξημε απφ απηνχο πνπ 

ζπλαλαζηξέθεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Δθηφο απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, επηζπκεί ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο πγηήο ζπλνκειίθνπο ηνπ, θαζψο θαη απφ 

θάπνηνπο ελήιηθεο φπσο είλαη νη δάζθαινη θαη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε ην παηδί δίλεη πνιχ κεγάιε βάζε ζηελ απνδνρή ηνπ απφ 

ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ, ε νπνία ηνλ βνεζάεη λα βειηηψζεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ 

(Ishibashi, 2001).  Ζ έξεπλα ηνπ Nichols (1995), δηαπίζησζε φηη νη έθεβνη κε θαξθίλν 

ήηαλ αξθεηά επραξηζηεκέλνη απφ ηελ γεληθεπκέλε θαη πην εηδηθή ππνζηήξημε πνπ 

εηζέπξαηηαλ απφ ηνπο ζπγγελείο ηνπο, αιιά δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηή ησλ 

πγηψλ θίισλ θαη ζπκκαζεηψλ ηνπο. Τπήξμε ε ππφλνηα απφ ηνλ ζπγγξαθέα, φηη νη 

ηειεπηαίνη εκθαλίδνληαλ αλίθαλνη λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ ζε απηή ηνπο ηελ 

πεξηπέηεηα, εθφζνλ δελ γλσξίδαλε ην ηξφπν. Σα παηδηά θαη νη έθεβνη φκσο αθφκε 

ήζειαλ θαη ζηήξηδαλ απηέο ηνπο ηηο ζρέζεηο.   

Παξαηεξείηαη ζηνπο εθήβνπο κε θαξθίλν, φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο 

επσθεινχληαλ ηδηαηηέξσο απφ ηελ παξνπζία ελφο θνληηλνχ πξνζψπνπ ( πρ. 

θαιχηεξνο θίινο), ζην νπνίν κπνξνχζαλ λα ζηεξηρζνχλ θαη λα κνηξαζηνχλ ην 



 40 

πξφβιεκα ηνπο. Κάπνηνο πνπ γλψξηδε ηνλ έθεβν πξηλ ηε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο, θαη 

ζπλερίδεη λα ηνπ ζπκπεξηθέξεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, ρσξίο λα ηνλ αληηκεησπίδεη ζαλ 

έλαλ άξξσζην άλζξσπν, φπσο θάλνπλ πνιινί θίινη ηνπ, εκθαλίδεηαη αλεθηίκεηνο ζηα 

κάηηα ηνπ (Abrams, 2007). Απηφ βέβαηα αθνξά θαη ην βαζκφ πνπ έρεη αλαπηχμεη ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ. Οη ζρέζεηο απηέο βνεζνχλ ηνλ 

έθεβν λα επαλαδηαπξαγκαηεπζεί θαη λα εληζρχζεη ηελ θνηλσληθή ηνπ ππφζηαζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ ηελ ηάζε θαη ηελ αλάγθε λα κεηαηξέπνπλ ηνπο θίινπο ηνπο ζαλ 

κηα αζπίδα πξνζηαζίαο, φηαλ παξεπξίζθνληαη ζε θνηλσληθέο εθδειψζεηο θαη ληψζνπλ 

άβνια κε ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε (Abrams, 2007). Λφγσ απηψλ ησλ 

αλεζπρηψλ, νη έθεβνη έρνπλ πεξηνξίζεη ηνπο θνηλσληθνχο θχθινπο ηνπο θαη κέζσ ησλ 

ζπλνκειίθσλ πξνζπαζνχλ λα επαλεληαρζνχλ πην νκαιά ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ζπλνκήιηθνη παίδνπλ έλα ηφζν θαίξην ξφιν ζηελ δηαρείξηζε 

ηεο αζζέλεηαο ηνπ εθήβνπ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνλ δηεπθνιχλνπλ θαη λα ηνλ 

ελζαξξχλνπλ λα θνηλσληθνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπ. Οη θαιέο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο είλαη απνδεδεηγκέλν, φηη ζπλδένληαη κε ηε βειηησκέλε πνηφηεηα 

δσήο θαη ηελ απμεκέλε ηθαλφηεηα ζηε δηαρείξηζε αζζελεηψλ, φπσο είλαη ν θαξθίλνο. 

Δπηπξνζζέησο, ε θνηλσληθή ζηήξημε κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ κείσζε ηεο 

αβεβαηφηεηαο θαη ηνπ ςπρνινγηθνχ άγρνπο ησλ εθήβσλ κε θαξθίλν (Abrams, 2007). 

Έλαο επηπιένλ, θαίξηνο, παξάγνληαο είλαη ε ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη ζηνλ 

αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ (ηαηξνί, λνζειεπηέο). Σα 

παηδηά θαη νη έθεβνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, πεξλνχλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, αλαπηχζζνληαο ηδηαίηεξεο ζρέζεηο 

κε ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. Πνιιέο θνξέο, ηνπο απνδίδνπλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο 

«δεχηεξεο νηθνγέλεηαο» ηνπο, θαζψο πέξα απφ ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ηνπο 

πξνζθέξνπλ θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επίπνλεο 

ζεξαπείαο. Δηδηθά νη λνζνθφκνη, έρνπλ φια ηα πξναπαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ 

παξνρή ζηήξημεο, επηθεληξψλνληαο ζηελ θαζηέξσζε εκπηζηνζχλεο, θαηαλφεζεο θαη 

ηαπηφρξνλα ηνπο πξνζθέξνπλ ζηαζεξφηεηα. Αθφκε, ηνπο βνεζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ή 

λα μαλαθεξδίζνπλ ηελ αίζζεζε θαλνληθφηεηαο πνπ είραλ πξηλ ηε δηάγλσζε (Abrams, 

2007). 

Σα επξήκαηα ζηελ κειέηε ηεο Enskar (2007), ππνδεηθλχνπλ φηη είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε παηδηά θαη εθήβνπο κε θαξθίλν λα είλαη 

ζε εγξήγνξζε δηφηη είλαη πνιχ ζπρλφ λα πάζρνπλ απφ εμάληιεζε θαηά ηε δηάξθεηα, 

φπσο θαη κεηά ηε ζεξαπεία. Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ππνκνλεηηθφ κε ηνπο 



 41 

εμαληιεκέλνπο αζζελείο θαη λα ηνπο βνεζάεη λα έρνπλ ηηο θαηάιιειεο πξνζδνθίεο θαη 

απαηηήζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο, αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο. 

Σέινο, ζε απηή ηελ έξεπλα αλαθέξεηαη φηη ηα παηδία θαη νη έθεβνη κε θαξθίλν, 

ρξήδνπλ πεξαηηέξσ πξνζνρήο θαη ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο, θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζεξαπείαο ην ςπρνθνηλσληθφ άγρνο βξίζθεηαη ζε έμαξζε. 

πλνςίδνληαο, εθφζνλ έρεη απνδεηρζεί ε ζεκαζία ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ γηα 

έλα παηδί πνπ έρεη επηβηψζεη απφ θαξθίλν, κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πφζν πην 

δχζθνιε ζα είλαη ε ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή εαλ νη παξάγνληεο απηνί 

απνπζηάδνπλ. 

 

3.4 Οηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

 

Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή παξάκεηξνο, πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ νςηλ είλαη ε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε  αζζέλεηα ηνπ θαξθίλνπ ζε φιε ηελ 

νηθνγέλεηα. Αλακθίβνια, νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξλάεη ην παηδί είλαη πνιχ δαπαλεξέο 

θαη ε αζθάιεηα πνπ κπνξεί λα ηνπ παξέρεηαη, δελ ηηο θαιχπηεη εμ’ νινθιήξνπ. Οη 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, ζρεηηθά κε ην πφζν επηβαξχλεηαη νηθνλνκηθά ε 

νηθνγέλεηα αθνξά πην ζπγθεθξηκέλα ην θφζηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπ 

παηδηνχ (Hymovich, 1989). Οθείινπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη πνιιέο νηθνγέλεηεο 

ζπλερίδνπλ λα έρνπλ, αθφκε θαη κεηά απφ πνιιά ρξφληα, ηαηξηθά ρξέε πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ δηαδηθαζία ζεξαπείαο (Lansky, 1983). Μηα έξεπλα αλαθέξεη, 

ραξαθηεξηζηηθά, κηα ζηαζεξή πηψζε ηνπ θφζηνπο θξνληίδαο γηα ηα παηδηά πνπ είραλ 

κέηξηα ή θαθή  πξφγλσζε απφ ηνλ πξψην έσο ηνλ πέκπην ρξφλν, ελψ παξαηεξήζεθε 

κηα αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαηά ηνλ πέκπην ρξφλν ζε απηνχο κε θαιή πξφγλσζε. Γελ 

δίλεηαη θακία εμήγεζε γηα ηελ ελ ιφγσ αχμεζε (Bloom, 1985). Σν κεησκέλν 

εξγαζηαθφ σξάξην, ε ρακειφηεξε παξαγσγηθφηεηα, ε απψιεηα εηζνδήκαηνο θαη ε 

αδπλακία εξγαζηαθήο επαλαηνπνζέηεζεο ή ε αδπλακία απνδνρήο πξναγσγψλ, είλαη 

κεξηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θπξίσο νη γνλείο. 

Δπηπξνζζέησο, ε απψιεηα ηνπ εηζνδήκαηνο κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε 

ζεξαπεία κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηηο κειινληηθέο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηελ πηζαλφηεηα απμεκέλσλ απνιαβψλ ησλ επηδψλησλ θαη ησλ αδεξθψλ 

ηνπο (Hymovich, 1989). 

Οη νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο ην παηδί πάζρεη απφ θαξθίλν, επηζπκψληαο λα ηνπ 

πξνζθέξνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή βνήζεηα επηβαξχλνληαη κε ζεκαληηθέο δαπάλεο 
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θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάγλσζεο, ηεο ζεξαπείαο θαη ηελ πεξίνδν ηεο αθεηέξνπ 

παξαθνινχζεζεο. Σέζζεξηο βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ ζπληέιεζαλ ζην απμεκέλν 

θφζηνο ήηαλ ηα απαξαίηεηα ηαμίδηα, ε απψιεηα εηζνδήκαηνο ιφγσ κείσζεο ή παχζεο 

ηεο απαζρφιεζεο ηνπ γνληνχ, ηα πξνζσπηθά έμνδα γηα ηε ζεξαπεία θαη ε αδπλακία 

ησλ πξνγξάκκαηα βνήζεηαο λα εληζρχζνπλ ή λα αληηθαηαζηήζνπλ ην ρακέλν 

εηζφδεκα. Σππηθά, ε κεηέξα είλαη απηή πνπ δηαθφπηεη ή κεηψλεη ηηο εξγαζηαθέο ψξεο 

ηεο, κε απνηέιεζκα λα έρεη άκεζε ζπλέπεηα ζηελ νηθνλνκηθή επεκεξία νιφθιεξεο 

ηεο νηθνγέλεηαο (Bloom, 1985). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζε κηα έξεπλα βξέζεθε φηη νη γνλείο ησλ νπνίσλ ην παηδί 

έπαζρε απφ θαξθίλν είραλ πεξηζζφηεξα θαη εληνλφηεξα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

ζρεηηθά κε άιιεο νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο ην παηδί λνζνχζε απφ άιιε ρξφληα 

αζζέλεηα, φπσο ν δηαβήηεο. Γεληθά, νη νηθνγέλεηεο  ζηηο νπνίεο έλα παηδί πάζρεη απφ 

θαξθίλν, αλαθέξνπλ πνιχ κεγάιεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο . Ζ δπζρέξεηα απηή 

παξαηεξείηαη εληνλφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο  θαη κεηψλεηαη ζηαδηαθά 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο (Miedema, 2008). 
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Σέηαξην θεθάιαην 

Αληηκεηώπηζε ςπρνθνηλνληθώλ πξνβιεκάησλ ζηνπο επηβηώζαληεο 

 

4.1 Θεξαπεία αγρσδώλ δηαηαξαρώλ 

 

Ζ ζεξαπεία ησλ αγρσδψλ δηαηαξαρψλ ζηα παηδηά είλαη παξφκνηα κε απηήλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηνπο ελήιηθεο, έρνληαο θάπνηεο παξαιιαγέο, ψζηε λα 

απεπζχλεηαη ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θαξθηλνπαζψλ παηδηψλ ε ζεξαπεία έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ 

ηχπν θαξθίλνπ, ηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο, ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ηα νηθνγελεηαθά ραξαθηεξηζηηθά (νιδάηνο, 

2008). 

 

Θεπαπεία Γενικεςμένηρ Αγσώδοςρ Διαηαπασήρ 

 

      Ζ επηθξαηνχζα πξαθηηθή γηα λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα 

ζην άγρνο, είλαη ε ζηαδηαθή έθζεζε ηνπο ζην αληηθείκελν/ θαηάζηαζε πνπ ηνπο ην 

πξνθαιεί. Δπίζεο, ε πξνβνιή ελφο ζεηηθνχ εξεζίζκαηνο πξνηξέπεη ην παηδί λα θάλεη 

έλα βήκα πην θνληά ζην  αληηθείκελν ή ζηελ θαηάζηαζε άγρνπο. Πέξα απφ ηελ 

έθζεζε ηνπ παηδηνχ ζηα εξεζίζκαηα απηά, νη ζεξαπείεο ζηεξίδνληαη ζηελ κίκεζε 

πξνηχπνπ θαη ζηε ζπληειεζηηθή κάζεζε (νιδάηνο,2008). 

Ζ κφλε απνδεδεηγκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε ζεξαπεία ηνπ άγρνπο, ζηα παηδηά θαη 

ζηνπο εθήβνπο, είλαη ε γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία. χκθσλα κε απηήλ 

δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάπνηνο εθιακβάλεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη ηνλ θφζκν, θαη ηειηθά πξνζδηνξίδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ. Παξάιιεια, εζηηάδεη 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν ζα αληηιεθζεί ηα πξάγκαηα. Ζ πξνζέγγηζε απηή 

ππνζηεξίδεη, φηη κέζα απφ ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο, νη άλζξσπνη ζα 

θαηαθέξνπλ λα κεηαβάιινπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηα ζπκπηψκαηα 

ηνπο. Έπεηηα απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, θαίλεηαη φηη ε ζεξαπεία είλαη 

απνηειεζκαηηθή γηα πνιιά παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ εθηεηακέλν άγρνο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν είδνο ζεξαπείαο απνηειείηαη απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηα παηδία θαη κε 

ηνπο γνλείο, πεξηιακβάλνληαο γλσζηηθή αλαδφκεζε, ςπρνεθπαηδεπηηθά ζηνηρεία, 



 44 

έθζεζε, κίκεζε πξνηχπνπ, εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο θαη πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο 

(Απδή & Ρνχζζε, 2010). 

Δπίζεο, κηα άιιε απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ άγρνπο ζηα 

παηδηά, είλαη ε ζεξαπεία coping cat, ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Philip Kendall. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία , εθαξκφδεηαη ζε παηδηά απφ 7 έσο 13 εηψλ θαη έρεη σο ζηφρν 

λα βνεζήζεη ηα παηδηά λ’ αληηκεησπίζνπλ ηνπο θφβνπο ηνπο, ρσξίο ππεθθπγέο. 

πλάκα, σζεί ηα παηδηά λ’ αληηθξχζνπλ ηνπο θφβνπο ηνπο κε λένπο ηξφπνπο ζθέςεηο. 

Σέινο, ε έθζεζε ησλ παηδηψλ ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο πξνθαινχλ άγρνο απνηειεί 

θαίξηα κέζνδν ζε απηή ηε ζεξαπεία, θαζψο πξνεηνηκάδεη ηα παηδηά γηα κειινληηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη πξνιακβάλεη ηελ πηζαλή ππνηξνπή. ηε δηαδηθαζία απηή, πνιιέο 

θνξέο ζπκκεηέρνπλ άκεζα θαη νη γνλείο. θιηληθέο κειέηεο έρνπλ επηβεβαηψζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο (Απδή & Ρνχζζε, 2010). 

Ζ ζεξαπεία θαηά ηνπ άγρνπο ζηα παηδηά κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηέζζεξηο θάζεηο. ε 

πξψηε θάζε, πξαγκαηνπνηείηαη κηα επαξθήο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε δηαηαξαρή θαη 

ηε ζεξαπεία ηεο. Έπεηηα, απνθαζίδεηαη ε ρξήζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπεπηηθήο 

πξνζέγγηζεο, θαη ε πξφιεςε ηεο πηζαλήο ππνηξνπήο ηεο δηαηαξαρήο. Σν ηειηθφ 

ζηάδην απαξηίδεηαη απφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ, θαη έηζη 

νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο. Δίλαη πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο, εθφζνλ 

αλαθεξφκαζηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο πνπ έρνπλ επηβηψζεη απφ θαξθίλν, λα 

ελεκεξσζνχλ νη γνλείο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ θαη ηε ζεξαπεία πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη, πξηλ μεθηλήζνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. ηε ζπδήηεζε απηή, ηα 

παηδηά άλσ ησλ έμη εηψλ, κπνξνχλ θαη πξέπεη λα είλαη παξφληα, εθηφο εάλ νη γνλείο 

γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο, δελ επηζπκνχλ ηελ παξνπζία ηνπο. ηελ επφκελε θάζε 

δίλεηαη πνιχ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε δηαδηθαζία ζεξαπείαο πνπ πξφθεηηαη λα 

αθνινπζήζεη ν ςπρνιφγνο, ε νπνία απνηειείηαη απφ ζπλεδξίεο δηάξθεηαο 30 έσο 45 

ιεπηψλ, κε ηνπο γνλείο θαη ην παηδί μερσξηζηά. ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

θνηλή ζπλεδξία κηθξφηεξεο δηάξθεηαο 15 ιεπηψλ (νιδάηνο, 2008). 

Δίλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε ην πεξηερφκελν ηεο ζπλεδξίαο κε ην παηδί. Ο 

ςπρνιφγνο ζηηο ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο κε ην παηδί, εμεηάδεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο 

λχμεηο πνπ θάλεη γηα ηα ζπκπηψκαηα ηνπ, κε απνηέιεζκα λα πξαγκαηνπνηείηαη ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ απηνειέγρνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

απηήο είλαη πεξίπνπ 10 εβδνκάδεο, αλαιφγσο κε ην πεξηζηαηηθφ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο νη ζπλεδξίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. 
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ε γεληθέο γξακκέο, ε ζπκβνιή ηεο ππνζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή γηα λα θαηαθέξεη ην παηδί λα μεπεξάζεη ηε δηαηαξαρή. Γηα απηφ ην ιφγν, νη 

γφλεηο πξέπεη λα εθνδηάδνληαη κε πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο θαηάιιειεο γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ αγρσηηθψλ ζπκπησκάησλ, πνπ παξνπζηάδεη ην παηδί ηνπο. Δίλαη 

σθέιηκν λα δηεπθνιχλνπλ ηελ έθζεζε ηνπ ζην εξέζηζκα πνπ ην πξνθαιεί άγρνο, έηζη 

ψζηε λα αληηκεησπίζεη θαιχηεξα θαη γξεγνξφηεξα ην θφβν ηνπ. Οη γνλείο νθείινπλ 

λα αλαγλσξίζνπλ φηη ην πξφβιεκα είλαη ςπρνινγηθφ θαη απνηειεί κηα δηαγλσζκέλε 

παζνινγηθή θαηάζηαζε (νιδάηνο, 2008). 

Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ε ζπλδπαζηηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε καδί κε 

ηε γλσζηαθή – ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζην παηδί θαη ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, απνηειεί κηα ζπρλή επηινγή 

γηα ηνλ ςπρνιφγν. Γελ ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο πνπ λα ππνδεηθλχνπλ φηη ε ρξήζε 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ επηηπρεκέλε ζεξαπεία ηνπ 

άγρνπο. 

 

Διασείπιζη μεηαηπεςμαηικού ζηπερ 

 

 Οη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο γηα ην κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο πεξηιακβάλνπλ, θπξίσο  

ηελ θαηαγξαθή ηνπ άγρνπο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ εκπεηξία πνπ 

πξνθάιεζε ηε δηαηαξαρή. Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα ειαηηψζεη ηε δπζθνξία ζηα 

παηδία, πνπ έρνπλ επηβηψζεη απφ θαξθίλν, θαη εηδηθφηεξα ζηα θνξίηζηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ελ ιφγσ πξαθηηθή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κειέηε ηνπ 

κεηαηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ βίσζε ην παηδί ζην παξειζφλ. 

Έρεη εληνπηζηεί φηη ε εθαξκνγή απηήο ηεο ηερληθήο ζε νκαδηθφ επίπεδν, είλαη 

πνιχ απνηειεζκαηηθή, θαζψο ηα άηνκα αιιειεπηδξνχλ θαη ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα 

αλαιχζνπλ, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο εκπεηξία ηνπο (νιδάηνο, 2008). 

Ζ επίδξαζε ηνπ νκαδηθνχ ηχπνπ ζεξαπείαο, θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη 

επνηθνδνκεηηθή ζηνπο εθήβνπο θαη ηα παηδηά πνπ έρνπλ επηβηψζεη απφ θαξθίλν, 

εηδηθά ζηηο ειηθίεο 15 έσο 19. Σνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα κνηξαζηνχλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηηο θνβίεο θαη ηηο αλεζπρίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο ζεξαπείαο ηεο αζζέλεηαο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

πξνζέγγηζεο απηήο ελ κέξε, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν έθεβνο εθθξάδεη ηελ εκπεηξία 

ηνπ ζε άηνκα πνπ έρνπλ βηψζεη παξφκνηα γεγνλφηα θαη είλαη ηθαλά λα θαηαλνήζνπλ 

ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη. Οη επηβηψζαληεο επηζήκαλαλ φηη ε ζηήξημε απφ 
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αζζελή ζε αζζελή ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, αηζηνδνμίαο θαη ειπίδαο, απέλαληη ζηελ αζζέλεηα ηνπο. Ζ 

ζπλαλαζηξνθή κε άιινπο αζζελείο βνήζεζε ηα παηδηά ζηελ πεξαηηέξσ ελεκέξσζε, 

θαηαλφεζε θαη ηειηθά, απνδνρή ηεο θαηάζηαζήο ηνπο (Ishibashi, 2001). ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη ε γλσζηαθή – ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία κέζσ ηνπ 

παηρληδηνχ, ε νπνία απνηειεί κηα αξθεηά εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε θαη δελ 

ππάξρνπλ αξθεηέο αλαθνξέο πνπ λα καο δίλνπλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία. Έλα 

παξάδεηγκα, είλαη λα δεηεζεί απφ ην παηδί λα εθθξάζεη ηελ εκπεηξία ηνπ κέζσ ηεο 

δσγξαθηθήο, βνεζψληαο ην λα ζπκεζεί ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο θαη λα θάλεη αλάθιεζε 

ζην ζρεηηδφκελν ζπλαίζζεκα (Ishibashi, 2001).  

 

4.2 Θεξαπεία ζσκαηόκνξθσλ δηαηαξαρώλ 

  

πλήζσο ζην εγρείξεκα θαιχηεξεο αληηκεηψπηζεο ησλ ζνβαξψλ πεξηζηαηηθψλ  

παξαηεξείηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο παηδηαηξηθήο θαη ηεο παηδνςπρηαηξηθήο επηζηήκεο. 

Σν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ είλαη ππνρξεσκέλν λα βνεζήζεη ηελ νηθνγέλεηα, λα 

θαηαλνήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζσκαηηθψλ θαη ησλ ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ 

πνπ εκθαλίδεη ην παηδί. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζπληζηάηαη ε επηζηξνθή ηνπ ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ  θαη ε έγθαηξε επαλαθνξά ηνπ ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ζπλήζεηεο, θαζψο απνηεινχλ δπν ζεκειηψδεηο ζπληζηψζεο γηα ηελ άξηηα 

επαλέληαμε ηνπ.  

Χο επί ην πιείζηνλ, ζεσξείηαη φηη ηα παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπησκαηνινγία 

ζσκαηφκνξθσλ δηαηαξαρψλ, θαη εηδηθά κεηαηξεπηηθψλ δηαηαξαρψλ, αζπλείδεηα 

αδπλαηνχλ λα αληηκεησπίζνπλ νξηζκέλεο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ζηε δσή ηνπο. Ζ 

παξαπάλσ πεπνίζεζε, δηθαηνινγεί ην γεγνλφο εκθάληζεο ζσκαηφκνξθσλ δηαηαξαρψλ 

ζε παηδηά πνπ λνζνχλ ή έρνπλ επηβηψζεη απφ θαξθίλν. Σελ πιεηνλφηεηα ησλ 

πεξηζηαηηθψλ αλαιακβάλνπλ, ζπλήζσο, παηδίαηξνη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ φια ηα 

ηαηξηθά ζηνηρεία έρνπλ απνθιείζεη θάπνηα νξγαληθή παζνινγία θαη πιένλ είλαη 

εκθαλήο ε χπαξμε θάπνηνπ ςπρνινγηθνχ πξνβιήκαηνο, πξέπεη λα ελεκεξσζεί ε 

νηθνγέλεηα γηα λα μεθηλήζεη ε θαηάιιειε ζεξαπεία. Δίλαη πνιχ πηζαλφ ε νηθνγέλεηα 

λα δπζθνιεπηεί λα απνδερζεί ηελ ελ ιφγσ δηάγλσζε θαη είλαη αλαγθαίν λα 

παξέρνληαη  πιεξνθνξίεο, ζηαδηαθά θαη κε ζρεηηθά αξγά ξπζκφ, ψζηε ε νηθνγέλεηα 

λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζην πξφβιεκα (νιδάηνο, 2008). 
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Έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο θαη βνεζεηηθφο παξάγνληαο, είλαη ε ςπρνζεξαπεπηηθή 

εξγαζία, ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζπιινγηθφ επίπεδν, δειαδή κε ηελ νηθνγέλεηα. Ζ 

πξαθηηθή απηή εληζρχεη ηελ θαηαλφεζε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηα 

ζπκπηψκαηα πνπ βηψλεη ην παηδί θαη εκβαζχλεη ζηνπο πηζαλνχο ζηξεζνγφλνπο 

παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ηελ πξνθαινχλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ελδερνκέλσο λα 

απνθεπρζνχλ κειινληηθέο ζπγθξνχζεηο, νη νπνίεο ζα επηδξνχζαλ αξλεηηθά ζηε 

ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο είλαη πεξίπνπ ηξείο κήλεο, ελψ δελ 

γλσξίδνπκε πνιιά γηα ηελ καθξφρξνλε έθβαζε ηεο αζζέλεηαο (Mink, 2013). 

Αλάινγα, κε ηηο αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα ρξεηαζηεί ε επέκβαζε ελφο ςπρηάηξνπ ή ςπρνιφγνπ. Ο αθξηβήο εληνπηζκφο 

ηνπ ζηξεζνγφλνπ παξάγνληα πνπ πξνθάιεζε ηε δηαηαξαρή, είλαη πνιχ ζεκαληηθφο 

ζηελ πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ. Οη αηηίεο 

απηέο πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ςπρνινγηθή ζχγθξνπζε, ζηξεο απφ ηνλ επξχηεξν 

θνηλσληθφ πεξίγπξν ή θάπνην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο (φπσο ν θαξθίλνο) (Mink, 2013).  

Έξεπλεο έρνπλ ππνδείμεη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε θπζηθή ζεξαπεία θαη ε 

ζεηηθή ελίζρπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο βνεζνχλ ζηελ κείσζε, αθφκα 

θαη ζηελ εμάιεηςε ησλ ζπκπησκάησλ. Δπηπιένλ ηα αγρνιπηηθά θαη ηα 

αληηθαηαζιηπηηθά κπνξεί λα θαλνχλ ρξήζηκα, εάλ βέβαηα ππάξρεη ππφλνηα 

ζπλλνζεξξφηεηαο κε δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο, νη νπνίεο πηζαλφλ λα δεκηνπξγνχλ ηηο 

ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο (Mink, 2013). 

Οη έξεπλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ, φζνλ αθνξά 

ηηο ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία είλαη πεξηνξηζκέλεο. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηεξίδεηαη ζε έλα κηθξφ δείγκα παηδηψλ κε πνιχ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα, νπφηε είλαη αξθεηά δχζθνιν λα βγάινπκε γεληθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα. 

Παξφι’ απηά απφ ηηο ιίγεο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

ελδείμεηο φηη ε γλσζηαθή – ζπκπεξηθνξηθή – νηθνγελεηαθή παξέκβαζε είλαη πην 

επηηπρεκέλε ζπγθξηηηθά κε άιιεο ζεξαπείεο. ε έλα γεληθφ πιαίζην ηα πεξηζζφηεξα 

ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη γλσζηαθέο – ζπκπεξηθνξηαθέο ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχληαη 

επξέσο θαη έρεη απνδεηρζεί ε ζεξαπεπηηθή ηνπο αμία (νιδάηνο, 2008). 

 

4.3 Θεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο 

 

Ζ ζεξαπεία ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ κε θαηάζιηςε, δελ έρεη κειεηεζεί 

δηεμνδηθά, φπσο ε ζεξαπεία ησλ ελειίθσλ. Παξφι’ απηά ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία 
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γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηφζν ησλ ςπρνινγηθψλ, φζν θαη ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

ζεξαπεηψλ. Έλαο ζεκειηψδεο παξάγνληαο είλαη λα θαζνξηζηεί ν ηχπνο, ή ν 

ζπλδπαζκφο ζεξαπεηψλ πνπ ζα αθνινπζήζεη ν ςπρνιφγνο, αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη 

ηε κνξθή ηεο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο. χκθσλα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, δελ 

ππάξρεη θάπνηα γεληθψο απνδεθηή θαη ζηαζεξή κέζνδνο ζεξαπείαο γηα ηνπο θιηληθνχο 

ςπρνιφγνπο πνπ αλαιακβάλνπλ πεξηζηαηηθά κείδνλνο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο ζε 

παηδία θαη εθήβνπο ( νιδάηνο, 2008). 

πλεζέζηεξν θαηλφκελν είλαη λα κεζνιαβεί κηα πεξίνδνο εβδνκάδσλ ή κελψλ, 

θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά θαη νη έθεβνη παξνπζηάδνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα, 

πξηλ επηζθεθηνχλ θάπνηνλ παηδνςπρίαηξν ή παηδνςπρνιφγν. Ζ έγθαηξε δηάγλσζε 

είλαη ζεκαληηθή, θαζψο κεηψλεη ηνλ θίλδπλν κειινληηθψλ δπζθνιηψλ πνπ κπνξεί λα  

εκθαλίζεη ην παηδί, είηε πξνζσπηθέο είηε ζρεηηθέο κε ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν.  

Σν πξψην ζηάδην ηεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε 

ηε δηαηαξαρή, ε νπνία εμεγεί ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηελ πνξεία θαη ηέινο, ηε δηαδηθαζία 

ηεο ζεξαπείαο πνπ ζα αθνινπζεζεί. ε ζρέζε κε ηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο πνπ 

αλαθέξακε παξαπάλσ, ε αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο, δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε 

ζην παηδί ή ηνλ έθεβν πνπ παξνπζηάδεη ην πξφβιεκα, παξά ζηνπο γνλείο ή ζην 

θνηλσληθφ πεξίγπξν. Βέβαηα, ν ςπρνιφγνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη αλαιπηηθά ηνπο 

γνλείο γηα ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, λα ζπκθσλήζεη καδί ηνπο θαη κε ηνλ αζζελή 

γηα ην πιάλν ηεο ζεξαπείαο.  Σέινο, ζα πξέπεη θαη ν ίδηνο (ν ςπρνιφγνο) λα πάξεη 

πιεξνθνξίεο απφ ηνπο θίινπο θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ π.ρ. ζρνιείν, 

θαζψο κπνξεί λα θαλνχλ ηδηαίηεξα βνεζεηηθέο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ηεο 

δηαηαξαρήο (Απδή & Ρνχζζε, 2010).  

Αξρηθά ε ζεξαπεία απνηειείηαη απφ αηνκηθή ςπρνζεξαπεία, ε νπνία απαξηίδεηαη 

απφ γλσζηαθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο πξαθηηθέο. Ζ δηάξθεηά ηεο θπκαίλεηαη απφ νρηψ 

έσο δεθαέμη εβδνκάδεο. ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή, ε νηθνγελεηαθή ζεξαπεία δελ 

θαίλεηαη λα έρεη ηδηαίηεξα απνηειέζκαηα, φζνλ αθνξά ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ. Παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν φκσο, ν ζπλερήο θαη 

μεθάζαξνο δηάινγνο κε ηνπο γνλείο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο αληίιεςεο γηα 

ην ζθνπφ ηεο ζεξαπείαο (νιδάηνο, 2008). Οξηζκέλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ηα 

αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα δε βνεζνχλ ηδηαίηεξα ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δηαηαξαρήο. Παξφια απηά φπνπ παξαηεξνχληαη ζνβαξά θιηληθά 

ζπκπηψκαηα π.ρ. απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά, ζπληζηάηαη ν ζπλδπαζκφο ςπρνινγηθήο 

ζεξαπείαο θαη αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ. Ο ςπρνιφγνο πξηλ απνθαζίζεη ηε 
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ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζήζεη, πξέπεη λα ιάβεη ππ’ φςηλ ηνπ ηηο 

αλαπηπμηαθέο πηπρέο, φπσο είλαη ε νηθνγελεηαθή ζηήξημε, νη επηθίλδπλεο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ε ζπλλνζεξφηεηα θαηαζηάζεσλ (Rocha, 2013). 

ηνηρεία κεηά απφ κειέηεο ππνδεηθλχνπλ φηη ζηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο πνπ 

έρνπλ επηβηψζεη απφ θαξθίλν, ε γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία ή ε δηαπξνζσπηθή 

ζεξαπεία είλαη νη πην απνηειεζκαηηθέο. Δπίζεο, νη ςπρνδπλακηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

αμηνινγνχλ ηνλ ηχπν απηήο ηεο παξέκβαζεο, έρνπλ εθαξκνζηεί ζε επξχ επίπεδν, 

παξφιε ηελ απνπζία θιηληθψλ δνθηκψλ. Όζνλ αθνξά, ηελ θαξκαθεπηηθή παξέκβαζε 

ην κφλν εγθεθξηκέλν θάξκαθν απφ ην FDA γηα ηε ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο ζηνπο 

λένπο  γίλεηαη κε ηελ ρνξήγεζε δξαζηηθψλ νπζηψλ, φπσο είλαη ε θινπνμεηίλε 

(fluoxetine), απφ ηελ ειηθία ησλ νθηψ , θαη ε εζθηηαινπξάκε (escitalopram) κεηα ηελ 

ειηθία ησλ δψδεθα. ε πεξηπηψζεηο ζπλλνζεξφηεηαο κε αγρσηηθέο δηαηαξαρέο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ζεξηξαιίλε (sertraline) θαη θινπβνμακίλε (fluvoxamine). Ζ 

παξνμεηίλε έρεη πεξηνξηζκέλε ρξήζε ζε λεαξφ πιεζπζκφ, θαζψο παξνπζίαζε 

ειάρηζηε δηαθνξά ζπγθξηηηθά κε ην ςεπδνθάξκαθν (placebo). Απηφ έρεη δηαπηζησζεί 

απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη αλάκεζα ζηα αληαθαηαζιηπηηθά θαη ζην εηθνληθφ 

θάξκαθν (placebo), γηα ηε θαηαπνιέκηζε ηεο θαηάζιηςεο ζηα παηδία θαη ηνπο 

εθήβνπο. Δπηπιένλ, ζε κηα πξφζθαηε έξεπλα αλάκεζα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ςπρνινγηθήο ζεξαπείαο θαη ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ, πνπ ζπλέθξηλε ηελ 

γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή πξνζέγγηζε, ηελ ρξήζε θινπνμεηίλεο (ladose) θαη ηνλ 

ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δπν ζε εθήβνπο πνπ παξνπζίαδαλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, 

βξέζεθε φηη ν ζπλδπαζκφο θαξκαθεπηηθήο θαη ςπρνινγηθήο ζεξαπείαο ήηαλ πην 

απνηειεζκαηηθφο (Rocha, 2013). 

Ζ αιήζεηα είλαη φηη νη ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο, φπσο επί ην πιείζηνλ 

δηακνξθψλνληαη, κε βάζε θιηληθέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ελήιηθεο, ζηε ζπλέρεηα 

δηαθνξνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ ζε θαηαζιηπηηθνχο εθήβνπο ή 

παηδηά, θαη ζηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Σέηνηα ζέκαηα είλαη ε πίεζε απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο, ην εθηεηακέλν άγρνο πνπ νθείιεηαη ζηε κεηαβαηηθή πεξίνδν, απφ ηελ 

παηδηθή ειηθία ζηελ εθεβεία θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, απφ ηελ εκπεηξία ηεο 

αζζέλεηαο ηνπο. Όπσο ζίμακε πξνεγνπκέλσο, ε αζζέλεηα ησλ θαξθηλνπαζψλ 

εκπνδίδεη ηελ νκαιή κεηάβαζε απφ ηελ εθεβεία ζηελ ελήιηθε δσή, θαζψο νη έθεβνη 

έκθπηα αλαδεηνχλ ηελ αλεμαξηεζία, ελψ ζηε πξαγκαηηθφηεηα εμαξηψληαη ζρεδφλ 

νινθιεξσηηθά απφ ηνπο γνλείο ηνπο.  
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Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ρξήζε ςπρνηξνπηθψλ θαξκάθσλ, ζε παηδηά θαη εθήβνπο, 

απνηειεί έλα ζέκα κεγάινπ δηραζκνχ. Έρεη παξαηεξεζεί, φηη ζε πεξηπηψζεηο παηδηψλ 

πνπ πάζρνπλ απφ θαξθίλν θαη ελδερνκέλσο ππνθέξνπλ απφ άγρνο θαη θπξίσο απφ 

θαηάζιηςε, ε ρξήζε ςπρνηξνπηθψλ θαξκάθσλ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα 

δσήο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα ηνπ Pao (2006), βξέζεθε φηη ην 14% ησλ 

παηδηψλ κε θαξθίλν, είρε πάξεη ςπρνηξνπηθά θάξκαθα. Οη αζζελείο απηνί ήηαλ 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο, θαζψο κφλν έμη αζζελείο ήηαλ θάησ ησλ δψδεθα εηψλ. Σα πην 

θνηλά θάξκαθα ζε απηνχο ηνπο αζζελείο, ήηαλ ηα ζπαζκνιπηηθά θάξκαθα, κε 

πνζνζηφ 37%  κε πην ζπρλφ ζπληειεζηή ηε γθακπαπεληίλε (gabapentin). ηε δεχηεξε 

ζέζε βξίζθνληαλ ηα αληθαηαζιηπηηθά κε πνζνζηφ 35%, κε ηε ζεξηξαιίλε (sertraline) 

λα είλαη ν πην θνηλφο παξάγνληαο. Ζ ρξήζε ησλ αληηςπρσηηθψλ ή άιισλ 

ςπρνηξνπηθψλ θαξκάθσλ ήηαλ ζπάληα. 

Πξέπεη βέβαηα λα αλαθεξζεί φηη ζα ήηαλ θαιχηεξν ε θαξκαθεπηηθή αγσγή λα 

απνθεχγεηαη ζηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο πνπ έρνπλ επηβηψζεη απφ θαξθίλν, φηαλ 

ην πξφβιεκα δελ είλαη θιηληθά ζνβαξφ θαη επηδέρεηαη ςπραλαιπηηθή ή άιινπ ηχπνπ 

ζεξαπείαο. 

 

4.4 Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ 

 

ηα πιαίζηα βειηίσζεο ηεο ζρνιηθήο παξαθνινχζεζεο, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά κε θαξθίλν, έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηεο έξεπλεο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ παξεκβάζεσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, δπν κειέηεο πνπ έγηλαλ γηα λα θαζνξίζνπλ ηνλ ηχπν θαη ηελ 

έθηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξείρε ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ζηα ζρνιεία, 

ππνδείθλπαλ ηελ θαίξηα ζεκαζία ηεο γξήγνξεο επηζηξνθήο ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. 

Δπίζεο, αλαθέξζεθε απφ ηνπο δαζθάινπο φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο παξείραλ 

ζρεηηθά κε ην ζέκα, ήηαλ ειιηπείο θαη έπξεπε λα εζηηάζνπλ πεξηζζφηεξν ζηα 

ζπκπεξηθνξηθά θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ ηα παηδηά κε θαξθίλν 

(Vance & Eiser, 2002).  

Σέζζεξα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο είραλ σο ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο 

δαζθάινπο λα αληαπνθξηζνχλ επηηπρψο ζηελ δηαδηθαζία επαλέληαμεο ηνπ παηδηνχ κε 

θαξθίλν, ζην ζρνιείν. Δπηπιένλ, αλαθέξζεθε, ζε ηξεηο κειέηεο, φηη νη δάζθαινη ήηαλ 

ηδηαίηεξα θαηαξηηζκέλνη ζε ζέκαηα παηδηθνχ θαξθίλνπ θαη κπνξνχζαλ λα 

αληαπεμέιζνπλ κε επθνιία ζηηο απαηηήζεηο ησλ παηδηψλ. Παξνι’ απηά, θάπνηνη 
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θαζεγεηέο αλεζπρνχζαλ γηα ηελ αθαδεκατθή πξφνδν ησλ παηδηψλ, φπσο θαη γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ππφινηπσλ ζπλνκειίθσλ απέλαληί ηνπο (Vance & Eiser, 2002).  

Γηαθνξεηηθέο κειέηεο επηθεληξψζεθαλ ζηηο παξεκβάζεηο γηα ηα παηδηά, ηνπο 

γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο. Ο  McCarthy et al. (1998), αλέπηπμε έλα πξφγξακκα, ζην 

νπνίν νη παξεπξηζθφκελνη γνλείο, ζπκκαζεηέο, δάζθαινη, θαζψο θαη ην ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ παξαθνινπζνχζαλ έλα βίληεν γηα ηνλ παηδηθφ θαξθίλν, ελψ ηνπο παξείραλ 

θαη γξαπηέο πιεξνθνξίεο. Σα παηδηά κε θαξθίλν ζπλέρηδαλ λα αλεζπρνχλ γηα ηελ 

αθαδεκατθή πξφνδν ηνπο, θαζψο θαη ηελ επαλέληαμε ηνπο ζην ζρνιείν. Οη ζθέςεηο 

ησλ γνληψλ ζηξέθνληαλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλνκειίθσλ, φηαλ νη θαζεγεηέο 

θνβφληνπζαλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ, φπσο θαη γηα ηελ 

αθαδεκατθή ηνπο πξφνδν.  

Ο Katz θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1988), ζπλέθξηλαλ έλα δείγκα απφ παηδηά πνπ 

ιάκβαλαλ ηελ ζπλεζηζκέλε θξνληίδα, κε απηά πνπ ζπκκεηείραλ ζε έλα πξφγξακκα 

παξέκβαζεο, απνηεινχκελν απφ ηέζζεξα κέξε. Σν πξφγξακκα απηφ πεξηειάκβαλε 

ζπλεδξίεο γηα ηνλ παηδηθφ θαξθίλν θαη παξνπζηάζεηο ζρεηηδφκελεο κε ηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε πνπ βίσλε ην παηδί, ψζηε λα δίλεη κηα μεθάζαξε εηθφλα ηεο εκπεηξίαο ζηνλ 

θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν, θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ. Ζ πξαθηηθή απηή 

ήηαλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή δηφηη ππνδείθλπε ζηνπο ζπλνκειίθνπο πσο πξέπεη λα 

ζπκπεξηθέξνληαη θαη λα ζηεξίδνπλ ην παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλέληαμεο ηνπ. 

Δπηπιένλ, αλαθέξζεθε φηη ηα παηδία ζηελ νκάδα ηεο παξέκβαζεο ζεκείσζαλ 

ρακειφηεξα πνζνζηά θαηάζιηςεο θαη απμεκέλεο απηνπεπνίζεζεο, ελψ νη γνλείο ηνπο 

δήισζαλ φηη ππήξραλ ιηγφηεξα νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα.  

ε κεηαγελέζηεξε κειέηε ν Katz (1992), εληφπηζε ηνπο δαζθάινπο, ηνπο γνλείο 

θαη ηα παηδηά πνπ είραλ πάξεη κέξνο ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. Οη γνλείο, φπσο θαη 

ηα παηδία ζεσξνχζαλ φηη ε επαλαπξνζαξκνγή ζην ζρνιείν ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή θαη 

ην πξφγξακκα παξέκβαζεο είρε θάλεη απηή ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο επθνιφηεξε. 

Δπίζεο, νη δάζθαινη αλέθεξαλ φηη ε παξνπζίαζε ζηελ ηάμε είρε κεγαιχηεξε ζεηηθή 

επίδξαζε ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν γηα ηα θνξίηζηα, παξά γηα ηα αγφξηα. 

Δπηπξνζζέησο, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πην εζηηαζκέλεο παξεκβάζεηο  γηα ην παηδί 

κε θαξθίλν ή γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ν Varni (1993), αλέπηπμε έλα 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ψζηε λα δηαζέζεη ζηα παηδηά ηηο 

απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηηο 

δπζθνιίεο, θαη θπξίσο ζηηο εξσηήζεηο απφ ηνπο άιινπο , π.ρ. «Ση έπαζαλ ηα καιιηά 

ζνπ;». Σα παηδηά δηδάζθνληαλ ζην λα αλαγλσξίδνπλ πξνβιήκαηα θαη λα βξίζθνπλ 
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ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο επίιπζεο. Δπίζεο, ην πξφγξακκα ελζάξξπλε ηα παηδηά λα 

εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο ζηνπο άιινπο, αιιά θαη πσο ζα 

αληαπεμέιζνπλ ζην θπζηθφ θαη ιεθηηθφ «πείξαγκα» απφ ηνπο ζπκκαζεηέο. Οη γνλείο 

ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα, αλέθεξαλ ιηγφηεξα ζπκπεξηθνξηθά 

πξνβιήκαηα θαη θαιχηεξε ζρνιηθή επάξθεηα ζε έλα δηάζηεκα ελλέα κελψλ κεηά απφ 

απηφ. 

Γχν εξεπλεηέο, ν Benner & ν Marlow (1991), επηλφεζαλ έλα εξγαζηήξην πνπ 

απεπζπλφηαλ ηνπο ζπκκαζεηέο ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν. Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ήηαλ λα ηνπο εκπινπηίζνπλ κε επηπιένλ γλψζεηο γηα ηα ζέκαηα ηνπ παηδηθνχ 

θαξθίλνπ, λα απμήζνπλ ηε ζέιεζε αιιειεπίδξαζεο ηνπο κε ην παηδί, θαη απφ ηελ 

άιιε λα παξεκεξίζνπλ νπνηαδήπνηε αλεζπρία. ην εξγαζηήξην ζπκκεηείραλ 

ηξηαληαελλέα ζπκκαζεηέο ηξηψλ παηδηψλ κε θαξθίλν, θαη ελ ζπλερεία απέθηεζαλ κηα 

πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ αζζέλεηα , θάλνληάο ηνπο πεξηζζφηεξν πξφζπκνπο 

λα ζπλαλαζηξαθνχλ κε ην παηδί. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ θαηαγξάθεθε θάπνηα 

ζεηηθή επίδξαζε ζηηο αλεζπρίεο (φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Vance & Eiser, 2002). 

Αληηζέησο, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξνγξάκκαηα πνπ δελ ήηαλ ηδηαηηέξσο 

απνηειεζκαηηθά, νχηε παξνπζίαζαλ θάπνηα ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο πεπνηζήζεηο  

ησλ θαξθηλνπαζψλ, πξηλ θαη κεηά ην πξφγξακκα, φπσο είλαη ε κεηαδνηηθφηεηα ηεο 

αζζέλεηαο, θαη θφβνο ηνπ ζαλάηνπ (Vance & Eiser, 2002).  

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε έγθαηξε επηζηξνθή 

ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηε ςπρνινγία θαη 

ηε ζσζηή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ, κεηά απφ κηα πνιχ δπζάξεζηε θαη επίπνλε 

εκπεηξία. Όπσο είδακε παξαπάλσ, εάλ ην παηδί ρξεηαζηεί βνήζεηα ππάξρνπλ αξθεηά 

πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο ηνπο 

πγείαο θαη ζηελ νκαιή επαλέληαμε ηνπ. Δπίζεο, πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ πεξίγπξν ηνπ παηδηνχ. 

 

4.5 Οηθνγελεηαθή ζεξαπεία 

 

Έλα παηδί φηαλ έξρεηαη αληηκέησπν κε ηνλ θαξθίλν, είλαη θπζηθφ εθηφο απφ ηε 

δηθή ηνπ ςπρηθή πγεία λα επεξεαζηεί θαη ε πγεία φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ, ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπα µε απαηηεηηθέο θαη δχζθνιεο ζπλζήθεο δσήο. ηα 

πιαίζηα απηά ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα δνπλ µε ηελ ρξφληα θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ 

παηδηνχ θαη µε ηελ αβεβαηφηεηα γηα ηελ πηζαλή εκθάληζε κειινληηθψλ ππνηξνπψλ 
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ηεο αζζέλεηαο. Μεηά απφ έξεπλεο έρνπλ ζεκεησζεί νξηζκέλα πεξηζηαηηθά πνπ νη 

γνλείο θαη ηα αδέιθηα πάζρνπλ απφ θάπνηεο ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο. Ζ νηθνγελεηαθή 

ζεξαπεία εθαξκφδεηαη γηα λα αληηκεησπηζηνχλ πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζπκπηψκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε έλα κέινο ηεο θαη εζηηάδεη ζπρλά ζηα πξνβιήκαηα ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο. Ζ ζεξαπεία απηή έρεη αλαπηπρζεί θαη πιένλ πεξηέρεη έλα επξχ θάζκα 

κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ  πνπ επηθεληξψλνληαη ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλφηεηα 

(Hymovich, 1989).  

Κάζε ςπρηθή δηαηαξαρή απαηηεί δηαθνξεηηθφ ηχπν νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο. ε 

ζνβαξέο πεξηπηψζεηο πνπ απνηεινχλ θιηληθά πεξηζηαηηθά ςπρνπαζνινγίαο, ε 

νηθνγελεηαθή ζεξαπεία ζπλδπάδεηαη κε ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή, ψζηε λα έρεη 

κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. ηφρνο ηεο είλαη ε κείσζε ηνπ εθθξαζκέλνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, ε βειηίσζε ηεο αληίιεςεο ηεο δηαηαξαρήο, θαζψο παξέρεη ζηηο 

νηθνγέλεηεο δεμηφηεηεο θαη ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζπκπησκάησλ. 

Καηά θχξην ιφγν, νη ηαθηηθέο θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο 

εμαηνκηθεχνληαη, ζχκθσλα κε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην βαζκφ 

ζνβαξφηεηα ηεο δηαηαξαρήο ηνπ θάζε αηφκνπ. Παξάιιεια, έλαο επηπιένλ 

παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηνπ πιαηζίνπ ζεξαπείαο είλαη θαη ηα γλσξίζκαηα ηεο 

νηθνγέλεηαο (Απδή & Ρνχζζε, 2010). 

Ζ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο, έρεη αλαγλσξηζηεί δηεζλψο, 

σο κία απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε παηδνςπρηαηξηθψλ 

δηαηαξαρψλ. χκθσλα κε απηή, ηα κέιε ελφο ζπζηήκαηνο, φπσο ε νηθνγέλεηα, 

βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή δπλακηθή αιιειεπίδξαζε. Ζ ςπρνπαζνινγία ηνπ παηδηνχ 

πξνζεγγίδεηαη εθ’ φιεο ηεο χιεο, ζεσξψληαο φηη ην «ζχκπησκα» ηνπ παηδηνχ 

απνηειεί έλδεημε ηεο αδπλακίαο πξνζαξκνγήο ηεο νηθνγέλεηαο ζε λέεο θάζεηο ή ζε 

θάπνηα αιιαγή. ηελ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ζθνπφο ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο 

δελ είλαη ην κεκνλσκέλν άηνκν, δει. ην παηδί, αιιά ην ζχζηεκα ησλ ζρέζεσλ κέζα 

ζην νπνίν αλήθεη.  Σν παηδί απεγθισβίδεηαη απφ ηελ άηπρε ζέζε ηνπ 

«πξνβιεκαηηθνχ» κέινπο θαη επηθεληξψλεηαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ, γηα ηελ 

ελεκέξσζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηνπ παηδηνχ. ηε ζπλέρεηα, 

ν ζεξαπεπηήο αλαθαιχπηεη ηξφπνπο παξέκβαζεο θαη δίλεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

θαηεχζπλζε ζηε ζεξαπεία κε φιε ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο γνλείο ή θαη κε έλα κφλν 

άηνκν (Απδή & Ρνχζζε, 2010). 

Όζνλ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε θαξθίλν, ην γεγνλφο απηφ αιιάδεη ηηο 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Γηα λα θαηνξζψζεη ε νηθνγέλεηα λα δηαηεξήζεη κηα ηζνξξνπία, 
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είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα επηζηξέςεη, φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα, ζηε δσή πνπ είρε 

πξηλ ηε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ. Απηφ ζπλεπάγεηαη κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Σα παηδηά θαη 

νη έθεβνη πνπ έρνπλ επηβηψζεη απφ θαξθίλν ρξεηάδνληαη επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε, 

νξηζκέλεο θνξέο, γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο πνπ νθείινληαη 

ζηελ αζζέλεηα, θαζψο θαη ηηο ελδννηθνγελεηαθέο αιιαγέο (Kyngas, 2001). 
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πκπεξάζκαηα – Δπίινγνο 

 

Ζ αζζέλεηα ηνπ θαξθίλνπ, φπσο πξναλαθέξακε, απνηειεί κηα άθξσο επηθίλδπλε 

λφζν θαη είλαη κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο ζαλάηνπ ζηνπο ελήιηθεο θαη ηα παηδηά. 

Βέβαηα ε εμέιημε θαη ε ζπλερήο αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ 

κέζσλ έρνπλ βνεζήζεη ηδηαηηέξσο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε θαη 

ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έρεη απμεζεί ν αξηζκφο ησλ επηδψλησλ 

απφ παηδηθφ θαξθίλν (Servitzoglou, 2009). 

Όιε ε δηαδηθαζία, απ’ ηελ φπνηα πεξλάεη έλα παηδί γηα λα θαηαθέξεη λα «ληθήζεη» 

ηελ αζζέλεηα, απνηειεί κηα εμαηξεηηθά ηξαπκαηηθή εκπεηξία γηα ην παηδί θαη έρεη 

αληίθηππν ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ. Σν θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη, δηφηη 

ε ζσκαηηθή πγεία έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ ςπρηθή. ηελ επηξξνή πνπ έρεη ε 

ζσκαηηθή ζηελ ςπρηθή πγεία, ζπληεινχλ δηάθνξνη παξάγνληεο φπσο ε θχζε θαη ε 

ζνβαξφηεηα ηεο αζζέλεηαο, θαζψο θαη ην ζηάδην ηεο πάζεζεο. Αλάινγα, ινηπφλ κε 

ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, αιιάδεη ε δσή ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη ε πνηφηεηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ. Απφ ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

ππάξρνπλ αδηακθηζβήηεηεο ελδείμεηο φηη ηα παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ φγθν ζηνλ 

εγθέθαιν, ν νπνίνο επεξεάδεη ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα αληηκεησπίδνπλ πην 

πνιιέο δπζθνιίεο ζε φια ηα επίπεδα ηεο δσήο ηνπο. 

Δίλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν, ηα παηδηά θαη νη έθεβνη πνπ έρνπλ επηβηψζεη απφ 

θαξθίλν λα εκθαλίδνπλ, θάπνηεο ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο,  αθφκα θαη πνιχ θαηξφ 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεξαπείαο. ’ απηφ ζπκβάιινπλ αξθεηνί παξάγνληεο φπσο 

είλαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ ή ηνπ εθήβνπ, ην θχιν, ε ειηθία, νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαζψο θαη ην νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

παξαζέηνληαη ζην δεχηεξν θεθάιαην θαίλεηαη φηη ηα θνξίηζηα παξνπζηάδνπλ 

εληνλφηεξα θαη ζπρλφηεξα ζπκπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα ςπρνινγηθή 

δηαηαξαρή, απ’ φηη ηα αγφξηα. Δπίζεο, ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη 

θπξίσο ζηελ εθεβεία, ε νπνία απνηειεί κηα θξίζηκε πεξίνδν γηα ηελ δσή ηνπ λένπ. 

Ζ αζζέλεηα ηνπ θαξθίλνπ απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην ζέκα, ην νπνίν εθηφο απφ 

ηελ επηξξνή ζηνλ ςπρηθφ θφζκν ηνπ παηδηνχ έρεη αληίθηππν θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπ 

ππφζηαζε. Ζ θνηλσληθή δσή, πεξηιακβάλεη ηηο ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κε ηνπο 

γνλείο θαη ηα αδέξθηα θαζψο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ 

εθήβνπ κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπ. Σν παηδί θαη ν έθεβνο ρξεηάδνληαη ζηήξημε θαηά 

ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ηελ ζεξαπεία, γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ επηηπρψο 
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ζηηο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε αζζέλεηα. Οη δπν θχξηεο πεγέο ζηήξημεο γηα ηα παηδηά 

είλαη ε νηθνγέλεηα, νη θίινη θαη νη ζπκκαζεηέο. ε απηή ηε δχζθνιε πεξίνδν, ε 

κεηέξα βνεζάεη ηδηαηηέξσο, ζηελ επηηπρεκέλε πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ. Παξάιιεια, 

παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ε ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ε ζηήξημε ηνπ ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ.  Δπίζεο, δπζθνιίεο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαη ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. Σέινο νη νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ απηψλ είλαη πνιχ πηζαλφλ λα 

αληηκεησπίζνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, ιφγσ ησλ δαπαλεξψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο.  

Οη ελ ιφγσ δπζθνιίεο ζε θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ επίπεδν κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ κε νξηζκέλεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη παξεκβάζεηο. Δπηπιένλ 

νη εηδηθνί κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Μηα απνδεδεηγκέλα απνηειεζκαηηθή 

ζεξαπεία ησλ ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ, πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά θαη νη έθεβνη 

πνπ έρνπλ επηβηψζεη απφ θαξθίλν, είλαη ε γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηθή πξνζέγγηζε. 

Βέβαηα ζε πνιχ ζνβαξέο θιηληθέο πεξηπηψζεηο ζπληζηάηαη ν ζπλδπαζκφο 

ςπρνινγηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο. 

Σα παηδηά θαη νη έθεβνη πνπ πάζρνπλ απφ θαξθίλν απνηεινχλ κηα εμαηξεηηθά 

επάισηε θνηλσληθή νκάδα, ε νπνία ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε θαη θαηαλφεζε. 

Σν ζέκα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη κεηά ηελ ζεξαπεία ε νκάδα απηή 

απαηηεί πεξεηαίξσ έξεπλα θαη κειέηε, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ πεξηζζφηεξεο 

βνεζεηηθέο παξεκβάζεηο.  
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