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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας μελέτης μικτών μεθόδων ήταν η διερεύνηση του πένθους
των γονιών μετά το θάνατο του παιδιού τους από χρόνιο νόσημα σε συνάρτηση με τις
ανάγκες τους για στήριξη την περίοδο που το παιδί νοσούσε και μετά το θάνατο του.
Στην μελέτη συμμετείχαν γονείς (Ν=56) παιδιών που είχαν νοσηλευτεί σε δημόσιο
ογκολογικό νοσοκομείο παίδων της Αθήνας. Πενήντα έξι ημι-δομημένες συνεντεύξεις
διεξήχθησαν και αναλύθηκαν με τη Θεμελιωμένη Θεωρία. Τα ερωτηματολόγια
Inventory of Complicated Grief, Multidimensional Scale of Perceived Social Support
και WHOQOL-BREF χορηγήθηκαν για την διερεύνηση της σχέσης της κοινωνικής
στήριξης με τον θρήνο των γονιών.
Οι εμπειρίες των γονιών από την περίοδο που το παιδί νοσούσε βρέθηκαν να
σχετίζονται με το θρήνο τους μετά το θάνατο του παιδιού. Παράγοντες που επηρεάζουν
το θρήνο τους αφορούν την φροντίδα που έλαβε το παιδί όταν νοσούσε και την στήριξη
που οι ίδιοι είχαν πριν και μετά το θάνατο του παιδιού. Σημαντικές πηγές στήριξης στο
πένθος αποτελούν η οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο των γονιών. Στην
παρούσα μελέτη η κοινωνική στήριξη βρέθηκε να επιδρά θετικά στην ποιότητα ζωής
των γονιών και να μειώνει τον περιπλεγμένο θρήνο. Ένα σημαντικό ποσοστό των
γονιών, ωστόσο, είχε περιπλεγμένο θρήνο. Κανένας γονιός στην παρούσα μελέτη δεν
συμμετείχε σε πρόγραμμα στήριξης στο πένθος στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε το
παιδί του. Η συνέχεια στην παροχή στήριξης από το προσωπικό του νοσοκομείου μετά
το θάνατο του παιδιού, ωστόσο, αναδεικνύεται σε σημαντική ανάγκη των γονιών.
Περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη προκειμένου να διερευνηθούν άλλοι
παράγοντες που σχετίζονται με τον περιπλεγμένο θρήνο και να ταυτοποιηθούν και
αξιολογηθούν οι πρακτικές παροχής στήριξης στο πένθος που ακολουθούνται από τα
δημόσια ογκολογικά νοσοκομεία παίδων στην Ελλάδα.
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ABSTRACT
The main aim of this mixed methods study was to explore parental grief after
the death of a child to chronic illness. The support that parents sought or received in
correlation with their needs during the period their child was ill and after his/her death
was explored. Parents (N=56) of children who had been hospitalized in a public
pediatric oncology unit in Athens participated in the study. Fifty six semi-structured
interviews were conducted and analyzed using Grounded Theory Methods. The
inventories WHOQOL-BREF, Multidimensional Scale of Perceived Social Support
and Inventory of Complicated Grief were administered.
Parents’ experiences during the period the child was hospitalized were found to
be related to their grief after the child’s death. Factors that influence their grief were
related to the care the child received during hospitalization and the support parents had
before and after the child’s death. Parents’ family and social network are essential
sources of support in bereavement. Social support was found to improve the quality of
life of bereaved parents and to reduce complicated grief. A considerable percentage of
the parents who participated in the research, however, suffered complicated grief. None
of the parents in the study received formal bereavement support from the hospital where
their child had been treated. However, continuity in the provision of support from the
medical staff after the child’s death is important to parents.
Further research is necessary for the identification of other factors contributing
to complicated grief and the identification and evaluation of bereavement follow-up
care provided by public pediatric oncology hospitals in Greece.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1.1 Θρήνος – Πένθος
Το πένθος είναι μια οδυνηρή εμπειρία, κοινή για τους περισσότερους ανθρώπους,
οι οποίοι κάποια στιγμή στη ζωή τους θα έρθουν αντιμέτωποι με την απώλεια ενός
σημαντικού για εκείνους ατόμου. Σύμφωνα με τη Rando (1993) ο θρήνος είναι μια
φυσιολογική ενδοψυχική διεργασία μετά από μία απώλεια, η οποία, ωστόσο,
παρουσιάζει σημαντικές ατομικές διαφορές τόσο στην ένταση των αντιδράσεων όσο
και στη διάρκειά τους (Bonanno & Kaltman, 2001). Οι όροι θρήνος και πένθος
χρησιμοποιούνται εναλλακτικά στη βιβλιογραφία, συχνά χωρίς να διαφοροποιούνται
ως προς τη σημασία τους. Οι ερευνητές, ωστόσο, επισημαίνουν ότι ο όρος πένθος
αναφέρεται στο γεγονός της απώλειας ενός σημαντικού άλλου, ενώ ο όρος θρήνος
περιγράφει τις συναισθηματικές, γνωστικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις σε αυτή
την απώλεια (Zisook, Simon, Reynolds III, Pies, Lebowitz, Young et al., 2010).
Σύμφωνα με τους Bonanno και Kaltman (2001) τον πρώτο χρόνο μετά την απώλεια
ενός αγαπημένου ατόμου οι περισσότεροι πενθούντες θα βιώσουν τέσσερις
διαφορετικούς τύπους δυσλειτουργίας: γνωστικές διαταραχές, συναισθηματικές
διαταραχές, προβλήματα υγείας και διαταραχές στην κοινωνική και επαγγελματική
ζωή. Ένα σημαντικό ποσοστό πενθούντων δεν θα εκδηλώσει σημαντικές
δυσλειτουργίες, ενώ ένα μικρό ποσοστό θα εκδηλώσει έντονες και με μεγαλύτερη
διάρκεια εκδηλώσεις των ίδιων δυσλειτουργιών, οι οποίες παραπέμπουν σε
περιπλεγμένο θρήνο.
Οι γνωστικές διαταραχές μετά το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου μπορεί να
εκδηλώνονται με δυσκολία αποδοχής του θανάτου, αποδιοργάνωση και έντονη
ενασχόληση με την απώλεια (Shuchter & Zisook, 1993). Τους πρώτους μήνες μετά την
απώλεια οι πενθούντες βιώνουν αβεβαιότητα για το μέλλον (Horowitz, Siegel, Holen,
Bonanno, Milbrath & Stinson, 1997), διαταραχές στην εικόνα του εαυτού και στην
ταυτότητά τους (Shuchter & Zisook, 1993) και αναζητούν τρόπους να αποδώσουν
νόημα στην απώλεια (Schwatzberg & Janoff-Bulman, 1994). Σε ότι αφορά τις
συναισθηματικές εκδηλώσεις του θρήνου, η έντονη αναζήτηση του αποθανόντα και η
επιθυμία επανασύνδεσης μαζί του αποτελούν τον πυρήνα της διαδικασίας του θρήνου
(Horowitz et al., 1997. Parkes, 1970). Οι πενθούντες ενδέχεται να εκδηλώσουν θυμό,
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εχθρότητα, φόβο, ενοχές, θλίψη, άγχος και μοναξιά (Bonanno & Keltner, 1997.
Kavangh, 1990). Τα προβλήματα υγείας που έχουν αναφερθεί να σχετίζονται με το
θρήνο μετά την απώλεια ενός αγαπημένου ατόμου είναι υψηλή αρτηριακή πίεση,
καρδιακές παθήσεις, καρκίνος, διαταραχές στην πρόσληψη τροφής, διαταραχές ύπνου,
κεφαλαλγίες (Prigerson, Bierhals, Kasl, Reynolds, Shear, Day et al., 1997). Οι
διαταραχές στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή εκδηλώνονται με κοινωνική
απόσυρση και απομόνωση των πενθούντων ή αδυναμία να επιτελέσουν τους
κοινωνικούς ή επαγγελματικούς τους ρόλους (Bonanno & Kaltman, 2001).

1.2 Περιπλεγμένος θρήνος
1.2.1 Χαρακτηριστικά περιπλεγμένου θρήνου
Μετά το θάνατο ενός σημαντικού ατόμου ακολουθεί μια περίοδος θρήνου κατά την
οποία οι περισσότεροι ενήλικες δεν παρουσιάζουν σημαντικά ψυχικά ή σωματικά
προβλήματα (Bonanno, Wortman, Lehman, Tweed, Haring, Sonnega et al., 2002). Με
την πάροδο του χρόνου οι πενθούντες επιστρέφουν στα επίπεδα λειτουργικότητας που
είχαν πριν την απώλεια, το ενδιαφέρον τους για νέες δραστηριότητες ανανεώνεται και
η απώλεια αφομοιώνεται στη ζωή τους (Zisook et al., 2010). Ωστόσο, για μία
μειονότητα ατόμων που πενθούν η αφομοίωση αυτή δεν πραγματοποιείται και
εκδηλώνονται πιο σύνθετες αντιδράσεις θρήνου. Για την περιγραφή των πιο σύνθετων
αντιδράσεων θρήνου έχουν χρησιμοποιηθεί διαχρονικά οι όροι «παθολογικός θρήνος»,
«παρατεταμένος θρήνος», «τραυματικός θρήνος» και «περιπλεγμένος θρήνος» (Zisook
et al., 2010). Εκτιμάται ότι ποσοστό 7% με 20% των ατόμων που πενθούν βιώνουν
περιπλεγμένο θρήνο (Byrne & Raphael, 1994. Kersting, Brahler, Glaesmer & Wagner,
2011. Middleton, Burnett, Raphael & Martinek, 1996. Prigerson, Bierhals, Kasl,
Reynolds, Shear, Newsom et al., 1996).
Η διάκριση ανάμεσα στον περιπλεγμένο και στον φυσιολογικό θρήνο δεν είναι
εύκολη. Οι Horowitz και συν. (1997) τονίζουν ότι ο θρήνος αποτελεί ένα συνεχές στο
οποίο βρίσκονται οι φυσιολογικές και οι παθολογικές εκφάνσεις του και διακρίνουν
τον παθολογικό από το φυσιολογικό θρήνο ως προς την ένταση και τη διάρκεια των
συμπτωμάτων. Ο περιπλεγμένος θρήνος χαρακτηρίζεται από έντονη επιθυμία για τον
αποθανόντα, δυσπιστία για την απώλεια, θυμό, πικρία και άρνηση αποδοχής της
πραγματικότητας του θανάτου. Ο πενθών κατακλύζεται από σκέψεις σχετιζόμενες με
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την απώλεια, αποφεύγει μέρη, άτομα ή δραστηριότητες που του θυμίζουν τον
αποθανόντα, παρουσιάζει μειωμένο ενδιαφέρον για τη ζωή και βιώνει έντονα και
οδυνηρά συναισθήματα (Shear & Shair, 2005).
Οι Horowitz και συν. (1997) προτείνουν τα ακόλουθα κριτήρια για τη διάγνωση
του περιπλεγμένου θρήνου: α) πένθος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 14 μηνών
και β) παρουσία τριών συμπτωμάτων τον τελευταίο μήνα, η ένταση των οποίων
παρακωλύει την καθημερινή λειτουργικότητα. Τα επτά προτεινόμενα συμπτώματα
είναι: 1) σκέψεις ή φαντασιώσεις για τον αποθανόντα οι οποίες υπάρχουν παρά την
επιθυμία του πενθούντα, 2) έντονη λαχτάρα ή επιθυμία επαφής με τον αποθανόντα, 3)
έντονα συναισθήματα σχετιζόμενα με την απώλεια, 4) αίσθημα μοναξιάς, 5)
προσπάθεια να αποφευχθεί η επαφή με οτιδήποτε θυμίζει τον αποθανόντα, 6)
διαταραχή του ύπνου, 7) απώλεια ενδιαφέροντος για εργασία, κοινωνικές σχέσεις και
δραστηριότητες αναψυχής.

1.2.2 Περιπλεγμένος θρήνος ως διακριτή ψυχική διαταραχή
Μέχρι πρόσφατα ο περιπλεγμένος θρήνος δεν συμπεριλαμβανόταν στα εγχειρίδια
κατάταξης των ψυχικών διαταραχών όπως το DSM και το ICD καθώς ο θρήνος
θεωρείται μια φυσιολογική απάντηση στο θάνατο ενός αγαπημένου ατόμου. Ωστόσο,
στην αναθεωρημένη έκδοση του DSM (DSM-5) ο φυσιολογικός θρήνος διαχωρίζεται
από τον περιπλεγμένο, για τον οποίο χρησιμοποιείται ο όρος “Persistent Complex
Bereavement Disorder” και προτείνονται προσωρινά διαγνωστικά κριτήρια στο
παράρτημα “Conditions for Further Study”. Η διαταραχή αυτή χαρακτηρίζεται από
έντονη θλίψη και επιθυμία για τον αποθανόντα για διάστημα μεγαλύτερο των 12
μηνών, σκέψεις για την απώλεια, δυσκολία αποδοχής του θανάτου, δυσκολίες στην
δημιουργία νέων σχέσεων και στην ενασχόληση με δραστηριότητες και αίσθημα ότι η
ζωή δεν έχει νόημα (Arizmendi & O’Connor, 2015).
Πολλοί ερευνητές τάσσονται υπέρ της αναγνώρισης του περιπλεγμένου θρήνου ως
μια διακριτή ψυχική διαταραχή (Bonanno, Neria, Mancini, Coifman, Litz & Insel,
2007. Lichtenthal, Cruess & Prigerson, 2004. Prigerson, Horowitz, Jacobs, Parkes,
Aslan, Goodkin et al., 2009. Simon, Wall, Keshaviah, Dryman, LeBlanc & Shear, 2011.
Zisook et al., 2010). Οι Lichtenthal και συν. (2004) επιχειρηματολογούν υπέρ της
αναγνώρισης διακριτών συμπτωμάτων του περιπλεγμένου θρήνου και της ένταξης του
στα εγχειρίδια κατάταξης των ψυχικών διαταραχών. Καθώς τα συμπτώματα του
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θρήνου είναι παρόμοια με αυτά της Διαταραχής μετά από Τραυματικό Στρες (PostTraumatic Stress Disorder), της Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής (Major
Depressive Disorder) και της Γενικευμένης Αγχώδους Διαταραχής (Anxiety Disorder)
η διάκριση του περιπλεγμένου θρήνου είναι συχνά δύσκολη (Horowitz, Stinson,
Fridhandler, Milbrath, Redington & Ewert, 2013). Οι υποστηρικτές της αναγνώρισης
του περιπλεγμένου θρήνου ως διακριτής ψυχικής διαταραχής τονίζουν πως τα
πυρηνικά συμπτώματα του περιπλεγμένου θρήνου, όπως η αναζήτηση του
αποθανόντα, διαφέρουν από αυτά άλλων ψυχικών διαταραχών, όπως η κατάθλιψη και
η διαταραχή μετά από τραυματικό στρες και επηρεάζουν σημαντικά τη
λειτουργικότητα των πενθούντων. Τα άτομα με συμπτώματα περιπλεγμένου θρήνου
δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία με αντικαταθλιπτικά σε αντίθεση με τα άτομα με
κατάθλιψη (Prigerson et al., 2009), ενώ οι παρεμβάσεις που εστιάζουν στα πυρηνικά
συμπτώματα του θρήνου είναι πιο αποτελεσματικές από τις παρεμβάσεις
αντιμετώπισης της κατάθλιψης (Shear, Frank, Houck & Reynolds, 2005). Η
πλειοψηφία των πενθούντων με περιπλεγμένο θρήνο θα βιώσει και άλλα ψυχολογικά
προβλήματα, όπως κατάθλιψη και αυτοκτονικό ιδεασμό, προβλήματα υγείας, όπως
καρκίνο και υψηλή αρτηριακή πίεση και διαταραχές στην λειτουργικότητα
(Lichtenthal et al., 2004. Prigerson et al., 2009). Επιπλέον, το πυρηνικό σύμπτωμα της
έντονης αναζήτησης του αποθανόντα είναι κοινό σε άτομα που προέρχονται από
διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα (Lichtenthal et al., 2004).
Υπέρ της ένταξης του περιπλεγμένου θρήνου στο DSM-5 και στο ICD-11
τάσσονται οι Prigerson και συν. (2009) οι οποίοι προτείνουν τα ακόλουθα διαγνωστικά
κριτήρια:
1. Έντονη επιθυμία για τον αποθανόντα και έντονο σωματικό και ψυχικό
υποφέρειν ως αποτέλεσμα της ανικανοποίητης επιθυμίας για επανασύνδεση
2. Ο πενθών παρουσιάζει πέντε ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
•

Μειωμένη αίσθηση εαυτού

•

Δυσκολία αποδοχής της απώλειας

•

Αποφυγή αναμνήσεων σχετικών με την απώλεια

•

Δυσκολία να εμπιστευτεί τους άλλους

•

Πικρία ή θυμό για την απώλεια

•

Δυσκολία να προχωρήσει στη ζωή του

•

Μούδιασμα – απουσία συναισθήματος
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•

Αίσθημα ότι η ζωή δεν έχει νόημα

•

Αισθάνεται σοκαρισμένος, συγκλονισμένος από την απώλεια

3. Η διάγνωση δεν πρέπει να γίνεται σε διάστημα μικρότερο των 6 μηνών από το
θάνατο
4. Προκαλούνται σημαντικές διαταραχές στην κοινωνική, επαγγελματική ζωή
των πενθούντων ή σε άλλους σημαντικούς τομείς λειτουργικότητας
5. Διαφορική διάγνωση από Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή, Γενικευμένη
Αγχώδη Διαταραχή, Διαταραχή μετά από Τραυματικό Στρες.
Η αναγνώριση του περιπλεγμένου θρήνου ως ψυχική διαταραχή έχει δεχθεί και
αρνητική κριτική. Οι επικριτές της ένταξης του περιπλεγμένου θρήνου στα εγχειρίδια
ψυχικών διαταραχών υποστηρίζουν πως ο ψυχικός πόνος που προκαλείται από την
απώλεια ενός αγαπημένου ατόμου είναι φυσιολογικός, δεν πρέπει να ιατρικοποιείται
και επισημαίνουν τον κίνδυνο υπέρ-διάγνωσης. Επιπλέον, επιχειρηματολογούν πως
καθώς το πένθος διαφοροποιείται σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια είναι αδύνατο
να οριστούν διαγνωστικά κριτήρια που να ισχύουν για όλα τα πολιτισμικά
περιβάλλοντα (Bryant, 2012).

1.2.3 Παράγοντες κινδύνου εμφάνισης περιπλεγμένου θρήνου
Οι Lobb, Kristjanson, Aoun, Monterosso, Halkett και Davies (2010) αναγνωρίζουν
παράγοντες κινδύνου εμφάνισης περιπλεγμένου θρήνου, οι οποίοι σχετίζονται με
προηγούμενες απώλειες, τη σχέση με τον αποθανόντα, τις συνθήκες θανάτου, την
προετοιμασία για το θάνατο και την αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη. Οι Meert,
Donaldson, Newth, Harrison, Berger, Zimmerman και συν. (2010) αναφέρουν ως
παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση περιπλεγμένου θρήνου στα άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας: α) τις δυσκολίες κατά την παιδική ηλικία, όπως η κακοποίηση, β) το άγχος
αποχωρισμού στην παιδική ηλικία, γ) την ποιότητα του γάμου και δ) τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τη Shear (2012) τα άτομα που βιώνουν την απώλεια του
παιδιού τους ή του συντρόφου με τον οποίον έζησαν όλη τη ζωή τους έχουν
περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν περιπλεγμένο θρήνο. Σε έρευνα των
Kersting και συν. (2011) σε δείγμα 2520 ατόμων οι γονείς που είχαν χάσει το παιδί
τους παρουσίαζαν τα μεγαλύτερα ποσοστά περιπλεγμένου θρήνου. Υψηλά ποσοστά
περιπλεγμένου θρήνου βρέθηκαν και σε άτομα που είχαν χάσει τον ή την σύντροφό
τους. Άλλοι παράγοντες που σχετίζονταν με τον περιπλεγμένο θρήνο ήταν το φύλο, με
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τις γυναίκες να έχουν μεγαλύτερα ποσοστά, το χαμηλό εισόδημα και η αιτία θανάτου.
Οι Middleton, Raphael, Burnett και Martinek (1998) και Sanders (1979) αναφέρουν
πως ο θρήνος των πενθούντων γονιών είναι μεγαλύτερης διάρκειας και πιο έντονος σε
σχέση με το θρήνο μετά την απώλεια συζύγου.
Σε ότι αφορά το θρήνο γονιών οι παράγοντες που αναφέρονται να σχετίζονται με
την εμφάνιση περιπλεγμένου θρήνου είναι: α) η ηλικία του παιδιού (Wijngaards-de
Meij, Stroebe, Schut, Stroebe, van den Bout et al., 2005), β) το φύλο των γονιών
(Dyregov & Matthiesen, 1991. Schwab, 1996), γ) η αιτία του θανάτου (Hazzard,
Weston & Gutterres, 1992. Keesee, Currier & Neimeyer, 2008. Wijngaards-de Meij et
al., 2005) και δ) τα εναπομείναντα παιδιά (Wijngaards-de Meij et al., 2005). Σε έρευνα
των Meert και συν. (2010) που μελετούσε τους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση
περιπλεγμένου θρήνου σε γονείς το παιδί των οποίων είχε πεθάνει σε μονάδα εντατικής
θεραπείας, το φύλο του γονιού, η αιτία θανάτου, ο δεσμός προσκόλλησης και το
μορφωτικό επίπεδο βρέθηκαν να σχετίζονται με τον περιπλεγμένο θρήνο.
Συγκεκριμένα, οι ανύπαντρες μητέρες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο παρουσίαζαν
υψηλότερα επίπεδα περιπλεγμένου θρήνου. Σύμφωνα με τους Meert, Shear, Newth,
Harrison, Berger, Zimmerman και συν. (2011) οι γονείς που έχουν χάσει το μοναδικό
τους παιδί προσαρμόζονται δυσκολότερα από τους γονείς που έχουν και άλλα παιδιά.

1.3 Προπαρασκευαστικός θρήνος
Ο όρος προπαρασκευαστικός θρήνος αναφέρεται σε μια διαδικασία θρήνου που
προηγείται του θανάτου (Aldrich, 1974). Σύμφωνα με τη Rando (2000) ο
προπαρασκευαστικός θρήνος είναι μια πρώιμη διεργασία θρήνου για μια επικείμενη
απώλεια ή για το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου η οποία διευκολύνει την
προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα. Το φαινόμενο αυτό συμπεριλαμβάνει τη
διαδικασία

του

σχεδιασμού

και

της

ψυχολογικής

αναδιοργάνωσης

που

ενεργοποιούνται και ξεκινούν ως απάντηση στην επικείμενη απώλεια ενός αγαπημένου
προσώπου αλλά και την αναγνώριση απωλειών που σχετίζονται με το παρελθόν, το
παρόν και το μέλλον. Η πλειοψηφία των ερευνών που μελετούν τον
προπαρασκευαστικό θρήνο διεξήχθησαν κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960 σε δείγμα
γονιών παιδιών με καρκίνο (Sweeting & Gilhooly, 1990).
Οι D’Agostino, Berlin-Romalis, Jovcevska και Barrera (2008) αναφέρουν πως ο
θρήνος των γονιών ξεκινάει πριν από το θάνατο του παιδιού. Σύμφωνα με τους
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Παπαδάτου και Αναγνωστόπουλο (1999) όταν η υγεία του παιδιού επιδεινώνεται, οι
ελπίδες για ίαση μειώνονται και η απειλή του θανάτου γίνεται έντονα αισθητή. Η
αναγνώριση ότι ο θάνατος του παιδιού είναι αναπόφευκτος ενεργοποιεί μια διαδικασία
θρήνου που προετοιμάζει ψυχολογικά τους γονείς για τον επικείμενο θάνατο. Ο θρήνος
που βιώνεται εν όψει του επικείμενου θανάτου δεν υποκαθιστά ούτε μειώνει το θρήνο
που ακολουθεί κατά την περίοδο του πένθους. Προετοιμάζει ψυχολογικά τα μέλη της
οικογένειας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες που θα προκύψουν μετά
το θάνατο του παιδιού. Η συνειδητοποίηση ότι το παιδί θα πεθάνει προκαλεί στους
γονείς έντονα συναισθήματα όπως σοκ, άγχος, ενοχές, θυμό και ψυχολογικό πόνο
(D’Agostino et al., 2008). Παράλληλα, ωστόσο, μπορεί να τους προετοιμάσει για τον
επερχόμενο θάνατο και να τους δώσει τη δυνατότητα να πάρουν σημαντικές
αποφάσεις. Οι Rini και Loriz (2007), οι οποίοι μελέτησαν τη συσχέτιση του
προπαρασκευαστικού θρήνου με το πένθος των γονιών μετά το θάνατο του παιδιού
τους από χρόνιο νόσημα, αναφέρουν πως η προετοιμασία για το θάνατο του παιδιού
βοηθούσε τους γονείς στο πένθος τους. Συγκεκριμένα, οι γονείς εκτίμησαν τη
δυνατότητα που τους δόθηκε να ολοκληρώσουν εκκρεμότητες, να μείνουν κοντά στο
παιδί και να το κρατήσουν όση ώρα ήθελαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΕΝΘΟΥΣ
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2.1 Ψυχαναλυτική προσέγγιση – Freud και Lindemann
Σύμφωνα με τους Davies (2004) και Rothaupt και Becker (2007) η μελέτη του
θρήνου στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες ξεκινάει από τον Freud (1914-1916), ο
οποίος στο κλασικό του έργο “Mourning and Melancholia” πρότεινε ότι ο θρήνος
επιτελεί συγκεκριμένο έργο (grief work), το οποίο αφορά στη σταδιακή αποδέσμευση
συναισθηματικής ενέργειας από τον αποθανόντα. Όταν ένα αγαπημένο άτομο πεθαίνει
η λιβιδινική ενέργεια παραμένει δεσμευμένη σε αναμνήσεις και σκέψεις για τον
αποθανόντα. Προκειμένου ο πενθών να έχει πρόσβαση σε αυτή την ενέργεια πρέπει να
διακόψει τους συναισθηματικούς δεσμούς του με το αγαπημένο άτομο που έχει
πεθάνει. Όταν ο πενθών δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει το «έργο θρήνου» τότε
αυξάνονται οι πιθανότητες πρόκλησης ψυχικής ασθένειας και προβλημάτων υγείας. Το
μοντέλο του «έργου θρήνου» τονίζει την αναγκαιότητα άμεσης επιστροφής σε
«φυσιολογικά» επίπεδα λειτουργικότητας (Hall, 2014).
Σύμφωνα με τους Boerner και Heckhausen (2003) και Davies (2004) το
θεωρητικό μοντέλο του Freud δεν ταίριαζε με την προσωπική του εμπειρία μετά το
θάνατο της κόρης του, καθώς εννιά χρόνια μετά το θάνατο της ο Freud έγραψε σε ένα
φίλο του ο οποίος είχε χάσει το γιο του: «Αν και γνωρίζουμε πως μετά από μια τέτοια
απώλεια το κρίσιμο στάδιο του θρήνου θα υποχωρήσει, επίσης γνωρίζουμε ότι θα
παραμείνουμε απαρηγόρητοι και ποτέ δε θα βρούμε υποκατάστατο. Ό,τι και αν καλύψει
το κενό, ακόμα και αν το καλύψει πλήρως, παρόλα αυτά παραμένει κάτι άλλο. Στην
πραγματικότητα, έτσι πρέπει να είναι. Είναι ο μόνος τρόπος να διαιωνίσουμε την αγάπη
που δε θέλουμε να εγκαταλείψουμε» (Davies, 2004, p.507-508).
Αργότερα ο Lindemann (1944) θα διαχωρίσει το θρήνο σε φυσιολογικό και
παθολογικό και θα υποστηρίξει ότι προκειμένου να επιτευχθεί επίλυση του θρήνου το
άτομο πρέπει να διακόψει τους συναισθηματικούς δεσμούς με τον αποθανόντα, να
προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον από το οποίο ο αποθανών απουσιάζει και να
δημιουργήσει νέες σχέσεις.
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2.2 Παραδοσιακές προσεγγίσεις θρήνου
2.2.1 Στάδια θρήνου - Kübler-Ross
Το μοντέλο των πέντε σταδίων της Kübler-Ross (1969) βασίζεται στο έργο της
με ασθενείς που πέθαιναν. Αρχικά η Kübler-Ross περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο
ένας ασθενής αντιδρά στον επικείμενο θάνατο, ενώ αργότερα τα στάδια του θανάτου
συνδέθηκαν με τα στάδια του θρήνου (Hall, 2014). Σύμφωνα με το εν λόγω μοντέλο
μετά την απώλεια ενός σημαντικού ατόμου ο πενθών θα περάσει από τα εξής στάδια
θρήνου: α) το στάδιο της άρνησης, β) το στάδιο του θυμού και των ενοχών, γ) το στάδιο
της διαπραγμάτευσης, δ) το στάδιο της κατάθλιψης και ε) το στάδιο της αποδοχής.
Σύμφωνα με το μοντέλο της Kübler-Ross τα στάδια ακολουθούν μια γραμμική πορεία
και προκειμένου να προχωρήσει ο πενθών στο επόμενο στάδιο θα πρέπει να έχει
ολοκληρώσει το προηγούμενο (Rothaupt & Becker, 2007).

2.2.2 Στάδια θρήνου - Bowlby και Parkes
O Bowlby (1998), βασισμένος στην ψυχαναλυτική προσέγγιση και στην έννοια
του «έργου θρήνου» των Freud και Lindemann, ανέπτυξε ένα μοντέλο στο οποίο
κατηγοριοποιεί τα στάδια του θρήνου. Σύμφωνα με τον Bowlby μετά την απώλεια ενός
αγαπημένου προσώπου ο πενθών περνάει από μια σειρά σταδίων. Αρχικά ο Bowlby
περιέγραψε τρία στάδια, στα οποία προστέθηκε και ένα τέταρτο, το οποίο προέκυψε
από την συνεργασία του με τον Parkes (Davies, 2004). Αυτά τα στάδια δεν είναι πάντα
ευδιάκριτα και δεν ακολουθούνται πάντα με την ίδια σειρά, ενώ οι πενθών ενδέχεται
να αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο στάδια.
1. Το στάδιο του μουδιάσματος. Συνήθως διαρκεί μερικές ώρες μέχρι και μία
εβδομάδα. Ο πενθών είναι έκπληκτος και συχνά ανίκανος να αποδεχτεί τις
πληροφορίες που σχετίζονται με το θάνατο του αγαπημένου προσώπου. Η
αίσθηση του μουδιάσματος μπορεί να συνυπάρχει με ξεσπάσματα άγχους και
θυμού.
2. Το στάδιο της λαχτάρας και αναζήτησης του αποθανόντος. Ενδέχεται να
διαρκέσει μήνες ή και χρόνια. Στο στάδιο αυτό ο πενθών βιώνει έντονη
ανησυχία και αϋπνία, τον απασχολούν σκέψεις που σχετίζονται με τον
αποθανών και ερμηνεύει ήχους ή άλλα σημάδια ως ενδείξεις επιστροφής του
αποθανόντος. Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό της φάσης αυτής είναι η ύπαρξη
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έντονου θυμού. Σύμφωνα με τον Bowlby σε αυτή τη φάση του θρήνου
ενδέχεται να συνυπάρχουν δυο διαφορετικές καταστάσεις: α) ο πενθών
αναγνωρίζει το θάνατο του αγαπημένου προσώπου και βιώνει έντονο πόνο και
β) ο πενθών δυσπιστεί, ελπίζει ότι όλα θα γίνουν όπως πριν και αναζητάει τον
αποθανόντα. Η μάταιη αυτή αναζήτηση προκαλεί θυμό. Η επιθυμία
αναζήτησης και ανάκτησης, η οποία βιώνεται διαφορετικά από κάθε άτομο και
η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη τις πρώτες εβδομάδες ή και μήνες, σταδιακά
μειώνεται.
3. Το στάδιο της αποδιοργάνωσης και της απόγνωσης. Οι αποτυχημένες
προσπάθειες επανασύνδεσης με τον θανόντα προκαλούν αποδιοργάνωση και
απόγνωση.
4. Το στάδιο της αναδιοργάνωσης. Η αναδιοργάνωση αρχίζει όταν το άτομο
ξεκινάει να διερευνά τη νέα κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει και να
σκέφτεται τρόπους για να την αντιμετωπίσει. Η φάση αυτή απαιτεί
επαναπροσδιορισμό όχι μόνο της κατάστασης αλλά και του ίδιου του εαυτού,
καθώς ο ρόλος που ο πενθών είχε σε σχέση με τον αποθανόντα παύει να
υφίσταται. Ο επαναπροσδιορισμός της κατάστασης και του εαυτού είναι
οδυνηρός καθώς συνεπάγεται την αποδοχή του θανάτου του αγαπημένου
προσώπου και εγκατάλειψη κάθε ελπίδας επιστροφής στην πρότερη
κατάσταση.
Ο Parkes (1988) θεωρούσε το στάδιο της αναζήτησης ιδιαίτερα σημαντικό στη
διαδικασία του πένθους. Αν και οι πενθούντες αναγνωρίζουν ότι η αναζήτηση του
αγαπημένου τους προσώπου είναι μάταιη, δεν μπορούν να αντισταθούν στην έντονη
επιθυμία να ψάξουν. Η συμπεριφορά τους εμπεριέχει στοιχεία όπως υπερδιέγερση,
ενασχόληση με σκέψεις για τον θανόντα, απώλεια ενδιαφέροντος για την προσωπική
εμφάνιση και αναζήτηση του αποθανόντα σε οικεία μέρη.
Το παραπάνω μοντέλο θρήνου μπορεί να παραλληλιστεί με τη θεωρία δεσμού που
προτάθηκε από τον Bowlby (1997, 1998). Σύμφωνα με τον συγγραφέα τα βρέφη
γεννιούνται με μια έμφυτη ανάγκη δημιουργίας δεσμού με ένα άτομο το οποίο θα τους
παρέχει ασφάλεια. Αυτή η ανάγκη οδηγεί στην προσκόλληση του παιδιού στο άτομο
(μητέρα) που θα του παρέχει ασφάλεια και προστασία. Ο Bowlby (1997, 1998)
αναφέρει ότι όταν τα μικρά παιδιά απομακρύνονται από την μητέρα τους προσπαθούν
να αποκαταστήσουν την εγγύτητα μαζί της. Στην προσπάθειά τους αυτή διέρχονται
μέσα από μια σειρά φάσεων: διαμαρτυρία και θυμός, απόγνωση και λαχτάρα και τέλος
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συναισθηματική αποδέσμευση. Σύμφωνα με τη θεωρία του δεσμού ο πενθών αρχικά
αναζητά το αγαπημένο πρόσωπο που έχει πεθάνει, καθώς στα πρώτα στάδια του
θρήνου ο αποχωρισμός από τον αποθανόντα δεν αναγνωρίζεται ως μόνιμος. Καθώς,
όμως, οι προσπάθειες επανασύνδεσης δεν φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα,
προκαλούν, τουλάχιστον προσωρινά, αποδιοργάνωση στον πενθούντα. Τελικά, ο
πενθών αποδέχεται ότι δε θα ξαναβρεί το αγαπημένο πρόσωπο και αναδιοργανώνει το
ενεργό μοντέλο δεσμού με τον αποθανόντα με τέτοιο τρόπο ώστε η σχέση να βασίζεται
αποκλειστικά σε έναν εσωτερικό δεσμό (Field & Filanosky, 2010).
Σύμφωνα με τον Parkes (1971, 1988) κάθε άτομο δημιουργεί ένα δικό του
ξεχωριστό «υποθετικό κόσμο» (assumptive world), ο οποίος βασίζεται στις
προσωπικές του εμπειρίες και περιλαμβάνει ό,τι γνωρίζει ή νομίζει ότι γνωρίζει, τις
ερμηνείες του για το παρελθόν, τις προσδοκίες του για το μέλλον, τα σχέδιά του και τις
προκαταλήψεις του. Ο υποθετικός κόσμος εμπεριέχει ένα μοντέλο του κόσμου όπως
είναι αλλά και μοντέλα του κόσμου όπως θα έπρεπε να είναι, δηλαδή μοντέλα που
εμπεριέχουν ιδανικές καταστάσεις.
Αλλαγές στη ζωή μας ενδέχεται να μας οδηγήσουν σε τροποποιήσεις του
υποθετικού μας κόσμου. Κάποιες από αυτές τις αλλαγές εκπληρώνουν τις προσδοκίες
μας και απαιτούν μικρές τροποποιήσεις, ενώ άλλες απαιτούν την εγκατάλειψη παλιών
πεποιθήσεων και τη δημιουργία νέων προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη νέα
πραγματικότητα. Οι αλλαγές που συμβαίνουν μέσα σε ένα σχετικά σύντομο διάστημα,
επιδρούν σε μεγάλο μέρος του υποθετικού μας κόσμου και έχουν αποτελέσματα με
διάρκεια

στο

χρόνο

ονομάζονται

«Ψυχοκοινωνικές

Μεταβάσεις».

Κάθε

ψυχοκοινωνική μετάβαση απαιτεί από το άτομο να επιτελέσει κάποιες εργασίες
προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του πραγματικού κόσμου. Καθώς,
ωστόσο, βασιζόμαστε στον υποθετικό μας κόσμο για να αισθανόμαστε ασφάλεια, όταν
προκύπτουν αυτές οι αλλαγές χάνουμε την εμπιστοσύνη στο εσωτερικό αυτό μοντέλο
του κόσμου και αισθανόμαστε ανασφάλεια, φόβο και άγχος.
Ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου αποτελεί μια σημαντική ψυχοκοινωνική
μετάβαση. Σύμφωνα με τον Parkes (1971) ο θρήνος είναι μια περίπλοκη διαδικασία, η
οποία μπορεί είτε να ακολουθήσει μια «υγιή» πορεία προς τη δημιουργία ενός νέου,
ικανοποιητικού υποθετικού κόσμου, ή με κάποιο τρόπο η πορεία αυτή μπορεί να
μπλοκαριστεί. Δύο παθολογικές μορφές του θρήνου είναι ο χρόνιος θρήνος και ο
καθυστερημένος θρήνος. Το έργο θρήνου χαρακτηρίζεται από τρεις παραμέτρους: α)
ενασχόληση με σκέψεις για τον αποθανόντα, οι οποίες προκύπτουν από την επιθυμία
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αναζήτησής του, β) οδυνηρή επαναλαμβανόμενη αναπόληση της εμπειρία της
απώλειας και γ) προσπάθεια κατανόησης της απώλειας και προσαρμογή του
υποθετικού κόσμου του πενθούντα σε αυτή. Ο Parkes (1988), ωστόσο, αναγνωρίζει ότι
η φύση και η ποιότητα του δεσμού έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην ένταση του
πένθους από το μέγεθος της ψυχοκοινωνικής μετάβασης.

2.2.3 Στόχοι θρήνου - Worden
Ο Worden (1991) επισημαίνει ότι ο θρήνος είναι μια ενεργή διαδικασία η οποία
πραγματοποιείται μέσω της ολοκλήρωσης τεσσάρων «στόχων» (tasks). Οι στόχοι
αφορούν:
1. Την αποδοχή του θανάτου. Αν και στην αρχή ο πενθών δυσκολεύεται να
αποδεχθεί την πραγματικότητα της απώλειας, στη συνέχεια οδηγείται στην
γνωστική και συναισθηματική συνειδητοποίηση του θανάτου του αγαπημένου
προσώπου.
2. Την επεξεργασία του πόνου που συνεπάγεται η απώλεια. Ο στόχος αυτός αφορά
την αναγνώριση από την πλευρά του πενθούντα όλων των συναισθημάτων που
συνεπάγεται ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου. Τα συναισθήματα
ποικίλουν και μπορεί να είναι θυμός, θλίψη, ενοχές ή φόβος. Σύμφωνα με το
μοντέλο του Worden ο πενθών πρέπει να επιτρέψει στον εαυτό του να βιώσει
τα συναισθήματα αυτά.
3. Την προσαρμογή σε μα νέα πραγματικότητα από την οποία απουσιάζει ο
αποθανών. Ο πενθών καλείται να προσαρμοστεί τόσο στις αλλαγές που έχουν
προκύψει στη ζωή του όσο και στις εσωτερικές αλλαγές και στις διαφορετικές
συναισθηματικές και πνευματικές ανάγκες.
4. Την εύρεση μακροχρόνιας σύνδεσης με τον αποθανόντα. Ο πενθών καλείται να
βρει ένα νέο τρόπο συναισθηματικής σύνδεσης με τον αποθανόντα. Η νέα
συναισθηματική σύνδεση θα επιβεβαιώνει ότι η σχέση δεν τελείωσε με τον
φυσικό θάνατο του τελευταίου.
Οι στόχοι αυτοί μπορούν να ολοκληρωθούν με οποιαδήποτε σειρά ενώ με την
πάροδο του χρόνου ο πενθών μπορεί να επανέλθει σε κάποιο στόχο.
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2.3 Σύγχρονες προσεγγίσεις θρήνου
2.3.1 The dual process model – Stroebe και Schut
Το μοντέλο «διπολικής διεργασίας» αντιμετώπισης της απώλειας που
αναπτύχθηκε από τους Stroebe και Schut (1999) περιγράφει τους τρόπους με τους
οποίους τα άτομα αποδέχονται το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου. Αν και αρχικά
αναπτύχθηκε για άτομα που πενθούν το θάνατο του συντρόφου τους, μπορεί να
εφαρμοστεί και σε άλλες αιτίες πένθους. Σημαντικές παράμετροι του μοντέλου είναι οι
στρεσσογόνες καταστάσεις που σχετίζονται με το πένθος, οι γνωστικές στρατηγικές
που εμπλέκονται στην αποδοχή του θανάτου του αγαπημένου προσώπου και η
δυναμική της διακύμανσης. Σύμφωνα με το μοντέλο διπολικής διεργασίας ο πενθών
έρχεται αντιμέτωπος με δυο είδη στρεσσογόνων καταστάσεων: α) καταστάσεις που
σχετίζονται με την απώλεια (loss-oriented) και β) καταστάσεις που σχετίζονται με την
αποκατάσταση (restoration-oriented).
Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή στην αντιμετώπιση καταστάσεων που
σχετίζονται με την απώλεια, ο πενθών καλείται να επικεντρωθεί και να αντιμετωπίσει
την εμπειρία της απώλειας αυτή καθαυτή. Αυτή η διαδικασία αφορά σκέψεις για τον
αποθανόντα, για την κοινή ζωή που μοιράζονταν πριν από το θάνατό του, για τις
συνθήκες

και τα γεγονότα που σχετίζονται με το θάνατό του, επιθυμία για

επανασύνδεση ή φαντασιώσεις για τον τρόπο με τον οποίο ο αποθανών θα αντιδρούσε
σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Η διαδικασία αυτή εμπεριέχει μεγάλη διακύμανση
συναισθηματικών αντιδράσεων, όπως ευχάριστες αναμνήσεις αλλά και οδυνηρή
επιθυμία για το αγαπημένο πρόσωπο που έχει πεθάνει ή ευτυχία που ο αποθανών δεν
υποφέρει αλλά και απόγνωση που ο πενθών είναι πλέον μόνος του.
Στη δεύτερη περίπτωση, στις στρεσσογόνες καταστάσεις που σχετίζονται με
την αποκατάσταση, ο πενθών έρχεται αντιμέτωπος με σημαντικές αλλαγές που είναι
δευτερογενείς συνέπειες της απώλειας. Οι επιπρόσθετες αυτές πηγές άγχους, που
επιβαρύνουν τον πενθούντα, μπορεί να αφορούν την αντιμετώπιση εργασιών για τις
οποίες ήταν υπεύθυνος ο αποθανών (π.χ. οικονομικά, οικιακές εργασίες), την
αναδιοργάνωση της ζωής χωρίς το αγαπημένο πρόσωπο ή τη δημιουργία νέας
ταυτότητας. Και σε αυτή την περίπτωση οι συναισθηματικές αντιδράσεις ποικίλλουν,
καθώς μπορεί να διακυμαίνονται από την ικανοποίηση για την ολοκλήρωση μιας
εργασίας μέχρι το έντονο άγχος και την απόγνωση λόγω της μοναξιάς που βιώνει το
άτομο ακόμα και όταν βρίσκεται με άλλους.
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Κεντρικό σημείο του μοντέλου είναι η έννοια της διακύμανσης. Η έννοια αυτή
αφορά την εναλλαγή ανάμεσα στην αποφυγή και την αντιμετώπιση στρεσσογόνων
καταστάσεων που σχετίζονται με την απώλεια ή με την αποκατάσταση. Σύμφωνα με
τους Stroebe και Schut (1999) το άτομο που πενθεί άλλες φορές αντιμετωπίζει τη
διεργασία του θρήνου ενώ άλλες την αποφεύγει. Κάποιες φορές ο πενθών θα έρθει
αντιμέτωπος με την απώλειά του, ενώ άλλες θα αποφύγει τις αναμνήσεις ή θα
προσπαθήσει να αναζητήσει ανακούφιση εστιάζοντας την προσοχή του σε άλλες
δραστηριότητες. Η ανάγκη να υπάρξει ανάπαυλα από την αντιμετώπιση των
στρεσσογόνων καταστάσεων που σχετίζονται με το πένθος αποτελεί κεντρικό στοιχείο
της διαδικασίας προσαρμογής.

2.3.2 Συνεχιζόμενος δεσμός – Dennis Klass
Ο Klass (1997) αντλώντας στοιχεία από το έργο του με πενθούντες γονείς
απορρίπτει την ιδέα της διακοπής του δεσμού με τον αποθανών, η οποία αποτέλεσε
κεντρικό σημείο των παραδοσιακών μοντέλων. Σύμφωνα με τον ερευνητή η επίλυση
του γονικού θρήνου πραγματοποιείται μέσω μιας σειράς τροποποιήσεων της
εσωτερικής αναπαράστασης του παιδιού που έχει πεθάνει στον εσωτερικό και
κοινωνικό κόσμο των γονιών. Σύμφωνα με τον Fairbairn (Klass, 1993) η εσωτερική
αναπαράσταση είναι α) οι πλευρές του εαυτού που εκπροσωπούνται στην
αλληλεπίδραση με τον αποθανόντα, β) οι αναμνήσεις του αποθανόντα και γ) οι
συναισθηματικές καταστάσεις που συνδέονται με αυτές τις πλευρές του εαυτού και με
αυτές τις αναμνήσεις. Το τέλος του θρήνου δεν συνδέεται με τη διακοπή του δεσμού
με το αποθανόν παιδί, αλλά με μια ενσωμάτωση του παιδιού στην προσωπική και
κοινωνική ζωή του γονιού με ένα τρόπο διαφορετικό από ότι όταν το παιδί ζούσε. Ο
δεσμός, συνεπώς, δεν παύει να υπάρχει ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της
διεργασίας του θρήνου.
Φαινόμενα που μαρτυρούν την αλληλεπίδραση του γονιού με την εσωτερική
αναπαράσταση του παιδιού είναι η αίσθηση της παρουσίας του, η πίστη ότι το παιδί
επηρεάζει τις σκέψεις του και γεγονότα και η ενσωμάτωση στοιχείων του χαρακτήρα
του παιδιού στον εαυτό. Καθώς επιλύεται ο θρήνος των γονιών τα φαινόμενα αυτά
γίνονται αποδεκτά ως ένα θετικό κομμάτι της καθημερινής τους ζωής. Απαραίτητο
στοιχείο της τροποποίησης του δεσμού των γονιών με το παιδί τους είναι η δυνατότητα
να μοιραστούν το δεσμό αυτό με άλλους (Klass, 1997).
22

Περιγράφοντας την εξέλιξη του γονικού θρήνου στο χρόνο ο Klass (1997)
διακρίνει τις ακόλουθες φάσεις:
•

Newly bereaved – Οι γονείς αμέσως μετά το θάνατο. Για τους γονείς ο θάνατος
του παιδιού είναι μια σκληρή αλήθεια που συχνά φαίνεται μη πραγματική,
χωρίς, ωστόσο, να την αρνούνται. Αντιλαμβάνονται αυτή την πραγματικότητα
σαν ένα κομμάτι του εαυτού τους που έχει αποκοπεί. Σε αυτή τη φάση οι γονείς
έχουν ανάγκη να αισθανθούν ότι οι άλλοι άνθρωποι νοιάζονται για την απώλειά
τους. Όταν δεν το αισθάνονται βιώνουν μια έντονη αίσθηση απομόνωσης.

•

Into their grief – Οι γονείς που βιώνουν βαθιά το θρήνο τους. Σε αυτή τη φάση
η πολυπλοκότητα της σχέσης του γονιού με το παιδί του εκφράζεται στην
πολυπλοκότητα του θρήνου του. Όσο περισσότερο συνδέεται ο ψυχικός και
κοινωνικός κόσμος του γονιού με την εσωτερική αναπαράσταση του παιδιού,
τόσο πιο δύσκολο είναι για τον γονιό να ξεχωρίσει αυτή την αναπαράσταση
από τον εαυτό του. Σταδιακά οι γονείς αρχίζουν να διαχωρίζουν την εσωτερική
αναπαράσταση του ζωντανού παιδιού και να δημιουργούν την αναπαράσταση
που θα έχουν για την υπόλοιπη ζωή τους.

•

Well along in their grief – Οι γονείς που έχουν προχωρήσει στο θρήνο τους. Σε
αυτή τη φάση οι γονείς αρχίζουν να βρίσκουν μια νέα ισορροπία στη ζωή τους.
Ο γονιός μπορεί για παράδειγμα να μην εστιάζει πια στον πόνο που βίωσε το
παιδί του αλλά στην ενέργεια και στην αγάπη που το χαρακτήριζαν.

•

Resolved as much as it can be – Επίλυση του θρήνου στο βαθμό που είναι
εφικτό. Οι πενθούντες γονείς δεν «ξεπερνούν» ποτέ το θρήνο τους, ο οποίος,
όμως, δεν μένει ο ίδιος. Οι γονείς καταφέρνουν να δημιουργήσουν μια
εσωτερική αναπαράσταση του παιδιού τους που είναι μέρος της ζωής τους. Το
καινούριο ενδιαφέρον που βρίσκουν για τη ζωή συχνά συνδέεται με την
εσωτερική αναπαράσταση που έχουν για το παιδί τους. Πολλοί γονείς, για
παράδειγμα, αναφέρουν πως η ηρεμία που έχουν βρει στη ζωή τους είναι αυτό
που θα επιθυμούσε το παιδί τους για εκείνους. Η απόδοση νοήματος στο θάνατο
του παιδιού αλλά και στη ζωή των γονιών χωρίς το παιδί τους είναι πολύ
σημαντική και συχνά επιτυγχάνεται με την προσφορά βοήθειας στους άλλους.

2.4 Διακοπή δεσμού ή συνεχιζόμενος δεσμός;
Η έννοια του συνεχιζόμενου δεσμού έρχεται σε αντιπαράθεση με τις
παραδοσιακές προσεγγίσεις σύμφωνα με τις οποίες η επίλυση του θρήνου
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επιτυγχάνεται μέσω της διακοπής των δεσμών με τον αποθανόντα (Boerner &
Heckhausen, 2003). Σύμφωνα με τους Stroebe και Schut (2005) αν και η θετική
επίδραση της διατήρησης δεσμών με το αγαπημένο πρόσωπο που έχει πεθάνει έχει
επισημανθεί πολύ νωρίς, τα εμπειρικά δεδομένα δεν επαρκούν για να υποστηρίξουν
την άποψη πως οι συνεχιζόμενοι δεσμοί εξυπηρετούν μια γενικά προσαρμοστική
λειτουργία διαχείρισης του θρήνου. Ο Field (2006) αναφέρει ότι πολλοί ερευνητές
έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην θετική επίδραση της διατήρησης ενός
συνεχιζόμενου δεσμού με το αγαπημένο πρόσωπο που έχει πεθάνει και έχουν αγνοήσει
τις συνθήκες υπό τις οποίες η διατήρηση ενός τέτοιου δεσμού μπορεί να είναι
δυσπροσαρμοστική. Οι Stroebe, Schut και Boerner (2010) υποστηρίζουν πως δεν
υπάρχει ένας μόνο κανόνας, δεν είναι, δηλαδή, γενικά προσαρμοστικό για τους
πενθούντες ούτε να συνεχίζουν τους δεσμούς τους με τον αποθανόντα ούτε και να τους
διακόπτουν. Σύμφωνα με τους Stroebe και Schut (2005) συγκεκριμένοι τύποι
διατήρησης των δεσμών μπορεί να είναι βοηθητικοί ή όχι και το ίδιο ισχύει και για
συγκεκριμένους τύπους διακοπής των δεσμών. Οι πενθούντες που δυσκολεύονται να
διαχειριστούν το θρήνο τους ενδέχεται να χρειάζεται να χαλαρώσουν τους δεσμούς
τους με τον αποθανόντα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα τον ξεχάσουν, κάτι που δεν
ισχύει για όσους διατηρούν δεσμούς οι οποίοι δεν τους βλάπτουν.
Oι Field, Gao και Paderna (2005) χρησιμοποιούν τη θεωρία δεσμού που
αναπτύχθηκε από τον Bowlby ως θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση της θεωρίας
του συνεχιζόμενου δεσμού και διάκρισης ανάμεσα σε προσαρμοστικές και μη
προσαρμοστικές εκφράσεις του συνεχιζόμενου δεσμού. Ο Field (2006) ερμηνεύοντας
τη θεωρία του δεσμού του Bowlby υποστηρίζει πως ο υγιής θρήνος αφορά την αποδοχή
από τον πενθούντα τόσο του γεγονότος ότι έχει συμβεί μια αλλαγή στον εξωτερικό του
κόσμο όσο και της ανάγκης να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αλλαγές στον
εσωτερικό του κόσμο και να αναδιοργανώσει τις συμπεριφορές προσκόλλησης.
Συνεπώς, κατά τον συγγραφέα, ο υγιής θρήνος είναι μια διαδικασία αναδιοργάνωσης
και όχι μια διαδικασία αποδέσμευσης από τον θανόντα. Η φύση του δεσμού μετά το
θάνατο του αγαπημένου προσώπου αλλάζει, καθώς ο δεσμός είναι αποκλειστικά
εσωτερικός και δεν αφορά τη φυσική παρουσία του αποθανόντος. Οι αλλαγές στη φύση
του δεσμού εμπεριέχουν τροποποιήσεις στην αναπαράσταση του εαυτού μέσω της
εσωτερίκευσης χαρακτηριστικών του πενθούντα καθώς και τροποποιήσεις στην
αναπαράσταση της σχέσης με τον αποθανόντα προκειμένου να ταιριάζει με την
πραγματικότητα της μόνιμης απουσίας του. Παρά το γεγονός ότι ο αποθανών υπάρχει
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πλέον

αποκλειστικά

ως

εσωτερικός

δεσμός,

η

τροποποιημένη

εσωτερική

αναπαράσταση μπορεί να συνεχίσει να παρέχει σημαντικές λειτουργίες προσκόλλησης.
Υπό αυτή την έννοια ο συνεχιζόμενος δεσμός αποτελεί σημαντικό μέρος της
προσαρμογής στο πένθος. Σημαντική προϋπόθεση είναι να έχει αποδεχθεί ο πενθών
την πραγματικότητα του τέλους του υλικού/φυσικού δεσμού. Η αποτυχία
διαφοροποίησης του παρελθόντος από το παρόν και αναγνώρισης του γεγονότος ότι ο
αποθανών υπάρχει αποκλειστικά στο επίπεδο της αναπαράστασης καθιστά το
συνεχιζόμενο δεσμό δυσπροσαρμοστικό.
Σύμφωνα με τους Field και συν. (2005), καθώς με την πάροδο του χρόνου ο
πενθών πρέπει να εγκαταλείψει την προσπάθεια απόκτησης σωματικής/φυσικής
εγγύτητας με τον αποθανόντα, η υπερβολική χρήση εκφράσεων συνεχιζόμενου δεσμού
που συντηρούν αυτή την προσπάθεια αποτελούν ενδείξεις αποτυχίας προσαρμογής στο
πένθος. Αντίθετα, οι εκφράσεις συνεχιζόμενου δεσμού που αφορούν την φάση της
αναδιοργάνωσης είναι προσαρμοστικές. Οι Field και Filanoski (2010) διαχωρίζουν τις
εκφράσεις συνεχιζόμενου δεσμού σε εξωτερικευμένες και εσωτερικευμένες. Οι
εξωτερικευμένες εκφράσεις συνεχιζόμενου δεσμού περιλαμβάνουν τις ψευδαισθήσεις
και τις παραισθήσεις και αποτελούν ενδείξεις άλυτου θρήνου. Αντίθετα, η ανάκληση
στη μνήμη της εικόνας του αποθανόντα όταν ο πενθών βρίσκεται υπό πίεση ή η χρήση
των απόψεων του ως οδηγό στη λήψη αποφάσεων βασίζονται αποκλειστικά σε έναν
νοητικό δεσμό και είναι προσαρμοστικές.
Σύμφωνα με την Talbot (2002) δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος να επιβιώσει
κανείς το θάνατο του παιδιού του, ούτε μια αποτελεσματική μέθοδος επεξεργασίας του
θρήνου. Οι μη ρεαλιστικές

προσδοκίες της κοινωνίας να «ξεπεράσουν» και να

«αποδεχθούν» οι γονείς το θάνατο του παιδιού τους συχνά προκαλούν αγωνία και
άγχος σε πολλούς πενθούντες γονείς. Ο ρόλος του γονιού είναι ένα αναπόσπαστο
κομμάτι του εαυτού και είναι πολύ σημαντικό να μην εγκαταλειφθεί μετά το θάνατο
ενός παιδιού. Αντιθέτως, είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια νέα ενοποιημένη
ταυτότητα, που αναγνωρίζει το θάνατο του παιδιού αλλά ταυτόχρονα διατηρεί τη
μνήμη του και τιμά τη ζωή που είχαν οι γονείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
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3.1 Διάγνωση χρόνιου και απειλητικού για τη ζωή νοσήματος
Η ανακοίνωση της διάγνωσης ενός απειλητικού για τη ζωή του παιδιού
νοσήματος συνεπάγεται χάος στην προσωπική και κοινωνική ζωή των γονιών (Titus &
Souza, 2011). Σύμφωνα με τον Bowlby (1998) μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης οι
γονείς αισθάνονται ένα μούδιασμα που στη συνέχεια συνοδεύεται από ξεσπάσματα
οργής. O γονιός συχνά αμφισβητεί την ακρίβεια της διάγνωσης και της πρόγνωσης και
προσπαθεί να διαψεύσει τους γιατρούς. Η αμφισβήτηση μπορεί να στοχεύει είτε στην
ίδια τη διάγνωση, είτε στην εξέλιξη της νόσου και στο θάνατο του παιδιού και συχνά
συνδέεται με θυμό προς το ιατρικό προσωπικό. Στους περισσότερους γονείς ο θυμός
υποχωρεί μαζί με την αμφισβήτηση καθώς αρχίζουν να αναγνωρίζουν ότι οι γιατροί
έχουν δίκιο. Συχνά ο θυμός τους απευθύνεται και στους ίδιους, καθώς κατηγορούν τον
εαυτό τους ότι δεν έδωσαν την πρέπουσα σημασία στα πρώτα συμπτώματα της νόσου.
Στενά συνδεδεμένη με το θυμό μπορεί να είναι και μια έκρηξη ενέργειας και
δραστηριότητας. Οι γονείς ενδέχεται να αναζητήσουν ιατρικές πληροφορίες
σχετιζόμενες με τη νόσο σε μια προσπάθεια να αποδείξουν ότι το παιδί τους μπορεί να
αποτελέσει εξαίρεση στον κανόνα ή να ασχολούνται συνεχώς με το άρρωστο παιδί,
συχνά απομακρύνοντάς το από άλλες δραστηριότητές του.
Έρευνες σε γονείς παιδιών με καρκίνο έχουν δείξει ότι οι συναισθηματικές
αντιδράσεις των γονιών στην ανακοίνωση της διάγνωσης ποικίλλουν και μπορεί να
είναι σοκ, άγχος, θυμός, θλίψη, εχθρότητα, ενοχές και δυσπιστία (Davies, Deveau, De
Veber, Howell, Martinson, Papadatou et al., 1998). Σε έρευνα των Martinson και Cohen
(1988), οι οποίοι μελέτησαν την επίδραση του παιδικού καρκίνου σε 49 οικογένειες, οι
γονείς ήταν απροετοίμαστοι για τη διάγνωση. Όλοι οι γονείς που συμμετείχαν στην
έρευνα

ανέφεραν

ότι,

ενώ

καταλάβαιναν

ότι

υπήρχε

κάποιο

πρόβλημα,

χρησιμοποιούσαν ένα μη απειλητικό ερμηνευτικό πλαίσιο για να ερμηνεύσουν τα
συμπτώματα του παιδιού τους και δεν είχαν σκεφτεί την πιθανότητα να πρόκειται για
σοβαρή νόσο. Η άρνηση αποτελεί μια κεντρική διαδικασία κατά τη διάρκεια της φάσης
της διάγνωσης (Aho, Tarkka, Åstedt-Kurki & Kaunonen, 2006. Fife, Norton &
Groom, 1987. James & Johnson, 1997. Wong & Chan, 2006).
Η διάγνωση ενός παιδιού με καρκίνο είναι ιδιαίτερα απειλητική για τους γονείς
και συνδέεται με έντονο φόβο και σκέψεις ότι το παιδί μπορεί να πεθάνει. Οι Titus και
de Souza (2011), οι οποίοι μελέτησαν ποιοτικά το θρήνο δέκα γονιών πριν και μετά το
θάνατο του παιδιού τους και οι Price, Jordan, Prior και Parkes (2011), οι οποίοι
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μελέτησαν, επίσης ποιοτικά, την εμπειρία του θανάτου ενός παιδιού από χρόνιο
νόσημα σε δείγμα 25 γονιών, αναφέρουν ότι μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης οι
γονείς ένιωθαν ότι ήταν εκτός ελέγχου. Έρευνα των Spinetta, Swarner και Sheposh
(1981), οι οποίοι διερεύνησαν ποιοτικά σε δείγμα 23 ζευγαριών την προσαρμογή των
γονιών μετά το θάνατο ενός παιδιού από καρκίνο και τη συσχέτιση της προσαρμογής
τους με παράγοντες που σχετίζονται με τη ζωή του παιδιού, δείχνει ότι οι γονείς που
προσαρμόστηκαν καλύτερα μετά το θάνατο του παιδιού τους από καρκίνο ήταν εκείνοι
των οποίων η φιλοσοφία ζωής βοήθησε στην αποδοχή και αντιμετώπιση της
διάγνωσης.
Ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώνεται η διάγνωση φαίνεται να είναι σημαντικός
για τους γονείς. Σύμφωνα με τους Aho και συν. (2006), οι οποίοι μελέτησαν το θρήνο
8 πατέρων και τις αλλαγές που είχε προκαλέσει ο θάνατος του παιδιού τους στη ζωή
τους, ο φόβος και η αβεβαιότητα που βίωναν οι πατέρες κατά την ανακοίνωση της
διάγνωσης εντείνονταν ακόμα περισσότερο όταν το ιατρικό προσωπικό δεν παρείχε τις
απαραίτητες πληροφορίες για την κατάσταση του παιδιού και την πρόγνωση. Σε έρευνα
της Sloper (1996), η οποία διερεύνησε τις ανάγκες των γονιών μετά τη διάγνωση του
παιδιού τους με καρκίνο σε δείγμα 98 οικογενειών, οι γονείς ανέφεραν την
ικανοποίησή τους όταν η ανακοίνωση της ασθένειας είχε γίνει με ευαισθησία.
Η διάγνωση ενός παιδιού με χρόνιο νόσημα αποτελεί σημαντική πηγή άγχους
για τους γονείς (Barrera, D’Agostino, Gibson, Gilbert, Weksberg & Malkin, 2004.
Boman, Lindahl & Bjork, 2003. Fife et al., 1987. Martinson, Liu-Chiang & Yi-Hua,
1997. Mu, Ma, Ku, Shu, Hwang, & Kuo, 2001. Mu, Ma, Hwang & Chao, 2002.
Norberg, Lindblad & Boman, 2005. Sawyer, Antoniou, Toogood & Rice, 2000. Sloper,
1996, 2000. Svavarsdottir 2005. Yeh, 2002). Έρευνα των Sawyer και συν. (2000) που
μελετά την προσαρμογή παιδιών που έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο και των γονιών τους
δείχνει ότι τα επίπεδα άγχους μειώνονται με την πάροδο του χρόνου. Τα αποτελέσματα
αυτά συνάδουν και με έρευνα των Hoekstra-Weebers, Jaspers, Kamps και Klip (1998),
οι οποίοι διερεύνησαν σε δείγμα 124 γονιών παιδιών με καρκίνο τις διαφυλικές
διαφορές αναφορικά με το άγχος και τις στρατηγικές αντιμετώπισης και αναφέρουν ότι
τα επίπεδα άγχους των γονιών ήταν μεγαλύτερα κατά την περίοδο της διάγνωσης και
μειώνονταν με την πάροδο του χρόνου. Οι Martinson και συν. (1997) μελέτησαν το
άγχος γονιών κατά τη διάρκεια της θεραπείας αλλά και μετά το θάνατο του παιδιού
τους από καρκίνο σε δείγμα 89 οικογενειών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας
οι γονείς παιδιών με καρκίνο βίωναν περισσότερο άγχος κατά την περίοδο της
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διάγνωσης σε σχέση με την περίοδο της θεραπείας και ήταν πολύ κοντά στα επίπεδα
άγχους που ανέφεραν οι γονείς παιδιών που πέθαιναν ή είχαν μόλις πεθάνει.
Ωστόσο, σε έρευνα της Sloper (2000) σε δείγμα 126 γονιών παιδιών με καρκίνο
οι γονείς παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα άγχους 6 και 18 μήνες μετά τη διάγνωση του
παιδιού τους. Οι Boman και συν. (2003), οι οποίοι μελέτησαν το άγχος των γονιών
μετά τη διάγνωση του παιδιού τους με καρκίνο σε δείγμα 264 μητέρων και πατέρων,
αναφέρουν ότι ενώ το άγχος μειώνεται με την πάροδο του χρόνου κάποιοι γονείς
συνεχίζουν να βιώνουν έντονο άγχος ακόμα και χρόνια μετά τη διάγνωση του παιδιού
τους με καρκίνο. Σύμφωνα με τους Kazak, Boyer, Brophy, Johnson, Scher, Covelman
και συν. (1995), οι οποίοι μελέτησαν σε δείγμα 70 οικογενειών το άγχος γονιών των
οποίων το παιδί έπασχε από λευχαιμία, το άγχος παρέμενε αυξημένο καθ’ όλη τη μακρά
σε διάρκεια θεραπεία των παιδιών τους. Οι Verberne, Kars, Schouten-van Meeteren,
van den Bergh, Bosman, Colenbrander και συν. (2019) αναφέρουν ότι οι γονείς των
παιδιών που νοσούν από απειλητικά για τη ζωή νοσήματα αισθάνονται άγχος ότι το
παιδί τους μπορεί να πεθάνει ακόμα και στις περιπτώσεις που το παιδί δεν κινδυνεύει
άμεσα.

3.2 Ανάγκες στην πορεία της ασθένειας
Το χρόνιο παιδικό νόσημα δημιουργεί πολλαπλές γνωστικές, συναισθηματικές και
σωματικές προκλήσεις για τους γονείς (Young, Dixon-Woods, Findlay & Heney,
2002). Η Cook (1984) αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της νόσου ενός
παιδιού οι γονείς αντιμετωπίζουν δυσκολίες που ποικίλλουν και μπορεί να
περιλαμβάνουν:
▪

Φροντίδα και πειθαρχεία του παιδιού που νοσεί αλλά και των υγειών παιδιών

▪

Οικονομικά θέματα

▪

Οικογενειακά θέματα, όπως απομάκρυνση των μελών της οικογένειας

▪

Εγκατάλειψη από το κοινωνικό περιβάλλον

▪

Αμφισβήτηση των ικανοτήτων τους να λειτουργήσουν σωστά ως γονείς και
αίσθηση ότι είναι αβοήθητοι

▪

Θρησκευτικότητα – αμφισβήτηση της πίστης τους

▪

Φόβος ότι δε θα ανταπεξέλθουν αν το παιδί πεθάνει

Βασικές ανάγκες των γονιών προκειμένου να φροντίσουν το παιδί που πάσχει από
χρόνιο νόσημα είναι:
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•

H επικοινωνία με το προσωπικό υγείας (Contro, Larson, Scofield, Sourkes &
Cohen, 2002. Mack, Hilden, Watterson, Moore, Turner, Grier, et al., 2005.
Meyer, Ritholz, Burns & Truog, 2006. Van der Geest, Darlington, Streng,
Michiels, Pieters & van den Heuvel-Eibrink, 2014)

•

H συνέχεια στη φροντίδα του παιδιού (D’Agostino et al., 2008. Contro et al.,
2004. Van der Geest et al., 2014)

•

H ανακούφιση του παιδιού από τα σωματικά και ψυχικά συμπτώματα
(Monterosso & Kristjanson, 2008. Theunissen, Hoogerbrugge, van Achterberg,
Prins, Vernooij-Dassen & van den Ende, 2007. Weidner, Cameron, Lee,
McBride, Mathias & Byczkowski, 2011)

•

H προσωπική τους εμπλοκή στη λήψη αποφάσεων για τη θεραπεία και τη
φροντίδα του παιδιού (Contro et al., 2002. Hynson & Sawyer, 2001. Van der
Geest et al., 2014)

Οι γονείς έχουν ανάγκη να πληροφορούνται από το προσωπικό υγείας που
φροντίζει το παιδί τους σε όλες τις φάσεις της ασθένειας του παιδιού. Η πληροφόρηση
είναι απαραίτητο να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητή τόσο από τους
γονείς όσο και από το παιδί (Contro et al., 2002. Weidner et al., 2011). Σύμφωνα με
έρευνα της Sloper (1996), η οποία διερεύνησε τις ανάγκες γονιών έξι μήνες μετά τη
διάγνωση του παιδιού τους με καρκίνο σε δείγμα 98 οικογενειών, η ελλιπής
πληροφόρηση, οικονομικά και εργασιακά προβλήματα και απουσία πηγών στήριξης
συνδέονταν με υψηλότερα επίπεδα άγχους. Θετική συσχέτιση ανάμεσα στην απουσία
πληροφόρησης και στα επίπεδα άγχους βρέθηκε και σε έρευνα των Mu και συν. (2002),
οι οποίοι μελέτησαν σε δείγμα 80 πατέρων παιδιών με καρκίνο την επίδραση της
αβεβαιότητας στο άγχος που βιώνουν οι τελευταίοι. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν και
με άλλες έρευνες (Aho, Tarkka, Åstedt-Kurki & Kaunonen, 2009. Canam, 1986.
Freeman, O’Dell & Meola, 2004. Segal, Fletcher & Meekison, 1986, Patistea &
Babatsikou, 2003). Οι Wood και Milo (2001), οι οποίοι μελέτησαν το θρήνο οκτώ
πατέρων μετά το θάνατο του παιδιού τους, αναφέρουν ότι οι άντρες που συμμετείχαν
στην έρευνά τους εκτίμησαν τους γιατρούς που ήταν ειλικρινείς μαζί τους σχετικά με
τη διάγνωση της νόσου του παιδιού τους και τους παρείχαν όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες.
Προκειμένου να διαχειριστούν τη νέα και ιδιαίτερα απειλητική κατάσταση οι
γονείς χρησιμοποιούν στρατηγικές αντιμετώπισης που εστιάζουν στην αντιμετώπιση
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του προβλήματος και στη ρύθμιση των συναισθημάτων (Barbarin & Chesler, 1986.
Wong & Chan, 2006). Οι στρατηγικές που εστιάζουν στο πρόβλημα βοηθούν τους
γονείς να έχουν ένα πιο ενεργητικό ρόλο στη διαχείριση της ασθένειας του παιδιού
τους (Van Dongen-Melman, Van Zuuren & Verhulst, 1998). Σε έρευνα των Price και
συν. (2011), οι οποίοι πήραν συνεντεύξεις από 25 πενθούντες γονείς προκειμένου να
μελετήσουν τις εμπειρίες τους, οι γονείς προσπαθούσαν να δράσουν ενεργά
προκειμένου να βοηθήσουν το παιδί τους.
Στρατηγικές που εστιάζουν στο πρόβλημα αποτελούν:
•

η επικοινωνία και η στήριξη του άρρωστου παιδιού (Price et al., 2011. Van
Dongen-Melman et al., 1998. Wong & Chan, 2006)

•

η συζήτηση με άλλους γονείς που βιώνουν ανάλογες καταστάσεις (Tan,
Dockerty, Barfield & Brandon, 2012. Van Dongen-Melman et al., 1998.
Wong & Chan, 2006. Yeh, Lee, Chen & Li, 2000)

•

η συζήτηση με το προσωπικό υγείας (Van Dongen-Melman et al., 1998.
Wong & Chan, 2006)

•

η αναζήτηση στήριξης (Freeman et al., 2004. Goldbeck, 2001.
Kristjánsdóttir, 1991. Hazzard et al., 1992. Tan et al., 2012. Van DongenMelman et al., 1998. Wong & Chan, 2006. Yeh et al., 2000. Yoak, Chesney
& Schwartz, 1985)

•

η διατήρηση οικογενειακής ισορροπίας (Goldbeck, 2001. Price et al.,
2011. Spinetta et al., 1981. Van Dongen-Melman et al., 1998. Wong &
Chan, 2006)

•

η πληροφόρηση για τη νόσο και την αντιμετώπισή της (Canam, 1986.
Freeman, O’Dell & Meola, 2004. Goldbeck, 2001. Kristjánsdóttir, 1991.
Price et al., 2011. Sloper, 1996. Van Dongen-Melman et al., 1998. Walker,
Epstein, Taylor, Crocker & Tuttle, 1989. Wong & Chan, 2006. Yeh et al.,
2000)

•

Η διατήρηση μιας κατά το δυνατόν φυσιολογικής ζωής (James & Johnson,
1997. Steele, 2000. Titus & de Souza, 2011. Van Dongen-Melman et al.,
1998).

Στρατηγικές που εστιάζουν στη ρύθμιση των συναισθημάτων είναι:
•

η άρνηση ( Wong & Chan, 2006)

•

η αποφυγή μέσω της χρήσης ουσιών (Van Dongen-Melman et al., 1998)
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•

η θρησκευτική πίστη (Barbarin & Chesler, 1986. Yeh et al., 2000)

•

η αισιοδοξία (Barbarin & Chesler, 1986. Tan et al., 2012. Wong & Chan,
2006. Yeh et al., 2000)

Οι Norberg και συν. (2005) αναφέρουν ότι μεγαλύτερη χρήση στρατηγικών που
εστιάζουν στο πρόβλημα και μικρότερη χρήση στρατηγικών αποφυγής και παθητικών
αντιδράσεων συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Σύμφωνα με
τους Barbarin και Chesler (1986), οι οποίοι μελέτησαν τη συσχέτιση διαφόρων
παραγόντων με τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν γονείς με παιδιά με καρκίνο σε
δείγμα 74 ατόμων, υπάρχει συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου των γονιών και των
στρατηγικών που χρησιμοποιούν. Γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο χρησιμοποιούν
στρατηγικές αντιμετώπισης που εστιάζουν στο πρόβλημα, ενώ γονείς με χαμηλότερο
μορφωτικό επίπεδο χρησιμοποιούν στρατηγικές που εστιάζουν στη ρύθμιση των
συναισθημάτων.

Συσχέτιση

βρέθηκε,

επίσης,

ανάμεσα

στις

στρατηγικές

αντιμετώπισης που χρησιμοποιούν γονείς παιδιών με καρκίνο και στη σχέση τους με
το προσωπικό υγείας. Οι γονείς που χρησιμοποιούσαν παθητικές στρατηγικές
αντιμετώπισης ήταν λιγότερο μορφωμένοι και είχαν καλύτερες σχέσεις με το
προσωπικό υγείας από τους γονείς που χρησιμοποιούσαν ενεργητικές στρατηγικές
αντιμετώπισης. Μια πιθανή ερμηνεία της συσχέτισης αυτής είναι ότι οι γονείς που
είχαν καλές σχέσεις με το προσωπικό υγείας δεν επιθυμούσαν να ασκήσουν έλεγχο
στην ιατρική διαδικασία και θεωρούσαν την αποδοχή αποτελεσματική στρατηγική
αντιμετώπισης. Επιπλέον, είναι πιθανό το προσωπικό υγείας να ένιωθε ότι απειλείται
περισσότερο από τους γονείς που είχαν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και
χρησιμοποιούσαν ενεργητικές στρατηγικές αντιμετώπισης, με αποτέλεσμα να στηρίζει
έμμεσα τους γονείς που χρησιμοποιούσαν παθητικές στρατηγικές αντιμετώπισης.
Μια ακόμη σημαντική παράμετρος της διαχείρισης της ασθένειας είναι η
οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας (James, Keegan-Wells, Hinds, Kelly, Bond,
Hall et al., 2002. Martinson, Liu-Chiang & Yi-Hua, 1997), καθώς, συχνά, ένας από
τους δύο γονείς υποχρεούται να εγκαταλείψει την εργασία του (Lansky, Cairns, Clark,
Lowman, Miller & Trueworthy, 1979. Sloper, 1996).
Σημαντικές πηγές στήριξης για τους γονείς την περίοδο που το παιδί νοσεί είναι:
•

Το εργασιακό περιβάλλον (Sloper, 1996). Σε έρευνα της Sloper (1996) οι γονείς
των οποίων η εργασία δεν είχε επηρεαστεί αρνητικά μετά τη διάγνωση του
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παιδιού τους με καρκίνο είχαν χαμηλότερα επίπεδα άγχους σε σχέση με
εκείνους των οποίων η εργασία είχε επηρεαστεί αρνητικά
•

Γονείς που αντιμετωπίζουν ανάλογες καταστάσεις (James et al., 2002. Tan et
al., 2012. Wong & Chan, 2006)

•

Οικογένεια και φίλοι (James et al., 2002. Sloper, 1996. Tan et al., 2012)

3.3 Διαφυλικές διαφορές στην αντιμετώπιση του χρόνιου νοσήματος
Έρευνες σε γονείς παιδιών που πάσχουν από χρόνιο νόσημα δείχνουν
σημαντικές διαφορές στον τρόπο που αντιμετωπίζουν το απειλητικό για τη ζωή του
παιδιού νόσημα τα δύο φύλα. Η Cook (1984) ερεύνησε σε δείγμα 145 γονιών (90
μητέρες, 55 πατέρες) των οποίων το παιδί νοσηλευόταν με καρκίνο την επίδραση του
φύλου στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς κατά τη διάρκεια της νόσου του
παιδιού τους. Τα προβλήματα που ανέφεραν οι μητέρες περισσότερο από τους
συζύγους τους ανήκαν στις εξής κατηγορίες:
▪

Σχέση με τον σύζυγο. Κάποια από τα προβλήματα που ανέφεραν οι μητέρες
προέρχονταν από τη δυσαρέσκεια των συζύγων τους για το χρόνο που
αφιέρωναν στο παιδί τους. Αν και είχαν επίγνωση των συναισθημάτων των
συζύγων τους δήλωναν ότι προτεραιότητά τους ήταν το παιδί. Ως δυσκολία
ανέφεραν και τη συναισθηματική απόσυρση των συζύγων τους, κυρίως όσο
πλησίαζε το τέλος του παιδιού.

▪

Ανησυχία για το ηθικό του παιδιού. Ένα πρόβλημα που αναφέρθηκε από τις
μητέρες ήταν η προσπάθειά τους να διατηρήσουν το ηθικό του παιδιού υψηλό.

▪

Συναισθηματική πίεση. Οι γυναίκες ανέφεραν πιο συχνά από τους άντρες ότι
ήταν «συναισθηματικά και σωματικά εξουθενωμένες». Για κάποιες μητέρες
αυτή η συναισθηματική πίεση συνδεόταν με το φόβο ότι η κατάσταση του
παιδιού τους θα χειροτερέψει ή το παιδί τους θα πεθάνει, ενώ για άλλες
συνδεόταν με το γεγονός ότι η νόσος ήταν απρόβλεπτη και δημιουργούσε
συναισθηματική αστάθεια.

Τα προβλήματα που ανέφεραν οι άντρες περισσότερο από τις συζύγους τους
συνοψίζονται ως εξής:
▪

Ευθύνες για τη δουλειά και την οικογένεια. Πολλοί άντρες περιέγραψαν την
ασθένεια του παιδιού τους ως μία περίοδο κατά την οποία ήταν αντιμέτωποι
με δύο βασικές υποχρεώσεις: τη δουλειά και την οικογένεια.
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▪

Αποκλεισμός από την οικογένεια. Οι άντρες ανέφεραν ότι ένιωθαν
αποκλεισμένοι από τη φροντίδα του άρρωστου παιδιού τους και συχνά χωρίς
υποστήριξη. Καθώς οι σύζυγοί τους περνούσαν περισσότερο χρόνο στο
νοσοκομείο και επικοινωνούσαν με το προσωπικό υγείας, οι άντρες δε
συμμετείχαν ενεργά στη λήψη αποφάσεων. Το προσωπικό υγείας δεν ήταν
εξοικειωμένο μαζί τους και αυτό τους έκανε να νιώθουν ότι δεν ήταν τόσο
εξυπηρετικοί μαζί τους όσο ήταν με τις συζύγους τους.

▪

Υπερβολική ενασχόληση των συζύγων με το άρρωστο παιδί. Ένα πρόβλημα που
ανέφεραν μόνο οι άντρες ήταν η άρνηση των συζύγων τους να φύγουν από το
νοσοκομείο ακόμα και όταν η ασθένεια ήταν σε ύφεση.

▪

Επιθυμία να βρίσκονται με το παιδί και τη σύζυγο. Η επιθυμία τους να
βρίσκονται κοντά στη σύζυγό τους και το παιδί συγκρουόταν με τις ευθύνες
τους στο σπίτι και στη δουλειά, καθώς θεωρούσαν την οικονομική τους
συνεισφορά πιο σημαντική.

Η ενασχόληση των ανδρών με οικονομικά ζητήματα αναδεικνύεται και σε άλλες
έρευνες (Alam, Barrera, D’Agostino, Nicholas & Schneiderman, 2012. Brown &
Barbarin, 1996. Neil-Urban & Jones, 2002. Price et al., 2011). Οι Price και συν. (2011)
μελέτησαν τις εμπειρίες γονιών με παιδιά με απειλητικό για τη ζωή νόσημα. Οι
ερευνητές πήραν συνεντεύξεις από 25 γονείς των οποίων το παιδί είχε πεθάνει έξι έως
24 μήνες πριν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι γονείς διέφεραν στον
τρόπο με τον οποίον παρείχαν φροντίδα στο παιδί τους. Οι μητέρες ασχολούνταν
περισσότερο με τη σωματική και συναισθηματική φροντίδα του άρρωστου παιδιού
τους αλλά και την καθημερινή φροντίδα της οικογένειας, ενώ οι πατέρες εστίαζαν
περισσότερο σε οικονομικά ζητήματα. Οι Brown και Barbarin (1996) χορήγησαν
ερωτηματολόγια σε δείγμα 124 γονιών των οποίων το παιδί έπασχε από καρκίνο
προκειμένου να διερευνήσουν πως αντιλαμβάνονται οι γονείς το ρόλο τους. Από τους
γονείς ζητήθηκε να βαθμολογήσουν τα εξής γονικά καθήκοντα:
▪

Αντιμετώπιση ιατρικών παραμέτρων της ασθένειας

▪

Διαχείριση οικιακών και ιατρικών εξόδων

▪

Αφιέρωση χρόνου στα άλλα μέλη της οικογένειας

▪

Ενημέρωση της ευρύτερης οικογένειας και του κοινωνικού δικτύου

▪

Ενασχόληση με οικιακές εργασίες

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι άντρες αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στις
παραπάνω δραστηριότητες από τις γυναίκες, με μοναδική εξαίρεση τη διαχείριση των
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οικιακών και ιατρικών εξόδων. Στη συγκεκριμένη κατηγορία οι άντρες ανέφεραν ότι
βίωναν μεγαλύτερο άγχος και αφιέρωναν περισσότερο χρόνο για την εξασφάλιση ενός
εισοδήματος που θα καλύπτει τα έξοδά τους απ’ ότι σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.
Επίσης ένιωθαν πιο αποτελεσματικοί στη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων από
ότι οι γυναίκες. Οι γυναίκες αντίθετα φαίνονται να κατευθύνουν το μεγαλύτερο μέρος
της ενέργειάς τους στη διαχείριση των ιατρικών παραμέτρων της ασθένειας.
Οι πατέρες παιδιών που πάσχουν από χρόνιο νόσημα φαίνονται να εκφράζουν τα
συναισθήματά τους σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τις συζύγους τους (Larson,
Wittrock & Sandgren, 1994). Οι μητέρες χρησιμοποιούν στρατηγικές αντιμετώπισης
οι οποίες απευθύνονται στο άρρωστο παιδί (Cook, 1984) και αναζητούν κοινωνική
στήριξη (Hoekstra-Weebers et al., 1998. Larson et al., 1994), ενώ οι άντρες
χρησιμοποιούν στρατηγικές που εστιάζουν στην επίλυση του προβλήματος (HoekstraWeebers et al., 1998), άρνηση και αποφυγή (Barbarin, Hughes & Chesler, 1985. Brown
& Barbarin, 1996. Keller & Nichols, 1990). Σε ό,τι αφορά στη φροντίδα του άρρωστου
παιδιού, ακόμα και όταν οι πατέρες εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία αυτή, οι
μητέρες αναλαμβάνουν την κύρια ευθύνη και αποτελούν τους βασικούς φροντιστές
(Brown & Barbarin, 1996. Davies et al., 1998).
Διαφορές στα επίπεδα άγχους ανάλογα με το φύλο του γονιού τόσο κατά τη φάση
της διάγνωσης, όσο και της έναρξης της θεραπείας έχουν επισημανθεί σε κάποιες
έρευνες (Hoekstra-Weebers et al., 1998. Yeh, 2002). Σε έρευνα της Yeh (2002), η οποία
διερεύνησε σε δείγμα 164 ζευγαριών των οποίων το παιδί έπασχε από καρκίνο τις
διαφυλικές διαφορές αναφορικά με τα επίπεδα άγχους, οι μητέρες είχαν υψηλότερα
επίπεδα άγχους από τους συζύγους τους. Ωστόσο, σε έρευνα των Larson και συν.
(1994) δε βρέθηκε διαφορά στα επίπεδα του άγχους των δύο φύλων.
Σε έρευνα των Davies, Gudmundsdottir, Worden, Orloff, Sumner και Brenner
(2004) μελετήθηκαν οι εμπειρίες οχτώ αντρών των οποίων τα παιδιά είχαν συμμετάσχει
σε ένα πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας στο σπίτι. Όλοι οι πατέρες συμμετείχαν
ενεργά στη φροντίδα του άρρωστου παιδιού και είχαν αναπτύξει δυνατούς δεσμούς με
τα παιδιά τους πριν από την ασθένεια και το θάνατο. Οι συμμετέχοντες περιέγραψαν
την εμπειρία τους ως μια συνεχή μάχη με την ασθένεια. Πιο συγκεκριμένα,
αναδείχτηκαν οι εξής διαστάσεις της μάχης αυτής:
▪

Μάχη με την αβεβαιότητα. Η μάχη με την ασθένεια ξεκίνησε με τη διάγνωση, η
ανακοίνωση της οποίας τους έκανε να αισθανθούν ευάλωτοι και αβοήθητοι.
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▪

Μάχη με τις ευθύνες. Κατά τη διάρκεια της ασθένειας αλλά και μετά το θάνατο
του παιδιού, οι πατέρες περιέγραψαν μια έντονη αίσθηση ευθύνης για τα παιδιά
και την οικογένειά τους.

▪

Μάχη με τη διατάραξη της καθημερινής ζωής. Οι συμμετέχοντες περιέγραψαν
πως η ασθένεια επηρέαζε την καθημερινότητά τους. Τα μέλη της οικογένειας
είχαν πολύ λίγο χρόνο ο ένας για τον άλλο και η ζωή τους άλλαζε πολύ,
ιδιαίτερα κατά τις περιόδους που το παιδί νοσηλευόταν.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα η μάχη με την ασθένεια επηρεαζόταν
από δύο σημαντικούς παράγοντες:
▪

Το εργασιακό περιβάλλον. Όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι το εργασιακό
τους περιβάλλον ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικό.

▪

Τη σχέση με το προσωπικό υγείας. Όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν τη σχέση
με το προσωπικό υγείας ως ιδιαίτερα σημαντική. Για κάποιους οι σχέση αυτή
ήταν ευχάριστη και βοηθητική στη μάχη τους με την ασθένεια, ενώ για
κάποιους άλλους ήταν πιο περίπλοκη και δυσχέραινε τον αγώνα τους. Στις
δυσκολίες που αντιμετώπισαν συμπεριλαμβανόταν η χρήση περίπλοκης
ιατρικής ορολογίας που δημιουργούσε σύγχυση και δυσκόλευε τη λήψη
αποφάσεων.

Σε έρευνα των Neil-Urban και Jones (2002) οι πατέρες ανέφεραν ότι, αν και
αισθάνονταν ιδιαίτερα ευάλωτοι, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τον έλεγχο
και να παραμείνουν δυνατοί για τους άλλους έκρυβαν τα συναισθήματά τους. Σε
έρευνα των Larson και συν. (1994) σε δείγμα 17 ζευγαριών υπήρχαν σημαντικές
διαφυλικές διαφορές στις στρατηγικές που χρησιμοποιούσαν οι γονείς παιδιών με
καρκίνο καθώς και στην κοινωνική στήριξη που έλαβαν. Οι μητέρες εξέφραζαν τα
συναισθήματά τους και αναζητούσαν πληροφορίες και κοινωνική στήριξη
περισσότερο από τους συζύγους τους. Οι διαφορές αυτές, ωστόσο, ήταν παρούσες και
στην ομάδα ελέγχου, γεγονός που δείχνει ότι οι διαφορές αυτές ίσως να οφείλονται σε
χαρακτηριστικά του γενικού πληθυσμού ανεξάρτητα από την ύπαρξη παιδικής
ασθένειας.
Σύμφωνα με τους Chesler και Parry (2001), οι οποίοι μελέτησαν την εμπειρία 167
πατέρων παιδιών με καρκίνο, οι τελευταίοι βίωναν έντονο άγχος σε σχέση με τις εξής
παραμέτρους: πληροφόρηση, πρακτικά ζητήματα, συναισθηματικά ζητήματα,
διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις, υπαρξιακά και πνευματικά ζητήματα. Σε ό,τι
αφορά στους πατέρες παιδιών με καρκίνο το άγχος της διάγνωσης και της θεραπείας
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επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση των προαναφερθέντων κατηγοριών με το φύλο,
μια αλληλεπίδραση που αποτελεί πρόκληση για τις ικανότητες των αντρών να
αντιμετωπίσουν τη νόσο του παιδιού τους και να έχουν πρόσβαση σε στήριξη.
Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές (Chesler & Parry, 2001) η ταυτότητα του φύλου
παίζει σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό των εμπειριών των αντρών και της
ικανότητάς τους να αντιμετωπίσουν τη νόσο του παιδιού τους, καθώς καθορίζει τους
τρόπους με τους οποίους οι άντρες αντιμετωπίζουν το συναισθηματικό και
διαπροσωπικό άγχος, την προθυμία τους να αναγνωρίσουν την ανάγκη τους για
στήριξη και το βαθμό που είναι πρόθυμοι να εκφράσουν συναισθήματα που δε
θεωρούνται «αντρικά». Για τους άντρες είναι δύσκολο να είναι σε επαφή με τα
συναισθήματά τους καθώς η αντίληψη ότι πρέπει να είναι «βράχος» κυριαρχεί στη ζωή
τους. Όταν οι προσπάθειες τους να ελέγξουν τα συναισθήματα τους αποτυγχάνουν,
λόγω της πίεσης του να λειτουργούν ως γονείς ενός παιδιού με καρκίνο, τότε βιώνουν
ένα μεγάλο πλήγμα. Ένα άλλο αποτέλεσμα της απόκρυψης των συναισθημάτων τους
είναι ότι, καθώς δεν εκφράζουν την ανάγκη τους για βοήθεια, δεν παίρνουν τη στήριξη
που χρειάζονται από την οικογένειά τους και το ευρύτερο κοινωνικό τους δίκτυο.
Οι ρόλοι που σχετίζονται με το φύλο επηρεάζουν τις εμπειρίες των ανδρών καθώς
διαμορφώνουν τη φύση της αλληλεπίδρασής τους με το άρρωστο παιδί και τα υπόλοιπα
μέλη της οικογένειας, επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο το πώς βιώνουν αλλά και πώς
ανταποκρίνονται στο άγχος που σχετίζεται με τις πρακτικές και κοινωνικές διαστάσεις
του καρκίνου. Σε ό,τι αφορά στα πρακτικά ζητήματα, πολλοί πατέρες ανέφεραν ότι
τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να μάθουν νέες δεξιότητες και να δεσμευτούν στην
ανάληψη νέων καθηκόντων. Οι άντρες που είχαν πιο ενεργό ρόλο στη φροντίδα του
άρρωστου παιδιού αλλά και των υγιών αδελφών του ανέφεραν δυσκολίες στο
συγκερασμό των υποχρεώσεων που σχετίζονταν με την εργασία και το σπίτι. Κάποιοι
άντρες που δεν ήταν προετοιμασμένοι να αναλάβουν το ρόλο του φροντιστή ενός
άρρωστου παιδιού παραχώρησαν το ρόλο αυτό στις συζύγους τους, ενώ κάποιοι άλλοι
που ήταν περισσότερο πρόθυμοι συνάντησαν κοινωνικές αντιστάσεις.
Για πολλούς άντρες η πίεση να συνεχίσουν να εργάζονται κατά τη διάρκεια της
νοσηλείας του παιδιού τους συνέβαλε στην πρόκληση συναισθημάτων ενοχής,
απομόνωσης και διαμάχης. Απειλές για απώλεια της εργασίας αλλά και κοινωνική
πίεση να συνεχίσουν να εργάζονται αποτελούν εμπόδια για την ενασχόληση των
αντρών με το άρρωστο παιδί, την παροχή στήριξης στις συζύγους τους και την
ανάληψη νέων οικογενειακών καθηκόντων. Πολλοί πατέρες ανέφεραν ότι αισθάνονταν
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«ξένοι» και ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με το παιδί τους κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας του. Οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν και στην απομόνωση των
αντρών από το προσωπικό υγείας, το οποίο μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική πηγή
στήριξης. Ωστόσο, για κάποιους άντρες οι εργασιακές απαιτήσεις ήταν ευκαιρίες να
δραπετεύσουν από τις συναισθηματικά και πρακτικά απαιτητικές καταστάσεις της
ζωής τους. Για αυτούς η δουλειά ήταν ένα καταφύγιο από μια κατάσταση για την οποία
δεν ήταν προετοιμασμένοι.

3.4 Ανάγκες γονιών ενόψει του επικείμενου θανάτου
Η προετοιμασία των γονιών για το θάνατο του παιδιού και η ικανοποίηση των
αναγκών τους όταν το παιδί βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ασθένειας επηρεάζουν το
θρήνο των γονιών (D’Agostino et al., 2008. Meert, Templin, Michelson, Morrison,
Hackbarth, Custer et al., 2012). Οι Kreicbergs, Lannen, Onelov και Wolfe (2007)
αναφέρουν ότι όταν οι πατέρες παιδιών με καρκίνο γνωρίζουν νωρίτερα ότι το παιδί
τους θα πεθάνει έχουν καλύτερες πιθανότητες να επεξεργαστούν το θρήνο τους. Σε
έρευνα των Tan και συν. (2012) οι γονείς που είχαν αναγνωρίσει την πιθανότητα
αρνητικής εξέλιξης της ασθένειας είχαν λιγότερο άγχος την ώρα του θανάτου και
αντιμετώπιζαν καλύτερα το πένθος τους μετά το θάνατο του παιδιού. Σύμφωνα με τους
Wolfe, Grier, Klar, Levin, Ellenbogen, Salem-Schatz και συν. (2000a) οι θεράποντες
ιατροί ενδέχεται να γνωρίζουν για τον επικείμενο θάνατο του παιδιού τρεις μήνες πριν
από τους γονείς.
Οι ανάγκες των γονιών όταν το παιδί τους βρίσκεται στο τελικό στάδιο της
ασθένειας είναι οι ακόλουθες:
▪

Ανάγκη για συνεχή πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση του παιδιού (Aho
et al., 2009. Contro et al., 2002. Rini & Loriz, 2007)

▪

Ανάγκη συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων (Aho et al., 2006. Tan et al., 2012)

▪

Ανάγκη συμμετοχής στη φροντίδα του παιδιού (Aho et al., 2009. Rini & Loriz,
2007).

▪

Ανάγκη ελέγχου του πόνου και των άλλων συμπτωμάτων την ώρα του θανάτου
(Aho, Tarkka, Åstedt-Kurki & Kaunonen, 2009. Kreicbergs, Valdimarsdόttir,
Onelöv, Björk, Steineck & Henteret, 2005. Wolfe et al., 2000a).

▪

Ανάγκη φροντίδας του παιδιού στο σπίτι (Davies et al., 1998. Goodenough,
Drew, Higgins & Trethewie, 2004. Lauer, Mulhern, Wallskog & Camita, 1983.
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Mulhern, Lauer & Hoffmann, 1983. Papadatou, Yfantopoulos & Kosmidis,
1996. Vickers & Carlisle, 2000).
▪

Ανάγκη σεβασμού της ιδιωτικότητας, της θρησκείας και της πολιτιστικής
κουλτούρας (Meert, Briller, Schim, Thurston & Kabel, 2009).

▪

Ανάγκη να περάσουν χρόνο με το παιδί και να του πουν αντίο (Aho et al., 2009.
Meert et al., 2009)

▪

Ανάγκη για πληροφόρηση σχετικά με το πένθος τους (Aho et al., 2009)

▪

Ανάγκη στήριξης από το προσωπικό υγείας (Aho et al., 2009. Bright, Huff &
Hollon, 2009. Meert et al., 2009. Papadatou, Yfantopoulos & Kosmidis 1996.
Tan et al., 2012).

3.5 Ανακουφιστική φροντίδα και θάνατος του παιδιού στο σπίτι
Μια σημαντική απόφαση που καλούνται να πάρουν οι γονείς όταν οι ελπίδες
για θεραπεία έχουν εξανεμιστεί είναι ο τόπος που θα πεθάνει το παιδί (Vickers &
Carlisle, 2000). Έρευνες δείχνουν ότι οι γονείς προτιμούν να φροντίσουν το παιδί τους
που πεθαίνει στο σπίτι (Davies et al., 1998. Kassam, Skiadaresis, Alexander & Wolfe,
2013). Η φροντίδα του παιδιού που πεθαίνει στο σπίτι επηρεάζει θετικά την
προσαρμογή των γονιών μετά το θάνατο του (Goodenough et al., 2004. Lauer et al.,
1983. Mulhern et al., 1983. Papadatou et al., 1996). Οι Goudenough και συν. (2004)
αναφέρουν πως οι πατέρες παιδιών που είχαν πεθάνει στο νοσοκομείο από καρκίνο
είχαν πιο υψηλά επίπεδα κατάθλιψης και άγχους σε σύγκριση με τους γονείς των
οποίων το παιδί είχε πεθάνει στο σπίτι. Σε έρευνα των Vickers και Carlisle (2000) σε
δείγμα 10 οικογενειών που είχαν επιλέξει τη φροντίδα του παιδιού που πεθαίνει στο
σπίτι μια σημαντική παράμετρος της επιλογής αυτής ήταν η απόκτηση ελέγχου. Οι
γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ως παράγοντες που επηρέασαν την
επιλογή τους την επιστροφή σε μια φυσιολογική ζωή στο σπίτι, την επανένωση της
οικογένειας, τη διατήρηση της ιδιωτικότητάς τους και τέλος την επιθυμία του παιδιού
που πεθαίνει.
Σε έρευνα των Papadatou και συν. (1996), οι οποίοι πήραν συνεντεύξεις από 15
μητέρες παιδιών που είχαν πεθάνει από καρκίνο προκειμένου να διερευνήσουν τις
εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια της φροντίδας του παιδιού στο σπίτι ή στο νοσοκομείο,
οι γονείς των οποίων το παιδί πέθανε στο σπίτι ανέφεραν τον ή την σύζυγό τους, τα
υγιή παιδιά και τους συγγενείς ως σημαντική πηγή στήριξης κατά τη διάρκεια της
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τελικής φάσης. Οι γονείς των παιδιών που πέθαναν στο νοσοκομείο ανέφεραν ως πηγή
στήριξης τους επαγγελματίες υγείας, τους γονείς άλλων άρρωστων παιδιών και σε
μερικές περιπτώσεις τον ιερέα. Σε έρευνα των Lauer, Mulhern, Schell και Camitta
(1989) οι γονείς των παιδιών που συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα ανακουφιστικής
φροντίδας στο σπίτι ανέφεραν τον ή την σύζυγο ως κύρια πηγή στήριξης ενώ οι γονείς
παιδιών που πέθαναν στο νοσοκομείο ανέφεραν τους φίλους, τον ιερέα, τις ομάδες
στήριξης και τους επαγγελματίες υγείας ως πηγές στήριξης.

3.6 Συσχέτιση περιόδου που νοσεί το παιδί με το πένθος των γονιών
Έρευνες για το γονικό πένθος μετά το θάνατο παιδιού από χρόνιο νόσημα δείχνουν
ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο πένθος των γονιών και παραμέτρους της εμπειρίας
τους την περίοδο που το παιδί νοσηλευόταν (Snaman, Morris, Rosenberg, Holder,
Baker & Wolfe, 2019. Van der Geest et al., 2014). Οι Van der Geest και συν. (2014)
αναφέρουν ότι η συνέχεια στη φροντίδα του παιδιού, η εμπλοκή των γονιών στη
φροντίδα του παιδιού και η καλή επικοινωνία με το προσωπικό υγείας επηρεάζουν
θετικά το πένθος των γονιών.
Μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης οι γονείς αισθάνονται υπεύθυνοι για τη
φροντίδα του παιδιού τους (Yen, Lee, Chen & Li, 2000). Η απουσία συστηματικής
φροντίδας του παιδιού συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα άγχους στους γονείς (Heller
& Solomon, 2005). Ένας παράγοντας που σχετίζεται με το πένθος των γονιών αφορά
την ανακούφιση του παιδιού από τον πόνο και τα λοιπά συμπτώματα της νόσου και της
θεραπείας που λαμβάνει (Contro et al., 2002. Kamihara, Nyborn, Olcese, Nickerson &
Mack, 2015). Έρευνα (Jalmsell, Kreicbergs, Onelöv, Steineck & Henter, 2010) που
μελετά τα συμπτώματα παιδιών με καρκίνο τελικού σταδίου και την ψυχική υγεία των
γονιών μετά το θάνατο του παιδιού δείχνει ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις δυο
αυτές μεταβλητές. Οι ερευνητές πήραν πληροφορίες από 449 γονείς σχετικά με τα
συμπτώματα που είχαν τα παιδιά τους το τελευταίο μήνα της ζωής τους και για το πώς
οι ίδιοι εκτιμούσαν ότι αυτά είχαν επηρεάσει τα παιδιά τους και στη συνέχεια
συσχέτισαν τις πληροφορίες αυτές με την ψυχική υγεία των γονιών τέσσερα έως εννιά
χρόνια μετά την απώλεια. Οι γονείς που ανέφεραν ότι το παιδί τους υπέφερε από άγχος,
κατάθλιψη ή διαταραγμένο ύπνο είχαν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν και οι ίδιοι
άγχος, κατάθλιψη και κακή ποιότητα ζωής. Σε έρευνα των Van der Geest και συν.
(2014) οι γονείς των οποίων τα παιδιά υπέφεραν από δύσπνοια, άγχος, θυμό και πόνο
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στο τέλος της ζωής τους παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα θρήνου πέντε χρόνια μετά
το θάνατο του παιδιού τους.
Η προσωπική εμπλοκή των γονιών στην φροντίδα του παιδιού και στη λήψη
αποφάσεων βοηθάει τους γονείς να φροντίσουν το παιδί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
(Contro et al., 2002). Οι πληροφορίες που λαμβάνουν οι γονείς σχετικά με τα
συμπτώματα που μπορεί να βιώσει το παιδί στο τέλος της ζωής του τους βοηθούν να
προετοιμαστούν, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην ομαλή προσαρμογή τους μετά το
θάνατο (Contro et al., 2002). Οι Rini και Loriz (2007), οι οποίοι διεξήγαγαν έρευνα σε
δείγμα 11 γονιών προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες που διευκολύνουν ή
δυσχεραίνουν τον προπαρασκευαστικό θρήνο, αναφέρουν την ανάγκη των γονιών για
ενημέρωση σχετικά με τον επικείμενο θάνατο του παιδιού τους. Τα αποτελέσματα
έρευνας των Pritchard, Srivastava, Okuma, Powell, Burghen, Nancy και συν. (2009),
οι οποίοι πήραν τηλεφωνικές συνεντεύξεις από 49 γονείς των οποίων το παιδί είχε
πεθάνει από καρκίνο με στόχο να διερευνήσουν πώς αντιλαμβάνονταν πότε θα πεθάνει
το παιδί τους, δείχνουν ότι οι γονείς παιδιών με καρκίνο τελικού σταδίου
αντιλαμβάνονται με διαφορετικούς τρόπους το πότε θα πεθάνει το παιδί τους. Σύμφωνα
με την έρευνα οι γονείς αντιλαμβάνονταν το θάνατο του παιδιού τους είτε ως
«αναμενόμενο», είτε

ως

«απροειδοποίητο» είτε ως

«καθυστερημένο». Οι

αναμενόμενοι θάνατοι χαρακτηρίζονταν από συμπτώματα καινούρια ή διαφορετικής
έντασης, τα οποία οι γονείς αντιλαμβάνονταν ως ενδείξεις του επερχόμενου θανάτου.
Τέτοια συμπτώματα ήταν η μειωμένη κινητικότητα του παιδιού ή αλλαγή στον τρόπο
που κοιτούσε το γονιό του. Στην περίπτωση του απρόσμενου θανάτου οι γονείς
ανέφεραν ότι συνέβη μια μέρα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως τυπική ή μια
μέρα που η κατάσταση του παιδιού παρουσίαζε κάποια βελτίωση. Οι γονείς που
ανήκαν σε αυτή την κατηγορία είχαν λιγότερες ενδείξεις ότι η μέρα αυτή θα ήταν η
τελευταία του παιδιού τους. Τέλος, οι θάνατοι που, όπως αναφέρθηκε από τους γονείς,
συνέβησαν με καθυστέρηση σχετίζονταν με πολύ έντονο υποφέρειν του παιδιού.
Σε έρευνα των Segal και συν. (1986), οι οποίοι μελέτησαν σε δείγμα 61
οικογενειών τις αντιλήψεις των γονιών για τη στήριξη που είχαν δεχτεί μετά το θάνατο
του παιδιού τους, ποσοστό 80% ανέφερε ότι δεν είχε λάβει αρκετή ενημέρωση σχετικά
με το θάνατο του παιδιού και επιθυμούσε καλύτερη πληροφόρηση τόσο για πρακτικά
ζητήματα, όπως η διευθέτηση της γραφειοκρατίας, όσο και για ζητήματα που
αφορούσαν το πένθος τους, τη διάρκειά του και τα συναισθήματά τους. Οι Aho,
Tarkka,

Åstedt-Kurki και Kaunonen (2009) αναφέρουν πως οι πατέρες που
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συμμετείχαν στην έρευνα επιθυμούσαν συνεχή πληροφόρηση για την κατάσταση του
παιδιού, την πρόγνωση, τον επικείμενο θάνατο, το πένθος τους, όπως επίσης και
πληροφόρηση για πρακτικά ζητήματα.
Σύμφωνα με τους Price και συν. (2011), οι οποίοι πήραν συνέντευξη από 25
πενθούντες γονείς με στόχο τη διερεύνηση των εμπειριών τους, η σωστή πληροφόρηση
από το προσωπικό υγείας παρέχει στους γονείς τη δυνατότητα να κατανοήσουν τι
συμβαίνει, να πάρουν αποφάσεις και έτσι να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ενεργά τη
νέα και ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Οι γονείς που κατανοούν την κατάσταση του
παιδιού τους αναφέρουν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα, ενώ η έλλειψη
πληροφόρησης οδηγεί σε αβεβαιότητα, άγχος και απουσία ελέγχου (Canam, 1986).
Έρευνα των Wolfe, Klar, Grier, Duncan, Salem-Schatz, Emanuel και συν. (2000b) σε
δείγμα 103 γονιών των οποίων το παιδί είχε πεθάνει από καρκίνο έδειξε ότι η
πληροφόρηση των γονιών από τους θεράποντες ιατρούς ήταν καλύτερη στη φάση της
διάγνωσης απ’ ότι ήταν όταν το παιδί δεν είχε πλέον πιθανότητες να θεραπευτεί,
γεγονός που επηρέαζε τις αποφάσεις των γονιών σχετικά με τη συνέχιση της θεραπείας.
Οι γονείς που γνώριζαν πως το παιδί τους δε θα γινόταν καλά επέλεγαν να διακόψουν
τις θεραπείες που στόχευαν στην ίαση και να περάσουν στη φάση της ανακουφιστικής
φροντίδας.
Πλήθος ερευνών επισημαίνουν ότι η σχέση των γονιών με το προσωπικό υγείας
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του παιδιού αλλά και μετά το θάνατο του επηρεάζει
σημαντικά το πένθος τους (Aho et al., 2006, 2009. Barbarin & Chesler, 1986. Bright et
al., 2009. Cimete & Kuguoglou, 2006. Davies et al., 1998, 2004. DeCinque,
Monterosso, Dadd, Sidhu, Macpherson & Aoun, 2006. Heller & Solomon, 2005. James
& Johnson, 1997. Kerner, Harvey & Lewiston, 1979. Kreicbergs et al., 2007.
MacDonald, Liben, Carnevale, Rennick, Wolf, Meloche, et al., 2005. Meert et al., 2009.
Papadatou et al., 1996. Price et al., 2011. Rini & Loriz, 2007. Segal et al., 1986. Wong
& Chan, 2006. Wood & Milo, 2001). Όπως προκύπτει από τις έρευνες οι ανάγκες των
γονιών σε ό,τι αφορά τη σχέση τους με το προσωπικό υγείας είναι οι ακόλουθες:
▪

Πληροφόρηση κατά την ανακοίνωση της διάγνωσης (Aho, et al., 2006. Wood
& Milo, 2001)

▪

Συνεχής πληροφόρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της νόσου (Aho et al., 2009. Heller
& Solomon, 2005. James & Johnson, 1997. James et al., 2002. Price et al., 2011)

▪

Δημιουργία προσωπικής σχέσης (Heller & Solomon, 2005. Davies et al., 2004)
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▪

Άρτια παροχή φροντίδας στο παιδί (Aho et al., 2006, 2009. Heller & Solomon,
2005. James & Johnson, 1997).

▪

Σεβασμός στις ανάγκες των γονιών (Aho et al., 2009. Bright, Huff & Hollon
2009. Papadatou et al., 1996. Rini & Loriz, 2007)

▪

Στήριξη των γονιών (Aho et al., 2009. Cimete & Kuguoglou, 2006. Heller &
Solomon, 2005. James & Johnson, 1997. Meert et al., 2009. Rini & Loriz,
2007).

Οι Heller και Solomon (2005) πήραν συνεντεύξεις από 36 γονείς των οποίων το
παιδί είχε πεθάνει από χρόνιο και απειλητικό για τη ζωή νόσημα. Από την έρευνα
αναδείχθηκαν οι ακόλουθες παράμετροι της σχέσης των γονιών με το προσωπικό
υγείας:
▪

Η συνεχής παροχή ιατρικής φροντίδας συμβάλλει στη δημιουργία σχέσεων με
το προσωπικό υγείας και επιτρέπει στους γονείς να νιώθουν ασφάλεια.
Αντιθέτως, η έλλειψη συστηματικής παροχής φροντίδας επηρεάζει αρνητικά
τους γονείς καθώς δημιουργεί δυσπιστία και άγχος, ενώ παράλληλα εντείνει την
αγωνία και το φόβο τους ότι το παιδί υποφέρει.

▪

Οι γονείς νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια όταν το προσωπικό υγείας γνωρίζει
ατομικά τους ίδιους και το παιδί τους. Η αίσθηση ότι το προσωπικό είναι
ενήμερο για την κατάσταση του παιδιού, χωρίς να χρειάζεται οι ίδιοι οι γονείς
να εξηγούν κάθε φορά ποιοι είναι, δημιουργεί την αίσθηση ότι το παιδί έχει την
καλύτερη δυνατή φροντίδα.

▪

Η μη συστηματική και ασυνεχής πληροφόρηση από το προσωπικό υγείας για
την κατάσταση του παιδιού προκαλεί ανασφάλεια στους γονείς και δυσχεραίνει
την λήψη αποφάσεων.

▪

Η στήριξη από το προσωπικό υγείας κατά την εξέλιξη της νόσου, το θάνατο
του παιδιού αλλά και το πένθος είναι πηγή ανακούφισης για τους γονείς.

Σύμφωνα με τους Bright και συν. (2009), οι οποίοι μελέτησαν τις αντιλήψεις 137
πενθούντων γονιών αναφορικά με τη σχέση τους με το προσωπικό υγείας, oι γονείς
δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην επικοινωνία με το προσωπικό υγείας. Πολλοί γονείς
ανέφεραν ότι η ανάμνηση της σκληρής και απρόσωπης συμπεριφοράς του προσωπικού
κατά την ανακοίνωση του θανάτου του παιδιού τους συνόδευε για πολλά χρόνια, ενώ
τόνισαν πόσο σημαντικό ήταν για εκείνους να περάσουν οι γιατροί χρόνο μαζί τους και
να τους ακούσουν.
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Οι Papadatou και συν. (1996) πήραν συνεντεύξεις από 15 μητέρες παιδιών που
είχαν πεθάνει από καρκίνο προκειμένου να διερευνήσουν τις εμπειρίες τους κατά τη
διάρκεια της φροντίδας του παιδιού στο σπίτι ή στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας ποσοστό 74% των μητέρων ήταν δυσαρεστημένες από τη
συμπεριφορά κάποιων γιατρών οι οποίοι ήταν απότομοι, μη διαθέσιμοι και στερούνταν
της απαραίτητης ευαισθησίας. Άλλη μια πηγή δυσαρέσκειας σε σχέση με το προσωπικό
υγείας ήταν η αίσθηση ότι δεν έδειχνε σεβασμό προς τις ανάγκες των γονιών και του
παιδιού. Οι Davies και συν. (2004), οι οποίοι πήραν συνεντεύξεις από οχτώ πατέρες οι
οποίοι είχαν χάσει το παιδί τους από χρόνιο νόσημα, αναφέρουν πως η χρήση ιατρικής
ορολογίας δυσχέραινε την κατανόηση της κατάστασης και δυσκόλευε τη λήψη
αποφάσεων. Αντίθετα, η διαθεσιμότητα και οι ζεστές σχέσεις με το προσωπικό υγείας
εκτιμήθηκαν από τους γονείς ως ιδιαίτερα υποστηρικτικές.
Στην διαπολιτισμική έρευνα των Davies και συν. (1998), οι οποίοι πήραν
συνεντεύξεις από 21 μητέρες από τον Καναδά, την Ελλάδα, την Αμερική, τη Νορβηγία
και τη Κίνα, των οποίων το παιδί είχε πεθάνει από καρκίνο με στόχο τη διερεύνηση
των εμπειριών τους, η ικανοποίηση των μητέρων από το προσωπικό υγείας αυξανόταν
όταν οι τελευταίοι έδειχναν έστω και μικρά σημάδια ανθρώπινου ενδιαφέροντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΓΟΝΙΚΟ ΠΕΝΘΟΣ

4.1 Χαρακτηριστικά γονικού πένθους
Ο θάνατος ενός παιδιού έχει χαρακτηριστεί ως η «απόλυτη απώλεια» (Wilson,
1988). Σύμφωνα με την Coryell (2007) η χρήση της λέξης «απώλεια» για το θάνατο
ενός αγαπημένου ατόμου δεν είναι τυχαία. Όταν πεθαίνει ένα άτομο με το οποίο
είμαστε συναισθηματικά δεμένοι αισθανόμαστε σαν να χάνουμε τη θέση μας στον
κόσμο. Μέσω του θρήνου μας προσπαθούμε να ξαναβρούμε τη χαμένη αυτή θέση.
Επιπλέον, η έννοια της απώλειας εμπεριέχει και την έννοια της ευθύνης. Όταν χάνουμε
κάτι είμαστε εμείς υπεύθυνοι για αυτό.
Η απόκτηση ενός παιδιού αποτελεί ορόσημο στη ζωή των γονιών, οι οποίοι
αντιλαμβάνονται τον νέο αυτό ρόλο όχι σαν ένα γεγονός αλλά σαν μια διαδικασία η
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οποία θα συνεχιστεί για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο θάνατος ενός παιδιού αναγκάζει
τους γονείς, οι οποίοι μάθαιναν μέσα από μια αέναη διαδικασία πώς να είναι γονείς, να
μάθουν πώς να είναι οι πενθούντες γονείς του παιδιού τους ( Talbot, 2002). Ο Klass
(1988) αναφέρει πως μετά το θάνατο του παιδιού οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με
την απώλεια ενός μέρους του εαυτού τους και την απώλεια της ταυτότητάς τους ως
γονείς.
Η Rando (1986, 1991) επισημαίνει ότι η ιδιαιτερότητα της σχέσης γονιούπαιδιού καθιστά το γονικό πένθος περισσότερο περίπλοκο, πιο έντονο και με
μεγαλύτερη διάρκεια. Οι Hazzard και συν. (1992) και DeCinque και συν. (2006)
αναφέρουν πως ο θρήνος των γονιών παραμένει έντονος ακόμα και τέσσερα χρόνια
μετά το θάνατο του παιδιού, ενώ οι Kreicbergs, Valdimarsdόttir, Onelov, Bjork, Henter
και Steineck (2004) επισημαίνουν ότι οι πενθούντες γονείς έχουν αυξημένα επίπεδα
άγχους και κατάθλιψης ακόμα και έξι χρόνια μετά το θάνατο του παιδιού τους.
Σύμφωνα με τους Rogers, Floyd, Seltzer, Greenberg και Hong (2008) δεν μπορούμε να
εκτιμήσουμε το χρόνο πένθους μετά το θάνατο ενός παιδιού.
Σύμφωνα με την Rando (1986, 1991) μια σημαντική διαφορά σε σχέση με την
απώλεια άλλων αγαπημένων προσώπων έγκειται στη φύση του δεσμού. Η σχέση
γονιού-παιδιού είναι εξ ορισμού η πιο στενή σχέση που δύναται να δημιουργηθεί, όχι
μόνο σωματικά αλλά ψυχολογικά και κοινωνικά, καθώς το παιδί έχει προέλθει από τον
γονιό, αποτελεί, δηλαδή, κομμάτι του. Η αποδέσμευση μετά το θάνατο του παιδιού
είναι διαφορετική σε σχέση με την απώλεια άλλων προσώπων καθώς οι γονείς χάνουν
ταυτόχρονα και ένα μέρος του εαυτού τους.
Από τη στιγμή της σύλληψης οι γονείς προβάλλουν συναισθήματα, ανησυχίες,
ελπίδες, σκέψεις, ανάγκες και ερμηνείες στο μελλοντικό τους παιδί. Καθώς το παιδί
προέρχεται από τους γονείς, τα συναισθήματα των τελευταίων αποτελούν ένα μείγμα
συναισθημάτων για τον εαυτό τους, το σύντροφό τους, όπως επίσης και για το παιδί.
Τα συναισθήματα αυτά σχετίζονται με το παρελθόν (το παιδί ενδέχεται να συμβολίζει
ένα δεσμό με τους προγόνους των γονιών), το παρόν (το παιδί είναι πηγή και
αντικείμενο αγάπης) και το μέλλον (το παιδί διασφαλίζει την αθανασία των γονιών).
Οι γονείς επενδύουν τα όνειρα, τις ελπίδες, τις προσδοκίες και τις επιθυμίες τους στο
παιδί τους και όταν αυτό πεθαίνει, τότε βιώνουν πολλαπλές απώλειες στο επίπεδο του
εαυτού.
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που καθιστά την απώλεια ενός παιδιού
ιδιαίτερα οδυνηρή σχετίζεται με τη φυσιολογική διαδικασία της ενσωμάτωσης
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πολλαπλών ρόλων στη γονική ταυτότητα. Οι γονείς έχουν μάθει να είναι αυτάρκεις και
να μπορούν να ελέγχουν τι συμβαίνει στο παιδί. Μπορούν να διορθώσουν ό,τι
συμβαίνει στο παιδί, είτε αυτό αφορά απλές καθημερινές ανάγκες όπως η επιδιόρθωση
ενός σπασμένου παιχνιδιού είτε την κάλυψη των συναισθηματικών του αναγκών. Ο
γονιός προστατεύει το παιδί, το συμβουλεύει, επιλύει προβλήματα, ικανοποιεί τις
ανάγκες του. Όλοι αυτοί οι ρόλοι συνδυάζονται και αποτελούν την ταυτότητα του
γονιού που βάλλεται από την απουσία του παιδιού. Όταν ένα παιδί πεθαίνει οι γονείς
αδυνατούν να διατηρήσουν την ταυτότητα του γονιού, η οποία βασίζεται στη φροντίδα
του παιδιού, γεγονός που προκαλεί έντονες ενοχές, αίσθηση αποτυχίας, απώλεια
δύναμης, μείωση της αυτοεκτίμησης και σύγχυση ταυτότητας. Τα συναισθήματα αυτά
προκαλούν δευτερογενείς απώλειες, όπως αίσθημα κενού και ανασφάλεια. Επιπλέον,
ο θάνατος ενός παιδιού συνεπάγεται απώλεια της οικογένειας με τη μορφή που είχε.
Αυτή η απώλεια σχετίζεται και με την απώλεια του ίδιου του παιδιού αλλά και την
απώλεια των πτυχών του εαυτού των γονιών που σχετίζονταν με το παιδί.
Οι κοινωνικές προσδοκίες που συνοδεύουν τους γονείς και ενσωματώνονται
στην ταυτότητά τους είναι πολλές και συχνά μη ρεαλιστικές. Η κοινωνία περιμένει από
τους γονείς να λειτουργούν ως υπεράνθρωποι, να είναι ανιδιοτελείς, να
κινητοποιούνται μόνο από το παιδί και να είναι γεμάτοι αγάπη. Δεν υπάρχουν
περιθώρια για φυσιολογική αμφιθυμία. Οι προσδοκίες αυτές δεν καθορίζονται μόνο
από την κοινωνία αλλά υιοθετούνται και από τους γονείς, οι οποίοι αξιολογούν τον
εαυτό τους με βάση το πόσο αποτελεσματικά ικανοποιούν αυτές τις προσδοκίες. Η
αναγνώριση ότι στα πλαίσια της συγκεκριμένης αρρώστιας δεν μπορούν πάντα να
ικανοποιούν τις συγκεκριμένες κοινωνικές προσδοκίες οδηγεί τους γονείς να
αισθάνονται ενοχές.
Καθώς η φροντίδα και η προστασία των παιδιών αποτελούν υποχρέωση των
γονιών, αναμένεται ότι οι τελευταίοι θα πεθάνουν πριν από τα παιδιά τους. Όταν
συμβαίνει το αντίθετο διαταράσσεται «η κανονικότητα του σύμπαντος». Ο θάνατος
του παιδιού θεωρείται αφύσικος όχι εξαιτίας της ηλικίας του παιδιού αλλά εξαιτίας του
γεγονότος ότι δεν ήταν η σειρά του να πεθάνει, δημιουργώντας έτσι ένα αναπάντητο
«Γιατί», το οποίο αποτελεί μια σημαντική πρόκληση που καλούνται να διαχειριστούν
οι γονείς στα πλαίσια της διεργασίας του θρήνου τους.
Τέλος, ο θάνατος ενός παιδιού συνεπάγεται απώλεια αίσθησης αθανασίας για
τους γονείς. Τα παιδιά είναι το μέλλον των γονιών, οι οποίοι συνεχίζουν να ζουν μέσω
των ιδεών και των πεποιθήσεων που έχουν μεταδώσει στο παιδί, αλλά και μέσω των
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τρόπων με τους οποίους το παιδί επιλέγει να τους θυμάται. Κατ’ αυτή την έννοια, οι
γονείς συνεχίζουν να ζουν μέσω των παιδιών τους. Όταν ένα παιδί πεθαίνει
ανατρέπεται η συνέχεια των γονιών στο μέλλον (Rando, 1986, 1991).
Ο θάνατος ενός παιδιού μπορεί να κλονίσει την ταυτότητα των γονιών (Hastings,
2000. McBride & Toller, 2011. Toller, 2008). Σύμφωνα με την Hastings (2000) ο
θάνατος ενός παιδιού μπορεί να δημιουργήσει μια ξεχωριστή πολιτιστική ταυτότητα
για τους γονείς, η οποία δυσχεραίνει την επικοινωνία με άτομα που δεν έχουν βιώσει
αυτού του είδους την απώλεια. Σε έρευνα της Toller (2008) οι γονείς αντιμετώπιζαν
δύο σημαντικές αντιφάσεις σε ό,τι αφορά την ταυτότητά τους μετά το θάνατο του
παιδιού τους. Αν και ένιωθαν ένα συνεχή συναισθηματικό δεσμό με το εκλιπόν παιδί,
η φυσική απουσία του παιδιού σήμαινε ότι δεν μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν μαζί
του όπως θα έκαναν αν ζούσε, γεγονός που τους οδηγούσε να αισθάνονται γονείς μεν
αλλά χωρίς παιδί με το οποίο θα μπορούν να λειτουργούν ως γονείς. Για να μπορέσουν
να διαχειριστούν αυτή την αντίφαση οι γονείς της έρευνας συμμετείχαν σε
τελετουργικά, όπως ενασχόληση με τον τάφο του παιδιού ή εορτασμός των γενεθλίων
του. Τα τελετουργικά αυτά τους επέτρεπαν να συμπεριφερθούν ως γονείς του παιδιού
που έχει πεθάνει, ενώ η απουσία του παιδιού τους υπενθύμιζε ότι δεν μπορούν να είναι
γονείς με τον τυπικό τρόπο.
Η δεύτερη αντίφαση σχετίζεται με τις σχέσεις των γονιών με τους σημαντικούς
άλλους. Το πένθος των γονιών και η διαχείριση της θλίψης τους συχνά οδηγούσε σε
απομάκρυνση των φίλων και συγγενών, οι οποίοι ήταν συχνά επικριτικοί σχετικά με
τις δραστηριότητες των γονιών. Και οι ίδιοι οι γονείς, όμως, ένιωθαν διαφορετικοί από
ανθρώπους που δεν είχαν βιώσει τόσο έντονο πένθος. Ως αποτέλεσμα, συχνά ένιωθαν
παρείσακτοι και διαφορετικοί από τους υπόλοιπους. Ταυτοχρόνως, όμως, ένιωθαν ένα
ιδιαίτερο δεσμό με άλλους γονείς που είχαν χάσει το παιδί τους, οι οποίοι μπορούσαν
να κατανοήσουν τη θλίψη τους. Για να διαχειριστούν αυτή την αντίφαση οι γονείς
έλεγχαν την επικοινωνία τους με το περιβάλλον τους, μειώνοντας το χρόνο και την
επικοινωνία με ανθρώπους που δεν μπορούσαν να τους καταλάβουν και αναζητώντας
στήριξη στα άτομα εκείνα που μπορούσαν να τους συναισθανθούν. Στην έρευνα των
Titus και de Souza (2011), οι οποίοι διερεύνησαν το θρήνο 10 γονιών πριν και μετά το
θάνατο του παιδιού τους, οι κοινωνικές επαφές έφερναν τους γονείς αντιμέτωπους με
τη νέα τους ταυτότητα, αυτή του γονιού που έχει χάσει το παιδί του.
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4.2 Ο θάνατος του παιδιού από χρόνιο νόσημα
Οι γονείς που χάνουν το παιδί τους από χρόνιο νόσημα είναι συχνά ψυχικά και
σωματικά εξαντλημένοι από την μάχη με την ασθένεια (Talbot, 2002). Αν και ο
θάνατος του παιδιού είναι συχνά αναμενόμενος, πολλοί γονείς αναφέρουν αδυναμία να
αποδεχτούν το γεγονός. Σε έρευνα της Wheeler (2001), η οποία διερεύνησε σε δείγμα
176 γονιών την εμπειρία του θανάτου του παιδιού τους και την απόδοση νοήματος μετά
το θάνατο του, οι γονείς ανέφεραν ότι η πρώτη τους αντίδραση ήταν αδυναμία να
δεχτούν την πραγματικότητα του θανάτου. Οι Cimete & Kuguoglou (2006), οι οποίοι
μελέτησαν τις εμπειρίες και τις συναισθηματικές αντιδράσεις πέντε οικογενειών μετά
το θάνατο ενός παιδιού από καρκίνο, αναφέρουν ότι η πρώτη αντίδραση των γονιών
στο άκουσμα του θανάτου του παιδιού τους ήταν σοκ και δυσπιστία. Στην έρευνα των
Aho και συν. (2006) ο θάνατος του παιδιού βιωνόταν ως ένα μη πραγματικό γεγονός,
ένα αίσθημα που παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι γονείς αναφέρουν μια
πληθώρα συναισθημάτων που συνδέονται με τον θρήνο τους, όπως σοκ, πόνο, κενό,
ενοχές, θυμό και αίσθημα έντονης απώλειας (Aho et al., 2006. DeCinque et al., 2006.
Wheeler, 2001).
Οι McClowry, Davies, May, Kulenkamp και Martinson (1987) μελέτησαν το
πένθος γονιών που είχαν χάσει το παιδί τους από καρκίνο επτά έως εννιά χρόνια μετά
το θάνατό του. Οι περισσότεροι γονείς εξακολουθούσαν να εκφράζουν πόνο για την
απώλεια και ανέφεραν την ύπαρξη ενός κενού στη ζωή τους. Οι Martinson, Davies και
McClowry (1991) μελέτησαν τα ποσοστά κατάθλιψης σε 66 γονείς που έχασαν το παιδί
τους από καρκίνο δύο και επτά χρόνια μετά το θάνατο του. Τα αποτελέσματα επτά
χρόνια μετά το θάνατο ήταν τα ίδια με αυτά δύο χρόνια μετά το θάνατο. Αν και υπήρχε
μια τάση μείωσης της κατάθλιψης, αυτή δε βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική.
Οι Lannen, Wolfe, Prigerson, Onelov και Kreicbergs (2008) μελέτησαν τη
συσχέτιση του «ανεπίλυτου» θρήνου 449 γονιών τέσσερα με εννιά χρόνια μετά το
θάνατο του παιδιού τους από καρκίνο με τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Ο όρος
«ανεπίλυτος» θρήνος, ωστόσο, δεν ορίζεται επαρκώς στην έρευνα. Προκειμένου να
διαπιστωθεί αν οι γονείς είχαν «επεξεργαστεί» το θρήνο τους οι τελευταίοι απαντούσαν
στην εξής ερώτηση: «Πιστεύετε ότι έχετε επεξεργαστεί το θρήνο σας;».

Τα

αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι ποσοστό 26% των γονιών δεν είχαν
επεξεργαστεί το θρήνο τους. Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες με ανεπίλυτο θρήνο
ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης καθώς, επίσης, χειρότερη
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ποιότητα ζωής σε σχέση με άλλους γονείς που πενθούσαν. Οι γονείς που δεν είχαν
επεξεργαστεί το θρήνο τους ανέφεραν διαταραχές σε διάφορους τομείς της ζωής τους.
Πιο συγκεκριμένα, οι μητέρες απουσίαζαν συχνότερα από την εργασία τους με
αναρρωτική άδεια και επισκέπτονταν τον γιατρό τους πιο συχνά. Οι άντρες της έρευνας
αντιμετώπιζαν διαταραχές στον ύπνο. Σε έρευνα των Moore, Gilliss και Martinson
(1988) οι γονείς που είχαν χάσει παιδί από καρκίνο συνέχιζαν να εκδηλώνουν
ψυχοσωματικά συμπτώματα δύο χρόνια μετά το θάνατο του παιδιού τους. Οι γονείς
που βιώνουν ταυτόχρονα άλλες καταστάσεις που τους πιέζουν συναισθηματικά ή
προέρχονται από χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο έχουν αυξημένες
πιθανότητες να παρουσιάσουν κατάθλιψη, άγχος, ψυχαναγκασμό, διαπροσωπική
ευαισθησία και σωματοποίηση (Miles, 1985).

4.3 Διαχείριση πένθους
Μετά το θάνατο ενός παιδιού αλλάζουν όλες οι εκφάνσεις της ζωής του γονιού:
συναισθήματα, πεποιθήσεις, συμπεριφορές, αξίες, ταυτότητα, δραστηριότητες,
εργασία, σχέδια, προτεραιότητες, στόχοι, σχέσεις με άλλους, αντίληψη του
παρελθόντος και κίνητρα για το μέλλον. Με την πάροδο του χρόνου το πένθος τους δεν
βελτιώνεται, μόνο αλλάζει. Οι πενθούντες γονείς πρέπει συνειδητά να αποφασίσουν να
επιβιώσουν από το θάνατο του παιδιού τους και να βρουν νόημα για να ζήσουν.
Σύμφωνα με έρευνες οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι γονείς μετά το θάνατο
του παιδιού τους ενδέχεται να είναι:
▪

Ενασχόληση με δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να
αφορούν ενασχόληση με την εργασία ή τον αθλητισμό (DeCinque et al.,
2006. McClowry et al., 1987. Schwab, 1990. Talbot, 2002. Wheeler, 2001)

▪

Υιοθέτηση γνωστικών ερμηνειών για να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν
την απώλεια. Τέτοιες στρατηγικές συμπεριλαμβάνουν την πληροφόρηση
για την απώλεια και το πένθος, τη διαβεβαίωση του ίδιου τους του εαυτού
ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι για να αλλάξουν την πραγματικότητα
και συνεπώς έπρεπε να την αποδεχτούν, την εστίαση στη θετική πλευρά της
κατάστασης, ότι, δηλαδή, το παιδί δεν υποφέρει πλέον και την αναπόληση
των όμορφων στιγμών που έζησαν μαζί (Barrera, O’Connor, D’Agostino,
Spencer, Nicholas, Jovcevska et al., 2009. Cimete & Kuguoglou, 2006.
Schwab, 1990. Tan et al., 2012. Wheeler, 2001)
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▪

Απόδοση νοήματος στο θάνατο του παιδιού (Barrera et al., 2009. Lichtenthal,
Currier, Neimeyer & Keesee, 2010. Meert et al., 2009. Tan et al., 2012)

▪

Προσφορά βοήθειας στους άλλους. Κάποιοι γονείς βρίσκουν νόημα και
παρηγοριά προσφέροντας βοήθεια στους άλλους ή συνεισφέροντας σε ένα
σκοπό, όπως η δωρεά οργάνων (Brabant, Forsyth & McFarlain, 1997.
DeCinque et al., 2006. McClowry, et al., 1987. Lichtenthal et al., 2010.
Schwab, 1990. Talbot, 2002. Tan et al., 2012. Wheeler, 2001). Η προσφορά
βοήθειας στους άλλους επιτρέπει στους γονείς να διατηρήσουν εκείνο το
κομμάτι της γονικής τους ταυτότητας που αφορούσε την προσφορά
φροντίδας στο παιδί (Talbot, 2002)

▪

Ενασχόληση με το αποθανόν παιδί μέσω τελετουργικών και συζητήσεων
(DeCinque et al., 2006. Talbot, 2002)

▪

Θρησκευτική πίστη (McClowry, et al., 1987. Lichtenthal et al., 2010.
Schwab, 1990. Talbot, 2002. Wheeler, 2001)

▪

Αναζήτηση συμπαράστασης σε ομάδες στήριξης. Οι ομάδες στήριξης
αποτελούν σημαντική βοήθεια για τους γονείς καθώς η γνώση ότι δεν είναι
μόνοι τους στο θρήνο μειώνει το αίσθημα της απομόνωσης (Schwab, 1990.
Talbot, 2002).

▪

Ανακούφιση από τον πόνο μέσω της χρήσης ουσιών, όπως το αλκοόλ και το
τσιγάρο (McClowry et al., 1987. Schwab, 1990)

▪

Επαφή με αγαπημένα πρόσωπα (Lichtenthal et al., 2010. Tan et al., 2012.
Wheeler, 2001)

▪

Επένδυση σε νέα αντικείμενα αγάπης. Κάποιοι γονείς επενδύουν την
ενέργειά τους σε ένα άλλο παιδί, είτε δικό τους είτε μέσω υιοθεσίας ή σε
κατοικίδια ζώα (McClowry et al., 1987. Schwab, 1990)

▪

Αναζήτηση βοήθειας από επαγγελματίες (Schwab, 1990)

▪

Προσωπική ανάπτυξη (Aho et al., 2006. Barrera et al., 2009. Brabant et
al.,1997. Lichtenthal et al., 2010. Talbot, 2002. Wheeler, 2001)

Η ανακατασκευή νοήματος αναφέρεται ως κεντρική λειτουργία στη διαδικασία του
πένθους (Brabant et al., 1997. Cimete & Kuguoglou, 2006. Lichtenthal et al., 2010.
Neimeyer, 2001. Polatinski & Esprey, 2000. Schwab, 1990. Talbot, 2002. Tan et al.,
2012. Titus & De Souza, 2011. Wheeler, 2001). Σύμφωνα με τον Parkes (1988) ένα
τραυματικό γεγονός μπορεί να κλονίσει θεμελιώδεις υποθέσεις (assumptions) του
ατόμου και αυτό να οδηγήσει στην αναζήτηση νοήματος προκειμένου να μπορέσει το
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άτομο να ενσωματώσει την αντίληψη που έχει για το γεγονός σε ένα ευρύτερο σύστημα
νοήματος.
Η Talbot (2002), η οποία μελέτησε το γονικό πένθος σε δείγμα 80 μητέρων που
είχαν χάσει το μοναδικό τους παιδί πέντε ή περισσότερα χρόνια πριν, αναφέρει ότι οι
μητέρες που κατάφεραν να επιβιώσουν από την απώλεια είχαν βρει ένα καινούριο
σκοπό στη ζωή τους. Η ερευνήτρια αναφέρει ότι οι μητέρες αυτές αναγνώρισαν οφέλη
από την οδυνηρή διαδικασία της επιβίωσης του θανάτου του παιδιού τους, είχαν γίνει
καλύτεροι άνθρωποι και ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν τους άλλους. Θεωρούσαν το
πένθος τους ένα συνεχές ταξίδι και είχαν αποδεχτεί ότι πάντα θα τους έλειπε το παιδί
τους και η ζωή τους ως μητέρες αυτού του παιδιού.
Στην έρευνα των Lichtenthal και συν. (2010) σε δείγμα 156 γονιών ποσοστό 50%
ανέφερε ότι δεν μπορούσε να αποδώσει κανένα νόημα στο θάνατο του παιδιού του. Οι
γονείς που κατάφεραν να βρουν κάποιο νόημα ανέφεραν θεματικές όπως ότι ο θάνατος
ήταν θέλημα θεού, πίστη στη ζωή μετά θάνατο και προσωπικά πιστεύω σχετικά με την
ανθρώπινη ύπαρξη και το αναπόφευκτο του θανάτου. Σε ό,τι αφορά τα οφέλη που
προέκυψαν από την εμπειρία του θανάτου του παιδιού τους ποσοστό 20% ανέφερε ότι
δεν προέκυψε κανένα όφελος. Οι υπόλοιποι γονείς ανέφεραν οφέλη που εντάσσονταν
στις ακόλουθες θεματικές:
▪

Προσωπική ανάπτυξη

▪

Προσφορά βοήθειας στους άλλους

▪

Αυξημένη ευαισθησία και συμπόνια

▪

Εκτίμηση της ζωής

▪

Αυξημένη πνευματικότητα και θρησκευτική πίστη

▪

Ενδυνάμωση σχέσεων

Η Wheeler (2001) διερεύνησε σε δείγμα 176 γονιών, των οποίων το παιδί είχε
πεθάνει ένα μήνα έως 40 χρόνια πριν, την εμπειρία του θανάτου του παιδιού τους και
την απόδοση νοήματος μετά το θάνατο. Οι νοηματοδοτήσεις που εστίαζαν στο παιδί
εντάσσονταν σε τρεις κατηγορίες: στη ζωή του παιδιού, στο θάνατο του παιδιού και
στη διατήρηση της μνήμης του παιδιού. Οι γονείς που εστίαζαν στη ζωή του παιδιού
τόνισαν πόσο σπουδαίο ήταν το γεγονός ότι το παιδί αποτελούσε μέρος της ζωής τους
και σχολίασαν τις αρετές του και τι είχαν μάθει από εκείνο. Οι γονείς που εστίαζαν στο
θάνατο του παιδιού ανέφεραν το κουράγιο του παιδιού όταν ήρθε αντιμέτωπο με το
θάνατο, ότι έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για να βοηθήσουν το παιδί, ότι ήταν μαζί του όταν
πέθανε και ότι το παιδί έπαψε να υποφέρει. Τέλος, οι γονείς που εστίασαν στη
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διατήρηση της μνήμης του παιδιού θεώρησαν σημαντική την επίδραση που είχε η ζωή
και ο θάνατος του παιδιού στους άλλους. Τα οφέλη που προέκυψαν από την εμπειρία
του θανάτου, όπως αναφέρθηκαν από τους γονείς, ήταν μια νέα κατανόηση και
εκτίμηση της ζωής, η γνώση ότι μπορούσαν να επιβιώσουν από κάτι που θεωρούσαν
υπέρμετρα οδυνηρό και βαθύτερη θρησκευτική και πνευματική κατανόηση.
Η έρευνα των Barrera και συν. (2009) έξι μήνες μετά την απώλεια παιδιού από
καρκίνο ανέδειξε τρεις βασικές έννοιες προσαρμογής και πένθους για τους γονείς: α)
σκέψεις για το παιδί που έχει πεθάνει, β) ο εαυτός σε σχέση με τους σημαντικούς
άλλους και γ) ο εαυτός και η δημιουργία νοήματος.
▪

Σκέψεις για το παιδί που έχει πεθάνει. Η παράμετρος αυτή αφορά σκέψεις για
την απώλεια, συμπεριλαμβανομένων απόψεων που υιοθετεί ο γονιός για το
παιδί αλλά και για την επίδραση της απώλειας στη ζωή του γονιού. Σε ό,τι
αφορά το ίδιο το παιδί οι γονείς έκαναν σκέψεις για πλευρές της ζωής που, λόγω
της ασθένειας ή της θεραπείας, το παιδί δεν μπόρεσε να απολαύσει όσο ήταν εν
ζωή. Επίσης, θρηνούσαν το γεγονός ότι το παιδί δε θα μπορούσε να βιώσει ξανά
ευτυχία ή ολοκλήρωση και δε θα είχε την ευκαιρία να ζήσει καταστάσεις που
θεωρούνται ορόσημο στη ζωή ενός ανθρώπου, όπως η αποφοίτηση, ο γάμος ή
η γέννηση ενός παιδιού.
Σε ό,τι αφορά την επίδραση της απώλειας στη ζωή των γονιών
προέκυψαν αρκετά θέματα. Κάποιοι γονείς εστίασαν σε μια αναζήτηση του
παιδιού σαν αυτό να μην είχε πεθάνει. Η πλειοψηφία των γονιών της έρευνας,
ωστόσο, είχε αποδεχτεί το θάνατο του παιδιού και είχε εστιάσει στην απώλεια.
Πολλοί γονείς ανέφεραν ένα αίσθημα κενού και μοναξιάς και τη βαθιά
επίδραση της φυσικής απουσίας του παιδιού. Περισσότεροι από τους μισούς
γονείς εξέφρασαν ανακούφιση για το γεγονός ότι το παιδί τους δεν υπέφερε,
ιδιαίτερα οι γονείς εκείνοι των οποίων τα παιδιά είχαν υποφέρει περισσότερο
κατά τη διάρκεια της νόσου. Ποσοστό 90% των γονιών ανέφερε προσαρμογές
σε σχέση με την ικανότητά τους να διατηρήσουν μια σχέση με το παιδί που
έχει πεθάνει.

▪

Ο εαυτός σε σχέση με τους σημαντικούς άλλους. Η πλειοψηφία των γονιών
ανέφερε τη σχέση με τον ή την σύντροφό τους ως σημαντική πηγή
σταθερότητας και στήριξης κατά τη διαδικασία προσαρμογής, ενώ το ένα τρίτο
των γονιών ένιωθε ότι η σχέση με τον/την σύντροφο ήταν πηγή αστάθειας και
δυσφορίας. Η σχέση με τα εν ζωή παιδιά αναφέρθηκε, επίσης, ως σημαντική
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πηγή δύναμης και στήριξης. Πολλοί γονείς ανέφεραν ότι τα παιδιά τους έδιναν
νόημα στη ζωή τους, ενώ εξέφρασαν ενοχές για το λίγο χρόνο που είχαν
περάσει μαζί τους στο παρελθόν εξαιτίας της νόσου και χαρά για το γεγονός ότι
τώρα είχαν περισσότερο χρόνο για εκείνα. Μια μειοψηφία μόνο γονιών
ανέφερε ότι τα εν ζωή παιδιά ήταν πηγή άγχους για τους ίδιους. Τέλος, οι γονείς
ανέφεραν το κοινωνικό δίκτυο ως μια πολύ σημαντική παράμετρο στην
προσαρμογή τους στο πένθος.
▪

Ο εαυτός και η δημιουργία νοήματος. Οι γονείς αναζητούσαν νόημα στη
θρησκεία, στην επιστήμη και στη μοίρα προκειμένου να απαντήσουν στα
σύνθετα ερωτήματα που προέκυπταν από την απώλεια του παιδιού τους. Έξι
μήνες μετά την απώλεια πολλοί γονείς είχαν συμβιβαστεί με το αίσθημα της
αδικίας και απέδιδαν γεγονότα τα οποία χαρακτήριζαν άδικα σε δυνάμεις που
δεν μπορούσαν να ελέγξουν, όπως ο Θεός ή η μοίρα. Αν και οι περισσότεροι
γονείς ένιωθαν συντετριμμένοι από τον θάνατο του παιδιού τους,
παραδέχτηκαν ότι η εμπειρία τους έδωσε την ευκαιρία να ωριμάσουν και να
εκτιμήσουν νέες πλευρές της ζωής. Τέλος, σχεδόν όλοι οι γονείς μπόρεσαν να
ενσωματώσουν την εμπειρία αυτή σε μια νέα αντίληψη του κόσμου.

Σε έρευνα της Talbot (2002) σε δείγμα 80 γυναικών που είχαν χάσει το μοναδικό
παιδί τους η βασική διαφορά ανάμεσα στις μητέρες που ανέφεραν ότι είχαν
«επιβιώσει» από το θάνατο του παιδιού τους και σε εκείνες πάλευαν με ένα χρόνιο
θρήνο ήταν η ικανότητα εύρεσης νοήματος στη ζωή. Η διαδικασία εύρεσης νοήματος
αφορούσε τα ακόλουθα:
•

Βαθιά κατανόηση των συνθηκών θανάτου του παιδιού

•

Επίλυση ενοχών και αποδοχή του γεγονότος ότι δεν μπορούσαν να αποτρέψουν
το θάνατο του παιδιού

•

Κατανόηση της επίδρασης της απώλειας του γονικού ρόλου στην ταυτότητά
τους

•

Προσδιορισμός της έννοιας του γονικού ρόλου για εκείνες

•

Επίλυση οποιασδήποτε δυσαρμονίας στα πνευματικά τους πιστεύω

•

Επαναπροσδιορισμός των πεποιθήσεών τους για τον κόσμο

•

Συνειδητή επιλογή να επιβιώσουν από το θάνατο του παιδιού τους.

•

Αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισης του πόνου της απώλειας

•

Δημιουργία μιας νέας διαρκούς σχέσης με το αποθανόν παιδί τους
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•

Επαναπροσδιορισμός της προσωπικής τους ταυτότητας

•

Αναζήτηση νοήματος στη ζωή

•

Υπέρβαση του εαυτού και προσφορά στους άλλους

•

Αναγνώριση του γεγονότος ότι η προσφορά βοήθειας στους άλλους δίνει νόημα
στη ζωή

Σύμφωνα με την ερευνήτρια οι γονείς αναφέρουν διάφορες πηγές νοήματος, όπως:
•

Η σχέση του γονιού με το παιδί

•

Τα επιτεύγματα και οι εμπειρίες του παιδιού

•

Η συνεχής επίδραση του παιδιού στη ζωή των γονιών

•

Η προσωπική ανάπτυξη του γονιού και η κοσμοθεωρία του

•

Η συμμετοχή των γονιών σε αλτρουιστικές πράξεις

Μια σημαντική παράμετρος του πένθους των γονιών είναι η σχέση τους με το παιδί
που έχει πεθάνει (Cimete & Kuguoglou, 2006. DeCinque et al., 2006. Klass, 1997.
McClowry et al., 1987. Toller, 2005, 2008. Wheeler, 2001). Πολλοί γονείς νιώθουν ένα
συναισθηματικό δεσμό με το παιδί τους παρά το θάνατό του. Η διατήρηση του δεσμού
αυτού είναι σημαντική καθώς τους επιτρέπει να αισθάνονται κοντά στο παιδί τους και
να κρατάνε τη μνήμη του ζωντανή (Barrera et al., 2009. Toller, 2008). Σε έρευνα των
Arnold, Gemma και Cushman (2005) η πλειοψηφία των γονιών που θεωρούσε ότι το
πένθος τους είχε τελειώσει εξακολουθούσαν να νιώθουν ένα δεσμό με το εκλιπόν παιδί.
Οι Cimete και Kuguoglou (2006) αναφέρουν ότι οι γονείς επισκέπτονταν τον τάφο του
παιδιού τους και κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων μιλούσαν για σημαντικά
γεγονότα, ρωτούσαν τη γνώμη του και θυμόντουσαν στιγμές που είχαν ζήσει μαζί. Η
Talbot (2002) αναφέρει τις επισκέψεις στο κοιμητήριο και τις συνομιλίες με το
αποθανόν παιδί, τη διατήρηση των αναμνήσεων μέσω της δημιουργίας αναμνηστικών
άλμπουμ και τον εορτασμό της ζωής του παιδιού σε επετείους ως στρατηγικές που
χρησιμοποιούσαν οι μητέρες που είχαν χάσει το μοναδικό τους παιδί.
Σε έρευνα των Tan και συν. (2012) οι αναμνήσεις των γονιών από το παιδί τους
ήταν ιδιαίτερα σημαντικές στο πένθος τους. Ο χρόνος που είχαν περάσει με το παιδί
ως οικογένεια κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του ήταν πολύτιμος για τους γονείς.
Σύμφωνα με τους DeCinque και συν. (2006) οι γονείς διατηρούν τη σχέση τους με το
εκλιπόν παιδί οργανώνοντας επετείους ή μνημόσυνα και προσπαθούν να τιμούν την
παρουσία του στο παρόν αναφερόμενοι σε αυτό στις συζητήσεις τους. Ο Klass (1997)
αναφέρει ότι η δυναμική της επίλυσης του θρήνου των γονιών συνίσταται σε
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μετατροπές της εσωτερικής αναπαράστασης του νεκρού παιδιού στον προσωπικό και
κοινωνικό κόσμο των γονιών. Το τέλος του θρήνου δεν είναι η καταστροφή του δεσμού
με το παιδί που έχει πεθάνει, αλλά η ενσωμάτωση του παιδιού στη ζωή του γονιού με
ένα τρόπο διαφορετικό από όταν το παιδί ήταν ακόμα ζωντανό.

4.4 Διαφυλικές διαφορές στο θρήνο των γονιών
Σύμφωνα με τον Doka (2002) υπάρχουν δύο διαφορετικά μοτίβα πένθους σε
ένα συνεχές. Στη μία άκρη βρίσκονται οι διαισθητικοί πενθούντες, οι οποίοι βιώνουν
το θρήνο σε κύματα συναισθημάτων και επιθυμούν να μοιράζονται την απώλειά τους,
ενώ στην άλλη άκρη του συνεχούς βρίσκονται τα άτομα που επιδιώκουν τη διαχείριση
του θρήνου τους, τον οποίο εκφράζουν με γνωστικούς, σωματικούς και
συμπεριφορικούς τρόπους. Καθώς οι αποκρίσεις του θρήνου βρίσκονται σε ένα
συνεχές, κάποια άτομα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά και από τα δύο μοτίβα.
Επιπλέον, καθώς τα άτομα εξελίσσονται, τα μοτίβα ενδέχεται να αλλάξουν. Κάποια
άτομα ενδέχεται να βιώνουν το θρήνο τους με ένα συγκεκριμένο τρόπο αλλά να μην
εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Για παράδειγμα, ένας άντρας ενδέχεται να νιώθει
έντονο συναισθηματικό πόνο αλλά να μην τον εκφράζει εξαιτίας της αντίληψης ότι οι
άντρες δεν εκφράζουν ανοιχτά τα συναισθήματά τους. Αν και τα μοτίβα θρήνου
συνδέονται με τα φύλα δεν καθορίζονται αποκλειστικά από αυτά.
Οι έρευνες δείχνουν διαφορές στον τρόπο που θρηνούν τα δύο φύλα το θάνατο
του παιδιού τους (Alam et al., 2012. DeCinque et al., 2006. Dyregrov & Gjestad, 2011.
Hagemeister & Rosenblatt, 1997. Kamm & Vandenberg, 2001. Laasko & PaunonenIlmonen, 2002. Schwab, 1992, 1996. Toller & Braithwaite, 2009. Wood & Milo, 2001).
Οι Toller και Braithwaite (2009) πήραν συνεντεύξεις από 37 γονείς προκειμένου να
διερευνήσουν τις διαλεκτικές αντιφάσεις που αντιμετωπίζουν οι γονείς όταν
επικοινωνούν με τον ή την σύζυγό τους μετά το θάνατο του παιδιού τους και τον τρόπο
με τον οποίο διαπραγματεύονται τις αντιφάσεις αυτές. Οι γονείς ανέφεραν ότι
θρηνούσαν με ανόμοιους τρόπους, γεγονός που επηρέαζε την ικανότητά τους να
θρηνήσουν μαζί. Οι μητέρες ανέφεραν ότι εξέφραζαν τη θλίψη τους κυρίως κλαίγοντας
και μιλώντας για την απώλεια. Οι πατέρες ισχυρίζονταν ότι εξέφραζαν τη θλίψη τους
μέσω δραστηριοτήτων όπως η δημιουργία κατασκευών. Σε έρευνα των Aho και συν.
(2006) οι άντρες προκαλούσαν σωματικό πόνο στον εαυτό τους με την ενασχόληση
τους με έντονη σωματική εργασία.
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Η Schwab (1992) πήρε συνεντεύξεις από 20 ζευγάρια που είχαν χάσει το παιδί
τους από ποικίλες αιτίες, συμπεριλαμβανομένων και των χρόνιων νοσημάτων,
προκειμένου να διερευνήσει την επίδραση του θανάτου του παιδιού στη συζυγική
σχέση των γονιών. Οι άντρες που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι οι σύζυγοί
τους ήταν τόσο απορροφημένες στη θλίψη τους που δυσκολεύονταν να ανταπεξέλθουν
στην καθημερινότητά τους, επιβαρύνοντάς τους με τον ρόλο του δυνατού στην
οικογένεια. Επιπλέον, είχαν την τάση να ελέγχουν τις συναισθηματικές τους
αντιδράσεις. Η ίδια ερευνήτρια (Schwab, 1996) χορήγησε το Grief Experience
Inventory σε 35 ζευγάρια προκειμένου να διερευνήσει διαφορές στον τρόπο που
θρηνούν οι γονείς βάσει φύλου. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι γυναίκες
εξέφραζαν πιο έντονη θλίψη απ’ ότι οι άντρες. Πιο συγκεκριμένα, οι μητέρες είχαν
υψηλότερη βαθμολογία στις κλίμακες που μετρούσαν την απόγνωση, το θυμό, την
ενοχή, την απώλεια ελέγχου, την αποπροσωποποίηση και τη σωματοποίηση.
Σύμφωνα με τους Riches και Dawson (1996) οι γυναίκες είναι περισσότερο
πρόθυμες να εκφράσουν τον πόνο τους σε σχέση με τους άντρες, χωρίς αυτό να
σημαίνει πως οι τελευταιοι βιώνουν λιγότερο πόνο. Ο σύζυγος αναλαμβάνει το
καθήκον να στηρίζει τη σύζυγο και να είναι ο δυνατός στην οικογένεια, ενώ η σύζυγος
έχει περισσότερες κοινωνικές επαφές και εκφράζει το θρήνο της ανοιχτά. Σύμφωνα με
έρευνα των Kreicbergs και συν. (2004), οι οποίοι χορήγησαν ερωτηματολόγια σε 449
γονείς που είχαν χάσει το παιδί τους από καρκίνο προκειμένου να μελετήσουν τα
επίπεδα άγχους και κατάθλιψης τέσσερα έως εννέα χρόνια μετά το θάνατο του παιδιού,
οι μητέρες έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποφέρουν από μακροχρόνιο άγχος και
κατάθλιψη.
Σύμφωνα με έρευνες ο θρήνος των αντρών παρουσιάζει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
▪

Έχουν την τάση να μην εκφράζουν το πένθος τους ανοιχτά (Aho et al., 2006.
Alam, Barrera, D’Agostino, Nicholas & Schneiderman, 2012. Schwab, 1992).

▪

Αποσύρονται κοινωνικά (Aho et al., 2006).

▪

Αναζητούν στήριξη κυρίως στην οικογένειά τους (Kreicbergs et al., 2007)

▪

Αντιμετωπίζουν το θρήνο τους μέσω της ενασχόλησης με διάφορες
δραστηριότητες (Aho et al., 2006. Alam et al., 2012. DeCinque et al., 2006.
Toller & Braithwaite, 2009. Wood & Milo, 2001).
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▪

Επιστρέφουν στη δουλειά σύντομα μετά το θάνατο του παιδιού τους (Alam,
Barrera, D’Agostino, Nicholas & Schneiderman, 2012. Laasko & PaunonenIlmonen, 2002).

▪

Επιθυμούν ερωτική επαφή με τη σύζυγό τους μετά το θάνατο του παιδιού τους
(Dyregrov & Gjestad, 2011).

▪

Χρησιμοποιούν το κάπνισμα ή την κατανάλωση αλκοόλ ως στρατηγική
αντιμετώπισης του πένθους (Aho et al., 2006. Chesler & Parry, 2001. Cook,
1984. Schwab, 1990).

▪

Νιώθουν θυμό προς το προσωπικό υγείας (Aho et al., 2006. Wood & Milo,
2001).

▪

Αντιμετωπίζουν διαταραχές στον ύπνο (Aho et al., 2006. Lannen et al., 2008).

Ο θρήνος των γυναικών παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
▪

Επιθυμούν να επικοινωνούν ανοιχτά για το θρήνο τους (Alam et al., 2012.
Kamm & Vandenberg, 2001. Laasko & Paunonen-Ilmonen, 2002. Riches &
Dawson, 1996. Toller & Braithwaite, 2009).

▪

Εκφράζουν το θρήνο τους κλαίγοντας (Alam et al., 2012. Schwab, 1990, 1996.
Toller & Braithwaite, 2009).

▪

Αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας (Cimete &
Kuguoglou, 2006. DeCinque et al., 2006. Schwab, 1992).

▪

Απουσιάζουν συχνά από την εργασία τους με αναρρωτική άδεια (Lannen et al.,
2008), απασχολούνται με μειωμένο ωράριο ή εργάζονται από το σπίτι (Alam,
Barrera, D’Agostino, Nicholas & Schneiderman, 2012).

▪

Επιθυμούν να είναι κοντά στο σύζυγό τους χωρίς να υπάρχει ερωτική επαφή
(Dyregrov & Gjestad, 2011).

▪

Θέτουν ως προτεραιότητα την ενασχόληση με την οικογένεια και τα εν ζωή
παιδιά (Alam et al., 2012).

▪

Χρησιμοποιούν την επιμόρφωσή τους σχετικά με το θρήνο ως στρατηγική
αντιμετώπισης (Schwab, 1990).

▪

Καταφεύγουν σε συνταγογραφούμενα φάρμακα για να αντιμετωπίσουν την
κατάθλιψη και την αϋπνία (Schwab, 1990).

Η έρευνα των Wijngaards-de Meij, Stroebe, Schut, Stroebe, van den Bout, van der
Heijden και συν. (2008), οι οποίοι μελέτησαν σε δείγμα 219 ζευγαριών τη σχέση που
υπήρχε ανάμεσα στις στρατηγικές αντιμετώπισης που χρησιμοποιούσαν οι γονείς μετά
το θάνατο του παιδιού τους από ποικίλες αιτίες, συμπεριλαμβανομένων και των
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χρόνιων νοσημάτων, δείχνει ότι η διαδικασία προσαρμογής για τους άντρες εξαρτάται
όχι μόνο από τις δικές τους στρατηγικές αντιμετώπισης αλλά και από αυτές των
συζύγων τους. Όσο περισσότερο προσανατολισμένη στην αναδόμηση της ζωής τους
μετά την απώλεια ήταν η σύζυγος -όταν δηλαδή χρησιμοποιούσε στρατηγικές
παρόμοιες με αυτές του συζύγου- τόσο χαμηλότερα ήταν τα επίπεδα κατάθλιψης και
θλίψης του άνδρα. Ωστόσο, δε φαίνεται να ισχύει και το αντίστροφο, καθώς τα επίπεδα
κατάθλιψης και θλίψης των γυναικών δεν σχετίζονται με τις στρατηγικές
αντιμετώπισης που χρησιμοποιούν οι σύζυγοί τους. Μια πιθανή ερμηνεία του
φαινομένου αυτού είναι ότι οι μητέρες χρησιμοποιούν περισσότερο στρατηγικές
αντιμετώπισης που εστιάζουν στην απώλεια. Σε αυτή την περίπτωση τα συναισθήματα
και οι συμπεριφορές εστιάζουν στη σχέση με το εκλιπόν παιδί και δεν
συμπεριλαμβάνουν το σύζυγο. Αντίθετα, οι άντρες χρησιμοποιούν στρατηγικές που
εστιάζουν στις αλλαγές που επιφέρει ο θάνατος του παιδιού, γεγονός που
συμπεριλαμβάνει πιο ενεργά τις συζύγους στη διαδικασία της προσαρμογής τους στην
απώλεια.
Σύμφωνα με τους Alam και συν. (2012) οι διαφορές στον τρόπο που θρηνούν τα
δύο φύλα ενδέχεται να οφείλονται όχι μόνο σε κοινωνικοπολιτιστικά αίτια αλλά και
στη φύση τη δεσμού που σχηματίζεται ανάμεσα στο παιδί και στον κύριο φροντιστή
του, που είναι συνήθως η μητέρα. Η Talbot (2002) αναφέρει ότι οι διαφορετικές
στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι γονείς επηρεάζονται όχι μόνο από το φύλο τους
αλλά και από χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, από την οικογένεια
καταγωγής τους και το πολιτισμικό τους περιβάλλον.

4.5 Επαναπροσδιορισμός της οικογένειας
Οι γονείς συνεχίζουν να θεωρούν το παιδί τους μέλος της οικογένειας ακόμα
και μετά το θάνατό του (Brabant, Forsyth & McFarlain, 1994. Klass, 1997. Toller,
2008. Wheeler, 2001). Σύμφωνα με τους Brabant, Forsyth και McFarlain (1994), οι
οποίοι πήραν συνεντεύξεις από 14 γονείς προκειμένου να μελετήσουν πώς ορίζεται η
οικογένεια μετά το θάνατο ενός παιδιού, οι γονείς συνέχιζαν να θεωρούν το αποθανόν
παιδί μέλος της οικογένειάς τους. Διαφοροποίηση διαπιστώθηκε στον τρόπο που
παρουσίαζαν τη δομή της οικογένειάς τους στους άλλους. Οι μισοί από τους γονείς
συμπεριλάμβαναν πάντα το εκλιπόν παιδί όταν κάποια νέα γνωριμία ρωτούσε για την
οικογένειά τους. Οι υπόλοιποι μισοί, ωστόσο, είχαν δύο διαφορετικούς ορισμούς της
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οικογένειάς τους. Ο πρώτος ορισμός συμπεριλάμβανε το παιδί που είχε πεθάνει και
αυτή θεωρούταν ως πραγματική οικογένεια, ενώ ο δεύτερος ορισμός δε
συμπεριλάμβανε το παιδί και αυτή ήταν η οικογένεια που οι γονείς συνήθως
παρουσίαζαν σε νέες γνωριμίες. Όταν οι γνωριμίες αυτές εξελίσσονταν σε φιλίες τότε
άλλαζε και η παρουσίαση της οικογένειας και μιλούσαν για το παιδί που είχαν χάσει.
Οι McClowry και συν. (1987) πήραν συνεντεύξεις από 49 οικογένειες επτά έως
εννέα χρόνια μετά το θάνατο του παιδιού τους από καρκίνο. Οι γονείς ανέφεραν ότι
τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να απαντήσουν όταν κάποιος τους ρωτούσε πόσα παιδιά
έχουν. Στις απαντήσεις τους είτε περιλάμβαναν το εκλιπόν παιδί στον αριθμό, είτε
ανέφεραν τον αριθμό των εν ζωή παιδιών τους και ένιωθαν ενοχές που δεν
συμπεριέλαβαν και το παιδί που είχε πεθάνει.
Μία σημαντική παράμετρος του επαναπροσδιορισμού της οικογένειας είναι η
σχέση των γονιών με τα εν ζωή παιδιά (Aho et al., 2009. Barrera et al., 2009. Cimete
& Kuguoglou, 2006. McBride & Toller, 2011. Rosenblatt, 2000). Ο Rosenblatt (2000)
πήρε συνεντεύξεις από 21 γονείς προκειμένου να ερευνήσει πόσο προστατευτικοί ήταν
απέναντι στα παιδιά τους μετά το θάνατο ενός παιδιού. Τα στοιχεία που προκύπτουν
από την έρευνα είναι τα ακόλουθα:
•

18 από τα 21 ζευγάρια της έρευνας ανέφεραν ότι ήταν πιο προστατευτικοί από
ότι ήταν πριν το θάνατο του παιδιού τους. Η αλλαγή αυτή αποδιδόταν στο
γεγονός ότι τώρα κατανοούσαν καλύτερα πόσο ευάλωτα είναι τα παιδιά αλλά
και στο γεγονός ότι γνώριζαν τον πόνο που συνοδεύει το θάνατο ενός παιδιού.

•

Κάποιοι γονείς θεωρούσαν ότι με τη στάση τους αυτή δεν ήταν
υπερπροστατευτικοί αλλά είχαν μεγαλύτερη επίγνωση των κινδύνων που
μπορεί να διατρέξει ένα παιδί.

•

Οι γονείς ανέφεραν μεγαλύτερη ευαισθησία και γρήγορη αντίδραση σε
συμπτώματα που έμοιαζαν με αυτά που είχε παρουσιάσει το παιδί που είχε
πεθάνει και μεγαλύτερη προσπάθεια να προστατεύσουν τα παιδιά τους από
σωματικό πόνο.

•

Προσπαθούσαν να κρύψουν τη θλίψη τους από τα εν ζωή παιδιά τους και
θρηνούσαν όταν εκείνα δεν ήταν παρόντα.

•

Η ανησυχία των γονιών να μη νιώσουν τα παιδιά τους παραμελημένα, ιδιαίτερα
σε μια περίοδο που ένιωθαν φόβο ή θλίψη, ήταν τόσο έντονη που όλη τους η
ενέργεια διοχετευόταν σε αυτά.
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•

Οι γονείς που επέτρεπαν στα παιδιά τους να παίξουν και να μεγαλώσουν με
ελευθερία ένιωθαν ταυτόχρονα έντονο άγχος μήπως όντας ελεύθερα πεθάνουν.
Ωστόσο, πολλοί προσπαθούσαν να κρύψουν την έντονη ανησυχία τους από τα
παιδιά τους.

•

Κάποια παιδιά περιγράφηκαν από τους γονείς ως υπερπροστατευτικά προς τον
εαυτό τους, ίσως από επίγνωση του πόσο ευάλωτα είναι αλλά, κυρίως από
ανησυχία για τους γονείς τους.
Οι Cimete και Kuguoglou (2006) αναφέρουν ότι οι γονείς που συμμετείχαν σε

έρευνα με στόχο τη μελέτη των εμπειριών και των συναισθηματικών αντιδράσεων
πέντε οικογενειών μετά το θάνατο ενός παιδιού από καρκίνο ένιωθαν έντονο άγχος ότι
θα πέθαινε και το άλλο τους παιδί και γι’ αυτό το λόγο έδιναν ιδιαίτερη προσοχή ακόμα
και σε ασήμαντα προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τους Barrera και συν. (2009), οι
οποίοι πήραν συνεντεύξεις από 31 γονείς προκειμένου να μελετήσουν το γονικό πένθος
και την προσαρμογή έξι μήνες μετά το θάνατο του παιδιού τους από καρκίνο, οι γονείς
αναγνώριζαν ότι τα παιδιά τους χρειάζονταν την φροντίδα τους και την αγάπη τους,
ιδιαίτερα επειδή το άρρωστο παιδί είχε μονοπωλήσει την προσοχή τους για πολλά
χρόνια. Οι McBride και Toller (2011) πήραν συνεντεύξεις από 53 γονείς προκειμένου
να μελετήσουν την επικοινωνία ανάμεσα σε γονείς που πενθούν το θάνατο του παιδιού
τους και στο κοινωνικό τους δίκτυο. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι γονείς θεωρούσαν
ιδιαίτερα σημαντικό να καταλάβουν τα παιδιά τους ότι είναι σημαντικά μέλη της
οικογένειας και ότι τα αγαπούν πολύ.
Σύμφωνα με την Talbot (2002) ο θάνατος ενός παιδιού αλλάζει τις σχέσεις των
γονιών με τα εν ζωή παιδιά. Οι πενθούντες γονείς ζουν για πάντα με την απώλεια της
αθωότητας, το φόβο ότι το χειρότερο μπορεί να συμβεί ξανά. Όταν ένας γονιός χάνει
το μοναδικό του παιδί έρχεται αντιμέτωπος με μια ακόμα απώλεια. Την απώλεια του
γονικού ρόλου. Κανείς δεν τους αποκαλεί πλέον «μητέρα» ή «πατέρα».

4.6 Η σχέση του ζευγαριού
Η απώλεια ενός παιδιού

μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη σχέση του

ζευγαριού (Bernstein, Duncan, Gavin, Lindahl & Ozonoff, 1989. Schwab, 1992). Σε
έρευνα των Titus και de Souza (2011), οι οποίοι μελέτησαν ποιοτικά το θρήνο 10
γονιών πριν και μετά το θάνατο του παιδιού τους, κάποιοι γονείς ανέφεραν πως ο
θάνατος του παιδιού τους έφερε πιο κοντά, ενώ άλλοι πως η σχέση επηρεάστηκε
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αρνητικά. Η έρευνα των Barrera και συν. (2009), οι οποίοι πήραν συνεντεύξεις από 31
γονείς προκειμένου να μελετήσουν το γονικό πένθος και την προσαρμογή έξι μήνες
μετά το θάνατο του παιδιού τους από καρκίνο, δείχνει ότι η πλειοψηφία των γονιών
περιέγραφε τη σχέση με τον/την σύντροφο ως πηγή στήριξης και σταθερότητας. Οι
γονείς αναγνώριζαν ότι και οι σύντροφοι τους ένιωθαν υπέρμετρη θλίψη και
αποδέχονταν τις διαφορές στον τρόπο με τον οποίο θρηνούσαν. Οι περισσότεροι γονείς
ένιωθαν ότι είχαν έρθει πιο κοντά στον/στην σύντροφό τους μετά την απώλεια του
παιδιού και το απέδιδαν στο ότι είχαν μοιραστεί την εμπειρία του να φροντίζεις και
μετά να χάνεις ένα σοβαρά άρρωστο παιδί. Το ένα τρίτο των γονιών ένιωθε ότι η σχέση
με τον/την σύντροφο ήταν πηγή αστάθειας και δυσφορίας, καθώς πίστευαν ότι ο/η
σύντροφός τους θρηνούσε είτε πάρα πολύ, είτε πολύ λίγο ή δεν επέτρεπε να
εκφραστούν οι ατομικές διαφορές στο θρήνο.
Σύμφωνα με τον Klass (1986-87) ο θάνατος ενός παιδιού δημιουργεί ένα βαθύ
δεσμό ανάμεσα στους γονείς ενώ, ταυτόχρονα, τους αποξενώνει. Η παράδοξη αυτή
επίδραση που έχει ο θάνατος ενός παιδιού στη ζωή και στη σχέση των γονιών
εμφανίζεται με διαφορετικούς τρόπους καθώς οι τελευταίοι αντιμετωπίζουν τη νέα
πραγματικότητα. Παρατηρώντας τα ζευγάρια που συμμετείχαν στην ομάδα
αυτοβοήθειας The Compassionate Friends ο Klass αναφέρει ότι κάποια ζευγάρια
παρέμειναν παντρεμένα μετά το θάνατο του παιδιού τους. Αν και η εμπειρία ήταν πολύ
δύσκολη, τελικά επέδρασε θετικά στο γάμο τους. Κάποια άλλα ζευγάρια, ωστόσο,
χώριζαν λίγα χρόνια μετά το θάνατο του παιδιού τους. Για αυτά τα ζευγάρια ο θάνατος
του παιδιού δεν ήταν καθοριστικός παράγοντας για το διαζύγιο. Τα προβλήματα στο
γάμο προϋπήρχαν. Έχοντας αντέξει τον πόνο του θανάτου του παιδιού τους
αντιμετώπιζαν το ενδεχόμενο της απώλειας ενός συζύγου μέσω διαζυγίου με
διαφορετική οπτική.
Ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο θρηνούν τα δύο φύλα επηρεάζει τη σχέση του
ζευγαριού (Kamm & Vandenberg, 2001. Schwab, 1992. Toller & Braithwaite, 2009).
Σύμφωνα με την Schwab (1992), η οποία πήρε συνεντεύξεις από 20 ζευγάρια που είχαν
χάσει το παιδί τους από ποικίλες αιτίες, συμπεριλαμβανομένων και των χρόνιων
νοσημάτων, προκειμένου να διερευνήσει την επίδραση του θανάτου του παιδιού στη
συζυγική σχέση των γονιών, οι διαφυλικές διαφορές στον τρόπο που πενθούν οι γονείς
ενδέχεται να δυσχεράνουν τη συζυγική σχέση. Από την έρευνά της προέκυψαν οι
ακόλουθες θεματικές σε ό,τι αφορά τη σχέση του ζευγαριού.
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▪

Ανησυχία των αντρών και αγανάκτηση για τον τρόπο που θρηνούν οι σύζυγοί
τους. Οι άντρες που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι ένιωθαν ανησυχία
και αγανάκτηση καθώς πίστευαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να
παρηγορήσουν τις συζύγους τους. Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που
προέκυψαν από το θάνατο του παιδιού τους ήταν η θλίψη των συζύγων τους
που συχνά δεν τους άφηνε περιθώρια να αντιμετωπίσουν τη δική τους θλίψη,
καθώς το βάρος των καθημερινών υποχρεώσεων έπεφτε σε αυτούς.

▪

Θυμός των γυναικών για το μοναχικό θρήνο των συζύγων τους. Πολλές μητέρες
εξέφρασαν θυμό, αγανάκτηση και απογοήτευση για την απροθυμία των
αντρών να μοιραστούν τη θλίψη τους. Κάποιοι από τους άντρες απέφευγαν να
μιλήσουν για τη θλίψη τους, έπιναν ή ήταν απόμακροι. Οι μητέρες αρχικά
ερμήνευσαν τις συμπεριφορές αυτές ως σημάδια ότι δεν νοιάζονταν αρκετά για
το παιδί που είχε πεθάνει ή ως προσωπική απόρριψη, γεγονός που επιβάρυνε
τη συζυγική σχέση.

▪

Προσωρινή διακοπή της επικοινωνίας. Πολλοί γονείς ανέφεραν ότι ο έντονος
πόνος της απώλειας τους οδηγούσε σε συναισθηματική απομόνωση και
αδυναμία συσχέτισης με τους άλλους. Επιπλέον, η προσπάθεια του ενός
συζύγου να μιλήσει στον άλλον πυροδοτούσε έντονες συναισθηματικές
αντιδράσεις και κατέληγε σε στιγμές αμήχανης σιωπής. Γνωρίζοντας ότι θα
προκαλούσαν πόνο στον ή στη σύζυγό τους δίσταζαν να μιλήσουν για το
θάνατο του παιδιού τους και κρατούσαν τα συναισθήματά τους και τις σκέψεις
τους κρυφές. Η έντονα προσωπική φύση του θρήνου, η ένταση του και η
επιθυμία να μην προκληθούν συναισθηματικές αντιδράσεις οδηγούσε σε
προσωρινή διακοπή της επικοινωνίας, η οποία διαρκούσε μερικές ημέρες,
μήνες και σε κάποιες περιπτώσεις περισσότερο.

▪

Απώλεια σεξουαλικής οικειότητας. Ένας σημαντικός αριθμός γονιών ανέφερε
διακοπή της ερωτικής επαφής για ένα διάστημα μετά το θάνατο του παιδιού.

▪

Ευερεθιστότητα ανάμεσα στο ζευγάρι. Συχνά οι γονείς ήταν θυμωμένοι με τον
κόσμο, το θεό, τον εαυτό τους και με τους ανθρώπους εκείνους που θεωρούσαν
ότι είχαν σχέση με το θάνατο του παιδιού τους. Συχνά ήταν απότομοι με τον ή
την σύζυγό τους. Εκτός από την απροθυμία των αντρών να συζητήσουν
ανοιχτά για τη θλίψη τους και την έλλειψη ερωτικής επιθυμίας των γυναικών,
πηγές θυμού και ενόχλησης ήταν θέματα που τους απασχολούσαν πριν από το
θάνατο του παιδιού αλλά και θέματα σχετικά με το θάνατο και το πένθος.
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Έρευνες έχουν δείξει ότι η επικοινωνία και η δυνατότητα να μοιράζονται οι γονείς
το πένθος τους είναι πολύ σημαντική (Barrera et al., 2009. Kamm & Vandenberg, 2001.
McBride & Toller, 2011. Schwab, 1992. Toller & Braithwaite, 2009). Οι γονείς
ενδέχεται να αποφεύγουν να συζητήσουν για το θάνατο του παιδιού τους από φόβο ότι
θα επιβαρυνθούν συναισθηματικά τόσο οι ίδιοι όσο και οι σύντροφοί τους (Schwab,
1992).
Ο θάνατος ενός παιδιού μπορεί να επηρεάσει την ερωτική ζωή του ζευγαριού
(Dyregrov & Gjestad, 2011. Hagemeister & Rosenblatt, 1997. Johnson, 1984. Schwab,
1992). Η έρευνα των Dyregrov και Gjestad (2011), η οποία διεξήχθη σε 321 γονείς με
στόχο τη διερεύνηση της ερωτικής τους ζωής μετά το θάνατο του παιδιού τους από
διάφορες αιτίες, συμπεριλαμβανομένων και των χρόνιων νοσημάτων, δείχνει ότι πολλά
ζευγάρια αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ερωτική τους ζωή μετά το θάνατο του
παιδιού τους. Σημαντικές διαφορές φαίνεται να υπάρχουν ανάμεσα στα δύο φύλα.
Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας έδειξαν ότι η
απώλεια του παιδιού είχε επίδραση στα τρία τέταρτα των γυναικών και σε περισσότερο
από 50% των ανδρών. Τα τρία τέταρτα των ζευγαριών είχαν ερωτικές επαφές τρεις
μήνες μετά το θάνατο του παιδιού τους, ενώ το ένα δέκατο αμέσως μετά. Περίπου το
ένα τέταρτο και των δύο φύλων ανέφεραν φυσιολογική ερωτική ζωή έπειτα από μια
περίοδο αρχικής μείωσης της ερωτικής επαφής, που ακολούθησε το θάνατο του
παιδιού. Τα αίτια της μείωσης της ερωτικής δραστηριότητας, όπως περιγράφηκαν και
από τα δύο φύλα, ήταν σωματική και συναισθηματική εξάντληση, θλίψη, ενασχόληση
με την απώλεια και ψυχική δυσφορία από την ερωτική επαφή. Η θλίψη ήταν πιο έντονη
από την ευχαρίστηση.
Σε ό,τι αφορά τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα η ίδια έρευνα δείχνει ότι οι
άντρες ήθελαν να έχουν ερωτική επαφή πιο συχνά από τις γυναίκες, τις οποίες βίωναν
ως απόμακρες, με μειωμένο ενδιαφέρον για ερωτική επαφή. Οι γυναίκες ανέφεραν
αγανάκτηση καθώς ο σύντροφος τους δεν καταλάβαινε την ανάγκη τους για εγγύτητα
χωρίς ερωτική επαφή. Επίσης, πιο συχνά από τους άνδρες ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν
να αισθανθούν όμορφα, καθώς έκριναν ότι η ερωτική επαφή συνδεόταν με την
επιθυμία, γεγονός που έκανε την επαφή πιο επώδυνη μετά το θάνατο του παιδιού τους.
Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με τα αποτελέσματα της έρευνας των
Hagemeister και Rosenblatt (1997) οι οποίοι πήραν συνέντευξη από 24 ζευγάρια μετά
το θάνατο του παιδιού τους με στόχο τη διερεύνηση της ερωτικής ζωής πενθούντων
γονιών. Η έρευνα έδειξε ότι περισσότερες από τις μισές γυναίκες και σχεδόν οι μισοί
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άνδρες ανέφεραν σημαντικά προβλήματα στην ερωτική τους ζωή μετά το θάνατο του
παιδιού τους. Οι γυναίκες ανέφεραν μειωμένη επιθυμία για ερωτική επαφή ενώ οι
άντρες παραπονέθηκαν ότι η ερωτική επαφή είχε μειωθεί. Σχεδόν όλα τα ζευγάρια
ανέφεραν μια περίοδο αποχής μετά το θάνατο του παιδιού τους. Δεκαέξι από τα
εικοσιτέσσερα ζευγάρια ανέφεραν μείωση τη ερωτικής επαφής, η οποία αποδόθηκε σε
σωματική και συναισθηματική εξάντληση, κατάθλιψη, αίσθηση μουδιάσματος,
ενασχόληση με τη θλίψη τους και ψυχική δυσφορία από την ερωτική επαφή.
Τα αποτελέσματα των ερευνών των Schwab (1992) και Johnson (1984) επίσης
δείχνουν περιόδους ερωτικής αποχής μετά το θάνατο ενός παιδιού. Στην πρώτη έρευνα
(Schwab, 1992), η οποία διεξήχθη σε δείγμα 20 ζευγαριών προκειμένου να διερευνηθεί
η επίδραση του θανάτου ενός παιδιού στη συζυγική σχέση, αναφέρεται ότι η μείωση
της ερωτικής επιθυμίας των γυναικών βιωνόταν από τους άνδρες ως στέρηση
παρηγοριάς, ενώ η ερωτική επιθυμία των ανδρών βιωνόταν από τις γυναίκες ως
αποκρουστική και συνέβαλε στη μοναξιά τους. Η Johnson (1984), η οποία διερεύνησε
σε δείγμα 14 πενθούντων ζευγαριών την επίδραση των ενοχών στη ζωή πενθούντων
γονιών, αναφέρει ότι ενώ υπήρχε μειωμένη επιθυμία για ερωτική επαφή, υπήρχε
επιθυμία για σωματική εγγύτητα. Επίσης, αναφέρει ότι κάποια ζευγάρια είχαν έντονη
επιθυμία για ερωτική επαφή, η οποία πήγαζε από την ανάγκη τους για παρηγοριά,
φροντίδα και επιβεβαίωση της ζωής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ
5.1 Κοινωνική στήριξη
Η κοινωνική στήριξη ως διακριτή έννοια εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας
του 1970 (Nurullah, 2012). Ο Cobb (1976) ορίζει την κοινωνική στήριξη ως την
πληροφορία που οδηγεί ένα άτομο να πιστεύει ότι οι άλλοι τον αγαπούν, τον εκτιμούν
και ότι ανήκει σε ένα κοινωνικό δίκτυο στο οποίο υπάρχουν αμοιβαίες υποχρεώσεις.
Έκτοτε έχουν χρησιμοποιηθεί πολλοί ορισμοί για την κοινωνική στήριξη, ενώ υπάρχει
έντονη διαφωνία ως προς την επάρκεια των ορισμών αυτών, καθώς η κοινωνική
στήριξη αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια. Σύμφωνα με τον Vaux (1988) ένας μόνο
ορισμός δεν επαρκεί για να περιγράψει την κοινωνική στήριξη, η οποία εμπεριέχει
τρεις έννοιες: δίκτυα στήριξης, υποστηρικτικές συμπεριφορές και υποκειμενική
εκτίμηση της στήριξης.
Ο Barrera (1986) εντάσσει τις θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής
στήριξης σε τρεις βασικές κατηγορίες: την

κοινωνική ενσωμάτωση (social

embeddedness), την αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη (perceived social support)
και την ληφθείσα κοινωνική στήριξη (enacted social support). Η κοινωνική
ενσωμάτωση αναφέρεται στις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε ένα άτομο και
στους σημαντικούς άλλους, συνδέεται με τα κοινωνικά δίκτυα και συμβάλλει στη
δημιουργία αίσθησης ότι το άτομο ανήκει σε μία κοινότητα. Η αντιλαμβανόμενη
κοινωνική στήριξη σχετίζεται με τη γνωστική αξιολόγηση των σχέσεων που
αναπτύσσονται ανάμεσα στο άτομο και στα κοινωνικά δίκτυα. Οι σχέσεις αυτές δεν
είναι πάντα υποστηρικτικές, ακόμα και στις περιπτώσεις που υπάρχει η ανάλογη
πρόθεση από το κοινωνικό δίκτυο, καθώς παράγοντες όπως η καταλληλότητα της
προσφερόμενης στήριξης, ο χρόνος κατά τον οποίο προσφέρεται και η επάρκεια για
την ικανοποίηση της ανάγκης καθορίζουν αν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά θα γίνει
αντιληπτή ως υποστηρικτική ή όχι (Tracey, 1990). Η ληφθείσα κοινωνική στήριξη
αφορά συγκεκριμένες συμπεριφορές των ατόμων που θέλουν να προσφέρουν στήριξη,
όπως η προσφορά οικονομικής βοήθειας, η παροχή συμβουλών ή η έκφραση
ενδιαφέροντος (Tardy, 1985).
Άλλοι παράγοντες που μπορεί να καθορίζουν την κοινωνική στήριξη
σχετίζονται με την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο άτομο που προσφέρει κοινωνική
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στήριξη και σε εκείνο που τη δέχεται, την καταλληλότητα της στήριξης που
προσφέρεται σε συνάρτηση με τις ανάγκες του ατόμου που τη λαμβάνει και τα
χαρακτηριστικά των ατόμων που προσφέρουν βοήθεια και εκείνων που λαμβάνουν
(Hupcey, 1998).
Η Hupcey (1998) κατατάσσει τους ορισμούς για την κοινωνική στήριξη σε
πέντε διαφορετικές κατηγορίες: 1) ορισμοί σχετιζόμενοι με το είδος της στήριξης που
παρέχεται, 2) ορισμοί σχετιζόμενοι με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται κάποιος την
στήριξη που λαμβάνει, 3) ορισμοί σχετιζόμενοι με τις προθέσεις εκείνου που παρέχει
στήριξη, 4) ορισμοί που εστιάζουν στην αμοιβαιότητα ανάμεσα σε εκείνον που
προσφέρει και σε εκείνον που δέχεται στήριξη και 5) ορισμοί που εστιάζουν στα
κοινωνικά δίκτυα.
Σε ότι αφορά τα είδη στήριξης μια θεμελιώδης διάκριση αφορά την πρακτική
(instrumental) και την συναισθηματική (affective) στήριξη. Η πρακτική στήριξη αφορά
απτές μορφές στήριξης, όπως η προσφορά υλικής ή οικονομικής βοήθειας, ενώ η
συναισθηματική στήριξη αφορά ενέργειες όπου κυριαρχούν συναισθήματα (Pattison,
1977). Οι Barrera και Ainlay (1983) αναγνωρίζουν έξι είδη κοινωνικής στήριξης: 1)
υλική βοήθεια, όπως προσφορά χρημάτων ή άλλων υλικών αγαθών, 2) προσφορά
χειρωνακτικής εργασίας για την ολοκλήρωση εργασιών 3) προσωπική αλληλεπίδραση
μέσω της έκφρασης κατανόησης, ενδιαφέροντος και ενεργητικής ακρόασης, 4)
καθοδήγηση μέσω συμβουλευτικής ή παροχής πληροφοριών, 5) ανατροφοδότηση
σχετικά με τη συμπεριφορά, τις σκέψεις ή τα συναισθήματα του ατόμου και 6) εμπλοκή
σε κοινωνικές δραστηριότητες.

5.1.2 Κοινωνική στήριξη και πένθος
Οι σχέσεις των γονιών με το κοινωνικό τους περιβάλλον μπορεί να
αποτελέσουν σημαντική πηγή στήριξης και να επηρεάσουν το πένθος τους (Snaman et
al., 2019). Σε έρευνα της Talbot (2002) σε δείγμα 80 μητέρων, οι οποίες είχαν χάσει το
μοναδικό τους παιδί από ασθένεια ή ατύχημα πέντε ή και περισσότερα χρόνια πριν,
βρέθηκε συσχέτιση της κοινωνικής στήριξης και του πένθους. Η πλειοψηφία των
μητέρων που δήλωναν ότι είχαν επιβιώσει από το θάνατο του παιδιού τους ένιωθαν ότι
είχαν λάβει τη στήριξη που χρειάζονταν από γονείς και φίλους και είχαν παρευρεθεί
τακτικά ή περιστασιακά σε κάποια υποστηρικτική ομάδα. Αντίθετα, η πλειοψηφία των
μητέρων που βίωναν συνεχή θρήνο δεν είχε λάβει την στήριξη που χρειαζόταν. Σε
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έρευνα των Hazzard και συν. (1992) οι πενθούντες γονείς που είχαν μεγαλύτερη
κοινωνική στήριξη μετά το θάνατο του παιδιού τους είχαν λιγότερες άτυπες
αντιδράσεις θρήνου.
Σύμφωνα με τo μοντέλο Grief to Personal Growth (Hogan & Schmidt, 2002) η
κοινωνική στήριξη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία του πένθους. Μετά
το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου ο πενθών βιώνει έντονο πόνο και επιθυμία
επανασύνδεσης με τον αποθανόντα. Ο πενθών αισθάνεται αβοήθητος και αδύναμος να
διαχειριστεί το πένθος του, ενώ συχνά βιώνει απώλεια αυτοπεποίθησης, σύγχυση
ταυτότητας και φόβο απώλειας ελέγχου. Σε αυτή τη φάση βασανίζεται από έντονες
σκέψεις που αφορούν τον αποθανόντα, σκέψεις τις οποίες προσπαθεί είτε να ελέγξει
είτε να αποφύγει. Κάποια στιγμή ο πενθών αναζητά κοινωνική στήριξη ή εναλλακτικά
προσφέρει ο ίδιος στήριξη. Η κοινωνική στήριξη πραγματοποιείται όταν ο πενθών
αισθάνεται ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο το οποίο θα τον ακούσει να εκφράζει
ανοιχτά τις σκέψεις του και τα συναισθήματά του για το θρήνο του χωρίς να τον
επικρίνει. Η δυνατότητα να μιλά για τα συναισθήματά του σχετικά με το πένθος του
διευκολύνει το άτομο που πενθεί να περάσει από τη φάση της αποφυγής (προσπάθεια
να αποφύγει συναισθήματα, εικόνες και σκέψεις για τον αποθανόντα) στη φάση της
προσωπικής ανάπτυξης. Το γεγονός ότι μπορεί να μιλήσει για τα συναισθήματά του
καθώς ανακατασκευάζει το νόημα που αποδίδει στον εαυτό του, στη σχέση του με τον
αποθανόντα και σε έναν κόσμο από τον οποίον απουσιάζει το αγαπημένο του πρόσωπο
καθιστά την προσωπική ανάπτυξη εφικτή. Ο πενθών μεταμορφώνεται από την
εμπειρία, καθώς δημιουργεί μια νέα ταυτότητα και αναθεωρεί την αντίληψή του για
τον κόσμο.
Αν και η κοινωνική στήριξη είναι σημαντική για την προσαρμογή των γονιών
μετά το θάνατο του παιδιού τους, οι τελευταίοι έχουν διαφορετικές ανάγκες και
αντιλήψεις σχετικά με το τι είναι υποστηρικτικό. Συμπεριφορές που για κάποιους
γονείς είναι βοηθητικές για κάποιους άλλους δεν είναι. Σε έρευνα της Talbot (2002)
υπήρχε ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε φίλους και οικογένεια καθώς σε κάποιες
περιπτώσεις οι πρώτοι ήταν υποστηρικτικοί και οι δεύτεροι καθόλου, ενώ σε άλλες
περιπτώσεις ίσχυε το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η συνειδητοποίηση ότι
κάποια άτομα δεν ήταν υποστηρικτικά ήταν μια επώδυνη πραγματικότητα για τις
πενθούσες μητέρες. Σύμφωνα με τους Hogan και Schmidt (2002) η δυνατότητα του
πενθούντα να μιλήσει ανοιχτά για το πένθος του εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα ενός

66

ατόμου να τον ακούσει χωρίς να τον επικρίνει και να αποδεχτεί την ιστορία του για την
απώλειά του, το υποφέρειν του και την προσωπική του ανάπτυξη.
Μετά το θάνατο του παιδιού τους οι γονείς ενδέχεται να βρεθούν απομονωμένοι
από το κοινωνικό τους δίκτυο (Bucaro, Asher & Curry, 2005). Η απομόνωση αυτή
ενδέχεται να είναι απόρροια των προσδοκιών φίλων και συγγενών των γονιών για
άμεση επιστροφή στη «φυσιολογική» τους ζωή (Umphrey & Cacciatore, 2011) ή της
αδυναμίας τους να σταθούν υποστηρικτικά κοντά στους γονείς (Wood & Milo, 2001).
Οι Riches και Dawson (2000) αναφέρουν ότι πολύ συχνά οι γονείς βιώνουν αρνητικά
συναισθήματα προς τα άτομα του περιβάλλοντος τους εξαιτίας της αδυναμίας των
τελευταίων να αποδεχθούν τον πόνο που συνεπάγεται η απώλεια του παιδιού τους.
Αν και η πεποίθηση ότι η στήριξη από συγγενείς και φίλους επηρεάζει την
εξέλιξη του πένθους είναι ευρέως αποδεκτή, έρευνες που μελετούν την επίδραση της
κοινωνικής στήριξης στο πένθος δε δίνουν συναφή αποτελέσματα. Οι Stroebe, Zech,
Stroebe και Abakoumkin (2005) ανασκόπησαν οχτώ έρευνες για την κοινωνική
στήριξη και το πένθος, η πλειοψηφία των οποίων αφορούσε τον θάνατο συζύγου.
Σύμφωνα με τους ερευνητές η κοινωνική στήριξη επηρεάζει τα καταθλιπτικά
συμπτώματα των πενθούντων αλλά δε φαίνεται να προστατεύει τους πενθούντες από
τις αρνητικές συνέπειες της απώλειας. Τα άτομα που πενθούν αντιμετωπίζουν την
απώλεια με το δικό τους ρυθμό ενώ η κοινωνική στήριξη δεν επιταχύνει τη διαδικασία.
Σε έρευνα των Wilsey και Shear (2007), αν και οι πενθούντες εκτιμούσαν την
κοινωνική στήριξη που ελάμβαναν, η τελευταία δε επιδρούσε σημαντικά στο πένθος
τους. Οι ερευνητές ζήτησαν από 22 πενθούντες να αφηγηθούν την ιστορία του θανάτου
του ατόμου που είχαν χάσει. Αν και στους συμμετέχοντες δε δόθηκε η οδηγία να
αναφερθούν στην κοινωνική στήριξη, η τελευταία αποτέλεσε ένα κυρίαρχο θέμα στις
αφηγήσεις. Οι συμμετέχοντες έκαναν διάκριση ανάμεσα σε υποστηρικτικές και μη
υποστηρικτικές συμπεριφορές. Μη υποστηρικτικά περιγράφηκαν τα άτομα που ήταν
αγενή, μη διαθέσιμα και επιθετικά. Αντίθετα, υποστηρικτικά ήταν τα άτομα που ήταν
διαθέσιμα, στοργικά και τιμούσαν τον αποθανόντα. Από την έρευνα δεν προέκυψε
συσχέτιση της κοινωνικής στήριξης με συμπτώματα κατάθλιψης, θρήνου και
τραύματος. Σύμφωνα με τους ερευνητές η θετική κοινωνική στήριξη είναι επιθυμητή
αλλά δεν επηρεάζει το πένθος. Αντίθετα, η αρνητική κοινωνική στήριξη ενδέχεται να
συμβάλλει στην ανάπτυξη περιπλεγμένου θρήνου, καθώς προκαλεί θυμό και πικρία
στους πενθούντες, συναισθήματα που υπάρχουν και στον περιπλεγμένο θρήνο.

67

5.2 Υποστηρικτικά συστήματα
5.2.1 Οι γονείς
Ο σύζυγος ή η σύζυγος διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο γονικό πένθος
(Aho et al., 2009. Eilegård & Kreicbergs, 2010). Έρευνα των Barrera και συν. (2009)
σε δείγμα 31 γονιών και έρευνα των Aho και συν. (2009) σε δείγμα οχτώ πενθούντων
πατέρων έδειξαν πως οι γονείς θεωρούν τον ή την σύντροφό τους σημαντική πηγή
στήριξης και σταθερότητας. Σε έρευνα των Kreicbergs και συν. (2007) σε δείγμα 449
πενθούντων γονιών η στήριξη των ανδρών από τις συζύγους τους σχετικά με τον
επικείμενο θάνατο του παιδιού τους επηρέασε θετικά το πένθος τους. Η φύση της
σχέσης του ζευγαριού είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη του
θρήνου. Όταν οι γονείς θρηνούν μαζί και περνούν ταυτόχρονα από τη μία φάση στην
άλλη, τότε μπορούν να στηρίζουν και να παρηγορούν ο ένας τον άλλο (Bowlby, 1998).
Πολλοί γονείς θέλουν να μοιραστούν το θρήνο τους με τους ή τις συζύγους τους,
κάτι που πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο (Laasko & Paunonen-Ilmonen, 2002.
Schwab, 1990. Toller & Braithwaite, 2009. Yeh et al., 2000). Σύμφωνα με τη Rando
(1985) το γεγονός ότι ο θάνατος του παιδιού επηρεάζει και τους δύο γονείς ταυτόχρονα
δυσχεραίνει το θρήνο τους, καθώς το άτομο στο οποίο θα στρέφονταν φυσιολογικά για
στήριξη πενθεί. Επιπλέον, συχνά οι σύζυγοι πενθούν με διαφορετικό τρόπο, γεγονός
που μπορεί να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τη στήριξη ανάμεσα τους. Σε έρευνα
των Kerner και συν. (1979) 14 από τα 16 ζευγάρια που συμμετείχαν αναζήτησαν
στήριξη στον ή στην σύζυγό τους. Η ποιότητα της στήριξης αυτής φαίνεται να
σχετίζεται με την πρότερη κατάσταση του γάμου τους. Οι Kamm και Vandenberg
(2001) μελέτησαν σε δείγμα 36 ζευγαριών τη σχέση ανάμεσα στις συμπεριφορές των
γονιών και την εξέλιξη του πένθους. Τα ζευγάρια που επικοινωνούσαν ανοιχτά για το
θάνατο του παιδιού τους βίωναν πιο έντονα το θρήνο τους στα πρώτα στάδια. Ωστόσο,
με την πάροδο του χρόνου η ένταση του θρήνου μειωνόταν. Πιθανότατα όταν η ένταση
του θρήνου είναι πολύ μεγάλη, η επιθυμία για ανοιχτή επικοινωνία να τον εντείνει
ακόμα περισσότερο. Αν και αυτό είναι ιδιαίτερα οδυνηρό, τελικά οδηγεί σε
αποτελεσματικότερη διαχείριση του πένθους. Αντίθετα, η απουσία επικοινωνίας
αρχικά περιορίζει την έκφραση του θρήνου αλλά με την πάροδο του χρόνου
δυσχεραίνει τη διαχείριση του.
Στην έρευνα των Toller και Braithwaite (2009), οι οποίοι πήραν συνεντεύξεις από
37 πενθούντες γονείς προκειμένου να διερευνήσουν τη μεταξύ τους επικοινωνία, οι
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γονείς εξέφρασαν την επιθυμία να θρηνούν μαζί με τον ή την σύζυγό τους έτσι ώστε
να παρέχουν ο ένας στον άλλο παρηγοριά και στήριξη. Ταυτοχρόνως, όμως, έδειξαν
ότι είχαν ανάγκη να θρηνούν και μόνοι τους καθώς ο καθένας θρηνούσε με διαφορετικό
τρόπο. Οι διαφορές στον τρόπο με τον οποίο θρηνούσαν χωριστά επηρέαζαν αρνητικά
τη δυνατότητα να θρηνούν μαζί. Κάποιοι από τους γονείς ανέφεραν ότι αρχικά
περίμεναν ότι οι ίδιοι και οι σύντροφοι τους θα θρηνούσαν με τον ίδιο τρόπο. Η
συνειδητοποίηση ότι θρηνούσαν διαφορετικά προκαλούσε μεγάλη ένταση ανάμεσά
τους. Ωστόσο, η πλειοψηφία των γονιών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι
τελικά μπόρεσαν να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν και, σε κάποιες περιπτώσεις, να
αποδεχτούν τη διαφορετικότητα στο θρήνο του συντρόφου τους. Στη συγκεκριμένη
έρευνα οι γονείς διαχειρίστηκαν την ένταση που δημιουργούσε το γεγονός ότι
θρηνούσαν και μαζί αλλά και χωριστά με τους εξής τρεις διαφορετικούς τρόπους:
▪

Αποδοχή των διαφορών. Για κάποιους γονείς η διαχείριση της έντασης αυτής
συνεπαγόταν την αντιμετώπιση των διαφορετικών τρόπων έκφρασης του
θρήνου. Η κατανόηση και η αποδοχή των διαφορετικών τρόπων έκφρασης
επέτρεπε στους γονείς να αναγνωρίσουν τις διαφορετικές τους ανάγκες.
Ταυτοχρόνως, η αποδοχή των ατομικών αναγκών είχε ως αποτέλεσμα να
δεθούν περισσότερο ως ζευγάρι και έτσι να μπορούν να θρηνούν και μαζί.

▪

Συμβιβασμός. Ένας δεύτερος τρόπος με τον οποίο τα ζευγάρια αντιμετώπιζαν
την ένταση ήταν να αναγνωρίζουν μερικώς τόσο τις δικές τους ανάγκες, όσο
και τις ανάγκες του συντρόφου τους. Για παράδειγμα, οι γονείς συμμετείχαν σε
συγκεκριμένες δραστηριότητες που πίστευαν ότι ήταν σημαντικές για τους
συντρόφους τους προκειμένου να μπορέσουν να θρηνήσουν μαζί. Ταυτόχρονα
απείχαν από κάποιες άλλες δραστηριότητες έτσι ώστε να ικανοποιήσουν τις
δικές τους ανάγκες.

▪

Αναζήτηση βοήθειας. Ο τελευταίος τρόπος διαχείρισης της έντασης ήταν η
αναζήτηση εξωτερικής βοήθειας προκειμένου να αντιμετωπίσουν και να
κατανοήσουν τις διαφορές στην εκδήλωση του θρήνου. Με τη βοήθεια
επαγγελματία ή ομάδας στήριξης στο πένθος κατάφεραν να κατανοήσουν γιατί
θρηνούσαν τόσο διαφορετικά γεγονός, που τους επέτρεψε να θρηνήσουν
περισσότερο ως ζευγάρι.

Ένα δεύτερο θέμα που προέκυψε από τη συγκεκριμένη έρευνα ήταν η ανάγκη των
γονιών να είναι και ανοιχτοί αλλά και κλειστοί σε ό,τι αφορούσε στην επικοινωνία τους
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σχετικά με το θάνατο του παιδιού τους. Αυτή η αντίφαση βιωνόταν με τους εξής δύο
τρόπους:
▪

Και οι δύο γονείς ένιωθαν την ανάγκη να είναι ανοιχτοί και κλειστοί στη μεταξύ
τους επικοινωνία. Δεδομένου ότι ο θάνατος ενός παιδιού είναι ιδιαίτερα
οδυνηρός οι γονείς έδειξαν ότι ήθελαν να επικοινωνήσουν σχετικά με το θάνατο
του παιδιού τους προκειμένου να μοιραστούν τα συναισθήματά τους.
Ταυτοχρόνως, ο πόνος ήταν κάποιες φορές τόσο έντονος που ένιωθαν την
ανάγκη να είναι κλειστοί ο ένας προς τον άλλο προκειμένου να έχει ο καθένας
το χώρο που χρειάζεται.

▪

Ο ένας γονιός ένιωθε την ανάγκη να είναι ανοιχτή η επικοινωνία σχετικά με το
θάνατο του παιδιού ενώ ο άλλος ένιωθε την ανάγκη να είναι κλειστή. Η
αναφορά ή μη αναφορά στο θάνατο του παιδιού επέτρεπε στους γονείς να
καλύψουν τις ατομικές τους ανάγκες και να θρηνήσουν ως ζευγάρι. Ωστόσο,
όταν ο ένας γονιός ήθελε να είναι ανοιχτός για το θάνατο του παιδιού ενώ ο
άλλος δεν ήθελε, τότε ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να θρηνήσουν μαζί.

Οι γονείς αντιμετώπιζαν την ένταση από τις αντιφατικές αυτές ανάγκες με τρεις
τρόπους:
▪

Ανοιχτοί με άλλους – κλειστοί με τους συζύγους. Όταν ήταν ιδιαίτερα οδυνηρό
να συζητούν μεταξύ τους για το θάνατο του παιδιού, οι γονείς επέλεγαν να
μιλούν σε φίλους ή άλλα μέλη της οικογένειας. Όντας ανοιχτοί με άλλους
ικανοποιούσαν την ανάγκη τους να μιλήσουν για το θάνατο του παιδιού τους
και ταυτοχρόνως σέβονταν την ανάγκη των συζύγων τους να μη συζητούν.

▪

Κλειστοί λεκτικά – ανοιχτοί μη λεκτικά. Κάποιοι γονείς που δυσκολεύονταν να
επικοινωνήσουν λεκτικά για το θάνατο του παιδιού τους μπόρεσαν να
εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τις σκέψεις τους με μη λεκτικούς
τρόπους.

▪

Αποδοχή του διαφορετικού τρόπου επικοινωνίας. Σε αυτή την περίπτωση οι
γονείς αποδέχονταν τις διαφορές ενσωματώνοντάς τες στο διαφορετικό τρόπο
θρήνου του καθενός.

5.2.2 Το κοινωνικό δίκτυο
Η οικογένεια και οι φίλοι δύναται να αποτελέσουν σημαντική πηγή στήριξης
τόσο κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της νόσου όσο και μετά το θάνατο του παιδιού
(Aho et al., 2009. Barrera et al., 2009. Davies et al., 1998. Freeman et al., 2004.
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Kreicbergs et al., 2007. Laasko & Paunonen-Ilmonen, 2002. McBride & Toller, 2011.
Meert et al., 2009. Schwab, 1990. Tan et al., 2012. Titus & De Souza, 2011. Toller,
2008, 2011. Yeh et al., 2000). Οι Riches και Dawson (1996) αναφέρουν ότι η στήριξη
από την οικογένεια και τους φίλους και η σχέση με άλλους πενθούντες γονείς
αποτελούν τα θεμέλια της κοινωνικής στήριξης. Σε έρευνα των Spinetta και συν. (1981)
ένας από τους παράγοντες που συνέβαλε στην προσαρμογή των γονιών μετά το θάνατο
του παιδιού τους ήταν η ύπαρξη ενός προσώπου το οποίο τους παρείχε στήριξη κατά
τη διάρκεια της νόσου του παιδιού τους. Σε έρευνα των Kreicbergs και συν. (2007) σε
δείγμα 449 πενθούντων γονιών οι γονείς που είχαν μοιραστεί τα προβλήματά τους με
άλλους κατά τη διάρκεια της ασθένειας του παιδιού τους είχαν περισσότερες
πιθανότητες να έχουν επιλύσει το πένθος τους τέσσερα έως εννέα χρόνια μετά το
θάνατο του παιδιού τους. Μετά το θάνατο του παιδιού τους οι γονείς χρειάζονται άτομα
που θα τους στηρίξουν χωρίς να τους κρίνουν και θα προσπαθήσουν να κατανοήσουν
τον πόνο τους (Talbot, 2002).
Όταν οι πενθούντες γονείς αναζητούν στήριξη από άλλους τότε διατρέχουν τον
κίνδυνο να τραυματιστούν ψυχικά (Talbot, 2002). Σύμφωνα με τους Rando (1985) και
Riches και Dawson (1996) οι γονείς των οποίων το παιδί έχει πεθάνει στιγματίζονται
κοινωνικά και βιώνουν έντονη εγκατάλειψη από το περιβάλλον τους.
Προκειμένου οι συγγενείς και φίλοι να μπορέσουν να σταθούν κοντά στο γονιό που
θρηνεί χρειάζεται να είναι ανοιχτοί, να ακούν αυτά που θέλει να πει ο γονιός και να
δείχνουν την απαραίτητη κατανόηση και ενσυναίσθηση. Η στάση τους αυτή θα
επιτρέψει στους γονείς να εκφράσουν το θρήνο τους ανοιχτά και με ειλικρίνεια (Barrera
et al., 2009. McBride & Toller, 2011). Σύμφωνα με τον Klass (1997) είναι πολύ
σημαντικό για τους πενθούντες γονείς να μπορούν να μοιραστούν την απώλειά τους.
Για πολλούς γονείς ο πόνος που οι ίδιοι βιώνουν δε γίνεται κοινωνικά αισθητός. Το
κοινωνικό τους περιβάλλον ενδέχεται να αποφεύγει να αναφέρει το όνομα του
αποθανόντος παιδιού ή να υπονοεί στις συζητήσεις πως ο πόνος τους δεν είναι τόσο
μεγάλος, πως το παιδί μπορεί να αντικατασταθεί από ένα νέο μωρό ή πως ο θεός το
αγαπάει περισσότερο από ότι εκείνοι. Όταν πεθαίνει ένα παιδί οι γονείς αισθάνονται
πως η δική τους ζωή έχει σταματήσει ενώ η ζωή των άλλων συνεχίζεται.
Σε έρευνα της Toller (2011), η οποία πήρε συνεντεύξεις από 16 πενθούντες γονείς
προκειμένου να διερευνήσει τις αντιλήψεις τους σχετικά με την κοινωνική στήριξη που
είχαν λάβει, οι γονείς διέκριναν διαφορές ανάμεσα στις συμπεριφορές που ήταν
υποστηρικτικές στο πένθος τους και στις συμπεριφορές που δεν ήταν υποστηρικτικές.
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Η στάση του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος είναι υποστηρικτική όταν
αφορά τα ακόλουθα:
▪

Στήριξη στην αντιμετώπιση καθημερινών πρακτικών αναγκών. Στο άμεσο
διάστημα μετά το θάνατο του παιδιού τους οι γονείς δυσκολεύονται να φέρουν
εις πέρας ακόμα και απλές καθημερινές δραστηριότητες. Η βοήθεια του
κοινωνικού δικτύου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση των
αναγκών αυτών (Aho et al., 2009. Barrera et al., 2009. Laasko & PaunonenIlmonen, 2002. Toller, 2011)

▪

Βοήθεια στη φροντίδα των υπόλοιπων παιδιών (Aho et al., 2009. Barrera et al.,
2009. Toller, 2011)

▪

Συναισθηματική στήριξη. Οι συγγενείς και φίλοι στηρίζουν συναισθηματικά
τους γονείς όταν είναι πρόθυμοι να συζητήσουν για το αποθανόν παιδί και να
μοιραστούν αναμνήσεις. Η προθυμία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους
γονείς καθώς τους δείχνει ότι το παιδί τους δεν έχει ξεχαστεί και ότι το
κοινωνικό τους περιβάλλον αναγνωρίζει πόσο σημαντικό είναι για τους ίδιους
να το θυμούνται. Η συναισθηματική στήριξη μπορεί να γίνει αντιληπτή μέσω
μη λεκτικών χειρονομιών που δείχνουν ότι οι φίλοι και συγγενείς θυμούνται το
παιδί. Οι γονείς αισθάνονται ότι στηρίζονται από τα μέλη του κοινωνικού τους
δικτύου όταν οι τελευταίοι τους ακούν να μιλούν για το παιδί τους και τη θλίψη
τους (Aho et al., 2009. Barrera et al., 2009. Laasko & Paunonen-Ilmonen, 2002.
Toller, 2011)

Αντίθετα, μη υποστηρικτικές είναι οι ακόλουθες πρακτικές:
▪

Άρνηση του κοινωνικού δικτύου να ακούσει το γονιό να μιλάει για το πένθος του
(Aho, Tarkka, Åstedt-Kurki & Kaunonen, 2009. Barrera et al., 2009. Meert,
Briller, Schim, Thurston & Kabel, 2009. Toller, 2011)

▪

Προσφορά συμβουλών για τη διαχείριση του θρήνου. Η προσπάθεια του
κοινωνικού δικτύου να προσφέρει βοήθεια συμβουλεύοντας τους γονείς ή
αναφέροντας κλισέ όπως «Ο χρόνος γιατρεύει τις πληγές» ή «Τώρα βρίσκεται
σε ένα καλύτερο μέρος», προκαλεί θυμό και αγανάκτηση στους γονείς (Barrera
et al., 2009. Toller, 2011)

Η επικοινωνία με τους συγγενείς και οι φίλους μπορεί να αποδειχτεί δύσκολη
καθώς οι τελευταίοι αδυνατούν να κατανοήσουν τις αλλαγές που επιφέρει ο θάνατος
ενός παιδιού, όπως επίσης και τις ανάγκες των γονιών και συχνά αποφεύγουν να
συζητούν σχετικά με την απώλεια του παιδιού ((Barrera et al., 2009. Cimete &
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Kuguoglou, 2006. DeCinque et al., 2006. McBride & Toller, 2011. Toller, 2008). Σε
έρευνα των Cimete & Kuguoglou (2006) η ευρύτερη οικογένεια και φίλοι απέφευγαν
συστηματικά να αναφέρονται στο παιδί που έχει πεθάνει.
Σε έρευνες της Toller (2005, 2008) οι φίλοι και οικογένεια των γονιών ήταν
επικριτικοί ως προς τις ενέργειες των γονιών να διατηρήσουν ένα νοερό και
συναισθηματικό δεσμό με το παιδί τους, χαρακτηρίζοντάς τες «παράξενες» ή ακόμα
και «παθολογικές» και προσπαθούσαν να κρατήσουν αποστάσεις από αυτούς. Ως
αποτέλεσμα οι γονείς περιόριζαν την επικοινωνία με φίλους και συγγενείς και
αναζητούσαν άλλες πηγές στήριξης. Τα, πολλές φορές, καλοπροαίρετα σχόλια του
περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα «Πρέπει να σταματήσεις να κλαις», βιώνονταν
ως ιδιαίτερα απειλητικά από τους γονείς (McBride & Toller, 2011).
Μια σημαντική παράμετρος του πένθους των γονιών είναι ο φόβος τους ότι το παιδί
τους θα ξεχαστεί. Η αντίδραση του κοινωνικού δικτύου των γονιών μπορεί είτε να
ενισχύσει αυτό τον φόβο είτε να τον εξαλείψει (Talbot, 2002). Καθώς η επικοινωνία
ανάμεσα στους γονείς που πενθούν και στο κοινωνικό δίκτυο μπορεί να αποδειχτεί
ιδιαίτερα δύσκολη, είναι χρήσιμο οι γονείς να καθοδηγούν τους άλλους και να τους
ενημερώνουν σχετικά με τις ανάγκες τους (Toller, 2011).
Σε έρευνα των Tan και συν. (2012) οι γονείς ωφελήθηκαν από τη στήριξη που
έλαβαν όχι μόνο από την οικογένεια, τους φίλους και το ευρύτερο κοινωνικό τους
δίκτυο αλλά και από τη στήριξη που τους προσέφεραν άγνωστοι μέσω διαδικτυακών
χώρων κοινωνικής δικτύωσης.

5.2.3 Οι πενθούντες γονείς
Οι πενθούντες γονείς ενδέχεται να αναζητήσουν στήριξη από άτομα που έχουν
βιώσει ανάλογες καταστάσεις (Chesler & Parry, 2001. McBride & Toller, 2011. NeilUrban & Jones, 2002. Schwab, 1990. Toller, 2008, 2011. Wong & Chan, 2006).
Σύμφωνα με την Talbot (2002) οι γονείς που χάνουν το παιδί τους δεν είναι
προετοιμασμένοι για αυτή την απώλεια. Όταν δεν υπάρχουν ακροατές με κατανόηση
στο κοινωνικό τους δίκτυο αναζητούν άλλους πενθούντες γονείς προκειμένου να
κατανοήσουν το πένθος τους μέσω των κοινών τους εμπειριών. Οι Reilly-Smorawski,
Armstrong και Catlin (2002) εφήρμοσαν ένα πρόγραμμα στήριξης ζευγαριών μετά το
θάνατο του μωρού τους. Οι γονείς συμμετείχαν σε ομάδες στήριξης μαζί με άλλα
ζευγάρια

σε

μια

παρέμβαση

διάρκειας
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12

εβδομάδων.

Οι

συνεδρίες

πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση σε χώρους του νοσοκομείου όπου
νοσηλεύτηκαν και πέθαναν τα μωρά. Τα οφέλη της παρέμβασης σύμφωνα με τους
γονείς συνοψίζονται ως εξής:
▪

Η συμμετοχή τους στην ομάδα τους βοήθησε να μάθουν να αντέχουν τον πόνο
μετά το θάνατο του μωρού τους.

▪

Ένιωσαν ότι μπορούσαν να κατανοήσουν το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο
πενθούσαν άλλοι γονείς και βρήκαν παρηγοριά στις ομοιότητες του δικού τους
θρήνου και του θρήνου των άλλων πενθούντων γονιών.

▪

Διευκολύνθηκε η κατανόηση των συναισθημάτων τους, των σκέψεών τους και
της συμπεριφοράς τους μετά το θάνατο του παιδιού τους.

▪

Διευκολύνθηκε η κατανόηση και η αποδοχή του διαφορετικού τρόπου με τον
οποίο πενθούν τα δύο φύλα.

▪

Δημιουργήθηκαν φιλικές σχέσεις με άλλους πενθούντες γονείς, οι οποίες
μείωσαν την απομόνωση και τον κοινωνικό στιγματισμό που ένιωθαν.
Στην έρευνα των Heiney, Ruffin και Johnson (1995) μελετήθηκε η

συναισθηματική κατάσταση, η οικογενειακή προσαρμογή και η κοινωνική
προσαρμογή γονιών που είχαν χάσει το παιδί τους από καρκίνο. Οι πέντε γονείς του
δείγματος συμμετείχαν σε επτά ομαδικές συνεδρίες. Οι παραπάνω παράμετροι
αξιολογήθηκαν μετά την πρώτη συνεδρία και στο τέλος της έβδομης. Επιπλέον,
συγκεντρώθηκαν ποιοτικά στοιχεία από τα ημερολόγια των γονιών και των
θεραπευτών. Αν και τα αποτελέσματα δεν δείχνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές,
τα ημερολόγια των συμμετεχόντων και των θεραπευτών δείχνουν ότι η συμμετοχή των
γονιών στις ομάδες είχε θεραπευτική αξία. Οι γονείς μπόρεσαν να πλησιάσουν άλλα
άτομα για στήριξη και επωφελήθηκαν από την επικοινωνία και το μοίρασμα εμπειριών.
Σε έρευνα της Toller (2011) οι ομάδες στήριξης που αποτελούνταν από γονείς
που είχαν χάσει το παιδί τους ήταν πολύ σημαντική πηγή στήριξης, καθώς εκεί οι γονείς
βρήκαν άτομα με τα οποία μπορούσαν να μοιραστούν τη θλίψη τους. Με την πάροδο
του χρόνου οι συγγενείς και φίλοι δεν ήθελαν πλέον να συζητούν για το θάνατο του
παιδιού. Ως εκ τούτου, οι ομάδες αυτές γίνονταν όλο και πιο σημαντικές, καθώς
αποτελούσαν έναν ασφαλή χώρο όπου οι γονείς μπορούσαν να εκφράσουν το θρήνο
τους χωρίς χρονικούς περιορισμούς.
Η Talbot (2002) αναφέρει ότι οι γονείς που εξακολουθούν να εκφράζουν
ανοιχτά το πένθος τους ακόμα και χρόνια μετά το θάνατο του παιδιού τους
αντιμετωπίζονται αρνητικά από τα άτομα του κοινωνικού τους δικτύου, τα οποία
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θεωρούν ότι οι γονείς έχουν «κολλήσει» στη διαδικασία πένθους. Ωστόσο, τα
ευρήματα της έρευνάς δείχνουν ότι η δυνατότητα να μιλούν για το παιδί τους
διευκολύνει το πένθος των γονιών.
Σε έρευνα των Aho και συν. (2009) η στήριξη που έλαβαν οι πενθούντες
πατέρες από άλλους πενθούντες γονείς χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα σημαντική. Η
στήριξη αντιλαμβανόταν ως αμοιβαία και περιλάμβανε συμμετοχή στο πένθος του
άλλου, μοίρασμα συναισθημάτων και εμπειριών και ανταλλαγή χρήσιμων
πληροφοριών για το πένθος και την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων. Σύμφωνα με
τους Neil-Urban και Jones (2002) η ανάγκη αντρών των οποίων το παιδί νοσούσε από
καρκίνο να προστατεύσουν τις συζύγους τους ενίσχυε την ανάγκη τους να συμμετέχουν
σε ομάδα στήριξης που αποτελείτο μόνο από άντρες.
Σύμφωνα με τον Klass (1986-87) η συμμετοχή πενθούντων γονιών σε ομάδα
αυτοβοήθειας συμβάλλει θετικά στη διαχείριση των δυσκολιών που μπορεί να
προκύψουν στη σχέση του ζευγαριού μετά το θάνατο του παιδιού τους. Συγκεκριμένα
οι γονείς που συμμετείχαν στην ομάδα The Compassionate Friends έβρισκαν
ανακούφιση καθώς μπορούσαν να μοιραστούν τον πόνο τους με άλλους πενθούντες
γονείς αλλά και με τον ή την σύντροφό τους. Αυτό το μοίρασμα τους επέτρεπε να
κατανοήσουν το θρήνο του ή της συζύγου τους, γεγονός που μείωνε την αποξένωση
που είχε προκληθεί μετά το θάνατο του παιδιού τους.

5.3 Παρεμβάσεις στήριξης στο πένθος
5.3.1 Παρεμβάσεις στήριξης στο πένθος ως αναπόσπαστο κομμάτι της
παιδιατρικής ογκολογίας
Έρευνες που μελετούν τις ανάγκες των γονιών για στήριξη μετά το θάνατο του
παιδιού τους τονίζουν ότι οι γονείς επιθυμούν να συνεχίσουν να έχουν σχέσεις με το
προσωπικό υγείας που φρόντιζε το παιδί τους (Contro et al., 2002. D’Agostino, BerlinRomalis, Jovcevska & Barrera, 2008. Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2001. Steele, Kaal,
Thompson, Barrera, Compas, Davies et al., 2013). Οι γονείς συχνά βιώνουν την
απότομη διακοπή των σχέσεων με το προσωπικό του νοσοκομείου όπου νοσηλεύτηκε
το παιδί τους ως εγκατάλειψη, γεγονός που επιβαρύνει το πένθος τους (Contro et al.,
2004. Darbyshire, Cleghorn, Downes, Elford, Gannoni, McCullagh et al., 2013). Σε
έρευνα των DeCinque και συν. (2006), οι οποίοι διερεύνησαν τις εμπειρίες οκτώ γονιών
που είχαν λάβει στήριξη στο πένθος τους μετά το θάνατο του παιδιού τους από καρκίνο,
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οι τελευταίοι ένιωσαν εγκατάλειψη από το προσωπικό υγείας κατά τη διάρκεια του
τελικού σταδίου της νόσου και μετά το θάνατο του παιδιού τους. Η διακοπή των
σχέσεων με το προσωπικό υγείας βιώνεται από τους γονείς ως δευτερογενής απώλεια
και επιδρά αρνητικά στο πένθος τους (Contro & Sourkes, 2012. D’Agostino et al.,
2008. DeCinque et al., 2006). Οι D’Agostino, Berlin-Romalis, Jovcevska και Barrera
(2008) αναφέρουν την ανάγκη των γονιών να διατηρήσουν επαφή με το προσωπικό
υγείας μετά το θάνατο του παιδιού τους προκειμένου να αποτραπούν δευτερογενείς
απώλειες και αισθήματα εγκατάλειψης. Σε έρευνα των Clerici, Ferrari, Massimino,
Luksch, Cefalo, Terenziani και συν. (2006) σε δείγμα 17 πενθούντων γονιών των
οποίων το παιδί είχε πεθάνει από καρκίνο, οι μισές οικογένειες επιδίωξαν να
επικοινωνήσουν με το νοσοκομείο μετά το θάνατο του παιδιού τους. Οι περισσότεροι
γονείς εξέφρασαν την ανάγκη να έρθουν σε επαφή με το προσωπικό και να τους
ευχαριστήσουν, ενώ κάποιοι άλλοι ήθελαν περισσότερες πληροφορίες για την πορεία
της ασθένειας και το θάνατο του παιδιού. Σε έρευνα των Meer και συν. (2007) σε
δείγμα 56 πενθούντων γονιών, οι τελευταίοι σε ποσοστό 82% ήταν πρόθυμοι να
επιστρέψουν στο νοσοκομείο προκειμένου να συναντηθούν με το προσωπικό. Τα
θέματα που επιθυμούσαν να συζητήσουν οι γονείς αφορούσαν την ασθένεια του
παιδιού, τα γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατό του και την στήριξη τους στο πένθος.
Οι Lichtenthal, Sweeney, Roberts, Corner, Donovan, Prigerson και συν. (2015)
επισημαίνουν πως μετά το θάνατο του παιδιού το προσωπικό του νοσοκομείου οφείλει
να επικοινωνήσει με τους γονείς τουλάχιστον μία φορά, ενώ οι Donovan, Wakefield,
Russel και Cohn (2015) επισημαίνουν την ανάγκη να υπάρχει συνέχεια στην παροχή
υπηρεσιών στήριξης των γονιών κατά τη διάρκεια της ασθένειας του παιδιού και μετά
το θάνατό του. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να προσφέρουν ποικίλες και ευέλικτες
παρεμβάσεις οι οποίες θα στοχεύουν προς όλη την οικογένεια. Οι παρεμβάσεις για την
στήριξη των πενθούντων γονιών από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε το παιδί που
έχουν περιγραφεί ποικίλουν και αφορούν:
•

Τηλεφωνική επικοινωνία από μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου (Aho,
Tarkka, Åstedt-Kurki, Sorvari & Kaunonen, 2011. Darbyshire et al., 2013.
Dejong-Berg & Kane, 2006. Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2002. MacDonald
et al., 2005)

•

Επισκέψεις στο σπίτι (MacDonald et al., 2005)
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•

Συναντήσεις με μέλη της ιατρικής ομάδας που περιέθαλπε το παιδί (McDonald
et al., 2005. Meert, Eggly, Kavanaugh, Berg, Wessel, Newth et al., 2015.
Nikkola, Kaunonen & Aho, 2013)

•

Συμμετοχή του προσωπικού υγείας στην κηδεία του παιδιού (MacDonald et al.,
2005)

•

Αποστολή γραμμάτων ή συλλυπητήριων καρτών από το προσωπικό του
νοσοκομείου (Aho et al., 2011. Dejong-Berg & Kane, 2006. Laakso &
Paunonen-Ilmonen, 2002)

•

Αποστολή έντυπου υλικού για το πένθος (Macnab, Northway, Ryall, Scott &
Straw, 2003. Nikkola et al., 2013)

•

Διεξαγωγή μνημόσυνων τελετών στο νοσοκομείο (MacDonald et al., 2005)

•

Επαφή με άλλους πενθούντες γονείς (Macnab et al., 2003. Nikkola et al., 2013)

•

Ατομική συμβουλευτική (Dejong-Berg & Kane, 2006)

•

Συμβουλευτική οικογένειας (Dejong-Berg & Kane, 2006)

Η συμμετοχή σε προγράμματα στήριξης στο πένθος φαίνεται να είναι περισσότερο
αποτελεσματική για τους γονείς με περιπλεγμένο θρήνο (Donovan et al., 2015).
Ωστόσο, πενθούντες γονείς που δεν έχουν περιπλεγμένο θρήνο αξιολογούν θετικά τη
συμμετοχή τους σε ανάλογα προγράμματα (Aho, Tarkka, Åstedt-Kurki, Sorvari &
Kaunonen, 2011. Contro et al., 2002) καθώς, όπως αναφέρουν, εισπράττουν φροντίδα
και στήριξη από το προσωπικό υγείας, αισθάνονται λιγότερο απομονωμένοι και
βιώνουν μεγαλύτερη προσωπική ανάπτυξη (Donovan et al., 2015).
Σε έρευνα των D’Agostino και συν. (2008), στην οποία επτά πενθούντες γονείς
συμμετείχαν σε μία ομαδική συζήτηση για τη στήριξη που είχαν λάβει μετά το θάνατο
του παιδιού τους, ποσοστό 67% των γονιών που είχε κάνει χρήση υπηρεσιών πένθους
τις χαρακτήρισε βοηθητικές. Οι γονείς επισήμαναν την αναγκαιότητα να υπάρχουν
υπηρεσίες πένθους στο νοσοκομείο, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στους γονείς αμέσως
μετά το θάνατο του παιδιού τους. Οι Kerner και συν. (1979), οι οποίοι διερεύνησαν την
επίδραση του θανάτου παιδιού από κυστική ίνωση στη λειτουργία της οικογένειας σε
δείγμα 16 οικογενειών, αναφέρουν ότι το προσωπικό υγείας του νοσοκομείου ήταν
σημαντική πηγή στήριξης για τους γονείς μετά το θάνατο του παιδιού τους. Οι
MacDonald και συν. (2005) επισημαίνουν τη σημασία που είχε για τους γονείς η
προσπάθεια του προσωπικού υγείας να τους στηρίξει στο πένθος τους
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παρευρισκόμενοι στην κηδεία ή στο μνημόσυνο του παιδιού, στέλνοντας κάρτες ή
επικοινωνώντας μέσω τηλεφώνου.
Οι Kreicbergs και συν. (2007) αναφέρουν ότι η πρόσβαση σε ψυχολογική στήριξη
από την ιατρική ομάδα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του παιδιού, η παροχή
υπηρεσιών συμβουλευτικής κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα ζωής του παιδιού,
η δυνατότητα συζήτησης με το προσωπικό υγείας σχετικά με την κατάσταση του
παιδιού κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα της ζωής του και η συμμετοχή των
γονιών σε συνεδρίες μετά το θάνατο του παιδιού (closure sessions) σχετίζονται θετικά
με την επίλυση του θρήνου των τελευταίων.
Σε έρευνα των Aho και συν. (2011) σε δείγμα 62 πενθούντων πατέρων οι τελευταίοι
αντιλαμβάνονταν τη συμμετοχή τους σε θεραπευτική παρέμβαση του νοσοκομείου ως
θετική. Η παρέμβαση συνίστατο σε αποστολή έντυπου υλικού για το πένθος, επαφή με
άλλους πενθούντες γονείς και επαφή με το προσωπικό υγείας μετά το θάνατο του
παιδιού. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι γονείς που συμμετείχαν στο
θεραπευτικό πρόγραμμα είχαν λιγότερες αντιδράσεις θρήνου και μεγαλύτερη
προσωπική ανάπτυξη από τους γονείς στην ομάδα ελέγχου. Σε έρευνα των Nikkola και
συν. (2013) οι πενθούσες μητέρες αξιολόγησαν θετικά τη συμμετοχή τους σε
πρόγραμμα στήριξης στο πένθος, το οποίο συνίστατο σε αποστολή έντυπου
ενημερωτικού υλικού, επικοινωνία με πενθούντες γονείς και επικοινωνία με μέλη της
ιατρικής ομάδας που φρόντιζε το παιδί. Οι Meert και συν. (2015) αναφέρουν ότι η
συμμετοχή των πενθούντων γονιών σε συνάντηση με μέλη της ιατρικής ομάδας που
περίθαλπε το παιδί διευκολύνει τη διαδικασία απόδοσης νοήματος στο θάνατο του
παιδιού. Σε έρευνα των Surkan, Kreicbergs, Valdimarsdottir, Nyberg, Onelov,
Dickman και συν. (2006) οι γονείς που δεν υποστηρίχθηκαν από το προσωπικό υγείας
είχαν περισσότερες ενοχές, ενώ οι Clerici και συν. (2006) αναφέρουν ότι οι γονείς που
επικοινώνησαν τηλεφωνικά με γιατρό από την ομάδα που περίθαλπε το παιδί
αισθάνονταν λιγότερες ενοχές σχετικά με όσα είχαν κάνει οι ίδιοι την περίοδο που
νοσούσε το παιδί.

5.3.2 Επαγγελματίες ψυχικής υγείας
Έρευνες δείχνουν πως οι γονείς που πενθούν δύναται να βοηθηθούν από την
στήριξη από ειδικούς ψυχικής υγείας (Bernstein et al., 1989. DeCinque et al., 2006). Σε
μελέτη των Bernstein και συν. (1989) παρουσιάζονται 4 περιπτώσεις πενθούντων
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γονιών οι οποίοι έχουν καταφύγει σε ψυχοθεραπεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν
οικογενειακά προβλήματα που φαινομενικά δε σχετίζονταν με το πένθος τους. Οι
γονείς ήταν ιδιαίτερα αρνητικοί στην επικοινωνία σχετικά με το θάνατο του παιδιού
τους. Η έλλειψη προόδου στη θεραπεία οδήγησε τους θεραπευτές στο συμπέρασμα ότι
το «κρυμμένο» πένθος τους σχετίζεται με τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα εν ζωή
παιδιά τους και την αδυναμία τους να τα διαχειριστούν. Σύμφωνα με τους ερευνητές ο
αβάσταχτος πόνος που σχετίζεται με την απώλεια ενός παιδιού και τη διερεύνηση του
«κρυμμένου» θρήνου συχνά αποτρέπει τους γονείς που πενθούν από το να κάνουν
θεραπεία. Η αποτυχία να αντιμετωπίσουν το θάνατο συχνά οδηγεί στην παρουσία ενός
φαντάσματος στη ζωή τους. Στόχος της ψυχοθεραπείας για τις οικογένειες που πενθούν
είναι να μετατρέψει αυτό το φάντασμα σε μια ζωντανή ανάμνηση και να
απελευθερώσει την ενέργεια των γονιών, η οποία θα διοχετευτεί στη δημιουργία υγιών
σχέσεων, στην προσωπική ανάπτυξη και σε πιο δημιουργική ζωή. Στην έρευνα,
ωστόσο, δεν αποσαφηνίζεται το είδος της ψυχοθεραπείας που είναι χρήσιμη για τους
πενθούντες γονείς.
Η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας σε έρευνα της Schwab (1990), η οποία
μελέτησε σε δείγμα 25 ζευγαριών τις στρατηγικές αντιμετώπισης που χρησιμοποιούν
οι γονείς μετά το θάνατο του παιδιού τους, ήταν για κάποιους γονείς θετική, καθώς
τους βοηθούσε να αντιμετωπίζουν το πένθος τους με την καθοδήγηση ενός ειδικού,
ενώ για άλλους ήταν αρνητική. Οι γονείς που εξέλαβαν την επαγγελματική βοήθεια ως
αρνητική ανέφεραν την έλλειψη κατανόησης από τους επαγγελματίες σχετικά με τον
θρήνο που βιώνουν οι γονείς μετά το θάνατο του παιδιού τους, ιδιαίτερα όταν αυτός
έχει μεγάλη διάρκεια. Ωστόσο, στην έρευνα δεν αναφέρονται το ποσοστό των γονιών
που έλαβε βοήθεια, το ποσοστό εκ των οποίων ήταν δυσαρεστημένοι καθώς επίσης και
το είδος βοήθειας που έλαβαν.
Η Talbot (2002) αναφέρει ότι οι περισσότεροι γονείς που πενθούν έχουν
συγκεκριμένες προσδοκίες από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως:
•

Ενσυναίσθηση και προθυμία να ακούσουν και να προσπαθήσουν να
κατανοήσουν την απώλειά τους

•

Αναγνώριση ότι ο θάνατος του παιδιού τους είναι μια καταστροφική
απώλεια που αλλάζει τη ζωή και απαιτεί από εκείνους αστείρευτη
ενέργεια και κουράγιο προκειμένου να επιβιώσουν
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•

Ενθάρρυνση ότι μπορούν να επιβιώσουν και να βρουν νόημα στη ζωή
τους, ιδιαίτερα όταν αυτό τους φαίνεται αδιανόητο ή ακόμα και
ανεπιθύμητο καθώς εξελίσσεται το πένθος τους

•

Επιβεβαίωση ότι δεν είναι «τρελοί» και ότι το πένθος είναι εκ φύσεως
ιδιοσυγκρασιακό και απρόβλεπτο

•

Πληροφορίες σχετικά με τις αντιδράσεις θρήνου και τις εμπειρίες
άλλων γονιών που έχουν μάθει να ζουν με την απώλεια

Οι Nikkola και συν. (2013) διερεύνησαν σε δείγμα 86 πενθούσων μητέρων τις
εμπειρίες τους για τη στήριξη που έλαβαν από τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα
παρέμβασης μετά το θάνατο του παιδιού τους. Στην έρευνα οι μητέρες έλαβαν στήριξη
από άλλους πενθούντες γονείς και από επαγγελματίες υγείας. Ποσοστό μεγαλύτερο του
50% των μητέρων ανέφερε ότι η στήριξη που έλαβαν τις βοήθησε να αντιμετωπίσουν
την κατάσταση. Θετική συσχέτιση βρέθηκε ανάμεσα στον αριθμό των συναντήσεων
με τον επαγγελματία υγείας και άλλους πενθούντες γονείς και την ικανοποίηση των
μητέρων από την στήριξη που έλαβαν.
Σύμφωνα με τον Klass (1988) η επίλυση του γονικού πένθους έγκειται στη
δημιουργία μιας ισορροπίας στη σχέση του γονιού με τον κόσμο, ο οποίος έχει γίνει
πιο φτωχός μετά το θάνατο του παιδιού και στη σχέση του γονιού με την εσωτερική
αναπαράσταση του αποθανόντος παιδιού. Προκειμένου να πετύχουν αυτή την
ισορροπία οι πενθούντες γονείς πρέπει να πραγματοποιήσουν μια σειρά από
διεργασίες:
▪

Αποδοχή της πραγματικότητας της απώλειας

▪

Έκφραση των συναισθημάτων που προκαλεί ο θρήνος

▪

Εύρεση νέων δεσμών στους οποίους θα προσανατολίσουν τη ζωή τους

▪

Εύρεση τρόπων απόκτησης αίσθησης επάρκειας

▪

Ενσωμάτωση της απώλειας σε φιλοσοφία ζωής

▪

Αναγνώριση των δυσκολιών που εμπεριέχει ο κοινωνικός ρόλος του πενθούντα
γονιού

▪

Επαναπροσδιορισμός της σχέσης με τον άλλο γονιό του παιδιού

▪

Διαχωρισμός των εσωτερικών αναπαραστάσεων του παιδιού

▪

Εσωτερίκευση της αναπαράστασης του αποθανόντος παιδιού.

Οι πενθούντες γονείς ενδέχεται να ζητήσουν βοήθεια από θεραπευτή προκειμένου
να εκπληρώσουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω διεργασίες. Ωστόσο, δύο στοιχεία

80

είναι εκείνα τα οποία είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν τον πενθούντα γονιό στην
αναζήτηση βοήθειας. Το πρώτο είναι η έλλειψη επαρκούς κοινωνικής στήριξης και το
δεύτερο είναι η αμφιθυμία στην εσωτερική αναπαράσταση του παιδιού. Όταν ο γονιός
δεν έχει διαφοροποιήσει επαρκώς την εσωτερική αναπαράσταση του παιδιού από την
αναπαράσταση του εαυτού, τότε υπάρχουν πολλαπλές και αντικρουόμενες
αναπαραστάσεις του παιδιού.
Πολλές φορές οι γονείς ταυτίζουν τον πόνο που αισθάνονται με τη διατήρηση της
μνήμης του παιδιού, φοβούνται, δηλαδή, ότι αν σταματήσουν να πονάνε θα ξεχάσουν
το παιδί τους. Η Talbot (2002) αναφέρει ότι η θεραπευτική παρέμβαση πρέπει να
βοηθάει τους γονείς να κατανοήσουν ότι ο στόχος δεν είναι να «αποδεσμευτούν» από
το παιδί αλλά να αναγνωρίσουν την πραγματικότητα του φυσικού θανάτου του παιδιού
και να δημιουργήσουν ένα νέο δεσμό με το πνεύμα του. Η θεραπευτική παρέμβαση δε
στοχεύει στη θεραπεία του πόνου, ο οποίος ποτέ δεν παύει να υπάρχει, αλλά στην
επανεπένδυση στη ζωή. Οι γονείς αποδέχονται ότι ο πόνος δεν είναι ο μοναδικός
τρόπος έκφρασης της αγάπης τους για το παιδί τους, μαθαίνουν να ζουν με τον θρήνο
τους και βρίσκουν τρόπους να μοιράζονται το πένθος τους με άλλους.

81

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

82

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
6.1 Σκοπός μελέτης
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του γονικού πένθους και των
αναγκών των πενθούντων γονιών για στήριξη μετά το θάνατο του παιδιού τους από
χρόνιο νόσημα. Τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα τα οποία διερευνά η
συγκεκριμένη μελέτη είναι τα εξής:
•

Ποιες είναι οι ανάγκες των γονιών για στήριξη την περίοδο που νοσεί το
παιδί, ποια υποστηρικτικά συστήματα έχουν και πως σχετίζεται η στήριξη
που λαμβάνουν με το πένθος τους;

•

Ποιες είναι οι ανάγκες των γονιών για στήριξη μετά το θάνατο του παιδιού
τους και ποια υποστηρικτικά συστήματα έχουν;

•

Σχετίζεται η αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη με το περιπλεγμένο
θρήνο και την ποιότητα ζωής των πενθούντων γονιών;

•

Ποια χαρακτηριστικά θεωρούν οι γονείς πως θα πρέπει να έχει μια υπηρεσία
στήριξης πενθούντων γονιών;

6.2 Σχεδιασμός μελέτης
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια έρευνα μικτών μεθόδων. Ο όρος έρευνα μικτών
μεθόδων (mixed methods design) αναφέρεται σε μια έρευνα που χρησιμοποιεί
ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα (Wisdom, Cavaleri, Onwuegbuzie & Green, 2012).
Σύμφωνα με τον Γραμματικόπουλο (2010) η μικτή μέθοδος δεν είναι η απλή συλλογή
και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων αλλά η ενσωμάτωση των δύο αυτών
τύπων σε μια έρευνα. Σύμφωνα με τους Andrew και Halcomb (2012) οι έρευνες μικτών
μεθόδων παρέχουν καλύτερη και πιο λεπτομερή κατανόηση του ερευνητικού
ερωτήματος.
Στην παρούσα μελέτη έχει εφαρμοστεί η συγκλίνουσα παράλληλη σχεδίαση. Οι
δύο έρευνες θα εξελιχθούν παράλληλα, ενώ η συνάρθρωση των ποσοτικών και των
ποιοτικών δεδομένων θα γίνει στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Η ποιοτική μέθοδος
στοχεύει στην σε βάθος ανάλυση του γονικού πένθους σε συνάρτηση με τις ανάγκες
των γονιών για στήριξη. Η ποσοτική έρευνα στοχεύει να καταδείξει αν η κοινωνική
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στήριξη σχετίζεται με το πένθος των γονιών και την ποιότητα της ζωής τους, να
αυξήσει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της ποιοτικής έρευνας σχετικά με την
κοινωνική στήριξη και να προσθέσει συμπληρωματικά στοιχεία. Τα ποσοτικά και
ποιοτικά δεδομένα επικυρώνουν το ένα το άλλο και δημιουργούν μια βάση για την
εξαγωγή συμπερασμάτων για το θρήνο και για τις ανάγκες των γονιών για στήριξη.
Συγκεκριμένα, η ποιοτική έρευνα στην παρούσα μελέτη διερευνά α) τις εμπειρίες
πενθούντων γονιών την περίοδο που νοσούσε το παιδί τους με έμφαση στις ανάγκες
τους για στήριξη και τη στήριξη που έλαβαν από τα υπάρχοντα υποστηρικτικά
συστήματα β) τις ανάγκες πενθούντων γονιών για στήριξη μετά το θάνατο του παιδιού
τους και τη στήριξη που λαμβάνουν από τα υπάρχοντα υποστηρικτικά συστήματα και
γ) τις απόψεις πενθούντων γονιών σχετικά με την παροχή στήριξης από υπηρεσία
πένθους.
Η ποιοτική προσέγγιση χρησιμοποιείται ευρέως στην ψυχολογική έρευνα,
καθώς ενδείκνυται για την εις βάθος μελέτη των περίπλοκων πτυχών ενός φαινομένου,
όπως είναι τα συναισθήματα και οι γνωστικές διεργασίες (Νeimeyer & Hogan, 2001)
και για τη μελέτη φαινομένων που δεν έχουν μελετηθεί ικανοποιητικά (Strauss &
Corbin, 1998). Μέσω της ποιοτικής έρευνας ο ερευνητής επιδιώκει να κατανοήσει τις
υποκειμενικές αντιλήψεις και εμπειρίες συγκεκριμένων προσώπων προκειμένου να
δημιουργηθεί βαθύτερη και αρτιότερη γνώση για το υπό μελέτη φαινόμενο
(Mantzoukas, 2004). Καθώς σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η μελέτη των
εμπειριών των γονιών την περίοδο που νοσούσε το παιδί και μετά το θάνατο του, η
ποιοτική έρευνα αποτελεί την κατάλληλη προσέγγιση αυτού του επιστημονικού
πεδίου. Τα τελευταία χρόνια ένας σημαντικός αριθμός ερευνών μελετά το γονικό
πένθος μέσω της ποιοτικής προσέγγισης (Aho et al., 2006. Barrera et al., 2004. Brabant
et al., 1994. Cimete & Kuguoglou, 2006. Hagemeister & Rosenblatt, 1997. McBride &
Toller, 2011. MacDonald et al., 2005. Rosenblatt, 2000. Schwab, 1990, 1992. Toller,
2005, 2008, 2011. Toller & Braithwaite, 2009. Wheeler, 2001).
Σύμφωνα με τον Cresswell (2007) οι πιο εξελιγμένες μέθοδοι ποιοτικής
έρευνας είναι: α) η φαινομενολογική έρευνα, β) η αφηγηματική έρευνα, γ) η εμπειρικά
θεμελιωμένη θεωρία, δ) η εθνογραφική έρευνα και ε) η έρευνα βασισμένη στη μελέτη
μιας περίπτωσης. Η ποιοτική μέθοδος συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων που
χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη μελέτη είναι η “Grounded Theory” (Εμπειρικά
Θεμελιωμένη Θεωρία). Ως Εμπειρικά Θεμελιωμένη Θεωρία ορίζεται η μέθοδος κατά
την οποία η έρευνα δε βασίζεται σε προϋπάρχουσα θεωρία και συνεπώς δεν υπάρχουν
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υποθέσεις προς επαλήθευση. Αντίθετα, αποσκοπεί να διαμορφώσει υποθέσεις και
προτάσεις μέσα από τη συνεχή ανάλυση των δεδομένων (Strauss & Corbin, 1998).
Η ποσοτική έρευνα είναι μια τυπική, συστηματική και αντικειμενική
διαδικασία που χρησιμοποιεί αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να γίνει περιγραφή,
ερμηνεία και πρόβλεψη ή έλεγχος διαφόρων φαινομένων. Ο ερευνητής διατυπώνει
συγκεκριμένους ερευνητικούς σκοπούς και ελέγχει συγκεκριμένες υποθέσεις. Τα
εργαλεία μέτρησης είναι δομημένα και τυποποιημένα και η ανάλυση των αριθμητικών
δεδομένων γίνεται με περιγραφική και συμπερασματική στατιστική (Μερκούρης,
2008).
Σκοπός της συγκεκριμένης ποσοτικής έρευνας είναι η διερεύνηση της
συσχέτισης της μεταβλητής κοινωνική στήριξη με τον περιπλεγμένο θρήνο και την
ποιότητα της ζωής των γονιών μετά το θάνατο του παιδιού τους από χρόνιο νόσημα.
Επιπλέον, μελετάται η αλληλεπίδραση της μεταβλητής φύλο με τις προαναφερθείσες
μεταβλητές. Συγκεκριμένα η έρευνα προσπαθεί να διερευνήσει εάν:
•

Οι γονείς λαμβάνουν επαρκή κοινωνική στήριξη στο πένθος τους

•

Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο του γονιού και την αντιλαμβανόμενη
κοινωνική στήριξη

•

Η αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη σχετίζεται με τον περιπλεγμένο θρήνο
και αν υπάρχει αλληλεπίδραση με την μεταβλητή φύλο γονιού

•

Η αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη σχετίζεται με την ποιότητα ζωής των
πενθούντων γονιών και αν υπάρχει αλληλεπίδραση με την μεταβλητή φύλο
γονιού

•

Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στους τρεις παράγοντες (αντιλαμβανόμενη
κοινωνική στήριξη, περιπλεγμένος θρήνος, ποιότητα ζωής)

•

Ο περιπλεγμένος θρήνος σχετίζεται με το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει
από το θάνατο του παιδιού και με το φύλο του γονιού

•

Η ποιότητα ζωής σχετίζεται με το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από το
θάνατο του παιδιού και με το φύλο του γονιού

•

Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο μορφωτικό επίπεδο των γονιών και τον
περιπλεγμένο θρήνο
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6.3 Δείγμα μελέτης
6.3.1 Μέθοδος δειγματοληψίας
Η επιλογή του δείγματος στην ποιοτική έρευνα γίνεται με σκόπιμο τρόπο
(purposeful sampling). Η σκόπιμη δειγματοληψία πραγματοποιείται προκειμένου να
βρεθούν οι περιπτώσεις εκείνες που θα συμβάλλουν στη διερεύνηση των ερευνητικών
ερωτημάτων. Η επιλογή του δείγματος, δηλαδή, καθορίζεται με βάση ορισμένους
στόχους και κατευθύνεται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την
επεξεργασία των δεδομένων (Strauss & Corbin, 1998).
Στην παρούσα μελέτη τα κριτήρια για την επιλογή των συμμετεχόντων στην
έρευνα ήταν τα εξής:
•

Οι συμμετέχοντες είναι γονείς των οποίων το παιδί έχει πεθάνει από χρόνιο
νόσημα

•

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν χάσει δεύτερο παιδί από χρόνιο νόσημα ή άλλη
αιτία

•

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν παιδί το οποίο νοσηλεύεται ή πάσχει από
οποιοδήποτε απειλητικό για τη ζωή νόσημα

•

Το χρονικό διάστημα μεταξύ του θανάτου του παιδιού και της ημερομηνίας
συμμετοχής των γονιών στην έρευνα είναι μεγαλύτερο των έξι μηνών και
μικρότερο των εννέα ετών. Ο περιορισμός αυτός διασφαλίζει πως έχει παρέλθει
ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι γονείς πενθούν μετά το θάνατο
του παιδιού τους, καθώς, επίσης, πως δεν έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό
διάστημα, ώστε να διαφοροποιηθούν οι ανάγκες τους

•

Το παιδί δεν ήταν μεγαλύτερο των 16 ετών όταν πέθανε
Καθώς δεν υπήρχε η δυνατότητα να διεξαχθούν οι συνεντεύξεις εκτός Αττικής

ένα επιπλέον κριτήριο συμμετοχής στην έρευνα ήταν οι συμμετέχοντες είτε να
διαμένουν στην Αττική είτε να βρίσκονται στην Αττική την ημέρα διεξαγωγής της
συνέντευξης.
Σε ό,τι αφορά το μέγεθος του δείγματος, στην ποιοτική έρευνα δεν υπάρχουν
κανόνες για τον ιδανικό αριθμό. Σύμφωνα με τους Strauss και Corbin (1998) ο
ερευνητής πρέπει να σταματήσει τη συλλογή δεδομένων όταν: α) το υπό μελέτη
φαινόμενο έχει γίνει κατανοητό από τα υπάρχοντα δεδομένα, β) φτάσει σε «σημείο
κορεσμού», επιπλέον δεδομένα, δηλαδή, δεν προσφέρουν νέα γνώση και γ) δεν
υπάρχουν επιλογές να συνεχιστεί η δειγματοληψία.
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6.3.2 Περιγραφή δείγματος
Η ερευνήτρια ήρθε σε επαφή με τα δημόσια νοσοκομεία παίδων «Η Αγία
Σοφία», «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» και με τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με
Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ». Συγκεκριμένα, η ερευνήτρια επικοινώνησε με
το Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»
(ΟΤΑΚ) και με τα τρία Ογκολογικά Τμήματα του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία
Σοφία» α) το τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας- Ογκολογίας (ΤΑΟ), β) το Κέντρο
Ειδικών

Θεραπειών

Αιματολογίας-Ογκολογίας

(ΚΕΘ)

και

γ)

τη

Μονάδα

Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ).
Από τα τέσσερα ογκολογικά τμήματα που εντάσσονται στα δύο προαναφερθέντα
νοσοκομεία τρία δέχθηκαν να συνεργαστούν με την ερευνήτρια (ΟΤΑΚ, ΤΑΟ,
ΜΜΜΟ) ενώ ένα (ΚΕΘ) αρνήθηκε τη συνεργασία. Ο λόγος της άρνησης, σύμφωνα με
την εκπρόσωπο της ψυχοκοινωνικής ομάδας του τμήματος, ήταν ότι, καθώς δεν
διατηρούσαν σχέσεις με τους γονείς μετά το θάνατο του παιδιού, δεν επιθυμούσαν να
προκαλέσουν επιπλοκές στο πένθος τους μέσω της επικοινωνίας τους μαζί τους. Στην
έρευνα συμμετείχε, ωστόσο, ένας γονιός το παιδί του οποίου είχε νοσηλευτεί στο
τμήμα ΚΕΘ με διαμεσολάβηση γονιού που συμμετείχε στην έρευνα, ο οποίος
διατηρούσε φιλικές σχέσεις με το συγκεκριμένο άτομο και έδωσε στην ερευνήτρια τα
στοιχεία επικοινωνίας. Η ερευνήτρια επικοινώνησε μαζί του και ο γονιός συναίνεσε να
συμμετάσχει στην έρευνα.
Από το σύνολο 87 παιδιών που ταίριαζαν στα κριτήρια συμμετοχής στην έρευνα οι
γονείς 38 παιδιών (ποσοστό 43,7% του συνόλου και 54,3% των οικογενειών με ακριβή
στοιχεία) συναίνεσαν να συμμετάσχουν, οι γονείς 32 παιδιών (36,8% του συνόλου)
αρνήθηκαν, ενώ η επικοινωνία με τους γονείς 17 παιδιών (19,5 % του συνόλου) δεν
ήταν εφικτή καθώς τα στοιχεία επικοινωνίας δεν ήταν σωστά (Πίνακας 6.3.2.1).

Πίνακας 6.3.2.1
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Αριθμός παιδιών που πέθαναν κατά πηγή άντλησης και ακρίβειας των σχετικών πληροφοριών,
καθώς και στάσης της οικογένειας τους στην έρευνα
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
οικογενειών για
παιδιών τα οικογενειών που οικογενειών που τις οποίες τα
Πηγές άντλησης των
οποία
δέχτηκαν να δεν δέχτηκαν να
στοιχεία
πληροφοριών
ταίριαζαν στα συμμετάσχουν συμμετάσχουν επικοινωνίας
κριτήρια
στην έρευνα
στην έρευνα
ήταν
λανθασμένα
TAO
OTAK
MMMO
ΦΛΟΓΑ
Παραπομπή από άλλο
γονιό
Σύνολο

18
52
12
4

9
21
3
4

4
19
9
-

5
12
-

1
87

1
38

32

17

Η συνέντευξη έλαβε χώρα κατά κύριο λόγο στην οικία των συμμετεχόντων
(62,5%), στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» (21,5%)
και στο νοσοκομείο «Ελπίδα» (12,5%) (Πίνακας 6.3.2.2).
Πίνακας 6.3.2.2
Τόπος διενέργειας της συνέντευξης με τους γονείς των παιδιών που πέθαναν
Τόπος
Απόλυτοι Αριθμοί
Ποσοστά
Οικία
Νοσοκομείο
Φλόγα
Χώρος Εργασίας
Καφετέρια
Σύνολο

35
7
12
1
1
56

62,5%
12,5%
21,4%
1,8%
1,8%
100,0%

Η συνέντευξη δόθηκε από έξι μήνες έως εννιά χρόνια μετά το θάνατο του
παιδιού με το μέσο χρονικό διάστημα να είναι 5,3 έτη. Η κατανομή του χρονικού
διαστήματος σε ομάδες ετών, από τον θάνατο του παιδιού ως την συνέντευξη δίνεται
από τον πιο κάτω πίνακα (6.3.2.3).

Πίνακας 6.3.2.3
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Κατανομή σε ομάδες ετών του χρονικού διαστήματος από το θάνατο του παιδιού ως την
ημερομηνία της συνέντευξης
Ομάδες ετών
Απόλυτοι Αριθμοί
Ποσοστά
0-2
3-4
5-6
7-9
Σύνολο

4
9
12
13
38

10,5%
23,7%
31,6%
34,2%
100,0%

Στο σύνολο των 38 παιδιών που ταίριαζαν στα κριτήρια οι γονείς 31 παιδιών
(ποσοστό 81,6%) ήταν παντρεμένοι, οι γονείς πέντε παιδιών ήταν διαζευγμένοι και οι
γονείς δύο παιδιών βρίσκονταν σε διάσταση. Από τις οικογένειες των 31 παιδιών των
οποίων οι γονείς ήταν παντρεμένοι και δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα σε 18
περιπτώσεις (ποσοστό 58,1%) μίλησαν και οι δύο γονείς (36 άτομα), ενώ σε 13
περιπτώσεις μίλησε μόνο ο ένας γονιός (13 άτομα). Από τις οικογένειες των επτά
παιδιών των οποίων οι γονείς ήταν σε διάσταση ή χωρισμένοι η ερευνήτρια μπόρεσε
να επικοινωνήσει μόνο με τον ένα γονιό (επτά άτομα).
Η κατανομή των οικογενειών ανά αριθμό παιδιών πλην αυτού που πέθανε
δίνονται από τον επόμενο πίνακα (6.3.2.4) όπου τα ποσοστά ανά αριθμό παιδιών ήταν
κανένα παιδί 15,8%, ένα παιδί 39,5%, δύο παιδιά 34,2% και τρία παιδιά 10,5%.
Πίνακας 6.3.2.4
Αριθμός τέκνων στις οικογένειας των οποίων ένα παιδί πέθανε
Αριθμός εν ζωή τέκνων

Απόλυτοι αριθμοί

Ποσοστά

6
15
13
4
38

15,8%
39,5%
34,2%
10,5%
100,0%

Κανένα
Ένα
Δυο
Τρία
Σύνολο

Από τους 56 γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα 32 (ποσοστό 57,1%) ήταν
γυναίκες και 24 (42,9%) ήταν άντρες. Η ηλικία των γονιών κατά την έρευνα
κυμαινόταν από 35 έως 70 ετών με μέσο όρο ηλικίας τα 46,6 έτη. Ποσοστό 92,9% των
γονιών έχει ελληνική υπηκοότητα ενώ ποσοστό 7,1% αλβανική. Στην κατανομή κατά
θρήσκευμα ποσοστό 96,4% δηλώνει χριστιανοί ορθόδοξοι και ποσοστό 3,6% άθεοι.
Το μορφωτικό επίπεδο των γονιών είναι Ανώτατη Εκπαίδευση (33,9%) Ανώτερη
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(28,6%), Λυκείου (21,4%) και Υποχρεωτική (16,1%) (Πίνακας 6.3.2.5 & Γράφημα
6.3.2.1).
Πίνακας 6.3.2.5
Κατανομή των γονιών που μετείχαν στην έρευνα κατά επίπεδο εκπαίδευσης
Επίπεδο Εκπαίδευσης

Απόλυτοι Αριθμοί

Ποσοστά

9
12
16
19
56

16,1%
21,4%
28,6%
33,9%
100,0%

Υποχρεωτική Εκπαίδευση
Λύκειο
Ανώτερη Εκπαίδευση
Ανώτατη Εκπαίδευση
Σύνολο

Γράφημα 6.3.2.1:Ποσοστιαία κατανομή των γονιών που μετείχαν στην έρευνα κατά επίπεδο
εκπαίδευσης

Η πλειονότητα (96,4%) των γονιών κατοικούσε στην περιφέρεια Αττικής ενώ
ένα μικρό ποσοστό κατοικούσε στη Κεντρική Ελλάδα.
Η κατανομή των γονιών κατά κατάσταση απασχόλησης μας δίνει ότι τα δυο τρίτα
αυτών εργάζονται με πλήρη ή μερική απασχόληση (55,4% και 12,5% αντίστοιχα). Το
ποσοστό των εκτός εργασίας (ανέργων) γονιών ανέρχεται στο 7,1% (Πίνακας 6.3.2.6).
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Πίνακας 6.3.2.6
Κατανομή των γονιών που μετείχαν στην έρευνα κατά κατάσταση απασχόλησης
Ομάδες ετών

Απόλυτοι αριθμοί

Ποσοστά

31
7
9
5
4
56

55,4%
12,5%
16,1%
8,9%
7,1%
100,0%

Με πλήρη απασχόληση
Με μερική απασχόληση
Οικιακά
Συνταξιούχος
Εκτός εργασίας
Σύνολο

Το μεγαλύτερο ποσοστό των γονιών (39,3%) ασκεί επιστημονικά και ελεύθερα
επαγγέλματα ενώ ποσοστό 28,6% είναι τεχνικοί ή υπάλληλοι γραφείου και παροχής
υπηρεσιών και τέλος ποσοστό 16,1% ασκεί χειρονακτικά επαγγέλματα (Πίνακας
6.3.2.7).
Πίνακας 6.3.2.7
Κατανομή των γονιών που μετείχαν στην έρευνα κατά επάγγελμα που ασκούν ή ασκούσαν
Ομάδες επαγγελμάτων
Επιστημονικά & Ελεύθερα Επαγγέλματα
Τεχνικοί, υπάλληλοι γραφείου και παροχής
υπηρεσιών
Χειρωνακτικά επαγγέλματα
Συνταξιούχοι, Φοιτητές, Άνεργοι, Νοικοκυρές
Σύνολο

Απόλυτοι
αριθμοί

Ποσοστά

22

39,3%

16
9
9
56

28,6%
16,1%
16,1%
100,0%

Σε ότι αφορά την κατάσταση της υγείας τους οι περισσότεροι γονείς (76,8%)
την χαρακτηρίζουν καλή ή πολύ καλή, ποσοστό 14,3% δεν μπορεί να την χαρακτηρίσει
ούτε καλή ούτε κακή και ποσοστό 8,9% την χαρακτηρίζει κακή (Πίνακας 6.3.2.8 &
Γράφημα 6.3.2.2)

Πίνακας 6.3.2.8
Κατανομή των γονιών που μετείχαν στην έρευνα κατά κατάσταση της υγείας τους
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Κατάσταση υγείας

Απόλυτοι Αριθμοί

Ποσοστά

5
8
22
21
56

8,9%
14,3%
39,3%
37,5%
100,0%

Πολύ κακή
Ούτε κακή, ούτε καλή
Καλή
Πολύ καλή
Σύνολο

Γράφημα 6.3.2.2:Ποσοστιαία κατανομή των γονιών που μετείχαν στην έρευνα κατά κατάσταση
της υγείας τους

Από τα 38 παιδιά που έφυγαν από τη ζωή 19 (50,0%) ήταν αγόρια και 19 (50,0%)
ήταν κορίτσια (Γράφημα 6.3.2.3).
Γράφημα 6.3.2.3:Ποσοστιαία κατανομή των παιδιών που έφυγαν από τη ζωή κατά φύλο

Η ηλικία των παιδιών που είχαν φύγει από τη ζωή κυμαινόταν από δύο μηνών έως
16 ετών με μέσο όρο ηλικίας τα 8,0 χρόνια. (Γράφημα 6.3.2.4)
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Τα παιδιά στην πλειοψηφία τους (36 από τα 38) έπασχαν από καρκίνο (ποσοστό
95,0%). Από τα υπόλοιπα δύο παιδιά το ένα έπασχε από μιτοχονδριακή μυοπάθεια και
το άλλο από αδρενολευκοδυστροφία.

6.4 Μέθοδοι συλλογής δεδομένων
6.4.1 Ημι-δομημένη συνέντευξη
Η συλλογή των ποιοτικών δεδομένων έγινε με ημι-δομημένες συνεντεύξεις.
Σύμφωνα με τον Παρασκευόπουλο (1993) η άμεση επαφή και η προσωπική
επικοινωνία αποτελούν βασικά στοιχεία της συνέντευξης ως μέσο συλλογής
δεδομένων, τα οποία της προσδίδουν σαφή πλεονεκτήματα. Ένα σημαντικό
πλεονέκτημα είναι ότι επιτρέπει να εξετάσουμε το ερευνητικό ερώτημα σε μεγαλύτερο
βάθος καθώς οι συμμετέχοντες μιλούν με μεγαλύτερη προθυμία απ’ ότι γράφουν και
επιπλέον εκφράζονται ελεύθερα και ανοικτά. Όταν πρόκειται για ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα οι συμμετέχοντες νιώθουν την ανάγκη να εξασφαλίσουν μια
προσωπική σχέση με τον ερευνητή πριν προβούν σε οποιαδήποτε παροχή
πληροφοριών.
Καθώς οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα πρέπει να
εξασφαλίσουν την κατανόηση σε βάθος των υποκειμενικών εμπειριών των
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συμμετεχόντων, πρέπει να στερούνται αυστηρής δόμησης και να είναι είτε μη
δομημένες είτε ημι-δομημένες. Στην περίπτωση της ημι-δομημένης συνέντευξης ο
ερευνητής σχηματίζει έναν κατάλογο από σημεία τα οποία θέλει οπωσδήποτε να
καλύψει. Τα σημεία αυτά καταγράφονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο
ερευνητής δε θα παρασυρθεί και δε θα «ξεφύγει» από το θέμα της έρευνάς του. Τα
σημεία αυτά, ωστόσο, ενδέχεται να μη χρησιμοποιηθούν με την ίδια σειρά και με τον
ίδιο τρόπο με όλους τους συμμετέχοντες (Μαντζούκας, 2007).
Στη συγκεκριμένη έρευνα συστάθηκε ένας οδηγός συνέντευξης (παραρτήματα
3,4) με εναλλακτικές ερωτήσεις για κάθε θεματικό άξονα υπό διερεύνηση. Ο οδηγός
συνέντευξης αποτελείτο από κλειστές ερωτήσεις αναφορικά με τα δημογραφικά
στοιχεία των γονιών και από ανοιχτές ερωτήσεις για τη διερεύνηση των ερευνητικών
ερωτημάτων. Η επιλογή των ερωτήσεων προσαρμοζόταν σε κάθε συνέντευξη και
καθοριζόταν από τους γονείς που συμμετείχαν και από τα δεδομένα που είχαν ήδη
συλλεχθεί. Οι θεματικοί άξονες του οδηγού συνέντευξης ήταν οι ακόλουθοι:
•

Δημογραφικά στοιχεία γονιών

•

Εμπειρία των γονιών την περίοδο που διαγνώστηκε η ασθένεια του παιδιού και
την περίοδο που νοσούσε το παιδί σε συνάρτηση με τις ανάγκες τους για
στήριξη και την στήριξη που έλαβαν

•

Εμπειρία των γονιών την περίοδο που το παιδί βρισκόταν στο τελικό στάδιο σε
συνάρτηση με τις ανάγκες τους για στήριξη και την στήριξη που έλαβαν

•

Ανάγκες των γονιών για στήριξη μετά το θάνατο του παιδιού τους

•

Εμπειρία των γονιών από τη στήριξη που έλαβαν μετά το θάνατο του παιδιού
τους

•

Προτάσεις για την στήριξη πενθούντων γονιών από υπηρεσία πένθους

6.4.2 Κλίμακες
Εισαγωγικό και δημογραφικό ερωτηματολόγιο
Συμπεριλαμβάνει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονιών, όπως φύλο, ηλικία,
οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων, υπηκοότητα, επίπεδο εκπαίδευσης,
επαγγελματική κατάσταση και επάγγελμα. Στο ίδιο ερωτηματολόγιο υπάρχουν
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ερωτήματα για το φύλο, την ηλικία και την αιτία θανάτου του παιδιού καθώς και για
το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από τον θάνατο ως τη συνέντευξη. Στην
ποσοτική ανάλυση διερευνώνται τα ενδεχόμενα ύπαρξης στατιστικά σημαντικών
διαφορών των μεταβλητών των άλλων ερωτηματολογίων σε συνάρτηση με τις
κατηγορίες πολλών από τις πιο πάνω μεταβλητές.
Ερωτηματολόγιο Αντιλαμβανόμενης Κοινωνικής Στήριξης – Multidimensional
Scale of Perceived Social Support Assessment
Το ερωτηματολόγιο Multidimensional Scale of Perceived Social Support
Assessment (MSPSS) δημιουργήθηκε από τους Zimet, Dahlem, Zimet και Farley
(1988) για να μετρήσει την επάρκεια της υποστήριξης από τις ακόλουθες τρεις πηγές:
οικογένεια, φίλοι και σημαντικοί άλλοι. Αποτελείται από 12 δηλώσεις αναφορικά με
την αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη. Τα άτομα καλούνται να δηλώσουν το βαθμό
αποδοχής ή απόρριψης των δηλώσεων στη βάση μιας αριθμητικής κλίμακας, η οποία
διαμορφώνεται από το ένα (Διαφωνώ απόλυτα) έως το επτά (Συμφωνώ απόλυτα).
Στην αρχική μελέτη (Ζimet et al., 1988) το MSPSS μαζί με το Hopkins Symptom
Checklist (HSCL) (Derogatis, Lipman, Rickels, Uhlenhuth, & Covi, 1974)
χορηγήθηκαν σε 275 άνδρες και γυναίκες, προπτυχιακούς φοιτητές του Duke
University. Σε αυτή την αρχική μελέτη μια βασική ανάλυση παραγόντων επιβεβαίωσε
τις προτεινόμενες υποκλίμακες. Οι τιμές των συντελεστών αξιοπιστίας (Cronbach's a)
κυμαίνονται από 0,85 έως 0,91 γεγονός που υποδηλώνει πολύ καλή αξιοπιστία.
Ομοίως, οι test-retest τιμές κυμαίνονται από 0,72 έως 0,85, επομένως υπάρχει καλή
σταθερότητα. Η επάρκεια στην εγκυρότητα της δόμησης αποδείχθηκε σε στατιστικά
σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των υποκλίμακων MSPSS και των υποκλιμάκων
κατάθλιψης και άγχους του HSCL. Η κατά φύλο ανάλυση έδειξε ότι οι γυναίκες
ανέφεραν ότι έλαβαν στατιστικά σημαντική μεγαλύτερη υποστήριξη σε σχέση με τους
άντρες από τους φίλους, τους σημαντικούς άλλους και το σύνολο και της κοινωνικής
στήριξης.
Το ερωτηματολόγιο δεν είναι προσαρμοσμένο στον ελληνικό πληθυσμό και
ακολουθήθηκε η διαδικασία της παράλληλης και αντίστροφης μετάφρασης σύμφωνα
με τις αρχές και τους κανόνες της στάθμισης/προσαρμογής ψυχομετρικών εργαλείων
της μορφής των ερωτηματολογίων προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην έρευνα.
Στην ποσοτική ανάλυση εξετάζουμε κατά πόσο η κοινωνική στήριξη συσχετίζεται
με την ποιότητα ζωής και τον περιπλεγμένο θρήνο.
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Ερωτηματολόγιο Περιπλεγμένου Θρήνου - Inventory of Complicated Grief (ICG)
Το ερωτηματολόγιο Inventory of Complicated Grief δημιουργήθηκε από τους
Prigerson, Maciejewski, Reynolds III, Bierhals, Newsom, Fasiczka και συν. (1995)
προκειμένου να αξιολογήσει χαρακτηριστικά παθολογικού πένθους. Αποτελείται από
19 δηλώσεις αναφορικά με σκέψεις και συμπεριφορές άμεσα σχετιζόμενες με το
πένθος. Υπάρχουν 5 επιλογές για κάθε δήλωση: 1) ποτέ, 2) σπάνια, 3) μερικές φορές,
4) συχνά, 5) πάντα.
Το Inventory of Complicated Grief (ICG) δημιουργήθηκε προκειμένου να
καλύψει ένα κενό στην αξιολόγηση συμπτωμάτων ενδεικτικών παθολογικού πένθους
και σχετιζόμενων με μακροχρόνιες λειτουργικές δυσκολίες των ατόμων που πενθούν.
Τέτοια συμπτώματα είναι η έντονη ενασχόληση με σκέψεις για τον αποθανόντα, η
δυσπιστία για τον θάνατό του και η δυσκολία αποδοχής του θανάτου του. Το
ερωτηματολόγιο ICG έχει υψηλή αξιοπιστία και σταθερότητα στο χρόνο (Cronbach’s
a= 0.94, test-retest reliability=0.8).
Το ερωτηματολόγιο δεν είναι προσαρμοσμένο στον ελληνικό πληθυσμό και
ακολουθήθηκε η διαδικασία της παράλληλης και αντίστροφης μετάφρασης σύμφωνα
με τις αρχές και τους κανόνες της στάθμισης/προσαρμογής ψυχομετρικών εργαλείων
της μορφής των ερωτηματολογίων.
Ερωτηματολόγιο για την ποιότητα ζωής – The World Health Organization
Quality of Life (WHOQOL) – BREF
Το ερωτηματολόγιο WHOQOL – BREF αποτελεί τη σύντομη μορφή του
ερωτηματολογίου Ποιότητας Ζωής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας WHOQOL–
100 και αποτελείται από 26 ερωτήσεις, οι οποίες έχουν επιλεγεί με καθαρά στατιστικά
κριτήρια από το αρχικό ερωτηματολόγιο των 100 ερωτημάτων.
Οι ερωτήσεις αφορούν τέσσερις τομείς: α) σωματική υγεία, β) ψυχολογική
υγεία, γ) κοινωνικές σχέσεις και δ) περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια μια δοκιμαστική
εφαρμογή πεδίου του WHOQOL – BREF σε 23 χώρες απέδειξε ότι έχει από καλή ως
εξαιρετική ψυχομετρική αξία και μπορεί να συγκρίνει διαπολιτισμικές διαφορές. Το
WHOQOL βασίζεται σε μια διαπολιτισμική μεθοδολογία που υποστηρίζει την ένταξη
των επιπλέον εθνικών στοιχείων που μπορούν να δημιουργηθούν από ομάδες εστίασης
σε κάθε χώρα ή γλώσσα και μπορούν να προστεθούν στα βασικά στοιχεία για να
αποκτήσουν εννοιολογική ισοδυναμία και τέλος να φιλοξενήσει πλούσιες
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σημασιολογικές και πολιτισμικές παραλλαγές του QoL σε διαφορετικές γλωσσικές
εκδόσεις.
Η ελληνική εκδοχή των ερωτηματολογίων WHOQOL-100 και της σύντομης
μορφής WHOQOL-BREF αναπτύχθηκε από την Ψυχιατρική Κλινική του
Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, με βασικούς συντελεστές της
μελέτης δύο κλινικούς ψυχολόγους και έναν κοινωνιολόγο. Η μελέτη για τη δημιουργία
της ελληνικής εκδοχής διεξήχθη σύμφωνα με το προτεινόμενο από τον ΠΟΥ
ερευνητικό πρωτόκολλο με στόχο τη διατήρηση του διαπολιτισμικού χαρακτήρα των
ερωτηματολογίων WHOQQL. Στη μελέτη περιλαμβάνονται τρία στάδια: (α)
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και κατασκευή κλιμάκων απαντήσεων, σε
αντιστοιχία με τις κλίμακες της αγγλικής εκδοχής, (β) εναρμόνιση του μεταφρασθέντος
ερωτηματολογίου στα ελληνικά πολιτισμικά δεδομένα και (γ) μελέτη των
ψυχομετρικών ιδιοτήτων του. Ως προς τις κλίμακες απαντήσεων, το ερωτηματολόγιο
WHOQQL-100 χρησιμοποιεί πέντε τύπους κλιμάκων, οι οποίες αναφέρονται:
1. στο βαθμό που το άτομο διαθέτει κάποια ικανότητα ή ιδιότητα
2. στη συχνότητα εκδήλωσης μιας συμπεριφοράς ή ενός φαινομένου
3. στην ένταση μιας εμπειρίας ή ενός συμπτώματος
4. στο βαθμό ικανοποίησης του ατόμου αναφορικά με κάποια πλευρά της ζωής
του
5. στην εκτίμηση του βαθμού σημασίας που αποδίδει το άτομο σε κάθε θέμα
Οι κλίμακες αυτές έχουν πέντε διαβαθμίσεις (1 έως 5, Likert).
Η μελέτη των Ginieri-Coccossis, Triantafillou, Tomaras, Soldatos, Mavreas και
Christodoulou (2012) εξέτασε τις ψυχομετρικές ιδιότητες των WHOQOL-BREF και
καθόρισε την καταλληλότητα των εθνικών αντικειμένων εντός του αρχικού μοντέλου.
Η ελληνική εκδοχή περιλαμβάνει τις 26 ερωτήσεις του αγγλικού πρωτοτύπου και 4
επιπλέον ερωτήσεις που έχουν προκύψει από την προσαρμογή του ερωτηματολογίου
στα ελληνικά πολιτισμικά δεδομένα. Η ελληνική εκδοχή αποτελεί ένα αξιόπιστο και
έγκυρο εργαλείο εκτίμησης της ποιότητας ζωής, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στον ευρύτερο χώρο της υγείας για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής κλινικών
ομάδων, αλλά και υγειών ατόμων (Ginieri-Coccossis at al., 2012).
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6.5 Διαδικασία συλλογής δεδομένων
Η ερευνήτρια ήρθε σε επαφή με το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και με το
Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» και κατέθεσε αίτηση
διεξαγωγής έρευνας στα ογκολογικά τμήματα των νοσοκομείων στο πλαίσιο της
εκπόνησης της διδακτορικής της διατριβής. Κατόπιν έγκρισης της αίτησής της από την
Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας των Επιστημονικών Συμβουλίων και των δύο
νοσοκομείων η ερευνήτρια απευθύνθηκε στα ογκολογικά τμήματα.
Η ερευνήτρια ζήτησε από τους διευθυντές των τμημάτων που συναίνεσαν να
συμμετάσχουν στην έρευνα να συσταθεί λίστα με τα στοιχεία των γονιών που
πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής στην έρευνα και στη συνέχεια να επικοινωνήσει
εκπρόσωπος του τμήματος με τους γονείς προκειμένου να τους ενημερώσει για την
έρευνα. Καθώς αναμενόταν οι γονείς να αισθανθούν αμήχανα αν τους τηλεφωνούσε
ένα άγνωστο πρόσωπο και τους ζητούσε να του μιλήσουν για το πένθος τους,
θεωρήθηκε προτιμότερο να επικοινωνήσει εκπρόσωπος του νοσοκομείου πρώτα,
προκειμένου να προετοιμάσει τους γονείς για το περιεχόμενο της έρευνας και για την
επικοινωνία τους με την ερευνήτρια. Τα στοιχεία των γονιών που θα συναινούσαν θα
δίνονταν στη συνέχεια στην ερευνήτρια προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί τους.
Η πρακτική αυτή ακολουθήθηκε μόνο από το ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου
«Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» (ΟΤΑΚ). Συγκεκριμένα, αφού συστάθηκε η
λίστα με τα ονόματα των γονιών, δυο άτομα από το προσωπικό του τμήματος, γιατρός
και ψυχολόγος, ανέλαβαν να επικοινωνήσουν με τους γονείς. Αρχικά την επικοινωνία
ανέλαβε γιατρός του τμήματος. Ωστόσο, η διαδικασία διεκόπη λόγω φόρτου εργασίας
και ανέλαβε η ψυχολόγος του τμήματος να ολοκληρώσει το έργο της επαφής με τους
γονείς. Στην πρώτη αυτή επικοινωνία οι γονείς ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο και
τους σκοπούς της έρευνας και ερωτήθηκαν αν θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν. Οι
γονείς που δέχθηκαν να συμμετάσχουν ενημερώθηκαν ότι θα λάβουν τηλεφώνημα από
την ερευνήτρια.
Στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ) του Νοσοκομείου
Παίδων «Η Αγία Σοφία» συστάθηκε λίστα με τα στοιχεία των παιδιών που ταίριαζαν
στα κριτήρια και εκπρόσωπος του τμήματος ανέλαβε την επικοινωνία με τους γονείς,
όπως είχε προταθεί από την ερευνήτρια. Ωστόσο, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε. Η
ερευνήτρια ενημερώθηκε από εκπρόσωπο του τμήματος ότι μετά από την επικοινωνία
που είχε με τους γονείς πέντε παιδιών και την άρνηση τους να συμμετάσχουν στην
98

έρευνα και σε συνεννόηση με τη διευθύντρια του τμήματος αποφάσισαν να μην
συνεχίσουν να επικοινωνούν οι ίδιοι με τους γονείς. Τα στοιχεία των υπόλοιπων
γονιών δόθηκαν στην ερευνήτρια προκειμένου να επικοινωνήσει εκείνη μαζί τους και
να παρακαμφθεί το στάδιο της πρώτης επικοινωνίας του εκπροσώπου του νοσοκομείου
με τους γονείς.
Στο τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας- Ογκολογίας (ΤΑΟ) του Νοσοκομείου
Παίδων «Η Αγία Σοφία» συστάθηκε λίστα η οποία δόθηκε απευθείας στην ερευνήτρια
προκειμένου να επικοινωνήσει η ίδια με τους γονείς χωρίς τη διαμεσολάβηση
εκπροσώπου του τμήματος. Καθώς τα χρονικά περιθώρια μέχρι την προγραμματισμένη
ημερομηνία λήξης των συνεντεύξεων ήταν συγκεκριμένα και το προσωπικό του
τμήματος λόγω φόρτου εργασίας δεν διέθετε χρόνο για να επικοινωνήσει με τους γονείς
αποφασίστηκε η επικοινωνία να γίνει απευθείας από την ερευνήτρια.
Τέλος, η ερευνήτρια ήρθε σε επαφή με το Σύλλογο Γονιών Παιδιών με
Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ». Εκπρόσωπος του συλλόγου επικοινώνησε με
τους γονείς που ταίριαζαν στα κριτήρια συμμετοχής στην μελέτη και στη συνέχεια τα
στοιχεία των γονιών που συναίνεσαν δόθηκαν στην ερευνήτρια.
Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία της ερευνήτριας με τους γονείς οι τελευταίοι
ενημερώθηκαν ότι η έρευνα αφορά τη διερεύνηση του πένθους των γονιών που έχουν
χάσει το παιδί τους από χρόνιο νόσημα και τις ανάγκες τους για στήριξη. Η ερευνήτρια
εξήγησε στους γονείς ότι θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τρία ερωτηματολόγια που
αφορούν το πένθος τους και τη ζωή τους μετά το θάνατο του παιδιού τους και ότι θα
τους ζητηθεί να μιλήσουν για την περίοδο που έμαθαν τη διάγνωση της ασθένειας του
παιδιού, για την περίοδο της νοσηλείας του και για τη ζωή τους μετά το θάνατο του
παιδιού.
Στη συνέχεια ενημερώθηκαν ότι η συζήτηση δύναται να διεξαχθεί είτε σε χώρο
επιλογής τους είτε σε κάποιον από τους προτεινόμενους από την ερευνήτρια χώρους.
Οι χώροι που προτάθηκαν από την ερευνήτρια ήταν το ογκολογικό νοσοκομείο παίδων
«ΕΛΠΙΔΑ» και δομή του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια
«ΦΛΟΓΑ». Οι γονείς ενημερώθηκαν ότι οι συνεντεύξεις θα μαγνητοφωνηθούν
προκειμένου να μείνουν αναλλοίωτα τα δεδομένα και ότι μετά το πέρας της
καταγραφής τους στη βάση δεδομένων τα αρχεία θα καταστραφούν. Οι γονείς
διαβεβαιώθηκαν ότι σε κάθε περίπτωση θα διατηρηθεί το απόρρητο και η ανωνυμία
των συμμετεχόντων. Τέλος, οι γονείς ενημερώθηκαν ότι διατηρούσαν το δικαίωμα να
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μην απαντήσουν σε κάποια ερώτηση ή να διακόψουν τη συμμετοχή τους στην έρευνα
οποιαδήποτε στιγμή το θελήσουν.
Την ημέρα διεξαγωγής της έρευνας οι γονείς υπέγραψαν έντυπο
«πληροφορημένης συναίνεσης» σύμφωνα με το οποίο μπορούσαν να απευθύνονται
στην επόπτρια της ερευνήτριας ή και στο σύλλογο/νοσοκομείο μέσω του οποίου
προσεγγίστηκαν για την υποβολή παραπόνων ή καταγγελιών. Η ερευνήτρια πρότεινε
στους γονείς να συμπληρώσουν πρώτα τα ερωτηματολόγια και έπειτα να προχωρήσουν
στη συνέντευξη. Θεωρήθηκε προτιμότερο να προηγηθεί η συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων καθώς η συνέντευξη αναμενόταν να φορτίσει συναισθηματικά τους
γονείς. Όλοι οι γονείς συναίνεσαν να μαγνητοφωνηθούν οι συνεντεύξεις, ενώ κανένας
δεν ζήτησε να διακοπεί η συνέντευξη ή να αποχωρήσει από την έρευνα. Όλες οι
συνεντεύξεις ήταν ατομικές. Στις περιπτώσεις που συμμετείχαν και οι δύο γονείς ενός
παιδιού δόθηκαν ξεχωριστές συνεντεύξεις από κάθε γονιό, είτε σε διαφορετικές
ημερομηνίες, είτε την ίδια ημερομηνία αλλά σε διαφορετικό χώρο ώστε να μην
επηρεάζεται ο ένας γονιός από την παρουσία του άλλου.
Η διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν κατά μέσο όρο 31 λεπτά για τους άντρες
και 45 λεπτά για τις γυναίκες. Ο χρόνος που χρειάστηκαν οι γονείς για τη συμπλήρωση
των ερωτηματολογίων ήταν κατά μέσο όρο 20 λεπτά.
Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων κάποιοι γονείς εξέφρασαν στην
ερευνήτρια την ανάγκη τους για ψυχολογική υποστήριξη στο πένθος τους. Σε αυτές τις
περιπτώσεις η ερευνήτρια παρέπεμψε τους γονείς σε ειδικό ψυχικής υγείας.
6.6 Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων
6.6.1 Ποιοτική ανάλυση δεδομένων
Α. Η Εμπειρικά Θεμελιωμένη Θεωρία
Η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις αρχές της
Εμπειρικά Θεμελιωμένης Θεωρίας (Grounded Theory), η οποία δημιουργήθηκε από
τους Anselm Strauss και Barney Glaser τη δεκαετία του 1960 για τη μελέτη κοινωνικών
φαινομένων (Eaves, 2001).
Η Εμπειρικά Θεμελιωμένη Θεωρία έχει ως στόχο τη διαμόρφωση μιας θεωρίας που
αναπτύσσεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της έρευνας μέσω της αλληλεπίδρασης των
διαδικασιών της παραγωγής και της ανάλυσης των δεδομένων, προτείνει
συγκεκριμένες διαδικασίες και κανόνες για την συλλογή των δεδομένων και την
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ανάλυσή τους, ενώ παράλληλα προσφέρει στους ερευνητές ένα βαθμό ευελιξίας
προκειμένου να προσαρμοστούν οι κανόνες και οι διαδικασίες στις ανάγκες του
ερευνητικού αντικειμένου (Corbin & Strauss, 1990).
Σύμφωνα με την Eaves (2001), οι βασικές αρχές της Εμπειρικά Θεμελιωμένης
Θεωρίας είναι οι ακόλουθες:
1. Η συλλογή των δεδομένων και η ανάλυσή τους πραγματοποιούνται ταυτόχρονα
2. Η θεωρία προκύπτει από τα δεδομένα και όχι από υπάρχουσα θεωρητικά
πλαίσια
3. Η ανάλυση των δεδομένων οδηγεί στη δημιουργία θεωρίας και όχι στην
επιβεβαίωση προϋπάρχουσων θεωριών
4. Η συστηματική χρήση των αναλυτικών τεχνικών της Εμπειρικά Θεμελιωμένης
Θεωρίας οδηγεί προοδευτικά σε πιο θεωρητικά αναλυτικά επίπεδα.
Η κωδικοποίηση είναι η θεμελιώδης αναλυτική διαδικασία που χρησιμοποιείται
από τον ερευνητή. Στην Εμπειρικά θεμελιωμένη Θεωρία υπάρχουν τρία είδη
κωδικοποίησης: α) Ανοιχτή κωδικοποίηση (open coding). Στην ανοιχτή κωδικοποίηση
τα δεδομένα συγκρίνονται μεταξύ τους προκειμένου να βρεθούν ομοιότητες και
διαφορές, και αποκτούν μια εννοιολογική ετικέτα. Τα εννοιολογικά παρόμοια
δεδομένα

ομαδοποιούνται

προκειμένου

να

σχηματίσουν

κατηγορίες

και

υποκατηγορίες. Κατά την ανοιχτή κωδικοποίηση παράγονται ερωτήματα τα οποία ο
ερευνητής χρησιμοποιεί όταν συλλέγει δεδομένα. β) Κωδικοποίηση κατ’ άξονα (axial
coding). Στην κωδικοποίηση κατ’ άξονα οι κατηγορίες σχετίζονται με τις
υποκατηγορίες και οι σχέσεις τους εξετάζονται με βάση τα δεδομένα. Όλες οι
υποθετικές σχέσεις που προτείνονται με την κωδικοποίηση κατ’ άξονα πρέπει να
θεωρούνται προσωρινές μέχρι να επαληθευθούν επανειλημμένως από τα δεδομένα. γ)
Επιλεκτική κωδικοποίηση (selective coding). Κατά την επιλεκτική κωδικοποίηση, η
οποία πραγματοποιείται σε προχωρημένα στάδια της έρευνας, όλες οι κατηγορίες
ενοποιούνται γύρω από μια κατηγορία «πυρήνα». Η κατηγορία αυτή εκπροσωπεί το
υπό μελέτη φαινόμενο (Corbin & Strauss, 1990).
Με την πάροδο του χρόνου η Εμπειρικά Θεμελιωμένη Θεωρία εξελίχθηκε από
διάφορους ερευνητές. Σε αντίθεση με τη άποψη των Glaser και Strauss ότι η θεωρία
προέρχεται από τα δεδομένα ανεξάρτητα από τον ερευνητή η Charmaz (2006)
υποστηρίζει πως ο ερευνητής αποτελεί μέρος του κόσμου τον οποίο μελετά και των
δεδομένων που συλλέγει και διαμορφώνει τη θεωρία μέσω της προσωπικής του
εμπλοκής. Κάθε θεωρητική απεικόνιση αποτελεί μια ερμηνεία του υπό μελέτη
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φαινομένου και όχι μια ακριβή εικόνα του. Ο ερευνητής κατασκευάζει τις θεωρίες του
ενώ βρίσκεται σε μια συνεχή συνδιαλλαγή με τις θέσεις του και τα δεδομένα.
Β. Η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων
Στην παρούσα μελέτη η ερευνήτρια ακολουθώντας το πρότυπο της Charmaz (2006)
προχώρησε στην παράλληλη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων σύμφωνα με τις
αρχές της Εμπειρικά Θεμελιωμένης Θεωρίας. Στις συνεντεύξεις η ερευνήτρια
χρησιμοποίησε έναν ημι-δομημένο οδηγό με ερωτήσεις γύρω από τους υπό διερεύνηση
θεματικούς άξονες (Παράρτημα 4). Οι ερωτήσεις που συμπεριλήφθηκαν στον οδηγό
προέκυψαν από την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Σύμφωνα με τους
Strauss και Corbin (1998) οι αρχικές ερωτήσεις μιας έρευνας μπορούν να προκύψουν
από την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τις εμπειρίες του ερευνητή και να
μετασχηματιστούν με την εξέλιξη της έρευνας. Οι ερωτήσεις είναι ανοιχτού τύπου και
επιτρέπουν στον συμμετέχοντα να μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία του.
Σε όλες τις συνεντεύξεις προηγήθηκε η καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων
και στη συνέχεια η ερευνήτρια ζήτησε από τους γονείς να μιλήσουν ελεύθερα για το
παιδί τους. Με αυτή την ερώτηση οι γονείς είχαν την δυνατότητα να αναφερθούν στο
παιδί τους με όποιο τρόπο εκείνοι επιθυμούσαν πριν ακολουθήσουν οι ερωτήσεις για
την περίοδο που νοσούσε το παιδί και για την περίοδο μετά το θάνατό του. Οι
ερωτήσεις που αφορούσαν τους θεματικούς άξονες ήταν ανοιχτού τύπου και επέτρεπαν
στους γονείς να εκφραστούν ελεύθερα. Σύμφωνα με την Charmaz (2006) στην
Εμπειρικά Θεμελιωμένη Θεωρία ο ερευνητής ζητά από τον συμμετέχοντα να μιλήσει
ανοιχτά για τις εμπειρίες του ενώ ο ίδιος ακούει, παρατηρεί με ευαισθησία και
ενθαρρύνει τον συμμετέχοντα να απαντήσει. Από τις απαντήσεις προκύπτουν πλούσια
δεδομένα τα οποία στη συνέχεια επηρεάζουν τις επόμενες συνεντεύξεις. Με την
πρόοδο της έρευνας οι ερωτήσεις γίνονται περισσότερο εστιασμένες προκειμένου να
συγκεντρωθούν δεδομένα για την ανάπτυξη της θεωρίας.
Στη συγκεκριμένη έρευνα η δυνατότητα που δόθηκε στους γονείς να μιλήσουν
ανοιχτά για την εμπειρία τους ανέδειξε παραμέτρους που ήταν πολύ σημαντικές για
τους ίδιους, οι οποίες δεν αποτελούσαν αντικείμενο διερεύνησης στον αρχικό
σχεδιασμό της έρευνας. Οι παράμετροι αυτές, οι οποίες διαφάνηκαν από τις πρώτες
συνεντεύξεις, προστέθηκαν ως θέματα προς διερεύνηση και επηρέασαν την εξέλιξη
της έρευνας.
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Από τις πρώτες συνεντεύξεις διαφάνηκε η σημασία που είχε για τους γονείς η
ανακοίνωση της διάγνωσης της ασθένειας του παιδιού. Ενώ ο αρχικός σχεδιασμός της
έρευνας δεν περιείχε ερωτήσεις σχετικά με την ανακοίνωση της διάγνωσης, μετά την
ανάλυση των πρώτων συνεντεύξεων και το σχηματισμό των πρώτων κατηγοριών,
ερωτήσεις που είχαν ως στόχο να φωτίσουν την παράμετρο αυτή της εμπειρίας των
γονιών προστέθηκαν και τέθηκαν στους συμμετέχοντες στις επόμενες συνεντεύξεις. Η
διερεύνηση της εμπειρίας της ανακοίνωσης της διάγνωσης θεωρήθηκε απαραίτητη
καθώς αφενός αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας των γονιών και αφετέρου
διαφάνηκε πως η κατανόηση των συνθηκών και του τρόπου με τον οποίον έγινε η
διάγνωση συνέβαλε στην κατανόηση του πένθους των γονιών.
Μια άλλη σημαντική παράμετρος της εμπειρίας των γονιών, η οποία επίσης
διαφάνηκε από τις πρώτες συνεντεύξεις να σχετίζεται με το πένθος τους, αφορούσε την
περίοδο που το παιδί νοσούσε. Από τις πρώτες συνεντεύξεις οι γονείς επέλεξαν να
αναφερθούν αναλυτικά στην περίοδο αυτή, γεγονός που οδήγησε την ερευνήτρια να
διερευνήσει περισσότερο την εμπειρία τους και τη συσχέτιση της με το πένθος τους.
Από τις τροποποιήσεις του αρχικού οδηγού συνέντευξης και τις ερωτήσεις που
σταδιακά προσθέτονταν προέκυπταν νέες κατηγορίες που συγκρίνονταν μεταξύ τους,
συσχετίζονταν και οδηγούσαν στο σχηματισμό της θεωρίας.
Η τροποποίηση του αρχικού οδηγού συνέντευξης γινόταν με την πρόσθεση
ερωτήσεων που αφορούσαν τις κατηγορίες που προέκυπταν από την ανάλυση των
δεδομένων προκειμένου να διερευνηθούν: α) οι νέοι θεματικοί άξονες που δεν
συμπεριλαμβάνονταν στον αρχικό σχεδιασμό, όπως η ανακοίνωση της διάγνωσης και
β) τα χαρακτηριστικά των κατηγοριών που προέκυπταν από τις συνεχείς συγκρίσεις. Η
διερεύνηση των νέων θεματικών αξόνων και των αρχικών κατηγοριών που προέκυπταν
από τις αναλύσεις των δεδομένων γινόταν με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις που επέτρεπαν
στους γονείς να μιλήσουν ανοιχτά και ελεύθερα για την εμπειρία τους, ενώ,
προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος οι κατηγορίες και να αποδοθούν τα
χαρακτηριστικά τους, οι ερωτήσεις ήταν πιο εστιασμένες.
Η ιδιαιτερότητα του θέματος και η συναισθηματική επιβάρυνση των γονιών
απαιτούσαν λεπτούς χειρισμούς και ιδιαίτερη προσοχή ως προς την επιλογή των
ερωτήσεων, οι οποίες έπρεπε να θέτονται την κατάλληλη χρονική στιγμή, σε ένα μη
απειλητικό πλαίσιο και σε αναλογία με τη δεκτικότητα των γονιών να μιλήσουν για
συγκεκριμένες πτυχές της εμπειρίας τους. Σύμφωνα με την Charmaz (2006) η
διερεύνηση οδυνηρών εμπειριών θέτει ζητήματα αδιακρισίας και παραβίασης.
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Προκειμένου να μπορέσει η ερευνήτρια να ελέγξει τον παράγοντα αυτό και να
παράσχει ένα ασφαλές πλαίσιο στο οποίο οι γονείς θα μπορούσαν να μιλήσουν για την
εμπειρία τους χωρίς να αισθάνονται ότι παραβιάζεται η ιδιωτικότητά τους ενημέρωσε
τους γονείς από την αρχή της συνέντευξης ότι διατηρούν το δικαίωμα να απαντήσουν
σε όποιες ερωτήσεις θέλουν, ενώ μπορούν ανά πάσα στιγμή να

διακόψουν τη

συνέντευξη. Σε στιγμές έντονης συναισθηματικής φόρτισης η ερευνήτρια πρότεινε
στους γονείς την προσωρινή διακοπή της συνέντευξης προκειμένου να έχουν το χρόνο
που χρειάζονται για να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους.
Στις περιπτώσεις που η ερευνήτρια ήθελε να αναφερθεί σε ιδιαίτερα επώδυνες
πτυχές της εμπειρίας των γονιών, όπως για παράδειγμα στην ημέρα του θανάτου του
παιδιού, έκανε μια εισαγωγική τοποθέτηση ότι θα αναφερθεί στο συγκεκριμένο
γεγονός και ρωτούσε το γονιό αν συμφωνούσε να συζητήσουν για το συγκεκριμένο
θέμα. Με τον τρόπο αυτό έδινε στους γονείς χρόνο να προετοιμαστούν και τη
δυνατότητα να επιλέξουν αν θέλουν να μιλήσουν για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Παράδειγμα μιας τέτοιας τοποθέτησης αποτελεί η ακόλουθη πρόταση: Ερευνήτρια:
«Θα ήθελα, αν συμφωνείτε και εσείς, να μιλήσουμε για την ημέρα που έφυγε ο … από τη
ζωή». Αν ο γονιός συναινούσε η ερευνήτρια προχωρούσε στην ερώτηση.
Η ερευνήτρια άκουγε με προσοχή τις απαντήσεις των γονιών και λαμβάνοντας
υπόψη τόσο τις λεκτικές όσο και τις μη λεκτικές πληροφορίες προχωρούσε σε
περαιτέρω ερωτήσεις. Στις περιπτώσεις που γινόταν αντιληπτή διστακτικότητα από την
πλευρά των γονιών να αναφερθούν σε συγκεκριμένες πτυχές της εμπειρίας τους η
ερευνήτρια επέλεγε να μη διερευνηθούν περισσότερο οι πτυχές αυτές προκειμένου να
μειωθεί η δυσφορία των γονιών και να αισθανθούν ασφάλεια. Σε αρκετές περιπτώσεις
οι γονείς επιθυμούσαν να μιλήσουν για τις πολύ οδυνηρές πτυχές της εμπειρίας τους
παρά το γεγονός ότι η συναισθηματική φόρτιση ήταν μεγάλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις
η ερευνήτρια τους ακολουθούσε στην αφήγησή τους, σεβόμενη πάντα τα όρια που οι
ίδιοι έθεταν.
Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τις αρχές της
κωδικοποίησης της Εμπειρικά Θεμελιωμένης Θεωρίας, παράλληλα με τη συλλογή και
με την συμμετοχή δύο ανεξάρτητων ερευνητών. Τόσο οι συνεντεύξεις όσο και οι
απομαγνητοφωνήσεις τους έγιναν αποκλειστικά από την ερευνήτρια. Η ανάλυση των
δεδομένων έγινε από την ερευνήτρια χωρίς τη βοήθεια προκατασκευασμένου
προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, με ανατροφοδότηση από τους ανεξάρτητους
ερευνητές.
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Στο πρώτο στάδιο της κωδικοποίησης (ανοιχτή κωδικοποίηση) πραγματοποιήθηκε
σειρά προς σειρά ανάλυση των δεδομένων. Η ερευνήτρια, σύμφωνα με τις αρχές της
Εμπειρικά Θεμελιωμένης Θεωρίας, έμεινε κοντά στα δεδομένα και σταδιακά άρχισε
να κατασκευάζει έννοιες που οδήγησαν στη δημιουργία των πρώτων κατηγοριών. Οι
κατηγορίες που δημιουργούνταν προκαλούσαν προβληματισμούς και αναζήτηση νέων
στοιχείων. Η διαδικασία αυτή οδηγούσε στην τροποποίηση των ερωτήσεων
προκειμένου να βρεθούν στοιχεία για την εμβάθυνση των κατηγοριών και των
χαρακτηριστικών τους στις συνεντεύξεις που ακολουθούσαν. Παράλληλα με αυτή την
διαδικασία γινόταν και η συγγραφή υπομνημάτων. Σύμφωνα με τη Charmaz (2006) η
συγγραφή των υπομνημάτων αποτελεί σημαντική διαδικασία της εμπειρικά
θεμελιωμένης θεωρίας καθώς οδηγεί τον ερευνητή να αναλύει τα δεδομένα και τις ιδέες
του από τα πρώτα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας. Μέσω των υπομνημάτων ο
ερευνητής μπορεί να κάνει συγκρίσεις ανάμεσα στα δεδομένα, στα δεδομένα και στους
κώδικες, στους κώδικες και στις κατηγορίες και να διατυπώσει υποθέσεις σχετικά με
τις συγκρίσεις. Τα υπομνήματα μπορεί να αξιοποιηθούν στα πρώτα στάδια της έρευνας
ή να αποθηκευτούν για χρήση σε πιο προχωρημένα στάδια.
Στο δεύτερο στάδιο της κωδικοποίησης (κατ’ άξονα κωδικοποίηση) η ερευνήτρια
συσχέτισε τις κατηγορίες που είχαν σχηματιστεί με τις υποκατηγορίες. Μέσω της κατ’
άξονα κωδικοποίησης οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των κατηγοριών
συγκεκριμενοποιούνται και οδηγούν στη δημιουργία κομβικών θεωρητικών αξόνων
(Charmaz, 2006).
Κατά

το

τρίτο

στάδιο

της

κωδικοποίησης

(επιλεκτική

κωδικοποίηση)

πραγματοποιείται η σύνδεση των κατηγοριών και η ανάπτυξη θεωρητικού συστήματος.
Στόχος της επιλεκτικής κωδικοποίησης είναι η διαμόρφωση μιας θεωρίας που θα
εξηγεί το υπό μελέτη φαινόμενο (Strauss & Corbin, 1998).
Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν 7 πυρηνικές κατηγορίες γύρω από τις
οποίες οργανώθηκαν οι κεντρικές κατηγορίες και οι υποκατηγορίες τους. Οι πυρηνικές
κατηγορίες αφορούν 3 χρονικές περιόδους: α) την περίοδο που ξεκίνησε με τη
διάγνωση της ασθένειας και κατά την οποία το παιδί νοσούσε, β) την περίοδο που το
παιδί βρισκόταν στο τελικό στάδιο της ασθένειας και γ) την περίοδο που ακολουθεί το
θάνατο του παιδιού. Σε ότι αφορά την περίοδο που ξεκινάει με τη διάγνωση της
ασθένειας και κατά την οποία το παιδί νοσεί αναδείχθηκαν 3 πυρηνικές κατηγορίες: α)
ανακοίνωση διάγνωσης, β) ανάγκες γονιών και γ) πηγές στήριξης. Την περίοδο που το
παιδί βρισκόταν στο τελικό στάδιο της ασθένειας αναδείχθηκαν οι ακόλουθες
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πυρηνικές κατηγορίες: α) ανάγκες γονιών και β) πηγές στήριξης. Τέλος, την περίοδο
που ακολουθεί το θάνατο του παιδιού αναδείχθηκαν οι ακόλουθες πυρηνικές
κατηγορίες: α) γονικό πένθος και β) πηγές στήριξης.

6.6.2 Στατιστική ανάλυση ποσοτικών δεδομένων
Κατά την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν
στατιστικές μέθοδοι της περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Για την περιγραφή
των διαφόρων χαρακτηριστικών του ερευνητικού δείγματος χρησιμοποιήθηκε η
κατανομή συχνοτήτων και η εκατοστιαία αναλογία. Επιπλέον, για τον υπολογισμό της
μέσης ηλικίας και του μέσου χρονικού διαστήματος από τον θάνατο που παιδιού ως
την συνέντευξη χρησιμοποιήθηκε ο αριθμητικός μέσος, που θεωρείται το πιο
συνηθισμένο μέτρο κεντρικής τάσης και εκτιμάται αμερόληπτα από τη μέση τιμή του
δείγματος, καθώς και άλλα μέτρα μεταβλητότητας των δεδομένων όπως η τυπική
απόκλιση (Standard Deviation, SD) και το τυπικό σφάλμα (Standard Error, SE).
Επίσης, αξιολογήθηκε το εύρος κάποιων ομάδων μετρήσεων, δηλαδή η διαφορά της
μέγιστης και ελάχιστης τιμής.
Όσον αφορά στις συγκρίσεις των μέσων τιμών των διαφόρων ποσοτικών
μεταβλητών προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών της
κοινωνικής

στήριξης και των συνιστωσών της κατά φύλο καθώς και με άλλες

ανεξάρτητες ποσοτικές μεταβλητές, εφαρμόστηκε η παραμετρική δοκιμασία του μη
συσχετισμένου ελέγχου t (unrelated t-test) ή αλλιώς ο έλεγχος t με ανεξάρτητο δείγμα
(independent sample t-test). Ο έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα (independent samples
t-test) χρησιμοποιείται για να υπολογίσουμε αν οι μέσοι όροι δύο συνόλων
παρατηρήσεων διαφέρουν σημαντικά ο ένας από τον άλλο. Είναι η πιο συχνά
χρησιμοποιούμενη εκδοχή του ελέγχου t. Η διαφορά δύο δειγμάτων θεωρείται
στατιστικά σημαντική όταν είναι τέτοια ώστε να είναι αδύνατο να οφείλεται σε
τυχαίους παράγοντες δειγματοληψίας. Η εγγενής μεταβλητότητα στα διαθέσιμα
δεδομένα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πιθανότητας εμφάνισης της
διαφοράς μεταξύ των δυο μέσων όρων αν στην πραγματικότητα δεν υπήρχε διαφορά
μεταξύ των δυο δειγμάτων. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α για τις
στατιστικές δοκιμασίες ορίστηκε σε ίσο με 0,05. Τιμές πιθανότητας σφάλματος τύπου
α (Pvalue) μικρότερες του 0,05 θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές.
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Για να εκτιμήσουμε την ένταση της συσχέτισης μεταξύ της κοινωνικής στήριξης
και του περιπλεγμένου θρήνου των γονιών υπολογίζουμε τον συντελεστή γραμμικής
συσχέτισης του Pearson (r). Ο συντελεστής εκτιμά την σχέση δυο μεταβλητών. Ο
συντελεστής γραμμικής συσχέτισης του Pearson (r) παίρνει τις τιμές: -1 < r < +1, όπου
r = -1 τέλεια αρνητική γραμμική συσχέτιση, r = 0 μηδενική (δεν υπάρχει γραμμική
συσχέτιση) και r = +1 τέλεια θετική γραμμική συσχέτιση. Πιο συγκεκριμένα, όσο το r
βρίσκεται πιο κοντά στο +1 (-1), τόσο πιο ισχυρή θετική (αρνητική) συσχέτιση
υπάρχει. Όσο το r βρίσκεται πιο κοντά στο 0, τόσο πιο ασθενής συσχέτιση υπάρχει.
Στην συνέχεια για την περαιτέρω διερεύνηση των συσχετίσεων χρησιμοποιούμε
την Γραμμική Παλινδρόμηση (Linear Regression) η οποία αποτελεί μία στατιστική
μέθοδο που αποσκοπεί στον προσδιορισμό ενός μαθηματικού μοντέλου για την
περιγραφή, ερμηνεία και πρόβλεψη των τιμών ενός χαρακτηριστικού (μεταβλητής) σε
σχέση με τις τιμές ενός πλήθους άλλων χαρακτηριστικών (μεταβλητών). Αφού με την
διαδικασία της γραμμικής συσχέτισης έχουμε διαπιστώσει την στατιστικά σημαντική
συσχέτιση των μεταβλητών επιλέγουμε το γραμμικό μοντέλο για την προσαρμογή των
δεδομένων μας.
Το γραμμικό μοντέλο είναι :
Υ= α + β Χ + ε
εξαρτημένη μεταβλητή

ανεξάρτητη μεταβλητή

σφάλμα

όπου α β και ε πραγματικοί αριθμοί.
Μετά τον προσδιορισμό των παραμέτρων του μοντέλου μπορούμε να
προβλέψουμε τις τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής από εκείνες της ανεξάρτητης.
Με την ανάλυση διαδρομής (Path way analysis) προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι
ένα πολυπαραγοντικό σύνολο από μη πειραματικά δεδομένα ταιριάζει καλά με ένα
μοντέλο συνάφειας.
Σε αυτό το διάγραμμα οι τρεις μεταβλητές της Κοινωνικής Στήριξης (Οικογένεια,
Φίλοι, Σημαντικοί Άλλοι) θεωρούνται εξωγενείς μεταβλητές. Αυτό σημαίνει ότι η
διακύμανσή τους υποθέτουμε ότι προκαλείται εξ ολοκλήρου από μεταβλητές οι οποίες
δεν είναι στο μοντέλο συνάφειας. Οι γραμμές σύνδεσης μεταξύ τους με βέλη και στα
δυο άκρα δείχνουν ότι η συσχέτιση των τριών αυτών μεταβλητών θα παραμείνει χωρίς
ανάλυση επειδή επιλέξαμε να μην διερευνήσουμε αν η μια μεταβλητή έχει αιτία την
άλλη.
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Οι μεταβλητές Φυσική Υγεία, Ψυχολογική Υγεία, Κοινωνικές σχέσεις, Περιβάλλον
και Μη Περιπλεγμένος Θρήνος είναι ενδογενείς μεταβλητές σε αυτό το μοντέλο με τις
τέσσερις

πρώτες

να

είναι

ενδιάμεσες

(mediators).

Αυτές

οι

μεταβλητές

χαρακτηρίζονται ενδογενείς γιατί θεωρείται ότι η διακύμανσή τους εξηγείται εν μέρει
από άλλες μεταβλητές του μοντέλου καθώς και από εξωγενείς παράγοντες. Οι
διαδρομές στις ενδογενείς μεταβλητές είναι σχεδιασμένες με βέλη με μία μόνο άκρη.
Η μεταβλητή του μη περιπλεγμένου θρήνου προέκυψε σας μέσος όρος με αντίθετη
βαθμολόγηση των απαντήσεων στο σχετικό ερωτηματολόγιο.
Η διακύμανση της μεταβλητής μη περιπλεγμένος θρήνος θεωρείται αποτέλεσμα
της διακύμανσης όλων των άλλων μεταβλητών στο μοντέλο καθώς και εξωγενών του
μοντέλου πηγών. Η επίδραση των εξωγενών μεταβλητών στο μοντέλο επιδεικνύεται
από τα βέλη.
Η προσαρμογή του μοντέλου αναφέρεται στο πόσο καλά το προτεινόμενο μοντέλο
(εν προκειμένω το μοντέλο δομημένων παραγόντων) προσμετρά τις συσχετίσεις
μεταξύ των μεταβλητών στα δεδομένα. Εάν λάβουμε υπόψη όλες τις κύριες
συσχετίσεις που είναι σύμφυτες με το σύνολο των δεδομένων (με αναφορά στις
μεταβλητές του μοντέλου) τότε έχουμε καλή προσαρμογή. Εάν όχι τότε υπάρχει
στατιστικά σημαντική "ασυμφωνία" μεταξύ των συσχετίσεων που προτείνονται και
των συσχετίσεων που παρατηρούνται και έτσι έχουμε φτωχή προσαρμογή του
μοντέλου.
Οι ακόλουθες στατιστικές χρησιμοποιούνται ώστε να ελέγχεται η σημαντικότητα
και η καλή προσαρμογή του μοντέλου.
•

Στατιστική x2: Εάν η τιμή της στατιστικής x2 δεν είναι στατιστικά
σημαντική τότε έχουμε καλή προσαρμογή του μοντέλου. Μερικές φορές η
στατιστική x2 είναι στατιστικά σημαντική. Εντούτοις, εμείς πρέπει να
ελέγξουμε έναν απόλυτο δείκτη προσαρμογής και ένα σταδιακό δείκτη
προσαρμογής.

•

Απόλυτος δείκτης προσαρμογής RMSEA: Ένας δείκτης απόλυτης
προσαρμογής που χρησιμοποιεί το 90% του διαστήματος εμπιστοσύνης για
την RMSEA πρέπει να είναι λιγότερο από 0,08 για μία καλή προσαρμογή
του μοντέλου.
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•

Σταδιακός δείκτης προσαρμογής: CFI, GFI, NNFI, TLI, RFI και AGFI είναι
μερικοί σταδιακοί δείκτες προσαρμογής οι οποίοι πρέπει να έχουν τιμή
μεγαλύτερη από 0,90 για μία καλή προσαρμογή του μοντέλου.

•

Τροποποιητικοί Δείκτες: Modification indexes (MI): Μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για να προστεθούν βέλη στο μοντέλο. Η προσθήκη αυτή
θα βελτιώσει την προσαρμογή του μοντέλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ποιοτικής ανάλυσης των
δεδομένων καθώς επίσης και των αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας. Τα
αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας αφορούν πτυχές της εμπειρίας των γονιών σε
τρεις διαφορετικές περιόδους:
•

Την περίοδο που ξεκινάει με τη διάγνωση της ασθένειας του παιδιού και
εκτείνεται μέχρι το τελικό στάδιο της ασθένειας

•

Την περίοδο κατά την οποία το παιδί βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ασθένειας
μέχρι το θάνατό του

•

Την περίοδο που ακολουθεί το θάνατο του παιδιού
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Σε ότι αφορά την περίοδο που ξεκινάει με τη διάγνωση της ασθένειας και κατά την
οποία το παιδί νοσεί από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων αναδείχθηκαν 3
πυρηνικές κατηγορίες: α) ανακοίνωση διάγνωσης, β) ανάγκες γονιών και γ) πηγές
στήριξης. Την περίοδο που το παιδί βρισκόταν στο τελικό στάδιο της ασθένειας
αναδείχθηκαν οι ακόλουθες πυρηνικές κατηγορίες: α) ανάγκες γονιών και β) πηγές
στήριξης. Τέλος, την περίοδο που ακολουθεί το θάνατο του παιδιού αναδείχθηκαν οι
ακόλουθες πυρηνικές κατηγορίες: α) γονικό πένθος και β) πηγές στήριξης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

7.1 Διάγνωση χρόνιου και απειλητικού για τη ζωή νοσήματος
Η πλειοψηφία των γονιών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι η
ανακοίνωση της διάγνωσης της ασθένειας του παιδιού και τα γεγονότα που
ακολούθησαν άλλαξαν οριστικά τη ζωή τους. Τα γεγονότα της περιόδου αυτής έμειναν
ανεξίτηλα στη μνήμη τους και σκέψεις γύρω από αυτά επιδρούσαν επιβαρυντικά στο
πένθος τους. Κάποιοι γονείς ανέφεραν ότι δυσκολεύονταν να θυμηθούν το παιδί πριν
αρρωστήσει, ενώ κάποιοι άλλοι κατέβαλλαν προσπάθειες να ξεχάσουν την εικόνα του
άρρωστου παιδιού και να διατηρήσουν στη μνήμη τους εικόνες από τη ζωή του πριν
από την ασθένεια.
Σου μένουν δύο πράγματα. Σου μένει ο χαμός του παιδιού και σου μένει αυτό που
έχεις περάσει εκεί μέσα. Α14
Όταν τον σκέφτομαι πάντα σκέφτομαι την άσχημη πλευρά και ποτέ τις καλές. Δεν
μου έρχονται στο μυαλό οι καλές στιγμές παρά μόνο αυτοί οι δεκαεφτά μήνες.
Αυτοί μου έχουν μείνει από τον Δ. Θυμάμαι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και δε
θυμάμαι τα προηγούμενα εντεκάμιση. Α18
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θυμάμαι την κάθε μέρα στο νοσοκομείο. Κάθε μέρα μπορώ να σας πω τι κάναμε.
Έχει χαραχτεί μες στο μυαλό. Θ9
Ο χρόνος που διέθεσαν οι γονείς για να μιλήσουν για αυτή την περίοδο της ζωής
τους παιδιού, που ήταν η τελευταία που έζησαν μαζί του, ήταν περισσότερος από το
χρόνο που διέθεσαν για να μιλήσουν για το πένθος τους. Οι συναισθηματικές τους
αντιδράσεις και τα

σχόλια που έκαναν για την επίδραση που είχαν όσα

διαδραματίστηκαν την περίοδο αυτή στη ζωή τους δείχνουν πως το πένθος για τον
θάνατο ενός παιδιού σχετίζεται άμεσα με την περίοδο κατά την οποία το παιδί νοσεί.
Σχόλια των γονιών που αναφέρονταν σε γεγονότα της περιόδου αυτής όπως: «… το
έχω παράπονο», «…μου έχει στοιχήσει», «…δε θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου»,
«…αυτό το κουβαλάω» μαρτυρούν τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στο πένθος των
γονιών και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν την περίοδο που το παιδί βρισκόταν σε
θεραπεία.
Σε σύνολο 56 γονιών που συμμετείχαν στην έρευνα οι γονείς δύο παιδιών
ανέφεραν ότι τα προβλήματα υγείας είχαν αρχίσει να διαφαίνονται από την κύηση,
χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει διάγνωση. Και στις δύο περιπτώσεις οι γονείς ήρθαν
αντιμέτωποι με το δίλημμα να διακόψουν ή όχι την κύηση, ενώ και για τα δύο αυτά
έμβρυα η απόφαση που τελικά ελήφθη ήταν να γεννηθούν.
Και συζητάμε με κάποιον που μας δίνει τη δυνατότητα να «αποβάλλει» το παιδί,
στην ουσία να το σκοτώσουμε. (..) Μια μέρα από εκείνες που ήταν τραγικές, ήρθε
η γυναίκα μου και μου είπε δεν μπορώ να το κάνω αυτό, έχω ένα παιδί μέσα μου
που κλωτσάει, θα πάμε με τον άλλον τρόπο. Και εκείνη την ώρα ένιωσα ότι έφυγε
ένα βάρος από πάνω μου. Χάρηκα, παρότι δεν ήξερα που θα μπλέξουμε. Α17
Αυτός, από την πρώτη στιγμή που είδε το υπερηχογράφημα, μου είπε: «Μην το
κρατήσεις αυτό το παιδί.» Αλλά όταν οι δυο σου λένε: «Κράτα το, δεν τρέχει
τίποτα» και ο ένας σου λέει: «Κάτι συμβαίνει» ποιους θα ακούσεις; (..) Θα
ακούσεις ακόμα και αυτόν που θα μου έλεγε, πως το λένε, ότι έχεις 1%
πιθανότητα. Και αποφάσισα να συνεχίσω. Θ15
Για τους υπόλοιπους γονείς η διάγνωση της ασθένειας ήταν ένα απρόσμενο
γεγονός, το οποίο αρχικά προκάλεσε σοκ, αίσθημα απώλειας ελέγχου και αδυναμία
διαχείρισης της κατάστασης.
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Ήταν βόμβα, ήταν κεραυνός. Δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις αυτό που σου
συμβαίνει. Χάνεις τον κόσμο από τα πόδια σου για ένα διάστημα. Α22
Χάνεις κυριολεκτικά τη γη κάτω από τα πόδια σου. Βρίσκεσαι σε άλλη διάσταση
εκείνη τη στιγμή. Α21
Ε και ξαφνικά βρεθήκαμε στο τίποτα και στο πουθενά και να μην ξέρουμε τι
κάνουμε και που πάμε. Α23
Η ανακοίνωση της διάγνωσης προκάλεσε έντονο άγχος και φόβο στους γονείς
καθώς για πολλούς η διάγνωση νεοπλασματικής νόσου ισοδυναμούσε με θάνατο.
Γιατί στην αρχή όταν μαθαίνεις στην αρχή ότι το παιδί σου έχει καρκίνο
τρελαίνεσαι. Και λες το χάσαμε, πάει, τελείωσε, το έχασα το παιδί. Στην αρχή
τρελαίνεσαι. Θ6
Εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ. Το μόνο που θυμάμαι είναι τον φόβο, ο οποίος με
είχε κατακλύσει… σε απίστευτο σημείο δηλαδή. Φοβόμουν πάρα πολύ. Φοβόμουν
αυτό που έγινε…Α18
Σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε να παρέλθει κάποιο χρονικό διάστημα
μέχρι να συνειδητοποιήσουν οι γονείς τι συμβαίνει, να ελέγξουν το άγχος τους και να
μπορέσουν να διαχειριστούν τη νέα αυτή πραγματικότητα.

7.1.1 Παράγοντες που καθιστούν δύσκολη την αποδοχή της διάγνωσης
Αρκετοί γονείς ανέφεραν ότι η ανακοίνωση της διάγνωσης, πέραν των ζοφερών
πληροφοριών για την υγεία του παιδιού, ήταν ιδιαίτερα επώδυνη λόγω του τρόπου με
τον οποίον έγινε. Σύμφωνα με τις αφηγήσεις των γονιών οι παράγοντες που
κατέστησαν την εμπειρία της διάγνωσης μια τραυματική εμπειρία για τους ίδιους ήταν:
α) οι ελλιπείς δεξιότητες επικοινωνίας από τον υπεύθυνο για την ενημέρωση γιατρό
και β) η καθυστέρηση στην ανακοίνωση της διάγνωσης (Πίνακας 7.1).
Πίνακας 7.1: Παράγοντες που καθιστούν τη διάγνωση της ασθένειας τραυματική
εμπειρία για τους γονείς
▪

Ελλιπείς δεξιότητες επικοινωνίας
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▪

Καθυστέρηση στην ανακοίνωση της διάγνωσης

Α. Δεξιότητες επικοινωνίας
Πολλοί γονείς θυμόντουσαν με πικρία τη σκληρότητα με την οποία τους
ανακοινώθηκε η διάγνωση από τον υπεύθυνο γιατρό. Οι περισσότεροι γονείς δεν ήταν
προετοιμασμένοι να ακούσουν ότι το παιδί νοσούσε από ένα απειλητικό για τη ζωή
νόσημα, καθώς είχαν απευθυνθεί στο νοσοκομείο με συνήθη για την ηλικία των
παιδιών συμπτώματα που δεν παρέπεμπαν, τουλάχιστον για τους γονείς, σε σοβαρή
νόσο.
Ξέρεις τι είναι να έχει 40 πυρετό το παιδί σου, να το πηγαίνεις σε έναν παιδίατρο
και να προκύπτει λευχαιμία; Ξέρεις τι είναι να παίζει το παιδί όλη μέρα, μου το
είπανε, και να χτυπάει το πόδι του και να λέει: «Μάνα, πονάει το πόδι μου» και
τον πήγε στον γιατρό και κάνει εξετάσεις και προκύπτει λευχαιμία; Θ18
Οι γονείς σχολίασαν αρνητικά τις περιπτώσεις που ο υπεύθυνος γιατρός δεν
διέθετε δεξιότητες επικοινωνίας, δεν αφιέρωσε χρόνο να τους προετοιμάσει για τη
διάγνωση και δεν έδειξε συμπόνια και σεβασμό.
(…) Και μου λέει: «Το παιδί ξέρετε δεν έχει ουρολοίμωξη, έχει πολλά λευκά».
Και της λέω εγώ: «Πόσα λευκά;» και μου λέει: «Πολλά». (…) Μένω. Και της
λέω «Είναι κάτι αυτοάνοσο;» «Όχι.» μου λέει «Το παιδί σας αν το αφήσετε έτσι
μπορεί να πεθάνει σε μια εβδομάδα από λευχαιμία». Μου το είπε με ένα πολύ
υπέροχο τρόπο, που δεν ξέρω πως κατέβηκα με το αυτοκίνητο από το Μητέρα
μέχρι το Ελπίδα, στο σπίτι να της πάρω πράγματα και μετά Ελπίδα (….) ήταν
σοκαριστικό. Θ1
Δε θα ξεχάσω πραγματικά, δηλαδή ήταν δυο, τρεις στιγμές εκεί μέσα που, από
αυτούς τους ανθρώπους, που λέω δεν είναι γιατροί. Είναι απάνθρωπη η
συμπεριφορά τους. (..) έρχεται σε μένα, ήμουνα μόνη μου με το παιδί και μου λέει
εκείνη την ώρα, σα να ήτανε κάτι απλό: «Η Μ. έχει όγκο». Αυτό το πράγμα δε θα
το ξεχάσω ποτέ στην ζωή μου. (…) Ούτε να με προετοιμάσει, να με πάρει στο
γραφείο. Ήμουνα μόνη μου με το παιδί, το παιδί με κοίταγε στα μάτια, θυμάμαι
πραγματικά που στηρίχτηκα σ’ ένα καλοριφέρ (…) Ένιωθα να φεύγει ο κόσμος
γύρω μου, να γυρνάνε όλα και να βλέπω ένα παιδί που με κοίταγε έντονα. Εγώ
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δεν έπρεπε να εκφράσω τον φόβο μου. Πραγματικά, δηλαδή, τους μίσησα, τους
μίσησα πραγματικά. Θ21
Ξέρετε πως με κάλεσε στο γραφείο του και μου το ανακοίνωσε; Καθήμενος έτσι
(δείχνει τη στάση του σώματός του). Η στάση του έτσι και μου μιλούσε με έναν
τρόπο… Και να σας πω κάτι; Όσα και αν έχουν δει στη ζωή τους, μιλάς σε έναν
γονιό που σου φέρνει το παιδί του; Που ελπίζει ακόμα αυτός ο γονιός; Γιατί δεν
ξέρει, δεν έχει διαβάσει. Τουλάχιστον αντιμετώπισέ τον ανθρώπινα. Μου μιλούσε
και το καταλάβαινα ότι η Ε. ήταν ένα χαμένο χαρτί για εκείνον. Αλλά μην το λες
στον γονιό. Ο γονιός δεν το δέχεται. Μέχρι τελευταία στιγμή προσπαθεί. Δεν
μπορείς να κάθεσαι έτσι (έμφαση στη στάση του σώματος) και να μου λες για το
παιδί, να μου μιλάς. Δεν το δέχομαι. Με ενόχλησε πάρα πολύ. Θ25
Β. Καθυστέρηση στην ανακοίνωση της διάγνωσης
Για κάποιους γονείς η ανακοίνωση της διάγνωσης καθυστέρησε παρατείνοντας
έτσι την αγωνία και το άγχος τους, ενώ κάποιοι γονείς το έμαθαν έμμεσα καθώς
μεταφέρονταν στο ογκολογικό τμήμα.
Αν και στην ουσία τους πρώτους μήνες κανείς δεν μας το είχε πει πεντακάθαρα.
Δηλαδή πηγαίναμε και ρωτούσαμε, «Ναι καλά θα σας πούμε, να βγουν οι
εξετάσεις.» Θ22
(…) ήρθαμε και είπε τότε ο παιδίατρος «Βλέπω εδώ κάτι, μια ψηλάφηση θα κάνω
εδώ πέρα, θα σας πω αν είναι». Βγήκαμε έξω. Μας πήρανε επάνω, δεν είχαμε
καταλάβει τίποτα. Το πρωί που μπήκαμε στο νοσοκομείο, στο ογκολογικό δεν
είχα καταλάβει, έβλεπα παιδάκια χωρίς μαλλιά, δεν είχα καταλάβει. Δεν μας
είχανε πει τίποτα, κανένας. Α11
Με πήρε η σύζυγος ότι κάτι δεν πάει καλά, πήγαμε στο νοσοκομείο, κάναμε
κάποιες εξετάσεις. Αυτά τα νοσοκομεία, το Αγία Σοφία και το Αγλαΐα Κυριακού,
με κάποιες γέφυρες συνδέονται με το Ελπίδα. Κάπου βλέπαμε κάποια βελάκια
προς ογκολογικό και δεν ήθελα να το κοιτάξω, δεν ήθελα να πάω προς τα εκεί.
Αλλά κάποια στιγμή μας πήραν με το φορείο και μας πήγαν προς τα εκεί. Δεν μας
το είπαν. Απλά πήγαμε εκεί. Α14
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7.2 Φαρμακευτική αντιμετώπιση της νόσου και νοσηλεία παιδιού
7.2.1 Ανάγκες γονιών
Η περίοδος που το παιδί νοσούσε και βρισκόταν υπό θεραπευτική αγωγή
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νόσος περιγράφηκε από τους γονείς ως μια αφύσικη
κατάσταση που συνοδευόταν από έντονο άγχος.
Εκείνο το άγχος, είχα κάνει το παιδί μου να μη μπορεί να ακουμπήσει πουθενά
και τον έβλεπα: «Όχι, όχι μαμά, δεν κάνει». Πέντε χρονών παιδί και να μη μπορεί
να ακουμπήσει εδώ και να λέει: «Αχ, πάμε να πλύνουμε τα χεράκια», μπορεί; Τα
παιδιά δε πρέπει να είναι έτσι και δε πρέπει να είναι έτσι καθόλου. Θ8
Δύσκολη περίοδος, δύσκολη, δύσκολη. Ζούσαμε ένα καρδιοχτύπι γιατί κράτησε
και πολύ, κράτησε πέντε χρόνια. Ένα καρδιοχτύπι, μια πάμε καλά, μια δε πάμε
καλά. Α11
Οι βασικότερες ανάγκες των γονιών όπως αναφέρθηκαν από την πλειοψηφία
αφορούσαν: α) τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής φροντίδας για το παιδί που
νοσούσε, β) πληροφόρηση για την κατάσταση της υγείας του παιδιού, γ) διατήρηση
ελπίδας μέχρι και την τελευταία στιγμή, δ) στήριξη για τους ίδιους και για το παιδί
(Πίνακας 7.2).
Πίνακας 7.2: Ανάγκες γονιών κατά τη νοσηλεία
•

Διασφάλιση καλύτερης δυνατής φροντίδας

•

Πληροφόρηση για την κατάσταση της υγείας του παιδιού

•

Διατήρηση ελπίδας

•

Κοντά στο παιδί

•

Στήριξη για τους ίδιους και για το παιδί
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7.2.1.1 Καλύτερη δυνατή φροντίδα
Οι ανάγκες των γονιών εκείνη την περίοδο ήταν αυξημένες. Για την
συντριπτική πλειοψηφία των γονιών μέγιστη ανάγκη ήταν η διασφάλιση της καλύτερης
δυνατής φροντίδας για το παιδί. Πολλοί γονείς ανέφεραν ότι η ανάγκη να φροντιστεί
το παιδί ήταν τόσο μεγάλη που οι ίδιοι δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν άλλες ανάγκες
πέραν αυτής.
Το μόνο που ήθελα, δεν ήθελα και κανέναν, δηλαδή ήθελα να είχα, να εστίαζα
την προσοχή μου μόνο στην Ε. και στο άλλο παιδί που ήταν πίσω μου. Δεν με
ενδιέφερε κάτι άλλο, δε με ένοιαζε δηλαδή τίποτα. Θ16
(..) εκείνη την στιγμή δεν ήταν προτεραιότητα ο εαυτός μου. Ήταν προτεραιότητα
το παιδί. Θ21
(…) ότι όσο ήταν το παιδί, επειδή είχαμε και άλλα προβλήματα, σας είπα
προβλήματα κατεύθυνσης, ιατρικά, ήμουν ψυχή τε και σώματι εκεί να καλύψω τα
κενά. Δεν μπορούσα να εστιάσω, υπήρχαν άλλες ανάγκες που ήταν άμεσες. Όταν
έχει 10.000 αιμοπετάλια δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Α18
Είναι τέτοια η ένταση για να σώσεις το παιδί, δε βλέπεις γύρω σου. Ότι δεν σου
αρέσει απλώς το προσπερνάς. Δεν έχεις την πολυτέλεια να κάτσεις να σκεφτείς
μου αρέσει δεν μου αρέσει αυτό (….) Έχεις το στόχο σου. Όλα τα άλλα είναι
ασήμαντα. Α22
Η φροντίδα του παιδιού ήταν για τους γονείς μια σύνθετη έννοια που αφορούσε
τη διασφάλιση αφενός της καλύτερης δυνατής ιατρικής φροντίδας για το παιδί και
αφετέρου καλής ποιότητας ζωής (Πίνακας 7.3).

Πίνακας 7.3: Καλύτερη δυνατή φροντίδα παιδιού
•

Καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα

•

Ποιότητα ζωής

Α. Καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα
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Όπως αναφέρθηκε από την συντριπτική πλειοψηφία των γονιών, η πιο
σημαντική παράμετρος της φροντίδας του παιδιού ήταν η διασφάλιση της καλύτερης
ιατρικής φροντίδας προκειμένου να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση της νόσου.
Από κει και πέρα το πρώτο που θες για το παιδί σου είναι να το παλέψεις, όσο
δύσκολο και αν είναι. Αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό μπας και
κάτι γίνει. Δηλαδή η πιθανότητα ήταν πάρα πολύ μικρή. Θυμάμαι, ακόμα και
τώρα το ακούω. Ήταν ένα 2%… Θ30
Οι γονείς αυτό που θέλουν είναι το καλύτερο για το παιδί, να γίνει το καλύτερο
για το παιδί. Εκείνοι δεν έχουνε καμία ανάγκη, η ανάγκη τους είναι να γίνει καλά
το παιδί. Θ8
θα έπρεπε να παρέχουν όσο το δυνατόν καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες. Βεβαίως
και ψυχολογικές, αλλά πρωτίστως ιατρικές. Α18
Οι γονείς ανέφεραν ότι η καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα έπρεπε να
παρέχεται σταθερά και ισότιμα σε όλα τα παιδιά και να είναι ανεξάρτητη από την
πρόγνωση της ασθένειας και το εκτιμώμενο προσδόκιμο ζωής του παιδιού (Πίνακας
7.4).
Δηλαδή, καταρχάς ήταν όλοι οι γιατροί από πάνω. Παρόλο που έκανε ένα
χειρουργείο δε το βγάλανε και το αφήσανε, α τέλος θα πεθάνει. Προσπαθούσανε
όσο μπορούσανε, τον αφαιρέσανε όλο τον όγκο, άσχετα αν είχε κάνει μετάσταση.
(..) Μετά με κάνανε, με βάλανε, έκανα εργοθεραπείες πάλι, ενώ στο _ (αναφορά
στο τμήμα) δεν με είχανε βάλει ποτέ. Να κινεί πάλι τα ποδαράκια, είτε έφευγε,
είτε δεν έφευγε. Δεν το ξέρανε, δεν είναι θεοί. Θ13
Από τους γιατρούς εισπράξαμε μια απίστευτη αντιμετώπιση, δηλαδή το παιδί για
αυτούς ήταν ήδη τελειωμένο. Θ22
Έρχεται μια γιατρός από τη μονάδα, μου λέει: «Μπορώ να σας μιλήσω λίγο;»
Ήρθε και ο πατέρας μαζί. Και μου λέει: «Κοιτάξτε λίγο κυρία μου να σας πω, το
περιστατικό είναι τελειωμένο. Δε χαλαλίζω κρεβάτι από τη μονάδα για να πάρω
ένα περιστατικό τελειωμένο.» Θ29
Πίνακας 7.4: Χαρακτηριστικά καλύτερης δυνατής ιατρικής φροντίδας
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•

Σταθερή παροχή

•

Ισότιμη παροχή σε όλα τα παιδιά

•

Ανεξάρτητη από πρόγνωση ασθένειας

Μία παράμετρος που κατά τους γονείς μπορούσε να διασφαλίσει την καλύτερη
δυνατή ιατρική φροντίδα του παιδιού τους ήταν η δική τους εμπλοκή και συμμετοχή
στις ιατρικές πράξεις. Οι γονείς ανέφεραν πως καθώς γνώριζαν το παιδί τους καλύτερα
από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ήταν σε θέση να παρέχουν πληροφορίες
πολύ σημαντικές για την υγεία του παιδιού. Πολλοί γονείς ανέφεραν την πεποίθηση
ότι το ιατρικό προσωπικό θα έπρεπε να τους έχει αρωγούς κατά τη διάρκεια της
νοσηλείας του παιδιού, γεγονός που απείχε πολύ από την πραγματικότητα που ζούσαν
στο νοσοκομείο.
(…) γιατί δεν κάνουν (οι γιατροί) τους γονείς σύμμαχους; Δηλαδή ο γονιός το έχει
το παιδί, μπορεί να παρατηρήσει οποιαδήποτε διαφορά. (…)Ας πούμε αλλάζει η
διάθεση του παιδιού. Έχει σημασία. Το πάει σε εγκεφαλίτιδα, το παιδί γίνεται πιο
νευρικό. (…) Με έπαιρνε η Κ. μου έλεγε: «Το παιδί μας βρίζει από το πρωί μέχρι
το βράδυ.» Δεν σήμαινε τίποτα για τους γιατρούς. Θ8
Αν θα πρέπει να ξεχωρίσω σε αριθμό, θα πω δυο από τους γιατρούς, οι οποίοι
ήτανε από τους μόνους που έμπαιναν μέσα και σε ρωτάγανε: «Μανούλα, τι είδες
σήμερα στο παιδί σου;» Οι άλλοι μένανε στην πόρτα, τινάζανε τα χέρια τους και
σε κοιτάγανε απλώς. (..) Όχι, δεν ακούν τους γονείς. Οι γονείς είναι δίπλα στα
παιδιά. Οι γονείς ξέρουνε, βλέπουνε μάλλον τις διαφορές από τη μια στιγμή στην
άλλη και οφείλουν να τους ακούνε, κάτι που δε κάνουν. Θ11
-Πόναγε, θυμάμαι τότε του βάζανε ένα αυτοκόλλητο εδώ για να μη πονάει και της
έλεγα: «Δεν το πιάνει» και μου έλεγε: «Μα δε κλαίει». «Ναι» λέω «γιατί είναι
δυνατή, ξέρω εγώ αν το παιδί μου πονάει ή όχι». Και μου έλεγε: «Μια χαρά
είναι».
-Δεν σας άκουγαν;
-Όχι, «Μια χαρά είναι». Τι μια χαρά; Το βλέπω, πονάει. Θ13
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Οι γονείς που αισθάνονταν ότι είχε παρασχεθεί στο παιδί η καλύτερη δυνατή
ιατρική φροντίδα ανέφεραν ότι η γνώση αυτή τους ανακούφιζε στο πένθος τους.
(..) και βεβαίως με είχε βοηθήσει το γεγονός το εξής: έκανα τα πάντα για να
διατηρήσω αυτό το παιδί στη ζωή. Έφερα το θεό στη γη για να καταφέρω να της
κάνω την μεταμόσχευση όταν έπρεπε κατά την κρίση μου και κατά τις ιατρικές
συμβουλές και για να καταφέρω μετά την υποτροπή που είχε να διοργανώσω μια
δεύτερη μεταμόσχευση, στην εικονική πραγματικότητα που θα γινόταν καλά μετά
τη θεραπεία της πρώτης υποτροπής. Είχα κάνει τα πάντα. Θ1
Δε γινόταν κάτι άλλο να γίνει και ίσως και αυτό φεύγοντας και μετά από λίγο
καιρό που ηρέμησε το μυαλό και κατασταλάξαμε εγώ και η γυναίκα μου, αλλά και
εγώ, ήμασταν σίγουροι ότι δε γινόταν να μείνει. Δεν γινόταν ανθρώπινα κάτι να
γίνει ώστε να μείνει και τουλάχιστον αυτό σε ηρεμεί, λες ήταν να φύγει, δεν
γινόταν να μείνει το παιδί. Δεν γινόταν. Α23
Αντιθέτως, η σκέψη ότι θα μπορούσε να είχε παρασχεθεί καλύτερη ιατρική
φροντίδα στο παιδί τους δημιουργούσε ενοχές, αμφιβολίες για την εξέλιξη της νόσου
και ερωτηματικά για το αν τελικά το παιδί θα μπορούσε να είχε θεραπευτεί.
Ε το ότι, ίσως εάν ήμουν πιο μεγάλη σε ηλικία και γνώριζα πιο πολλά πράγματα,
να μπορούσε κάποιος να μου πει το παιδί ήθελε βιοψία, ότι μπορείς να κάνεις κι
άλλες εξετάσεις, μην του βάλεις χημειοθεραπεία, να με ενημερώσει κάποιος.
Ίσως μπορούσε να ζούσε τώρα. Και νιώθω τύψεις καμιά φορά, ότι ίσως δεν
έκανα το σωστό, αυτό που έπρεπε. Δε με βοήθησαν οι γιατροί εκεί. Μου μιλάγανε
πάντα άσχημα. (..) Αυτό με στεναχωρεί καμιά φορά, ότι νιώθω τύψεις ότι δε
προσπάθησα όσο έπρεπε. Έπρεπε να προσπαθήσω κι άλλο. Θ13
Β. Ποιότητα ζωής
Μια δεύτερη παράμετρος της φροντίδας του παιδιού αποτελούσε η διασφάλιση
καλής ποιότητας ζωής για το παιδί. Η καλή ποιότητα αφορούσε: α) την ανακούφιση
από τα συμπτώματα και τον πόνο, β) τη διασφάλιση μιας φυσιολογικής ζωής μέσα στο
νοσοκομείο, γ) τη διασφάλιση ενός ευχάριστου περιβάλλοντος και δ) το σεβασμό προς
το παιδί και τις ανάγκες του (Πίνακας 7.5).
Πίνακας 7.5: Ποιότητα ζωής
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•

Ανακούφιση από τα συμπτώματα και τον πόνο

•

Διασφάλιση φυσιολογικής ζωής

•

Ευχάριστο περιβάλλον

•

Σεβασμός προς το παιδί και τις ανάγκες του

Β.1 Ανακούφιση από τα συμπτώματα και τον πόνο
Για την πλειοψηφία των γονιών η ανακούφιση του παιδιού από τον πόνο και τα
άλλα συμπτώματα ήταν ύψιστης σημασίας.
Το μόνο που ζήτησα, και σε αυτό το σημείο δηλαδή πραγματικά τους ευχαριστώ,
ότι δε θέλω να νιώσει, τους είπα ότι δε θέλω να νιώσω ότι θα πονέσει. Το αχ της
δε θα το ακούσω και δεν το άκουσα. Θ7
Στις περιπτώσεις που η ανακούφιση από τον πόνο δεν ήταν εφικτή, πολλοί
γονείς ανέφεραν ότι ήταν μαρτυρικό να βλέπουν το παιδί τους να πονάει. Μια μητέρα
ανέφερε πως το άμεσο διάστημα μετά το θάνατο του παιδιού η σκέψη ότι το παιδί της
δεν υπέφερε πια ήταν για εκείνη παρηγορητική και σχολίασε πως η απώλεια του
παιδιού είναι λιγότερο επώδυνη από το να το βλέπει να υποφέρει.
Όταν με ρώταγαν έλεγα ότι είναι, θεωρώ ότι είναι λιγότερο επώδυνη η απώλεια
από το να βλέπεις να υποφέρει το παιδί σου. Θ19
Β.2 Διασφάλιση φυσιολογικής ζωής
Πολλοί γονείς ανέφεραν την ανάγκη να εξασφαλίσουν στο παιδί τους που
νοσηλευόταν την αίσθηση μιας, κατά το δυνατόν, φυσιολογικής ζωής. Αυτό ήταν
εφικτό όταν το παιδί μπορούσε να πηγαίνει σχολείο και όταν υπήρχε μια ρουτίνα
καθημερινότητας.
Εγώ τον έπαιρνα τον γιο μου, προσπαθούσα, ήτανε η καθημερινότητα του όπως
ήτανε και έξω. Το πρωί πηγαίναμε σχολείο, η μαμά έκανε λίγο το δωμάτιο. (..)
Ερχότανε, ε και μετά παίζαμε, βλέπαμε τη… υπήρχε μια καθημερινότητα. Θ8
Το σχολείο μία η ώρα κλείνει. Τι κάνουν μετά τα παιδιά; Όλη την ημέρα τρέχεις
με τους γιατρούς, το πρωί περνάει. Μετά το απόγευμα πως θα περάσει; Α14
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Η συμμετοχή σε ξεχωριστά γεγονότα όπως τα γενέθλια, ο εορτασμός της
Ανάστασης ή των Χριστουγέννων ήταν πολύ σημαντική καθώς επέτρεπε στα παιδιά να
συμμετέχουν σε δραστηριότητες που θα συμμετείχαν αν δεν είχαν νοσήσει,
δραστηριότητες σημαντικές για τα παιδιά, που τα βοηθούσαν να αισθάνονται ότι έχουν
μια φυσιολογική ζωή.
Η Μ. την τελευταία της ανάσταση την έκανε στο νοσοκομείο. Πηγαίνοντας για
την ανάσταση ήθελε η καημένη να ανάψει την λαμπάδα της. Δεν την άφησαν οι
γιατροί. Σταθήκανε μπροστά της γιατί ήταν σε καροτσάκι. Δεν της κάνανε χώρο
να πάει να ανάψει την λαμπάδα της. Αυτό με πείραξε. (..) Μικροπράγματα, αλλά
για το παιδί το ίδιο είναι σημαντικό. Αυτά ενοχλούν. Α22
Καθώς τα παιδιά που νοσηλεύονταν στερούνταν πολλά από τη ζωή που είχαν
συνηθίσει εκτός του νοσοκομείου, οι γονείς επιθυμούσαν να τους προσφέρουν όσο το
δυνατόν περισσότερα μπορούσαν μέσα στο νοσοκομείο. Μια σημαντική παράμετρος
ήταν η διατροφή. Λόγω της φαρμακευτικής αγωγής που ακολουθούσαν, πολλά παιδιά
ήταν σε αυστηρό πρόγραμμα διατροφής, στερημένα από πολλές τροφές, όπως τα
γλυκά. Η ανάγκη να προσφέρουν στα παιδιά εναλλακτικές τροφές προκειμένου να τα
ικανοποιήσουν αναφέρθηκε από αρκετούς γονείς.
Αυτά τα παιδάκια δεν κάνει να φάνε γλυκό. Εμείς τους κάναμε ποπ κορν. Υπήρχε
μια μανούλα που την είχαμε βγάλει Ποπ Κορν. Και πάει στην κουζίνα που
υποτίθεται ότι ήταν για εμάς και φτιάχνει ποπ κορν. Και επειδή μύρισε στον
όροφο ήρθε η καθαρίστρια και μας έβαλε τις φωνές, ότι μύρισε ο όροφος. Τα
παιδάκια που γελούσαν και έλεγαν θα φάμε ποπ κορν δεν τα άκουσε κανείς. Γιατί
ήταν η μόνη τους χαρά. Το μόνο που μπορούσαν να φάνε ήταν αυτό. Θ28

Β.3 Διασφάλιση ευχάριστου κλίματος
Η διασφάλιση ενός ευχάριστου κλίματος μέσα στο νοσοκομείο, όπου τα παιδιά
θα μπορούσανε να είναι χαρούμενα, ήταν μια παράμετρος της καλής ποιότητας ζωής
που ήθελαν να εξασφαλίσουν οι γονείς για τα παιδιά τους.
Από τις, από τις κοπελιές που ήμασταν μαζί, από τις γυναίκες που ήμαστε,
ήμασταν μαζί όλοι, η σειρά μου λίγο πριν, λίγο μετά που ήτανε, καμία, μα καμία
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δεν ήθελε ψυχολογική υποστήριξη. Μα δε μπορούσανε. Το μοναδικό πράγμα που
θέλανε είναι να έχουμε χαρούμενα παιδιά. Θ8
Όταν έχεις ένα παιδί άρρωστο κάνεις ότι μπορείς να είναι χαρούμενο. Θ23
Πολλοί γονείς ανέφεραν ότι κατέβαλλαν μεγάλες προσπάθειες να αποκρύψουν
από το παιδί τους φόβους τους και το άγχος τους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα
παραμείνει χαρούμενο και αισιόδοξο. Μία μητέρα ανέφερε ότι ένα μέλος της
οικογένειας έφερνε τα κατοικίδια σκυλάκια του παιδιού στο νοσοκομείο προκειμένου
να τα βλέπει το παιδί και να χαίρεται.
Με την ελπίδα αυτή ήμασταν δίπλα στο παιδί σαν να μη συμβαίνει τίποτα.
Παίζαμε όλη μέρα και προσπαθούσαμε να περνάει όσο το δυνατόν καλύτερα. Θ22
(..) δεν ήθελα η Λ. να με δει μια καταθλιπτική μαμά με το κεφάλι γερμένο, ή μια
άλουστη μαμά, γιατί ήταν σου λέω ξανά ένα πανέξυπνο παιδί. Ήθελα να με βλέπει
να χοροπηδάμε και το κατάφερα (…) Χορεύαμε στο κρεβάτι επί ενάμιση μήνα
που ήμασταν στην μεταμόσχευση. Θ1
Πόσες φορές τα πήρε ο αδελφός μου, τα έφερε στο Παίδων, συνεννοήθηκε με
τους σεκιουριτάδες και έφερε τα σκυλιά στη πόρτα γιατί δεν επιτρέπεται να τα
πιάσουν, είναι όλα τα παιδιά ανοσοκατεσταλμένα. Και να είναι τα σκυλιά απ’ έξω
και να γίνονται τα μικρά από μέσα, να γίνεται της τρελής το πανηγύρι. Η χαρά
που έπαιρναν και το πώς πετάριζε η καρδούλα όλων εκεί μέσα. Θ29

Β.4 Σεβασμός προς το παιδί και τις ανάγκες του
Ο σεβασμός προς το παιδί ήταν πολύ σημαντικός για τους γονείς και αφορούσε
τόσο την αναγνώριση των αναγκών του όσο και τον σεβασμό της αξιοπρέπειάς του.
Μια μητέρα ανέφερε την εικόνα του παιδιού της μετά από ένα χειρουργείο που
μαρτυρούσε την απουσία σεβασμού προς το πρόσωπό του καθώς δεν το είχαν
φροντίσει όπως έπρεπε, ενώ μια άλλη μητέρα αναφέρθηκε στην ανάγκη του έφηβου
γιου της που πέθαινε να μείνει μόνος του και να μην συμμετάσχει στην αποκριάτικη
γιορτή του νοσοκομείου παρά τις πιέσεις του προσωπικού.
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(..) όταν χειρουργήθηκε και μετά μου το φέρανε με μια γάζα. Ήταν ο τρόπος
δηλαδή που το βγάλανε έξω, ε ήταν απλά σα να το τσουβαλιάσανε και να το
βγάλανε. Θ22
Έρχεται η άλλη και μου λέει: «Κάνουμε γιορτή». Ήταν απόκριες, τον αποκριάτικο
χορό. Ο Δ., ήταν, πέθανε 19 Μαρτίου, ήταν 1-2 Μαρτίου. Το παιδί σε 15 μέρες
έφυγε, ήταν τόσο χάλια. (…) Και του λέει: «Γιατί δε συμμετέχεις πουθενά;» Και
της λέει: «Μπορείτε να σεβαστείτε; Έχετε μάθει;» της λέει. «Μπορείτε να
σεβαστείτε την επιθυμία μου; Ότι δε θέλω να συμμετέχω; Το σέβεστε;» Θ27
Γ. Παράγοντες που δυσχεραίνουν την παροχή φροντίδας
Παράγοντες που συχνά δυσχέραιναν την προσπάθεια των γονιών να
φροντίσουν το παιδί τους σχετίζονταν με τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του
νοσοκομείου, τις παροχές από την πολιτεία και το σύστημα υγείας εν γένει (Πίνακας
7.6).
Πίνακας 7.6: Παράγοντες που δυσχεραίνουν την παροχή φροντίδας
•

Ανεπαρκής στελέχωση νοσοκομείου

•

Γραφειοκρατία

•

Υποδομές νοσοκομείου

•

Ελλιπής κρατική οικονομική στήριξη

•

Ελλιπής στήριξη για μετάβαση στο εξωτερικό

Γ.1. Στελέχωση νοσοκομείου
Σε πολλές περιπτώσεις το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεν επαρκούσε
για τις ανάγκες των νοσηλευόμενων παιδιών. Ο χρόνος που οι γιατροί και οι
νοσηλευτές διέθεταν για τη φροντίδα του κάθε παιδιού ήταν περιορισμένος. Η απουσία
εξειδικευμένων γιατρών κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα Σαββατοκύριακα άφηνε
τα παιδιά ακάλυπτα και τους γονείς να ζουν με την ανασφάλεια αν θα παρασχεθεί η
σωστή φροντίδα στο παιδί τους. Πολλοί γονείς ανέφεραν πως έβλεπαν το παιδί τους να
υποφέρει και να μην λαμβάνει την ιατρική φροντίδα που χρειαζόταν καθώς το
προσωπικό είτε δε διέθετε χρόνο είτε δεν είχε τις απαραίτητες γνώσεις.
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Ο ογκολόγος, που ήταν ο άνθρωπος πολύ βοηθητικός, μας στάθηκε, αλλά ήταν
πνιγμένος. Δεν φταίει αυτός, έτσι ήταν οι συνθήκες. Α18
Εδώ μας είχαν γραμμένους. Δεν ασχολήθηκαν. Είχαν πολλά παιδιά με πολύ λίγο
προσωπικό. Δεν προλαβαίνανε. Θ27
Και μπαίνουμε μέσα το Σάββατο απόγευμα που μας μεταφέρουν, όπου δεν υπήρχε
γιατρός, υπήρχε μόνο ένας ειδικευόμενος. Ο οποίος ήταν πολύ καλός, ήρθε κοντά
μας, μας αγκάλιασε, «Μη φοβάστε». Αλλά το παιδί έλιωνε. Δεν μπορούσαν να
του κάνουν μετάγγιση γιατί έπρεπε να έρθει τη Δευτέρα η διευθύντρια να του πάρει
μυελό. Και δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να έρθει ή έστω εκείνη η διευθύντρια να
το κάνει αυτό. Περάσαμε δύο μαρτυρικά βράδια μέχρι να έρθει η Δευτέρα. Θ22
Και να φεύγει Σαββατοκύριακα και να μένει μόνος του ο μαθητευόμενος. Και να
λες: «Τι κάνουμε τώρα γιατρέ;» και να λέει «Θα πάρω τηλέφωνο το γιατρό». Και
πας πάλι στο γραφείο, «Πήρες τηλέφωνο;» «Όχι». Και πας πάλι και λέει «Όχι.»
(…) Εμένα αυτά με φάγανε εκεί μέσα. Α14
Μια μητέρα, εργαζόμενη στο χώρο της υγείας, αναγκάστηκε να προβεί σε μια
απαραίτητη για τη ζωή της κόρης της ιατρική πράξη καθώς το προσωπικό του
νοσοκομείου δεν είχε τις απαραίτητες γνώσεις.
Ήταν και καινούριος ο γιατρός, δεν ήξερε από βαριά περιστατικά. Ήθελαν να
κάνουν αναρρόφηση, ο γιατρός δεν ήξερε να κάνει. Λέω: «Φέρτη μου εμένα, θα
της κάνω εγώ αναρρόφηση». Ήταν τα κορίτσια που δούλευαν, ήταν νέα, δεν
ήξεραν. Τους λέω: «Κορίτσια φέρτε μου έναν στοματοδιαστολέα να της ανοίξω
λίγο το στόμα». «Δεν ξέρουμε ποιο είναι». «Δείτε εσείς τι υλικό είναι και ότι είναι
πάρτε το». Δεν ξέρω πως το έκανα. Τώρα αν μου πεις, δεν ξέρω πως το έκανα.
Θ29
Γ.2. Γραφειοκρατία
Ζητήματα γραφειοκρατίας αποτελούσαν συχνά τροχοπέδη στην διασφάλιση
της ζητούμενης καλύτερης δυνατής φροντίδας.
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Ακόμα δυσκολεύτηκα και όταν έπρεπε το παιδί να κάνει ακτινοβολία στην
κοιλιακή χώρα. Είχα πρόβλημα να μου υπογράψουν τα χαρτιά να πάω έξω να
κάνει. Ενώ δεν υπήρχε εδώ. Α18
(…) η γραφειοκρατία που επικρατούσε, οι συγκρούσεις τον γιατρών, ε ήτανε ένα
μαρτύριο για μας. Θ21
Και η γραφειοκρατία που υπάρχει, εμείς περιμέναμε για να πάρουμε ένα χαρτί,
να πάρουμε μια απάντηση, περίμενε το παιδί και πέντε ώρες στις καρέκλες έξω.
Οι απαντήσεις ήταν εκεί στο γραφείο, αλλά για κάποιο λόγο δεν έλεγε «Έλα Β.
έφυγες, μην κάθεσαι.» Βάλε, όχι η διευθύντρια, βάλε τον μαθητευόμενο που έχεις
και δώσε εντολή πες στον Β. να φύγει. Δεν σέβεσαι το παιδί. Α14
Γιατί μπορώ να συγκρίνω και με το διάστημα στο τέλος που πήγαμε στην Γαλλία.
Έζησα τρεις μήνες στο Παρίσι και νόμιζα πραγματικά ότι όλα αυτά που ζούσα,
ότι μου κάνουν πλάκα, με κοροϊδεύανε, η τόση ευγένεια, ο τόσος συντονισμός.
Ακόμα και οι γιατροί να είχανε διαφωνία μεταξύ τους, οι ειδικότητες, σου λέγανε
κάνουνε συμβούλιο, την τάδε ώρα, θα βγούμε την τάδε ώρα και θα σας πούμε την
απόφαση. Μια απόφαση που έχουμε πάρει από κοινού, ανεξαρτήτως αν εγώ ο
χειρουργός ή ο υπατολόγος ή η άλλη ειδικότητα είχανε διαφωνία, έπρεπε να
παρθεί μια απόφαση. Στην Ελλάδα σε βάζουνε σε μια διαδικασία να τρέχεις για
γραφειοκρατικά και να ευθύνεσαι εσύ και να πρέπει να πάρεις εσύ αποφάσεις για
την θεραπεία του παιδιού σου. Τραγικό τελείως. Θ21
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς καλούνταν να δαπανήσουν ενέργεια και
χρόνο προκειμένου να διεκπεραιώσουν ζητήματα γραφειοκρατίας, χρόνο που δεν
περίσσευε, χρόνο που θα μπορούσαν να είχαν διαθέσει στο παιδί τους. Μέσα σε αυτές
τις συνθήκες το παιδί ταλαιπωρούταν αναγκασμένο να περιμένει για ώρες προκειμένου
να κάνει μετάγγιση, να δώσει αίμα για εξετάσεις ή να πάρει αποτελέσματα εξετάσεων.
Αλλά το άλλο με στενοχωρεί πιο πολύ. Είναι… Σου στερούν το παιδί σου. Πέντε
ώρες αναμονή, πέντε ώρες ζωή με το παιδί σου. Του παιδιού η ίδια ζωή, να έρθεις
σπίτι, να παίξεις, να κάνεις κάτι. Ταλαιπωρία. Με τις μεταγγίσεις, πολύ μεγάλη
ταλαιπωρία. Περιμένουν τα παιδιά ώρες να γίνει η μετάγγιση. Πάνε το πρωί και
γίνεται η μετάγγιση μετά το μεσημέρι. Μετράς το χρόνο, αρχίζεις και μετράς το
χρόνο και βλέπεις πόσο σημαντικός είναι. Και τι πρέπει να κάνω εκείνη τη στιγμή
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και όχι να ασχοληθώ με την γραφειοκρατία και να αφήσω το παιδί μόνο του ή να
πάω κάπου αλλού να κάνω κάτι άλλο. Το χειρότερο είναι αυτό. Α14
Ζήτησα να τον δει νευρολόγος και δεν κατέβαινε ο νευρολόγος για πέντε, έξι
ώρες. Έφερα νευρολόγο απ’ έξω για να βγάλει γνωμάτευση και να αλλάξουν τη
θεραπεία που τον πείραζε. Ή έπρεπε να πάρει αίμα και έτρεχα από δω και από
κει. Περίμενε το παιδί ταλαιπωρημένο ώρες στην καρέκλα για το αίμα. Ένας
Γολγοθάς. Α18
Στις περιπτώσεις εκείνες που το νόσημα ήταν σπάνιο ή έχρηζε ειδικής
αντιμετώπισης και υπήρχε δυσκολία διαχείρισης από το νοσοκομείο οι γονείς
καλούνταν να πάρουν αποφάσεις που δε θα έπρεπε να χρειάζεται να πάρουν οι ίδιοι.
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αισθάνονταν επιβαρυμένοι με ευθύνες τις οποίες δεν
μπορούσαν να αναλάβουν.
Μια άλλη γιατρός, δε ξεχνάω την μορφή της ούτε το όνομά της μια (…) μου λέει:
«Κυρία μου, ελάτε στο γραφείο μου. Το παιδί σας έχει όγκο και εκεί που κάθεται
δίπλα σας ανά πάσα στιγμή μπορεί να πεθάνει. Εγώ δε μπορώ να έχω την ευθύνη.
Πρέπει να πάει επειγόντως στην ογκολογική» . Με έβαζε εμένα σε μια κατάσταση
ότι πρέπει να προχωρήσω διαδικασίες, να πάει στην ογκολογική από την στιγμή
που δεν το δεχόντουσαν το παιδί (..). Δηλαδή όλο αυτό που έζησα εκεί μέσα ήταν
μια φρίκη. Θ21
Οι ογκολόγοι δεν ήθελαν να το πάρουν γιατί το παιδί ήταν πολύ μικρό. Φαντάσου
πήγαμε και δεν είχαν καν κρεβάτι για μωρό. Είχαν 2 κούνιες αλλά μου έδωσαν
την εντύπωση ότι δεν είχαν εμπειρία από μωρά. Αλλά έπρεπε να το πάρουν, είχε
όγκο. Από την εντατική ήθελαν να το διώξουν, να φύγει από πάνω τους. Εμένα
αυτή την εντύπωση μου άφησαν. Βλέπαμε αυτή την μάχη των τμημάτων του
νοσοκομείου. Α17
Γ.3. Υποδομές νοσοκομείου
Οι γονείς των οποίων τα παιδιά νοσηλεύτηκαν πριν τη δημιουργία του
Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Ελπίδα» ανέφεραν ότι οι συνθήκες που
επικρατούσαν στο νοσοκομείο αποτελούσαν έναν ιδιαίτερα επιβαρυντικό παράγοντα
για την υγεία του παιδιού αφενός και κατ’ επέκταση για την ψυχολογική κατάσταση
του παιδιού αλλά και των ιδίων.
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Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες στο πρώτο νοσοκομείο πριν γίνει το Ελπίδα, το
καινούριο, γιατί πραγματικά μέναμε μέρες μέσα για τις θεραπείες και εκτός ότι
ήμασταν σε εξάκλινο, τρίκλινο στην καλύτερη περίπτωση, ε οι τουαλέτες ήταν
αρκετά μακριά. Φοβόσουν δηλαδή να πας μην κολλήσουν μικρόβια. Θ31
Είναι θέματα καθαριότητας. Θέματα αυτά, εντάξει, όταν είσαι μέσα σ’ ένα
δωμάτιο που υποτίθεται όλα πρέπει να είναι πεντακάθαρα μην πάρει ένα
μικρόβιο, κάτι, και βλέπεις κατσαρίδες… Όπως και να ναι το μυαλό σου δεν είναι
ότι καλύτερο, είσαι συνέχεια σταντ μπάι να προσέχεις. Το παίρνεις πάνω σου το
θέμα πια. Α4
Να πρέπει να πάει με το στατό στην τουαλέτα και να μην χωράει το στατό. Α18
Οι υποδομές του νέου νοσοκομείου αποτέλεσαν μια ευχάριστη έκπληξη για
τους γονείς καθώς διευκόλυναν σημαντικά την παραμονή του παιδιού στο νοσοκομείο.
Ο χώρος ο ίδιος έδειχνε έναν σεβασμό προς το παιδί που νοσούσε.
Πρώτα απ’ όλα αυτό που με εντυπωσίασε είναι ο χώρος. Αξιοπρεπέστατος. Είναι
καθαρός, περιποιημένος, δίνει μια αίσθηση ότι σέβεται τον ασθενή, ότι σέβεται
τους συνοδούς και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Θ18
Οι υποδομές, ωστόσο, δεν κάλυπταν τις ανάγκες των νοσηλευόμενων παιδιών
που συχνά έπρεπε να μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία προκειμένου να κάνουν
εξετάσεις. Το γεγονός αυτό προκαλούσε έντονο άγχος στους γονείς καθώς η υγεία των
παιδιών ήταν εύθραυστη και η επαφή με κόσμο απειλητική.
Έλεγα τότε, θυμάμαι: «Φοβερό κτήριο, τόσους χώρους δεν μπορούσανε να
βάλουνε μια εντατική εδώ; Δεν μπορούσανε να βάλουν χώρο αξονικής; Γιατί να
πηγαίνουνε από κει και να περνάνε από το ισόγειο με τόσο κόσμο μέσα;» Δηλαδή
εγώ τρελάθηκα. Τι να κάνω; Να μπαίνω μέσα στο ασανσέρ με δεκαπέντε άτομα,
με ένα παιδί με μηδέν ανοσοποιητικό. Και θυμάμαι μου είπε ένας νοσηλευτής:
«Φόρα μάσκα». Τι να την κάνω εγώ την μάσκα; Ο καθένας μπορεί να είναι
συναχωμένος, ανά πάσα στιγμή μπορεί να… Α11
Ένα άλλο σημαντικό. Φεύγουν τα παιδιά από εκεί με 0 λευκά, 50 λευκά, δηλαδή
στην κόψη του ξυραφιού είναι η ζωή τους και τα πάνε για υπέρηχο στο άλλο,
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δίπλα. Σε όποιο νοσοκομείο ανήκουν, που πάνε όλα τα παιδιά με ίωση, με ότι να’
ναι. Και μπορεί να περιμένεις στη σειρά για να σε πάρει μέσα. Και είμαστε στο
θάλαμο με μάσκες, μες στο φόβο μην ακουμπήσουμε τίποτα. Α14
Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει ένας μαγνητικός τομογράφος μέσα στο Παίδων να
μπορεί να κάνει… Εμείς για να κάνουμε μια αξονική φεύγαμε από το Ελπίδα. Για
να κάνουμε την αξονική. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Α18
Σε κάποιες περιπτώσεις και ενώ οι υποδομές επαρκούσαν δε γινόταν σωστή
χρήση με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται το παιδί και να μην παρέχεται η καλύτερη
δυνατή ιατρική φροντίδα. Κάποιοι γονείς αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι ενώ υπήρχαν
μονόκλινα δωμάτια διαθέσιμα παρέμεναν κλειδωμένα και προορίζονταν για χρήση από
συγκεκριμένους ασθενείς, ενώ κάποιοι άλλοι επισήμαναν ότι χρειάστηκε να δώσουν
χρήματα στο προσωπικό του νοσοκομείου προκειμένου να εξασφαλίσουν για το παιδί
τη φροντίδα που χρειαζόταν.
Να υπάρχουν μονόκλινα κλειδωμένα και να είναι τα παιδιά σε δίκλινα; Υπήρχε
χρηματισμός. Τα δωμάτια είναι για όλα τα παιδιά. Δεν μπορεί να είναι κλειστό.
Δηλαδή έχει φύγει το παιδί που ήταν μέσα, έχει πάει σπίτι του, θα έρθει σε μια
βδομάδα για θεραπεία και το δωμάτιο είναι κλειστό. Τα άλλα παιδιά ας πούμε
τρία μαζί. Βήχει το ένα και τραβάς την κουρτίνα να μην κολλήσει το άλλο. Α14
Ζήταγα και μονόκλινο γιατί κάτω στο _ (αναφορά στο τμήμα) είχε ένα μονόκλινο
για συγκεκριμένα άτομα. Θυμάμαι τότε το επέβαλα. Φώναζα για να το πάρουμε,
να μην είναι μαζί με όλα τα παιδάκια και μου κολλάει κι άλλες αρρώστιες και
πήγαινε πίσω στις χημειοθεραπείες. Και πάντα ήμουν λίγο ο μαύρος κρίκος όταν
φώναζα να το πάρω το δωμάτιο γιατί λέει τα είχανε κλειδωμένα. Για ποιο λόγο
να τα έχεις κλειδωμένα; Αυτό είναι για τα παιδάκια που έχουν πρόβλημα, έτσι
δεν είναι; Θ13
Με τους γιατρούς τι να σας πω, για εμένα ήταν το χειρότερο κομμάτι. Δεν μιλάω
για όλους, υπήρχαν ένας, δύο που ήταν συνεργάσιμοι, υπήρχαν αυτοί που έκαναν
τη δουλειά τους και υπήρχαν και οι απαράδεκτοι του στυλ ότι αν δεν έπαιρναν το
φακελάκι δεν σε κοιτάγανε. Θ22
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Γ.4. Οικονομική στήριξη από το κράτος
Πολλοί γονείς αναφέρθηκαν στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν
την περίοδο εκείνη, καθώς αφενός τα έξοδα ήταν αυξημένα και αφετέρου τα έσοδα
είχαν μειωθεί αφού πολλοί είχαν εγκαταλείψει την εργασία τους. Σε αυτές τις
περιπτώσεις οι γονείς ανέφεραν ότι είχαν ανάγκη από οικονομική στήριξη από το
κράτος, η οποία, ωστόσο, δεν τους δόθηκε.
Αν έχεις υποχρεώσεις, γιατί όλοι έχουμε, όλοι τρέχουμε με δάνεια, με ευθύνες, με
νοίκια, με.. δε σταματάει τίποτα. Αν γινόταν κάτι από το κράτος, από το δημόσιο,
τουλάχιστον να παγώνουν αυτά. Δηλαδή αυτό, δεν έχεις μόνο να κάνεις με την
αρρώστια του παιδιού σου, να γυροφέρνεις τα προβλήματα, έχεις να κάνεις και
με χίλια δυο από πίσω. Α23
Οι περιορισμένοι πόροι που διέθετε το κράτος προκειμένου να νοσηλευτούν τα
παιδιά στο εξωτερικό δεν έδιναν ισότιμες ευκαιρίες για θεραπεία σε όλα τα παιδιά. Η
νοσηλεία σε νοσοκομείο σε χώρα του εξωτερικού και η ιατρική αντιμετώπιση της
νόσου ήταν πολυδάπανη διαδικασία και χωρίς κρατική στήριξη για πολλούς γονείς δεν
υφίστατο ως επιλογή.
Χρηματοδότηση από το κράτος είναι για πέντε παιδιά. Αν και τα δέκα πρέπει να
πάνε έξω δε μπορούνε. Οπότε θα πάνε τα πέντε παιδιά. Αυτό είναι άδικο για τα
άλλα παιδιά. Θ13
Το κράτος δεν.. όταν χρειάστηκε να κάνουμε τη δεύτερη επέμβαση του Δ. (..) μας
είπαν μόνο έξω. Έξω δεν μας πρόσφεραν τη βοήθεια για να φύγουμε.
Αναγκαστήκαμε να φύγουμε μόνοι μας, χωρίς να εμπλακούμε σε οποιαδήποτε
συζήτηση. Α21
Γ.5. Στήριξη για μετάβαση στο εξωτερικό
Οι γονείς προσδοκούσαν σε βοήθεια από το νοσοκομείο προκειμένου να
μπορέσουν να απευθυνθούν σε άλλους φορείς στο εξωτερικό στις περιπτώσεις που η
ασθένεια του παιδιού δεν ήταν αντιμετωπίσιμη στην Ελλάδα. Η απουσία
κατευθυντήριων

προτάσεων,

διαμεσολαβητικών

κινήσεων

και

διευκόλυνσης

διεκπεραίωσης γραφειοκρατικών ζητημάτων από το νοσοκομείο άφηνε τους γονείς
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εντελώς αβοήθητους, να προσπαθούν να βρουν οι ίδιοι λύση για την ιατρική
αντιμετώπιση της νόσου.
Μας είπε η κα Π. (διευθύντρια ογκολογικού τμήματος), κάναμε τους 3 πρώτους
κύκλους, συρρικνώθηκαν κατά κάποιο τρόπο οι όγκοι, «Δεν μπορούμε να
κάνουμε κάτι άλλο, εμείς. Είναι περιορισμένα τα μέσα που διαθέτουμε. Πάρτε το
παιδί σας και βρείτε που θα το πάτε. Δικό σας παιδί είναι». Αυτή ήταν η
αντιμετώπιση. Κάναμε μεγάλη έρευνα, με μεγάλη δυσκολία, απίστευτο άγχος,
διότι εκεί είχαμε να κάνουμε και με τον χρόνο. Θ27
Βέβαια για όλους αυτούς ο Π. ήταν χαμένη υπόθεση. Δεν ψάξανε καν να μας
βρουν άκρες για το εξωτερικό, για κάποιον γιατρό που θα μπορούσε να τον
χειρουργήσει, τίποτα. (…) Και ότι βρήκαμε το βρήκαμε μόνοι μας. Θ28
Επισκεφτήκαμε δύο φορές τον πρόεδρο του νοσοκομείου, δεν καταφέραμε να
μιλήσουμε μαζί του. Αναλάβαμε μόνοι μας όλη την διαδικασία. (..) Ακόμα και το
νοσοκομείο στη Γερμανία το βρήκαμε μόνοι μας. Δηλαδή παρόλο που δεν μας
έβρισκαν νοσοκομείο, βρέθηκαν οι κατάλληλοι άνθρωποι, βρήκαμε τους
γιατρούς και τους φέραμε σε επαφή. Εμείς τους φέραμε σε επαφή. Α21

7.2.1.2 Πληροφόρηση
Η πληροφόρηση από το ιατρικό προσωπικό ήταν μια σημαντική ανάγκη των
γονιών και αφορούσε τόσο τη διάγνωση και την εξέλιξη της νόσου όσο και τη
γενικότερη κατάσταση της υγείας του παιδιού την περίοδο που νοσούσε και τις
επιλογές που υπήρχαν για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου (Πίνακας 7.7).

Πίνακας 7.7: Πληροφόρηση
Α. Διάγνωση και εξέλιξη νόσου
Β. Κατάσταση υγείας παιδιού
Γ. Επιλογές θεραπείας
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Όπως προκύπτει από τις αναφορές των γονιών σχετικά με τις ανάγκες τους για
πληροφόρηση, η ενημέρωση από τους γιατρούς έπρεπε να έχει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά (Πίνακας 7.8).
Πίνακας 7.8: Χαρακτηριστικά επιθυμητής πληροφόρησης
•

Εύληπτη και κατανοητή πληροφόρηση

•

Συστηματική πληροφόρηση
o Για την εξέλιξη της νόσου
o Για την φαρμακευτική αγωγή
o Για τις παρενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής
o Για τις ιατρικές πράξεις
o Για τα αποτελέσματα των εξετάσεων
o Για τις επιλογές θεραπείας

•

Διάθεση χρόνου για πληροφόρηση

•

Να μην αποκρύπτονται σημαντικές πληροφορίες από τους γονείς

Οι γονείς επιθυμούσαν να ενημερώνονται συστηματικά, με τρόπο εύληπτο και
κατανοητό. Πολύ συχνά η χρήση ιατρικής ορολογίας καθιστούσε δύσκολη την
κατανόηση των πληροφοριών που μετέφεραν οι γιατροί.
Όταν μας κάνανε ενημερώσεις, μας μιλάγανε με ορολογίες δικές τους, δε
καταλαβαίναμε, δε μπορούσαμε να καταλάβουμε τι είναι αυτά που λένε. E αυτοί
θεωρούσανε έτσι όπως τα λέγανε πρέπει να τα είχαμε καταλάβει εμείς. Πρέπει να
σπουδάσουμε γιατροί. Α12
Όπως ανέφεραν πολλοί γονείς επιθυμούσαν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τι
συνέβαινε στο παιδί χωρίς να τους αποκρύπτονται σημαντικές πληροφορίες.
Εν τω μεταξύ, μου είχανε πει οι γιατροί ότι είναι πολύ επικίνδυνη, όχι ότι έχει
δυο λευχαιμίες. Γιατί ο Ά. είχε δυο λευχαιμίες. Εγώ αυτό το έμαθα τώρα, τη
δεύτερη φορά, κοντά στο τέλος δηλαδή. Είναι απαράδεχτο αυτό εκ μέρος τους.
Θ6
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Κανείς δεν μας έλεγε πόσα λευκά είχε το παιδί. Αυτό το έμαθα εγώ μετά από ένα
χρόνο, κάποια μέρα που μου έδωσαν τον φάκελο να πάμε στο άλλο κτίριο να
κάνουμε μια εξέταση. Και είδα ότι το παιδί είχε μπει μέσα με 600.000 λευκά. Θ22
Ένας συγκεκριμένος, (..) όπου μόνο αυτός έχει το αλάθητο και το απυρόβλητο
της γνώσης και όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουμε δικαίωμα να γνωρίζουμε. Ε όταν
είχε εκείνος βάρδια ή όταν έπρεπε στα εξωτερικά να συναντήσω τον
συγκεκριμένο έλεγα: «Βοήθα Παναγιά μου, πάλι τίποτα δε θα κάνω.» Διότι στα
πάντα ήταν πώς να στο πω, εντάξει, σου έδινε και μια αίσθηση τι το ψάχνεις
τώρα; Θ18
Στην εντατική κανείς να μη μας λέει τι συμβαίνει. Μια μυστικοπάθεια, δε σου
λένε ποτέ. Α17
Οι γονείς ανέφεραν ότι επιθυμούσαν να έχουν συστηματική και επαρκή
πληροφόρηση σε ότι αφορούσε την φαρμακευτική αγωγή που ακολουθείτο και τις
παρενέργειες της, τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τις επιλογές θεραπείας που
υπήρχαν και οποιαδήποτε ιατρική πράξη σχετιζόταν με το παιδί.
(..) δε σου δίνουν το πρωτόκολλο. Για ποιο λόγο δε σου δίνουν το πρωτόκολλο;
(..) Οι νοσηλεύτριες: «Όχι, δε σου λέω τι ρίχνω». «Γιατί δε μου λες τι ρίχνεις στο
παιδί; Τι βάζεις στο παιδί; Γιατί δε μου το λες; Πες μου τι βάζεις.» Θ8
Ναι, ήθελα να ξέρω πως πάμε, τι κάνουμε, αν ανεβήκανε τα λευκά. Θ9
Ναι, για να ξέρω τι πορεία, για να ξέρω τι είναι αυτό, γιατί το βάζεις αυτό το
φάρμακο, τι επιπτώσεις έχει. Αυτό είναι από τοξικότητα; Είναι από κακοήθεια;
Θ17
(…) δηλαδή ερχόταν ο γιατρός και σου έλεγε: «Το θέμα σας είναι να μάθετε ότι
εμείς κάνουμε την δουλειά μας σωστά. Εσείς να κάνετε την δουλειά σας και εμείς
θα κάνουμε την δική μας.» Τώρα, το πόσα λευκά έχει το παιδί και πως είμαστε
και γιατί δεν τρώει και γιατί κάνει αυτή τη παρενέργεια και γιατί κάνει αυτή τη
λοίμωξη και αυτή δεν υπήρχε περίπτωση να το ακούσεις από αυτούς. Θ6
(…) μου εξηγούσανε τα πάντα. Απ’ όταν ξεκινήσαμε, τι έχει το παιδί, τι πρέπει να
γίνει, τι κάνουμε τώρα, όταν του παίρνανε την βρυσούλα, ας πούμε, που του
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κάνανε από πίσω από το νωτιαίο μυελό, μετά το μυελόγραμμα. Μας εξηγούσαν
όλα, τι είναι αυτά. Γιατί ήθελα να τα μάθω, να ξέρω τι περνάει ας πούμε το παιδί.
Θ9
Αρκετοί γονείς ανέφεραν ότι παρά την επιθυμία τους να ενημερώνονται από
τους γιατρούς η ενημέρωση που λάμβαναν ήταν ελλιπής, ενώ σε πολλές περιπτώσεις
έπρεπε οι ίδιοι να ασκήσουν πιέσεις προκειμένου να ενημερωθούν. Σε κάποιες
περιπτώσεις η ενημέρωση για κρίσιμα ζητήματα που αφορούσαν την υγεία του παιδιού
γινόταν βιαστικά χωρίς να δίνεται στους γονείς η δυνατότητα να πάρουν τις
πληροφορίες που χρειάζονταν.
(..) με ενοχλούσαν οι γιατροί πάρα πολύ γιατί τους ρώταγα και δε μου
απαντάγανε. Θ9
Πρέπει εσύ να πας, να ψάξεις, να ρωτήσεις. Έχεις αναμονή μεγάλη, περιμένεις
πολύ για να πάρεις μια απάντηση. Πολλές φορές παίρνεις την απάντηση την
επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη. Α14
Ο νευροχειρουργός που τον είχε αναλάβει μας είπε ότι τα πράγματα δεν είναι
καλά γιατί αυτό μεγάλωνε, αλλά αυτά μας τα είπε στα σκαλιά. Ξέρεις, σε δημόσιο
νοσοκομείο για να πάρεις απάντηση από γιατρό πρέπει να τον κυνηγάς από πίσω
στα σκαλιά, στους δρόμους και κανείς να μη σου δίνει απαντήσεις. Α17
Μία μητέρα ανέφερε ότι έμαθε ότι το παιδί της θα μεταφερθεί στην εντατική
από την καθαρίστρια του νοσοκομείου. Μια άλλη μητέρα ενημερώθηκε ότι το παιδί
της θα κάνει μεταμόσχευση στο διάδρομο του νοσοκομείου.
Γιατί πήγαινα σε αυτόν το γιατρό και του έλεγα θα μου πείτε τι συμβαίνει; Και
μου έλεγε ένα: «Θα δούμε. Το παιδί τρώει, κάνει αυτό». Την άλλη μέρα έρχεται
η καθαρίστρια και λέει ότι «ο Α. θα πάει στην εντατική.» Λέει «δεν το κάνουμε
το δωμάτιο γιατί ο Α. θα πάει στην εντατική». Έμεινα. Θ6
Μας είπανε ξαφνικά μέσα στο διάδρομο: «Α θα πάτε και στην μεταμόσχευση».
Μιλάμε τέτοιες βλακείες που γίνονται τόσο σημαντικά. Εσένα να παίζεται η ζωή
σου και εκείνοι στο λένε στο διάδρομο γιατί δε προλαβαίνουνε. Θ8
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Στις περιπτώσεις που χρειαζόταν χρόνος προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες
εξετάσεις οι γονείς βίωναν έντονο άγχος καθώς κανείς δεν τους εξηγούσε τι συνέβαινε
και ποια ήταν τα αίτια των καθυστερήσεων. Οι γονείς επιθυμούσαν να έχουν
ενημέρωση για τα βήματα που ακολουθούσαν οι γιατροί ακόμα και όταν δεν υπήρχε
σαφής εικόνα για την κατάσταση του παιδιού.
Στη μεταμόσχευση για να βγάλουνε τη διάγνωση της υποτροπής του παιδιού
κάνανε είκοσι πέντε μέρες. Είκοσι πέντε μέρες κάναμε σκοτσέζικο ντους. (..) Και
λέγανε ότι υπάρχουν εστίες που έχουνε ιαθεί και που, αν είναι νόσος, δεν μπορούν
να ιαθούν. Αυτό το πράγμα «Και του κάναμε βιοψία με παρακέντηση και βγήκανε
και οι δυο καθαροί» και εκείνοι επιμένανε και δε μου λέγανε γιατί επιμένουνε.
Μα γιατί επιμένετε ότι έχει το παιδί, ότι είναι υποτροπή αυτό το πράγμα; Θ8
Οι πληροφορίες που ζητούσαν οι γονείς σε πολλές περιπτώσεις ήταν
απαραίτητες προκειμένου να μπορούν να φροντίζουν το παιδί τους κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο και να διαχειρίζονται δυσκολίες που ανέκυπταν στην καθημερινότητά
τους. Θέματα που αφορούσαν παραμέτρους της καθημερινότητας του παιδιού όπως η
διατροφή ή η καθαριότητα απασχολούσαν τους γονείς και πολλές φορές τους
προκαλούσαν άγχος καθώς δε γνώριζαν πώς να τα διαχειριστούν.
Εγώ ανησυχούσα πάρα πολύ για το τι τρώει, τι μπορούσε να φάει. Οι γιατροί δεν
ανησυχούσανε καθόλου με το τι τρώει. (..) Όμως το παιδί εγώ πιστεύω ότι χάνει
δυνάμεις και ότι πρέπει να τρώει και πρέπει να υπάρχει και διατροφολόγος και
πρέπει να υπάρχουν πράγματα που να τους δοθούν σωστά. Ότι πρέπει να
ακολουθήσουμε αυτή την διατροφή. Θα βοηθήσει εκεί. Θ8
Σου λένε δεν πρέπει το παιδί να έρχεται σε επαφή με άτομα που είναι κρυωμένα,
που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Ναι, αλλά το παιδί πρέπει να παίξει, τι πρέπει
να κάνω; Όταν το βγάζω έξω από το νοσοκομείο πρέπει να του φοράω μάσκα;
Κάποιοι λένε ναι, κάποιοι λένε όχι. Στον έναν όροφο κάποιοι λένε το παιδί θα
φοράει πάντα μάσκα, στον άλλον όχι. Θ8
Κάποιες φορές αισθάνομαι ότι θα ήθελα καλύτερη ενημέρωση. (..) Και πρακτικά
ζητήματα, γιατί βρίσκεσαι σε ένα καινούριο χώρο όπου πρέπει να περάσεις τους
υπόλοιπους μήνες της ζωής σου και είναι κάποια πρακτικά ζητήματα. Πως θα
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κάνω αυτό, πως θα κάνω το άλλο. Ε και ήμουν μια νέα μαμά με ένα μωρό 40
ημερών. Θ26
Η έγκυρη πληροφόρηση δημιουργούσε αίσθημα ασφάλειας καθώς οι γονείς
ένιωθαν ότι αποκτούσαν έλεγχο της κατάστασης και ήταν σε θέση να παίρνουν σωστές
αποφάσεις.
Ότι ρωτούσα τους γιατρούς ήταν δίπλα. Τους ενημέρωνα για το κάθε τι.
Ενημερωνόντουσαν για το κάθε τι. Έστελνα e-mail τώρα, μου απαντούσαν σε ένα
λεπτό. Ταυτόχρονα. Αφού λέω δεν κάνουν άλλη δουλειά, είναι πάνω από τα email; Έπαιρνα τηλέφωνο, μου απαντούσαν επί τόπου. Απίστευτη φροντίδα είχε
στην Γερμανία. Εγώ εκεί αισθανόμουν πάρα πολύ ασφάλεια. (..) Εδώ δεν
καταδεχόταν κανείς να μας ενημερώσει λες και ήμασταν από το χωριό και δεν
καταλαβαίναμε τίποτα. Εγώ ήθελα να ξέρω (..) Για να μπορέσω να κάνω τις
σωστές κινήσεις. Θ27
Καθώς δεν μπορούσαν να έχουν την πληροφόρηση που χρειάζονταν από τους
γιατρούς πολλές φορές αναζητούσαν άλλες πηγές πληροφόρησης, όπως ο κοινωνικός
περίγυρος, κοινωνικές γνωριμίες στο χώρο της υγείας, το διαδίκτυο ή άλλοι γονείς που
νοσούσε το παιδί τους.
(..) παρόλο που κάποιοι υπερέβαλαν εαυτό από τους γιατρούς, ωστόσο όμως, δεν
ήταν αρκετό να μας δώσουν εμάς αυτό που θέλαμε ως προς την κατανόηση της
κατάστασης και τι θα έπρεπε να κάνουμε σαν επόμενο βήμα για να μπορέσουμε
να το αντιμετωπίσουμε. (…) Είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε άλλους ανθρώπους
δίπλα, οι οποίοι μας βοήθησαν και μας καθοδήγησαν. Α21
Εκείνη τη στιγμή προσπάθησα να συγκεντρώσω όλες μου τις δυνάμεις και τη
λογική, τους γνωστούς που ευτυχώς με ευνόησε η τύχη και είχα ε στους χώρους
αυτούς και να προστατεύσω και να δημιουργήσω τις καλύτερες καταστάσεις για
το παιδί, τη νοσηλεία του και τη δική μου πληροφόρηση και πως μπορώ εγώ να
στηρίξω. (..) Ήθελα να έχω όλη τη γνώση και τον έλεγχο εγώ. Θ1
Και ψάχνεις και αρχίζει ας πούμε και έχεις μπει τώρα σ’ ένα κυκεώνα ίντερνετ
για την νόσο του παιδιού, για την λευχαιμία ας πούμε ότι η μαμά, όλες όμως έτσι
κάνουνε. Μπαίνουμε, βλέπουμε, ξεκινάμε από πράγματα γιατί όλα αυτά γίνονται
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γιατί δε γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κάποιος να μας τα πει σωστά, δεν υπάρχει
μπροσούρα θα γίνει αυτό, αυτό και αυτό. Θ8
Ακόμα και την ίδια νόσο λένε (οι γιατροί) στους γονείς μην συζητάτε μεταξύ σας.
Δεν μπορούνε να μην συζητάνε μεταξύ τους γιατί ο γονέας θέλει να μάθει
περισσότερα πράγματα και εφόσον δε του τα δίνεις εσύ, του τα δίνω εγώ, ο άλλος
γονιός σε μορφή κουτσομπολιού. Του τα δίνω κακώς, κακώς. Και λέω στους
γονείς μέσα: «Μη ρωτάς, δεν είναι το ίδιο. Εγώ το έχω βιώσει, δεν είναι το ίδιο.
Και το ίδιο πράγμα να έχουμε αλλιώς θα πάει το δικό σου, αλλιώς είναι το δικό
μου και το ίδιο ακριβώς να είναι.» Αλλά το καταλαβαίνω και το κατανοώ γιατί
κανένας δε τους λέει αυτό που πραγματικά… και οι γονείς αιωρούνται, πρέπει να
μαθαίνουν την αλήθεια είτε πρόκειται για την νόσο είτε για την απώλεια. Θ8
Μια μητέρα ανέφερε ότι το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκε για τις επιλογές που
είχε της στέρησε τη δυνατότητα να λάβει σημαντικές αποφάσεις που ενδεχομένως να
επηρέαζαν την εξέλιξη της νόσου.
Δεν μας δώσανε αυτή την ευκαιρία… να αποφασίσω εγώ αν θέλω να το στείλω
έξω. Αν δε μπορείς να το χειρουργήσεις εσύ να το πάω αλλού. (..) Δηλαδή πως
μου το κάνανε αυτό εμένα; Θ13

7.2.1.3 Διατήρηση ελπίδας μέχρι τελευταία στιγμή
Ιδιαίτερα σημαντικό για πολλούς γονείς ήταν να μπορούν να διατηρούν τις
ελπίδες τους για την εξέλιξη της νόσου και τη θεραπεία του παιδιού ακόμα και στις
πολύ δύσκολες περιπτώσεις, μέχρι και την τελευταία στιγμή. Πολλοί γονείς ανέφεραν
ότι η ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά και το παιδί θα ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας τους
έδινε δύναμη να συνεχίσουν.
Ήμουν απόλυτα πεπεισμένη ότι όλα θα πάνε μια χαρά. Και αυτό με κρατούσε,
αυτή η ελπίδα και η διάθεση ότι όσο δύσκολα και αν περνάμε κάτι θα γίνει και
όλα θα πάνε μια χαρά. Θ26
Οι γιατροί υπάρχουν και λειτουργούν σαν θεοί. Μπορεί να ξέρεις τι γίνεται αλλά
μην μου παίρνεις και την τελευταία ελπίδα. Μην μου παίρνεις την τελευταία
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ελπίδα γιατί θα τρέχεις εμένα. Δε θα τρέχεις για το παιδί. Ποτέ από τους γονείς
δεν πρέπει να παίρνεις και την τελευταία ελπίδα. Θ8
Εντάξει, βλέπαμε ότι το παιδί… αλλά αν δεν έχεις ελπίδα δεν μπορείς να
συνεχίσεις. Με την ελπίδα αυτή ήμασταν δίπλα στο παιδί σαν να μη συμβαίνει
τίποτα. Παίζαμε όλη μέρα και προσπαθούσαμε να περνάει όσο το δυνατόν
καλύτερα. Θ22
Οι γονείς που ανέφεραν ότι ήθελαν να διατηρούν τις ελπίδες τους μέχρι
τελευταία στιγμή διευκρίνισαν πως δεν επιθυμούσαν να τους αποκρυφτεί η αλήθεια για
την εξέλιξη της νόσου. Ο τρόπος με τον οποίο οι γιατροί επικοινωνούσαν τις σχετικές
με την εξέλιξη της νόσου πληροφορίες επέτρεπε ή στερούσε τα περιθώρια ελπίδας.
Πολλοί γονείς είχαν εναποθέσει τις τελευταίες τους ελπίδες στην πίστη τους στο Θεό
ή σε ένα θαύμα. Όταν η ενημέρωση από τους γιατρούς συνοδευόταν από ένα σχόλιο
όπως: «Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία» ή «Θα δούμε τι θα κάνουμε» οι γονείς μπορούσαν
να εξακολουθούν να ελπίζουν και να αντλούν δύναμη από αυτή την ελπίδα.
Και με κοίταζε με ένα ύφος, τι να σας πω. Και είπε: «Όπου και αν την πάτε….».
Ας έλεγε: «Βγείτε εσείς έξω», γιατί έτυχε μετά να πάμε, όπου υπήρχε πήγαμε, σε
όλους πήγαμε. Οι άλλοι καταλάβαιναν ότι είναι σοβαρά, αλλά έλεγαν: «Η ελπίδα
πεθαίνει τελευταία, θα δούμε τι θα κάνουμε.» Αυτός ήταν, ρε παιδί μου, λες και
σου έλεγε το παιδί σου αύριο θα σβήσει. Θ25
Τι θα μου κάνει η ψυχολόγος να μου πει όταν έρχεται ο γιατρός και μου λέει και
η συμπεριφορά του είναι τόσο κακή; Θα με ρίξει, τους ρίχνουνε λες και τους
αρέσει τους γιατρούς να σκάβουνε και να θάβουν μέσα τους γονείς. Εντάξει ρε
παιδί μου, δεν σου λέω, αλήθεια θα τους πεις. Ότι ξέρεις ότι έχουμε αυτό, αυτό,
αυτό και αυτό και δε πάμε καλά και δε πάμε καθόλου καλά αλλά θα δούμε, κάτι
έχουμε να κάνουμε ακόμα. Αν δεν έχεις να κάνεις κάτι, πες του πάλι κάτι, δεν
έχω να κάνω κάτι άλλο, δεν μπορώ, αλλά πες του το διαφορετικά, θα δούμε τι θα
γίνει, δεν ξέρεις τι θα γίνει, δεν είσαι Θεός. Ένας αποφασίζει, ένας ξέρει τι θα
γίνει. Δεν αποφασίζεις εσύ τι θα γίνει. Θ8
Κάποιοι γονείς αρνήθηκαν να πιστέψουν τους γιατρούς όταν τους ενημέρωσαν
ότι ιατρικά δεν μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο για να σωθεί το παιδί τους και
συνέχισαν μέχρι τελευταία στιγμή να ελπίζουν.
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Εμείς πιστεύαμε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να σωθεί. Δεν τους ακούγαμε τους
γιατρούς. Αυτό μας κράτησε γιατί αλλιώς δεν ξέρω πως θα το αντιμετωπίζαμε.
Για να μπορέσουμε εμείς να το αντιμετωπίσουμε και να σταθούμε έπρεπε να
πιστέψουμε και εμείς πως πάμε να τη σώσουμε. Α22
Κάποιοι γονείς που μπόρεσαν να το αποδεχτούν ανέφεραν ότι αυτή η αποδοχή
ήταν πιο δύσκολη και από το θάνατο του παιδιού.
Δεν ήταν ο θάνατός του το πιο δύσκολο πράγμα εκείνη τη στιγμή που ήρθε. (..)
Εκείνη την ημέρα που τελικά βγήκε η διάγνωση ότι δεν έχουμε να κάνουμε κάτι
άλλο, η νόσος τελικά ήταν πολύ επιθετική και δεν υπήρχε ελπίδα για άλλη
θεραπεία, εκεί ήταν ας πούμε το μεγάλο χαστούκι. Ότι τώρα τελείωσε. Μέχρι
τώρα είχα την ελπίδα, πίστευα ότι παρά τις δυσκολίες όλα θα πάνε καλά. Αλλά
τώρα σου λένε τελείωσε. Τώρα είναι που πρέπει να το πάρεις απόφαση ότι δεν
έχει να κάνεις κάτι άλλο. Θ26
Για εμένα η δύσκολη στιγμή και το κομμάτι να συνειδητοποιήσω πιο δύσκολα
ήταν ότι τελείωσε. Όχι όταν πέθανε. Όταν συνειδητοποίησα ότι ιατρικά δεν
μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο γιατί στην ουσία εκεί καταρρέει όλη η ελπίδα
που μπορεί να έχεις χτίσει. Α20
Και ήτανε η δυσκολότερη εβδομάδα που έχω περάσει στην ζωή μου, διότι τον
έβλεπα, μάλιστα μου έκανε και νόημα έλα μέσα στο θάλαμο και εγώ δε μπορούσα
να τον αντικρίσω. Με έπιαναν τα κλάματα γιατί ήξερα σε μια βδομάδα δεν θα τον
ξαναδώ. Θα έλεγα ότι για μένα ήταν αυτή η χειρότερη βδομάδα παρά το αργότερο,
γιατί το είχα συνειδητοποιήσει ότι θα γίνει. Μου το είχανε πει πολύ επίσημα
καθηγητές και αυτά, οπότε αυτή η εβδομάδα ήταν η χειρότερη εβδομάδα, πριν
φύγει. Α4
Δύο γονείς, που ενημερώθηκαν αμέσως μετά τη διάγνωση ότι, λόγω της φύσης
της ασθένειας δεν υπήρχαν ελπίδες θεραπείας, ανέφεραν ότι το γεγονός αυτό ήταν
δυσβάσταχτο.
Ήθελα να μου αφήσει ένα παραθυράκι, μια ευκαιρία, να της δώσουν μια
ευκαιρία. Γιατί ήταν πολύ μικρή για να είναι τόσο.. δεν ξέρω. Κάτι, ρε παιδί μου,
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κάτι. (..) Τα έκλεισαν όλα, της είπαν πεθαίνεις. Μα θα πεθάνεις αύριο, μα σε δύο
μέρες, μα σε δύο μήνες, τελείωσε. Εσύ θα πεθάνεις. Τίποτα. Θ29
Είναι αυτή η αδικία που νιώθω ότι… Εμείς προσπαθούσαμε… Τους έβλεπα
έκλαιγαν, έσπαγαν οι φλέβες, αλλά κατά βάθος ήξεραν ότι υπήρχε μια ελπίδα,
ενώ εγώ στριφογύριζα στο μυαλό μου αυτό που μου έλεγαν ότι και στο εξωτερικό
να την πας νεκροταφεία υπάρχουν κ εκεί…. Θ23

7.2.1.4 Κοντά στο παιδί
Μια σημαντική ανάγκη, όπως αναφέρθηκε από την πλειοψηφία των γονιών,
ήταν να βρίσκονται συνεχώς κοντά στο παιδί τους. Οι αυξημένες ανάγκες για τη
φροντίδα του παιδιού, η ανασφάλεια και ο φόβος που βίωναν τα παιδιά και η
σοβαρότητα της κατάστασης επέβαλε τη συνεχή παρουσία ενός τουλάχιστον γονιού
κοντά στο παιδί. Στις περιπτώσεις που οι συνθήκες το επέτρεπαν βρίσκονταν και οι δύο
γονείς στο νοσοκομείο μαζί με το παιδί. Κάποιοι γονείς ανέφεραν ότι άφησαν την
εργασία τους προκειμένου να βρίσκονται συνεχώς εκεί. Σε πολλές περιπτώσεις,
ωστόσο, υποχρεώσεις δεν επέτρεπαν τη συνεχή παρουσία και των δυο γονιών στο
νοσοκομείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως η μητέρα έμενε στο νοσοκομείο με το
παιδί αναλαμβάνοντας τη φροντίδα του, ενώ ο πατέρας απουσίαζε προκειμένου να
εργαστεί ή να διεκπεραιώσει άλλα ζητήματα.
(…) εγώ ήθελα το παιδί μου να είναι κοντά μου και γι’ αυτό δε πήγα πουθενά, σε
κανέναν, ήξερα ότι δεν πρόκειται να μου κάνει αυτό που θέλω. Θ12
-Οι δικές σας οι ανάγκες εκείνη την περίοδο ποιες ήταν, τι χρειαζόσασταν;
-Μόνο ε… να είμαι με το παιδί, με άπειρες τύψεις και μετά που έπρεπε να τις
διαχειριστώ με μεγάλη ψυχανάλυση να την αφήνω κάποιες ώρες (..) Θ1
Ήμασταν συνέχεια μαζί. Δεν υπήρχε μέρα που να χωρίσουμε. Δεν έφυγα καθόλου
από πάνω. Μια μέρα μόνο που με έδιωξε η ψυχολόγος του νοσοκομείου για να
έρθω σπίτι, να πάω κομμωτήριο, να με δει η Π. όπως θα με έβλεπε όταν ήμασταν
στη φυσιολογική μας τη ζωή.. και αυτό. Μετά μπαίναμε, βγαίναμε παρέα. Θ2
Παράγοντες που σχετίζονταν με τη λειτουργία του νοσοκομείου καθιστούσαν
τη συνεχή παραμονή του γονιού κοντά στο παιδί δύσκολη. Μια μητέρα ανέφερε ότι
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κοιμόταν επί σαράντα πέντε μέρες σε μια άβολη καρέκλα ενώ στο νοσοκομείο υπήρχαν
διαθέσιμες αναπαυτικές πολυθρόνες. Μια άλλη μητέρα επισήμανε την ανάγκη της να
βγαίνει στο μπαλκόνι του δωματίου για να καπνίσει ένα τσιγάρο, καθώς δεν μπορούσε
να αφήσει το παιδί μόνο του για να βγει σε εξωτερικό χώρο.
(..) και η άλλη γαϊδουριά, εκεί που με είχαν εμένα είχε μια πολυθρόνα σαν αυτή,
όχι αναπαυτική. Σαράντα πέντε μέρες την έβγαλα εκεί. Και έλεγα στην
προϊσταμένη: «Σας παρακαλώ, αφού υπάρχουν πολυθρόνες στα άδεια δωμάτια,
δε γίνεται να φέρουμε μια τέτοια;» Δεν κοιμόμουν, καθιστή ήμουν. «Α δε γίνεται,
είναι χρεωμένες σε κάθε δωμάτιο, δεν μπορώ να τη φέρω εδώ». Και ήταν
δωμάτια άδεια που δεν κοιμόταν κανένα παιδί. Και εγώ ήμουν σε αυτή την
καρέκλα και δεν είχα που να βάλω το κεφάλι μου. Θ22
Εμάς τους γονείς από την άλλη πλευρά που ήμασταν καπνίζοντες οι περισσότεροι
δεν μας άφηναν να βγούμε στην βεράντα για να μην πέσουμε. Και λέγαμε: «Εκεί
είναι το κρεβάτι του παιδιού και θα μπορώ να το βλέπω. Αφήστε με να κάνω ένα
τσιγάρο γιατί εμένα το τσιγάρο, όσο περίεργο και να φαίνεται, αν δεν έκανα
τσιγάρο θα έσκαγε το κεφάλι μου». Είναι βοήθεια η βεράντα, έστω και για να
πάρεις αέρα. Δεν μας άφηναν. Θ28

7.2.1.5 Στήριξη γονιών
Οι αλλαγές που ακολούθησαν τη διάγνωση του παιδιού με ένα χρόνιο και
απειλητικό για τη ζωή νόσημα, οι αυξημένες απαιτήσεις την περίοδο που νοσηλευόταν
το παιδί, η συναισθηματική ανασφάλεια και το άγχος για την εξέλιξη της νόσου
αποτέλεσαν ένα βαρύ φορτίο για τους γονείς. Οι σημαντικότερες πηγές στήριξης, όπως
αναφέρθηκαν από την πλειοψηφία των γονιών, ήταν οι ακόλουθες: (Πίνακας 7.9)

Πίνακας 7.9: Πηγές στήριξης
•

Το παιδί που νοσεί

•

Κοινωνικό δίκτυο

•

Προσωπικό υγείας

•

Επαγγελματίες ψυχικής υγείας
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•

Θρησκεία – Ιερείς

•

Γονείς που νοσεί το παιδί τους

Α. Το ίδιο το παιδί που νοσεί
Πολλοί γονείς ανέφεραν ότι η πιο σημαντική πηγή στήριξης για εκείνους ήταν
το ίδιο το παιδί που νοσούσε. Το γεγονός ότι το παιδί αντιμετώπιζε με σθένος και πολύ
συχνά με στωικότητα μια κατάσταση αφύσικη, μια σοβαρή και απειλητική για τη ζωή
του ασθένεια, την αλλαγή της καθημερινότητάς του, τον πόνο και την ταλαιπωρία που
η ασθένεια συνεπαγόταν, έδινε δύναμη στους γονείς να αντέξουν τον δικό τους πόνο.
Και ήταν και πολύ υπομονετική σε όλο αυτό που πέρασε. Δηλαδή μας έδινε εκείνη
δύναμη και δεν πέρασε λίγα, γιατί είχε δύο χειρουργεία που ήταν πολύ δύσκολα.
Θ2
Ήταν γενικά ένα πολύ δυνατό παιδί που από αυτόν έπαιρνα εγώ δύναμη. Θ3
Η Ε. ήταν πολύ καλύτερη από εμένα. Αυτή μας έδινε κουράγιο. Δηλαδή είχε
συνειδητοποιήσει από ένα σημείο και μετά το μέγεθος του προβλήματος, το είχε
πει σε κάποιες συμμαθήτριές της που μας το μετέφεραν και έκανε ότι δεν τρέχει
τίποτα για να μπορέσει να μας κρατήσει. Α15
Η ίδια έδινε κουράγιο στους γονείς της. Γιατί ήταν πολύ χαρούμενο παιδί και
αισιόδοξο. Α22
Το παιδί το ίδιο μας έδινε το κουράγιο να συνεχίσουμε και να αγωνιστούμε, γιατί
δίψαγε για ζωή. Ήθελε, δεν πίστευε ότι θα φύγει. Δηλαδή, τι είναι να μου πούνε
να το κάνω για να γίνω καλά. Α23

Β. Κοινωνικό δίκτυο
Κατά την περίοδο που το παιδί νοσούσε οι γονείς, συναισθηματικά
επιβαρυμένοι, ήρθαν αντιμέτωποι με μια σειρά πρακτικών ζητημάτων και αναγκών.
Για τη συναισθηματική τους στήριξη και για τη διεκπεραίωση των πρακτικών
ζητημάτων προσδοκούσαν σε βοήθεια από το κοινωνικό τους δίκτυο. Σύμφωνα με τις
αφηγήσεις των γονιών το κοινωνικό τους δίκτυο αποτελούταν από: α) τους γονείς τους,
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β) τα αδέλφια τους, γ) τους συγγενείς τους, δ) τους φίλους τους και ε) τους
συναδέλφους τους.
Πάντα χρειαζόμαστε στήριξη από φίλους και συγγενείς. Μια βοήθεια. Είναι απλά
τα πράγματα, δε θέλουν οι άνθρωποι πολλά, μισή ώρα κουβέντα, λίγο να βγεις να
πάρεις λίγο αέρα. Και υπάρχουν και πρακτικά θέματα. Όπως να ετοιμαστείς για
το νοσοκομείο, για τη διατροφή. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, με τα
μικρόβια, όλα να είναι τα δικά μας πράγματα, θέλει προετοιμασία. Α14
Σε σύνολο 56 γονιών που συμμετείχαν στην έρευνα 22 άτομα ανέφεραν ότι
βίωσαν απόρριψη από ένα ή περισσότερα άτομα που άνηκαν είτε στο στενό είτε στο
ευρύτερο κοινωνικό τους δίκτυο. Τα άτομα αυτά απομακρύνθηκαν από τη ζωή τους
είτε αμέσως μετά τη διάγνωση είτε σταδιακά κατά την περίοδο που το παιδί νοσούσε.
Ενώ την πρώτη μέρα έρχονται όλοι οι συγγενείς, αδέλφια, ξαδέλφια, και όλοι να
πούμε, όλο το σόι και μετά από έναν μήνα έχουν χαθεί όλοι. Ούτε τηλέφωνο
παίρνουν, ούτε τίποτα. Α24
Ειλικρινά να έρθει να μου σταθεί κάποιος δεν θα το έλεγα. Ο καλύτερος μου φίλος
που ήταν και κουμπάρος μου δεν πάτησε το πόδι του ποτέ στο νοσοκομείο. Η
δικαιολογία ήταν ότι δεν μπορεί το νοσοκομείο. Α17
Οι φίλοι σχεδόν όλοι εξαφανίστηκαν. Όχι σχεδόν. Όλοι. Κανένας φίλος. Εντάξει,
είχαν έρθει ας πούμε στα τρία χρόνια μία ή δύο φορές να μας δουν στο
νοσοκομείο. Θ22
Οι επαφές χαθήκανε τελείως. Το 90% εξαφανίστηκε. Συγγενείς και φίλοι. Α14
Θέλαμε την στήριξη των συγγενών, των φίλων, οι οποίοι ως δια μαγείας
χαθήκανε. Πως γίνεται αυτό; Α12
Κάποιοι γονείς ένιωσαν εγκατάλειψη από άτομα που ήταν ιδιαίτερα σημαντικά
για τους ίδιους και την παρουσία των οποίων θεωρούσαν δεδομένη. Σε αυτές τις
περιπτώσεις η απογοήτευση ήταν ακόμα μεγαλύτερη.
Αλλά όταν έχεις κάποιους ανθρώπους που είναι πολύ κοντά και στην ουσία με
αυτούς μοιράζεσαι τη ζωή σου και μετά τους βλέπεις ότι χάνονται λες και αυτή η
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ασθένεια είναι κάτι κολλητικό, λες τι γίνεται; Υπήρξαν άνθρωποι που είπαν δεν
μπορώ να δω την Ε. γι’ αυτό και εξαφανίστηκαν. Α15
Ο ίδιος μου ο αδελφός ήρθε μια φορά να μας δει στο νοσοκομείο για μισή ώρα
και έφυγε. Α17
Χρειαζόμουν την παρουσία του αδερφού μου πιο πολύ. (..) Ο οποίος ήρθε τρεις
φορές και αυτές με το ζόρι. Θ3
Κάποιους γονείς η στάση αυτή του στενότερου αλλά και ευρύτερου κοινωνικού
δικτύου τους άφησε εντελώς μόνους.
Παρόλο που είχα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου ότι όλοι ήταν με κάποιους
συγγενείς, παρόλο που εγώ δεν είχα κανέναν, δεν το έβαλα ποτέ κάτω. Θ3
Μου κακοφάνηκε τόσο πολύ και λέω γιατί; Για ποιο λόγο; Εγώ δε ζήτησα από
κανέναν να μου δώσει χρήματα, απλά να είναι δίπλα μου. Στην δύσκολή στιγμή
μου, όταν πέσω να μου πει έναν καλό λόγο για να με ξανασηκώσει. Εγώ αυτό
ζήτησα. Δε ζήτησα τίποτε άλλο από κανέναν. Όμως κάνεις δεν ήταν εκεί. Θ14
Το ρημαδοτηλέφωνο δε χτύπησε ούτε μια φορά όταν το μάθανε όλοι. Εκεί
κατάλαβα ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι. Εκεί λέω οκ, εκεί είναι για τα εύκολα. Θ3
Αντιθέτως, οι γονείς που αισθάνθηκαν ικανοποιημένοι από τη στήριξη που
έλαβαν από το κοινωνικό τους περιβάλλον την περίοδο που νοσούσε το παιδί ανέφεραν
ότι η στάση των φίλων και συγγενών τους βοήθησε να διαχειριστούν τη δύσκολη αυτή
περίοδο. Η στήριξη αυτή επηρέασε στη συνέχεια και το πένθος τους.
Η στήριξη που είχα με βοήθησε υπερβολικά. Με κάλυπταν πλήρως οι φίλοι μου.
Το ίδιο έγινε και μετά. Και στο επαγγελματικό περιβάλλον και εδώ. Αλλά δεν
μπορείτε να φανταστείτε. Ήταν πολύ σημαντική. Ήταν σαν όλος ο κοινωνικός
μου περίγυρος να είχε ενωθεί για να με βοηθήσει να το ξεπεράσω. Θ20
Σε αρκετές περιπτώσεις οι γονείς έλαβαν στήριξη από απρόσμενες πηγές, όπως
άτομα από το εργασιακό τους περιβάλλον ή το ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο, άτομα από
τα οποία δεν περίμεναν να σταθούν κοντά τους. Η στήριξη που προήλθε από αυτά τα
άτομα αποτέλεσε σημαντική βοήθεια την περίοδο που νοσούσε το παιδί. Οι δεσμοί που
143

δημιουργήθηκαν ήταν στενοί, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η στήριξη συνεχίστηκε και
μετά το θάνατο του παιδιού.
Εδώ ήρθε ένας άνθρωπος από την Ολλανδία, ένας μεγάλος άνθρωπος και μόλις
έμαθε για το παιδί ήρθε από την Ολλανδία και έκατσε εδώ μια βδομάδα. Και είπε:
«Φίλε, ασχολήσου με το παιδί σου. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά σου
αλλά θα σηκώνω τα τηλέφωνα, θα κάνω ότι μπορώ.» (..) Δηλαδή τέτοια
καλοσύνη και οι δικοί σου άνθρωποι, οι συγγενείς όχι. Α17
Με στήριξαν πάρα πολύ από τη δουλειά. Εγώ δούλευα, δηλαδή, σε σχολείο και
μου είπε ο διευθυντής μου: «Φύγε όπως είσαι, κάνε καλά το παιδί και μετά
γύρνα.» Δεν μπήκε ούτε μια μέρα άδεια. Αυτό ήταν τεράστια βοήθεια. Θ20
Όμως παρουσιάστηκαν και άνθρωποι οι οποίοι χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη
επαφή είτε συγγενική είτε φιλική στο διάστημα αυτό ήρθαν πολύ πιο κοντά.
Αναπτύχθηκε μια φιλία με τους γονείς των συμμαθητών του, με τις δασκάλες του
που πραγματικά ήταν πάνω από το ενδιαφέρον για ένα παιδί που ασθενεί. Α13
Υπήρξαν άνθρωποι. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ανθρώπων δεν ήταν
από αυτούς που περιμέναμε. Ήταν από άλλους. Θ24
Πολλοί γονείς που αισθάνονταν ικανοποιημένοι από την προσφορά βοήθειας
από το κοινωνικό τους δίκτυο αναγνώριζαν πως αυτή η προσφορά δεν ήταν πάντα
υποστηρικτική καθώς η διαχείριση τέτοιων καταστάσεων απαιτούσε λεπτούς
χειρισμούς και βαθύτερες γνώσεις και δεξιότητες επικοινωνίας τις οποίες ο κοινωνικός
τους περίγυρος δε διέθετε.
Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να χειριστούν τέτοιες καταστάσεις, ακόμα και τα
αδέλφια μας, συγγενείς μας, ίσως επειδή δεν έχουν βιώσει ανάλογες καταστάσεις.
Θα έλεγα μέσα από την προσπάθειά τους να βοηθήσουν κάνουν λάθη από άγνοια.
Θ19
Γι’ αυτό έλεγα ότι όταν είσαι απέξω, πολλές φορές προσπαθείς να παρηγορήσεις
τον άλλον αλλά δεν τα καταφέρνεις. Θ2
Μια διάκριση που έκαναν οι γονείς αναφορικά με την κοινωνική στήριξη που
έλαβαν αφορούσε τα κίνητρα των ατόμων του κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Όταν
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βίωναν ένα ειλικρινές ενδιαφέρον για το παιδί αλλά και για τους ίδιους τότε η παρουσία
του κοινωνικού τους περίγυρου ήταν υποστηρικτική. Αντιθέτως, όταν υπήρχαν
αμφιβολίες για τα κίνητρα των ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά τους τότε η παρουσία
τους δεν ήταν υποστηρικτική.
-Από το περιβάλλον σας το οικογενειακό, το ευρύτερο κοινωνικό είχατε την
στήριξη που χρειαζόσασταν;
-Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα γιατί τις προθέσεις του καθενός είναι δύσκολο
να τις καταλάβεις. Με την έννοια ότι μας συνέτρεξαν όλοι πάρα πολύ, αλλά οι
πραγματικοί λόγοι που το έκαναν. Δηλαδή είμαι πεπεισμένος ότι κάποιοι το
έκαναν γιατί λυπήθηκαν, κάποιοι το έκαναν γιατί έπρεπε να το κάνουν γιατί είναι
συγγενείς. Α13
Υπήρχαν και άνθρωποι, που το καταλάβαινα μετά ας πούμε αυτό, που ρωτούσαν
απλώς για να μάθουν. Μην τυχόν ας πούμε και ξέρει κάποιος πιο πολλά από
εμένα σε σχέση με την πορεία της Δ. Και έβλεπες ποιος ήταν αυτός που ρώταγε
γιατί ενδιαφερόταν για το παιδί και το πώς είναι. Θ2
Όταν τους συναντούσα και ρωτούσαν, από ένα σημείο και μετά μπορούσα να
διακρίνω από το βλέμμα τους ποιος το έλεγε με ενδιαφέρον και ποιος το έλεγε για
να ρωτήσει γιατί θεωρούσε ότι αυτό έπρεπε να κάνει. (…) Υπήρχαν όμως κάποιοι
που ο τρόπος που ρωτούσαν ήταν περισσότερο περιέργειας και λιγότερο
ενδιαφέροντος. Ε αυτό είναι.., με ενοχλεί. Α13
Σε κάποιες περιπτώσεις οι γονείς καλούνταν να στηρίξουν οι ίδιοι τον
κοινωνικό τους περίγυρο, ο οποίος κατέρρεε υπό το βάρος της κατάστασης.
Η οικογένεια με βοήθησε μέχρι ένα επίπεδο. Πιο πολύ νομίζω τους στήριζα εγώ
παρά εκείνοι εμένα. Τους έδινα δύναμη. Δηλαδή η αδερφή μου έπεφτε κάτω και
της έλεγα: «Ήμαρτον σήκω, δε μπορώ να βοηθήσω και σένα, εσύ πρέπει να
βοηθήσεις εμένα.» Η μάνα μου είχε εξαφανιστεί, δε μπορούσε να σταθεί στα
πόδια της και η πεθερά μου το ίδιο. Οπότε δε μπορούσα να σκεφτώ και εκείνους.
Θ13
Περισσότερο βοήθαγα εγώ αυτούς, ειδικά τον αδερφό μου και την μαμά μου,
παρά αυτοί εμένα. θ16
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Η στήριξη που χρειάζονταν οι γονείς από το κοινωνικό τους δίκτυο αφορούσε
τόσο τη διαχείριση πρακτικών ζητημάτων όσο και τη συναισθηματική κάλυψη των
ιδίων, του παιδιού που νοσούσε αλλά και των υγιών παιδιών (Πίνακας 7.10).
Πίνακας 7.10: Ανάγκες για στήριξη από κοινωνικό δίκτυο
Β.1 Πρακτικά ζητήματα
Β.2 Συναισθηματική στήριξη
Β.1 Κοινωνικό δίκτυο και πρακτικές ανάγκες
Μια σημαντική δυσκολία που αντιμετώπισαν πολλοί από τους γονείς αφορούσε
οικονομικά ζητήματα, καθώς οι οικονομικές απαιτήσεις λόγω της ασθένειας του
παιδιού ήταν αυξημένες αλλά και σε πολλές περιπτώσεις ένας από τους δύο γονείς
αναγκαζόταν να εγκαταλείψει την εργασία του προκειμένου να μπορεί να βρίσκεται
κοντά στο παιδί. Σε αυτή την περίπτωση η οικονομική στήριξη που προερχόταν από το
κοινωνικό δίκτυο ήταν πολύ σημαντική.
Εγώ παράτησα την δουλειά. (..) Λέω στην δουλειά δεν πάω, να είμαι κοντά στο
γιο μου. (..) Αυτοί με στήριζαν συνέχεια. Και οικονομικά. Με βοήθησαν πάρα
πολύ. Α3
Είχα έρθει πολλές φορές, έφευγα από το σπίτι με λαμπάκι να ανάβει στο
αυτοκίνητο και έφερνα το παιδί και το βράδυ, ξέρεις, το έπιανε ένας πόνος και
έλεγα: «θεέ μου, βοήθα με να φτάσω». Αλλά δεν ξέρω, εκεί δεν έκανα
ελεημοσύνη. Α24
Όταν εγώ στην αρχή το Γενάρη του ’12 βρέθηκα σε πάρα πολύ κακή οικονομική
κατάσταση και χρειαζόμουνα άμεσα δέκα χιλιάρικα και δεν είχα ούτε τρία, δεν
είχα να μπορέσω να τα δώσω και παίρνω έναν φίλο που τον είχα βοηθήσει στο
παρελθόν (…)αλλά (η βοήθεια) δε δόθηκε. Όλοι είπανε: «Αχ ναι, αλλά τώρα δε
μπορώ, δυσκολεύομαι.» Α5
Άλλες πρακτικές ανάγκες αφορούσαν τη μεταφορά του παιδιού στο
νοσοκομείο, την προετοιμασία φαγητού, την καθαριότητα των ρούχων, ειδικά στις
περιπτώσεις που το παιδί είχε κάνει μεταμόσχευση μυελού των οστών και την
διεκπεραίωση εξωτερικών υποθέσεων.
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Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε ένα σπίτι, όταν είσαι εκτός και μένεις στο
νοσοκομείο μέρες είναι δύσκολο αν δεν έχεις ανθρώπους. Τι θα κάνεις; Ποιος
θα σου μαγειρεύει; Θ20
Η Ε. ήταν ένα παιδάκι που ήταν λίγο δύσκολο στο θέμα του φαγητού. Δεν ήθελε
να τρώει μέσα από το νοσοκομείο, δεν ήθελε να ακουμπάει πράγματα του
νοσοκομείου. Δηλαδή είχα από πίσω την μαμά μου, με βοηθούσε, τον αδερφό μου
που ήτανε κάθε μέρα στο νοσοκομείο, ε που της έφερνε αυτά που ήθελε να φάει.
Θ16
Άλλες φορές να μου φέρουν φαγητό οι συγγενείς ή να κάνω δουλειές. Είχα την
απόλυτη υποστήριξη σε όλα. Ήμουν πολύ τυχερή σε αυτό. Θ1
Είναι η καθαριότητά του, δηλαδή τα ρούχα του να είναι αποστειρωμένα. Πολύ
καλό σίδερο. Θ18
Βοηθούσανε στην μεταφορά του παιδιού γιατί δεν οδηγάω. Θ11
Επειδή δεν έχω λείψει ποτέ από δίπλα του, δεν τον άφηνα ούτε να πάω στο
περίπτερο που ήταν δίπλα στο νοσοκομείο, ποτέ. Οπότε έτρεχαν οι θείες μου,
γιατί δεν είχα τα αδέλφια μου εδώ, την οικογένειά μου και δεν μου έλειπε τίποτα,
ότι χρειαζόμασταν το είχαμε εκεί. Θ19
Πολλές φορές υπήρξε ανάγκη κάλυψης των γονιών στο νοσοκομείο και
φροντίδας του παιδιού που νοσηλευόταν προκειμένου οι γονείς να ξεκουραστούν, να
γυρίσουν για λίγο στο σπίτι ή να φροντίσουν τα άλλα παιδιά.
Εκεί όμως βρίσκεις κάποια στιγμή που το παιδί ξεκουράζεται και έχεις ένα κενό.
Είσαι μέσα σε ένα δωμάτιο, θες να βγεις λίγο έξω. Δεν μπορείς όμως να αφήσεις
το παιδί μόνο του. Εκεί δεν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι, από το νοσοκομείο
δηλαδή, εκεί θέλεις έναν άνθρωπο να έχει το νου του, να σε ειδοποιήσει αμέσως.
Α14
Στην ουσία η μεγαλύτερη ανάγκη ήταν αυτή, η κάλυψη παρουσίας στο
νοσοκομείο. Ώστε να γίνει όσο πιο ανθρώπινη γίνεται η ζωή μας. Α20

147

Μια σημαντική ανάγκη των γονιών αφορούσε τη φροντίδα των υγιών παιδιών.
Η νοσηλεία του παιδιού που νοσούσε απαιτούσε την παρουσία τους στο νοσοκομείο
για μεγάλα χρονικά διαστήματα και για εκείνους που είχαν και άλλα παιδιά η ύπαρξη
ενός δικτύου που θα μπορούσε να καλύψει τόσο πρακτικές όσο και συναισθηματικές
ανάγκες των υγιών παιδιών ήταν αναγκαία.
Ήταν λογικό ότι θα ρίχναμε το βάρος στην Π. αλλά είχα και ένα άλλο παιδί
πίσω. Ήξερα, όμως, ότι θα βρει ένα πιάτο ζεστό φαί, θα είναι τα ρουχαλάκια του
πλυμένα, το σπίτι μαζεμένο. Θα λείπαμε φυσικά εμείς, αλλά δεν του λείπανε και
αυτά. Θ2
Την στήριξη προς εμάς, εντάξει, πιστεύω ήτανε καλή και με το μεγάλο το παιδί
σταθήκανε όλοι, όσοι, όσο μπορούσανε. (..) Γιατί μπορούσαμε να ήμαστε πιο
άνετοι ξέροντας ότι η Σ. ήτανε…. περνούσε καλά εκεί που ήτανε σε μια ξαδέλφη,
σε μια θεία, κάπου. Α10
-Από το κοινωνικό σας περιβάλλον, από τους φίλους σας, από οικογένειά σας,
ποιες ήτανε οι ανάγκες σας την περίοδο που νοσηλευόταν η Δ.;
-Να έχουν τον Π. μου καλά. Να είναι καλά και να είναι χαρούμενος και μην
καταλαβαίνει αυτό που ζούμε. Γιατί εμείς ήμασταν συνέχεια από κει,
κοιμόμασταν εκεί στο ογκολογικό ε και ήθελα να είναι από δω και να είναι καλά
με τον Π. Εμένα με ένοιαζε πάρα πολύ ο Π. Θ12
Εμένα με την Δ. με στήριξαν πάρα πολύ. Οι φίλοι μου την έπαιρναν να πηγαίνει
βόλτα με τα παιδιά τους. Δηλαδή προσπαθούσαμε να μην υπάρχει αυτή η βαριά
ατμόσφαιρα που επιφέρει μια τέτοια ασθένεια. Εκεί, λοιπόν, βοηθηθήκαμε πάρα
πολύ. Θ20
Οι γονείς μου, οι οποίοι, δεν μπορώ να πω, μας βοήθησαν πάρα πολύ τα τρία
χρόνια που ήταν άρρωστο το παιδί, ουσιαστικά είχαν ξεσπιτωθεί έτσι; Που
μένανε Αθήνα δηλαδή, αλλά ξέρανε, ας πούμε, ότι εγώ θα έρθω με την Ι. στο
νοσοκομείο. Ερχόντουσαν από τις επτά το πρωί που θα έφευγα εγώ για να είναι
σπίτι να ετοιμάσουν το γάλα, να φτιάξουν τις τσάντες για το σχολείο, να φτιάξουν
φαί για τις μεγάλες και τα λοιπά. Θ4
Πίνακας 7.11: Πρακτικές ανάγκες
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• Οικονομική βοήθεια
• Μεταφορά στο νοσοκομείο
• Βοήθεια σε οικιακά ζητήματα
• Κάλυψη γονιών στο νοσοκομείο
• Φροντίδα υγιών παιδιών

Β.2 Κοινωνικό δίκτυο και συναισθηματική στήριξη
Β.2.1 Μοίρασμα
Οι ανάγκες των γονιών για συναισθηματική στήριξη σχετίζονταν με την ύπαρξη
ενός δικτύου που θα βρισκόταν σταθερά κοντά τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της
ασθένειας του παιδιού. Πολλοί γονείς ανέφεραν ότι ήθελαν να μοιράζονται αυτό που
περνούσαν με τους σημαντικούς άλλους της ζωής τους.
Κάποια στιγμή, όταν είναι τόσο βαρύ το φορτίο, έχεις ανάγκη να το μοιραστείς
με κάποιον. Α4
Σε αυτές τις στιγμές χρειάζεσαι να νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος. Έχεις να παλέψεις
με κάτι. Εντάξει, έστω και μια κουβέντα ή ένας άνθρωπος που θα έρθει να σε δει,
ε να σου φέρει ένα κουλουράκι είναι κάτι εκείνη την ώρα για σένα. Θ7
Εμένα με στήριξε η οικογένειά μου, μας στήριξαν πολύ όλοι μας οι φίλοι.
Αισθανόμουν ότι όλο αυτό το μοιραζόμουν με πάρα πολύ κόσμο. Θ20
Η έννοια του «μοιράσματος», όπως περιγράφηκε από τους γονείς, γινόταν
αντιληπτή μέσω των συχνών επισκέψεων στο νοσοκομείο, των τηλεφωνικών
επικοινωνιών και της σταθερής παρουσίας του κοινωνικού δικτύου κοντά στους γονείς.
-Τι θα ήταν για εσάς πραγματική στήριξη;
-Και να με βοηθήσει και ψυχικά. Ένα τηλέφωνο κάθε μέρα να συζητήσουμε.
Να έρχεται εκεί, να έχω την στήριξή του σε όλα. Α17
Υπήρξαν πολλά άτομα, μόνο και μόνο με την αδιαφορία τους και με την αποχή
τους νομίζω. Δεν ήθελα κάτι υλικό από αυτούς αλλά θα ήθελα απλά έστω ένα
τηλέφωνο, ένα κάτι. Θ3
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Κάποιοι γονείς είχαν ανάγκη να είναι κοντά σε φίλους όποτε έβρισκαν λίγο
χρόνο ελεύθερο. Αυτό μπορεί να ήταν αργά τη νύχτα όταν κοιμόταν το παιδί ή
οποιαδήποτε άλλη στιγμή μπορούσαν να φύγουν από το νοσοκομείο. Το κοινωνικό
δίκτυο θεωρήθηκε υποστηρικτικό στις περιπτώσεις εκείνες που προσαρμοζόταν στο
απαιτητικό πρόγραμμα των γονιών και προσέφερε στήριξη όταν τη χρειάζονταν οι
γονείς.
Είχα ανάγκη ένα φίλο να έρθει στο σπίτι την ώρα αυτή που φτάνω 23.30-00.00,
να φάμε, που τι να φάμε εκείνη την ώρα, να μιλήσουμε, να πιούμε ένα ποτήρι
κρασί, να μιλήσουμε για το θέμα, να μπορέσουμε να το πιάσουμε από όλες τις
οπτικές του. Θ1
Επίσης ήταν οι νονές του, οι οποίες είναι μικρά κορίτσια, που μέσα σε αυτή τη
δυσκολία ήταν οι πρώτες που ερχόντουσαν σε όποια περίπτωση. Πρωί, μεσημέρι,
απόγευμα, βράδυ, ένα μήνυμα θα έστελνα και ήταν εκεί. Θ18
Η ουσιαστική παρουσία των σημαντικών άλλων στη ζωή των γονιών και η
προσφορά βοήθειας έδινε κουράγιο στους γονείς να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που
ενείχε η περίοδος αυτή.
Από την δική μου την μεριά είχα πολύ υποστήριξη και τα αδέρφια μου, όλους
συνέχεια μαζί. (..) Μια μέρα μου λέει ο αδερφός μου ο μεγάλος: «Μ.» μου λέει
«Να σου πω κάτι; Μπορεί να είσαι πολύ καιρό εδώ μέσα, δεν ξέρουμε, μακάρι ο
Μ. να γίνει καλά. Εδώ είμαστε εμείς». Μου δώσανε ένα κουράγιο περισσότερο.
Αυτοί με στήριζαν συνέχεια. Α3
Είδα πραγματικά πάρα πολύ ανθρωπιά, αγάπη. Ήταν συνεχώς δίπλα μας. Εκεί
βρήκα πολύ δύναμη και κουράγιο, μέσω και των στενών μας φίλων αλλά και
ευρύτερα ανθρώπων που.., συνεργατών που ήταν στο ευρύτερο περιβάλλον, που
δεν το περίμενα. Ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Θ21
Οι πολύ κοντινοί μας άνθρωποι, συντετριμμένοι και αυτοί, δίπλα μας. Ήμασταν
καλά μεταξύ μας και μπορέσαμε και το αντιμετωπίσαμε. Ωστόσο, αν
χρειαζόμασταν κάτι, τους αισθανόμασταν δίπλα μας. Ξέραμε ότι ήταν δίπλα μας.
Α21
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Την παρουσία τους χρειαζόμουνα. Είχα ανάγκη την παρουσία τους, να μιλήσω,
να πω κάτι άλλο εκτός από αυτό ή να συζητήσω γι’ αυτό. Θ9
Β.2.2 Σεβασμός στις ανάγκες των γονιών και του παιδιού
Μια σημαντική παράμετρος που επισήμαναν οι γονείς προκειμένου να είναι
υποστηρικτικό το κοινωνικό δίκτυο αφορούσε το σεβασμό στις ανάγκες τις δικές τους
και του παιδιού. Η παρουσία, το μοίρασμα και η προσφορά βοήθειας έπρεπε να είναι
προσαρμοσμένα στις ανάγκες του γονιού, του παιδιού και στην ιδιαιτερότητα της
κατάστασης.
Η ανάγκη μου, για να μπορέσω κάπως να ξεφεύγω, ήτανε να δω κάποιον μπροστά
μου και να ξεσπάσω. Όχι. Να φωνάζω. Να τον βρίζω, να του φωνάζω. (….)
Δηλαδή ερχόταν η αδερφή μου και της έλεγα: «Γιατί μου το έκανες αυτό; Γιατί
μου το άφησες αυτό έτσι;» Και μετά την έβριζα. (..) Και όμως, αυτό με βοηθούσε
πολύ. «Και ήμουν εκεί» λέει «για να μπορέσω να είμαι εκεί να με χτυπάς, να
χτυπάς, να χτυπάς, να χτυπάς όσο θέλεις εσύ». Θ6
Όταν τα άτομα του κοινωνικό δικτύου δεν λάμβαναν υπόψη τις ανάγκες των
γονιών, τα σχόλια τους και οι συμπεριφορές τους είχαν αρνητικό αντίκτυπο στους
τελευταίους.
Χρειαζόμουν ανθρώπους που να με καταλαβαίνουν, που να μη μου λένε: «Άντε
θα περάσουν όλα και όλα θα τα ξεχάσεις» γιατί δεν το ήθελε και η ίδια. Δηλαδή,
όταν της έλεγαν ότι όλο αυτό θα το περάσεις, «θα περάσει βρε Π. μου και θα το
ξεχάσεις», την έβλεπα ότι δυσανασχετούσε γιατί πάντοτε, ιδίως μετά το
χειρουργείο ας πούμε, θα είχε τα σημάδια από το χειρουργείο. Δεν μπορεί να τα
ξεχάσει. Δε θα ήταν το ίδιο. Θ2
Υπήρχαν κάποιοι άλλοι που ενώ δεν μας είχαν πάρει ποτέ τηλέφωνο μας έπαιρναν
κάθε μέρα και μας ρωτούσαν λεπτομέρειες και λεπτομέρειες και μας κούραζαν
αφόρητα. Θ22
Κάποια στιγμή έφτασα, λίγο πριν την μεταμόσχευση, γύρω στα μέσα με τέλη
Μαρτίου, να τους πω δε θέλω να ξαναπατήσετε. Είχα τους θείους, είχα τους
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γονείς, ερχόντουσαν και θρονιαζόντουσαν και έτρωγαν εκεί, έβλεπαν τα τούρκικα
εκεί, γέροι, ε…, έπαιζαν, έπιναν καφέ, ε…, έβγαιναν έξω, ξανάμπαιναν. Θ1
Δηλαδή μου λέγανε κάτι κουφά. Με πείραζαν αυτά. Δηλαδή δεν βλέπανε, δεν
ψάχνανε μια ουσιώδη κατάσταση, να μου πεις: «Ξέρεις, εκεί θα πας εκεί, θα
κάνεις», να με βοηθήσουνε και εμένα, ήμουνα μικρή. Θ13
Β.2.3 Σεβασμός στις επιλογές των γονιών
Η διαχείριση της ασθένειας συνοδευόταν από πολλές αλλαγές στη ζωή των
παιδιών αλλά και των γονιών. Για τα παιδιά που είχαν κάνει μεταμόσχευση μυελού των
οστών υπήρχαν αυστηρές οδηγίες που έπρεπε να ακολουθηθούν προκειμένου να μην
κινδυνεύουν από τη μετάδοση μικροβίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς
επιθυμούσαν από το κοινωνικό τους δίκτυο να αποδεχθεί με κατανόηση την αναγκαία
απομάκρυνσή τους και να βρίσκεται διακριτικά κοντά τους.
Εκείνη την περίοδο ήτανε ανοσοκατεσταλμένος, οπότε θα έπρεπε να
αποφεύγουμε διάφορα μικρόβια και τέτοια. Είχαμε ζητήσει και το σεβάστηκαν σε
όσους το είπαμε, ήταν ελάχιστοι αυτοί που είπαμε εμείς να έρθουν ή να… Όμως
είχαμε… ότι και να θέλαμε σε όλα τα άλλα θέματα ήτανε παρόν. Θ11
Πολλοί γονείς ανέφεραν ότι ενώ βίωναν έναν «Γολγοθά» κατέβαλλαν μεγάλες
προσπάθειες να μην επιβαρύνουν συναισθηματικά το παιδί και να του εξασφαλίσουν
συναισθηματική σταθερότητα και ασφάλεια. Για να το επιτύχουν είχαν μάθει να
«παίζουν θέατρο», όπως αναφέρθηκε από πολλούς, μπροστά στο παιδί. Προκειμένου
να είναι υποστηρικτικό το κοινωνικό δίκτυο έπρεπε να ακολουθεί τη γραμμή που είχαν
χαράξει οι γονείς και να μην εκφράζουν αρνητικά συναισθήματα μπροστά στο παιδί.
Γιατί είχα δώσει κ εγώ εντολή, όποιος μπορεί και έρθει και μπορεί να κάνει τον
καραγκιόζη, να έρθει. Χωρίς παρεξήγηση, δε θα έρθει όποιος… Δεν μπορούσα
ότι έχτιζα όλη την ημέρα και προσπαθούσαμε να έχουμε το παιδί σε μια φάση, ναι
μεν περνάς μια δύσκολη φάση αλλά εντάξει… Να έρχεται, ας πούμε, και να βλέπει
το παιδί και να χτυπιέται. Θ2
Ερχόντουσαν, δηλαδή, τους έβλεπα έκλαιγαν και τους έλεγα: «Έξω από το
δωμάτιο. Δε θα κλαίτε μπροστά στο παιδί.» Θ13
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Όταν έρχεται ένας συγγενής σου, ας πούμε, και πάει μέσα και αρχίζει τα κλάματα,
τι να το κάνεις; Δε μπορούσα να βλέπω τέτοιες καταστάσεις. Ούτε το παιδί το
ήθελε, ούτε εγώ το ήθελα. Θ17
Β.2.4 Καθοδήγηση
Πολλοί γονείς επιθυμούσαν να έχουν τους δικούς τους ανθρώπους κοντά τους,
να μπορούν να τους μιλήσουν για το παιδί, την ασθένεια και για όλη αυτή την
δοκιμασία που περνούσαν. Πολλές φορές χρειάζονταν καθοδήγηση καθώς έπρεπε να
πάρουν σημαντικές αποφάσεις αλλά η πίεση, η συναισθηματική φόρτιση, η σωματική
και συναισθηματική εξάντληση δεν τους επέτρεπαν να σκεφτούν καθαρά.
Μετανιώνω μερικές φορές που όταν μου είπανε για το χειρουργείο δε με
ταρακούνησε κάποιος, γιατί έχω μεγάλο σόι, να μου πει: «Βιοψία». Να μου πει:
«Πάρε κι άλλη δεύτερη γνώμη». Γιατί εκεί μου είχανε πει σε τρεις μέρες θα φύγει
ο όγκος, θα κατέβει στον αυχένα, θα κλείσει και θα πεθάνει. Δεν ήρθε κάποιος
να με ταρακουνήσει και να μου πει: «Ξύπνα. Πάρε κι άλλη μια γνώμη. Θέλει
βιοψία.» Θ13
Εκείνη την περίοδο χρειαζόμασταν ένα χέρι βοηθείας. Να μας πει κάποιος εάν
αυτό.. Αν μπορούσαμε να πάμε κάπου αλλού και αν ήτανε κάπως αντιμετωπίσιμο.
Α10

Β.2.5 Διαφυγή από την πραγματικότητα
Για κάποιους γονείς η συνεχής συζήτηση για την ασθένεια του παιδιού ήταν
κουραστική. Όπως ανέφεραν χρειάζονταν ανθρώπους κοντά τους οι οποίοι θα τους
βοηθούσαν να ξεφύγουν για λίγο από την πραγματικότητα που ζούσαν και από τους
οποίους θα αντλούσαν δύναμη για να συνεχίσουν.
Άλλες φορές χρειαζόμουν να πω άλλα πράγματα να μου ξεφύγει το κεφάλι. Όταν
όλα πήγαιναν τέλεια μετά τη μεταμόσχευση ε.., να μπω στο ρυθμό μιας νορμάλ
ζωής οπότε να το μεταδώσω στο παιδί βγαίνοντας από τη μεταμόσχευση. Θ1
-Με ποιο τρόπο σας βοήθησαν, ποιες ήταν οι ανάγκες σας;
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-Με το να μιλάμε. Με το να μιλάμε και ξέρω εγώ, πως να το πω; Να διώχνω τους
φόβους μου. Να ελπίζω, δηλαδή, να πάνε όλα καλά. Θ10
Β.2.6 Φροντίδα παιδιού
Καθώς μέγιστο μέλημα των γονιών ήταν πάντα η φροντίδα του παιδιού,
επιθυμούσαν το κοινωνικό τους δίκτυο να είναι κοντά στο παιδί που νοσεί,
φροντίζοντας για τις ανάγκες του και διασφαλίζοντας την ύπαρξη, στο βαθμό που ήταν
δυνατό, μιας φυσιολογικής ζωής.
Ήτανε συνέχεια δίπλα στο παιδί. Δηλαδή, το παιδί παρόλο που ήτανε συνέχεια
μέσα σ’ ένα νοσοκομείο δεν αισθάνθηκε ότι ήτανε απομονωμένος. Α6
Γ. Προσωπικό Υγείας
Μετά την ανακοίνωση της ασθένειας οι γονείς περνούσαν πλέον μεγάλα
χρονικά διαστήματα στο νοσοκομείο. Καθώς για πολλούς γονείς το νοσοκομείο είχε
γίνει το δεύτερο σπίτι τους, η επαφή με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που
φρόντιζαν το παιδί και η σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα σε αυτούς και τους γονείς
αναδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική για τους τελευταίους.
Πολλοί γονείς είχαν εμπειρία από διαφορετικά τμήματα του ίδιου νοσοκομείου
ή και από διαφορετικά νοσοκομεία, καθώς το παιδί είχε νοσηλευτεί σε διαφορετικούς
χώρους, σε κάποιες περιπτώσεις και στο εξωτερικό. Η εμπειρία αυτή τους επέτρεπε να
έχουν ένα μέτρο σύγκρισης και να διακρίνουν τις συμπεριφορές εκείνες που ήταν
υποστηρικτικές.
Άρα εγώ που είδα και στην Γερμανία δεν είχε καμία σχέση, παρόλο που ήμασταν
ξένοι, αλλοδαποί, εγώ αισθάνθηκα εκεί σαν στο σπίτι μου. Αισθάνθηκα μία
ασφάλεια. Θ27
Με το _ (αναφορά στο τμήμα), γιατί εκεί ξεκινήσαμε, καθόλου ευχαριστημένη
από τους γιατρούς. Εγώ, δηλαδή, καθόλου. Ήταν ένας που δε θυμάμαι το όνομά
του, είχα πει θα του έκανα και καταγγελία αλλά μετά μπλέξαμε και με άλλα (…)
Ο τρόπος, όμως, που σου το έλεγαν ήταν πολύ άσχημος. Και γι’ αυτό μετά όταν
πήγαμε στο _ (αναφορά στο τμήμα), με την κυρία Κ., δεν έχω να πω…. Τι να σας
πω. Ήταν άνθρωποι. Μας έβλεπαν σαν ανθρώπους. Το ήξεραν και εκείνοι ότι το
παιδί δε θα γλύτωνε. Ήταν ο τρόπος που σου μιλούσαν. Θ25
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Οι παράγοντες που επηρέασαν την στήριξη που έλαβαν από το προσωπικό
υγείας σχετίζονταν με: α) το ειλικρινές ενδιαφέρον που εισέπραξαν από το προσωπικό,
β) τη σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στο παιδί και το προσωπικό, γ) τη σχέση που
αναπτύχθηκε ανάμεσα στους ίδιους και το προσωπικό (Πίνακας 7.12).
Πίνακας 7.12:Παράγοντες που καθόριζαν τη στήριξη από το προσωπικό υγείας
•

Ειλικρινές ενδιαφέρον

•

Σχέση προσωπικού με παιδί

•

Σχέση προσωπικού με γονείς

Γ.1. Ειλικρινές ενδιαφέρον
Βασική προϋπόθεση προκειμένου να είναι το προσωπικό του νοσοκομείου
υποστηρικτικό ήταν να στέκεται με ειλικρινές ενδιαφέρον απέναντι στο παιδί. Όταν οι
γιατροί και οι νοσηλευτές βρίσκονταν κοντά στο παιδί με συμπόνια και διάθεση να το
βοηθήσουν οι γονείς αισθάνονταν ασφάλεια και ευγνωμοσύνη.
Ενδιαφερθήκανε από την πρώτη στιγμή και για το παιδί και για μας. Μόνο
ευχαριστώ μπορώ να πω σε αυτούς τους ανθρώπους. Θ11
(..) όταν μπήκαμε στο νοσοκομείο ήταν Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο
που ήταν όλα, ε υπολειτουργούσανε και ήταν εκεί, δίπλα μας. Ερχότανε ακόμα
και αυτοί που ήταν σε άδεια να δούνε το μωρό, να δούνε πως… Ότι πρέπει
δηλαδή, ήτανε δίπλα μας. Θ12
Υπήρχε ενδιαφέρον, όπως για όλα τα παιδιά. Αντιλαμβάνεσαι έναν άνθρωπο ο
οποίος εργάζεται και προσπαθεί να προσφέρει το κάτι παραπάνω. Είναι και αυτοί
εργαζόμενοι, είχαν πολύ καλή διάθεση, να βοηθήσουν. Α20
Αισθάνθηκα φροντίδα, αισθάνθηκα ενδιαφέρον, αισθάνθηκα πόνο, συμπόνια, όχι
οίκτο. Θ18
Άριστη, άριστη, υποδειγματική. Τους θυμάμαι με αγάπη όλους. Και παρά το
γεγονός ότι ξέραμε από την αρχή ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα επιτυχίας
(…)Εγώ, επειδή για 6 μήνες και 14 ώρες ήμουν συνέχεια μαζί της, διαπίστωσα
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ότι για τα 22 παιδιά που εγκαινιάσαμε το τμήμα γιατροί και νοσηλευτές
υπερέβαλλαν εαυτόν. Α15
Γ.2 Σχέση προσωπικού με το παιδί
Σε πολλές περιπτώσεις, παράλληλα με το ενδιαφέρον που εισέπραξαν από το
προσωπικό του νοσοκομείου, οι γονείς είδαν να αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη σχέση
ανάμεσα στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το παιδί.
Αυτό το κουβαλάω σαν προίκα στη ζωή, αυτό που βίωσα και εγώ και το παιδί.
Το παιδί βίωσε μια απίστευτη τρυφερότητα από τους γιατρούς και από το
νοσηλευτικό προσωπικό. Θ19
(..) αυτό που έκαναν στον Μ. και την πρώτη μέρα και να τον αγαπήσουν, για μένα
ήτανε πολύ σημαντικό. Α3
Καταρχήν ενδιαφέρονταν για το παιδί. Το παιδί τους γνώριζε με το όνομά τους.
Μπαίνανε μέσα και δε σου κάνανε το τυπικό θα σου πάρω αίμα και τελείωσε. Θα
παίζανε, θα του μιλάγανε. (..) Τους ήξερε όλους με το όνομά τους. Τους άκουγε
από το διάδρομο και φώναζε Κωνσταντίνα, Λιάνα, Γιώτα, χωρίς να τους δει, από
τις φωνές. Που σημαίνει τι; Ότι είχε μια άψογη σχέση και ότι τους ήθελε. Τους
φώναζε. Θ10
Πάρα πολύ καλή. Ίσα ίσα που κάποιοι νοσηλευτές την αγαπούσαν πάρα πολύ.
Έμπαιναν πάντα μέσα με το χαμόγελο, να γελάσει. Θ16
Η σχέση αυτή εκτιμήθηκε πολύ από τους γονείς καθώς το παιδί εισέπραττε
αγάπη στο νέο αυτό περιβάλλον. Σε πολλές περιπτώσεις η σχέση αυτή έπαιζε
καταλυτικό ρόλο στην ποιότητα ζωής που είχε το παιδί στο νοσοκομείο.
Τι να σας πω για το νοσηλευτικό προσωπικό; Τον Μ. (νοσηλευτής); Ο Μ. ήταν ο
μεγάλος έρωτας της Δ. Ήθελε να τον παντρευτεί. Και το τελευταίο δεκαπενθήμερο
που ήμασταν στο νοσοκομείο, που ήταν φριχτό, να τον έχει καλά ο θεός όπου και
αν είναι. Τι να πω. Την έκανε να είναι ευτυχισμένη. Θ20
Ερχότανε ο κύριος ο κύριος Δ. μέσα και του έκανε κόλλα πέντε. Αυτό για μένα τι
ήτανε; Μεγάλη χαρά που ερχότανε, δεν του έλεγε γύρνα να σε εξετάσω ή έφαγες
τίποτα; Του έλεγε: «Κόλλα πέντε». Θ6
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(..) Τι να πω; Το προσωπικό που ήτανε ευχάριστο, που βοηθούσαν και έφτιαχναν
την διάθεση των παιδιών; Που τα απασχολούσανε; Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ
να πω τίποτα. Θ14
Ερχόταν (ο γιατρός), έλεγε: «Έλα ρε Δ. να πούμε για τις ομάδες.» Καθόταν,
παρόλο που και αυτός είχε πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας. Καθόταν στην άκρη του
κρεβατιού να του πει λίγο για τον Ολυμπιακό και μετά ρώταγε ο Δ. «Πότε θα
φύγω κύριε Μ.;» Και έλεγε: «Εντάξει, θα κάνω ότι μπορώ, θα βρω τη διευθύντρια
και θα βάλω λόγια να βγεις νωρίτερα.» Δεν το έκανε, δεν μπορούσε, αλλά μόνο
και μόνο που το έλεγε και ένιωθε ότι έχει έναν σύμμαχο. Έναν σύμμαχο. Θ27
Όπως ανέφερε μια μητέρα ο τρόπος που στέκεται το προσωπικό του
νοσοκομείου απέναντι στα παιδιά μπορεί να αποτελέσει πολύ σημαντική βοήθεια στη
δοκιμασία που περνάνε.
Πάντως, θέλω να πω ότι όταν τα παιδιά έχουν σωστή αντιμετώπιση μέσα σε
αυτόν τον Γολγοθά που περνάνε, έχουν μια μικρή τύχη. Βοηθάει πολύ στην
ψυχολογία τους. Θ19
Οι γονείς, αντιθέτως, που δεν ένιωσαν τη δημιουργία αυτής της ιδιαίτερης
σχέσης ανάμεσα στα παιδιά και στο προσωπικό υγείας εκφράστηκαν με απογοήτευση
για το γεγονός καθώς θεωρούσαν ότι η ιδιαιτερότητα της κατάστασης απαιτούσε και
την ύπαρξη ιδιαίτερων συνθηκών, διαφορετικών από αυτές που επικρατούσαν στα
άλλα νοσοκομεία. Οι τυποποιημένες συμπεριφορές του προσωπικού υγείας απέναντι
στα παιδιά και η απουσία προσωπικής σχέσης είχαν αρνητικό αντίκτυπο στους γονείς
οι οποίοι αισθάνονταν ότι δεν αναγνωριζόταν το παιδί τους ως ξεχωριστή ύπαρξη.
(..) κάποιες φορές αισθανόμουνα, δηλαδή όταν έχεις ένα τέτοιο πρόβλημα με το
παιδί σου θεωρώ ότι κάποιες στιγμές η αντιμετώπιση ήταν λίγο ψυχρή από
κάποιους (..). Εντάξει αισθανόμουνα, ναι κάποιες φορές να είναι πιο ζεστοί σε
σχέση με το παιδί. Υπήρχαν νοσηλεύτριες που ήτανε πάρα πολύ με τα παιδιά,
ξέρετε, τους μιλούσανε και ήταν άλλες που ήταν πολύ απόμακρες και αυτό δε μου
άρεσε. Ειδικά σε τέτοια παιδιά που έχουν θέμα, θεωρώ ότι πρέπει να έχουν
κάποια ιδιαίτερη αντιμετώπιση; Δεν ξέρω, πιο ζεστή αντιμετώπιση και όχι ψυχρά
επαγγελματικά, ήρθαμε, πήραμε, φύγαμε. Θ10
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Εντάξει, πιστεύω στην _ (αναφορά στο τμήμα), δεν μου άρεσε. Ήτανε ξέρεις πολύ
τυπικοί, τα βλέπανε τα παιδιά σαν αριθμούς, δεν ξέρω. Α8
Μια παράμετρος πολύ σημαντική για τους γονείς ήταν η διασφάλιση
συναισθηματικής ασφάλειας για τα παιδιά, τα οποία βίωναν μια αφύσικη για την ηλικία
τους κατάσταση. Τα μεγάλα χειρουργεία και οι επώδυνες ιατρικές εξετάσεις
προκαλούσαν άγχος στα παιδιά. Καθώς οι γονείς δεν επιτρεπόταν να βρίσκονται κοντά
τους πριν μπουν στο χειρουργείο, θεωρούσαν ότι το προσωπικό θα έπρεπε να κάνει τις
απαραίτητες ενέργειες ώστε τα παιδιά να αισθάνονται κατά το δυνατόν πιο ασφαλή. Οι
γονείς που ένιωσαν ότι τα παιδιά τους βίωσαν φόβο και άγχος, ενώ πίστευαν ότι θα
μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εξέφρασαν της πικρία τους και επισήμαναν ότι το
γεγονός αυτό επιβάρυνε το πένθος τους. Αντιθέτως, η μέριμνα για την συναισθηματική
ασφάλεια του παιδιού επέτρεπε και στους γονείς να αισθάνονται ασφάλεια όσο το παιδί
νοσούσε αλλά και διευκόλυνε το πένθος τους όταν το παιδί είχε φύγει από τη ζωή.
Τα παιδιά μπαίνουν μέσα στο χειρουργείο και μπαίνουν μόνα τους. Τα παίρνουνε
και τα βάζουνε πριν κάνουν αναισθησία. Είναι μωρά παιδιά, φοβούνται. Αν αυτή
τη στιγμή φέρω κάτι, είναι γιατί δε γύρισα να το φιλήσω και φώναζε: «Μαμά»
όταν τον παίρνανε.. Όταν τον παίρνανε για να κάνει μια εξέταση μέσα στο
χειρουργείο. Αυτή είναι η μοναδική στιγμή που φέρω… μαζί μου, γιατί δε
κατανόησαν όταν τον φιλούσα…, τον φιλούσα και ο νοσοκόμος μου τον έπαιρνε.
Αυτό δεν ήθελε. Ήθελε άλλο ένα φιλί. Θ8
Κατέβαινε κάτω στο χειρουργείο, στο φορείο. Εμένα μου επιτρεπόταν να πάω, να
τον ακολουθήσω μέχρι το ασανσέρ. Οπότε εκείνος είχε επιλέξει, «θέλω να είναι
μαζί μου ο κύριος Κ. (γιατρός)». Του είχε εμπιστοσύνη. Ο Κ. ήταν εκεί. Του
κράταγε το χέρι, τον χάιδευε. Του έλεγε: «Θα είμαι μαζί σου.» Θ27
Καθώς η φροντίδα του παιδιού ήταν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, πολύ σημαντική
για τους γονείς, ο τρόπος με τον οποίον το προσωπικό του νοσοκομείου παρείχε αυτή
τη φροντίδα αναδείχθηκε ως μια σημαντική παράμετρος που διευκόλυνε ή δυσχέραινε
την παραμονή τους στο νοσοκομείο και κατά συνέπεια και το πένθος τους αργότερα.
(..) ήταν δύο νοσηλεύτριες (..) που ήταν εξαιρετικές απέναντι στην περιποίηση και
στη φροντίδα του παιδιού. Θ1
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Βλέπανε όλη αυτή την αναστάτωση και μας μετέφεραν σε άλλο δωμάτιο. Οι ίδιοι
οι γιατροί γιατί εκείνη (το παιδί) θεωρούσε ότι θα προσβάλλει τους άλλους αν
πει ότι «Ξέρετε, κάντε λίγη ησυχία γιατί εγώ δεν μπορώ αυτό το μπες βγες μέσα
στο θάλαμο». Ε.., ήταν εξαιρετικοί όλοι οι γιατροί. Θ2
Αλλά για εμένα πιστεύω ότι έχουν δώσει τον καλύτερο τους εαυτό και το καλύτερο
που θα μπορούσαν να κάνουν για το παιδί. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να πάω
να τους ευχαριστήσω. Α23
Και όταν ήρθε ο χειρούργος για να του βγάλει τη γάζα, να το δει, να δει την πληγή
και να το καθαρίσει, έκανε ένα, το έπιασε από δω τη γάζα, την τράβηξε έτσι λες
και ήτανε, δηλαδή, λες και πήρε το κινητό έτσι από δω και το έβαλε εδώ. Με μια
δύναμη, έτσι. «Γιατρέ» του λέει «τι είσαι, γιατρός είσαι ή χασάπης;» (..). Θέλω
να πω ότι από τους γιατρούς επάνω έχω παράπονο, μεγάλο παράπονο. Θ6
(…) ήρθε μια μέρα μια νοσηλεύτρια μέσα και κάτι του έκανε με τα καλώδια, με
την πίεση, με τα αυτά που του παίρνουν κάθε τρεις και λίγο και της φωνάζει και
του λέει αυτή «Ω ρε Ά. και εσύ. Πώς κάνεις έτσι;» Λέει «Αλλάζουμε θέσεις; Έλα
εσύ στην θέση μου» λέει. Αυτά είναι που μου έχουνε, ας πούμε, μου έχουνε
στοιχίσει. Θ6
Γ. 3 Σχέση προσωπικού με τους γονείς
Πολλοί γονείς ανέφεραν ότι στηρίχθηκαν από το προσωπικό του νοσοκομείου
στις περιπτώσεις που ένιωσαν ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές στέκονταν δίπλα τους
με συμπόνια, σεβασμό και ενσυναίσθηση. Στις περιπτώσεις αυτές δημιουργήθηκε μια
σχέση ανάμεσά τους, η οποία ήταν πολύ υποστηρικτική. Σε κάποιες περιπτώσεις οι
γονείς ανέφεραν ότι οι γιατροί ή οι νοσηλευτές είχαν γίνει οικογένειά τους, φίλοι τους
και ένιωθαν ότι είχαν ένα σύμμαχο στο πλευρό τους.
Το ότι ήταν άνθρωποι. Το ότι ανεξαρτήτως ηλικίας ή εμπειρίας, τους έβγαινε από
μέσα η φίλη, η μαμά και η λογική κουβέντα και η ματιά η τρυφερή που δεν
εκφράζεται όμως με λόγια. Θ1
(..) ήταν σαν οικογένεια, ήτανε πολύ φιλικοί, εξυπηρετικοί. Α6
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Εδώ ήμασταν σα μια οικογένεια έτσι; Δεν το συζητάω αυτό δεν, ήμασταν πάρα
πολύ κοντά με τα παιδιά, φίλοι μας. Πολύ απλά φίλοι μας. Α7
(..) από την συχνότητα της επαφής και την βοήθεια τους θεωρώ κάτι παραπάνω
από απλούς υπαλλήλους ενός νοσοκομείου. Για εμένα ήταν φίλοι και οι γιατροί
και το νοσηλευτικό προσωπικό. Α13
Οι γιατροί ήταν άνθρωποι με - Α - κεφαλαίο όμως. (..) Ζούσανε τον πόνο σου
μαζί σου. Θ9
Αντιθέτως, οι γονείς εκφράστηκαν με πικρία στις περιπτώσεις που ένιωθαν ότι
το προσωπικό δεν έδειχνε ενσυναίσθηση και δεν τους συμπονούσε.
Ήταν οι χειρότεροι που έχω συναντήσει. Δηλαδή δε σεβόντουσαν καν ότι εσύ
είσαι μια μητέρα που το παιδί σου είναι δέκα μηνών, δεκατριών όταν κάναμε την
μεταμόσχευση και παλεύει για την ζωή του. Θ9
Ήμασταν απλά ένα περιστατικό για αυτούς. Ήταν αδιάφορη η όλη συμπεριφορά
των γιατρών που υπήρχανε κάτω. Α10
Δεν είναι αν κάνουν καλά την δουλεία τους ναι ή όχι. Απλά δεν έχεις καμιά
συναισθηματική κάλυψη μέσα στο νοσοκομείο. Θ8
Μια ακόμα σημαντική παράμετρος της σχέσης τους ήταν ο σεβασμός προς τους
ίδιους και τις ανάγκες τους. Οι γονείς επιθυμούσαν να αναγνωριστεί από το προσωπικό
ότι βίωναν μια αφύσικη, άκρως επιβαρυντική κατάσταση, να τους δοθεί η κατανόηση
που χρειάζονταν για να μπορέσουν να συνεχίσουν και να γίνουν σεβαστές οι επιθυμίες
τους.
Δε θα πρέπει το προσωπικό, επειδή δεν μιλάνε καλά (τα παιδιά), επειδή
φωνάζουνε, επειδή τέτοιο, να κοιτάνε έτσι, λίγο αφ’ υψηλού. Γιατί το
καταλαβαίνουνε και τα παιδιά και οι μαμάδες. Γιατί; Γιατί έχω την ανησυχία μου
και θα σου πω και μια κουβέντα παραπάνω. Θα στην πω και θα έχω δίκιο να
στην πω, ας είναι άδικο για σένα και για μένα είναι άδικο που βρίσκομαι εδώ
πέρα. Θ8
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Με το προσωπικό συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Αποδέχτηκαν τις αποφάσεις
μας, γιατί κάποια στιγμή πήραμε εμείς αποφάσεις. (..) Σεβάστηκαν την απόφαση
μας και μπορούσα τουλάχιστον δυο μήνες να ζήσω και εγώ με το παιδί μου, με
την οικογένειά μας με όλα. Θ7
Με σεβασμό προς το γονιό, να μας εξηγήσουν, με καλή διάθεση, δεν μας
στραβοκοιτάξαν ποτέ. Δεν ξέρω τι να πω άλλο, οι καλύτερες εντυπώσεις. Α16
Καθώς για τους γονείς ήταν πολύ σημαντικό να βρίσκονται κοντά στο παιδί
εκτιμούσαν όταν το προσωπικό αντιλαμβανόταν και σεβόταν την ανάγκη τους αυτή, η
οποία ήταν ακόμα πιο έντονη όταν το παιδί υπέφερε ή βρισκόταν κοντά στο τέλος της
ζωής του. Σημαντικό ήταν να μπορέσουν να γιορτάσουν μαζί με το παιδί ίσως τα
τελευταία του γενέθλια ή τα τελευταία Χριστούγεννα.
(..) είχε καλύτερη μεταχείριση, δηλαδή με άφησαν να μπω στο χειρουργείο,
κοιμήθηκα με το παιδί μου μέσα στο χειρουργείο, τους έβλεπα πέρα δώθε. Δεν με
αφήσανε να βγω έξω γιατί ξέρανε μπορεί να φύγει η Σ. (..) Με άφησε μέσα ο
γιατρός. Κοιμόμουνα, θυμάμαι, ήτανε με μηχανήματα, με όλα τα καλώδια και εγώ
καθόμουν δίπλα σε μια καρέκλα, επάνω της να με ακούει. Θ13
Γιατί κάναμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στην εντατική και να είναι καλά,
τους χρωστώ ευγνωμοσύνη. Γιατί στο Παίδων, στο _ (αναφορά στο τμήμα), γιατί
με άφησαν και έκανα μαζί του τις τελευταίες γιορτές. Θ19
Σύμφωνα με πολλούς γονείς το προσωπικό υγείας που εργάζεται σε ένα
ογκολογικό νοσοκομείο παίδων πρέπει να διαθέτει δεξιότητες επικοινωνίας και
εξειδικευμένη εκπαίδευση προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αυξημένες
απαιτήσεις του χώρου. Οι δεξιότητες επικοινωνίας που διέθετε ή δε διέθετε το
προσωπικό του νοσοκομείου ήταν μια σημαντική παράμετρος της σχέσης τους με τους
γονείς. Η σκληρότητα με την οποία ανακοινώθηκαν νέα σημαντικά και επώδυνα για
τους γονείς αλλά και η συνολική συμπεριφορά του προσωπικού σε καθημερινά
ζητήματα καθόρισαν τη σχέση τους με τους γονείς και αποτέλεσαν μια ακόμη δυσκολία
που έπρεπε να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν οι τελευταίοι. Πολλοί γονείς
θυμόντουσαν με πικρία σχόλια που είχαν ακούσει από γιατρούς ή νοσηλευτές.
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Αντιμετωπίστηκα απότομα και πάρα πολύ ψυχρά. Μία-δύο περιπτώσεις ήταν
αυτές μεμονωμένες. Ίσως γιατί δεν κατάλαβαν τι ακριβώς ήθελα, ποια είμαι; Μου
μίλησαν με πολύ άσχημο τρόπο, τη στιγμή που ήμουν μια μάνα στη διαδικασία
των τελευταίων ημερών. (..) Δηλαδή διαπίστωσα μια απίστευτη σκληρότητα για
κάτι απλό που ρώτησα. Αυτό το κουβαλάω. (..) Ο τρόπος τους να είναι πιο γλυκός.
Μετράει πάρα πολύ ο τρόπος ειδικά στις δύσκολες στιγμές ενός γονιού. Θ19
Εντάξει, μας ανακοίνωσε ο συγκεκριμένος γιατρός που αρνήθηκε να τον δει, γιατί
για μένα ήτανε άρνηση το να σηκωθεί να φύγει χωρίς το παιδί να έχει τελειώσει
την αιμοληψία του, μου ανακοίνωσε υποτροπή χαμογελώντας. Φοβερός γιατρός
(ειρωνεία), ναι…. Θ11
Το νοσηλευτικό μίλαγε πάλι απότομα, δε μας μίλαγε ωραία (..) δεν είχα καλές
εμπειρίες. Δε θα ξεχάσω ποτέ ένα γιατρό, δε θυμάμαι το όνομά του, θυμάμαι
όμως το πρόσωπο, του οποίου του έλεγα: «Πονάει, πονάει», όταν είχε βγει όλο
αυτό και έρχεται: «Κυρία μου τι θέλετε; Το παιδί σας θα πεθάνει». Έτσι ξερά.
Θ13
Δύο μήνες πριν περίπου ανέβαζε πίεση ο μικρός κάθε πρωί. Και του λέω του
διευθυντή: «Δε δίνεις ένα χαπάκι για την πίεση; Και μου λέει: «Καλύτερα να
πεθάνει τώρα, αφού θα πεθάνει». Γι’ αυτό σας είπα στην αρχή απ’ έξω είναι όλα
ωραία, από μέσα.. ευαισθησία δεν υπάρχει, ανθρωπιά. Α14
(….) και η απάντησή της ξέρεις ποια είναι; Με κοιτάζει και λέει: «Με ρωτάς αν
θα την βγάλει σήμερα;» Έπαθα τέτοιο σοκ, που το σοκ αυτό στην μνήμη μου
είναι χειρότερο από το σοκ της αναγγελίας της υποτροπής μετά την μεταμόσχευση.
(…)Έμεινα άναυδη και αυτή νόμιζε ότι ζητάω και παραπάνω απάντηση και
συνεχίζει και μου λέει: «Σήμερα θα την βγάλει, ε για αύριο δε ξέρω.» Και
σηκώνεται και φεύγει. (..) Εμένα αυτό το σοκ έκανε να μου φύγει τρείς μέρες μετά,
δηλαδή δε θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Θ1
Μια μητέρα ανέφερε τη σκληρή απάντηση που έλαβε από έναν γιατρό όταν του
είπε πως θα απευθυνθεί και αλλού προκειμένου να σώσει το παιδί της.
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Ήταν το μόνο που με πείραξε πάρα πολύ και μια άλλη κουβέντα που άκουσα πάλι
από ογκολόγο, ε όταν είπα ότι θα γυρίσω όλο τον κόσμο για να την κάνω καλά,
μου είπε: «Και στο εξωτερικό νεκροταφεία υπάρχουν.» Θ24
Αντιθέτως, όταν το προσωπικό διέθετε δεξιότητες επικοινωνίας οι γονείς
αισθάνονταν ότι μπορούσαν να διαχειριστούν πιο εύκολα ακόμα και πολύ δυσάρεστα
νέα για την εξέλιξη της υγείας του παιδιού, καθώς όχι μόνο δεν τους στερούσαν τις
τελευταίες ελπίδες, αλλά ένιωθαν ότι δεν τους εγκατέλειπαν.
Μας λέγανε: «Είναι αυτό, δεν έχει καλή.. εε μπορεί και να την χάσετε, θα κάνουμε
τα πάντα, όμως, για σας». Και ήτανε εκεί. Συνέχεια. Δηλαδή εγώ αισθάνθηκα ότι
μπαίνανε και ήτανε άνθρωποι, δεν ήταν ένας παγωμένος γιατρός που σου λέει
αυτό είναι, κάτσε κλάψε και εμείς φεύγουμε. Μας τα λέγανε τα πράγματα όπως
είναι και όπως πρέπει να αισθανθούμε και ήταν όμως εκεί, αισιόδοξοι όλοι…
Αλλά δε τα καταφέραμε. Θ12
Ερχόταν η κα. Μ. (γιατρός) και έλεγε τα ίδια, αλλά με ένα τρόπο που σου έδινε
ελπίδα, ότι εντάξει έχει και αυτό το πρόβλημα, όπως όλα τα άλλα, ε μας
προέκυψε, θα το περάσουμε και θα το ξεπεράσουμε και πάμε παρά πέρα. Θ6
Σύμφωνα με τους γονείς, σε ένα ογκολογικό νοσοκομείο παίδων, όπου παιδιά
μάχονται για τη ζωή τους, θα έπρεπε το προσωπικό να είναι εξειδικευμένο, να έχει
βασικές γνώσεις ψυχολογίας και παιδαγωγικής και να χαρακτηρίζεται από
επαγγελματισμό.
Και το προσωπικό πρέπει να είναι πιο εξειδικευμένο. Δεν μπορεί η νοσηλεύτρια
του Τζανείου να είναι στο Ελπίδα. Ή μια νοσηλεύτρια, ας πούμε, αναίσθητη να
είναι εκεί. Εκεί όσοι πάνε, θα πρέπει να έχουν παιδαγωγικές γνώσεις. Να έχουν
κάνει επιμορφωτικά σεμινάρια. Να αγαπάνε τα παιδιά. Να περνάνε πριν μπουν
από ψυχολογικά τεστ. Αν δεν έχουν αγάπη για τα παιδιά, δεν κάνουν. Ας πάνε
αλλού. Για εμένα πρέπει να αλλάξει όλο το προσωπικό. (..) Και αυτή ήταν η
διαφορά με την Γερμανία. Εγώ δεν λέω ότι ήταν καλοί άνθρωποι στη Γερμανία,
όμως ήταν εκπαιδευμένοι. Πως θα συμπεριφερθούν, πως θα μιλήσουν, τα πάντα.
Θ27
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Οι νοσηλεύτριες απαράδεχτες, ιδίως μια που ήταν εκεί προϊσταμένη δε λογάριαζε
ούτε την ησυχία ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Φώναζε, έκανε, έφερνε το παιδί της
σ’ ένα χώρο αποστειρωμένο. Είναι πράγματα που δε μπορώ να τα ξεχάσω.
Έμπαινες εσύ μέσα και έπρεπε να κάνεις μπάνιο, να βγάλεις ρούχα, να φορέσεις
την ποδιά, την μάσκα. Δεν μπορείς να μου φέρνεις ένα παιδί άρρωστο μέσα στο
χώρο της μεταμόσχευσης. Θ9
Δηλαδή έμπαιναν στο δωμάτιο με το ίδιο θάρρος, τουπέ και άποψη οι
καθαρίστριες, απαράδεκτες, οι νοσηλεύτριες, η προϊσταμένη και οι γιατροί, οι
διευθυντές, οι ειδικευόμενοι, οι πάντες. (..) Ήταν τραγικό. Δηλαδή εάν δεν
υπάρχει εκπαίδευση στο προσωπικό τέτοιων τμημάτων, ειδικά τέτοιων
τμημάτων, που πρέπει να ξεκινάει και να σταματάει ο ρόλος της καθαρίστριας,
της τραπεζοκόμου, της νοσηλεύτριας, όλων και που πρέπει, αυτό είναι και θέμα
αγωγής, αλλά πρέπει να υπάρχουν σεμινάρια, να υπάρχει κάποια εκπαίδευση. Θ1
Δ. Επαγγελματίες ψυχικής υγείας
Σε ότι αφορούσε την ψυχολογική υποστήριξη που προσφέρθηκε στους γονείς
από το εξειδικευμένο προσωπικό του νοσοκομείου αρκετοί γονείς ανέφεραν ότι ήταν
αρνητικοί σε οποιαδήποτε επαφή με επαγγελματία ψυχικής υγείας. Όπως
χαρακτηριστικά ανέφεραν η φύση της κατάστασης που βίωναν καθιστούσε αδύνατη
την ψυχολογική τους υποστήριξη. Επιπλέον, η αφοσίωσή τους στο παιδί και οι
αυξημένες απαιτήσεις της περιόδου δεν τους επέτρεπαν να διαθέσουν χρόνο για τον
εαυτό τους. Τέλος, κάποιοι θεωρούσαν ότι η επαφή με τον ψυχολόγο θα τους επιβάρυνε
συναισθηματικά. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσαν να διαχειριστούν τα συναισθήματά
τους και παράλληλα να στέκονται δυνατοί απέναντι στο παιδί.
Ήμασταν αρνητικοί γιατί πιστεύαμε κανείς δε μπορούσε πραγματικά εκείνη την
στιγμή, εκείνη την εποχή, να καθίσει να μας καθησυχάσει στο πως νιώθαμε εμείς,
να μας καθησυχάσει, να μας πει ότι ο καρκίνος ας πούμε δεν είναι απόλυτος
θάνατος είναι και ίαση. Θ14
Εκείνη την περίοδο δεν ένιωθα να χρειάζομαι στήριξη. Έσφιγγα απλώς τα δόντια
και προσπαθούσα να στηρίξω το παιδί μου. (..) Χρειαζόμουν να μπορώ να παίζω
το ρόλο μου, ότι δεν συμβαίνει κάτι σοβαρό. Δεν ένιωθα ανάγκες, ήμουν εκεί
μόνο για την Ε., δεν υπήρχα για εμένα. Θ24
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-Την περίοδο που νόσησε ο Χ. και ήσασταν στο νοσοκομείο υπήρχε ψυχολόγος;
Υπήρχε η δυνατότητα να μιλήσετε με κάποιον στο νοσοκομείο;
-Ναι, αλλά δεν δεχόμουν εγώ. (..) γιατί ήξερα θα με καταβάλει αυτό και δε θα
μπορούσα να ανταπεξέλθω. Θ3
Για κάποιους από τους γονείς που επιθυμούσαν να έχουν επαφή με ειδικό
ψυχικής υγείας ο περιορισμένος χρόνος που διέθεταν για τον εαυτό τους και τη δική
τους ψυχολογική στήριξη ή η οικονομική τους κατάσταση δεν τους επέτρεπε να
στραφούν σε κάποιο εξωτερικό φορέα, με αποτέλεσμα να βασίζονται στις υπηρεσίες
του νοσοκομείου.
Δεν υπήρχε ο χρόνος εκείνο το διάστημα για να κάτσω να απευθυνθώ κάπου
αλλού, οπότε αναγκαστικά από το νοσοκομείο. Δεν είχα την πολυτέλεια του
χρόνου. Όπως σας είπα εκείνο το διάστημα πηγαίναμε με βάρδιες εγώ και η
γυναίκα μου, είμαστε μισή μέρα ο ένας, μισή μέρα ο άλλος και μαζί πολλές φορές.
Δεν προλαβαίναμε ούτε να κοιμηθούμε, οπότε δεν υπήρχε πολυτέλεια να ψάξω
ούτε εξειδικευμένα πράγματα ούτε τίποτα. Α4
Εμ νομίζω θα έπρεπε να υπάρχει, σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει, μετά είσαι στο
κενό δηλαδή θα διαθέσεις χρήμα και χρόνο να πας που;.. Εκεί που είσαι εκεί και
το βιώνεις μέσα στο χώρο στο νοσοκομείο να υπάρχει κάποιος εκεί, εκείνη την
ώρα. Θ12
Για κάποιους από τους γονείς που ήταν ανοιχτοί στη βοήθεια που τους
προσφέρθηκε από το εξειδικευμένο προσωπικό του νοσοκομείου ή που αναζήτησαν οι
ίδιοι στήριξη από το προσωπικό η εμπειρία δεν ήταν θετική. Τα κύρια αίτια, όπως
αναφέρθηκαν, είναι τα ακόλουθα: (Πίνακας 7.13)
Πίνακας 7.13: Παράγοντες που κατέστησαν δύσκολη τη στήριξη από ειδικό ψυχικής
υγείας στο νοσοκομείο
•

Ανεπαρκής στελέχωση τμήματος

•

Ανεπαρκής διαθεσιμότητα

•

Ελλιπής κατάρτιση προσωπικού ψυχικής υγείας
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Σύμφωνα με τους γονείς, την περίοδο που νοσηλευόταν το παιδί τους δεν
υπήρχε αρκετό προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες τους. Η συχνότητα επαφής και
ο περιορισμένος χρόνος που διέθετε το προσωπικό καθιστούσαν αδύνατη την παροχή
οποιασδήποτε βοήθειας.
Δεν υπήρχε ψυχολόγος στο νοσοκομείο να έρθει να σου μιλήσει. Όλο θα έρθει.
Να μου πούνε πώς να το αντιμετωπίσω, στο παιδί πώς να το λέω. Χανόμουν, δεν
ήξερα πως να τη βοηθήσω. Θ25
Υπήρχε μια κυρία εε ερχόταν εε εντάξει μιλάγαμε, αλλά ήταν ένας άνθρωπος και
για τόσους πολλούς και ….. υπήρχαν και περιπτώσεις ακόμα πιο δύσκολες από
την δική μας, που τι να κάνει και αυτή η έρημη; Πόσους να στηρίξει, πόσους να
δει, σε πόσους να μιλήσει; Γιατί, εντάξει, όταν θες να μιλήσεις με έναν άνθρωπο,
να τον στηρίξεις, χρειάζεσαι και χρόνο. Θ7
Θυμάμαι, εμείς μπήκαμε 18 Αυγούστου, 20 Αυγούστου μπήκαμε στο ογκολογικό.
18 νόσησε το παιδί, 20 μπήκαμε στο ογκολογικό. Λοιπόν, έλλειπε σε άδεια η
κοινωνική λειτουργός. Ξέρεις πότε ήρθα σε επικοινωνία με την κοινωνική
λειτουργό; Τον Οκτώβρη. Και έρχεται και μου λέει: «Ναι, ναι, ναι, πρέπει να σας
δω, δεν προλαβαίνω να..». «Τι δεν προ…; Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν
προλαβαίνεις;» Θ8
Εδώ δεν έχουν προσωπικό, ψυχολόγους. Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει
ψυχολόγος. Σαββατοκύριακο που οι γονείς έχουν λίγο ελεύθερο χρόνο, γιατί δεν
έρχονται οι γιατροί, δεν υπάρχει ψυχολόγος. Α14
-Βλέπεις την, βλέπεις την ψυχολόγο στα εξωτερικά: «Τι κάνετε, πως είστε, πως
πάει το παιδί;». Τελεία.
-Θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα;
-Πραγματική. Δηλαδή…. ήτανε κάτι που θα μπορούσα να το κάνω και εγώ.
Δηλαδή αν δε μπορεί ποτέ αυτή η ψυχολόγος, δε φταίει η γυναίκα προς Θεού
έτσι; (..) Πρέπει να είναι κάποιος που θα μπορέσεις να του μιλήσεις λίγο. Και δε
σου λέω όπως τώρα, δε συζητάω να κάνεις συνεδρία έτσι; Αλλά έστω πέντε, δέκα
λεπτά, που να είσαι, να σου πει ας πούμε «Δώσε το παιδί σε κάποιον και έλα να
τα πούμε» ρε παιδί μου. Θ4
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Σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς αισθάνθηκαν ότι το προσωπικό δε διέθετε την
απαραίτητη για την στήριξή τους κατάρτιση. Η ιδιαιτερότητα του χώρου στον οποίον
βρίσκονταν και της κατάστασης που βίωναν απαιτούσε και ιδιαίτερους χειρισμούς.
Όταν η προσέγγιση από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας δεν πληρούσε
συγκεκριμένες προϋποθέσεις ήταν άστοχη και αναποτελεσματική.
Οι άνθρωποι που πρέπει να είναι μέσα στο νοσοκομείο είτε αφορά συλλόγους είτε
αφορά νοσηλευτές θα πρέπει να είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι. (..) Γιατί τώρα
και το ΚΕΘ και η μεταμόσχευση επάνω και το όλο και το Αγία Σοφία αφού
πρόκειται για τα ίδια ε νοσοκομεία έχουν ψυχολόγους. Ποιος τους αξιολογεί;
Ποιος τους πήρε; Ο πρόεδρος; Το διοικητικό τους αξιολόγησε; Με τι κριτήρια;
Γιατί για μένα δε κάνανε, δε κάνανε κάποιοι. Θ8
Βασική προϋπόθεση για να μπορούν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας να
στηρίξουν τους γονείς ήταν να είναι εκπαιδευμένοι σε θέματα που αφορούσαν τα
χρόνια νοσήματα σε παιδιά, την απώλεια και το πένθος και να έχουν δεξιότητες
επικοινωνίας.
Δεν μπορούσαμε να.., δε ξέρω αν το λέω σωστά, να επικοινωνήσουμε. Ερχόταν
να μας πει αυτό που πρέπει να μας πει σαν ψυχολόγος, ότι πρέπει να κάνουμε
αυτό, ε ήταν σα να ακούγαμε ένα μαγνητοφωνάκι. Και εγώ, δηλαδή, και ναι,
εντάξει, θα πρέπει να πω εντάξει, για να τελειώσουμε να πάμε στον επόμενο. Θ13
Οι ψυχολόγοι, τουλάχιστον αυτοί που ήταν στο νοσοκομείο, δεν είχαν πολλά να
μας πουν. Θυμάμαι όταν ήταν στα τελευταία του το παιδί ήρθε μια κοπέλα. Μου
είπε «Θέλεις να μιλήσουμε;» Της είπα «Δεν έχω ανάγκη αλλά δεν χάνουμε κάτι,
ας μιλήσουμε». Και μου λέει «Είσαι θυμωμένη που έγινε όλο αυτό;» Της λέω
«όχι.» Μου λέει «Δεν τα έχεις βάλει με το θεό;» Της λέω «Όχι, γιατί πιστεύω έχει
λόγο που το κάνει.» Και εκεί πέρα κόλλησε και μου λέει «Εντάξει, δεν έχω τι να
σου πω, αφού δε νιώθεις αυτό το θυμό.» Δηλαδή αν ένιωθα θυμό όλα καλά. Και
σηκώθηκε και έφυγε. Μετά σκεφτόμουν αυτός ο άνθρωπος πως θα με βοηθήσει
εμένα; Θ22
(..) είναι μηδενική η ψυχολογική υποστήριξη που έχουν οι γονείς. Ακόμα….,
χρειάζεται πολύ ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης, τον οποίο όμως τον έχουνε πολύ
λίγα άτομα και των οποίων…. Δεν έχουν πάρει την εκπαίδευση γι’ αυτή. Θ8
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Όπως ανέφεραν πολλοί γονείς, ο ψυχολόγος που επιχειρεί να στηρίξει τους
γονείς των οποίων το παιδί νοσεί από απειλητικό για τη ζωή νόσημα θα πρέπει
πρωτίστως να μπορεί να τους ακούει. Οι ανάγκες διαφοροποιούνταν ανά περίσταση
αλλά και ανά διαστήματα. Τυποποιημένες συμβουλές και σχόλια που απλώς
επαναλαμβάνονταν άφηναν τους γονείς αβοήθητους.
-Τι θεωρείτε ότι έπρεπε να κάνει για να σας βοηθήσει;
-Δε ξέρω, ίσως να μας ακούσει. Νομίζω απλά ότι ήθελε να ….Μας έβλεπε στη
θλίψη μας και ήθελε να βοηθήσει σε εισαγωγικά, αλλά δεν άκουγε αυτό που
λέγαμε. Θ13
Να σας πω, για εμένα ήταν τραγική η ψυχολογική υποστήριξη στο νοσοκομείο.
Όταν, ας πούμε, το μάθαμε, ναι επισκέφθηκα την ψυχολόγο στο νοσοκομείο και
μου είπε: «Εντάξει, όταν κάνατε ένα παιδί υπογράψατε κανένα συμβόλαιο» μου
λέει «ότι δε θα του συμβεί κάτι;» Ε αυτή η προσέγγιση εμένα εξαρχής δεν μου
άρεσε και την απέρριψα. Θ27
Υπήρχε ψυχολόγος. Αλλά για να μας προετοιμάσει για το θάνατο, όχι για να μας
βοηθήσει να σταθούμε στα πόδια μας. Από την πρώτη στιγμή αυτό που μας είπε
ήταν ότι ο Π. θα πεθάνει και να κοιτάξουμε να το αποδεχθούμε. Δεν ξαναπήγα.
Εγώ τότε αγωνιζόμουν, είχα ελπίδες μέχρι την τελευταία στιγμή. Θ28
Για κάποιους γονείς ήταν σημαντικό να παρέχεται ψυχολογική στήριξη στα
παιδιά που νοσηλεύονται. Η στήριξη αυτή, ωστόσο, έπρεπε να παρέχεται από
καταρτισμένο προσωπικό και να είναι προσαρμοσμένη στην ηλικία και στις ανάγκες
του κάθε παιδιού.
Το βασικό δεν ήταν ως προς εμένα. Το βασικό ήταν ως προς το παιδί μου. Από
τη στιγμή που δεν είχε το παιδί μου υποστήριξη θα είχα εγώ; Κανονικά τα παιδιά
θα έπρεπε να έχουν. (..) Εκεί ξέρουν, από ότι έβλεπα εγώ, ήξεραν πως θα
προσεγγίσουν τα μικρά παιδάκια, στους εφήβους κενό. Δεν μπορείς να
προσεγγίζεις έναν νεαρό έφηβο ο οποίος είναι όλη μέρα με τα ηλεκτρονικά (…)Το
να του πεις έλα να παίξουμε ούνο, που το έπαιζε όταν ήταν πέντε, δεν του λέει
κάτι. Θ27
Ε. Θρησκεία-Ιερείς
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Κάποιοι γονείς ανέφεραν ότι αντλούσαν στήριξη από τις θρησκευτικές τους
πεποιθήσεις. Ενώ η πίστη σε μια ανώτερη δύναμη ήταν υποστηρικτική για κάποιους
γονείς υπήρξε μια σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στην δύναμη που αντλούσαν
από τα πιστεύω τους και την στήριξη που έλαβαν από ιερείς. Οι γονείς που
απευθύνθηκαν σε ιερέα που γνώριζαν και είχαν επιλέξει οι ίδιοι ανέφεραν ότι έλαβαν
στήριξη. Κάποιοι γονείς, όμως, που προσεγγίστηκαν από ιερέα μέσα στο νοσοκομείο
ανέφεραν ότι η εμπειρία τους ήταν αρνητική. Σε κάποιες περιπτώσεις οι ιερείς δεν
διέθεταν τις γνώσεις και τις δεξιότητες επικοινωνίας που απαιτούσε η κατάσταση, ενώ
ένας γονιός ανέφερε ότι ήρθε αντιμέτωπος με φυλετικές διακρίσεις.
Και έρχεται τώρα ο μητροπολίτης, σπουδαγμένος, με πάρα πολλά διδακτορικά
και έρχεται. Και της λέει: «Γεια σου παιδί μου. Να σε ρωτήσω, φοβάσαι το
θάνατο;» «Όχι, γιατί;» «Καλά, την ευχή του θεού να έχεις.» .. τι να πω. Θ29
Εμείς ήρθαμε από πάνω Αλβανοί και εμείς εδώ είμαστε ανθρώποι εδώ, αλλά
εκτός δυο περιπτώσεις που ήταν πολύ … δε σημαίνει κάτι για μας. Φέρανε έναν
ιερέα που ήρθε μια μέρα και επειδή έμαθε που είμαστε από Αλβανία δεν έκανε
αγιασμό. Α3
ΣΤ. Γονείς που νοσεί το παιδί τους
Κάποιοι γονείς βρήκαν στήριξη μέσα στο νοσοκομείο από άλλους γονείς των
οποίων το παιδί νοσούσε. Το κοινό βίωμα, οι κοινοί στόχοι και οι αγωνίες έφεραν πιο
κοντά πολλούς γονείς, οι οποίοι ένιωθαν πως είχαν κοντά τους ανθρώπους που
μπορούσαν να τους καταλάβουν. Σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργήθηκαν βαθιές
σχέσεις οι οποίες συνεχίστηκαν και μετά το θάνατο του παιδιού.
Αλλά το ψυχολογικό κομμάτι που υποτίθεται πως το υποστηρίζει κάποιος, το
κάνει μια μαμά με μια άλλη μαμά. Θ8
Η στήριξη ουσιαστικά ήταν από τους γονείς των παιδιών που έπασχαν, που ήταν
μέσα. Α15
Ξέρετε, είναι μια ιδιόμορφη σχέση αυτή. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι συγγενική
η σχέση με τον άλλον, όμως το παιδί που νοσεί το βλέπεις δικό σου. Τον βλέπεις
σαν αδερφό σου αυτόν τον πατέρα, την μητέρα του παιδιού, εγώ έτσι τουλάχιστον
το αντιμετώπιζα. Δεν ένιωθα το εγώ μου έντονα, δεν είμαι εγωίστρια να πω το
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δικό μου παιδί. Όχι. Μα αφού εδώ μέσα είναι χιλιάδες παιδιά, είναι τα παιδιά
μας, όλα αυτά είναι παιδιά μας. Θ14
-Και γι’ αυτό έχω κρατήσει και επαφές με πολλούς γονείς που τα παιδάκια τους
τα έχουνε, με πολλούς γονείς.
-Σας βοηθάει η συναναστροφή με άτομα από το νοσοκομείο;
-Κοίτα, δέθηκες πολύ με ανθρώπους που δεν τους ήξερες γιατί βρέθηκες να είσαι
με έναν άνθρωπο, με μια οικογένεια άλλη, από το πουθενά, από άλλο τόπο, από
άλλα ενδιαφέροντα και να είσαι μαζί. Θ16

Β. ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

7.3 Ανάγκες γονιών στο τελικό στάδιο της ασθένειας
7.3.1 Φροντίδα παιδιού
Την περίοδο που το παιδί βρισκόταν στο τελικό στάδιο μέχρι την στιγμή που
έφυγε από τη ζωή οι ελπίδες για θεραπεία της νόσου είχαν πια εξανεμιστεί για τους
περισσότερους γονείς. Πολλοί ανέφεραν ότι ήταν πολύ σημαντικό για εκείνους να μην
υποφέρει το παιδί καθώς πλησίαζε το τέλος.
Είχα πολύ μεγάλη αγωνία να μην υποφέρει επίσης. Το τελευταίο διάστημα πως
θα έρθει, ας πούμε, το τέλος, μην τραβήξει πολύ και υποφέρει. Και ήρθε σχετικά
γρήγορα, μετά από έναν μήνα. Δεν φάνηκε να είναι ιδιαίτερα επίπονο γι’ αυτόν
και είναι και μια μορφή ανακούφισης, αφού ξέρεις ότι θα τελειώσει. Θ26
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Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο, το παιδί βίωνε έντονο πόνο και υποφέρειν. Σε
αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς αισθάνονταν ανήμποροι να βοηθήσουν το παιδί τους,
ενώ κάποιοι ανέφεραν ότι το να το βλέπουν να υποφέρει έτσι ήταν χειρότερο και από
τον θάνατο.
Τον έβλεπα και δε μπορούσα να βοηθήσω καθόλου, ειδικά τις τελευταίες
δεκαπέντε μέρες κουρέλι γινόμουν. (..) Και δε μπορούσα να τον βοηθήσω και δεν
έτρωγε τίποτα και έλεγε: «Άσε με, καλά είμαι, άσε με, καλά είμαι» γιατί είχε και
αυτό το πράγμα, ποτέ δεν παραπονέθηκε. Και να πόναγε δεν το έλεγε. Και τον
έβλεπα κάθε μέρα. Δηλαδή ένα παιδί που.. και το είχε καταλάβει, ήξερε ότι θα
πεθάνει (…). Περισσότερο στεναχωρήθηκα, τον έκλαψα πιο πολύ αυτές τις μέρες,
παρά μετά που πέθανε. Δηλαδή δε μπορώ να τον θρηνήσω, να τον κλάψω την
ώρα που πέθανε, πιο πολύ πόνεσα και έκλαψα πριν φύγει παρά μετά. Α11
Όταν ιατρικά δεν μπορούσε να γίνει κάτι για την ανακούφιση του παιδιού και
το τέλος ήταν πια κοντά πολλοί γονείς προσδοκούσαν στο θάνατο για να μην υποφέρει
άλλο το παιδί.
Έλεγα μέσα μου: «Γιατί δε φεύγει, αφού τόσο υποφέρει; «Θεέ μου, βοήθησέ την
να φύγει.» Θ21
Ήρθε ένα σημείο και ήρθε η λύτρωση, δεν γινόταν κάτι άλλο. Δηλαδή σε ένα
σημείο λες πραγματικά να την πάρει ο θεός να ηρεμήσει, παρά να περνάει αυτό
το μαρτύριο. Δεν της άξιζε. Α23
Κοίταζα την βροχή απέναντι και σκεφτόμουν και γυρνώ και λέω αν υπάρχει
κάπου θεός, αν υπάρχει και θεωρήσουμε ότι υπάρχει και ξέρει ότι δεν πρόκειται
να γίνει καλά, παρακάλεσα το θεό να έρθει να την πάρει όσο γίνεται πιο γρήγορα
(..) Θ1
Δεν ξέρω, εγώ είχα μια μεγάλη χαρά εκείνη την ώρα, όταν δηλαδή έφυγε το παιδί.
Λέω σταμάτησε να ταλαιπωρείται από αυτό που περνάει. (..) Να φανταστείτε
πήρα τηλέφωνο και είπα σε φίλο που έχει το παιδί του μέσα ότι εμείς τελειώσαμε,
φεύγουμε από δω μέσα. Και μου λέει «Τι λες ρε;» Δεν καταλάβαινε τι ακριβώς
έγινε. Ήξερε, γιατί είμαστε ακόμα φίλοι και μιλάμε. Δεν καταλάβαινε τι εννοούσα.
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Εγώ το έλεγα με μια χαρά εκείνη την ώρα. Δηλαδή είχα μια … ότι το παιδί μου
αυτή την στιγμή έφυγε και σταμάτησε να βασανίζεται. Α12
Ο σεβασμός στο ίδιο το παιδί ήταν ύψιστης σημασίας για τους γονείς και
εμπεριείχε την έννοια της φροντίδας του ακόμα και όταν δεν υπήρχαν ελπίδες ίασης.
(….) άμα τον βλέπατε ξαπλωμένο και είχε αίμα από τα αφτιά, από την μύτη του.
Εκεί ήταν λίγο απεριποίητος, δηλαδή θα μπορούσανε να.. Ερχότανε, γιατί μας
αφήνανε μεσημέρι, βράδυ για λίγο, ερχότανε η Κ. (μητέρα) και καθάριζε το παιδί.
Α11
Η γνώση ότι το παιδί δεν υπέφερε σωματικά ή ψυχικά και ότι έγινε ότι ήταν
δυνατό προκειμένου να ανακουφιστεί από τον πόνο ήταν παρηγορητική για τους γονείς
στο πένθος τους.
Το είχαν κοιμίσει, δεν καταλάβαινε τίποτα. Τουλάχιστον δεν φοβόταν. Με αυτό
παρηγορούμαι. Θ22
Έφυγε ήσυχα και νομίζω ότι αυτό είναι πιο εύκολο για όλους μετά. Α20
Ναι και μπορώ να σας πω ότι έφυγε ευτυχισμένος, έφυγε χαρούμενος, έφυγε με
την αγάπη όλων μας, είχε την αγκαλιά μας. Θ28
7.3.2 Ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι
Προκειμένου να μπορέσουν να φροντίσουν το παιδί τους με τον τρόπο που
εκείνοι επιθυμούσαν οι γονείς πέντε παιδιών επέλεξαν η ανακουφιστική φροντίδα να
παρασχεθεί στο σπίτι.
Μετά από κει και πέρα θυμάμαι ότι όταν μου είπαν ότι δεν.... Στην τελευταία
χημειοθεραπεία τους είπα να βγάλουν το χικμαν και να το πάρω σπίτι. Δεν ήθελα
να είναι στο νοσοκομείο, ήθελα να την έχω εδώ. Θ13
(…) τους δύο τελευταίους μήνες που εμείς επιλέξαμε να τους περάσουμε στο
χωριό και όχι στο νοσοκομείο (..) Θ20
Εμείς τους ζητήσαμε να πάρουμε το παιδί στο σπίτι για να έχει καλύτερη
κατάληξη, για να έχει, γιατί αισθανόμουν ότι εδώ θα είναι μέσα στην αγκαλιά
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μας. Στο νοσοκομείο, σ’ ένα δωμάτιο, εντάξει, είναι πιο απρόσωπο, πιο ψυχρό,
άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Α23
Η απουσία, ωστόσο, στήριξης από το νοσοκομείο για την παροχή
ανακουφιστικής φροντίδας στο σπίτι καθιστούσε δύσκολη αυτή την επιλογή.
Αποφασίσαμε να τον πάρουμε σπίτι. Αυτό είναι προς τιμήν της γυναίκας μου
παρότι της έχω πολλά εναντίον της. Είπε: «Το παιδί θα πεθάνει στο σπίτι του, όχι
στο νοσοκομείο». (..) Η πρώτη μέρα, θυμάμαι, ήταν τρομακτική γιατί είχε πάθει
κρίση και δεν τον έπιαναν τα φάρμακα και έτρεχα να βρω φάρμακα μέσα στη
νύχτα με την κόκκινη σφραγίδα. Τέλος πάντων, βρήκα τελικά. Ερχόταν μια φορά
την εβδομάδα μια νοσηλεύτρια από το Παίδων και του έπαιρνε αίμα. Αυτό μόνο.
Α17
-Νιώθω πολύ άσχημα γιατί την ημέρα που μπαίναμε στο νοσοκομείο γυρνώντας
από το Παρίσι κατευθείαν, η Μ. δεν ήθελε να μπει μέσα, ήθελε να έρθει σπίτι.
Αλλά ήταν η εποχή, ήταν Αύγουστος μήνας που η Μέριμνα δεν είχε προσωπικό
να μας στηρίξει εδώ.
-Θα το προτιμούσατε, δηλαδή, να είστε στο σπίτι;
-Να σας πω την αλήθεια για την Ι. το ήθελα. (..) αλλά είναι άλλο να το βιώνεις
εδώ μέσα, γιατί δε θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε, έπαιρνε συνεχώς μορφίνη,
ήθελε συνεχώς νοσηλευτική υποστήριξη. Θ21
Προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις της κατ’
οίκον ανακουφιστικής φροντίδας του παιδιού ένας γονιός υποστηρίχθηκε από το
νοσοκομείο, ενώ οι γονείς τεσσάρων παιδιών απευθύνθηκαν σε εξωτερικό φορέα.
Σύμφωνα με τους γονείς, οι ανάγκες τους για να μπορέσουν να παράσχουν
ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι ήταν οι ακόλουθες: α) ιατρική φροντίδα παιδιού –
ανακούφιση από τα συμπτώματα και τον πόνο, β) ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού
και των ιδίων, γ) εικοσιτετράωρη διαθεσιμότητα του προσωπικού υγείας, δ) φροντίδα
παιδιού όταν φύγει από τη ζωή, ε) στήριξη στο πένθος.
-Άρα, ιατρικά αυτά που χρειαζόσασταν σας τα παρείχε το ίδρυμα;
-Το ίδρυμα, εδώ με δύο νοσοκόμες. Αφού δύο εικοσιτετράωρα κοιμηθήκαν εδώ
οι κοπέλες. Ήταν εδώ, κοντά της και τα λοιπά, συνεχώς ενέσεις να την
καταπραΰνουν να μην… Γιατί ζούσε αυτή την ένταση ότι φεύγω. Α23
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(..) όταν πλέον είχαμε φτάσει σε σημείο ότι δε παίρνει άλλες θεραπείες η Κ., ε και
ερχόταν η Σ. (από τη Μέριμνα) στο σπίτι… (..) Το χίκμαν να της το φροντίζει,
μας μιλούσε η κοπέλα, έπαιζε με την Λ. και έτσι και μας στήριξε πολύ.
-Σας βοήθησε η παρουσία της;
-Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή τη νιώθω δικό μου άνθρωπο. Δηλαδή και
την μέρα που έφυγε η Λ. ήταν δίπλα μας. Εγώ με την Σ. την ντύσαμε, την
ετοιμάσαμε. Θ10
Βοήθησε πάρα πολύ την Λ., ήταν διαρκώς δίπλα της. Εμείς ξέραμε ότι είχαμε
πάντα ανθρώπους, ανά πάσα ώρα και στιγμή να τρέξουνε. Εεε και εμάς μας
βοηθήσανε ακόμα και με το πιο απλό πράγμα, με την κουβέντα ας πούμε, με την
παρέα και είναι και πολύ οικείο και το περιβάλλον, δεν το συζητάω έτσι; Ακόμα
και σήμερα έχουμε σχέσεις, για μας είναι οικογένεια είναι σπίτι, πως να το πω.
Α7

-Η Μέριμνα σας βοήθησε και με ποιο τρόπο;
-Πάρα πολύ μας βοήθησε. (…) Για την πληγή πίσω, εγώ δεν μπορούσα, όχι δεν
μπορούσα να το φτιάξω, δεν άντεχα να το βλέπω. Το παιδί μου, δηλαδή, σε αυτή
την κατάσταση. Δεν το άντεχα. Με βοήθησαν πάρα πολύ. Και η ψυχολόγος, η
κοπέλα που είχε έρθει, την Ν. της μιλούσε, ότι ήθελε, στα πάντα. Θ32

7.3.3 Προετοιμασία του παιδιού και διαμεσολάβηση για την διεκπεραίωση
γραφειοκρατικών ζητημάτων
Μετά το θάνατο του παιδιού οι γονείς έπρεπε να ετοιμάσουν το παιδί και να
διαχειριστούν γραφειοκρατικά ζητήματα στο νοσοκομείο. Όσοι υποστηρίχθηκαν είτε
από το προσωπικό του νοσοκομείου είτε από το κοινωνικό τους δίκτυο εκείνες τις ώρες
επισήμαναν πόσο σημαντική βοήθεια ήταν για εκείνους.
Μίλαγα και με την Π. με τη μια εκ των ψυχολόγων. (..) Ε, η Π. μου είχε πει: «Ότι
θέλεις και ότι ώρα θέλεις θα με πάρεις τηλέφωνο και θα έρθω.» (..) Όταν η μικρή
έφυγε την πήρα τηλέφωνο και της είπα ότι το παιδί πέθανε και με ρώτησε, μου
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λέει: «θέλεις να έρθω;» Και της είπα: «Ναι». Και ήρθε και αυτό με βοήθησε πάρα
πολύ γιατί ήτανε μαζί μου την ώρα που την πήγαμε στο νεκροτομείο, έμεινε μετά
αρκετή ώρα μαζί μας, ήρθε στο δωμάτιο και μας βοήθησε να μαζέψουμε τα
πράγματά μας. Ε ήτανε πάρα πολύ υποστηρικτικό αυτό, δηλαδή το ότι είχα εκείνη
την στιγμή κάποιον να με βοηθήσει να μαζέψω τα πράγματα από το δωμάτιο (..)
Θ15
Μέσα σε μισή ώρα είχαν μαζευτεί αυτοί οι έξι άνθρωποι και ο πατέρας μου που
ήταν ήδη εκεί και με βοήθησαν στην μεταφορά της.. εκεί που έπρεπε να την πάνε
και στα πράγματά της, μου τα μάζεψαν όλα αυτοί και μετά ήρθαν όλοι στο σπίτι,
έμειναν όλη την ημέρα. Θ1
Αντιθέτως, η απουσία μιας υπηρεσίας ή ενός υποστηρικτικού δικτύου που θα
βρισκόταν κοντά στους γονείς και θα τους βοηθούσε με αυτά τα ζητήματα ή θα τα
αναλάμβανε εξολοκλήρου επιβάρυνε ακόμα περισσότερο τους γονείς.
Αυτό που δεν μπόρεσα να καταλάβω, γιατί πρέπει να μπαίνει ένας γονιός σε αυτή
τη διαδικασία, να είναι στο γραφείο κίνησης μετά για τα υπόλοιπα, τα χαρτιά.
Αυτό πιστεύω θα έπρεπε να το αναλαμβάνει κάποια υπηρεσία. Θέλαμε, ας πούμε,
να γυρίσουμε σπίτι, να ξεκινήσουμε όλες τις άλλες διαδικασίες και είχαμε αυτό.
Θ2
Μια μητέρα ανέφερε πως μαζί με τον σύζυγό της είχαν διευθετήσει την κηδεία
του παιδιού πριν φύγει από τη ζωή καθώς δεν υπήρχε υποστηρικτικό δίκτυο για να
αναλάβει αυτή την υποχρέωση και φοβόντουσαν ότι την δύσκολη εκείνη ώρα δεν θα
μπορέσουν να το διαχειριστούν.
Πριν φύγει η Μ. με τον πατέρα της είχαμε πάει και είχαμε τακτοποιήσει τα της
κηδείας της. Δεν μπορούσε να αναλάβει κανένας άλλος να το κάνει αυτό, ούτε τα
αδέρφια μου, καλά δε μιλάω για γονείς, εε εντάξει. (..) Εντάξει, είναι λίγο σκληρό,
τώρα, να πηγαίνει ο ίδιος ο άνθρωπος να τακτοποιεί τέτοια πράγματα όταν έχεις
ήδη το παιδί σου ζωντανό. Ε… νομίζω είναι καλό, ξέρεις, να γίνονται λίγο πιο
πίσω αυτά χωρίς να τα ζεις… Έχεις να αντιμετωπίσεις την ασθένεια, να
αντιμετωπίσεις το επερχόμενο γεγονός, τα διαδικαστικά τουλάχιστον καλό είναι
να τα κάνει κάποιος άλλος για να ελαφρύνεται… Θ7
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7.4 Πηγές στήριξης στο τελικό στάδιο της ασθένειας
7.4.1 Το προσωπικό υγείας
Η στάση του προσωπικού υγείας αναδείχθηκε για άλλη μια φορά ιδιαίτερα
σημαντική καθώς οι γονείς προσδοκούσαν από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να
φροντίσουν το παιδί. Σε πολλές περιπτώσεις αναφέρθηκε μια αλλαγή στην στάση του
προσωπικού, η οποία προκαλούσε αρνητικά συναισθήματα στους γονείς. Αυτή η
αλλαγή εκδηλωνόταν είτε μέσω της συχνότερης επαφής και της μεγαλύτερης
προσφοράς από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, είτε μέσω της απομάκρυνσης τους
τις τελευταίες ώρες του παιδιού, της ανεπαρκούς φροντίδας του και της ελλιπούς
ενημέρωσης των γονιών. Οι γονείς εκλάμβαναν αρνητικά την αλλαγή στην
συμπεριφορά των γιατρών και των νοσηλευτών ακόμα και όταν εκδηλωνόταν με
αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς διαφοροποιούταν από την συνήθη συμπεριφορά τους.
(..) και αυτό που σιχαίνομαι είναι ότι όταν καταλαβαίνουν ότι το παιδί έρχεται
στα τελικά στάδια αλλάζει άρδην η στάση όλων, όλων εκεί πέρα. Σαν να σε
λυπούνται, γίνονται πιο καλοί, ανοίγονται πιο πολύ, προσφέρουν περισσότερα
από τον εαυτό τους. Θ8
Ναι, με άγχωνε, με άγχωνε και η επίσκεψη των γιατρών, με άγχωνε. Γιατί είχα
δει ότι το κάνανε στους γονείς που το παιδί δεν είναι καλά και όταν άρχισαν να
το κάνουν και σε μας, ενώ ήξερα ότι δε πάμε καλά, εντάξει τα ήξερα όλα, αλλά
δεν ήθελε το μυαλό μου να το δεχτεί. Εεεε δεν μου άρεσε, δεν μου άρεσε. (..) Δεν
μου άρεσε γιατί αισθανόμουν ότι ερχόταν το τέλος. Τώρα, αν αυτή η υποστήριξη
υπήρχε από την αρχή, συστηματικά, ίσως να μην αντιδρούσα έτσι. Θ9
Όταν αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει η πόρτα και κλείνει. Δηλαδή όλοι σου
κλείνουν την πόρτα. Και από τους γιατρούς και απ’ όλους. Σου φέρονται λίγο
παράξενα, σε αντιμετωπίζουν, φαίνεται από τον τρόπο. Το είχα δει και σε άλλα
παιδιά αυτό. Παιδιά που είναι έτοιμα να φύγουν και είναι η συμπεριφορά τους
πολύ άσχημη. Δεν ενδιαφέρεται πλέον κανένας. Α14
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Αισθάνθηκα, να σου πω την αλήθεια, από το νοσοκομείο ένα πράγμα ότι, όταν
τελειώσανε οι θεραπείες, όταν πλέον δε μπορούσε να κάνει κάποιος…. Σαν… σε
ξεπετάξανε, κάπως έτσι. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας από το νοσοκομείο. Θ10
(..) στο τέλος, μετά …. λίγο λίγο μας παραμελήσανε. Θ6
Άρχισε το παιδί κάποιες επιπλοκές από τη ζαλάδα, λοιπόν έπαθε κάτι και πήρε
άλλα φάρμακα που δεν είναι για πολύ καιρό. Είχαν πολλές παρενέργειες. Στο
τέλος δεν έδιναν σημασία. Το παιδί ήθελε κάθε μέρα μετάγγιση αιμοπετάλια, το
ήξεραν ότι έπρεπε να κάνει κάθε μέρα και δύο φορές χρειάστηκε κάποιες μέρες.
Και τον παρακαλούσα να φέρει τα αιμοπετάλια. Όταν καταλάβουν ότι έχει φύγει
από τα χέρια τους το παιδί σε αφήνουν σε ένα δωμάτιο μέχρι να έρθει η στιγμή η
τελευταία. Αυτά τα πράγματα είναι ασυγχώρητα. Α14
Αντιθέτως, οι γονείς που ένιωσαν ότι το προσωπικό ήταν κοντά τους
συστηματικά και τους συμπονούσε εξέλαβαν ως υποστηρικτική τη στάση του όταν το
παιδί βρισκόταν στο τελικό στάδιο της ασθένειας.
-Μου είπατε πριν πως το προσωπικό ήταν πολύ κοντά σας. Με ποιο τρόπο;
-Ήρθε μια γιατρός με την οποία είχαμε πολύ καλή σχέση και μου είπε είμαστε
κοντά στο τέλος πλέον… Μιλήσαμε για διάφορες στιγμές της κατά την πορεία της
υγείας της. Για πράγματα που έλεγε η Μ. για την μετάβαση. Η ανθρώπινή τους
πλευρά. Θ21
-Το προσωπικό του νοσοκομείου πως στάθηκε απέναντί σας εκείνες τις δύσκολες
ώρες;
-Ήταν μια χαρά, μας αγκάλιασαν. Εντάξει οι άνθρωποι καταλαβαίνουν. Α14
-Το προσωπικό υγείας πως στάθηκε απέναντί σας εκείνη την ημέρα;
-Εκεί πια ήταν η αποθέωση. Δηλαδή ήταν οι γιατροί απάνω μας. «Κρατάτε της
το χέρι. Σας ακούει. Σιγά σιγά προσέχετε πως μιλάτε γιατί ο εγκέφαλος δουλεύει».
-Σας βοήθησε η παρουσία τους;
-Ναι, ναι, ναι, ναι. Α24
Οι γονείς ανέφεραν ότι τις τελευταίες ώρες του παιδιού επιθυμούσαν να
βρίσκονται κοντά του. Η κατανόηση από το προσωπικό, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
που το παιδί βρισκόταν στην εντατική όπου υπάρχουν αυστηροί κανόνες και η
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παράκαμψη αυτών των κανόνων προκειμένου οι γονείς να βρίσκονται κοντά στο παιδί
τους εκτιμήθηκε πολύ.
Μπορούσαμε και μπαίναμε στην εντατική όποια στιγμή θέλαμε. Ε τις τελευταίες
στιγμές του παιδιού μας άφησαν, ήμασταν δίπλα του. Α16
Είχαν μια ήρεμη στάση, είχαν την υποστήριξη απέναντί μας που χρειαζόμασταν,
μας έδωσαν το χρόνο μας, όσο θέλαμε να μείνουμε μαζί του. Θ26
-Εμείς ήμαστε στην μονάδα εντατικής παρακολούθησης, εντατικής θεραπείας.
Εντάξει, μας στηρίξανε οι άνθρωποι όσο μπορούσαν, μας είπανε: «Θα μείνετε με
το παιδάκι σας όσο θέλετε μέσα.»
-Άρα, αυτό ήταν κάτι σημαντικό;
-Πολύ. Το πήραμε αγκαλίτσα μας, του τραγούδησα… εντάξει. Α8
Και με την διευθύντρια της εντατικής, επειδή ήξερε ότι το περιστατικό είναι πολύ
δύσκολο και ήξερε και το αποτέλεσμα, μας είχε μια ιδιαίτερη συμπεριφορά,
αδυναμία να το πω, μας άφηνε ανά πάσα ώρα και στιγμή όποτε θέλαμε να μπούμε
μέσα να δούμε το παιδί, δεν έφερνε αντιρρήσεις. Θ16
Στις περιπτώσεις που η επιθυμία αυτή δεν έγινε σεβαστή από το προσωπικό του
νοσοκομείου ή που οι συνθήκες δεν το επέτρεψαν οι τελευταίες αυτές στιγμές ήταν
τραυματικές για τους γονείς και αποτέλεσαν έναν επιβαρυντικό παράγοντα στο πένθος
τους.
Και ξέρετε και κάτι άλλο; Αν πίστευα ότι θα φύγει, δε θα το είχα αφήσει να πάει
εντατική. Θα το είχα στην αγκαλιά μου. Αλλά πάντα πιστεύοντας ότι πάει για το
καλό του και ότι θα βγει, δεν είπαμε κάτι. Αν μου έλεγαν ότι ως εδώ είναι, θα το
κρατούσα. Είναι και αυτό κάτι που με βασανίζει αλλά δεν ήξερα και εγώ. Θ22
-Σας αφήσανε εκεί να την κρατήσετε;
-Με αφήσανε, αλλά λίγο. Ήθελα κι άλλο….. Εντάξει νόμιζα… πόσο κι άλλο; Αλλά
ήθελα. Ήθελα να την πάρω.. Θ13
-Να μιλήσουμε για την μέρα που έφυγε η Ι.;
-Ναι… δεν ήμουν εκεί.
-Πείτε μου.
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-Αυτό είναι το παράπονό μου. (..) Ναι, σαφώς δεν ήταν μόνη της γιατί ήταν ο
μπαμπάς της εκεί και ήταν, ας πούμε, και ξύπνια αλλά θα ήθελα να ήμουν και
εγώ εκεί. Το έχω παράπονο, μακάβριο ίσως παράπονο αλλά…. Θ4
Την πάμε την Μεγάλη Παρασκευή μέσα και μου την παίρνουν ξαφνικά από τα
χέρια μου. Δηλαδή δεν πρόλαβα να την φιλήσω, που… όταν ήταν ανοιχτά τα
μάτια της. Εμένα με νευρίασε πάρα πολύ αυτό γιατί… βάλε με λίγο μέσα, ας της
κρατάω το χέρι. Γιατί με έχεις δει ένα χρόνο, ήμασταν ένα χρόνο σχεδόν, εννιά
μήνες κάτσαμε, ε ξέρεις πως αντιδράω. Εγώ στην έφερα… γιατί δεν με αφήνεις
να την δω με ανοιχτά τα μάτια; Και μου την βγάζουν έξω σε κώμα, ενώ εγώ την
πήγα με ανοιχτά τα μάτια ….Δεν με αφήσανε να μπω στο δωμάτιο την ώρα που
την βάλανε να κοιμηθεί. Δεν ξέρω τι της κάνανε εκείνη την ώρα. Άσε με και
εμένα… τουλάχιστον να το φιλήσω. Θ13
Την ώρα που το παιδί έφυγε από τη ζωή οι γονείς ένιωσαν ότι υποστηρίχθηκαν
από το προσωπικό του νοσοκομείου όταν οι γιατροί και οι νοσηλευτές:
α) βρίσκονταν κοντά τους
-Το προσωπικό υγείας πως ήταν απέναντί σας εκείνες τις δύσκολες ώρες;
-Κοντά μας και σαν να ήταν και αυτοί μέλη της οικογένειάς μας. Θ2
Γιατρός υπήρχε συνέχεια, δηλαδή ερχόταν, τον παρακολουθούσε, ξαναέφευγε.
Δηλαδή δεν αισθάνθηκα ότι ήμουν μόνη μου. Θ17
-Το προσωπικό υγείας πως ήταν απέναντί σας εκείνη τη δύσκολη ώρα;
-Δεν είδα κανέναν εκεί από αυτούς, μόνο μία γιατρός ήταν εκεί γιατί ήταν στη
μονάδα εντατικής θεραπείας τότε, μια γιατρός ήταν εκεί, δεν τη θυμάμαι τώρα
πως τη λένε… αυτή ήταν μόνο, τίποτα. Α1
β) τους συμπονούσαν και συμμετείχαν στο πένθος τους
Θυμάμαι ήταν ο κ Κ. (γιατρός), ήρθε να με πάρει, του είπα: «Μην ανησυχείς,
καλά είμαι, το περίμενα». Και του είπα: «Κύριε Κ. αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι
έχω έναν φίλο δίπλα μου». Και έβαλε τα κλάματα. Δεν μπορώ να πω τίποτα για
τους γιατρούς. Ειλικρινά δεν μπορώ να πω τίποτα. Α22
-Το προσωπικό του νοσοκομείου πως στάθηκε απέναντί σας εκείνη την ημέρα;
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-Ε μπορώ να πω ότι σε αρκετό βαθμό συμμετείχε στο πένθος. Δηλαδή οι
άνθρωποι, τους είδα, δεν είχαν βέβαια τη συναισθηματική φόρτιση που είχα εγώ,
αλλά θεωρώ ότι η απώλεια και για εκείνους είναι σημαντική. Α13
-Το προσωπικό του νοσοκομείου πως ήταν απέναντί σας εκείνη την ημέρα;
-Θυμάμαι την κοπέλα που της έδωσα το κινητό μου, τα μάτια της ήταν γεμάτα
δάκρυα. Σας είπα δεν έχω παράπονο. Θ24
γ) ετοίμασαν το παιδί όταν είχε πια φύγει από τη ζωή
Και μετά, που έφυγε ο Π., ήτανε κοντά μας (το προσωπικό). Δηλαδή τον
περιποιηθήκανε, τον προσέξανε. Α6
-Τελευταία στιγμή, όταν έφυγε το παιδί, με πήρανε, ας πούμε, αγκαλιά, ε και μου
είπαν: «Μην ανησυχείτε, θα το ετοιμάσουμε εμείς το παιδί».
-Οι γιατροί;
-Οι νοσοκόμες. Γιατί το έχουμε εμείς εδώ πέρα σαν τελευταία προσφορά στο
παιδί που φεύγει να το ετοιμάζουμε εμείς, όχι οι εργολάβοι. Και το ετοιμάσανε το
παιδί. (..) Άλλο να το ετοιμάζει.. εντάξει και εγώ εκείνη την στιγμή δεν είχα το
κουράγιο και ούτε ήξερα τι πρέπει να κάνω. Ε αλλά άλλο να το κάνει ένας
άνθρωπος που σε ξέρει και άλλο να έρχεται ένας άγνωστος εργολάβος, που είναι
άγαρμπος, που να ετοιμάζει το παιδί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. (..)
Ήτανε μια τελευταία προσφορά, ας πούμε, φροντίδα. Θ17
7.4.2 Το κοινωνικό δίκτυο
Τις τελευταίες στιγμές του παιδιού η παρουσία της ευρύτερης οικογένειας και
του κοινωνικού δικτύου λειτούργησε υποστηρικτικά για πολλούς από τους γονείς.
-Ήταν ο πατέρας μου απέξω από τα ξημερώματα, περίμενε (…). Και αμέσως,
μέσα σε 10 λεπτά οι πιο κοντινοί, ένας που μένει Πλάκα, και άλλοι που μένουν
στο Ψυχικό και αργότερα που μένουν στη Δουκίσσης Πλακεντίας, πιο αργά, σε
μισή ώρα. Θ1
-Είχα πει στην μητέρα μου: «Πρέπει να έρθεις, οριακά την προλαβαίνεις» και
ήρθαν με τον πατέρα μου. Και μετά ήρθε και ένα άλλο ζευγάρι, παιδική μου φίλη
και ήρθε με τον άντρα της και ήμασταν μαζί και περάσαμε την τελευταία βδομάδα.
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Από κει και πέρα, βέβαια, στην Κεφαλονιά έχουμε πάρα πολλούς φίλους οι οποίοι
μένουν μόνιμα. Ήμασταν όλη την ημέρα στο σπίτι, οι πόρτες μας ήταν ανοιχτές.
-Θέλατε να έρχεται κόσμος;
-Ναι, πάρα πολύ. Δεν το άντεχα. Θ20
-Σας στήριξε κανείς εκείνη την δύσκολη ώρα;
-Κοίτα, ήταν οι γονείς μου σπίτι σας είπα, ήρθε η αδερφή μου η μεγάλη, πήρα και
κάνα δυο φίλες πολύ κολλητές, που πήγαιναν μαζί τα παιδιά μας μπαλέτο. Με το
που τις πήρα και με το που τις είπα έτσι και έτσι πήραν και οι δυο τα παιδιά και
ήρθαν σπίτι μη μείνουμε μόνοι μας, ξέρεις και είχε έρθει στο μεταξύ και το
γραφείο και την είχε πάρει. Και ήρθαν αυτές οι φίλες μου με τα παιδιά, πήγαν και
τα παιδιά μέσα και παίζανε για να ξεχαστούν. Κάτσαμε και εμείς από εδώ
χαζολογάγαμε, εντάξει πέρασε και το Σαββάτο, δηλαδή, και η Κυριακή ε.. μετά
Δευτέρα ήταν η κηδεία, αυτό. Θ4
-Όλοι ήταν στο νοσοκομείο εκείνη την ώρα. Τρεις μέρες, τέσσερις δεν έφυγε
κανένας.
- Ήταν βοηθητική η παρουσία τους για εσάς;
-Ναι, ναι. Γιατί δεν σε αφήναν να σκεφτείς. Κάτι θα σου λέγανε, το μυαλό το
απασχολούσαν αλλού. Α16
-Να σας πάω λίγο στην ημέρα που έφυγε ο Π. Ποια άτομα ήτανε κοντά σας εκείνη
την μέρα;
-Ήτανε πολύς κόσμος, ήτανε πολύς κόσμος, δεν μπορώ να περιγράψω, δηλαδή
όλοι βασικά που ήτανε στην πορεία, ας πούμε, που ήταν μαζί μας, ήταν εκεί.
-Τους χρειαζόσασταν;
-Ναι. Α6
Κάποιοι γονείς, ωστόσο, ανέφεραν πως εκείνη τη στιγμή η παρουσία των
άλλων τους άφηνε αδιάφορους, καθώς το γεγονός από μόνο του δεν άφηνε περιθώρια
στήριξης και οι ίδιοι δεν ένιωθαν ότι θα μπορούσε κάποιος να σας βοηθήσει.
Να σας πω, ότι και να σου πούνε, εκείνη την ώρα είσαι μόνος σου. Δεν μπορεί
κανείς... Το να σε χτυπήσει στην πλάτη και να σου πει σε συμπονώ, ωραία, και
να το εννοεί αυτό που λέει, το παραδέχομαι, το εννοεί, τι σου βγαίνει; Τίποτα. Α5
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-Δηλαδή όταν μπήκαμε στο νοσοκομείο και μας είπανε ότι… πείτε του ότι τον
αγαπάτε, εκεί ήμουν με τον άντρα μου. Απ’ έξω ήταν η μάνα μου. Μετά
μαζευτήκανε, εντάξει, ήρθανε και οι γονείς μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου και
τα αδέρφια μου και τα αδέρφια του άντρα μου.
-Ήταν υποστηριχτικό για σας που ήτανε τα άτομα αυτά εκεί;
-Ναι, κοίταξε υπάρχουνε, υπάρχουν στιγμές που δεν θέλεις ούτε καν….. δεν θέλεις
τίποτα από κανέναν. Θέλεις απλά να ….Δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω, ότι
απλά δεν θέλεις, απλά δεν θέλεις τίποτα. Ούτε καν να υπάρχεις. Θ6
-Οι γονείς, οι γονείς οι δικοί μου, τα πεθερικά μου, τα αδέρφια μας, ε κάποιοι
θείοι είχαν έρθει απ’ ότι θυμάμαι.
-Σας βοήθησε η παρουσία σας, σας στήριξαν;
-Μας στήριξαν όσο μπορούσαν. Δεν μπορώ να πω ότι με βοήθησε η παρουσία
σας. Δεν είναι ότι ήθελα να τους έχω δίπλα μου εκείνη την στιγμή. Αυτό. Α10
Εκείνη την ώρα κανείς δεν μπορεί να σε στηρίξει. Κανείς. Πώς να σε στηρίξει;
Να σου κάνει τι; Να σου πει μη στενοχωριέσαι; Να σου πει όλα θα πάνε καλά;
Πως; Θ24

Γ. ΠΕΝΘΟΣ

7.5 Η απουσία του παιδιού
Μετά το θάνατο του παιδιού οι γονείς έπρεπε να ζήσουν σε μια νέα
πραγματικότητα χωρίς το παιδί τους. Όπως αναφέρθηκε από την συντριπτική
πλειοψηφία των γονιών η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπιζαν ήταν η απουσία
του παιδιού. Σύμφωνα με τους γονείς τίποτα δεν ήταν πια όπως πριν, καθώς πάντα
υπήρχε η έλλειψη, η απουσία.
Στην αρχή μέσα στο σπίτι ήταν τρέλα. Παντού ήταν ο Β. Σιγά σιγά συνηθίζεις να
ζεις έτσι, με αυτή την έλλειψη, με αυτή την απουσία. Θ22
Η απουσία του….. η ζωή είναι ένα παζλ που δεν μπορείς να το φτιάξεις πια. Γιατί
μου λέγανε «Κάνε άλλο ένα παιδί». Μπορεί να ήταν καλύτερα. Αλλά τίποτα δεν
καλύπτει την απουσία του. Α3
182

Τώρα τι να σας πω; Ότι (η ζωή μας) είναι καλή; Δε θα το έλεγα. Ολόκληρη; Δε
θα το έλεγα. Ότι και να κάνουμε λείπει πάντα το ένα κομμάτι. Θ22
Ήμασταν μια αλυσίδα και έφυγε ένας κρίκος και δεν ξέρω.. Είναι συνέχεια σαν
να.. κάτι να λείπει. Είναι ένα κενό και εμένα αυτό ο κενό με πειράζει, δεν μου
αρέσει, δεν μου αρέσει, δεν ξέρω πώς να το πω, δεν μου αρέσει. Γενικά η ζωή
μου δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει, δεν έχει νόημα, δεν έχει σκοπό, δεν έχει
τίποτα. Α11
Μου λείπει, μου λείπει… Θα ήθελα να την είχα εδώ. Δηλαδή αρκετές φορές λέω:
«Α.. τώρα θα ήταν δεκατεσσάρων, τώρα θα ήταν δεκαπέντε», άμα οι άλλες είναι
εικοσιένα και είκοσι δύο, τώρα θα ήταν δεκαπέντε χρονών, κοτζάμ γυναίκα που
δεν την πρόλαβα να την δω έτσι. Την έχω πάντα έξι. Θ4

7.6 Πένθος και χρόνος
Οι γονείς, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, ανέφεραν ότι το αίσθημα της
απουσίας και ο πόνος μετά την απώλεια του παιδιού δεν αλλάζουν με την πάροδο του
χρόνου. Όπως αναφέρθηκε από πολλούς γονείς «Απλώς μαθαίνεις να ζεις με αυτό».
Αλλά δεν φεύγει αυτό από μέσα σου, ούτε ο πόνος, ούτε η απώλεια, τίποτα, τίποτα,
ζεις με αυτό κάθε μέρα. Απλώς μαθαίνεις να ζεις με αυτό και συνεχίζεις. Και σας
μιλάει τώρα μια μητέρα που αυτή τη στιγμή δεν έχει οικογένεια πίσω της. Έχασα
το παιδί μου που ήταν τα πάντα. Θ19
Ο τρόπος που πενθείς δεν αλλάζει, απλώς μαθαίνεις να ζεις με την απώλεια.
Συνηθίζεις τον πόνο, συνηθίζεις ότι δεν βλέπεις τον άνθρωπό σου. Α16
Είναι πολύ δύσκολο όσο χρόνος και αν περάσει. Δεν είναι αυτό που λέμε ότι ο
χρόνος απαλύνει τις πληγές. Υπάρχει μεγαλύτερη νοσταλγία, υπάρχει μεγαλύτερο
σύνδρομο στέρησης. Όσο αυξάνεται ο χρόνος αυξάνεται αυτή η στέρηση. Α18
(..) δεν απαλύνει ο πόνος, απλώς μαθαίνεις να πονάς, συνηθίζεις να πονάς. Αυτό
δεν σημαίνει ότι δε σου λείπει, ούτε το ξεπερνάς ποτέ. Θ24
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Κοιτάξτε, δεν αλλάζει, απλώς το κρύβεις, φοράς τη μάσκα σου. Δεν αλλάζει, δεν
μπορεί να αλλάξει. Έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια και όμως βρίσκεις ένα
μέρος που εκεί κάθεται ο πόνος σου. Θ30
Ενώ ο πόνος για την απώλεια του παιδιού παρέμενε οι ίδιος, οι αλλαγές που
παρατηρούσαν οι γονείς με την πάροδο του χρόνου αφορούσαν τον τρόπο με τον οποίο
διαχειρίζονταν την απουσία του παιδιού. Πολλοί γονείς ανέφεραν ότι το πρώτο
διάστημα μετά το θάνατο του παιδιού - το οποίο μπορεί να διήρκησε αρκετά χρόνιαείχαν απομονωθεί κοινωνικά. Με την πάροδο του χρόνου ανοίχτηκαν περισσότερο στο
κοινωνικό τους δίκτυο και άρχισαν να συμμετέχουν πάλι σε κοινωνικές
δραστηριότητες.
Κοίτα, τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα τρία χρόνια δε κάναμε τίποτα. Δηλαδή δεν
βγαίναμε, δεν ή πηγαίναμε την μικρή στις κούνιες και γυρνάγαμε, αυτή ήταν.
Τώρα έχουμε πολλούς φίλους και είχαμε και έχουμε πολλούς φίλους γιατί είμαστε
και εμείς πολύ ανοιχτοί σαν άνθρωποι, δεν είμαστε… Και θα βγούμε μια βόλτα
και διακοπές πήγαμε, που είχαμε να πάμε χρόνια. Θ16
-Νιώθετε διαφορά στον τρόπο που πενθείτε με την πάροδο του χρόνου;
-Ναι. Κοινωνικά δεν υπήρχα καθόλου για αρκετά χρόνια. Έχω αρχίσει να
υπάρχω. Όχι όπως ήμουν παλιότερα, αλλά έχω πλέον κάποιες συναναστροφές
και κάποιες κοινωνικές παρουσίες. Θα κάνω επίσκεψη σε κάποιον, θα δεχθώ
επισκέψεις στο σπίτι μου. Θα μαγειρέψω για κάποιους ανθρώπους. Αυτά δεν τα
έκανα κάποτε. Για πολλά χρόνια. Αυτό έχει αλλάξει. Ή πήγαμε και δύο ταξίδια.
Μέχρι τα τεσσεράμισι χρόνια οι μετακινήσεις ήταν μόνο για την Ε. ή από ανάγκη.
Θ24
Γιατί για δύο χρόνια δεν ήθελα να βγαίνω από το σπίτι, δεν ήθελα να πηγαίνω
πουθενά, δεν ήθελα να βλέπω κανέναν. Θ25
Οι συναισθηματικές εκδηλώσεις του θρήνου ήταν πιο έντονες το πρώτο
διάστημα για πολλούς από τους γονείς. Κάποιοι ανέφεραν ότι έκλαιγαν πολύ συχνά και
δυσκολεύονταν να μιλήσουν για το παιδί χωρίς να φορτίζονται συναισθηματικά.
-Νιώθετε διαφορά στον τρόπο που πενθείτε με την πάροδο του χρόνου;
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-Ναι. Σαφέστατα. Πλέον μπορώ και να γελάσω με πράγματα που κάναμε παρέα.
Ε παλιότερα δεν άντεχα. Έκλαιγα συνέχεια. Τώρα μιλάω με ηρεμία για εκείνη.
Δεν είμαι φορτισμένη. Θ21
-Αντιλαμβάνεστε διαφορές στον τρόπο που πενθείτε με την πάροδο του χρόνου;
-Ναι, ναι. Είναι, δηλαδή, όλο αυτό το διάστημα, είναι τέσσερα και κάτι χρόνια,
δεν ήταν όλα ίδια, όσον αφορά το πώς αισθανόμουν, το πόσο συχνά έκλαιγα.
Πέρασε ένα μεγάλο διάστημα, όχι στην αρχή όμως, μετά από μερικούς μήνες που
μου βγήκε αυτή η ανάγκη να κλαίω και ερχόταν έτσι, μόνη μου πάντα, με έτσι
ασήμαντες αφορμές, μέχρι που άρχισε και αυτό να φθίνει λίγο και να είναι τώρα
αρκετά σπάνιο. Θ26
-Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που πενθείτε με την πάροδο του χρόνου;
-Απλά δεν χτυπιέμαι πια. Όλα τα άλλα είναι τα ίδια. Η απουσία του είναι έντονη.
Θ28
Αλλά… πώς να στο πω, ρε παιδί μου, και θα γελάσεις και θα διασκεδάσεις μέσα
σε εισαγωγικά, ξέρω γω, και το ταξίδι σου μπορεί να το πας αλλά πάντα θα σου
λείπει και πάντα θα σου λείπει και πάντα το μυαλό θα είναι πίσω. Θ16
Ναι, δεν κλαίω τόσο συχνά όσο έκλαιγα στην αρχή. Ε δεν εκφράζω το θυμό
μου.(..) Υπάρχει θυμός στο ότι… έχασα το παιδί μου. Γιατί να το χάσω; Είμαι πιο
μαλακιά, είμαι διαφορετικά. Θ32
Κάποιοι γονείς ανέφεραν ότι ενώ το πρώτο διάστημα το παιδί βρισκόταν
συνεχώς στις σκέψεις τους, σταδιακά τα διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας που
δεν σκέφτονταν το παιδί άρχισαν να μεγαλώνουν.
Είναι ….. στην αρχή, ένα, δύο χρόνια, ίσως και περισσότερο ήταν στο μυαλό μου
συνεχώς, συνεχώς όμως. Μετά άρχισε να αραιώνει. Τον πρώτο καιρό αν δε
δούλευε το μυαλό για κάτι συγκεκριμένο ουσιαστικά ήταν στη Δ. Θ20
Και εκείνο το διάστημα μου ερχόταν πάρα πολύ συχνά στο μυαλό, πάρα πολλές
στιγμές με οποιαδήποτε αφορμή και ερχόταν ο πόνος, πιο πολύ ο πόνος του τι
πέρασε. Θ26
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7.7 Διαχείριση Πένθους
Προκειμένου να αντέξουν τον πόνο της απώλειας και να διαχειριστούν το
πένθος τους οι γονείς υιοθέτησαν μια σειρά από πρακτικές, οι οποίες δεν ήταν κοινές
για όλους. Ο διαφορετικός τρόπος που πενθούσε ο κάθε γονιός τον οδηγούσε και σε
διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης του πένθους του. Ενώ κάποια πρακτική ήταν
βοηθητική για πολλούς γονείς, για κάποιους άλλους ήταν επιβαρυντική. Οι πιο κοινές,
όπως αναδείχθηκαν από την πλειοψηφία των γονιών, ήταν οι ακόλουθες:
Πίνακας 7.14: Πρακτικές διαχείρισης πένθους
•

Διατήρηση σχέσης με το παιδί που έφυγε

•

Φροντίδα οικογένειας

•

Αποφυγή οδυνηρών σκέψεων

•

Αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη ζωή

•

Προσφορά

7.7.1 Διατήρηση σχέσης με το παιδί που έφυγε
Πολλοί γονείς ανέφεραν ότι διατηρούσαν μια σχέση με το παιδί τους και μετά
το θάνατό του. Αυτό γινόταν μέσω: α) των συχνών επισκέψεων στο κοιμητήριο, β) της
διατήρησης φωτογραφιών του παιδιού και του προσωπικού του χώρου μέσα στο σπίτι,
γ) της ενασχόλησης με δραστηριότητες που αγαπούσε το παιδί, δ) της διατήρησης της
μνήμης του παιδιού ζωντανής.
Για πέντε χρόνια ήμουν κάθε μέρα στο κοιμητήριο, με χιόνια, με κατακλυσμό
ήμουν στο νεκροταφείο. Α15
Τα τρία πρώτα χρόνια πήγαινα και δυο φορές στο κοιμητήριο και κοντεύουμε να
κλείσουμε τα πέντε χρόνια και πηγαίνω κάθε μέρα. Θ16
Το μόνο ανέγγιχτο πράγμα είναι το δωμάτιό του. Τίποτα δεν έχω πειράξει.
Φοβάμαι να τινάξω και τα σκεπάσματα μη μου φύγει κάτι. Θ28
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Και όταν περνάω από το γραφείο της, δεν το έχω πειράξει, δεν το έχω καθαρίσει
ποτέ και όταν το ανοίγω, νομίζω ότι την μυρίζω. Και όταν μου λείπει πολύ,
ανοίγω αυτό και την μυρίζω. Θ25
Μερικές φορές μου λένε: «Γιατί έχεις φωτογραφίες της εδώ;» Όπως έχω και στα
άλλα μου παιδιά έτσι έχω και σε αυτό. Το γέννησα, το έκανα, θέλω να το βλέπω.
Δε θα το αφήσω ποτέ να φύγει σαν ανάμνηση και να το βγάλω από την
φωτογραφία. Θ13
Από το πρώτο καλοκαίρι ήθελα να πηγαίνω στη θάλασσα. Τη λάτρευε τη
θάλασσα. Και ήθελα να κάνω πράγματα που κάναμε μαζί. Να μαγειρεύω φαγητά
που του άρεσαν. Θ28
Ήθελα να την κάνω όσο το δυνατόν πιο γνωστή. Έβγαλα αυτό το βιβλιαράκι που
το μοίρασα. Ασχοληθήκαν κάποιες εφημερίδες. Της έχω κάνει μια σελίδα στο
ίντερνετ όπου γίνεται προσκύνημα. Είναι για γονείς που έχουν φύγει τα παιδιά
τους από τέτοιες ασθένειες. Καναδάς, Αμερική, Αυστραλία. Εμένα αυτό με
βοηθάει διττά. Αφενός κοινοποιώ κάποια πράγματα για την Ε. και κρατάω
ζωντανή τη μνήμη της. Α15
Οι επισκέψεις στο κοιμητήριο αποτελούσαν μια πρακτική διαχείρισης του
πένθους που δεν ήταν υποστηρικτική για όλους τους γονείς. Μία μητέρα ανέφερε ότι
δεν πήγαινε στο κοιμητήριο γιατί ήθελε να μπορεί να θυμάται το παιδί όπως ήταν πριν
αρρωστήσει. Κάποιοι άλλοι γονείς δυσκολεύονταν να πάνε στο κοιμητήριο γιατί
επηρεάζονταν οι ίδιοι συναισθηματικά και ακολούθως επηρέαζαν και τα άλλα μέλη της
οικογένειάς τους, ενώ για κάποιους άλλους δεν υπήρχε κάτι να τους συνδέει με το
κοιμητήριο.
Εγώ έχω στο μυαλό μου είτε το μπουλουκάκι μου που είχε πρηστεί από την
κορτιζόνη, είτε το παιδί μου έτσι όπως ήταν. Και στην τελετή ήταν κλειστός, είπα
στον Γ. μην τον αφήσεις ανοιχτό. Δεν θέλω. Θέλω να έχω στο μυαλό μου αυτό
που ήταν. Ούτε πάω, ούτε επισκέπτομαι το σπιτάκι του παρά μόνο όταν πρέπει,
είναι τα εξάμηνα, τα εννιάμηνα, όταν πρέπει. Δεν βρίσκω το λόγο. Θ18
Και δεν σας κρύβω ότι δεν μπορώ να πηγαίνω και στο νεκροταφείο. Πηγαίνω
πάρα πολύ σπάνια γιατί όπως καταλαβαίνετε φεύγω κομμάτια…. Θ4
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Πήγαινα συνέχεια στο νεκροταφείο και συνέχεια.. Δηλαδή έπρεπε να πηγαίνω δυο
φορές την βδομάδα και να είμαι εκεί και συνειδητοποίησα ότι κάνω κακό στον
εαυτό μου. Κάνω κακό στο παιδί που… γιατί το έπαιρνα και αυτό μαζί μου να
πηγαίνουμε και σταμάτησα να πηγαίνω. Δηλαδή έχω να πάω δυο χρόνια. Θ12
Δεν αισθανόμουν την ανάγκη να πάω στο νεκροταφείο, στον τάφο του. Αν ήταν
στο χέρι μου δεν θα επέλεγα και ταφή. Αλλά, τέλος πάντων, το κάναμε, από κει
και πέρα δεν αισθανόμουν κάποιο δέσιμο με τον τάφο του, δεν αισθανόμουν ότι
πρέπει να πάω εκεί για να τον σκεφτώ ή για να αισθανθώ κοντά του. Οπότε, δεν
πήγαινα ποτέ. Θ26
7.7.2 Φροντίδα οικογένειας
Μετά το θάνατο του παιδιού οι περισσότεροι γονείς ανέφεραν ότι στράφηκαν
προς την οικογένειά τους, την στήριξη των παιδιών και την φροντίδα των πιο αδύναμων
μελών. Τα εν ζωή παιδιά ήταν εκείνα που χρειάζονταν πρωτίστως τη στήριξη των
γονιών τους, την παρουσία των οποίων στις περισσότερες περιπτώσεις είχαν στερηθεί
το διάστημα που νοσούσε το παιδί.
Τον χρόνο που έχω ασχολούμαι πιο πολύ με το παιδί. Το πάω σχολείο, το φέρνω
από το σχολείο, από τις δραστηριότητες όπου είναι. Ή αν θέλει να πάει βόλτες με
φίλες της, τους πηγαίνω εγώ, τους φέρνω. Α18
Επειδή είχα και ένα άλλο παιδί και δεν ήθελα να καταστρέψω ούτε τη ζωή του,
ούτε του άντρα μου, ο οποίος έπεσε και σε κατάθλιψη έξι μήνες μετά το θάνατο
της μικρής. Δηλαδή ήταν ακίνητος σε εκείνη την καρέκλα πολύ καιρό. Θ20
Κάποιοι γονείς επέλεξαν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους με ένα ακόμα παιδί.
Και η αλήθεια είναι ότι μόλις έμεινε έγκυος και αρχίσαμε να πηγαίνουμε πάλι
στους γιατρούς, άρχισα να χαμογελάω και ένιωσα σαν να ήμουν σε ένα σκοτεινό
δωμάτιο και μου άνοιξε κάποιος ένα παράθυρο και μπήκε λίγο φως. Και η
αλήθεια είναι ότι μας έκανε καλό. Α17
Τελικά ήρθε και δύο μήνες μετά την γέννηση του Μ. παραδέχτηκε ότι είχα δίκιο
που έλεγα να κάνουμε άλλο ένα παιδί γιατί εντάξει, η απάντηση της ζωής δίνει
θετικά μηνύματα. Θ7
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Η άμεση ανάγκη φροντίδας της οικογένειας, ωστόσο, δεν άφησε σε κάποιους
γονείς το περιθώριο να πενθήσουν όπως εκείνοι ήθελαν.
Όχι, δεν αναζήτησα, εμ γιατί δεν είχα ούτε τον χρόνο να το αναζητήσω αυτό, με
όλους τους ανθρώπους που είχα γύρω μου, τα παιδιά τα δυο να κοιτάνε εμένα,
τον άντρα μου, τους γονείς μου σε ένα μαύρο χάλι να το πω έτσι κοινώς, εγώ δεν
αναζήτησα για τον εαυτό μου τίποτα. Θ7
-Προσπαθούσα από τη μία να στυλώσω τον εαυτό μου και μετά να στηρίξω το
σπίτι μου. Ήθελα να στηρίξω το σπίτι μου. Μας είπε κάποτε μία ψυχολόγος ότι
συνήθως τα ζευγάρια που χάνουν παιδί χωρίζουν. Και δεν ήθελα αυτό να μας
συμβεί. Έκανα την καρδιά μου όχι πέτρα, κάτι παραπάνω. Και μου έχουν μείνει
κατάλοιπα, το καταλαβαίνω στη συμπεριφορά μου, το καταλαβαίνω στη ζωή μου,
το καταλαβαίνω παντού.
-Δεν πενθήσατε όπως θέλατε; Δεν επιτρέψατε στον εαυτό σας..
-Δεν επέτρεψα στον εαυτό μου. Εκτός ότι η υγεία μου επιδεινώθηκε, όλα, πίεση,
χοληστερίνη, δεν έδινα σημασία. Και εγώ μετά, δεν με ενδιέφερε… Δεν μπορούσα
να κλάψω, ρε αδελφέ. Δεν ήθελα να με δει η γυναίκα μου να κλαίω, δεν ήθελα ο
γιος μου να με δει έτσι. Α16

7.7.3 Αποφυγή οδυνηρών σκέψεων
Η αποφυγή των οδυνηρών σκέψεων που σχετίζονταν με την ασθένεια και την
απώλεια του παιδιού ήταν σημαντική προκειμένου να μπορέσουν οι γονείς να αντέξουν
τον πόνο τους. Οι πρακτικές που χρησιμοποίησαν οι γονείς για να μπορέσουν να το
κατορθώσουν ήταν: α) επιστροφή στην εργασία, β) ενασχόληση με δραστηριότητες, γ)
έλεγχος της σκέψης.
Α. Εργασία
Ένας σημαντικός αριθμός γονιών ανέφερε την εργασία ως μια πρακτική που
τους επέτρεπε να αντέξουν τον πόνο τους. Η άμεση επιστροφή στην εργασία
απασχολούσε το μυαλό τους και δεν άφηνε περιθώρια για οδυνηρές σκέψεις.
Εγώ βοηθήθηκα με το να πέσω με τα μούτρα στη δουλειά, στην ουσία πέντε μέρες
αφού έχασα το παιδί, γιατί είδα ότι στο σπίτι δεν μπορούσα να μείνω λεπτό. Και
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ήμουν και πολύ ενεργητική θα έλεγα στη δουλειά, δούλευα όλη μέρα για να
απασχολώ το μυαλό μου. Βέβαια, ήταν και ο χώρος της δουλειάς μου πάρα πολύ
καλός, το κλίμα πολύ καλό. Και τουλάχιστον τα τρία πρώτα χρόνια το πολέμησα
με εργασιοθεραπεία. Θ19
Επέστρεψα στη δουλειά άμεσα. Έκατσα εννιά μέρες να της κάνω.. την έχουμε τη
Δ. κοντά στο σπίτι, στην Κεφαλονιά. Και κάτσαμε εκεί κάναμε τα εννιάμερα και
ήρθαμε. Πήγα στη δουλειά και ήθελα να ξεκινήσω, δεν ήθελα να με πάρει από
κάτω. Και ήταν κομβικό σημείο. Θεωρώ ότι αν καθόμουν στο σπίτι θα με έπαιρνε
μαζί του αυτό. Θ20
Ενώ φοβόμουν, θα πάω και θα είναι χειρότερα. Με βοήθησε πολύ. Έχουμε να
κάνουμε και με παιδιά στην δουλειά και είσαι συνέχεια, ξεχνιότανε το μυαλό σου
σε άλλα θέματα. Θ12
Β. Ενασχόληση με δραστηριότητες
Πέρα από την εργασία η ενασχόληση με χειρωνακτικές εργασίες και άλλες
δραστηριότητες αναφέρθηκε επίσης ως βοηθητική. Μια μητέρα ξεκίνησε το πλέξιμο,
ενώ μια άλλη έκανε πολύ μεγάλους περιπάτους στη φύση. Η γυμναστική, τα αθλήματα,
η εκμάθηση ξένων γλωσσών, το διάβασμα, η ενασχόληση με τις τέχνες

ήταν

δραστηριότητες που βοηθούσαν τους γονείς να διαχειριστούν το πένθος τους.
Κάτι κάνω, κάποιες δουλειές κάνω, που μπορεί να μην έχουν και πολύ βαρύτητα
αλλά για να μη σκέφτομαι πολύ πολύ. Α4
Στις σαράντα μέρες από το παιδί μου έμαθα βελονάκι και το άφησα μετά από δυο
χρόνια. Έπλεκα είκοσι δύο ώρες την ημέρα. (..) Υπήρχε μανία για τα δυο χρόνια,
δε σταματούσα να πλέκω. Θ8
Ασχολούμαι με πάρα πολλά, έκαναν εθελοντισμό, πήγαινα στην κιβωτό, έκανα
αγγλικά, πάω γυμναστήριο. Πιο γεμάτο πρόγραμμα δεν μπορείς να φανταστείς.
Θ20
Η αλήθεια είναι ότι έχω διαβάσει πάρα πολύ έκτοτε. Και νομίζω ότι η γνώση
βοηθάει πάρα πολύ. Θ19
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Ξεκίνησα να γράφω. Να γράφω έχοντας την αίσθηση, αν όχι τη βεβαιότητα, ότι
γράφω μαζί με την Ε. και ότι γράφω για εκείνη. Δεν μπορώ να πω ότι μου απάλυνε
τον πόνο, γιατί ή έλλειψη εξακολουθούσε να είναι έλλειψη. Με βοηθούσε να
σκέφτομαι ότι έστω και νοερά είναι δίπλα μου. Θ24
Δεν ξέρω, συνήθως το κόλπο το κλασικό το καταπληκτικό που κάνω εγώ είναι
ότι βρίσκω κάτι να ασχολούμαι για να μην σκέφτομαι. Δηλαδή από το μια βλακεία
που θα κάτσω να διαβάσω στο facebook ας πούμε ή μια ηλίθια ταινία που θα
κάτσω να δω ή έστω να κάτσω να σιδερώσω που λέει ο λόγος, γιατί και εκείνη
την ώρα που κάνω μια τόσο μονότονη και ηλίθια δουλειά δεν… το μπλοκάρω,
δεν λειτουργεί. Θ4
Γ. Έλεγχος της σκέψης
Κάποιοι γονείς προσπαθούσαν να ασκήσουν έλεγχο στη σκέψη τους
προκειμένου να μην κατακλύζεται το μυαλό από τις οδυνηρές αναμνήσεις από την
ασθένεια και το θάνατο του παιδιού. Αυτό μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της άσκησης
του μυαλού, της συναισθηματικής αποστασιοποίησης και της χρήσης της λογικής.
Μόλις έρχεται η σκέψη, μόλις έρχεται, κοιτάζω να την αποβάλλω. Α24
Προτιμώ να το απομονώνω ή αν το θυμάμαι, να το θυμάμαι κινηματογραφικά.
Να μην μπαίνω συναισθηματικά. Το βλέπω πολύ αποστασιοποιημένα. Έχω
ασχοληθεί πάρα πολύ με γιόγκα, με αυτές τις ανατολίτικες που βρήκα πάρα πολύ
αυτοπειθαρχία στον τρόπο σκέψης μου, να μπορώ να το απομονώνω. Να το
φέρνω στο μυαλό μου και να το αφήνω να περνάει χωρίς να εμπλέκομαι
συναισθηματικά. Θ27
Όπως και να το κάνεις το μυαλό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Μπορεί να επιβληθεί
σε κάποια φάση. Δηλαδή μην το αφήσεις. Η καρδιά σε τραβάει κάτω, ε το μυαλό
μπορεί να την ανασύρει. (..) Και είχα φτάσει σαν αντίδραση, όταν πήγαινα να το
σκεφτώ, να το κλωτσάω. Και το κατάφερνα. Δηλαδή είχα καταφέρει μόλις μου
πήγαινε σαν ιδέα να το σκεφτώ, να το διώχνω από την σκέψη μου. θ20
Δεν μπορώ να διαχειριστώ δύο πράγματα ταυτόχρονα. Και την κατάσταση που
είναι πάρα πολύ δύσκολη και το συναίσθημα. Πετάω το συναίσθημα, πάω με τη
λογική. Θ18
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Γενικά εγώ είμαι πάρα πολύ της λογικής. Δηλαδή δεν το κουράζω κάτι αφού έχει
μια λογική. Σε κάτι τέτοιες καταστάσεις βοηθάει. Εντάξει είναι σκληρό, πονάει,
αλλά…. Α20
Ωστόσο, δεν ήταν πάντα και για όλους τους γονείς εύκολο να ελέγξουν τη
σκέψη τους. Ένας πατέρας, του οποίου το παιδί έφυγε από τη ζωή στην αγκαλιά του,
ανέφερε:
-Με κυρίαρχη εικόνα την τελευταία του εικόνα, γιατί πέθανε στα χέρια μου, η
οποία κάθε μέρα μου κάνει, μου δημιουργεί θέματα. Κάθε μέρα, όποτε έρθει, γιατί
έρχεται όποτε το επιλέξει αυτό, μπορεί να μου έρθει και τώρα. Μπορεί να είμαι
με πενήντα άτομα και να μου έρθει. Δεν έχει να κάνει αν είμαι με πενήντα άτομα
ή μόνος μου. Γιατί αν ήταν έτσι θα μπορούσα να το κουμαντάρω καλύτερα, γιατί
θα ήμουν συνέχεια με κόσμο.
-Πως το διαχειρίζεστε όταν έρχεται;
-Ρίχνω λίγο νερό στο πρόσωπο, φτιάχνω έναν καφέ δυνατό, μπορεί να πάω να
τρέξω 10 χιλιόμετρα, να πάρω τη μηχανή να τρέξω να με χτυπήσει ο αέρας, να
πάρω ένα τηλέφωνο να μιλήσω με κάποιον, να ξεγελαστώ λίγο. Α18

7.7.4 Αντίληψη ζωής
Πολλοί γονείς ανέφεραν ότι μετά το θάνατο του παιδιού άλλαξε ο τρόπος με
τον οποίον σκέφτονταν, ο τρόπος που ιεραρχούσαν το τι είναι σημαντικό στη ζωή τους,
ο τρόπος που έβλεπαν τη ζωή, τον εαυτό τους. Πολλοί γονείς ανέφεραν ότι θέματα που
πριν το θάνατο του παιδιού ήταν σημαντικά πλέον δεν τους άγγιζαν συναισθηματικά
και έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στην οικογένειά τους, στα παιδιά τους και στην αξία
της ίδιας της ζωής.
-Εγώ προσωπικά δεν έχω, πώς να το πω τώρα, πρόβλημα το να συζητήσω για το
παιδί και το έχω κάνει και οδηγό στην ζωή μου.
-Τι εννοείτε;
-Δεν θέλω να ξεχάσω, γιατί μπορεί να αφεθώ και να μη ζήσω τα σημαντικά. Αυτά
που τουλάχιστον εγώ θεωρώ σημαντικά. Οπότε έχει γίνει οδηγός μας, γενικώς,
και στους πέντε. Θ7
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Βλέπω τη ζωή εντελώς διαφορετικά. Με την έννοια δε δυσανασχετώ με τίποτα,
με μικρά και ασήμαντα πράγματα, ακόμα και αν είναι το οικονομικό που όλοι
δυσανασχετούν. Δίνω μεγάλη σημασία στην αξιοπρεπή ζωή και στην ποιότητα
ζωής, ακόμα και με τέτοια απώλεια . (..) Δίνω αξία, που παλιότερα μπορεί να μην
έδινα και εγώ, σε πιο απλά πράγματα και εκτιμώ το πιο μικρό πράγμα. Είτε αυτό
είναι ένας λόγος, ένας περίπατος, ένα σινεμά. Τα θεωρώ όλα ανεκτίμητα. Θ19
Και εκτός αυτού, να βλέπω τον άνθρωπο πιο ουσιαστικά, υπάρχουνε πράγματα
που έχουν αξία και πράγματα που δεν έχουν αξία. Δηλαδή τι αξία έχει να
τσακωθώ εγώ με έναν προϊστάμενο που δεν καταλαβαίνει; Προσπαθώ με άλλους
τρόπους να διαχειριστώ καταστάσεις πολύ διαφορετικά… Θ17

7.7.5 Προσφορά
Η προσφορά σε παιδιά ή σε άλλα άτομα που είχαν ανάγκη αναφέρθηκε ως
βοηθητική για τους γονείς. Κάποιοι συνδέθηκαν με τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με
Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλογα» και προσέφεραν εθελοντική εργασία. Μια μητέρα
επισκεπτόταν

εθελοντικά

το

ογκολογικό

νοσοκομείο

Παίδων

και

έκανε

δραστηριότητες με τα παιδιά. Στόχος της ήταν τα παιδιά στο νοσοκομείο να είναι
χαρούμενα. Για κάποιους άλλους γονείς, ενώ υπήρχε η επιθυμία να προσφέρουν σε
παιδιά που νοσούσαν, ο φόβος ότι θα ήταν πολύ επώδυνο για τους ίδιους λειτουργούσε
αποτρεπτικά και έτσι βρήκαν έμμεσους τρόπους προσφοράς, είτε χαρίζοντας τα
παιχνίδια του παιδιού τους σε άπορα παιδιά, είτε συμμετέχοντας σε φιλανθρωπικές
δραστηριότητες.
Ναι, είμαι χαρούμενη και ευτυχισμένη. Και πραγματικά μαζί με τα παιδιά, παρόλο
που, ας πούμε, λες είναι δύσκολο, το περνάς και το ξαναπερνάς. Δεν μπορώ να
κάνω κάτι γι’ αυτά τα παιδιά. Το καλύτερο, ξέρω, για τους γονείς θα ήταν να
γίνουν καλά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ένα χαμόγελο, όμως, μπορώ να τους το
δώσω. Να τα ευωδιάσω με περισσότερα χαμόγελα. Αν είναι να φύγουν, να φύγουν
με περισσότερα χαμόγελα. Θ8
Το μόνο που έκανα, όσο μπορούσα, έστω με τα λίγα ή με τα πολλά, με την
παρουσία μου, προσπάθησα να βοηθήσω όσο μπορώ παιδιά. Θ19
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Βοηθάω τον εαυτό μου ασχολούμενη με την Φλόγα

(..) Παίρνω δύναμη

τρέχοντας γι’ αυτά τα πράγματα. Ξέρω γω, παράδειγμα το γραφείο της Καρδίτσας
άνοιξε πριν μια βδομάδα. Ζήτησαν την βοήθεια μου και πήγα τρέχοντας. Μου
δίνει δύναμη. Με στενοχωρεί όταν έρχομαι και βλέπω τα παιδάκια, απίστευτα με
στενοχωρεί, αλλά δε μπορώ να το αποφύγω. Θ3
(..) πράγματά της τα έδωσα, δηλαδή, σε παιδιά άπορα Θ1
(..) και επειδή νιώθω ότι θα ήθελα να βοηθάω τα παιδιά που έχουν αρρωστήσει
αλλά δεν μπορώ, λέω τουλάχιστον ας βοηθάω κάποιον που είναι καλά. Ή πολλές
φορές μπορεί να βοηθάω για χαρά, γενικά προτιμάω να βοηθάω σε κάτι που έχει
να κάνει με χαρά. Θ31

7.8 Πηγές στήριξης
Οι σημαντικότερες πηγές στήριξης στο πένθος όπως αναφέρθηκαν από τους
γονείς είναι οι ακόλουθες: (Πίνακας 7.15)
Πίνακας 7.15: Πηγές στήριξης στο πένθος
•

Το παιδί που έφυγε από τη ζωή

•

Οικογένεια

•

Ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο

•

Πενθούντες γονείς

•

Θρησκεία - Ιερείς

•

Επαγγελματίες ψυχικής υγείας

•

Προσωπικό υγείας νοσοκομείου

•

Υπηρεσία πένθους στο νοσοκομείο

7.8.1 Το παιδί που έφυγε από τη ζωή
Για πολλούς γονείς σημαντική πηγή στήριξης ήταν το ίδιο το παιδί που έφυγε
από τη ζωή. Το σθένος με το οποίο αντιμετώπισε την ασθένειά του, τον «Γολγοθά»
του, όπως συχνά αναφέρθηκε, δημιουργούσε στους γονείς την ανάγκη να αντέξουν με
ανάλογο σθένος τον δικό τους Γολγοθά.
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Ήταν πολύ δυνατός. Και πρέπει να είμαι το ίδιο δυνατή. Δεν μπορώ να κάνω κάτι
λιγότερο. Επειδή πιστεύω ότι θα συναντηθούμε κάποια στιγμή θέλω να είμαι
εντάξει. Θέλω να είμαι απόλυτα τίμια. Για να είναι και εκείνος περήφανος. Γιατί
είμαι και εγώ περήφανη για εκείνον. Θ28
Πολλοί γονείς ανέφεραν ότι το παιδί εξακολουθούσε να υπάρχει και μετά το
θάνατό του. Ήταν με κάποιο τρόπο παρόν στη ζωή τους, μέλος της οικογένειάς τους.
Αν και η πεποίθηση αυτή δεν γινόταν αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο από όλους τους
γονείς, η αντίληψη ότι το παιδί με κάποιο τρόπο υπάρχει και τους στηρίζει ήταν κοινή.
Μπορεί να μην επικοινωνώ μαζί της, ούτε καν την βλέπω στον ύπνο μου, όμως
ξέρω πως η ψυχή της είναι κάπου και με βοηθάει και μου δίνει δύναμη. θ21
Σίγουρα υπάρχει κάτι ξεχωριστό, κάτι το οποίο δεν φεύγει, είναι μέρος της ζωής
μας. Πολλές φορές αντλούμε σε.. σε δυσκολίες που έχουμε στην καθημερινότητά
μας, θα μιλήσουμε για τον ίδιον και θα μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας,
να το ξεπεράσουμε. Είναι στην οικογένειά μας. Δεν είναι …, έχει φύγει αλλά είναι
δίπλα μας. Το αισθανόμαστε. Α21
Για εμένα υπάρχει. Δεν είναι κάτι που έχει τελειώσει, υπάρχει στη ζωή μας. Θ22
-(…) Ξέρουμε ότι μπορεί η Ε. να μην είναι στο σπίτι μας, είναι όμως κοντά μας,
γιατί εγώ όποτε έχω χρειαστεί και την έχω παρακαλέσει δε με έχει αφήσει ποτέ.
-Τι εννοείτε;
- Τι εννοώ; Ε μπορεί να παρακαλέσω για μια δυσκολία που έχουμε και να πω Ε.
μου βοήθησέ με. Και πιστεύω ότι με βοηθάει. Ίσως αυτό που λένε είναι ο άγγελός
μου, δεν ξέρω. Θ16
Καταρχήν νιώθω ότι είναι πάντα μαζί μου και με βοηθάει. Το νιώθω ότι κάθε
φορά με έχει αγκαλιά, δηλαδή πάντα είναι μαζί μου. Με έχει αγκαλιά. Θ31
Έχουνε περάσει σχεδόν πέντε χρόνια και ακόμα πηγαίνουμε, δεν την ξεχνάμε,
είναι σα να…. Είναι το παιδί μας. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει φύγει. Είναι εδώ, δίπλα
μας. Α12
Για κάποιους η παρουσία του παιδιού γινόταν αντιληπτή μέσω των
θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, καθώς πίστευαν ότι η ψυχή του παιδιού υπάρχει και
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βρίσκεται σε επαφή με τους ίδιους. Για κάποιους άλλους ήταν η φιλοσοφία της ζωής
τους που τους οδηγούσε να πιστεύουν ότι το παιδί με κάποιο τρόπο εξακολουθεί και
υπάρχει.
Κατά την θρησκεία μας ο άνθρωπος δεν πεθαίνει, το σώμα του πεθαίνει. Αυτό
είναι πάρα πολύ αισιόδοξο για έναν γονιό που έχει χάσει το παιδί του. Να ξέρει
δηλαδή ότι υπάρχει. Ότι εδώ είναι ένα πέρασμα. Αυτό εμένα με βοήθησε πάρα
πολύ στη διαχείριση. Όταν έρχεται η ώρα και μένεις μόνη σου, αυτή είναι μια
σκέψη που σε ανακουφίζει. Ποια σκέψη; Ότι το παιδί σου δεν είναι το σώμα του,
αλλά υπάρχει. Θ20
(..) πιστεύω ότι η Ε. είναι άγγελος και βρίσκεται με τον αρχάγγελο τον Μιχαήλ.
Συχνά ζητάω βοήθεια από την Ε., που πιστεύω ότι είναι δίπλα μου και με
στηρίζει. Είναι το πνεύμα; Είναι η θρησκεία; Α15
-(..) πιστεύω ότι η ψυχή του ανθρώπου δε χάνεται και προχωράει σε δεύτερο
στάδιο από εδώ. (..) Και ηρεμώ, γιατί αν όπως λένε η ψυχή μας βλέπει από κάπου,
να μην με βλέπει ούτε άθλιο, ούτε κακομοίρη.
-Άρα είναι πάλι το ίδιο το παιδί που σας δίνει δύναμη;
-Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι αισθάνομαι. Ότι κάπου υπάρχει. Τώρα σε ποια ύλη και
σε ποια μορφή και σε ποια κατάσταση, αυτό δεν το γνωρίζω. Α23
Και επειδή πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι ενέργεια, η ενέργεια δε χάνεται ποτέ,
άρα η ψυχή δε χάνεται ποτέ, η ψυχή του ζει. Και αυτό με κάνει εμένα και είμαι
ήσυχη. Θ18
Γίνονται ακόμη πράγματα που πιστεύω είναι εδώ, ε πιστεύω στην παρουσία του,
πιστεύω στην αύρα του, πιστεύω ε στην επικοινωνία του, απλά ότι έχει αλλάξει ο
τρόπος επικοινωνίας και θα πρέπει να μάθω εγώ έναν τρόπο ώστε να μπορέσω
να επικοινωνήσω εγώ μαζί του. Θ8
Η πεποίθηση ότι το παιδί εξακολουθούσε να υπάρχει και μετά το θάνατό του
ήταν παρηγορητική για τους γονείς καθώς πίστευαν ότι εκεί που βρισκόταν ήταν καλά.
Πολλοί γονείς διατηρούσαν την ελπίδα ότι μια μέρα, με κάποιο τρόπο, θα
ξανασυναντηθούν.
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-Τι σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε;
-Η πεποίθηση, έτσι τουλάχιστον θέλω να πιστεύω, ότι είναι άγγελος και ότι είναι
κάπου κοντά και θα με περιμένει. Α5
Πιστεύω ότι η ψυχούλα του μας προσέχει, είναι κοντά μας, αυτό. Και ότι πολλές
φορές μέσα από τόσες δυσκολίες και σκέφτομαι ότι όσο και αν μας πονάει, εσύ
το γλύτωσες όλο αυτό και είσαι σε έναν κόσμο γεμάτο αγάπη, γαλήνη. Θ22
-Τι σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε αυτή την απουσία, την απώλειά της;
-Προσπαθώ, σκέφτομαι ότι είναι καλά εκεί που είναι. Ότι δεν μπορούσε να γίνει
αλλιώς. Ήταν θέλημα Θεού; Δεν ξέρω. Σκέφτομαι ότι είναι σίγουρα καλά εκεί
και το ελπίζω κάποια στιγμή να τη δω. Θ10
Δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε. Μπορεί να είναι σε μια ώρα, σε δυο ώρες, σε μια
μέρα, σε δέκα μέρες. Ελπίζουμε, εμείς που έχουμε χάσει τα παιδιά μας, εγώ, εγώ
ελπίζω να είναι σύντομο το πέρασμα μου από αυτή τη γη. (…) Μετά μπορεί να
είμαστε αιώνια μαζί, ας πούμε. Ουτοπία, ίσως, αλλά εντάξει, κάπως πρέπει να
πάρουμε μια ελπίδα. Θ8
Μία μητέρα σχολίασε πως η ελπίδα ότι μια μέρα θα είναι πάλι μαζί με το παιδί
της τη βοήθησε να διαχειριστεί καλύτερα το πένθος της και να συνεχίσει τη ζωή της.
Αυτό με έκανε να σταθώ στα πόδια μου, γιατί πριν δεν στεκόμουν. Η ελπίδα ότι
μια μέρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Θ24

7.8.2 Η οικογένεια
Σημαντική πηγή στήριξης για τους γονείς στάθηκε η οικογένειά τους, ο σύζυγος
ή η σύζυγος και κυρίως τα παιδιά τους, τα οποία τους έδιναν δύναμη να συνεχίσουν
και κίνητρο για ζωή. Για κάποιους γονείς τα παιδιά ήταν και το μοναδικό κίνητρο για
να συνεχίσουν.
-Τι σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε;
-Ο γιος μου….. τίποτε άλλο. Ούτε για εμένα, ούτε για τη γυναίκα μου, ούτε για τη
μάνα μου, ούτε για τον αδελφό μου, για τίποτα. Μόνο για το γιο μου. Α2
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Όλη η ζωή μου είναι μαύρη. Τα κορίτσια μου με κρατάνε στη ζωή, η γυναίκα μου,
αυτά. Α8
-Τι σας βοηθάει να αντιμετωπίζετε την απώλειά του;
-Δεν ξέρω, δεν ξέρω που την βρίσκω αυτή την δύναμη, ειλικρινά δεν ξέρω πέρα
από τον Σ. μου (εν ζωή παιδί), δεν ξέρω. Θ3
-Σήμερα τι σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε;
-Τα παιδιά μου. Το ότι είχα και άλλα δυο παιδιά ήταν αυτό, εντάξει, που μου
έδωσε πολύ δύναμη. Θ10
Στην ουσία μου δίνει δύναμη για να προχωρήσω για τα άλλα τα παιδιά. Δεν με
ενδιαφέρει και να είχα πεθάνει. Δεν με ενδιαφέρει και δεν με νοιάζει και ας
πεθάνω, έχω απελπιστεί, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, όταν λέμε τίποτα, τίποτα και
το πιστεύω αυτό. Α11
-Τι σας δίνει δύναμη να αντέξετε την απώλεια του παιδιού;
-Είναι μόνο η μικρή. Γι’ αυτό το λόγο, για τη μικρή πρέπει να κάνω τα πάντα. Να
ζήσει φυσιολογικά. Α14
Τρεις γονείς που έχασαν το μοναδικό τους παιδί ανέφεραν ότι υπάρχει μεγάλη
διαφορά στο πένθος σε σχέση με εκείνους που είχαν και άλλα παιδιά καθώς θεωρούσαν
ότι η ενασχόληση με τα παιδιά έδινε νόημα στη ζωή των γονιών και βοηθούσε στη
διαχείριση του πένθους.
Θεωρώ, όμως, ότι οι γονείς που έχουν ένα, δύο παιδιά πίσω να τους
απασχολούν… Πιστεύω ότι η απώλεια ενός παιδιού δεν συγκρίνεται, ούτε
αναπληρώνεται με τα άλλα παιδιά, όμως αν έχεις άλλα παιδιά στην οικογένεια
σου απορροφούν πολύ από το χρόνο σου και από τη σκέψη σου, ε και βοηθιέσαι
σε αυτό. Θ19
Δηλαδή χάνεται το νόημα της ζωής. (..) Γιατί εδώ, στην δική μου την περίπτωση,
δεν είναι ότι έχω άλλα τρία, τέσσερα παιδιά, πως λένε πολλοί έχεις τα παιδιά σου,
να ασχοληθείς με τα παιδιά σου. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Εδώ ένα είχαμε και το
χάσαμε και αυτό. Α4

198

Η ζωή πριν και η ζωή μετά δεν έχει το ίδιο νόημα. Ζω για το πριν σημαίνει
διασκεδάζω, σημαίνει ονειρεύομαι, σημαίνει σχεδιάζω. Η ζωή μετά σημαίνει
αναπνέω, υπάρχω κάπου. Δεν σχεδιάζω, δεν ονειρεύομαι και δε χαίρομαι αυτά
τα έστω μικρά. Περνάω ήσυχα.. Αυτό είναι το ζητούμενο, μια ήσυχη ζωή. Θ24
Μια μητέρα σχολίασε πως μαζί με την απώλεια του παιδιού βίωσε και την
απώλεια της ταυτότητας του γονιού, καθώς χωρίς το παιδί της δεν ήταν πια μητέρα.
(..) μου είπε η κυρία Ρ. και έκανε και την κίνηση: «Υποκλίνομαι στην μητέρα».
Εκείνη την ώρα πόνεσα πιο πολύ. (..) Εγώ εκείνη την ώρα όταν μου είπε στην
μητέρα, ξέροντας ότι εγώ πια…, αυτό το θυμάμαι πολύ. Ποια μητέρα; Μια μητέρα
χωρίς παιδί; Θ24
Πολλοί γονείς που ανέφεραν ότι αντλούσαν δύναμη από τα παιδιά τους
εξέφρασαν την πεποίθηση ότι θα ήταν πολύ διαφορετικά για εκείνους αν το παιδί που
έφυγε από τη ζωή ήταν το μοναδικό τους παιδί. Αναγνώριζαν ότι ενώ ο πόνος είναι ο
ίδιος, η ύπαρξη άλλων παιδιών αποτελεί σημαντικό κίνητρο για ζωή.
-Και ειλικρινά σας μιλάω, δεν ξέρω τι θα έκανα αν δεν είχα άλλο παιδί.
-Πιστεύετε ότι θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα;
-Πολύ. Πάρα πολύ. Θ20
Ήθελα να ήμουν όλη μέρα μαζί της, ήθελα να κάθομαι όλη μέρα στον τάφο από
πάνω, να κοιμάμαι, δεν έφευγα από κει. Δεν έφευγα για κανένα λόγο, έπρεπε να
σκοτεινιάσει και να με διώξουν τα σκυλιά. Τότε, δηλαδή, αν δεν είχα το παιδί, ε
δεν θα συνερχόμουνα. Θ13
Αν δεν είχα τα παιδιά δεν ξέρω ….Δηλαδή ζω μόνο για την οικογένειά μου, για
τίποτα άλλο. Α11
Σε πολλές περιπτώσεις σημαντική πηγή στήριξης ήταν ο σύζυγος ή η σύζυγος.
Κάποιοι γονείς ανέφεραν ότι η ασθένεια του παιδιού και η απώλειά του τους έφερε πιο
κοντά. Καθώς άκουγαν συχνά ότι το γεγονός αυτό μπορούσε να διαλύσει τις
οικογένειες οι γονείς κατέβαλλαν ιδιαίτερη προσπάθεια να μην επιτρέψουν να συμβεί
αυτό στην δική τους οικογένεια. Για κάποιους άλλους το γεγονός ότι βίωναν τον ίδιο
πόνο και μπορούσαν να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον τους έφερνε πιο κοντά.

199

Άμα δεν ήτανε ο άντρας μου δεν νομίζω ότι θα είχα προχωρήσει. Η αλήθεια είναι
αυτή, γιατί δεν είχα στήριξη ούτε από τους γονείς μου, ούτε από τα πεθερικά μου.
Εκείνος με βοήθησε να προχωρήσουμε και προχωράμε και συνεχίζουμε μαζί. Αν
δεν ήτανε εκείνος δεν… θ13
Είχα τον άντρα μου που ήμασταν πολύ κοντά σε όλο αυτό. Αισθανόμουν ότι ήταν
ο μόνος που κατανοούσε απόλυτα τι περνάω και ήταν και αυτός στην ίδια
κατάσταση. Και είναι και αυτό μια ανακούφιση. Ότι περνάς κάτι μαζί με κάποιον
που σε καταλαβαίνει χωρίς να χρειαστεί να μιλήσεις. Θ26
-Η σχέση με τον σύζυγο επηρεάστηκε;
-Ε όχι, δεν επηρεάστηκε. Ίσως προς το καλύτερο. Δεν μπορώ να πω ότι, πάντα
είχαμε καλή σχέση, δεν άλλαξε κάτι που να … (..) νιώθω ότι.. ίσως νομίζουμε
ότι ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον. Δεν μπορεί να μας καταλάβει κάποιος άλλος
περισσότερο. Γι’ αυτό νιώθω ίσως ότι είμαστε, όχι πιο κοντά, ότι ο ένας μπορεί
να καταλάβει τον άλλον στο 100%. Θ31
Έντεκα άτομα ανέφεραν ότι η σχέση με τον/την σύζυγο επηρεάστηκε αρνητικά
μετά το θάνατο του παιδιού. Κάποιοι ανέφεραν ότι αντιμετώπιζαν από πριν
προβλήματα τα οποία μετά την απώλεια του παιδιού δεν μπορούσαν πλέον να
διαχειριστούν. Για κάποιους άλλους γονείς ήταν τα γεγονότα που οδήγησαν στο
θάνατο, η απώλεια αυτή καθαυτή και ο διαφορετικός τρόπος που πενθούσαν που
οδήγησαν στην απομάκρυνση του ζευγαριού. Από τους γονείς που ανέφεραν ότι η
σχέση επηρεάστηκε αρνητικά ένα ζευγάρι είχε πάρει διαζύγιο ενώ δύο ζευγάρια ήταν
σε διάσταση.
-Η σχέση σας με τη σύζυγο επηρεάστηκε;
-Ε βέβαια, δεν επηρεάστηκε; Χαθήκαμε από εκεί. (..) Από το νοσοκομείο, από
την αρχή μιλάγαμε μόνο από το τηλέφωνο γιατί αλλάζαμε, εκείνη έπρεπε να έρθει
να ξεκουραστεί, είναι δύσκολο. Και μετά …. Ε είμαστε λιγάκι τώρα πιο …. Όχι
τόσο κοντά. Μας έχει κάνει λιγάκι αυτό να είμαστε… αγαπάμε ο ένας τον άλλον
αλλά είμαστε στενοχωρημένοι. Μεγαλώνουμε κιόλας τώρα. Θα μου πείτε τι
πειράζει αυτό; Θα δούμε στη συνέχεια τι θα κάνουμε. Α14
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-Η γυναίκα μου απομακρύνθηκε εντελώς. Μια μέρα έρχεται και μου λέει: «Τι
κάνεις; Κάθεσαι και το φροντίζεις; Θα πεθάνει.» Και της λέω; «Ναι, τι θες να
κάνω; Εδώ είμαστε να το φροντίσουμε μέχρι τέλους.» (..)
-Η διαφορά στον τρόπο που το αντιμετωπίζατε επηρέασε τη σχέση σας;
-Νομίζω πως ναι. Είμαστε εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Α17
Δηλαδή εγώ δεν μπορούσα να βοηθήσω ούτε το σύζυγό μου ούτε εκείνος εμένα
και αυτό οδήγησε στο να απομακρυνθούμε γιατί εκείνος αναζήτησε το
θρησκευτικό κομμάτι, ήταν εκείνο που τον στήριξε, ο πνευματικός του, ενώ εγώ
αντέδρασα σε αυτό. Θεωρούσα ότι ο θεός δε θα επέτρεπε να γίνει κάτι τέτοιο.
Θ23
Απομακρυνθήκαμε πάρα πολύ και για ένα διάστημα πάρα πολύ έντονα. Γιατί δεν
μπορούσε να δεχθεί πιστεύω εκείνος ότι εγώ έκανα δημιουργικά πράγματα. (…)
Ο άντρας μου δεν άντεχε να δεχθεί ότι αντιμετωπίζω έτσι την απώλειά της. Ήθελε
να με βλέπει μάλλον να έχω βαρύ πένθος. Επειδή εκείνος δεν μπορούσε να το
αντιμετωπίσει, πίστευε ότι και εγώ πρέπει με τον ίδιο τρόπο να.. Θ21
Σε κάποιες περιπτώσεις ο ένας γονιός αναλάμβανε το ρόλο του «δυνατού» στην
οικογένεια, προκειμένου να μπορέσει να στηρίξει τον ή την σύζυγο και την υπόλοιπη
οικογένεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο γονιός δεν μπορούσε να πενθήσει με τον τρόπο
που ήθελε καθώς έπρεπε να είναι στήριγμα για τους υπόλοιπους.
Και ειδικά μετά που έφυγε το παιδί, για ένα διάστημα περάσαμε πάρα πολύ
δύσκολα. Γιατί εγώ έπρεπε να είμαι το στήριγμα μέσα στο σπίτι και για τον άντρα
και για το παιδί. Δεν είχα χρόνο ούτε να κλάψω, ούτε να πενθήσω, γιατί έπρεπε
να στηρίζω τη μικρή και μετά και τον άντρα μου. Θ22

7.8.3 Το ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο
Η στάση του κοινωνικού δικτύου την περίοδο που το παιδί νοσούσε ήταν πολύ
σημαντική για τους γονείς και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των μεταξύ τους
σχέσεων μετά το θάνατο του παιδιού. Πολλοί γονείς ανέφεραν ότι έγινε ένα
«ξεκαθάρισμα», καθώς κατάλαβαν ποιοι άνθρωποι ήταν πραγματικά κοντά τους. Μετά
το θάνατο του παιδιού πολλοί γονείς είτε διέκοψαν εντελώς τις σχέσεις τους με τα
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άτομα που δεν τους προσέφεραν την στήριξη που χρειάζονταν κατά την περίοδο που
νοσούσε το παιδί, είτε διατήρησαν τυπικές μόνο σχέσεις μαζί τους καθώς τα
συναισθήματα τους είχαν αλλάξει. Το γεγονός αυτό επηρέασε την στήριξη που έλαβαν
στο πένθος τους καθώς για πολλούς το κοινωνικό δίκτυο είχε μειωθεί σημαντικά.
Έχουμε χάσει επαφές. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει επαφή με αυτούς τους
ανθρώπους. Α6
Όταν σε 22 μήνες δε βρίσκεις ούτε μισή μέρα για να έρθεις να δεις αυτό το παιδί…
λογικό είναι ότι μετά θα πάψεις να είσαι παρέα μας. Θ2
Από φίλους που περίμενα βοήθεια και δεν με βοήθησαν σιγά σιγά ξέκοψα. Με
αυτούς που με στήριξαν έχω ακόμα πολύ καλές σχέσεις. Α16
Δεν έχουμε επαφές πια. Δε θέλω εγώ να έχω επαφές με ανθρώπους που δε μας
βοήθησαν όταν χρειαστήκαμε, ας πούμε, μυελό. Και πρέπει αναγκαστικά να τους
βλέπω. Τώρα είμαι πάρα πολύ τυπική. Θ9
Όταν το παιδί μπήκε στην εντατική πήγα να ακουμπήσω πάνω της και έκανε
βήματα πίσω. Αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω. Γενικά από τότε δεν έχω καθόλου
καλή σχέση, ενώ μέχρι τότε τη θεωρούσα μια δεύτερη μάνα. Θ21
Συγκεκριμένα, στο σύνολο 56 πενθούντων γονιών 15 άτομα ανέφεραν ότι
απομάκρυναν από τη ζωή τους άτομα η συμπεριφορά των οποίων δεν ήταν
υποστηρικτική κατά τη διάρκεια της ασθένειας του παιδιού. Ο θάνατος του παιδιού
βρήκε, λοιπόν, πολλούς γονείς με μειωμένο κοινωνικό δίκτυο, πληγωμένους από τη
στάση εκείνων που πριν τη νόσο του παιδιού θεωρούσαν «δικούς» τους ανθρώπους.
Είναι τρία άτομα στην ζωή μου μετρημένα πλέον, τα οποία τα γνώρισα μετά τον
θάνατο του παιδιού μου, τα οποία αυτά κρατάω. Θ3
(..) επειδή εγώ είχα κλειστεί σε έναν δικό μου κόσμο, θα έπρεπε να με κατανοούν.
Ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση της ζωής μου, αν μη τι άλλο. Όταν έρχονταν
παλιότερα στο σπίτι μου φίλοι, συγγενείς, είχα μια άλλη συμπεριφορά, λογικό.
Άκουσα από κάποιους ότι ήρθαν και δεν ξανάρθαν, οι σύζυγοι δηλαδή στον Γ.,
ότι δεν μπορούμε να τη βλέπουμε έτσι και δεν ξανάρθαν. (..) Είπα ότι αυτούς τους
ανθρώπους δεν τους ξαναθέλω στη ζωή μου. Το είπα τότε και το τήρησα. Θ24
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Από ένα μειωμένο, σε πολλές περιπτώσεις, κοινωνικό δίκτυο οι γονείς
προσδοκούσαν σε στήριξη. Για κάποιους γονείς η συναισθηματική επιβάρυνση ήταν
ακόμη μεγαλύτερη καθώς όχι μόνο δεν είχαν ένα υποστηρικτικό δίκτυο γύρω τους,
αλλά καλούνταν να στηρίξουν οι ίδιοι το κοινωνικό τους περιβάλλον, το οποίο δήλωνε
αδυναμία να διαχειριστεί την απώλεια.
-Οι φίλοι μου και η οικογένεια μου….. ήταν πολύ δύσκολο για εκείνους. Δηλαδή
όπως είδες σήμερα εμένα που χαμογελάω, έτσι ήμουν και την ημέρα που έφυγε.
Δηλαδή με άσπρα, χαμόγελο. Εκείνοι ήτανε πεσμένοι στα πατώματα. Δηλαδή δεν
ήθελαν να καταλαβαίνουν τον πόνο μου. Προσπαθούσα να σηκώσω τον δικό τους
πόνο πάντα… Θ13
-Μετά τον θάνατό της είχατε στήριξη;
-Εγώ προσωπικά έπρεπε να στηρίξω όλους τους άλλους και τον πατέρα της μαζί.
Εγώ το διαχειρίστηκα μόνη μου. Με την βοήθεια μιας καλής φίλης. Όλοι οι
υπόλοιποι έπρεπε να στηριχτούν από μένα να το διαχειριστούνε. Θ7
Οι γονείς που είχαν επαρκή στήριξη από το κοινωνικό τους περιβάλλον
ανέφεραν πως η στήριξη αυτή αποτέλεσε πολύ σημαντική βοήθεια για τους ίδιους μετά
το θάνατο του παιδιού τους.
Πιστεύω ότι είμαι από τις περιπτώσεις που τουλάχιστον το δύσκολο το πρώτο
εξάμηνο το έχω περάσει πολύ συγκροτημένα και λέω και ξαναλέω το 70%
οφείλεται στους φίλους που είχα δίπλα μου. Αυτούς τους πέντε-έξι ανθρώπους.
Θ1
Προκειμένου να είναι υποστηρικτικά τα άτομα του κοινωνικού δικτύου των
γονιών θα έπρεπε να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (Πίνακας 7.16)
Πίνακας 7.16: Χαρακτηριστικά υποστηρικτικού κοινωνικού δικτύου
•

Σέβεται τις ανάγκες των γονιών και τον τρόπο που πενθούν

•

Βρίσκεται σταθερά κοντά στους γονείς

•

Συζητάει για το παιδί εφόσον το επιθυμούν οι γονείς

•

Θυμάται το παιδί
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Α. Σεβασμός στον τρόπο που πενθούν οι γονείς
Βασική προϋπόθεση για να είναι υποστηρικτικά τα άτομα του κοινωνικού
περιβάλλοντος ήταν να σέβονται το γονιό, τις ανάγκες του και τον τρόπο με τον οποίο
πενθούσε. Καθώς οι ανάγκες δεν ήταν κοινές για όλους τους γονείς, το κοινωνικό
δίκτυο έπρεπε να είναι ανοιχτό στα μηνύματα που έστελναν οι γονείς προκειμένου να
μπορέσει να τους στηρίξει.
Υπήρχε συχνή επαφή και επικοινωνία και έρχονταν στο σπίτι και
επικοινωνούσαμε καθημερινά. Είναι άνθρωποι με τους οποίους μπορείς να πεις
οτιδήποτε σκέφτεσαι. Ούτε τι θα πεις, ούτε πως θα το πεις και η βοήθεια που σου
δίνουν είναι να σε ρωτήσουν τι χρειάζεσαι. Η βοήθεια που προσφέρεις δεν είναι
αυτό που θέλεις να προσφέρεις, είναι αυτό που ο άλλος έχει ανάγκη. Α13
Πολλές φορές τα άτομα του κοινωνικού περιβάλλοντος των γονιών δεν ήταν
δεκτικά στο να ακούσουν τον γονιό, να κατανοήσουν τις ανάγκες του και να τον
στηρίξουν.
(..) να πω τον πόνο μου όπως θέλω εγώ και όχι να μου πούνε τι να κάνω να μου
φύγει ο πόνος. Ο πόνος θα είναι πάντα πόνος, απλά να με ηρεμήσει. (..) Δεν
ήθελα να ακούσω το θέμα χρόνου, το ξέρω ότι είναι θέμα χρόνου και όντως
στάθηκα πάλι στα πόδια μου, έκανα και τα παιδάκια μου και συνήλθα, αλλά
εκείνη την ώρα δε θέλεις να ακούσεις αυτό. Απλά πρέπει ο άλλος να σε ακούσει,
να πεις αυτά που έχεις να πεις (..). Θ13
(..) Κάπως έτσι την σκέφτομαι και την συζητάω με τους φίλους. Με τους συγγενείς
όχι. Έπαψε αυτό γιατί οι συγγενείς, χωρίς να έχουν βίωμα από μένα τέτοιο και
ερέθισμα τέτοιο, μου λέγανε από την αρχή έκανες τα πάντα, μην έχεις τύψεις
έκανες τα πάντα, έκανες και παραπάνω, έγιναν τα πάντα μην μην μην, χωρίς να
έχουν ερέθισμα από μένα ότι παραπέμπω σε τέτοια ερωτηματικά. Θ1
Όταν έφυγε το παιδί μου έλεγαν κλάψε, γιατί δεν με έβλεπαν να ξεσπάω. Αλλά
επειδή το ζούσαμε 22 μήνες αυτό και ήμουν συνέχεια με το παιδί, δεν μπορούσα
να με βλέπει να κλαίω, οπότε είχα μάθει και τους έλεγα και έκλαιγα από μέσα
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μου. Οπότε, δεν μπορούσα, δεν μπορώ να κλάψω όταν μου το πει ο άλλος, θα
κλάψω όταν το αισθανθώ εγώ. (…)Δεν είναι… είναι, δεν κλαις κατά παραγγελία.
Ε…, με κάποιους ανθρώπους αισθανόμουν ότι ζοριζόμουν. Θ2
Στις περιπτώσεις που το κοινωνικό δίκτυο δεν άκουγε τους γονείς και δεν
λάμβανε υπόψη τις ανάγκες τους, καλοπροαίρετα σχόλια που είχαν ως στόχο να
απαλύνουν τον πόνο των τελευταίων ήταν άστοχα και έφεραν το αντίθετο αποτέλεσμα.
Απλά θεωρώ πιο πολύ οι άνθρωποι δεν μπορούν να βοηθήσουν, μάλλον δεν
ξέρουν τον τρόπο, ειδικά μετά την απώλεια. Κατανοούν τι σου συμβαίνει, απλά
με αυτά που σου λένε περισσότερο βλάπτουν παρά βοηθάνε. Θ19
(..) αισθάνομαι την απόρριψη, «Πάλι τα ίδια σκέφτεσαι και είπαμε θα το αφήσεις
πίσω και θα προχωρήσεις μπροστά» και δε μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα.
(..) Θ15
Καθώς ο θάνατος του παιδιού γινόταν αντιληπτός από τους γονείς όχι μόνο ως
η μεγαλύτερη απώλεια που είχαν ζήσει στη ζωή τους, αλλά ως μια απώλεια που δεν
μπορούσε να συγκριθεί με καμία άλλη, σχόλια όπως «Σε καταλαβαίνω απόλυτα» ή «Αχ
και εμένα όταν πέθανε ο πατέρας μου» προκαλούσαν μεγάλο θυμό στους γονείς.
Γιατί τόλμησε να μου πει μια φίλη ότι «Σε καταλαβαίνω απόλυτα» και θύμωσα.
Της είπα: «Πως τολμάς να μου λες κάτι τέτοιο; Εγώ σου εύχομαι να μην με
καταλάβεις ποτέ και εσύ μου λες ότι με καταλαβαίνεις απόλυτα;» Θ24
Και κάτι άλλο που με ενοχλούσε, μου λέγανε: «Αχ και μένα όταν πέθανε ο
πατέρας μου..» δηλαδή, ρε παιδιά, μην μου το συγκρίνετε, δεν είναι το ίδιο. Και
εγώ αγαπάω τον μπαμπά μου, αλλά δε τον βάζω με τίποτα πάνω από το παιδί
μου. Δηλαδή αν έπρεπε να διαλέξω ποιον προτιμάς να πεθάνει, θα έλεγα ο
μπαμπάς μου, δεν θα έλεγα το παιδί μου. Θ15
Σχόλια που νοηματοδοτούσαν τον θάνατο του παιδιού με διαφορετικό τρόπο
από αυτόν που είχαν επιλέξει οι γονείς ή μείωναν την αξία του παιδιού και της σχέσης
του με τους γονείς ήταν επίσης οδυνηρά για τους τελευταίους. Οι γονείς ανέφεραν ότι
ενοχλούνταν όταν τους πρότειναν να κάνουν άλλο παιδί για να ξεπεράσουν την
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απώλεια του παιδιού τους ή όταν κάποιος τους παρότρυνε να μην στενοχωριούνται
καθώς είχαν και άλλα παιδιά.
Δηλαδή λίγες μέρες, εγώ ήμουν άτυχη γιατί δεν είχα άλλα παιδιά, ο Σ. μου ήταν
τα πάντα, παιδί μου, φίλος μου, η παρέα, ήταν τα πάντα για εμένα. Βρέθηκε
άνθρωπος να μου πει: «Ε και τι να κάνουμε τώρα, αφού συνέβη». Ή και το άλλο
βρέθηκε κάποιο κοντινό μου πρόσωπο, γυναικείο, να μου πει, μιλάμε για μερικές
μέρες μετά, εντάξει εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να το κατανοήσω αυτό που
μου έλεγαν, «Τώρα κοίτα τη ζωή σου». Αυτό το πράγμα ήταν για εμένα…, εγώ
δεν την ήθελα τη ζωή μου. Ή μου είπαν: «Πάρε ένα σκυλάκι». Ήταν άτοπα για
εκείνη τη στιγμή. Θ19
-Και αυτά που λένε όταν έχεις πένθος «μη στεναχωριέσαι, μη στεναχωριέσαι να
είσαι καλά», τι βλακείες. Εντελώς βλακεία, εντελώς βλακεία.
-Το ακούτε συχνά;
-Το ακούω, το ακούω και πάρα πολύ.. Κοίταξε, τα δυο πρώτα χρόνια θύμωνα και
απαντούσα. Τώρα είναι τόσα πολλά αυτά που λένε «Όλα γίνονται, το περνάς για
κάποιο λόγο». Εντάξει, εγώ το περνάω για κάποιο λόγο, το παιδί μου γιατί το
πέρασε; Τα παιδιά γιατί το περνάνε; Θ8
Εντάξει σίγουρα κάποιοι λέγανε, είπανε διάφορα εντάξει, «Δεν πειράζει, άστο,
είστε μικροί, θα κάνετε άλλο». Μέχρι και από γιατρούς το είπανε αυτό. Εεε όπως
σας είπα ο καθένας…Α10
Ή το άλλο το υπέροχο που άκουγα «Έχετε άλλα δυο παιδιά», το τρελό, για εμένα
ήταν τρελό. Έχω άλλα δυο παιδιά. Οκ. Εγώ γέννησα τρία, δε γέννησα δυο. Θ14
Έχω ακούσει ότι «Ο έρωτας με έρωτα περνάει», ότι θα πρέπει να κάνω ένα άλλο
παιδί για να.. πως είπαμε αυτό ο έρωτας με έρωτα περνάει, πως αν χωρίσεις
βρίσκεις έναν άλλον γκόμενο και τον ξεχνάς και προχωράει η ζωή σου… Θ15
Β. Σταθερά κοντά στους γονείς
Η στήριξη από το κοινωνικό δίκτυο γινόταν αντιληπτή μέσω της σταθερής
παρουσίας κοντά στους γονείς, καθώς κάποιοι γονείς είχαν ανάγκη να έχουν παρέα, να
μην αισθάνονται μόνοι τους.
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(..) γιατί είναι βράχος. Γιατί κάθε φορά που τον χρειάζομαι είναι εκεί. Γιατί είναι
αυτός που είναι. Γιατί έχει αποδείξει απίστευτές φορές, οποιαδήποτε ώρα της
ημέρας, της νύχτας, του ξημερώματος, θα είναι εκεί. Θ3
Οι φίλοι μου με στήριξαν πάρα πολύ. Ήταν σχεδόν κάθε μέρα εδώ στο σπίτι. Α16
Σε κάποιες περιπτώσεις οι γονείς ήθελαν να έχουν τη δυνατότητα να μιλούν για
το παιδί, ενώ σε κάποιες άλλες προσδοκούσαν από τα άτομα του κοινωνικού τους
δικτύου να τους βοηθήσουν να ξεφύγουν από τη θλίψη τους, προσφέροντάς τους
διεξόδους, πάντα όμως με σεβασμό προς τις ανάγκες τους.
-Ποιοι σας στηρίζουν στο πένθος σας από τότε που έφυγε ο Ι.;
-Μόνο φίλοι μας.
-Με ποιο τρόπο;
-Ε με το να μας επισκέπτονται, με το να μας κάνουν να είμαστε χαρούμενοι μέσα
από αστεία, καλαμπούρι και τέτοια, στο να μας βγάζουνε έξω πολλές φορές, να
βγαίνουμε έξω όλοι μαζί πολλές φορές, όχι να μας κερνάνε, να στο να μας
παροτρύνουν να βγούμε έξω από το σπίτι, ε για να ξεφύγουμε (..) Θ14
-Πως σας βοήθησε αυτή η φίλη;
-Ε πάρα πολύ κουβέντα, με πάρα πολύ κουβέντα, να δω κι άλλες όψεις της όλης
κατάστασης γιατί κακά τα ψέματα κάθε κατάσταση, κάθε νόμισμα λέει έχει δυο
όψεις. Να μη μείνω μόνο στην αρνητική και πραγματικά δεν έμεινα. Αυτό ήταν.
Οι καθημερινές, οι συζητήσεις μας και πολλές ώρες. Θ7
Αυτοί οι άνθρωποι όμως που είχα δίπλα με παίρνανε και μου λέγανε: «Εμείς θα
πάμε εκεί, σε περιμένουμε». (..) Τα πίναμε, τα λέγαμε, γελάγαμε, κλαίγαμε. Ήταν
πολύ μεγάλη εκτόνωση αυτή. Λοιπόν, με παίρνανε κάθε μέρα τηλέφωνο. Θ18
Κάποιοι άλλοι είχαν ανάγκη να αισθάνονται ότι είχαν ανθρώπους κοντά τους,
άτομα που τους νοιάζονταν και τους περίμεναν ακόμα και όταν εκείνοι ήταν
βυθισμένοι στη θλίψη τους ή ήταν απόμακροι. Η γνώση πως υπήρχαν άτομα που
βρίσκονταν συστηματικά κοντά τους και τους περίμεναν για να επικοινωνήσουν ή για
να τους προσφέρουν βοήθεια όταν αισθάνονταν την ανάγκη ήταν υποστηρικτική.
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-Η Ε. έφυγε και εξαιτίας αυτού γκρεμίστηκαν όλα. Μέσα σε αυτά τα χαλάσματα
περιμένεις κάποιος φίλος, κάποιος συγγενής, κάποιος... Υπήρξαν κάποιοι
άνθρωποι που κάνανε μια, δύο επισκέψεις στο σπίτι και μου είπαν ότι θέλεις πάρε
με τηλέφωνο. Εκείνο που λέγανε και πριν. (…)
-Είπατε πριν «περιμένεις κάτι». Τι θα θέλατε εσείς;
-Περιμένεις κάποιος να σε έχει το νου του. Ζεις; Έχει γίνει αυτό, εσύ είσαι καλά;
Ζεις; Είσαι καλά; Δεν είσαι, αλλά ζεις; Όταν δεν σε παίρνει ούτε ένα τηλέφωνο
να δει αν υπάρχεις.. (..) Να υπάρχουν δίπλα τους κάποιοι άνθρωποι και ας μη
μιλάνε. Να υπάρχουν αν θέλουν να πουν κάτι και όποτε θέλουν. Δεν μπορεί να σε
βοηθήσει κανείς αλλά είναι πολύ καλό να ξέρεις ότι υπάρχει κάποιος εκεί, έστω
και για να του πεις μια λέξη. Τίποτε άλλο. Θ24
Γ. Το κοινωνικό δίκτυο ανοιχτό στις συζητήσεις για το παιδί
Μια σημαντική ανάγκη, κοινή για την συντριπτική πλειοψηφία των γονιών,
ήταν να μπορούν να συζητάνε για το παιδί τους. Όταν το κοινωνικό δίκτυο ήταν
ανοιχτό στην επιθυμία των γονιών, άκουγε με ενσυναίσθηση τα όσα είχαν να πουν και
θυμόταν μαζί με τους γονείς το παιδί τους, τότε αποτελούσε σημαντική πηγή στήριξης.
-Ποιοι σας στηρίζουν στο πένθος σας; Ποιους ανθρώπους έχετε κοντά σας που
σας βοηθούν και με ποιο τρόπο;
-Πολύ καλές φιλίες και μπορώ να μιλάω.
-Έχετε ανάγκη να μιλάτε για εκείνη;
-Ναι. Δεν το κάνω σε συνεχή βάση, το πρώτο διάστημα, βέβαια, πολύ πιο συχνά.
Θ21
-(..)το κοινωνικό περιβάλλον σας έχει βοηθήσει από τότε που έφυγε ο Π.;
-Ναι, ναι, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Μερικές φορές, εκείνοι στην αρχή νόμιζαν αν
δεν μιλάμε γι’ αυτόν θα είναι καλύτερα αλλά μέσα από τον τρόπο μου τους έδειξα
ότι όσο μιλάω για τον Π. τόσο καλύτερα αισθάνομαι. Δηλαδή τον νιώθω είναι
εδώ, είναι κομμάτι της οικογένειάς μας. Θ9
Συζητάω, πάντα, πάντα, όταν θα τύχει να είμαι έξω με γνωστούς και με φίλους
ή όταν είμαι στο σπίτι και τύχει να συζητάω ή να έχω ξεσπάσματα. Πάντα
συζητάω. Νομίζω δεν έχει περάσει μέρα που να μην νιώσω περήφανη για τον Χ.
Θ3
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-Σήμερα συζητάτε για την Ε.;
-Δεν υπάρχει μέρα που να φύγει χωρίς να συζητάμε.
-Με ποιους συζητάτε;
-Με όλους και με φίλους και με τον άντρα μου. Με όλους και με την κόρη μου
την μικρή. Θ16
-Εσείς σήμερα μιλάτε για τον Σ.;
-Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει μέρα να μην τον έχω στο μυαλό μου, παντού, μαζί μου
και μιλάω με μια απίστευτη υπερηφάνεια, σαν να υπάρχει. Θ19
Αντιθέτως, η άρνηση του κοινωνικού δικτύου να συζητήσει για το παιδί και η
προσπάθεια κάποιων να αποτρέψουν τους γονείς από το να συζητάνε για αυτό άφηνε
τους τελευταίους μόνους.
-(..) ούτε καν αδερφή μου δε καταλαβαίνει πως νιώθω, πως είμαι. Όταν πάω να
της πω, «Άστο, άστο» μου λέει.
-Ενώ εσείς θέλετε να μιλάτε για εκείνον;
-Ενώ εγώ θέλω. Στην αρχή ήθελα συνέχεια. (..)
-Σήμερα με ποιους ανθρώπους μιλάτε για τον Α.;
-Με τον εαυτό μου. Θ6
-Σήμερα συζητάτε για την Ι. και με ποιους ανθρώπους;
-Με κανέναν, μόνη μου. Μόνη μου. Αν θέλετε το πιστεύετε. Θ4
Πολλοί άνθρωποι, άμα ξεκινάς να μιλάς, τους βλέπεις ότι.. Τους λέω: «Μπορεί
να σας ενοχλεί, εμένα με ευχαριστεί. Πως γίνεται εσάς να σας ενοχλεί;» Αυτό λίγο
με νευριάζει. Οκ πονάς, αλλά είναι ο γιος μου. Μου αρέσει να μιλάω για εκείνον.
Θ28
(..) κατεβάζουνε το πρόσωπο ειδικά οι μαμάδες, οι γιαγιάδες και οι παππούδες
αν ακούσουνε. «Μη μιλάς τώρα για την Σ.» Θ13
-Πως θα μπορούσε να σταθεί κάποιος δίπλα σας για να είστε λιγότερο μόνη;
-Θα έπρεπε να αναφέρονται περισσότερο στο παιδί μου. Δηλαδή να μην είναι σαν
ένα θέμα ταμπού. Δεν το λέμε γιατί θα στενοχωρηθώ. Θ27
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Ωστόσο, υπήρχαν κάποιοι γονείς οι οποίοι είχαν επιλέξει να μη συζητάνε
καθόλου για το παιδί που πέθανε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς αισθάνονταν
την ανάγκη να γίνει σεβαστή η επιθυμία τους από τον κοινωνικό τους περίγυρο.
Ε μας στηρίζουν όλοι όσοι, δηλαδή οι γονείς μου, οι γονείς του, όλοι οι φίλοι και
οι ….αλλά μετά μας στηρίζουν, απλώς δε ξαναμιλήσαμε για αυτό το θέμα.
Τελείωσε, τότε που τελείωσε, τελείωσε και επειδή έχω την μαμά μου καμιά φορά
έτσι και μου πάει να μου συζητήσει και της το… δε θέλω να το συζητάω ούτε να..
Τελείωσε. Θ12
Δ. Θυμούνται το παιδί
Καθώς το παιδί ήταν συνεχώς παρόν στη σκέψη των γονιών ήταν σημαντικό
για εκείνους να αισθάνονται ότι και οι άλλοι το θυμούνται. Η επιθυμία αυτή ήταν πιο
έντονη σε επετείους του παιδιού όπως τα γενέθλιά του, η γιορτή του αλλά και η
επέτειος του θανάτου του. Σε αντίθεση με ότι πίστευαν τα άτομα του κοινωνικού
περιβάλλοντος οι γονείς επιθυμούσαν να θυμούνται οι σημαντικοί άλλοι το παιδί τους
σε αυτές τις επετείους και να επικοινωνούν μαζί τους.
Ενώ η αλήθεια είναι, εκτός από την οικογένειά μας, εμείς οι τέσσερις, οι
υπόλοιποι λίγο δυσκολεύονται. Λένε συγνώμη σου το θύμισα ή νομίζουν ότι αν
πουν κάτι θα στενοχωρηθώ… Νομίζουν ότι είναι κάτι που δεν υπάρχει στο μυαλό
μου πάντα. Νομίζουν ότι φεύγει, αλλά αυτό υπάρχει πάντα στο μυαλό μου. Ο Δ.
είναι πάντα εδώ, πάντα μέσα μου, στο μυαλό μου, στην καρδιά μου. (..) Θέλω
ακόμα και στην γιορτή του να με παίρνουν τηλέφωνο. Θ31
Έχουν βρεθεί ένα, δύο άτομα που τουλάχιστον μέχρι στιγμής είναι πάντα κοντά
μας. Δεν ξεχνάνε πότε έφυγε το παιδί, θυμούνται τα γενέθλιά του, θα μας πάρουν
τηλέφωνο. Νιώθω ευγνωμοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν ξεχνάνε το
παιδί μου. Θ22
Όχι, όχι κανείς. Εκτός από αυτή την οικογένεια που σας είπα, που κάθε
ημερομηνία του θανάτου του μου στέλνει μήνυμα. Πάντα μιλάμε γι’ αυτόν. Α5
Και χαίρομαι που την θυμούνται, που έχουν τη φωτογραφία της στο δωμάτιό
τους. Που νιώθουν ότι τους προστατεύει. Και εγώ πιστεύω ότι κρατώντας την στη
μνήμη κάποιων ανθρώπων είναι σαν να κρατάω την Ε. ζωντανή. Θ24
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7.8.4 Οι πενθούντες γονείς
Κάποιοι γονείς ανέφεραν ότι βρήκαν μεγάλη στήριξη και παρηγοριά στη
συναναστροφή με άλλους γονείς που πενθούσαν. Η σχέσεις αυτές είτε είχαν
δημιουργηθεί την περίοδο που τα παιδιά νοσούσαν και νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο
και συνεχίστηκαν αφού τα παιδιά έφυγαν από τη ζωή είτε ήταν νέες γνωριμίες που
προέκυψαν μετά το θάνατο του παιδιού. Κάποιοι γονείς ανέφεραν ότι διατηρούσαν
διαδικτυακές επαφές με άλλους πενθούντες γονείς μέσω της συμμετοχής τους σε
ανάλογες ομάδες. Το γεγονός ότι οι γονείς βίωναν τον ίδιο πόνο αποτελούσε έναν
συνδετικό κρίκο που τους ένωνε και επέτρεπε την αλληλοϋποστήριξη.
Υπάρχουνε και στιγμές που θες να σου πει ένας κάτι, μια κουβέντα να μιλήσεις
λίγο για εκείνο το θέμα, που ενώ κάποιος άλλος δε θα το καταλάβει που δε το
έχει ζήσει… Υπάρχει πάντως.. Ναι, έχω ένα δυο άτομα που το έχουνε περάσει και
είμαστε λίγο πιο κοντά. Α10
Λέω ότι την μια από αυτές την έχω τόσο πολύ κοντά μου που, όταν βρεθούμε, θα
μιλήσουμε μόνο για τα παιδιά μας, καμία άλλη κουβέντα. Γιατί τις έχουμε χάσει
και οι δυο, έχουμε χάσει τα παιδιά. Θ6
Ξέρεις ότι σε καταλαβαίνει αυτός ο γονιός. Δεν είναι όπως ένας γονιός που έχει,
όμως, όλα του τα παιδιά. Είναι ένας γονιός που έχει περάσει ακριβώς αυτό που
έχεις περάσει εσύ. Θ4
Είμαι σε αρκετές ομάδες που είναι έτσι με γονείς (…) Είναι, αισθάνεσαι ότι
ανήκεις και βλέπω ότι όλοι αυτό που γράφουν είναι αυτό, ότι οι άλλοι δεν
καταλαβαίνουνε και ότι είναι τελικά δύσκολο να το καταλάβεις εάν δε το νιώσεις.
Θ4
Ωστόσο, για την πλειοψηφία των γονιών που συμμετείχαν στην έρευνα το κοινό
βίωμα της απώλειας δεν ήταν αρκετό για να τους φέρει σε επαφή με άλλους πενθούντες
γονείς και να αναζητήσουν στήριξη σε αυτή τη σχέση. Όπως αναφέρθηκε από πολλούς
γονείς προκειμένου η σχέση αυτή να είναι υποστηρικτική θα έπρεπε να υπάρχουν κοινά
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στοιχεία στον τρόπο που πενθούν οι γονείς, όπως επίσης και να ταιριάζουν σαν
χαρακτήρες.
-Πιστεύετε ότι η σχέση με άλλους γονείς που έχουν περάσει μια ανάλογη εμπειρία,
που έχουν χάσει το παιδί τους μπορεί να βοηθήσει στο πένθος;
-Νομίζω είναι το αντίθετο, γιατί ο ένας θα θυμάται την δική του στεναχώρια, ο
άλλος την δικιά του και θα συγκρούονται. Δηλαδή έχω βρεθεί με μία κοπέλα, που
ήταν 15 χρονών βέβαια ο γιος της όταν τον έχασε και μου έλεγε: «Εντάξει τώρα,
εσύ δεκατέσσερις μήνες το είχες, εγώ δεκαπέντε χρόνια, μια ζωή.» Της λέω: «Και
εγώ δηλαδή δεν πρόλαβα ούτε μπαμπά να με πει. Όπως και να το δεις χαμένοι
είμαστε». Α6
Ο καθένας βλέπει τον πόνο του πιο μεγάλο από των άλλων. Θυμάμαι τότε άλλοι
που είχαν ένα παιδάκι: «Εντάξει, δεν πειράζει, έχεις κι άλλο». Είναι μεγάλη,
βαριά κουβέντα. Δεν έχει… όσα δάχτυλα και να κάνεις όλα ίδια σου φαίνονται.
Άμα κόψεις το ένα πονάει. Θ13
Ένας γονιός που έχει βιώσει απώλεια σίγουρα μπορεί να βοηθήσει τον άλλο
γονιό, αλλά πρέπει να συγκλίνουν και σαν προσωπικότητες. Γιατί εμένα αν μου
φέρνατε έναν γονιό να χτυπιέται όλη την ώρα και να κλαίει και να οδύρεται, ή
που μπορεί να ζηλεύουν άλλα παιδιά και να δείχνουν συνέχεια μια
δυσανασχέτηση, εγώ δε θα μπορούσα ούτε να βοηθηθώ ούτε να βοηθήσω. Θ19
Δεν νομίζω ότι επειδή έχουν χάσει το παιδί κάποιοι μπορούν να βοηθήσουν και
άλλους, μπορεί να κάνουν και κακό. Μόνο το γεγονός ότι έχει χάσει το παιδί του
δεν αρκεί, πως το διαχειρίζεται. Εξαρτάται από τον άνθρωπο. Θ22

7.8.5 Η θρησκεία
Αρκετά άτομα ανέφεραν ότι μετά το θάνατο του παιδιού κλονίστηκε η σχέση
τους με τη θρησκεία και απομακρύνθηκαν από τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.
Συχνά οι γονείς αισθάνονταν θυμό προς το Θεό για τον άδικο χαμό του παιδιού τους
και βασικές παραδοχές τις θρησκείας όπως ότι «Όλα γίνονται για κάποιο λόγο» δεν
μπορούσαν να τους καλύψουν.
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Δεν πάω εγώ ούτε στην εκκλησία, ούτε σταυρό κάνω. Και στην κηδεία δεν έκανα
σταυρό. Το έχω καταργήσει αυτό. (…) Γιατί αν υπήρχε.. η δικιά μου η γνώμη έτσι;
Αν υπήρχε κάτι…. τουλάχιστον τα παιδιά να μην πεθαίνανε. Άσε με εμένα. Τα
παιδιά. Α2
Γι’ αυτό έφτασα σε σημείο και είχα θυμό, τα είχα βάλει με το Θεό. Δηλαδή γιατί
λέω γιατί, αφού είχες σκοπό να τον πάρεις, γιατί του έδωσες ελπίδες (..) Α11
Τα’ χω βάλει με το θεό που δεν της έδωσε την ευκαιρία. Δεν του το συγχωρώ
αυτό. Θ29
Πήγα παντού. Δεν με βοήθησε, όμως, γιατί η εκκλησία έχει μια συγκεκριμένη
νοοτροπία, γιατί όλοι το ίδιο πράγμα μου έλεγαν. Ότι ο θεός την πήρε την στιγμή
που έπρεπε, γιατί αν περνούσε ο καιρός μπορεί να μην ήταν καλός ο δρόμος της
και την πήρε στην καλύτερή της στιγμή. Θ25
Θεωρώ πολύ άδικο αυτό που έγινε και αν υπήρχε Θεός δε θα φτάναμε σε τέτοιο
σημείο. Δηλαδή κάπου θα υπήρχε ένα φρένο, ότι εντάξει πέρασες πολλά, δε ξέρω
τι λέει, ο Θεός σε τιμώρησε, σε έβαλε σε μια διαδικασία, τελειώνει κάπου. Εε δεν
τελείωσε όπως θα ήθελα και το θεωρώ άδικο. Θ12
Κάποιοι από τους γονείς που ένιωσαν να κλονίζεται η πίστη τους και η σχέση
τους με τη θρησκεία μετά το θάνατο του παιδιού τους βρήκαν στήριξη σε ιερείς οι
οποίοι, όμως, ξεχώρισαν σαν προσωπικότητες, στάθηκαν δίπλα στους γονείς και
άκουσαν με κατανόηση τον πόνο τους.
Κάποιοι παππάδες προσπαθούσαν να μου πουν ότι κάνω λάθος. Με αυτούς δεν
ξαναμίλησα. Ένας παππάς που μου είπε: «Έχεις τόσο πόνο που είσαι
δικαιολογημένη να λες ότι θέλεις.» Με αυτόν μόνο μιλούσα. Που μπορούσε,
ακόμα και αν δεν ήθελε, να το ακούσει αυτό που έλεγα. Το άκουγε. Θ24
Είχα πάρει τον πνευματικό μου και του είχα πει: «Ο Θεός δεν αγαπάει το παιδί
μου και για ποιο λόγο μου το πήρε;» Θυμάμαι έλεγα κι άλλα δε τα θυμάμαι
ακριβώς, τον είχα στον τηλέφωνο γιατί είναι στο Καρπενήσι και του έλεγα, έλεγα,
έλεγα και μου λέει «Έχεις δίκιο, ο πόνος της μάνας δε μετράει». (..) Μετά από
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καιρό τον πήρα ξανά και μου λέει «Ηρέμησες τώρα; Θες να τα ξαναπούμε;» (..)
Με ανακούφισε. Θ13
Για κάποιους γονείς η σχέση τους με τη θρησκεία δεν επηρεάστηκε αρνητικά
από την απώλεια του παιδιού. Αντιθέτως, βρήκαν παρηγοριά και στήριξη στην πίστη
τους. Η στήριξη αυτή είτε προερχόταν από κάποιον ιερέα ο οποίος βρισκόταν κοντά
τους είτε βασιζόταν στις παραδοχές της θρησκείας και κυρίως στην αντίληψη ότι το
παιδί βρίσκεται σε έναν άλλο κόσμο.
(..) γιατί εδώ στην ενορία ο ιερέας ήταν συμμαθητής μου και ήμασταν και φίλοι.
Δηλαδή μας βοήθησε να καταλάβουμε λίγο το όλο πρόβλημα αυτό, το όλο θέμα.
Και να το δούμε με διαφορετικό μάτι. Δηλαδή ότι όλα για κάποιο σκοπό γίνονται
και ότι τα θέλει αυτή η ανώτερη δύναμη τέλος πάντων και όλα αυτά. Α10
(..) έβρισκα παρηγοριά μόνο κοντά στον θεό. Βρήκα και κάποιους γέροντες, οι
οποίοι είναι αυτό που λέμε οι άνθρωποι του θεού, όχι παππάδες που κάνουν τη
δουλειά τους, οι οποίοι μας στήριξαν πάρα πολύ. Θ22
Μετά σιγά σιγά όταν οι γιατροί σηκώνουν τα χέρια ψηλά πρέπει κάπου να
κατευθυνθείς και αυτό είναι ο θεός. Και εμένα με βοήθησε. (..) Δεν ξέρω,
προσπαθείς να κρατηθείς από κάπου. Α17
Ίσα ίσα που νιώθω ότι επειδή ο Δ. βρίσκεται αυτή τη στιγμή μαζί του, με την
Παναγία, τον έχει αγκαλιά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Πιστεύω και πιστεύω ότι είναι
εκεί μαζί τους και είναι καλά. Θ31

7.8.6 Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας
Σε σύνολο 56 ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα 21 άτομα ανέφεραν ότι
αναζήτησαν στήριξη από επαγγελματία ψυχικής υγείας μετά το θάνατο του παιδιού
τους, ενώ 23 άτομα ανέφεραν ότι δεν αναζήτησαν στήριξη. Πολλοί από τους γονείς
που δεν αναζήτησαν στήριξη ανέφεραν ότι ένιωθαν ότι δε χρειάζονταν ψυχολογική
υποστήριξη και ότι μπορούσαν να διαχειριστούν το πένθος τους μόνοι τους. Για
κάποιους άλλους γονείς η φύση της απώλειας και ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο
πενθεί το κάθε άτομο καθιστούσε αδύνατη τη στήριξη. Η πεποίθηση ότι κανείς δεν
μπορούσε να κατανοήσει τον πόνο τους, καθώς μόνο αν το έχεις βιώσει μπορείς να
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καταλάβεις πραγματικά τι σημαίνει ο θάνατος του παιδιού σου ήταν κοινή σε πολλούς
γονείς και λειτουργούσε αποτρεπτικά στην αναζήτηση στήριξης από επαγγελματία
ψυχικής υγείας.
-Ψυχολογική υποστήριξη αναζητήσατε ποτέ; Από κάποιον επαγγελματία ψυχικής
υγείας;
-Όχι, να πω την αλήθεια. Θεωρούσα ότι πάλι στην θεωρία το ξέρει. Όσο και να
το έχεις σπουδάσει, συγνώμη κιόλας γι’ αυτό που λέω, αλλά πιστεύω ότι μόνο αν
το έχεις ζήσει μπορείς να καταλάβεις που και πάλι δεν είναι, δεν αντιδρά ο .. το
ίδιο με κάποιον άλλο γονιό. Θ2
-Αναζητήσατε βοήθεια από επαγγελματία ψυχικής υγείας;
-Όχι, όχι. Δεν το αισθανόμουνα να το κάνω. Δεν είχα την ανάγκη δηλαδή. Ναι,
δεν αισθάνθηκα να το κάνω. Μου είπανε να το κάνω, με συμβουλέψανε αλλά δεν
αισθανόμουνα. Δηλαδή να μου πούνε τι; Κάνε υπομονή ή θα περάσει; Δε περνάει.
Δεν είναι κάτι που περνάει. Μπορεί η καθημερινότητα να μας κάνει να ξεχνάμε
κάποια πράγματα αλλά δε ξεχνάς ποτέ το παιδί σου, δεν το ξεχνάς ποτέ. Θ9
Αρκετοί γονείς, ωστόσο, ανέφεραν ότι αν τους είχε προσφερθεί βοήθεια δε θα
είχαν αρνηθεί. Θεωρούσαν, όμως, ότι η προσέγγιση θα έπρεπε να γίνεται από την ίδια
την υπηρεσία ώστε να γνωρίζουν οι γονείς ότι υπάρχει ένας φορέας που μπορεί να τους
στηρίξει όποια στιγμή το χρειαστούν.
Ε ήταν εκεί. Με βοήθησε αυτή που με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο, πιστεύω ότι
αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία πως αισθάνεστε ξέρω εγώ…. αυτές οι βαριές
στιγμές… Δηλαδή υπήρχανε στιγμές που, μετά τον χαμό, που ήτανε πάρα πολύ
δύσκολες. Θα ήθελα μια συμβουλή από κάποιον επαγγελματία. Α6
Δηλαδή να μου πει, να έρθει η ψυχολόγος ή να πάρει η ψυχολόγος την μαμά
τηλέφωνο να κλείσει ραντεβού η ίδια. Να μου πει «Κυρία…» Μπορεί εγώ να το
ακύρωνα, να επέμενε όμως γιατί και εκείνη …μετά μπορεί να έχω πάρει τα πάνω
μου αλλά άλλες μαμάδες ξέρω ότι μπορεί να έχουν φτάσει και σε αυτοκτονίες.
Θ13
Κάποιοι γονείς που προσδοκούσαν σε στήριξη από το προσωπικό του
νοσοκομείου

στο

οποίο

είχε

νοσηλευτεί
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το

παιδί

απογοητεύτηκαν

όταν

συνειδητοποίησαν ότι η βοήθεια αυτή δεν ήταν διαθέσιμη. Τρία άτομα ανέφεραν ότι
αναζήτησαν ψυχολογική υποστήριξη στο προσωπικό ψυχικής υγείας του νοσοκομείου
αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση.
-Γιατί από ότι θυμάμαι τώρα, είχαμε κλείσει κάνα δυο τρία ραντεβού με την
ψυχολόγο του νοσοκομείου, τα οποία δεν έγιναν για κάποιους λόγους.
-Ακυρώθηκαν από εκείνη;
-Ναι ακυρώθηκαν. Και κυρίως η γυναίκα μου ήθελε λίγο παραπάνω στήριξη
εκείνη την περίοδο, την οποία δεν είχε. Α9
-Εκείνη την περίοδο που είχε γίνει, αμέσως την επόμενη, την μεθεπόμενη, εγώ
πήρα τηλέφωνο στην ψυχολόγο που είχε το Παίδων και η οποία μου έλεγε, φυσικά
αυτή μου είχε δώσει και το τηλέφωνό της και όλα αυτά, και την πήρα και λέω θα
πάω. Για μένα ήταν και αφορμή να πάω στο μέρος που ήτανε το παιδί μου εκεί,
στην εντατική δηλαδή, και θα ξαναπάω στο μέρος εκεί και θα μιλήσω με αυτή τη
γυναίκα που θα με βοηθήσει. Και πήγα και δεν ήτανε ποτέ.
-Είχατε κλείσει ραντεβού;
-Ναι, και το τηλέφωνό της κλειστό και μου στοίχησε πάρα πολύ. Δηλαδή πήγα
μέχρι εκεί και έφυγα. Την πήρα τηλέφωνο μετά ξανά και ξανακλείσαμε ραντεβού
και ξαναπήγα και πάλι δεν την βρήκα και πάλι το τηλέφωνό της κλειστό και το
απόγευμα κάποια στιγμή μετά μου είχε ότι είχε ένα έκτατο ραντεβού και δε
μπορούσε, δηλαδή, δύο φορές πήγα, δύο φορές. Θ12
-Στην μονάδα ήταν μία κοπέλα εκεί ψυχολόγος, πολύ καλή κοπέλα, αλλά όσο
ήτανε εκεί…. όσο ήτανε εκεί ήταν εκεί ….Έφευγε από κει δεν.. ή έφευγες από κει.
-Τι εννοείτε; Τι θα θέλατε να ήταν διαφορετικό;
-Εννοώ ότι μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει «Όταν είσαι έτοιμη να με πάρεις
τηλέφωνο ή να έρθεις να με βρεις». Την πήρα τηλέφωνο να κλείσουμε ραντεβού
δε το σήκωσε το τηλέφωνο…. Θ6
Η αναζήτηση στήριξης από εξωτερικούς φορείς για κάποιους γονείς ήταν
θετική ενώ κάποιοι αισθάνθηκαν ότι δεν πήραν αυτό που χρειάζονταν. Η αρνητική
εμπειρία από την επαφή με ειδικό ψυχικής υγείας που δεν προσέφερε εξειδικευμένη
στήριξη για το πένθος απέτρεψε κάποιους γονείς από το να συνεχίσουν να αναζητούν
στήριξη ενώ αισθάνονταν την ανάγκη.
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Πολλές φορές μου έχει πει η φίλη μου ότι έχεις ανάγκη από ψυχολόγο και δεν
έχεις πάει ποτέ. Μπορεί να έχω, αλλά με αυτά που είχα δει δεν έχω πάει ποτέ
γιατί δε θέλω να έρθουν και να μου πούνε πάρε αυτά τα χάπια και φύγε. Είχα
επιχειρήσει να πάω στο ΙΚΑ σ’ ένα ψυχολόγο και μου λέει πάρε αυτά τα χάπια.
Δεν θέλω να μου δώσει χάπια, να πάρω κάποια χάπια ή απλά να κοιμηθώ. Θέλω
να με βοηθήσεις να ηρεμήσει η ψυχή μου, αυτό. Θ13
Εμένα, ας πούμε, ο ψυχολόγος όταν μου είπε «Πόσα χρόνια είναι;» και του είπα:
«Τέσσερα» και μου είπε: «Εντάξει», είπα: «Τι εντάξει; Έχετε παιδιά;» Μου λέει:
«Όχι.» Του λέω: «Ε γι’ αυτό το λέτε.» Με νευρίασε. Τι χάσαμε; Τη γάτα μας;
Πολύ με ενοχλούν όταν μου το λένε. Τι έχασα; Έχασα ένα έπιπλο από το σπίτι
μου; Έφυγε το παιδί μου. Θ25
Άκου να δεις, εγώ με την ψυχολογία είμαι υπέρ. Όμως, όπως σε όλα τα πράγματα,
υπάρχουν άνθρωποι που την κάνουν σοβαρά και άνθρωποι που δεν την κάνουν
σοβαρά. Ενδεχομένως, εγώ να έπεσα σε ανθρώπους που δεν την έκαναν σοβαρά.
Διότι δεν μπορούν να μου λένε να κάνω σεξ με τον άντρα μου όταν έχω θάψει το
παιδί μου. Χέστηκα για το σεξ. Άλλα με ενδιαφέρουν εμένα. Και έτσι δεν συνέχισα.
Ήθελα κάτι άλλο. Θ18

7.8.7 Το προσωπικό του νοσοκομείου
Η συντριπτική πλειοψηφία των γονιών ανέφερε ότι μετά το θάνατο του παιδιού
δεν είχε καμία επικοινωνία με το νοσοκομείο, γεγονός που προκάλεσε σε πολλούς
αίσθημα εγκατάλειψης. Καθώς είχε δημιουργηθεί μια ιδιαίτερη σχέση με τους γιατρούς
και τους νοσηλευτές, η απουσία επικοινωνίας μετά το θάνατο του παιδιού είχε
αρνητικό αντίκτυπο στους γονείς, οι οποίοι επιθυμούσαν να επικοινωνήσει μαζί τους
κάποιος από το προσωπικό του νοσοκομείου και να τους συλλυπηθεί για το θάνατο του
παιδιού.
Εμείς περάσαμε γύρω στον ενάμιση χρόνο εδώ μέσα. Δηλαδή δένεσαι και με
κάποιους ανθρώπους και αυτά και θεωρώ ότι αισθάνεσαι και λίγο μια
εγκατάλειψη να το πω, δεν ξέρω. Θ10
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-Δεν εμφανίστηκε κανένας. Ούτε πριν, ούτε μετά. (…) Είναι γιατροί και είναι η
δουλειά τους. (..) Αλλά με την διαφορά ότι έχουνε να κάνουνε με ανθρώπινη ζωή.
Έχουνε να κάνουνε με ψυχές. Έχουνε να κάνουμε με τον πόνο της μάνας που
αντέχει και τόσους μήνες παλεύει, παλεύει, παλεύει και βλέπει το παιδί που
χάνεται και συνεχίζει και παλεύει. Γι’ αυτό, ας πούμε, ότι είναι το μετά, το μετά
που δεν υπάρχει. Να σου πει: «Ξέρεις κάτι; Συλλυπητήρια. Προσπαθήσαμε και
εμείς αλλά δε τα καταφέραμε».
-Θα την θέλατε αυτή την κουβέντα;
-Θα την ήθελα αυτή την κουβέντα. Και θα έλεγα ότι τουλάχιστον, τουλάχιστον
κάπως θα ζέστανε, θα μου έκανε έτσι, θα μου έκανε καλό. Θ6
Όχι, όχι, ούτε εγώ, ούτε η γυναίκα μου. Κανένας. Μόνοι μας τα ξεπεράσαμε. Όλα
μόνοι μας. Και τώρα που μιλάμε μετά από οχτώ χρόνια, ποτέ, εκτός από σας που
ήρθατε τώρα, δεν ήρθε να μας απασχολήσει και να μας μιλήσει. Α4
Έφυγε αργά το βράδυ και έτσι δεν είχαμε πολλές επαφές. Θα μπορούσαν όμως
ένα τηλεφώνημα να το κάνουν. Ήταν ένα παιδί που είχε ζήσει εκεί μέσα τέσσερα
χρόνια. Είχε κάνει και γενέθλια και γιορτές. Δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μας.
Θ22
θα ήθελες όμως … Ότι να, δηλαδή τι ήταν απλά ένα νούμερο ήταν η Λ. ας πούμε
όταν έφυγε από δω; Απλά ένα ακόμα παιδί που προστέθηκε στο νούμερο στα
παιδιά που έχουνε φύγει; Τέλος; Δηλαδή ας πούμε μετά το χαμό της Λ. από την
Μέριμνα ήρθανε στο νεκροταφείο, στη κηδεία, να το πούμε έτσι. Από δω ούτε καν
συλλυπητήρια. Τώρα θα μου πεις να έπαιρνε σε όλους; Εντάξει, δεν πιστεύω ότι
φεύγουν τόσα πολλά παιδιά κάθε μέρα που δεν μπορεί κάποιος να πάρει ένα
τηλέφωνο, έτσι; Α7
Τρία άτομα ανέφεραν ότι για κάποιο χρονικό διάστημα μετά το θάνατο του
παιδιού συνέχισαν να διατηρούν σχέσεις με κάποια άτομα από το προσωπικό του
νοσοκομείου σε προσωπικό επίπεδο. Για αυτούς η επικοινωνία μετά το θάνατο του
παιδιού και η συμμετοχή τους στην κηδεία ήταν υποστηρικτικά.
-Γι’ αυτό ήταν περίεργο που οι γιατροί της ήρθαν στην κηδεία της. Αυτό ήταν
εξαιρετικά σπάνιο.(…)
-Πως σας φάνηκε που οι γιατροί της ήρθαν στην κηδεία της;
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-Τιμή. Για την Μ. τιμή. Μεγάλη τιμή. Ακόμα και 3 χρόνια μετά, στο μνημόσυνο
ήρθαν οι νοσηλευτές της. Α22
-Μίλαγα για κάποιο διάστημα με την κα. Σ. (γιατρός)
-Το επιδιώκατε εσείς;
-Και εκείνη με έπαιρνε να δει τι κάνουμε, ναι.
-Αυτό πως το βιώσατε; Ήταν θετικό;
-Ναι, ναι, μου άρεσε πολύ. Θ9
Οι γονείς που είχαν αναπτύξει καλές σχέσεις με το προσωπικό του νοσοκομείου
και είχαν αισθανθεί ότι το παιδί τους είχε φροντιστεί επιθυμούσαν να έχουν σχέσεις
και μετά το θάνατο του παιδιού τους. Όπως ανέφεραν, το προσωπικό ήταν για εκείνους
οικογένεια.
-Με τους γιατρούς μιλάγαμε για αρκετό διάστημα δυο τρία χρόνια μετά
επικοινωνούσαμε. (…) Ήταν ένα κομμάτι της ζωής μας πολύ έντονο. Ναι, μας
βοηθούσε, εμένα προσωπικά με βοηθούσε. Γι’ αυτό, ας πούμε, ήταν και οι
άνθρωποι από το νοσοκομείο με χαμόγελο και παρόλο που μας βλέπανε ότι
ήμασταν δύσκολα, με χαμόγελο και μετά, αμέσως μετά και όταν γεννήσαμε ξανά
πήρα και τους είπα γεννήσαμε πάλι. (..) Αυτούς τους ανθρώπους που με βοήθησαν
τόσο πολύ, άσχετα αν τα καταφέραμε ή όχι, το στόχο μας, αλλά μας βοήθησαν
πάρα πολύ και τους ένιωθα πολύ δικούς μου ανθρώπους. Α6
Εγώ με ότι και αν άκουγα ήξερα ότι μέσα από τη συνεργασία βγαίνει το καλύτερο
αποτέλεσμα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναπτύξαμε και εγώ και το παιδί,
μέχρι και σήμερα, δηλαδή, έχω απίστευτες φιλίες με γιατρούς, με νοσηλευτές. Θ19
Αντιθέτως, όταν δεν είχαν αναπτυχθεί σχέσεις με το προσωπικό και η συνολική
αποτίμηση για τη στάση των γιατρών και των νοσηλευτών ήταν αρνητική οι γονείς δεν
επιθυμούσαν να έχουν καμία επαφή μαζί τους.
Στην _ (αναφορά στο τμήμα) θα μπορούσα μόνο να ξεχωρίσω δυο άτομα. Δε θα
πω ονόματα. Όλοι οι υπόλοιποι, από τους νοσηλευτές δυο άτομα και από τους
γιατρούς άλλοι δυο, όλοι οι υπόλοιποι δε θέλω ούτε να τους δω. Πηγαίνουμε στο
νοσοκομείο, πηγαίνουμε συχνά γιατί εκεί έχω τις αναμνήσεις, στο τμήμα της _
δεν έχω πάει ποτέ. Θ11
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7.9 Υπηρεσία πένθους στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε το παιδί
Στους γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα τέθηκαν τα ακόλουθα υποθετικά
ερωτήματα: «Αν υπήρχε μια υπηρεσία πένθους στα νοσοκομείο παίδων με στόχο να
στηρίζει τους γονείς στο πένθος τους, πως πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι αυτή η
υπηρεσία; Τι θα έπρεπε να μπορεί να προσφέρει στους γονείς προκειμένου να τους
στηρίξει στο πένθος τους;» και «Αν υπήρχε μια υπηρεσία πένθους στο νοσοκομείο εσείς
θα απευθυνόσασταν;» Στο σύνολο των 56 γονιών 11 άτομα δεν απάντησαν καθόλου
στα ερωτήματα λόγω συναισθηματικής φόρτισης, επιθυμίας τους να αναφερθούν σε
άλλες πτυχές της εμπειρίας τους ή δήλωσαν πως δεν γνώριζαν. 38 άτομα απάντησαν
πως θα ήταν θετικό να υπήρχε μια τέτοια υπηρεσία. Όπως ανέφεραν, είτε θα
απευθύνονταν για να στηριχθούν οι ίδιοι είτε για να ζητήσουν στήριξη για κάποιο
μέλος της οικογένειάς τους. Επτά άτομα απάντησαν πως δε θα απευθύνονταν σε μια
υπηρεσία στήριξης πενθούντων γονιών.
Οι γονείς που δε θα απευθύνονταν σε υπηρεσία πένθους ανέφεραν ως λόγους
τα ακόλουθα: α) θα ήταν πολύ επώδυνο να ανασκαλίζουν το παρελθόν κα να μιλάνε
για την απώλεια του παιδιού, β) δε θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο νοσοκομείο γ)
δεν είχαν ανάγκη από στήριξη, δ) η ίδια η απώλεια καθιστούσε αδύνατη τη στήριξη ε)
κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει και άρα να βοηθήσει τον γονιό που πενθεί.
Μου έχει μείνει από τότε μόλις μπαίνω στο νοσοκομείο αυτή η μυρωδιά του
νοσοκομείου με πιάνει το στομάχι μου κατευθείαν, δε θέλω. Α11
-Αν υπήρχε μια υπηρεσία πένθους στο νοσοκομείο, θα πηγαίνατε;
-Δε νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν έχουν…, είναι λίγο περίεργες οι ισορροπίες, δε νομίζω
ότι θα μπορέσει να μου απαντήσει σε αυτά που θα ήθελα να μάθω. Θ11
Αλλά σας είπα θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που θα πει ένας γονιός είναι δεν
μπορείς να ξέρεις τι περνάω. Αν κάποιος πει: «Ξέρω τι περνάς γιατί το έχω
περάσει» αμέσως θα τον κερδίσει γιατί θα πει εδώ υπάρχει ένας κρίκος ή μάλλον
υπάρχει μια ένωση. Θ23
Σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να έχει μια υπηρεσία στήριξης
πενθούντων γονιών αναδείχθηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες: (Πίνακας 7.17)
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Πίνακας 7.17: Χαρακτηριστικά υπηρεσίας πένθους στο νοσοκομείο
•

Συστηματική στήριξη των γονιών σε όλες τις φάσεις της ασθένειας και στο
πένθος

•

Διαθεσιμότητα

•

Εξατομικευμένη φροντίδα

•

Διεπιστημονική προσέγγιση από καταρτισμένο προσωπικό

•

Εναλλακτικοί χώροι παροχής στήριξης

•

Επαφή με άλλους γονείς

Α. Συστηματική στήριξη των γονιών σε όλες τις φάσεις της ασθένειας και στο
πένθος.
Η επαφή με τους γονείς θα πρέπει να ξεκινάει την περίοδο που το παιδί νοσεί.
Η στήριξη θα πρέπει να παρέχεται καθ’ όλη την περίοδο που το παιδί νοσεί, όταν
βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ασθένειας και στη συνέχεια στο πένθος. Οι γονείς
ανέφεραν την ανάγκη να υπάρχει συνέχεια στις φάσεις της ασθένειας και μια
σταθερότητα στα πρόσωπα και την στήριξη που παρεχόταν.
Αυτή η υπηρεσία θα έπρεπε να ξεκινήσει πολύ πριν χάσουν τα παιδιά τους οι
γονείς. Γιατί φανταστείτε ότι θέλουν μια προετοιμασία αυτοί οι γονείς για το πώς
θα αντιμετωπίσουν αυτό το πράγμα. Θ14
Καταρχήν, πιστεύω ότι πρέπει να είναι δίπλα τους σε όλες τις φάσεις και να
συνειδητοποιήσουν την ασθένεια, και να στηρίξουν και το άρρωστο παιδί. Θ21
Να γινόταν αυτό που γινόταν και με την Μέριμνα, δηλαδή επισκέψεις στο σπίτι,
επικοινωνία με τους γονείς, με το παιδί επικοινωνία, δηλαδή να μη το
εγκαταλείπεις όταν πλέον βλέπεις, ωραία δε κάνουμε κάτι άλλο ας το
εγκαταλείψουμε. Είσαι δίπλα του γιατί όταν περνάνε ένα χρόνο, δυο χρόνια μ’
ένα παιδί δεν μπορείς να το εγκαταλείψεις στο τέλος. Πρέπει να είσαι διπλά του,
μέχρι το τέλος, οπότε θεωρώ ότι θα έπρεπε έτσι, επισκέψεις στο σπίτι και
επικοινωνία. Θ10
Β. Διαθεσιμότητα
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Μια υπηρεσία πένθους θα πρέπει να είναι συνεχώς προσβάσιμη στους γονείς,
και κυρίως σε περιόδους όπως οι γιορτές και οι επέτειοι, κατά τις οποίες οι ανάγκες
των γονιών για στήριξη είναι αυξημένες. Η υπηρεσία θα πρέπει να δέχεται γονείς όχι
μόνο στο άμεσο διάστημα μετά το θάνατο του παιδιού αλλά θα πρέπει να υπάρχει η
δυνατότητα να απευθυνθεί ο γονιός για στήριξη όποτε αισθανθεί την ανάγκη, ακόμα
και αν έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τον θάνατο του παιδιού.
Πρώτα πρώτα θα έπρεπε να είναι επί 24ώρου βάσεως. Γιατί τα περιστατικά που
συμβαίνουν δεν ξέρεις πότε, δεν έχουν ώρα. Δεν δέχομαι ότι είναι
Σαββατοκύριακο και δεν υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη, δεν δέχομαι ότι είναι
Χριστούγεννα και δεν υπάρχει. (..) θέλουμε έναν άνθρωπο και να έχει ουσία και
ανθρωπιά. Είναι 7 η ώρα και 7.15 τελειώνω. Θέλει αφοσίωση. Θ18
-Για εμένα προσωπικά δε θα είχε νόημα, γιατί ούτως ή άλλως δεν θα γινόταν για
καιρό, θα ήταν για κάποιο χρονικό διάστημα εκεί κοντά. Μα τότε δεν βλέπεις
μπροστά σου, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα.
-Άρα ενδεχομένως να είχε νόημα αν ήταν εκεί όποτε χρειαζόταν ο κάθε γονιός;
-Ναι. Θεωρητικά ακούγεται καλό γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν που
πατάνε και που βρίσκονται. Α15
Πρέπει, δηλαδή, να υπάρχει ένα χρονικό διάστημα εύλογο μετά το θάνατο του
παιδιού. Πως, ας πούμε, ένας γονιός μπορεί να το συζητήσει και αν θέλει... Ναι.
Μπορεί και να πήγαινα στο εξάμηνο, στο οχτάμηνο, πες να σου πω στο χρόνο, να
σου δώσω πολύ και εσείς να με παίρνατε ξέρετε τάδε τάδε έχουμε αυτή την
συνάντηση. Θα ερχόμουνα και αν έβλεπα ότι γινόταν δουλειά μπορεί και να
ξαναερχόμουνα. Θ4
Και να μη σε χάνει μετά, να μη σε χάνει μετά. Να κρατάνε τις σχέσεις. Ίσως για
πάντα. Γιατί πάντα το μυαλό εκεί γυρίζει. Είναι ένα πράγμα που πιστεύω είναι
ισόβιο. Δεν μπορείς να το αποβάλλεις. Α24
Γ. Εξατομικευμένη φροντίδα
Πολλοί γονείς τόνισαν την διαφορετικότητα στον τρόπο με τον οποίο πενθούν
διαφορετικά άτομα. Οι διαφορές στον χαρακτήρα των γονιών και οι διαφορετικές
ανάγκες που έχουν καθιστούν απαραίτητη την αξιολόγηση κάθε περιστατικού και την
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προσφορά διαφορετικών επιλογών προκειμένου να μπορέσει ο γονιός να διαλέξει με
βάση τις ανάγκες του τι είναι υποστηρικτικό για εκείνον.
Έχει να κάνει με το πώς είναι ο κάθε άνθρωπος. Μια υπηρεσία θα μπορούσε
κάποιον να τον βοηθάει να το αντιμετωπίσει ψυχολογικά μέχρι να σε βάλει σε
μια διαδικασία να προσφέρεις ή να κάνεις κάτι με κάποια δράση. Νομίζω κάθε
άνθρωπος είναι τόσο διαφορετικός. Πρέπει να είναι εξατομικευμένη. Α20
Πιστεύω ότι πρώτα απ’ όλα τα άτομα αυτά ήδη να γνωρίζουν τους γονείς, πριν
φτάσει το παιδί στο τελικό στάδιο, γιατί κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός.
Άλλος θέλει μια καλή κουβέντα, άλλος θέλει μαζί του να βρίσεις και να
εκτονωθείς και μετά να συνεχίσει. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν μια ιδέα για το
πώς είναι οι γονείς και η κατάσταση και αναλόγως να δράσουν. Θ22
Νομίζω ότι πρώτα απ’ όλα θα έπρεπε να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του
κάθε γονιού. Δηλαδή έχει νόημα πριν πας να προσφέρεις οτιδήποτε στον γονιό να
μάθεις αυτός τι χρειάζεται. Και τι άνθρωπος είναι και πως θέλει να τον
αντιμετωπίσουν σε αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση. Θ26
Οι ανάγκες των γονιών για στήριξη, όπως επισημάνθηκαν, ήταν οι ακόλουθες:
•

Δυνατότητα να μιλούν για το παιδί τους.
Και νομίζω ένας γονιός, επειδή για τον καθένα το παιδί του είναι μοναδικό και
επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να μιλάει για εκείνο σαν να είναι εδώ και
να καμαρώνει, θεωρώ να του αφιέρωνε ώρες να μιλάει για το παιδί του. Θ19

•

Στήριξη για να μπορέσουν ναν κατανοήσουν το πένθος τους.
Αλλά και εγώ ήμουν πολύ μπερδεμένη, ήμουν θυμωμένη. Ότι όλα αυτά είναι
φυσιολογικά που περνάω. Δηλαδή γιατί είμαι τόσο θυμωμένη; Δεν μου άρεσε και
ο εαυτός μου. Δεν ήμουν έτσι. Και όταν ένιωθα θυμωμένη με όλο τον κόσμο αυτό
δεν μου άρεσε. Θέλεις κάποιον ειδικό να σου πει ότι όλα αυτά είναι απολύτως
φυσιολογικά. Και καλά κάνεις και τα νιώθεις στο φινάλε. Θ25

•

Δραστηριότητες που θα τους βοηθούσαν να στρέψουν αλλού την προσοχή τους,
σε χώρους εκτός του νοσοκομείου.
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Αυτό θα είχε νόημα αν υπήρχαν διάφορα σημεία, διάφορα κέντρα. (..) Και όχι
στο νοσοκομείο. Θα μπορούσε να έχει σπιτάκια στα οποία να κάνει ας πούμε
εκμάθηση ξένων γλωσσών, να κάνει μαθήματα ζωγραφικής, κιθάρας. Πράγματα
δηλαδή δημιουργικά, τα οποία μπορεί να μην είχες, ξέρεις, όταν ήσουν παιδί την
όρεξη να τα κάνεις και ίσως να βρεις στην προσπάθεια σου μια αρτηρία να φεύγει
λίγο το μυαλό σου. Θ20
(..) Και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν το δημιουργικό κομμάτι της ζωής τους
μετά. Όχι μόνο να μαλακώσεις το κομμάτι του πένθους, γιατί αυτό γίνεται με την
πάροδο του χρόνου, μέσα από τη δημιουργία. Θ21
•

Στήριξη της οικογένειας που μένει πίσω και εύρεση τρόπων διατήρησης μιας
φυσιολογικής ζωής. Πολλοί γονείς αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην στήριξη των
άλλων παιδιών και αναζητούσαν τρόπους προκειμένου να τα βοηθήσουν.
Δηλαδή αυτό που περισσότερο είχαμε εμείς ανάγκη είναι η … να έχουμε μια
ψυχολογική υποστήριξη για το παιδί μας, την οποία δεν μπορούσαμε να τη
δώσουμε εμείς σαν γονείς. Α21

Δ. Διεπιστημονική προσέγγιση από καταρτισμένο προσωπικό.
Τα άτομα που θα καλούνται να στηρίξουν τους γονείς θα πρέπει να έχουν
εξειδικευμένες γνώσεις για τη στήριξη στο γονικό πένθος, να στέκονται κοντά στο
γονιό με ενσυναίσθηση και συμπόνια και να είναι σε θέση να δημιουργήσουν
προσωπική σχέση μαζί του. Η διεπιστημονική ομάδα στήριξης των γονιών θα πρέπει
να αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ιερείς
και πενθούντες γονείς οι οποίοι θα συνεργάζονται προκειμένου να προσφερθεί στους
γονείς η στήριξη που χρειάζονται.
Επίσης, θεωρώ ότι τα άτομα που θα αναλάμβαναν μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε
να ήταν όχι μόνο μορφωμένα, αλλά καλλιεργημένα πολύπλευρα. Μακριά από
τεχνοκράτες. Θα πρέπει να έχουν κατανοήσει τι σημαίνει ζωή, τι σημαίνει θάνατος,
τι σημαίνει θεός. Γιατί πάρα πολλά περιστατικά υπάρχουν που οι γιατροί θεωρούν
τον εαυτό τους παντοδύναμο και δεν αποδέχονται την ύπαρξη του θεού. Έλα, όμως,
που υπάρχουν και άνθρωποι που είναι βαθιά θρησκευόμενοι. Και εγώ πιστεύω στην
ύπαρξη του Θεού. Και σε πνευματικό πήγα, ο οποίος ήταν πολύ καλός. Άρα θα πρέπει
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να είναι πολύπλευρα άτομα. Εναλλασσόμενα. Όπου ο ένας θα υπερκαλύπτει τον
άλλον. Θ18
Να καταλάβει αυτούς τους γονείς. Είναι πολλά που λείπουν. Πρέπει πρώτα να γίνουν
άνθρωποι. Να μην λένε εγώ βλέπω εδώ πολλά περιστατικά και πρέπει να είμαι
παγωμένος. Θ28
Ε. Παροχή στήριξης σε εναλλακτικούς χώρους
Πολλοί γονείς επιδίωκαν την επαφή με το χώρο του νοσοκομείου καθώς εκεί
είχε ζήσει το παιδί τους ένα σημαντικό μέρος της ζωής του και σε πολλές περιπτώσεις
εκεί είχε φύγει από τη ζωή. Οι καλές σχέσεις που είχαν αναπτύξει με το προσωπικό του
νοσοκομείου και η ευγνωμοσύνη τους προς αυτό για τη φροντίδα που είχε προσφέρει
στο παιδί δημιουργούσε την ανάγκη να επιστρέψουν στο χώρο του νοσοκομείου. Για
κάποιους γονείς, όμως, το ενδεχόμενο επιστροφής στο νοσοκομείο δημιουργούσε
αρνητικά συναισθήματα. Η εξέλιξη της ασθένειας, η κατάληξη του παιδιού και οι
αρνητικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του παιδιού καθιστούσαν την
επιστροφή στο νοσοκομείο δυσάρεστη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ύπαρξη υπηρεσίας
πένθους σε εναλλακτικούς χώρους θεωρείτο απαραίτητη.
Με το νοσοκομείο, σαν νοσοκομείο, δεν ήθελα να πηγαίνω. Ακόμα δε θέλω να
πηγαίνω να το βλέπω. Έτυχε να πάμε που ήτανε πολύ μωρό η Χ. όταν αρρώστησε
και νόμιζα ότι μπαίνω μέσα στην, πώς να το περιγράψω τώρα με το που έστριψα
στο δρόμο και είδα το Αγλαΐα, ε άρχισα να τρέμω και να κλαίω αλλά το
καταπολέμησα γιατί έπρεπε να πάω εκεί το άλλο παιδί. Θ9
-Αν στο νοσοκομείο υπήρχε μια υπηρεσία πένθους θα πηγαίνατε;
-Όχι. Δε θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα. Θα ήταν δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
Και να μιλάω και να πάω εκεί. Πονάω πολύ. Α3
ΣΤ. Επαφή με άλλους γονείς που πενθούν
Πολλοί γονείς ανέφεραν πως η στήριξη ενός γονιού που πενθεί είναι δύσκολη
καθώς μόνο αν κάποιος έχει βιώσει την απώλεια του παιδιού του μπορεί να την
κατανοήσει και να προσφέρει βοήθεια. Συνεπώς, η επαφή με άλλους γονείς που
πενθούν θα μπορούσε να λειτουργήσει υποστηρικτικά.
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Μόνο που θα μπορούσαν να συναντιούνται γονείς που βιώνουν το ίδιο πένθος,
αυτό είναι ένα κομμάτι. Θ24
Πρέπει να είναι άτομα που έχουν βιώσει ίδια κατάσταση για να μπορέσουν να
ξεκινήσουν και να πουν σε καταλαβαίνω πραγματικά όμως. Θ23
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
7.10 Έλεγχος υποθέσεων
7.10.1 Υπόθεση 1
Οι γονείς λαμβάνουν επαρκή κοινωνική στήριξη στο πένθος τους
Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται με το ποσοστό των γονιών που συμφωνούν γενικά
(ήπια έντονα και πολύ έντονα αθροιστικά) να ανέρχεται στο 76,8% για το σύνολο της
Κοινωνικής Στήριξης. Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στους

Σημαντικούς Άλλους

(87,5%) και στην Οικογένεια (82,1%). Αντίθετα, στους Φίλους πέφτει χωρίς, ωστόσο,
να είναι χαμηλό (73,2%).
Αν δούμε αναλυτικότερα τα ποσοστά που λαμβάνει κάθε μία από τις κατηγορίες
του συμφωνώ έχουμε τα εξής:
•

Στην συνολική Κοινωνική Στήριξη προηγείται το συμφωνώ έντονα με
ποσοστό 44,6%

•

Στους Σημαντικούς Άλλους προηγείται το συμφωνώ πολύ έντονα με
ποσοστό 53,6%

•

Στην Οικογένεια προηγείται το συμφωνώ πολύ έντονα με ποσοστό
41,1%

•

Στους Φίλους το συμφωνώ ήπια και το συμφωνώ έντονα έχουν ίδιο
ποσοστό (25%) (Πίνακας 1.1 & Γράφημα 1.1)

Πίνακας 1.1 Κοινωνική Στήριξη στο σύνολό της και στις υποκλίμακές της (7 βαθμίδες) σύμφωνα με τις
απόψεις των γονιών του δείγματος
Συνολική
κοινωνική στήριξη Σημαντικοί Άλλοι
Οικογένεια
Φίλοι
Βαθμίδες
YKΣ – Βαθμίδες
YKΣ –Βαθμίδες
YKΣ –Βαθμίδες
Απόλυτοι
Απόλυτοι
Απόλυτοι
Απόλυτοι
Ποσοστά
Ποσοστά
Ποσοστά
Ποσοστά
Αριθμοί
Αριθμοί
Αριθμοί
Αριθμοί
Διαφωνώ πολύ
0
0,0%
1
1,8%
1
1,8%
5
8,9%
έντονα
Διαφωνώ έντονα
2
3,6%
3
5,4%
2
3,6%
2
3,6%
Διαφωνώ ήπια

4

7,1%

1

1,8%

4

7,1%

5

8,9%

Είμαι ουδέτερος

7

12,5%

2

3,6%

3

5,4%

3

5,4%

Συμφωνώ ήπια

6

10,7%

7

12,5%

9

16,1%

14

25,0%

Συμφωνώ έντονα

25

44,6%

12

21,4%

14

25,0%

14

25,0%

Συμφωνώ πολύ
έντονα
Σύνολο

12

21,4%

30

53,6%

23

41,1%

13

23,2%

56 100,0%

56 100,0%
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56 100,0%

56 100,0%

Γράφημα 1.1. Κοινωνική Στήριξη στο σύνολό της και στις υποκλίμακές της (3
βαθμίδες) σύμφωνα με τις απόψεις των γονιών του δείγματος

Συμπερασματικά μπορούμε να τονίσουμε ότι:
•

Το συνολικό ποσοστό των γονιών που είχαν κοινωνική στήριξη στο πένθος
τους ήταν 76,8%

•

Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα ποσοστά των κατηγοριών των ατόμων που
παρέχουν κοινωνική στήριξη. Οι σημαντικοί άλλοι θεωρούνται ότι παρέχουν
μεγαλύτεροι στήριξη (87,5%) σε σχέση με την οικογένεια και τους φίλους

7.10.2 Υπόθεση 2
Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο του γονιού και την αντιλαμβανόμενη
κοινωνική στήριξη
Δεν φαίνεται να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην κατά φύλο
αντίληψη των γονιών για την κοινωνική στήριξη. Εντούτοις, οι μέσες τιμές στις
γυναίκες είναι υψηλότερες των ανδρών με τη μεγαλύτερη διαφορά να παρατηρείται
στους Σημαντικούς Άλλους (Πίνακας 2.1).
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Υπόθεση 2: Πίνακας 2.1
t test Διαφορές κατά φύλο στην κοινωνική στήριξη των γονιών του δείγματος
Συνολική Κοινωνική Στήριξη
Σημαντικοί Άλλοι Υποκλίμακα Κοινωνικής
Στήριξης
Άνδρας ΠΡΟΣ Γυναίκα
Άνδρας ΠΡΟΣ Γυναίκα
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ
N
T
Df

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

Οικογένεια - Υποκλίμακα
Κοινωνικής Στήριξης
Άνδρας

ΠΡΟΣ Γυναίκα

5,15

5,66

5,47

6,20

5,55

5,59

1,42
24

1,21
32

1,88
24

1,06
32

1,62
24

1,46
32

-1,399
45
Φίλοι - Υποκλίμακα
Κοινωνικής Στήριξης
Άνδρας ΠΡΟΣ Γυναίκα
4,44

5,18

1,69
24

1,88
32

N
T
-1,525
Df
54
***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

-1,721
34

-0,082
54

Συμπερασματικά, δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές στις
μέσες τιμές της αξιολόγησης της προσφοράς της κοινωνικής στήριξης, τόσο στο
σύνολο της όσο και στις επιμέρους κατηγορίες μεταξύ αντρών και γυναικών, αν και οι
δεύτερες έχουν υψηλότερες τιμές.

7.10.3 Υπόθεση 3
Η αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη σχετίζεται με τον περιπλεγμένο θρήνο.
Υπάρχει αλληλεπίδραση με την μεταβλητή φύλο γονιού
Στο σύνολο του δείγματος ποσοστό 71,4% παρουσίαζε περιπλεγμένο θρήνο.
Τα ποσοστά περιπλεγμένου θρήνου για τους άντρες ήταν 70,8% ενώ για τις γυναίκες
του δείγματος ήταν 71,9% (Γράφημα 3.1).
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Γράφημα 3.1
Ποσοστά γονιών κατά φύλο και στο σύνολο με ύπαρξη ή όχι περιπεπλεγμένου θρήνου
(όχι <=25 ναι >25)

Η μέση τιμή του περιπεπλεγμένου θρήνου είναι 33,88 για το σύνολο των γονιών
και αυτή διαμορφώνεται στο 31,92 για τους άντρες και 35,34 για τις γυναίκες, χωρίς
ωστόσο η διαφορά κατά φύλο να είναι στατιστικά σημαντική (Πίνακας 3.1).
Πίνακας 3.1
Διαφορές κατά φύλο στις μέσες τιμές του περιπεπλεγμένου θρήνου των γονιών των
οποίων τα παιδιά έχουν φύγει από τη ζωή
Περιπλεγμένος Θρήνος Συνολικά
ΠΡΟΣ

Άνδρες

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
N
T
Df
***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

31,92
11,27
24
-0,96
54
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Γυναίκες
35,34
14,53
32

Υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της κοινωνικής στήριξης και των συνιστωσών
της με τον περιπλεγμένο θρήνο των γονιών, χωρίς να είναι στατιστικά σημαντική σε
όλες τις περιπτώσεις.
Αναλυτικότερα έχουμε:
•

Σύνολο δείγματος: Αρνητική στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του
περιπλεγμένου θρήνου και
o του συνόλου της κοινωνικής στήριξης (-0,331 p<0,05)
o των φίλων (-0,356 p<0,01)

•

Άνδρες του δείγματος: Δεν υπάρχει σε καμία κατηγορία στατιστικά σημαντική
συσχέτιση μεταξύ της κοινωνικής στήριξης και των συνιστωσών της με τον
περιπλεγμένο θρήνο

•

Γυναίκες του δείγματος: Αρνητική στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ
του περιπλεγμένου θρήνου και
o του συνόλου της κοινωνικής στήριξης (-0,465 p<0,01)
o των σημαντικών άλλων (-0,359 p<0,05)
o των φίλων (-0,467 p<0,01)

Κατόπιν των ανωτέρω κάνοντας παλινδρόμηση (Regression) με εξαρτημένη
μεταβλητή τον περιπλεγμένο θρήνο και ανεξάρτητες την κοινωνική στήριξη αρχικά,
διαπιστώνουμε τα εξής:
•

Η μεταβλητή του περιπλεγμένου θρήνου μπορεί να προβλεφθεί σε ποσοστό
11% από την συνολική κοινωνική στήριξη στο σύνολο του δείγματος

•

Το ποσοστό αυτό πέφτει στο 6% για τους άνδρες του δείγματος

•

Στις γυναίκες του δείγματος το εν λόγω ποσοστό πρόβλεψης ανεβαίνει στο 21%

Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν και με τα ευρήματα των συσχετίσεων που είδαμε
πιο πάνω (Πίνακας 3.2).

Υπόθεση 3 Πίνακας 3.2
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Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Περιπλεγμένος Θρήνος Σύνολο) (Σύνολο δείγματος)
B
3,73

SE B
0,38

β

Σταθερά
Συνολική Κοινωνική Στήριξη

-0,18

0,07

-0,33*

Note : R2=0,11 , ΔR=0,09 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή) Περιπλεγμένος Θρήνος Σύνολο (Άνδρες δείγματος)
Σταθερά
Συνολική Κοινωνική Στήριξη
Note : R2=0,06 , ΔR=0,02 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

B
3,19
-0,10

β

SE B
0,46
0,09

-0,24

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Περιπλεγμένος Θρήνος Σύνολο) (Γυναίκες
δείγματος)
B
SE B
Σταθερά
Συνολική Κοινωνική Στήριξη
Note :

R2=0,22

4,52

0,59

-0,29

0,10

-0,46**

, ΔR=0,19 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Στη συνέχεια, κάνοντας παλινδρόμηση (Regression) με εξαρτημένη μεταβλητή τον
περιπλεγμένο θρήνο και ανεξάρτητες τις συνιστώσες της κοινωνικής στήριξης
(Σημαντικοί Άλλοι, Οικογένεια και Φίλοι) διαπιστώνουμε τα εξής:
•

Η μεταβλητή του περιπλεγμένου θρήνου μπορεί να προβλεφθεί σε ποσοστό
13% από τις συνιστώσες της κοινωνικής στήριξης στο σύνολο του δείγματος

•

Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει σε ποσοστό 16% για τους άνδρες του δείγματος

•

Στις γυναίκες του δείγματος το εν λόγω ποσοστό πρόβλεψης ανεβαίνει στο 23%

Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν επίσης και με τα ευρήματα των συσχετίσεων που
είδαμε πιο πάνω (Πίνακας 3.3).

Υπόθεση 3 Πίνακας 3.3
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Περιπλεγμένος Θρήνος Σύνολο) (Σύνολο δείγματος)
B
3,61

SE B
0,40

Β

Σταθερά
Σημαντικοί άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

-0,03

0,08

-0,07

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

-0,01

0,07

-0,03

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

-0,12

0,06

-0,31

Note : R2=0,13 , ΔR=0,08 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή) Περιπλεγμένος Θρήνος Σύνολο (Άνδρες δείγματος)
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B
2,99

SE B
0,47

β

Σταθερά
Σημαντικοί άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

-0,14

0,10

-0,46

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,12

0,10

0,34

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

-0,05

0,08

-0,15

Note : R2=0,16 , ΔR=0,04 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Περιπλεγμένος Θρήνος Σύνολο) (Γυναίκες δείγματος)
B
SE B

β

Σταθερά

4,25

0,78

Σημαντικοί άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

-0,05

0,17

-0,06

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

-0,05

0,10

-0,1

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

-0,16

0,09

-0,38

Note :

R2=0,23

, ΔR=0,15 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Συμπερασματικά, μπορούμε να τονίσουμε ότι:
•

Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση της κοινωνικής στήριξης
και του περιπλεγμένου θρήνου των γονιών, γεγονός που σημαίνει ότι όσο
αυξάνεται η κοινωνική στήριξη τόσο μειώνεται ο περιπλεγμένος θρήνος

•

Η μεταβλητή του περιπλεγμένου θρήνου μπορεί να προβλεφθεί με πολύ καλά
ποσοστά από την αντίστοιχη της κοινωνικής στήριξης κυρίως στις γυναίκες
(22%) σε σχέση με τους άντρες που το ποσοστό είναι μόνο 6%. Στο σύνολο
του δείγματος το ποσοστό πρόβλεψης είναι 11%

•

Τα πιο πάνω ποσοστά πρόβλεψης αυξάνονται αν αντικαταστήσουμε την
ανεξάρτητη μεταβλητή της κοινωνικής στήριξης με τις συνιστώσες της
(Σημαντικοί Άλλοι, Φίλοι, Οικογένεια) και έτσι έχουμε αντίστοιχα για τις
γυναίκες ποσοστό πρόβλεψης 23%, για τους άντρες 16% και για το σύνολο 13%

7.10.4 Υπόθεση 4
Η αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη σχετίζεται με την ποιότητα ζωής των
πενθούντων γονιών. Υπάρχει αλληλεπίδραση με την μεταβλητή φύλο γονιού
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4.1 Συσχετίσεις
Υπόθεση 4 Πίνακας 4.1
Συσχετίσεις μεταξύ κοινωνικής στήριξης και των συνιστωσών της με τους παράγοντες της ποιότητας ζωής ( Σύνολο Δείγματος)
1

2

3

4

1.

Συνολική Κοινωνική
Στήριξη

-

2.

Σημαντικοί Άλλοι Υποκλίμακα
Κοινωνικής Στήριξης

,858**

-

,777**

,588**

-

,812**

,548**

,369**

-

3.
4.

Οικογένεια Υποκλίμακα
Κοινωνικής Στήριξης
Φίλοι - Υποκλίμακα
Κοινωνικής Στήριξης

5

6

7

8

9

10

,538**

5.

Ποιότητα Ζωής Συνολική Αποτίμηση

,506**

,376**

,390**

,459**

-

6.

Υγεία - Συνολική
Αποτίμηση

,414**

,329*

,464**

,253

,378**

-

,426**

,511**

,436**

,851**

,808**

-

,465**

,407**

,600**

,580**

,447**

,623**

-

,414**

,307*

,591**

,557**

,271*

,508**

,626**

-

,599**
,356**

,601**
,368**

,746**
,389**

,683**
,550**

,491**
,447**

,714**
,604**

,722**
,621**

,630**
,356**

Ποιότητα Ζωής ,557**
Υγεία Συνολικά
Φυσική Υγεία (&
8. Επίπεδο
,608**
Ανεξαρτησίας)
Ψυχολογική Υγεία (&
9.
,550**
Πνευματικότητα)
10. Κοινωνικές Σχέσεις
,802**
11. Περιβάλλον
,451**
***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05"
7.

11

-

Από τον πιο πάνω πίνακα (4.1) διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο του δείγματος
υπάρχει θετική στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της κοινωνικής στήριξης και
των συνιστωσών της με την ποιότητα ζωής και τις παραμέτρους της. Μόνη εξαίρεση
αποτελεί η συσχέτιση της συνολικής αποτίμησης της υγείας με τους φίλους.

Πίνακας 4.1.1
Συσχετίσεις μεταξύ κοινωνικής στήριξης και των συνιστωσών της με τους παράγοντες της ποιότητας ζωής ( Άνδρες Δείγματος)
1
Συνολική Κοινωνική
1.
Στήριξη

2

3

4

5

-
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6

7

8

9

10

11

Σημαντικοί Άλλοι 2.Υποκλίμακα Κοινωνικής ,900**
Στήριξης

-

Οικογένεια - Υποκλίμακα
3.
,817**
Κοινωνικής Στήριξης

,697**

-

Φίλοι - Υποκλίμακα
4.
Κοινωνικής Στήριξης

,737**

,488*

,327

-

Ποιότητα Ζωής 5.
Συνολική Αποτίμηση

,506*

,371

,299

,574**

Υγεία - Συνολική
6.
Αποτίμηση

,458*

,393

,478*

Ποιότητα ζωής - Υγεία
7.
Συνολικά

,580**

,451*

,437*

,541**

,909**

,728**

-

,344

,059

,564**

,490*

,132

,422*

-

,440*

,07

,690**

,471*

,141

,412*

,522**

-

,574**
,415*

,523**
,256

,806**
,421*

,765**
,603**

,455*
,171

,771**
,523**

,571**
,565**

,610**
,503*

Φυσική Υγεία (& Επίπεδο
8.
,398
Ανεξαρτησίας)
Ψυχολογική Υγεία (&
9.
,495*
Πνευματικότητα)
10.Κοινωνικές Σχέσεις
,772**
11.Περιβάλλον
,448*
***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05"

-

,259

0,376-

,594**

-

Από τον πιο πάνω πίνακα (4.1.1) διαπιστώνουμε ότι στους άνδρες του δείγματος
υπάρχει θετική στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της κοινωνικής στήριξης και
των συνιστωσών της με την ποιότητα ζωής και τις παραμέτρους της σε αρκετές
περιπτώσεις. Υπάρχουν οι εξής εξαιρέσεις όπου δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση:
•

•

•

Η Ποιότητα ζωής - συνολική αποτίμηση με
o

τους Σημαντικούς Άλλους

o

την Οικογένεια

Η Υγεία - συνολική αποτίμηση με
o

τους Σημαντικούς Άλλους και

o

τους Φίλους

Η Φυσική Υγεία με
o

τη συνολική Κοινωνική Στήριξη

o

τους Σημαντικούς Άλλους

o

την Οικογένεια

•

Η Ψυχολογική Υγεία με την Οικογένεια

•

Το Περιβάλλον με την Οικογένεια

Πίνακας 4.1.2
Συσχετίσεις μεταξύ κοινωνικής στήριξης και των συνιστωσών της, με τους παράγοντες της ποιότητας ζωής ( Γυναίκες Δείγματος)
1

2

3

4

5
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6

7

8

9

10

11

Συνολική Κοινωνική
1.
Στήριξη

-

Σημαντικοί Άλλοι 2.Υποκλίμακα Κοινωνικής ,820**
Στήριξης

-

Οικογένεια - Υποκλίμακα
3.
,765**
Κοινωνικής Στήριξης

,507** -

Φίλοι - Υποκλίμακα
4.
Κοινωνικής Στήριξης

,872**

,635** ,412*

-

Ποιότητα Ζωής 5.
Συνολική Αποτίμηση

,494**

,359*

,503**

,357*

Υγεία - Συνολική
6.
Αποτίμηση

,468**

,430*

,479**

Ποιότητα ζωής - Υγεία
7.
Συνολικά

,563**

,466** ,575**

,384*

Φυσική Υγεία (&
8.
,753**
Επίπεδο Ανεξαρτησίας)

,593** ,684**

,591** ,685**

,672** ,796**

-

,457** ,456**

,544** ,671**

,341

,577**

,679**

-

,667** ,679**
,403* ,448*

,695** ,636**
,392* ,575**

,564** ,701**
,555** ,662**

,794**
,682**

,640**
,305

Ψυχολογική Υγεία (&
9.
,605**
Πνευματικότητα)
10.Κοινωνικές Σχέσεις
,828**
11.Περιβάλλον
,494**
***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05"

-

0,301,448*
,822**

,878** -

,531**

Από τον πιο πάνω πίνακα (4.1.2) διαπιστώνουμε ότι στις γυναίκες του δείγματος
υπάρχει θετική στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της κοινωνικής στήριξης και
των συνιστωσών της με την ποιότητα ζωής και τις παραμέτρους της σε όλες τις
περιπτώσεις.
Συμπερασματικά μπορούμε να τονίσουμε ότι:
•

Όλες οι συσχετίσεις μεταξύ κοινωνικής στήριξης και των συνιστωσών της με
τους παράγοντες της ποιότητας ζωής είναι στατιστικά σημαντικές για τις
γυναίκες του δείγματος. Το γεγονός αυτό ισχύει και για το σύνολο του
δείγματος με μια μόνο εξαίρεση

•

Στους άντρες του δείγματος αρκετές συσχετίσεις (10 από τις 28) δεν είναι
στατιστικά σημαντικές

4.2.1 Ποιότητα ζωής - Συνολική Αποτίμηση
Με βάση τα ανωτέρω (4.1) ευρήματα κάνοντας παλινδρόμηση (Regression) με
εξαρτημένη μεταβλητή την Ποιότητα ζωής - Συνολική Αποτίμηση και ανεξάρτητη την
Κοινωνική Στήριξη αρχικά, διαπιστώνουμε τα εξής:
•

Η μεταβλητή Ποιότητα Ζωής - Συνολική Αποτίμηση μπορεί να
προβλεφθεί σε ποσοστό 26% από την συνολική κοινωνική στήριξη στο
σύνολο του δείγματος
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•

Το ποσοστό αυτό παραμένει στο 26% για τους άνδρες του δείγματος

•

Στις γυναίκες του δείγματος το εν λόγω ποσοστό πρόβλεψης κατεβαίνει
στο 24 %. (Πίνακας 4.2.1.1)

Πίνακας 4.2.1.1
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Ποιότητα ζωής - Συνολική Αποτίμηση) (Σύνολο δείγματος)
B
8,13

SE B
1,69

β

Σταθερά
Συνολική Κοινωνική Στήριξη

1,30

0,30

0,51***

Note : R2=0,26 , ΔR=0,24 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή) Ποιότητα ζωής - Συνολική Αποτίμηση (Άνδρες δείγματος)
B
7,50

SE B
2,76

β

Σταθερά
Συνολική Κοινωνική Στήριξη

1,42

0,52

0,51*

Note :

R2=0,26

, ΔR=0,22 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Ποιότητα ζωής - Συνολική Αποτίμηση) (Γυναίκες δείγματος)
B
SE B
Σταθερά

8,86

2,18

Συνολική Κοινωνική Στήριξη

1,17

0,38

0,49**

Note : R2=0,24 , ΔR=0,22 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Στην συνέχεια η παλινδρόμηση (Regression) με εξαρτημένη μεταβλητή την
Ποιότητα ζωής - Συνολική Αποτίμηση και ανεξάρτητες τις συνιστώσες της κοινωνικής
στήριξης (Σημαντικοί άλλοι, Οικογένεια και Φίλοι) μας δίνει τα εξής αποτελέσματα:
•

Η μεταβλητή Ποιότητα ζωής - Συνολική Αποτίμηση μπορεί να προβλεφθεί σε
ποσοστό 27% από τις συνιστώσες της κοινωνικής στήριξης στο σύνολο του
δείγματος

•

Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 34% για τους άνδρες του δείγματος

•

Στις γυναίκες του δείγματος το εν λόγω ποσοστό πρόβλεψης ανεβαίνει στο 28%

Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν επίσης και με τα ευρήματα των συσχετίσεων που
είδαμε πιο πάνω (Πίνακας 4.2.1.2).
Πίνακας 4.2.1.2
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Ποιότητα ζωής - Συνολική Αποτίμηση) (Σύνολο δείγματος)
B
8,57

Σταθερά
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SE B
1,76

Β

Σημαντικοί Άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,11

0,37

0,05

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,52

0,33

0,23

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,64

0,26

0,35*

Note :

R2=0,27

, ΔR=0,23 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή) Ποιότητα ζωής - Συνολική Αποτίμηση (Άνδρες δείγματος)
B
7,51

SE B
2,83

Β

Σταθερά
Σημαντικοί Άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,12

0,58

0,06

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,23

0,62

0,09

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

1,22

0,49

0,52*

Note : R2=0,34 , ΔR=0,25 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Ποιότητα ζωής - Συνολική Αποτίμηση) (Γυναίκες δείγματος)
B
SE B
β
Σταθερά

8,97

2,80

Σημαντικοί Άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,14

0,59

0,05

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,80

0,36

0,41*

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,23

0,31

0,15

Note :

R2=0,28

, ΔR=0,2 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

4.2.2 Υγεία - Συνολική Αποτίμηση
Η ανάλυση παλινδρόμησης (Regression) με εξαρτημένη μεταβλητή την Υγεία Συνολική Αποτίμηση και ανεξάρτητη την κοινωνική στήριξη μας δίνει τα εξής
αποτελέσματα:
•

Η μεταβλητή Υγεία - Συνολική Αποτίμηση μπορεί να προβλεφθεί σε
ποσοστό 17% από την συνολική κοινωνική στήριξη στο σύνολο του
δείγματος

•

Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 21% για τους άνδρες του δείγματος

•

Στις γυναίκες του δείγματος το εν λόγω ποσοστό πρόβλεψης ανεβαίνει
στο 22 % (Πίνακας 4.2.2.1)

Πίνακας 4.2.2.1
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Υγεία - Συνολική Αποτίμηση) (Σύνολο δείγματος)
B
9,40

SE B
1,59

Β

Σταθερά
Συνολική Κοινωνική Στήριξη

0,95

0,28

0,41**

Note : R2=0,17 , ΔR=0,16 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή) Υγεία - Συνολική Αποτίμηση (Άνδρες δείγματος)
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B
10,96

SE B
1,73

Β

Σταθερά
Συνολική Κοινωνική Στήριξη

0,78

0,32

0,46*

Note : R2=0,21 , ΔR=5 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Υγεία - Συνολική Αποτίμηση) (Γυναίκες δείγματος)
B
SE B
Σταθερά

6,78

2,63

Συνολική Κοινωνική Στήριξη

1,32

0,46

Note :

R2=0,22

0,47**

, ΔR=0,19 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Η παλινδρόμηση (Regression) με εξαρτημένη μεταβλητή την Υγεία - Συνολική
Αποτίμηση και ανεξάρτητες τις συνιστώσες της κοινωνικής στήριξης (Σημαντικοί
άλλοι, Οικογένεια και Φίλοι) μας δίνει τα εξής αποτελέσματα:
•

Η μεταβλητή Υγεία - Συνολική Αποτίμηση μπορεί να προβλεφθεί σε ποσοστό
22% από τις συνιστώσες της κοινωνικής στήριξης στο σύνολο του δείγματος

•

Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 24% για τους άνδρες του δείγματος

•

Στις γυναίκες του δείγματος το εν λόγω ποσοστό πρόβλεψης ανεβαίνει στο 28%

Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν επίσης και με τα ευρήματα των συσχετίσεων που
είδαμε πιο πάνω (Πίνακας 4.2.2.2).
Πίνακας 4.2.2.2
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Υγεία - Συνολική Αποτίμηση) (Σύνολο δείγματος)
B
8,91

SE B
1,62

Β

Σταθερά
Σημαντικοί Άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,09

0,34

0,05

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,81

0,30

0,41**

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,13

0,24

0,08

Note :

R2=0,22

, ΔR=0,18 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή) Υγεία - Συνολική Αποτίμηση (Άνδρες δείγματος)
B
10,57

SE B
1,85

Β

Σταθερά
Σημαντικοί Άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,09

0,38

0,07

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,60

0,41

0,4

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,14

0,32

0,1

Note :

R2=0,24

, ΔR=0,13 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Υγεία - Συνολική Αποτίμηση) (Γυναίκες δείγματος)
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β

B

SE B

Σταθερά

4,75

3,34

Σημαντικοί Άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,81

0,70

0,25

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,81

0,43

0,35

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

-0,01

0,38

-0,01

Note :

R2=0,28

, ΔR=0,2 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

4.2.3 Ποιότητα ζωής - Υγεία Συνολικά
Η ανάλυση παλινδρόμησης (Regression) με εξαρτημένη μεταβλητή την Ποιότητα
ζωής - Υγεία Συνολικά και ανεξάρτητη την κοινωνική στήριξη μας δίνει τα εξής
αποτελέσματα:
•

Η μεταβλητή Ποιότητα ζωής - Υγεία Συνολικά μπορεί να προβλεφθεί σε
ποσοστό 31% από την συνολική κοινωνική στήριξη στο σύνολο του δείγματος

•

Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 34 % για τους άνδρες του δείγματος

•

Στις γυναίκες του δείγματος το εν λόγω ποσοστό πρόβλεψης ανεβαίνει στο 32%
(Πίνακας 4.2.3.1)

Πίνακας 4.2.3.1.
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Ποιότητα ζωής - Υγεία Συνολικά) (Σύνολο δείγματος)
B
8,77

SE B
1,28

Β

Σταθερά
Συνολική Κοινωνική Στήριξη

1,13

0,23

0,56***

Note : R2=0,31 , ΔR=0,3 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή) Ποιότητα ζωής - Υγεία Συνολικά (Άνδρες δείγματος)
B
9,23

SE B
1,76

Β

Σταθερά
Συνολική Κοινωνική Στήριξη

1,10

0,33

0,58**

Note :

R2=0,34

, ΔR=0,31 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Ποιότητα ζωής - Υγεία Συνολικά) (Γυναίκες δείγματος)
B
SE B
Σταθερά

7,82

1,93

Συνολική Κοινωνική Στήριξη

1,25

0,33

Note : R2=0,32 , ΔR=0,29 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05
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0,56***

Στο επόμενο βήμα, η παλινδρόμηση (Regression) με εξαρτημένη μεταβλητή την
Ποιότητα ζωής - Υγεία Συνολικά και ανεξάρτητες τις συνιστώσες της κοινωνικής
στήριξης (Σημαντικοί άλλοι, Οικογένεια και Φίλοι) μας δίνει τα εξής:
•

Η μεταβλητή Ποιότητα ζωής - Υγεία Συνολικά μπορεί να προβλεφθεί σε
ποσοστό 33% από τις συνιστώσες της κοινωνικής στήριξης στο σύνολο του
δείγματος

•

Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 37% για τους άνδρες του δείγματος

•

Στις γυναίκες του δείγματος το εν λόγω ποσοστό πρόβλεψης ανεβαίνει
περισσότερο και φτάνει στο 38%

Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν επίσης και με τα ευρήματα των συσχετίσεων που
είδαμε πιο πάνω (Πίνακας 4.2.3.2).
Πίνακας 4.2.3.2
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Ποιότητα ζωής - Υγεία Συνολικά) (Σύνολο δείγματος)
Β

Σταθερά

B
SE B
8,74 1,32

Σημαντικοί Άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,10

0,27

0,06

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,66

0,24

0,38**

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,38

0,20

0,26

Note :

R2=0,33

, ΔR=0,3 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή) Ποιότητα ζωής - Υγεία Συνολικά (Άνδρες δείγματος)
Β

Σταθερά

B
SE B
9,04 1,87

Σημαντικοί Άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,10

0,38

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,41

0,41

0,25

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,68

0,32

0,43*

0,07

Note : R2=0,37 , ΔR=0,28 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Ποιότητα ζωής - Υγεία Συνολικά) (Γυναίκες δείγματος)
B
SE B
Β
Σταθερά

6,86

2,44

Σημαντικοί Άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,47

0,51

0,19

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,81

0,32

0,45*

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,11

0,27

0,08

Note :

R2=0,38

, ΔR=0,31 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05
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4.2.4 Φυσική Υγεία (& Επίπεδο Ανεξαρτησίας)
Η ανάλυση παλινδρόμησης (Regression) με εξαρτημένη μεταβλητή τη Φυσική
Υγεία (& Επίπεδο Ανεξαρτησίας) και ανεξάρτητη την κοινωνική στήριξη μας δίνει τις
εξής αποτελέσματα:
•

Η μεταβλητή Φυσική Υγεία (& Επίπεδο Ανεξαρτησίας) μπορεί να προβλεφθεί
σε ποσοστό 37% από την συνολική κοινωνική στήριξη στο σύνολο του
δείγματος

•

Το ποσοστό αυτό πέφτει στο 16% για τους άνδρες του δείγματος

•

Στις γυναίκες του δείγματος το εν λόγω ποσοστό πρόβλεψης ανεβαίνει στο 57%
(Πίνακας 4.2.4.1)

Πίνακας 4.2.4.1
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Φυσική Υγεία (& Επίπεδο Ανεξαρτησίας)) (Σύνολο δείγματος)
B
9,97

SE B
1,01

Β

Σταθερά
Συνολική Κοινωνική Στήριξη

1,01

0,18

0,61***

Note :

R2=0,37

, ΔR=0,36 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή) Φυσική Υγεία (& Επίπεδο Ανεξαρτησίας) (Άνδρες δείγματος)
B
12,01

SE B
1,48

Β

Σταθερά
Συνολική Κοινωνική Στήριξη

0,56

0,28

0,4

Note :

R2=0,16

, ΔR=0,12 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Φυσική Υγεία (& Επίπεδο Ανεξαρτησίας)) (Γυναίκες δείγματος)
B
SE B
Σταθερά

7,95

1,30

Συνολική Κοινωνική Στήριξη

1,41

0,22

0,75***

Note : R2=0,57 , ΔR=0,55 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Η παλινδρόμηση (Regression) με εξαρτημένη μεταβλητή τη Φυσική Υγεία (&
Επίπεδο Ανεξαρτησίας) και ανεξάρτητες τις συνιστώσες της κοινωνικής στήριξης
(Σημαντικοί άλλοι, Οικογένεια και Φίλοι) μας δίνει τα εξής :
•

Η μεταβλητή Φυσική Υγεία (& Επίπεδο Ανεξαρτησίας) μπορεί να προβλεφθεί
σε ποσοστό 51% από τις συνιστώσες της κοινωνικής στήριξης στο σύνολο του
δείγματος
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•

Το ποσοστό αυτό πέφτει στο 38% για τους άνδρες του δείγματος

•

Στις γυναίκες του δείγματος το εν λόγω ποσοστό πρόβλεψης ανεβαίνει
περισσότερο και φτάνει στο 60%

Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν επίσης και με τα ευρήματα των συσχετίσεων που
είδαμε πιο πάνω (Πίνακας 4.2.4.2).
Πίνακας 4.2.4.2
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Φυσική Υγεία (& Επίπεδο Ανεξαρτησίας)) (Σύνολο δείγματος)
SE
B
B
Β
Σταθερά
10,46 1,03
Σημαντικοί Άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,15

0,21

0,1

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,24

0,19

0,17

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,58

0,15

0,48***

Note :

R2=0,41

, ΔR=0,37 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή) Φυσική Υγεία (& Επίπεδο Ανεξαρτησίας) (Άνδρες δείγματος)
SE
B
B
Β
Σταθερά
12,61 1,38
Σημαντικοί Άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,35

0,28

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

-0,42

0,30

-0,34

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,61

0,24

0,51*

0,33

Note : R2=0,38 , ΔR=0,29 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Φυσική Υγεία (& Επίπεδο Ανεξαρτησίας)) (Γυναίκες
δείγματος)
B
SE
B
Σταθερά
7,88
1,65

Β

Σημαντικοί Άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,35

0,35

0,17

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,74

0,21

0,48**

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,34

0,19

0,29

Note :

R2=0,6

, ΔR=0,55 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

4.2.5 Ψυχολογική Υγεία (& Πνευματικότητα)
Η ανάλυση παλινδρόμησης (Regression) με εξαρτημένη μεταβλητή τη Ψυχολογική
Υγεία (& Πνευματικότητα) και ανεξάρτητη την κοινωνική στήριξη μας δίνει τα εξής
αποτελέσματα:
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•

Η μεταβλητή Ψυχολογική Υγεία (& Πνευματικότητα) μπορεί να προβλεφθεί
σε ποσοστό 30% από συνολική κοινωνική στήριξη στο σύνολο του δείγματος

•

Το ποσοστό αυτό πέφτει κάτω από το 24% για τους άνδρες του δείγματος

•

Στις γυναίκες του δείγματος το εν λόγω ποσοστό πρόβλεψης ανεβαίνει στο 37%
(Πίνακας 4.2.5.1)

Πίνακας 4.2.5.1
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Ψυχολογική Υγεία (& Πνευματικότητα)) (Σύνολο δείγματος)
B
7,58

SE B
1,29

Β

Σταθερά
Συνολική Κοινωνική Στήριξη

1,11

0,23

0,55***

Note : R2=0,3 , ΔR=0,29 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή) Ψυχολογική Υγεία (& Πνευματικότητα) (Άνδρες δείγματος)
B
9,57

SE B
1,47

Β

Σταθερά
Συνολική Κοινωνική Στήριξη

0,74

0,28

0,49*

Note :

R2=0,24

, ΔR=0,21 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Ψυχολογική Υγεία (& Πνευματικότητα)) (Γυναίκες δείγματος)
B
SE B
Σταθερά

5,23

2,12

Συνολική Κοινωνική Στήριξη

1,52

0,37

Note :

R2=0,37

0,61***

, ΔR=0,35 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Στην συνέχεια της στατιστικής ανάλυσης βλέπουμε ότι η παλινδρόμηση
(Regression) με εξαρτημένη μεταβλητή τη Ψυχολογική Υγεία (& Πνευματικότητα)
και ανεξάρτητες τις συνιστώσες της κοινωνικής στήριξης (Σημαντικοί Άλλοι,
Οικογένεια και Φίλοι) μας δίνει τα εξής:
•

Η μεταβλητή Ψυχολογική Υγεία (& Πνευματικότητα) μπορεί να προβλεφθεί σε
ποσοστό 36% από τις συνιστώσες της κοινωνικής στήριξης στο σύνολο του
δείγματος

•

Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 59% για τους άνδρες του δείγματος

•

Στις γυναίκες του δείγματος το εν λόγω ποσοστό πρόβλεψης επιστρέφει στο 36
%

Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν επίσης και με τα ευρήματα των συσχετίσεων που
είδαμε πιο πάνω (Πίνακας 4.2.5.2).
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Πίνακας 4.2.5.2
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Ψυχολογική Υγεία (& Πνευματικότητα)) (Σύνολο δείγματος)
B
8,42

SE B
1,29

Β

Σταθερά
Σημαντικοί Άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,17

0,27

0,1

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,11

0,24

0,06

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,75

0,19

0,52***

Note :

R2=0,36

, ΔR=0,33 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή) Ψυχολογική Υγεία (& Πνευματικότητα) (Άνδρες δείγματος)
B
10,41

SE B
1,18

Β

Σταθερά
Σημαντικοί Άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,51

0,24

0,45*

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

-0,58

0,26

-0,45*

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,77

0,20

0,62**

Note : R2=0,59 , ΔR=0,53 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Ψυχολογική Υγεία (& Πνευματικότητα)) (Γυναίκες δείγματος)
B
SE B
Β
Σταθερά

6,28

2,80

Σημαντικοί Άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,23

0,59

0,08

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,53

0,36

0,26

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,62

0,31

0,39

Note :

R2=0,36

, ΔR=0,3 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

4.2.6 Κοινωνικές σχέσεις
Η ανάλυση παλινδρόμησης (Regression) με εξαρτημένη μεταβλητή τις Κοινωνικές
Σχέσεις και ανεξάρτητη την κοινωνική στήριξη μας δίνει τα εξής αποτελέσματα:
•

Η μεταβλητή Κοινωνικές Σχέσεις μπορεί να προβλεφθεί σε ποσοστό 64% από
τη συνολική κοινωνική στήριξη στο σύνολο του δείγματος

•

Το ποσοστό αυτό μειώνεται λίγο και πηγαίνει στο 60% για τους άνδρες του
δείγματος

•

Στις γυναίκες του δείγματος το εν λόγω ποσοστό πρόβλεψης ανέρχεται στο
69% (Πίνακας 4.2.6.1)

Πίνακας 4.2.6.1
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Κοινωνικές Σχέσεις) (Σύνολο δείγματος)
B
3,63

SE B
1,14

Β

Σταθερά
Συνολική Κοινωνική Στήριξη

2,01

0,20

0,8***

Note :

R2=0,64

, ΔR=0,64 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05
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Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή) Κοινωνικές σχέσεις (Άνδρες δείγματος)
B
5,41

SE B
1,54

Β

Σταθερά
Συνολική Κοινωνική Στήριξη

1,64

0,29

0,77***

Note :

R2=0,6

, ΔR=5 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Κοινωνικές σχέσεις) (Γυναίκες δείγματος)
B
SE B
Σταθερά

1,68

1,69

Συνολική Κοινωνική Στήριξη

2,36

0,29

0,83***

Note : R2=0,69 , ΔR=0,67 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Η παλινδρόμηση (Regression) με εξαρτημένη μεταβλητή τις Κοινωνικές Σχέσεις
και ανεξάρτητες τις συνιστώσες της κοινωνικής στήριξης (Σημαντικοί άλλοι,
Οικογένεια και Φίλοι) μας δίνει τα εξής:
•

Η μεταβλητή Κοινωνικές Σχέσεις μπορεί να προβλεφθεί σε ποσοστό 68% από
τις συνιστώσες της κοινωνικής στήριξης στο σύνολο του δείγματος

•

Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 73% για τους άνδρες του δείγματος

•

Στις γυναίκες του δείγματος το εν λόγω ποσοστό πρόβλεψης ανέρχεται στο 69%

Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν επίσης και με τα ευρήματα των συσχετίσεων που
είδαμε πιο πάνω (Πίνακας 4.2.6.2).
Πίνακας 4.2.6.2
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Κοινωνικές Σχέσεις) (Σύνολο δείγματος)
β

Σταθερά

B
4,37

SE B
1,13

Σημαντικοί Άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,18

0,23

0,08

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,73

0,21

0,34***

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

1,03

0,17

0,57***

Note :

R2=0,68

, ΔR=0,67 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή) Κοινωνικές Σχέσεις (Άνδρες δείγματος)
B
5,22

SE B
1,38

β

Σταθερά
Σημαντικοί Άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,09

0,28

0,06

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,48

0,30

0,26

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

1,24

0,24

0,69***

Note :

R2=0,73

, ΔR=0,68 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Κοινωνικές σχέσεις) (Γυναίκες δείγματος)
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β

B

SE B

Σταθερά

1,86

2,21

Σημαντικοί Άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,67

0,47

0,21

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,96

0,29

0,41**

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,71

0,25

0,39**

Note :

R2=0,69

, ΔR=0,66 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

4.2.7 Περιβάλλον
Η ανάλυση παλινδρόμησης (Regression) με εξαρτημένη μεταβλητή το Περιβάλλον
και ανεξάρτητη την κοινωνική στήριξη μας δίνει τα εξής αποτελέσματα:
•

Η μεταβλητή Περιβάλλον μπορεί να προβλεφθεί σε ποσοστό 20% από
συνολική κοινωνική στήριξη στο σύνολο του δείγματος

•

Το ποσοστό αυτό παραμένει στο 20% για τους άνδρες του δείγματος

•

Στις γυναίκες του δείγματος το εν λόγω ποσοστό πρόβλεψης ανεβαίνει στο
24% (Πίνακας 4.2.7.1)

Πίνακας 4.2.7.1
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Περιβάλλον) (Σύνολο δείγματος)
B
9,22

SE B
1,09

Β

Σταθερά
Συνολική Κοινωνική Στήριξη

0,72

0,19

0,45***

Note : R =0,2 , ΔR=0,19 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05
2

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή) Περιβάλλον (Άνδρες δείγματος)
B
10,45

SE B
1,20

Β

Σταθερά
Συνολική Κοινωνική Στήριξη

0,53

0,22

0,45*

Note :

R2=0,2

, ΔR=0,16 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Περιβάλλον) (Γυναίκες δείγματος)
B

SE B

Σταθερά

7,54

1,84

Συνολική Κοινωνική Στήριξη

0,99

0,32

Note :

R2=0,24

0,49**

, ΔR=0,22 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Στην συνέχεια πραγματοποιούμε παλινδρόμηση (Regression) με εξαρτημένη
μεταβλητή το Περιβάλλον και ανεξάρτητες τις συνιστώσες της κοινωνικής στήριξης
(Σημαντικοί άλλοι, Οικογένεια και Φίλοι), η οποία μας δίνει τα εξής:
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•

Η μεταβλητή Περιβάλλον μπορεί να προβλεφθεί σε ποσοστό 21% από τις
συνιστώσες της κοινωνικής στήριξης στο σύνολο του δείγματος

•

Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 24% για τους άνδρες του δείγματος

•

Στις γυναίκες του δείγματος το εν λόγω ποσοστό πρόβλεψης φθάνει το 26%

Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν επίσης και με τα ευρήματα των συσχετίσεων που
είδαμε πιο πάνω (Πίνακας 4.2.7.2).
Πίνακας 4.2.7.2
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Περιβάλλον) (Σύνολο δείγματος)
B
9,30

SE B
1,14

β

Σταθερά
Σημαντικοί Άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,11

0,24

0,08

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,31

0,21

0,22

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,30

0,17

0,26

B
10,71

SE B
1,28

β

Σταθερά
Σημαντικοί Άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,28

0,26

0,32

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

-0,06

0,28

-0,06

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,28

0,22

0,29

B

SE B

β

Σταθερά

7,31

2,40

Σημαντικοί Άλλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,30

0,51

0,13

Οικογένεια - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,50

0,31

0,31

Φίλοι - Υποκλίμακα Κοινωνικής Στήριξης

0,23

0,27

0,18

Note :

R2=0,21

, ΔR=0,17 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή) Περιβάλλον (Άνδρες δείγματος)

Note :

R2=0,24

, ΔR=0,12 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή Περιβάλλον) (Γυναίκες δείγματος)

Note : R2=0,26 , ΔR=0,18 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05

Συμπερασματικά,

κάνοντας

σύνοψη των

ποσοστών πρόβλεψης των

μεταβλητών των παραμέτρων της ποιότητας ζωής από την κοινωνική στήριξη και τις
συνιστώσες της παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται:
•

Για το σύνολο του δείγματος
o Για το σύνολο της κοινωνικής στήριξης
▪

Οι κοινωνικές σχέσεις με ποσοστό 64%

▪

Η φυσική υγεία με ποσοστό 37%

▪

Η συνολική ποιότητα ζωής με ποσοστό 31%

o Για τις συνιστώσες της κοινωνικής στήριξης έχουμε:
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•

▪

Οι κοινωνικές σχέσεις με ποσοστό 68%

▪

Η φυσική υγεία με ποσοστό 41%

▪

Η ψυχολογική υγεία με ποσοστό 36%

Τα ποσοστά πρόβλεψης στις γυναίκες είναι κατά κανόνα μεγαλύτερα
από εκείνα των ανδρών στους επιμέρους δείκτες ενώ είναι χαμηλότερα
στους γενικούς

Συνοπτικός πίνακας 4.2.7.3
Ποσοστά πρόβλεψης της Ποιότητας ζωής και Υγείας και των παραμέτρων τους με βάση την κοινωνική στήριξη
και τις συνιστώσες της
Ανεξάρτητη μεταβλητή :
Κοινωνική Στήριξη
Μεταβλητές Ποιότητας ζωής
Ποιότητα ζωής - συνολική αποτίμηση

Ανεξάρτητες μεταβλητές :
Συνιστώσες Κοινωνικής
Στήριξης

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες
26%
26%
24%
27%
34%
28%
17%

21%

22%

22%

24%

28%

Ποιότητα ζωής - Υγεία Συνολικά

31%

34%

32%

33%

37%

38%

Φυσική Υγεία (& Επίπεδο Ανεξαρτησίας)

37%

16%

57%

41%

38%

60%

Ψυχολογική Υγεία (& Πνευματικότητα)

30%

24%

37%

36%

59%

36%

Κοινωνικές σχέσεις

64%

60%

69%

68%

73%

69%

Περιβάλλον

20%

20%

24%

21%

24%

26%

Υγεία - συνολική αποτίμηση

7.10.5 Υπόθεση 5
Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στους τρεις παράγοντες. Η αντιλαμβανόμενη
κοινωνική στήριξη σχετίζεται θετικά με την ποιότητα ζωής και αρνητικά με τον
περιπλεγμένο θρήνο. Ο περιπλεγμένος θρήνος σχετίζεται αρνητικά με την
ποιότητα ζωής
Στα ερωτήματα τρία και τέσσερα είδαμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση μεταξύ:
•

κοινωνικής στήριξης και περιπλεγμένου θρήνου

•

κοινωνικής στήριξης και ποιότητας ζωής

5.1 Συσχέτιση περιπλεγμένου θρήνου - ποιότητας ζωής
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Συσχετίζοντας την ποιότητα ζωής και τον περιπλεγμένο θρήνο προκύπτει ότι
υπάρχουν αρνητικές στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με σχεδόν όλες τις
παραμέτρους της ποιότητας ζωής. Με άλλα λόγια όσο καλύτερη είναι η ποιότητα ζωής
τόσο μειώνεται ο περιπλεγμένος θρήνος (Πίνακας 5.1).

Πίνακας 5.1
Συσχετίσεις περιπεπλεγμένου θρήνου με τους παράγοντες της ποιότητας ζωής ( Σύνολο Δείγματος)
1
Περιπλεγμένος
Θρήνος
Σύνολο
1.
-,328*
2. Ποιότητα ζωής - Συνολική Αποτίμηση
3.
4.

Υγεία - Συνολική Αποτίμηση
Ποιότητα ζωής - Υγεία Συνολικά

-,317*
-,389**

5.
6.
7.
8.

Φυσική Υγεία (& Επίπεδο Ανεξαρτησίας)
Ψυχολογική Υγεία (& Πνευματικότητα)
Κοινωνικές Σχέσεις
Περιβάλλον

-,444**
-,534**
-,324*
-,384**

***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05"

5.2 Ανάλυση διαδρομής Κοινωνική Στήριξη - Ποιότητα ζωής - Περιπεπλεγμένος
θρήνος
Θέλοντας να συνδυάσουμε την αλληλεπίδραση και των τριών παραγόντων:
•

κοινωνική στήριξη

•

ποιότητα ζωής

•

περιπλεγμένος θρήνος

πραγματοποιήσαμε ανάλυση διαδρομής (Path Way Analysis).
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ΚΟΚΚΙΝΑ ΒΕΛΑΚΙΑ p<0,001 ΜΠΛΕ ΒΕΛΑΚΙΑ p<0,05
Πίνακας 5.2
Δείκτες καλής προσαρμογής του μοντέλου (Σύνολο δείγματος n =56)
X2
Df
x2/df
CFI
GFI
Μοντέλο
0,23
2
0,12
1,00
1,00

AGFI
0,98

RMSEA
0,00

PCLOSE
0,91

Από τον ανωτέρω πίνακα (5.2) προκύπτει ότι το μοντέλο μας έχει καλή
προσαρμογή και επομένως μπορούμε να πούμε ότι η Κοινωνική Στήριξη βελτιώνει την
Ποιότητα Ζωής και με τη σειρά της μειώνει τον Περιπεπλεγμένο Θρήνο. Ειδικότερα
από τους στατιστικά σημαντικά σημαντικούς συντελεστές παλινδρόμησης προκύπτει
ότι:
•

Οι φίλοι κυρίως και η οικογένεια (ανεξάρτητες μεταβλητές) επιδρούν θετικά
στους παράγοντες της ποιότητας ζωής (ενδιάμεσες μεταβλητές)

•

Οι παράγοντες της ποιότητας ζωής έχουν θετική αλληλεπίδραση μεταξύ τους

•

Από τους παράγοντες της ποιότητας ζωής η ψυχολογική υγεία και οι κοινωνικές
σχέσεις έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στον μη περιπλεγμένο θρήνο

Συμπερασματικά, οι φίλοι κυρίως και η οικογένεια επιδρούν θετικά στους
παράγοντες της ποιότητας ζωής οι οποίοι με τη σειρά τους μειώνουν τον περιπλεγμένο
θρήνο.
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7.10.6 Υπόθεση 6
Ο περιπλεγμένος θρήνος σχετίζεται με το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από
το θάνατο του παιδιού και με το φύλο του γονιού
Η συσχέτιση μεταξύ του μέσου όρου των απαντήσεων σε κάθε ένα από τα 19
ερωτήματα του περιπλεγμένου θρήνου με το χρονικό διάστημα από τον θάνατο του
παιδιού ως την ημερομηνία της συνέντευξης δεν είναι στατιστικά σημαντική ούτε στο
σύνολο του δείγματος ούτε και στην κατά φύλο διάσπαση (Πίνακας 6.1).
Όπως είναι επόμενο από τα πιο πάνω τα ποσοστά πρόβλεψης του θρήνου από τη
μεταβλητή του χρόνου είναι πολύ χαμηλά ήτοι 3% για το σύνολο, 0% για τους άντρες
και 7% για τις γυναίκες.

Πίνακας 6.1
Συσχέτιση περιπλεγμένου θρήνου με χρονικό διάστημα από το θάνατο του παιδιού
( Σύνολο Δείγματος, Άνδρες, Γυναίκες)
1.
2.
3.
4.

Περιπλεγμένος Θρήνος Σύνολο
Χρονικό διάστημα από το θάνατο του παιδιού ( Σύνολο Δείγματος)
Χρονικό διάστημα από το θάνατο του παιδιού ( Άνδρες Δείγματος)
Χρονικό διάστημα από το θάνατο του παιδιού ( Γυναίκες Δείγματος)

1
,185
,061
,278

***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05"
Συμπερασματικά, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο
χρονικό διάστημα από το θάνατο του παιδιού ως την συνέντευξη και τον περιπλεγμένο
θρήνο.
7.10.7 Υπόθεση 7
Η ποιότητα ζωής σχετίζεται με το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από το
θάνατο του παιδιού και με το φύλο του γονιού
Η συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων της ποιότητας ζωής με το χρονικό διάστημα
από τον θάνατο του παιδιού ως την ημερομηνία της συνέντευξης δεν είναι στατιστικά
σημαντική ούτε στο σύνολο του δείγματος ούτε και στην κατά φύλο διάσπαση
(Πίνακας 7.1).
Όπως είναι αναμενόμενο, τα ποσοστά πρόβλεψης του χρονικού διαστήματος από
τις μεταβλητές της ποιότητας ζωής (συνολικά και των παραγόντων της) είναι πολύ
252

χαμηλά στο σύνολό τους, κάτω από 6%. Εξαίρεση έχουμε μόνο στους άντρες για την
συνολική υγεία όπου το ποσοστό πρόβλεψης ανέρχεται στο 13%.
Πίνακας 7.1
Συσχετίσεις του χρονικού διαστήματος από το θάνατο του παιδιού με τους παράγοντες
της ποιότητας ζωής ( Σύνολο Δείγματος, Άνδρες, Γυναίκες)
Σύνολο
Άνδρες Γυναίκες
Δείγματος
1.
2.
3.

Χρονικό διάστημα από θάνατο παιδιού
Ποιότητα ζωής - Συνολική Αποτίμηση
Υγεία - Συνολική Αποτίμηση

1
-,186
-,062

1
-,115
-,359

1
-,243
,058

4.
5.
6.
7.
8.

Ποιότητα ζωής - Υγεία Συνολικά
Φυσική Υγεία (& Επίπεδο Ανεξαρτησίας)
Ψυχολογική Υγεία (& Πνευματικότητα)
Κοινωνικές Σχέσεις
Περιβάλλον

-,153
-,097
-,074
-,094
-,091

-,246
-,115
-,049
-,044
-,155

-,094
-,047
-,072
-,092
-,064

***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05"

Συμπερασματικά, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο
χρονικό διάστημα από το θάνατο του παιδιού ως την συνέντευξη με τις μεταβλητές της
ποιότητας ζωής, ούτε στο σύνολο του δείγματος, ούτε και κατά φύλο.

7.10.8 Υπόθεση 8
Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο μορφωτικό επίπεδο των γονιών και τον
περιπλεγμένο θρήνο
Αν συμπτύξουμε τα επίπεδα εκπαίδευσης σε τέσσερα λαμβάνουμε την πιο κάτω
κατανομή ανά επίπεδο (Πίνακας 8.1):
Πινακας 8.1
Γονείς του δείγματος κατά επίπεδο εκπαίδευσης
Απόλυτοι
Αριθμοί
Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Ποσοστά
9

16,1%

Λύκειο

12

21,4%

Ανώτερη Εκπαίδευση

16

28,6%

Ανώτατη Εκπαίδευση

19

33,9%
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Σύνολο

56

100,0%

Πραγματοποιώντας ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) κατά επίπεδο εκπαίδευσης
για τον περιπεπλεγμένο θρήνο ανάλογα με τις 4 βαθμίδες του παρατηρούμε ότι είναι
στατιστικά σημαντική για το σύνολο του δείγματος (p<0,001) και τις γυναίκες (p<0,01)
( Πίνακας 8.2).
Πίνακας 8.2. Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) του περιπλεγμένου θρήνου ανάλογα με τις βαθμίδες του επιπέδου
εκπαίδευσης των γονιών (4 επίπεδα - σύνολο και κατά φύλο)
Μεταβλητές

Df

F

Mean square

p

Περιπλεγμένος Θρήνος Σύνολο

3

6,513

2,4

0,001***

Περιπλεγμένος Θρήνος Άνδρες

2

0,648

3,0

0,123

Περιπλεγμένος Θρήνος Γυναίκες

6

2,049

3,0

0,008**

*p<0,05 **p<0,01 *** p < 0,001

•

Στο σύνολο του δείγματος οι υψηλότερες μέσες τιμές του περιπλεγμένου
θρήνου παρατηρούνται στους αποφοίτους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τα
ζεύγη στα οποία εντοπίζονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές σύμφωνα με
τα post hoc tests είναι:
o οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με τους έχοντες
μεταπτυχιακές σπουδές
o οι απόφοιτοι λυκείου με τους έχοντες μεταπτυχιακές σπουδές
o οι απόφοιτοι της ανώτερης εκπαίδευσης με τους έχοντες μεταπτυχιακές
σπουδές,
Και στις τρεις περιπτώσεις οι πρώτοι έχουν υψηλότερες τιμές.

•

Στους άνδρες του δείγματος που η ανάλυση διακύμανσης δεν είναι στατιστικά
σημαντική. Κι εδώ οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης έχουν την
υψηλότερη μέση τιμή.

•

Στις γυναίκες του δείγματος όπου η ανάλυση διακύμανσης είναι στατιστικά
σημαντική παρατηρείται, επίσης, η υψηλότερη τιμή στις αποφοίτους της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τα ζεύγη στα οποία εντοπίζονται οι στατιστικά
σημαντικές διαφορές σύμφωνα με τα post hoc tests είναι:
o οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής με τους έχοντες μεταπτυχιακές σπουδές
o οι απόφοιτοι λυκείου με τους έχοντες μεταπτυχιακές σπουδές
Και στις δύο περιπτώσεις οι πρώτοι έχουν υψηλότερες τιμές.
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Συμπερασματικά, το επίπεδο εκπαίδευσης επιδρά στα επίπεδα του περιπλεγμένου
θρήνου στο σύνολο του δείγματος και στις γυναίκες. Όπου παρατηρούνται στατιστικά
σημαντικές διαφορές οι τιμές του περιπλεγμένου θρήνου είναι υψηλότερες για τα
άτομα με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να διερευνήσει το γονικό πένθος σε
συνάρτηση με τις ανάγκες των γονιών για στήριξη. Τα ερευνητικά ερωτήματα στα
οποία επιχειρήθηκε να δοθεί απάντηση ήταν τα ακόλουθα: α) Ποιες είναι οι ανάγκες
των γονιών για στήριξη την περίοδο που το παιδί νοσεί, ποια υποστηρικτικά συστήματα
έχουν και πως σχετίζεται η στήριξη που λαμβάνουν με το πένθος τους; β) Ποιες είναι
οι ανάγκες των γονιών για στήριξη μετά το θάνατο του παιδιού τους και ποια
υποστηρικτικά συστήματα έχουν; γ) Σχετίζεται η αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη
με το περιπλεγμένο θρήνο και την ποιότητα ζωής των πενθούντων γονιών; δ) Ποια
χαρακτηριστικά θεωρούν οι γονείς πως θα πρέπει να έχει μια υπηρεσία στήριξης
πενθούντων γονιών;
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Από τη ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν με την μέθοδο της
συνέντευξης απαντήθηκαν τα τρία από τα τέσσερα ερωτήματα (α,β,δ). Για την
απάντηση του τρίτου (γ) ερωτήματος, τη διερεύνηση, δηλαδή, της επίδρασης της
αντιλαμβανόμενης κοινωνικής στήριξης στο περιπλεγμένο θρήνο των γονιών και στην
ποιότητα της ζωής τους χρησιμοποιήθηκαν τα ευρήματα από την στατιστική ανάλυση
των ποσοτικών δεδομένων.
Οι γονείς μέσω των συνεντεύξεών τους προσέφεραν πλούσιες πληροφορίες
σχετικά με την εμπειρία τους την περίοδο που νοσούσε το παιδί, την περίοδο που
βρισκόταν στο τελικό στάδιο της ασθένειας και το πένθος τους. Παράλληλα με τις
απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα θα παρουσιαστούν και οι πληροφορίες αυτές
οι οποίες αφορούν: α) την ανακοίνωση της διάγνωσης και τη συσχέτισή της με το
πένθος των γονιών, β) τις ανάγκες των γονιών την περίοδο που νοσούσε το παιδί και
τη συσχέτισή τους με το πένθος τους, γ) τις ανάγκες των γονιών όταν το παιδί
βρισκόταν στο τελικό στάδιο της ασθένειας και τη συσχέτισή τους με το πένθος τους,
δ) τη διαχείριση του πένθους τους.

8.1 Συσχέτιση της περιόδου κατά την οποία το παιδί νοσεί με το πένθος των γονιών
Ένα σημαντικό εύρημα που προέκυψε από την ανάλυση των δεδομένων είναι
η συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στο πένθος των γονιών και σε πτυχές της εμπειρίας
τους από την περίοδο που το παιδί νοσούσε. Οι Snaman και συν. (2019) επισημαίνουν
ότι το πένθος των γονιών συνδέεται άρρηκτα με την περίοδο που το παιδί νοσούσε και
την περίοδο που βρισκόταν στο τελικό στάδιο της ασθένειας. Η έναρξη της περιόδου
που το παιδί νοσούσε σηματοδοτούνταν από την ανακοίνωση της διάγνωσης στους
γονείς. Οι ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ανακοίνωση
της διάγνωσης και τα γεγονότα που ακολούθησαν κατά την περίοδο που νοσούσε το
παιδί αποτέλεσαν παράγοντες που επιβάρυναν ή διευκόλυναν το πένθος των γονιών.
Οι γονείς που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα επέλεξαν να μιλήσουν εκτεταμένα
για την περίοδο που το παιδί τους νοσούσε. Πολλοί γονείς δυσκολεύονταν να θυμηθούν
το παιδί τους πριν αρρωστήσει, ενώ άλλοι ανέφεραν ότι αρνητικές σκέψεις από την
περίοδο που νοσούσε κατέκλυζαν το μυαλό τους και τους βασάνιζαν. Η
συναισθηματική φόρτιση κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων όταν γινόταν αναφορά
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στην περίοδο που το παιδί νοσούσε και στην περίοδο που βρισκόταν στο τελικό στάδιο
της ασθένειας ήταν μεγάλη για πολλούς από τους γονείς, ενώ τα σχόλια τους για πτυχές
της εμπειρίας τους μαρτυρούν τη σύνδεση της περιόδου αυτής με το πένθος τους
(Πίνακας 8.1).
Πίνακας 8.1: Σχόλια γονιών για την εμπειρία τους την περίοδο που το παιδί νοσούσε
•

«Πάντα σκέφτομαι την άσχημη πλευρά… Θυμάμαι τον τελευταίο ενάμιση
χρόνο και δε θυμάμαι τα προηγούμενα εντεκάμιση» Α18

•

«Σου μένουν δυο πράγματα. Σου μένει ο χαμός του παιδιού και σου μένει αυτό
που έχεις περάσει εκεί μέσα» Α14

•

Θυμάμαι την κάθε μέρα στο νοσοκομείο (…) Έχει χαραχτεί μες στο μυαλό»
Θ9

•

«Αυτό το πράγμα δε θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου» Θ21

•

«Και νιώθω τύψεις καμιά φορά ότι δεν έκανα το σωστό....» Θ13

•

«Αυτό το κουβαλάω σαν προίκα στη ζωή, αυτό που βίωσα και εγώ και το
παιδί» Θ19

•

«Αυτή είναι η μοναδική στιγμή που φέρω…» Θ8

•

«…έχω παράπονο, μεγάλο παράπονο» Θ6

•

«Αυτά είναι που μου έχουνε στοιχήσει..» Θ6

•

«… δε θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου» Θ1

•

«Είναι πράγματα που δεν μπορώ να τα ξεχάσω» Θ9

•

«Με αυτό παρηγορούμαι» Θ22

•

«Αυτά τα πράγματα είναι ασυγχώρητα» Α14

•

«Είναι και αυτό κάτι που με βασανίζει…» Θ22

8.1.1 Η ανακοίνωση της διάγνωσης
Η ανακοίνωση της διάγνωσης του παιδιού με απειλητικό για τη ζωή του νόσημα
βρήκε τους γονείς που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη απροετοίμαστους να
ακούσουν τόσο δυσμενή νέα. Για την πλειοψηφία των γονιών τα συμπτώματα για τα
οποία είχαν απευθυνθεί σε γιατρό ή στο νοσοκομείο δεν παρέπεμπαν σε σοβαρή
ασθένεια. Για κάποιους από τους γονείς η καθυστέρηση στην ανακοίνωση της
διάγνωσης δημιουργούσε προβληματισμούς. Κανένας γονιός, ωστόσο, δεν πίστευε ότι
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επρόκειτο για απειλητική για τη ζωή του παιδιού ασθένεια. Σε έρευνα των Martinson
και Cohen (1988) οι γονείς των οποίων των παιδί είχε διαγνωστεί με καρκίνο ανέφεραν
ότι δεν είχαν σκεφτεί ποτέ την πιθανότητα τα συμπτώματα του παιδιού να
παραπέμπουν σε σοβαρή ασθένεια.
Απροετοίμαστοι να ακούσουν ότι το παιδί τους πάσχει από καρκίνο οι γονείς
που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα ανέφεραν ότι μετά την ανακοίνωση της
διάγνωσης βρέθηκαν σε κατάσταση σοκ. Σύμφωνα με τους McGrath και Chesler
(2004) το γεγονός ότι οι γονείς δεν είναι προετοιμασμένοι να ακούσουν ότι το παιδί
τους πάσχει από απειλητική για τη ζωή του ασθένεια είναι ένας από τους λόγους που
οι γονείς αισθάνονται σοκαρισμένοι μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης. Όπως
αναφέρθηκε από την πλειοψηφία των γονιών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα
το σοκ από τη ανακοίνωση της διάγνωσης ήταν τόσο μεγάλο που ένιωθαν ότι
βρίσκονται στο κενό, αδύναμοι να κατανοήσουν τι συμβαίνει. Άλλα συναισθήματα που
αναφέρθηκαν ήταν φόβος, απελπισία, άγχος και σύγχυση. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν
και με άλλες έρευνες (Carlsson, Kukkola, Ljungman, Hovén & von Essen, 2019.
Clarke, 2006. Clarke & Fletcher, 2003. Dahlquist, Czyzewsk, Copeland, Jones, Taub
& Vaughan, 1993. Fletcher & Clarke, 2003. Kupst, Schulman, Maurer, Morgan, Honig
& Fochtman, 1983. McGrath & Chesler, 2004. Levi, Marsick, Drotar & Kodish, 2000.
Patistea, Makrodimitri & Panteli, 2000. Patterson, Holm & Gurney, 2004. Wong &
Chan, 2006). Μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης του παιδιού τους με απειλητικό
για τη ζωή του νόσημα οι γονείς αισθάνονται απώλεια ελέγχου σε πολλαπλά επίπεδα
(Hill, Higgins, Dempster & McCarthy, 2009. Patistea et al., 2000. Price et al., 2011.
Titus & Souza, 2011). Όπως ανέφεραν οι γονείς που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη
το σοκ που προκλήθηκε από την ανακοίνωση της διάγνωσης τους άφηνε
μουδιασμένους και ανήμπορους σε πολλές περιπτώσεις να αντιδράσουν. Ο φόβος για
τη ζωή του παιδιού και η αβεβαιότητα συνέβαλαν στην αίσθηση απώλειας ελέγχου και
προκαλούσαν έντονο άγχος στους γονείς. Το άγχος που προκαλείται από την
ανακοίνωση της διάγνωσης και την αβεβαιότητα για το μέλλον του παιδιού
επιβεβαιώνεται από πολλές έρευνες (Hill et al., 2009. McGrath & Chesler, 2004.
Nicholas, Gearing, McNeill, Fung, Lucchetta & Selkirk, 2009. Patistea et al., 2000. Van
Dongen-Melman et al., 1998).
Παράγοντες που συνέβαλλαν στην αύξηση του άγχους των γονιών στην
παρούσα μελέτη ήταν η έλλειψη δεξιοτήτων επικοινωνίας από τον υπεύθυνο για την
ενημέρωσή τους γιατρό και η καθυστέρηση στην ανακοίνωση της διάγνωσης. Στις
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περιπτώσεις που η ανακοίνωση της διάγνωσης έγινε χωρίς την απαραίτητη ευαισθησία
από τον υπεύθυνο γιατρό οι γονείς αισθάνθηκαν μόνοι, αβοήθητοι και αδύναμοι να
αντιδράσουν. Ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώνεται η διάγνωση στους γονείς
αναδεικνύεται ως μια σημαντική παράμετρος της εμπειρίας τους και σε άλλες έρευνες
(Freeman et al., 2004. Levi et al., 2000. Sloper, 1996). Σε έρευνα της Sloper (1996) οι
γονείς στους οποίους η ανακοίνωση της διάγνωσης είχε γίνει με ευαισθησία εκτίμησαν
την στάση των γιατρών. Οι Levi και συν. (2000) αναφέρουν ότι οι γονείς που
συμμετείχαν σε έρευνα που μελετούσε την εμπειρία τους από την ανακοίνωση της
διάγνωσης του παιδιού τους εκφράστηκαν αρνητικά στις περιπτώσεις που η
ανακοίνωση έγινε απότομα χωρίς να ληφθούν υπόψη τα συναισθήματα τους.
Η αρνητική εμπειρία από την ανακοίνωση της διάγνωσης της ασθένειας λόγω
έλλειψης δεξιοτήτων επικοινωνίας από τον υπεύθυνο γιατρό αποτέλεσε επιβαρυντικό
παράγοντα στη διαχείριση του πένθους των γονιών. Οι τελευταίοι θυμόντουσαν με
πικρία τον τρόπο με τον οποίο τους ανακοινώθηκε η διάγνωση του παιδιού, ενώ
κάποιοι ανέφεραν πως δε θα το ξεχνούσαν ποτέ στη ζωή τους. Στις περιπτώσεις που η
διάγνωση της ασθένειας του παιδιού δεν άφηνε περιθώρια ελπίδας για ίαση και η
ανακοίνωση είχε γίνει χωρίς την απαιτούμενη από τον υπεύθυνο γιατρό ευαισθησία οι
γονείς αισθάνονταν ακόμα μεγαλύτερη πικρία στο πένθος τους. Οι Contro και συν.
(2002) αναφέρουν ότι η ανακοίνωση δυσάρεστων νέων για την υγεία του παιδιού που
γίνεται χωρίς την απαραίτητη ευαισθησία από τον υπεύθυνο γιατρό, ακόμα και όταν
πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, μπορεί να βασανίζει τους γονείς για χρόνια
μετά το θάνατο του παιδιού και αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα στο πένθος τους. Τα
παραπάνω ευρήματα τονίζουν την αναγκαιότητα η ανακοίνωση της διάγνωσης να
γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα ακολουθεί
συγκεκριμένες πολιτικές για την ανακοίνωση της διάγνωσης, οι οποίες θα ορίζονται
από το νοσοκομείο.

8.1.2 Οι ανάγκες των γονιών την περίοδο που το παιδί νοσεί
Την περίοδο που ακολούθησε τη διάγνωση, κατά την οποία το παιδί νοσούσε
και λάμβανε ιατρική περίθαλψη για την αντιμετώπιση της νόσου, οι γονείς που
συμμετείχαν στην έρευνα ζούσαν με έντονο άγχος και φόβο για την υγεία του παιδιού.
Οι κυριότερες ανάγκες τους όπως αναφέρθηκαν από την πλειοψηφία των γονιών ήταν
οι ακόλουθες:
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Α. Διασφάλιση καλύτερης δυνατής φροντίδας για το παιδί που νοσεί
Μέγιστο μέλημα των γονιών την περίοδο που το παιδί νοσούσε ήταν η
διασφάλιση της καλύτερης δυνατής φροντίδας για το παιδί. Σε έρευνα των Yeh, Lee,
Chen και Li (2000) μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης οι γονείς αισθάνονταν
υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής φροντίδας για το παιδί τους. Για
κάποιους από τους γονείς που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη δεν υπήρχαν άλλες
ανάγκες πέραν αυτής. Πολλοί γονείς ανέφεραν ότι, ενώ η περίοδος αυτή ήταν πολύ
απαιτητική για τους ίδιους, δεν αναγνώριζαν προσωπικές ανάγκες και εστίαζαν σχεδόν
αποκλειστικά

στη

φροντίδα

του

άρρωστου

παιδιού.

Τα

ευρήματα

αυτά

επιβεβαιώνονται και από άλλες έρευνες (Carlsson et al., 2019). Σε έρευνα των Kars,
Duijnstee, Pool, van Delden και Grypdonck (2009) οι γονείς παιδιών με λευχαιμία
αγνοούσαν συστηματικά τις δικές τους ανάγκες, τους φόβους τους και τις ανησυχίες
τους προκειμένου να εστιάσουν στην ικανοποίηση των αναγκών του παιδιού.
Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων η καλύτερη δυνατή φροντίδα
του παιδιού έχει διττή διάσταση για τους γονείς και αφορά τόσο την ιατρική
αντιμετώπιση της νόσου όσο και τη διασφάλιση καλής ποιότητας ζωής για το παιδί.
Σύμφωνα με τους γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα η καλύτερη δυνατή ιατρική
φροντίδα πρέπει να παρέχεται σταθερά σε όλες τις φάσεις της ασθένειας, ισότιμα σε
όλα τα παιδιά και να είναι ανεξάρτητη από την πρόγνωση της ασθένειας.
Η δεύτερη έκφανση της παροχής φροντίδας στο παιδί αφορά την ποιότητα της
ζωής του μέσα στο νοσοκομείο. Οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα αισθάνονταν
την ανάγκη να έχει το παιδί τους καλή ποιότητα ζωής. Τα αποτελέσματα αυτά
συνάδουν και με άλλες έρευνες (Kamihara et al., 2015). Η καλή ποιότητα ζωής, όπως
προκύπτει από τις αναφορές των γονιών και επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες,
σχετίζεται με: α) την ανακούφιση από τον πόνο και τα άλλα συμπτώματα, (Contro et
al., 2002. Kamihara et al., 2015) β) τη διασφάλιση φυσιολογικής ζωής, (Contro et al.,
2002. Kamihara et al., 2015) γ) τη διασφάλιση ενός ευχάριστου περιβάλλοντος
(Monterosso & Kristjanson, 2008) και δ) το σεβασμό προς το παιδί και τις ανάγκες του
(Verberne et al., 2019).
Μια σημαντική παράμετρος της εμπειρίας των γονιών που συμμετείχαν στην
μελέτη ήταν η ενεργή εμπλοκή τους στη φροντίδα του παιδιού. Η συμμετοχή των
γονιών στην φροντίδα του παιδιού κατά τη διάρκεια της ασθένειας τους επιτρέπει να
ασκούν έλεγχο σε ότι συμβαίνει και να διασφαλίζουν ότι το παιδί λαμβάνει την
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καλύτερη δυνατή φροντίδα (Carlsson et al., 2019. Verberne et al., 2019). Με την ενεργή
συμμετοχή στη φροντίδα του παιδιού τους οι γονείς που συμμετείχαν σε έρευνα των
Kars και συν. (2008) αισθάνονταν ότι συνέβαλλαν στην αύξηση των πιθανοτήτων
επιβίωσης του παιδιού. Το γεγονός ότι οι γονείς γνωρίζουν το παιδί καλύτερα από
οποιονδήποτε άλλον τους επιτρέπει να αναγνωρίζουν τις ανάγκες του, να παρατηρούν
αλλαγές στην κλινική εικόνα του και να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στους
γιατρούς τόσο για την ασθένεια, την εξέλιξή της και τις επιπτώσεις της στον οργανισμό
του παιδιού, όσο και για την ποιότητα της ζωής του. Σε έρευνα των Contro και συν.
(2002) οι γονείς αισθάνονταν έντονη ανάγκη να συμμετέχουν ενεργά στη φροντίδα του
παιδιού τους. Η εμπλοκή στη φροντίδα του παιδιού τους επέτρεπε να ανακτήσουν
μέρος του χαμένου ελέγχου, τους βοηθούσε να επιλύσουν προβλήματα που
αντιμετώπιζαν και να επανακτήσουν μια αίσθηση φυσιολογικής ζωής.
Παράγοντες που αποτελούσαν τροχοπέδη στη διασφάλιση της καλύτερης
δυνατής φροντίδας του παιδιού στην παρούσα μελέτη σχετίζονταν με το σύστημα
υγείας, τη γραφειοκρατία, τις παροχές και τις υποδομές του νοσοκομείου και την
απουσία οικονομικής στήριξης από το κράτος. Οι παράγοντες αυτοί προκαλούσαν
καθημερινές δυσκολίες στους γονείς και συχνά ταλαιπωρούσαν τα παιδιά. Οι κίνδυνοι
πρόκλησης επιπλοκών που οφείλονταν στις αδυναμίες του συστήματος υγείας, όπως
ήταν η μεταφορά του παιδιού σε άλλο κτίριο προκειμένου να κάνει εξειδικευμένες
εξετάσεις, αποτελούσαν παράγοντες που προκαλούσαν άγχος στους γονείς. Η πολύωρη
αναμονή προκειμένου να κάνει ένα παιδί μετάγγιση ή να πάρει τα αποτελέσματα
εξετάσεων ήταν για τους γονείς μια επιβάρυνση η οποία θα μπορούσε να είχε
αποφευχθεί. Για τους γονείς που ζούσαν με τον φόβο ότι ο χρόνος που τους απέμενε
με το παιδί τους ήταν περιορισμένος κάθε λεπτό που δαπανούσαν για τη διευθέτηση
γραφειοκρατικών ζητημάτων ή περιμένοντας να γίνουν απαραίτητες για την
αντιμετώπιση της νόσου ιατρικές πράξεις και εξετάσεις ήταν χρόνος που θα μπορούσαν
να είχαν μοιραστεί με το παιδί τους ή για πολλούς χρόνος με το παιδί που είχαν
στερηθεί. Οι Patistea και συν. (2000), οι οποίες διεξήγαγαν έρευνα σε δείγμα 71 γονιών
των οποίων το παιδί είχε διαγνωστεί με λευχαιμία και λάμβανε θεραπεία σε ελληνικό
νοσοκομείο, αναφέρουν ότι δυσκολίες που σχετίζονταν με τη λειτουργία του
συστήματος υγείας, του νοσοκομείου και της ογκολογικής κλινικής προκαλούσαν
πρόσθετο άγχος στους γονείς. Οι δυσκολίες που αναφέρονται στην παραπάνω έρευνα
αφορούσαν γραφειοκρατικά ζητήματα, την απουσία εξειδικευμένης ψυχολογικής
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υποστήριξης και την απουσία συνέχειας στη φροντίδα του παιδιού από το προσωπικό
υγείας του νοσοκομείου.
Και οι δύο πτυχές της φροντίδας του παιδιού σχετίζονται άμεσα με το πένθος
των γονιών. Οι γονείς που συμμετείχαν στην μελέτη έβρισκαν παρηγοριά στην γνώση
ότι είχε παρασχεθεί στο παιδί η καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και ότι είχε γίνει
ότι ήταν ιατρικά δυνατόν προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νόσος. Το γεγονός αυτό
αφενός τους καθησύχαζε, καθώς δεν αισθάνονταν τύψεις ή αμφιβολίες για την εξέλιξη
της νόσου, και αφετέρου τους επέτρεπε να νοηματοδοτήσουν το θάνατο του παιδιού.
Καθώς ιατρικά δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο για να ζήσει το παιδί, ο θάνατός του
οφειλόταν σε άλλους παράγοντες τους οποίους οι ίδιοι δεν μπορούσαν να ελέγξουν. Τα
ευρήματα αυτά συνάδουν και με άλλες έρευνες (Vega, Rivera & González, 2014).
Ερωτηματικά για το αν ιατρικά είχε παρασχεθεί η καλύτερη δυνατή φροντίδα στο παιδί
επιβάρυναν τους γονείς στο πένθος τους, καθώς αισθάνονταν ευθύνη για ότι είχε
συμβεί και βασανίζονταν από σκέψεις σχετικά με μια διαφορετική έκβαση της
ασθένειας. Οι σκέψεις ότι το παιδί δεν πονούσε και ήταν χαρούμενο την περίοδο που
νοσούσε ήταν παρηγορητικές για τους γονείς στο πένθος τους. Αντιθέτως, οι γονείς
που είδαν το παιδί τους να πονάει, να βασανίζεται από τα συμπτώματα της νόσου και
τις παρενέργειες της θεραπευτικής αγωγής και να ταλαιπωρείται λόγω δυσλειτουργίας
του νοσοκομείου ή του συστήματος υγείας βασανίζονταν από τις σκέψεις αυτές μετά
το θάνατο του. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν και με άλλες έρευνες (Contro et al., 2002).
Β. Πληροφόρηση
Μια σημαντική ανάγκη των γονιών την περίοδο που το παιδί τους νοσούσε
αφορούσε την πληροφόρηση τους. Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία η άρτια
πληροφόρηση για τη νόσο του παιδιού αποτελεί μια σημαντική ανάγκη των γονιών, η
οποία σχετίζεται άμεσα με την ανάκτηση του χαμένου ελέγχου (Carlsson, Kukkola,
Ljungman, Hovén & von Essen, 2019. Freeman, O’Dell & Meola, 2004. Goldbeck,
2001. James et al., 2002. Sloper, 1996. Wong & Chan, 2006. Yeh, Lee & Chen, 2000).
Προκειμένου να μπορούν να φροντίσουν το παιδί τους με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο οι γονείς επιθυμούσαν να ενημερώνονται τόσο για την διάγνωση και
εξέλιξη της νόσου όσο και για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Οι Wills (1999)
και Yiu και Twinn (2001) αναφέρουν ότι οι γονείς επιθυμούν να ενημερώνονται για
την εξέλιξη της ασθένειας, την πρόγνωση της και τη φροντίδα του παιδιού. Η
πληροφόρηση που επιθυμούν να έχουν οι γονείς πρέπει να είναι συστηματική και να
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γίνεται με εύληπτο και κατανοητό τρόπο, χωρίς να αποκρύπτονται σημαντικές
πληροφορίες. Οι γονείς που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα συχνά καλούνταν να
επεξεργαστούν πληροφορίες που αφορούσαν την υγεία του παιδιού τους και να πάρουν
αποφάσεις χωρίς να τους δίνεται ο απαραίτητος χρόνος. Η χρήση ιατρικής ορολογίας
από το ιατρικό προσωπικό καθιστούσε την επικοινωνία δύσκολη. Τα ευρήματα αυτά
επιβεβαιώνονται και από άλλες έρευνες (Contro et al., 2002. Davies et al., 2004. Levi
et al., 2000). Οι πληροφορίες που χρειάζονταν οι γονείς αφορούσαν την εξέλιξη της
νόσου, τη θεραπευτική αγωγή που ακολουθείτο και τις παρενέργειες αυτής, τις ιατρικές
πράξεις που γίνονταν στο παιδί και τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Οι πληροφορίες
αυτές βοηθούσαν τους γονείς να κατανοήσουν τι συμβαίνει στο παιδί τους και να
αποκτήσουν αίσθημα ελέγχου. Γνωρίζοντας ακριβώς ποια ήταν η κατάσταση που είχαν
να αντιμετωπίσουν αισθάνονταν ασφάλεια, μπορούσαν να πάρουν σημαντικές
αποφάσεις και να φροντίσουν το παιδί τους καλύτερα. Οι Freeman και συν. (2004)
αναφέρουν ότι η άρτια πληροφόρηση είναι μια σημαντική ανάγκη των γονιών σε όλες
τις φάσεις της ασθένειας του παιδιού.
Η κύρια πηγή πληροφόρησης των γονιών ήταν το προσωπικό του νοσοκομείου.
Η ελλιπής, ωστόσο, πληροφόρηση που είχαν πολλοί γονείς από το προσωπικό του
νοσοκομείου τους οδηγούσε να αναζητήσουν πληροφορίες για τη νόσο του παιδιού και
από άλλες πηγές, όπως κοινωνικές γνωριμίες από τον χώρο της υγείας, άλλοι γονείς
των οποίων το παιδί νοσούσε και το διαδίκτυο. Ελλιπής ενημέρωση από το προσωπικό
του νοσοκομείου (Hovén, Lannering, Gustafsson, & Boman, 2018) και αναζήτηση
πληροφοριών από άλλες πηγές πέραν των υπεύθυνων για την θεραπευτική αγωγή του
παιδιού ιατρών αναφέρονται και σε άλλες έρευνες (Johns, Oland, Katz, Sahler, Askins,
Butler et al., 2009. Levi et al., 2000. Patistea & Babatsikou, 2003).
Γ. Διατήρηση ελπίδας
Η διατήρηση της ελπίδας ότι το παιδί θα ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που
αντιμετώπιζε ήταν μια σημαντική ανάγκη πολλών από τους γονείς που συμμετείχαν
στην έρευνα. Η ελπίδα αυτή τους έδινε κουράγιο όχι μόνο να αντέξουν αλλά και να
μπορέσουν να σταθούν δίπλα στο παιδί με τον τρόπο που επιθυμούσαν, να το
φροντίζουν, να το στηρίζουν, να παίζουν και να γελούν μαζί του. Η θετική επίδραση
της ελπίδας στην συναισθηματική κατάσταση των γονιών επιβεβαιώνεται και από
άλλες έρευνες. Σε έρευνα των Patistea και συν. (2000) η ελπίδα ότι το παιδί τους θα
γίνει καλά βοήθησε τους γονείς να αποδεχθούν τη διάγνωση και να φροντίσουν το παιδί
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τους την περίοδο που δεχόταν θεραπεία για τη νόσο. Σε έρευνα των Reder και Serwint
(2009) οι γονείς ανέφεραν ότι η ελπίδα τους έδινε δύναμη να ξεπεράσουν τις δυσκολίες
που αντιμετώπιζαν και να λάβουν σημαντικές αποφάσεις για τη διαχείριση της
ασθένειας. Οι Contro και συν. (2002) σχολιάζουν πόσο σημαντικό ήταν για τους γονείς
να τους ενημερώνουν οι γιατροί με ειλικρίνεια για την υγεία του παιδιού, αφήνοντάς
τους, ωστόσο, περιθώρια για να ελπίζουν. Σε έρευνα των Aho και συν. (2006) οι
πατέρες των παιδιών που νοσούσαν ανέφεραν ότι η ελπίδα ότι το παιδί θα γίνει καλά
τους βοηθούσε να αντέξουν ακόμα και στις περιπτώσεις που οι πιθανότητες επιβίωσης
ήταν ελάχιστες.
Οι γονείς που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη εξέφρασαν την ανάγκη να
ελπίζουν ακόμα και όταν η πρόγνωση για την εξέλιξη της ασθένειας ήταν δυσοίωνη.
Όπως επισήμαναν δεν επιθυμούσαν να τους αποκρυφτεί η αλήθεια για την υγεία του
παιδιού. Αντιθέτως, ήθελαν να γνωρίζουν όλα τα ιατρικά στοιχεία για την εξέλιξη της
υγείας του παιδιού και παράλληλα να μπορούν να ελπίζουν. Για κάποιους γονείς η
ελπίδα αφορούσε ένα ιατρικό θαύμα ή θεϊκή παρέμβαση. Ένα ερώτημα που προκύπτει
είναι κατά πόσο είναι δυνατόν να μπορούν οι γονείς να αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν
ελπίδες ίασης και παράλληλα να ελπίζουν. Οι Kamihara και συν. (2015) αναφέρουν ότι
οι γονείς παιδιών με καρκίνο μπορούν να γνωρίζουν και να κατανοούν τη δυσμενή
πρόγνωση για την εξέλιξη της ασθένειας και παράλληλα να διατηρούν τις ελπίδες τους.
Ποσοστό

88%

των

γονιών

που

συμμετείχαν

στην

παραπάνω

μελέτη,

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναγνώριζαν ότι η ασθένεια δεν ήταν ιάσιμη
ή ότι το παιδί βρισκόταν στο τελικό στάδιο της ασθένειας ανέφεραν ότι διατηρούσαν
ελπίδες ότι το παιδί θα γίνει καλά.
Ο τρόπος, ωστόσο, με τον οποίον οι γιατροί ενημερώνουν τους γονείς για την
πρόγνωση της ασθένειας συχνά δεν επιτρέπει στους γονείς κανένα περιθώριο ελπίδας,
γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τη θέση τους. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν
την ανάγκη να στελεχώνονται τα ογκολογικά νοσοκομεία παίδων από κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες
επικοινωνίας.
Δ. Κοντά στο παιδί
Όπως ανέφεραν οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα μια σημαντική ανάγκη
τους την περίοδο που το παιδί νοσούσε ήταν να βρίσκονται συνεχώς κοντά του.
Κάποιοι γονείς ανέφεραν πως δεν έφευγαν καθόλου από το νοσοκομείο ενώ για
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κάποιους άλλους γονείς ήταν δύσκολο να απομακρυνθούν ακόμα και από το δωμάτιο
του παιδιού. Η συνεχής παρουσία των γονιών κοντά στο παιδί τους επέτρεπε να ασκούν
έλεγχο σε ότι συνέβαινε και να διασφαλίζουν ότι το παιδί λάμβανε την απαραίτητη
φροντίδα. Σε έρευνα των Young και συν. (2002) σε δείγμα 20 μητέρων παιδιών που
είχαν διαγνωστεί με καρκίνο, οι μητέρες ένιωθαν την ανάγκη να βρίσκονται συνεχώς
κοντά στο παιδί. Πολλές από τις μητέρες που συμμετείχαν στην έρευνα ζούσαν μαζί
με το παιδί στο νοσοκομείο και επέστρεφαν σπίτι μόνο για σύντομα χρονικά
διαστήματα. Ακόμα και στις περιπτώσεις που το παιδί που νοσούσε βρισκόταν στην
εφηβεία και δεν επιθυμούσε τη συνεχή παρουσία της μητέρας του κοντά του, οι
μητέρες αισθάνονταν επιτακτική την ανάγκη να βρίσκονται εκεί, αγνοώντας ακόμα και
την επιθυμία του παιδιού τους.
Συμπερασματικά
Η εμπειρία των γονιών από την περίοδο που το παιδί νοσεί και η ικανοποίηση
των αναγκών τους φαίνονται να σχετίζονται με το πένθος τους μετά το θάνατό του.
Μέγιστη ανάγκη των γονιών την περίοδο που το παιδί νοσεί είναι η διασφάλιση της
καλύτερης δυνατής φροντίδας του. Η γνώση ότι είχε γίνει ότι ήταν ιατρικά δυνατόν
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νόσος και να διασφαλιστεί η καλύτερη ποιότητα
ζωής για το παιδί δρούσε παρηγορητικά στο πένθος των γονιών. Άλλες βασικές
ανάγκες των γονιών που αποτελούσαν ταυτόχρονα και προϋποθέσεις για τη
διασφάλιση της καλύτερης δυνατής φροντίδας για το παιδί, σχετίζονταν έμμεσα με το
πένθος των γονιών (Σχεδιάγραμμα 1).
Σχεδιάγραμμα 1
Κοντά στο
παιδί
Διατήρηση
ελπίδας

Πληροφόρηση

Φροντίδα
παιδιού
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Πένθος

8.1.3 Φροντίδα του παιδιού που βρίσκεται στο τελικό στάδιο
Την περίοδο που το παιδί βρισκόταν στο τελικό στάδιο της ασθένειας οι
περισσότεροι γονείς είχαν αποδεχθεί ότι δεν υπήρχαν πλέον ελπίδες ίασης. Οι Reder
και Serwint (2009) αναφέρουν ότι στην πορεία της ασθένειας υπάρχει μια αλλαγή στις
ελπίδες των γονιών, οι οποίες πλέον δεν αφορούν την ίαση από την ασθένεια. Οι γονείς
μπορεί να ελπίζουν ότι το παιδί δε θα υποφέρει ή ότι θα προλάβει να ολοκληρώσει
κάποια εκκρεμότητα. Οι ελπίδες τους ενδέχεται, επίσης, να σχετίζονται με τη μετά
θάνατο ζωή του, να ελπίζουν, δηλαδή, ότι θα πάει στον παράδεισο ή ότι μετά το θάνατό
του θα είναι καλά και δε θα υποφέρει.
Οι γονείς που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη εξέφρασαν την ανάγκη τους
να μην υποφέρει το παιδί καθώς πλησίαζε το τέλος. Η ανάγκη των γονιών για
ανακούφιση του παιδιού που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ασθένειας από τον πόνο
και τα άλλα συμπτώματα επιβεβαιώνεται από πλήθος ερευνών (Monterosso &
Kristjanson, 2008. Weidner et al., 2011. Wolfe et al., 2000a). Οι γονείς που
συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα ανέφεραν ότι ήταν πολύ σημαντικό να παρέχεται
στο παιδί η καλύτερη δυνατή φροντίδα με σεβασμό προς το πρόσωπό του και τις
ανάγκες του. Η ανάγκη για σεβασμό στο πρόσωπο του παιδιού επιβεβαιώνεται και από
άλλες έρευνες (Monterosso & Kristjanson, 2008).
Οι γονείς που είδαν το παιδί τους να βασανίζεται από τον πόνο και τις άλλες
παρενέργειες της ασθένειας ή της φαρμακευτικής αγωγής που ελάμβανε ανέφεραν ότι
η εμπειρία αυτή ήταν χειρότερη και από το θάνατο του. Όσοι αισθάνθηκαν ότι το παιδί
τους υπέφερε στο τέλος της ζωής του ή ότι παραμελήθηκε από το προσωπικό υγείας
εκφράστηκαν με μεγάλη πικρία για το γεγονός και επισήμαναν ότι επιβάρυνε το πένθος
τους. Σε έρευνα των Kreicbergs και συν. (2005) οι γονείς ανέφεραν τον πόνο που είχε
βιώσει το παιδί τους και τον δύσκολο θάνατό του ως τους παράγοντες που επηρέαζαν
το θρήνο τους τέσσερα με εννέα χρόνια μετά το θάνατο του παιδιού τους. Οι Surkan
και συν. (2006) αναφέρουν πως οι γονείς οι οποίοι δεν είναι ευχαριστημένοι με τη
φροντίδα του παιδιού τους από το προσωπικό του νοσοκομείου έχουν περισσότερες
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ενοχές μετά το θάνατο του παιδιού. Σε έρευνα των Jalmsell και συν. (2010) οι γονείς
των οποίων το παιδί είχε κακή ποιότητα ζωής λόγω άγχους ή πόνου τον τελευταίο μήνα
της ζωής του είχαν αυξημένες πιθανότητες να υποφέρουν από άγχος, κατάθλιψη και
κακή ποιότητα ζωής. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται και από άλλες έρευνες που
δείχνουν πως οι γονείς που αισθάνονταν ότι το παιδί πονούσε ή δεν είχε φροντιστεί
κατάλληλα στο τέλος της ζωής του είχαν υψηλότερα επίπεδα περιπλεγμένου θρήνου
(McCarthy, Clarke, Ting, Conroy, Anderson, & Heath, 2010. Van der Geest et al.,
2014). Η γνώση, αντιθέτως, ότι το παιδί είχε φροντιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
λειτουργούσε παρηγορητικά για τους γονείς. Τα ευρήματα αυτά τονίζουν την ανάγκη
διαχείρισης του πόνου και των λοιπών συμπτωμάτων της ασθένειας όταν το παιδί
βρίσκεται στην ανακουφιστική φροντίδα τόσο για το ίδιο το παιδί που πεθαίνει όσο και
για την προσαρμογή των γονιών στο πένθος τους.
Οι γονείς που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη επιθυμούσαν να βρίσκονται
κοντά στο παιδί και να το φροντίζουν όταν εκείνο βρισκόταν στο τέλος της ζωής του.
Η ανάγκη αυτή των γονιών επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες (Davies, 2005.
Meert, Thurston & Briller, 2005. Rini & Loriz, 2007). Όσοι γονείς είχαν την ευκαιρία
να βρίσκονται κοντά στο παιδί τους όταν έφυγε από τη ζωή, να το κρατήσουν αγκαλιά
όσο επιθυμούσαν και να το αποχαιρετήσουν με τον τρόπο μου ήθελαν επισήμαναν ότι
το γεγονός αυτό τους παρηγορούσε στο πένθος τους. Οι γονείς που δεν ήταν κοντά στο
παιδί όταν εκείνο πέθανε εξέφρασαν αρνητικά συναισθήματα, όπως, θυμό, παράπονο,
ενοχές και επισήμαναν πως σκέψεις για το γεγονός ότι δεν ήταν κοντά στο παιδί όταν
έφυγε από τη ζωή τους βασάνιζαν. Οι Aschenbrenner, Winters και Belknap (2012)
αναφέρουν πως αμέσως μετά το θάνατο του παιδιού τους οι γονείς έχουν ανάγκη να
μείνουν μαζί με το παιδί τους και να μπορέσουν να το αποχαιρετήσουν, ενώ οι
Thompson, Miller, Barrera, Davies, Foster, Gilmer και συν. (2011) επισημαίνουν ότι
οι γονείς που βρίσκονται κοντά στο παιδί τους όταν αυτό πεθαίνει έχουν λιγότερες
ενοχές στο πένθος τους.
Στο σύνολο 56 γονιών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα οι γονείς πέντε
παιδιών ανέφεραν πως επέλεξαν η ανακουφιστική φροντίδα του παιδιού να παρασχεθεί
στο σπίτι. Έρευνες δείχνουν πως οι γονείς των οποίων το παιδί πεθαίνει στο
νοσοκομείο από χρόνιο νόσημα βιώνουν πιο έντονα συμπτώματα θρήνου από τους
γονείς των οποίων το παιδί πεθαίνει στο σπίτι (Drew, Goodenough, Maurice, Foreman
& Willis, 2005. Goodenough et al., 2004). Σε έρευνα των Kassam και συν. (2013) η
πλειοψηφία των πενθούντων γονιών προτιμούσε η φροντίδα του παιδιού που πεθαίνει
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να γίνει στο σπίτι. Ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ αρκετοί από τους γονείς
που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν εγκατάλειψη από
το προσωπικό υγείας στο τέλος της ζωής του παιδιού, οι γονείς μόνο πέντε παιδιών
αποφάσισαν να παράσχουν ανακουφιστική φροντίδα στο παιδί τους στο σπίτι. Μια
απάντηση που μπορεί να δοθεί στο ερώτημα αυτό αφορά την απουσία στήριξης από τα
δημόσια ογκολογικά νοσοκομεία παίδων στην Ελλάδα για παροχή φροντίδας του
παιδιού στο σπίτι. Από τις αναφορές των γονιών προκύπτει ότι οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν οι γονείς με την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας στο σπίτι
σχετίζονταν με την απουσία στήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό. Οι Mariyana,
Allenidekania, και Nurhaeni (2018) αναφέρουν ότι μια σημαντική δυσκολία που
αντιμετώπισαν οι μητέρες που παρείχαν ανακουφιστική φροντίδα στο παιδί τους στο
σπίτι αφορούσε την αντιμετώπιση του πόνου λόγω απουσίας προσωπικού υγείας. Στην
παρούσα έρευνα στο σύνολο των πέντε οικογενειών που επέλεξαν να παράσχουν
ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι οι τέσσερις απευθύνθηκαν σε εξωτερικό φορέα.
Περαιτέρω διερεύνηση είναι, ωστόσο, απαραίτητη προκειμένου να μελετηθούν οι
λόγοι για τους οποίους οι γονείς επιλέγουν να παρασχεθεί η ανακουφιστική φροντίδα
του παιδιού τους στο νοσοκομείο καθώς επίσης και η συσχέτιση του τόπου που
πεθαίνει το παιδί με το πένθος των γονιών.
Όπως προέκυψε από τις αναφορές των γονιών που φρόντισαν το παιδί τους στο
σπίτι στο τελικό στάδιο της ασθένειας οι βασικές τους ανάγκες ήταν: α) ιατρική
φροντίδα του παιδιού και ανακούφιση από τα συμπτώματα και τον πόνο, β)
ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού και των ιδίων, γ) εικοσιτετράωρη διαθεσιμότητα
του προσωπικού υγείας και δ) στήριξη στο πένθος.
Η στάση του προσωπικού υγείας απέναντι στο παιδί και τους γονείς ήταν πολύ
σημαντική για τους τελευταίους. Σε κάποιες περιπτώσεις έγινε αντιληπτή από τους
γονείς μια αλλαγή στη στάση των γιατρών και των νοσηλευτών που φρόντιζαν το παιδί.
Η αλλαγή αυτή για κάποιους γονείς έγινε αντιληπτή ως εγκατάλειψη. Οι γονείς
ανέφεραν ότι όταν πλέον δεν υπήρχαν ελπίδες για ιατρική αντιμετώπιση της νόσου το
προσωπικό υγείας απομακρύνθηκε και δεν παρείχε ούτε την απαραίτητη φροντίδα στο
παιδί ούτε την στήριξη που εκείνοι χρειάζονταν. Αισθήματα εγκατάλειψης από το
προσωπικό υγείας αναφέρονται και σε άλλες έρευνες (DeCinque et al., 2006). Σε
κάποιες άλλες περιπτώσεις η αλλαγή στη στάση του προσωπικού υγείας συνεπαγόταν
περισσότερη φροντίδα προς το παιδί και μεγαλύτερη συναισθηματική εμπλοκή. Και
στις δύο περιπτώσεις, ωστόσο, η εμπειρία από την αλλαγή στη στάση του προσωπικού
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ήταν αρνητική. Στην πρώτη περίπτωση οι γονείς αισθάνονταν μόνοι και αβοήθητοι ενώ
στην δεύτερη περίπτωση η απουσία σταθερότητας τους προκαλούσε άγχος καθώς
μαρτυρούσε ότι το παιδί πέθαινε. Οι γονείς επιθυμούσαν σταθερότητα στη στάση του
προσωπικού υγείας, η οποία θα διαρκούσε μέχρι το τέλος της ζωής του παιδιού.
Οι Heller και Solomon (2005) αναφέρουν ότι η απουσία συστηματικής παροχής
φροντίδας στο παιδί προκαλεί άγχος στους γονείς. Οι γονείς που είχαν στηριχθεί
συστηματικά από το προσωπικό υγείας σε όλη την πορεία της ασθένειας του παιδιού
ένιωσαν υποστηρικτική την παρουσία του και στο τέλος της ζωής του παιδιού. Άλλοι
παράγοντες που καθιστούσαν υποστηρικτική τη στάση του προσωπικού υγείας τις
τελευταίες ώρες του παιδιού αφορούσαν: α) τη φυσική παρουσία του προσωπικού και
τη φροντίδα του παιδιού, β) τη συναισθηματική τους εμπλοκή και συμμετοχή στον
πόνο των γονιών και γ) τη φροντίδα του παιδιού όταν είχε φύγει από τη ζωή. Σύμφωνα
με έρευνα σε δείγμα επαγγελματιών υγείας σε παιδιατρικά νοσοκομεία η φροντίδα του
παιδιού είναι καλύτερη όταν το προσωπικό υγείας δημιουργεί προσωπική σχέση με το
παιδί και την οικογένειά του (Klassen, Gulati & Dix, 2012). Όσοι γονείς αισθάνθηκαν
ότι το προσωπικό υγείας βρισκόταν κοντά τους με συμπόνια και κατανόηση όταν το
παιδί βρισκόταν στο τέλος της ζωής του είχαν θετικές αναμνήσεις και ανέφεραν ότι οι
αναμνήσεις αυτές επηρέαζαν θετικά το πένθος τους. Τα ευρήματα αυτά
επιβεβαιώνονται και από άλλες έρευνες (Rini & Loriz, 2007). Αντιθέτως, η σκληρή και
απρόσωπη στάση του προσωπικού υγείας όταν το παιδί φεύγει από τη ζωή μπορεί να
συνοδεύει τους γονείς για χρόνια μετά το θάνατο του και να επιβαρύνει το πένθος τους
(Bright et al., 2009). Σύμφωνα με τους Meert και συν. (2005) το προσωπικό υγείας
μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά τις τελευταίες μέρες της ζωής του παιδιού,
καθώς η στάση του μπορεί να επιτρέψει στους γονείς να δημιουργήσουν αναμνήσεις
που θα τους παρέχουν παρηγοριά στο πένθος τους.
Μια σημαντική ανάγκη που προέκυπτε αμέσως μετά το θάνατο του παιδιού
ήταν η προετοιμασία του και η διευθέτηση γραφειοκρατικών ζητημάτων. Στις
περιπτώσεις που το παιδί πέθανε στο νοσοκομείο οι γονείς καλούνταν να μαζέψουν τα
πράγματα του, να αδειάσουν το δωμάτιο, να διαχειριστούν γραφειοκρατικές
εκκρεμότητες και να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για την κηδεία του παιδιού. Η
απουσία μιας υπηρεσίας που θα διευθετούσε αυτά τα ζητήματα ή ενός υποστηρικτικού
περιβάλλοντος που θα λειτουργούσε διαμεσολαβητικά επιβάρυνε τους γονείς.
Η παρουσία του κοινωνικού δικτύου κοντά στους γονείς όταν το παιδί
βρισκόταν κοντά στο τέλος της ζωής του και όταν έφυγε από τη ζωή λειτούργησε
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υποστηρικτικά για κάποιους από τους γονείς. Συγκεκριμένα, οι γονείς που
επιθυμούσαν την παρουσία συγγενών και φίλων κοντά τους ανέφεραν ότι η παρουσία
τους ήταν σημαντική καθώς αισθάνονταν λιγότερο μόνοι και μπορούσαν να
απασχολήσουν το μυαλό τους με άλλα ζητήματα. Οι Wilsey και Shear (2007)
αναφέρουν ότι οι πενθούντες μπορεί να εκτιμήσουν την παρουσία των άλλων τις
πρώτες ώρες ή και μέρες μετά το θάνατο ακόμα και όταν η παρουσία τους δεν μπορεί
να μειώσει το θρήνο τους. Η βοήθεια που προσφέρθηκε στην ετοιμασία του παιδιού
και στη διευθέτηση γραφειοκρατικών ζητημάτων επισημάνθηκε ως εξαιρετικά
σημαντική. Κάποιοι γονείς, ωστόσο, ανέφεραν ότι η παρουσία του κοινωνικού δικτύου
δεν ήταν υποστηρικτική καθώς το γεγονός του θανάτου του παιδιού τους άφηνε
εντελώς μόνους. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς ανέφεραν ότι δεν υπήρχε κάτι που
θα μπορούσε να πει ή να κάνει κάποιος προκειμένου να τους στηρίξει καθώς δεν
υπήρχαν περιθώρια στήριξης. Τα παραπάνω ευρήματα τονίζουν την ιδιαιτερότητα του
γονικού πένθους και τη δυσκολία στήριξης των γονιών την ώρα που πεθαίνει το παιδί.
Η αναγνώριση των προσωπικών αναγκών και ο σεβασμός των επιθυμιών τους
αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την στήριξη των γονιών όταν πεθαίνει το παιδί
τους.

8.1.4 Διαχείριση πένθους
Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπιζαν οι γονείς που συμμετείχαν στην
παρούσα μελέτη ήταν η απουσία του παιδιού. Το αίσθημα της έλλειψης και ο πόνος
που συνεπαγόταν η απώλεια του παιδιού, όπως ανέφεραν, δεν μειώνονταν με την
πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με τους Snaman, Kaye, Torres, Gibson και Baker (2016)
ο θρήνος μετά το θάνατο του παιδιού δεν τελειώνει ποτέ. Οι αλλαγές που προέκυπταν
με την πάροδο του χρόνο για τους γονείς της παρούσας μελέτης αφορούσαν τον τρόπο
που διαχειρίζονταν την απουσία του παιδιού. Η διαχείριση του πένθους ήταν
διαφορετική για πολλούς γονείς αλλά και για τους ίδιους γονείς διαφοροποιούταν με
την πάροδο του χρόνου, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα του γονικού πένθους. Η
ιδιαιτερότητα του γονικού πένθους και ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο πενθούν
διαφορετικοί άνθρωποι επισημαίνεται και σε άλλες έρευνες (Thompson et al., 2011).
Μια σημαντική διάσταση του πένθους των γονιών αφορούσε τη διατήρηση της
σχέσης τους με το παιδί τους. Σύμφωνα με τον Klass (1999) οι γονείς διατηρούν μια
εσωτερική αναπαράσταση του παιδιού, η οποία αντικαθιστά τη σχέση που έχει χαθεί.
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Ένας τρόπος να ενισχυθεί η σχέση με το παιδί ήταν μέσω της διατήρησης της μνήμης
του παιδιού ζωντανής. Αυτό ήταν εφικτό μέσω των συζητήσεων με σημαντικούς
άλλους για το παιδί, της διατήρησης του προσωπικού του χώρου, της διατήρησης
φωτογραφιών μέσα στο σπίτι τους ή την ενασχόληση με δραστηριότητες που αγαπούσε
το παιδί.
Ο θάνατος του παιδιού συνεπαγόταν για πολλούς γονείς μια αλλαγή στον τρόπο
που αντιλαμβάνονταν τη ζωή. Πολλοί γονείς ανέφεραν ότι έδιναν πλέον πολύ μεγάλη
σημασία στην αξία της ίδιας της ζωής και στην οικογένειά τους και ιεραρχούσαν
διαφορετικά τι είναι σημαντικό και τι επέτρεπαν να τους επηρεάζει. Η προσωπική
ανάπτυξη των γονιών μετά το θάνατο του παιδιού τους αναφέρεται σε πολλές έρευνες
(Aho et al., 2006. Barrera et al., 2009. Wheeler, 2001). Η φροντίδα της οικογένειας και
των παιδιών τα οποία είχαν παραμεληθεί την περίοδο που το παιδί νοσούσε και ήταν
ψυχικά τραυματισμένα από το θάνατο του αποτέλεσε προτεραιότητα για πολλούς
γονείς (Alam et al., 2012). Η αποφυγή οδυνηρών σκέψεων για το θάνατο του παιδιού
και την περίοδο κατά την οποία το παιδί νοσούσε ήταν εφικτή μέσω της εργασίας, της
ενασχόλησης με δραστηριότητες και τον συνειδητό έλεγχο της σκέψης. Τα ευρήματα
αυτά συνάδουν και με άλλες έρευνες (DeCinque et al., 2006. Schwab, 1990, Talbot,
2002).

8.2 Ερευνητικό ερώτημα 1
Ποιες είναι οι ανάγκες των γονιών για στήριξη την περίοδο που το παιδί νοσεί,
ποια υποστηρικτικά συστήματα έχουν και πως σχετίζεται η στήριξη που
λαμβάνουν με το πένθος τους;
Η περίοδος που το παιδί νοσεί είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τους γονείς, οι
ανάγκες πολλές και η στήριξή τους κρίνεται απαραίτητη. Τα ευρήματα της παρούσας
μελέτης αναδεικνύουν τη συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στην εμπειρία των γονιών
την περίοδο που νοσεί το παιδί και το πένθος τους. Σύμφωνα με τους Kreicbergs και
συν. (2007) η στήριξη των γονιών που πενθούν πρέπει να ξεκινάει πριν από το θάνατο
του παιδιού, να συνεχίζεται άμεσα μετά το θάνατό του και να παρέχεται σταθερά σε
βάθος χρόνου.
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8.2.1 Το ίδιο το παιδί
Την περίοδο που το παιδί νοσούσε η πιο σημαντική πηγή στήριξης για τους
γονείς, όπως αναφέρθηκε από την συντριπτική πλειοψηφία, ήταν το ίδιο το παιδί. Οι
γονείς αντλούσαν δύναμη από το παιδί, από το θάρρος με το οποίο αντιμετώπιζε την
ασθένειά του και τις αλλαγές που είχε επιφέρει στη ζωή του και επιθυμούσαν να
στέκονται δίπλα του με ανάλογο σθένος. Η ανάγκη να φροντίσουν το παιδί με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τους έδινε δύναμη να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και τις δικές
τους ανάγκες.

8.2.2 Το κοινωνικό δίκτυο
Το κοινωνικό δίκτυο των γονιών αποτέλεσε μια πολύ σημαντική πηγή στήριξης
για τους γονείς την περίοδο που το παιδί νοσούσε. Το κοινωνικό δίκτυο αναφέρεται ως
μια σημαντική πηγή στήριξης σε πλήθος ερευνών (Carlsson et al., 2019. Freeman et
al., 2004. Han, 2003. Patistea et al., 2000. Sloper, 1996. Woodgate & Degner, 2003).
Σε έρευνα της Sloper (1996) η περιορισμένη κοινωνική στήριξη την περίοδο που το
παιδί νοσούσε σχετιζόταν με υψηλότερα επίπεδα άγχους. Σε έρευνα των Woodgate και
Degner (2003) η στήριξη από το κοινωνικό δίκτυο επηρέαζε σημαντικά τον τρόπο με
τον οποίο οι οικογένειες παιδιών με καρκίνο βίωναν την ασθένεια του παιδιού. Οι
Freeman, O’Dell και Meola (2004) αναφέρουν ότι η στήριξη από την οικογένεια και
τους φίλους είναι πολύ σημαντική για τους γονείς παιδιών με καρκίνο.
Οι ανάγκες των γονιών που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη σχετίζονταν
αφενός με την διευθέτηση πρακτικών ζητημάτων και αφετέρου με τη συναισθηματική
τους στήριξη. Οι Carlsson και συν. (2019) και James και συν. (2002) επιβεβαιώνουν
ότι οι γονείς χρειάζονται τόσο συναισθηματική όσο και πρακτική στήριξη από το
κοινωνικό τους δίκτυο. Οι πρακτικές ανάγκες που ανέφεραν οι γονείς που συμμετείχαν
στην παρούσα μελέτη αφορούσαν: α) οικονομικά ζητήματα, β) οικιακά ζητήματα, γ)
φροντίδα υγιών παιδιών, δ) μεταφορά στο νοσοκομείο και ε) φυσική παρουσία ατόμων
στο νοσοκομείο.
Το κοινωνικό δίκτυο διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στη διευθέτηση των
πρακτικών αναγκών που προέκυπταν. Οι αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις της
φροντίδας του παιδιού που νοσούσε και τα μειωμένα έσοδα της οικογένειας, καθώς σε
πολλές περιπτώσεις ο ένας από τους δύο γονείς αναγκαζόταν να εγκαταλείψει την
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εργασία του, δημιουργούσαν οικονομικές δυσκολίες σε πολλές από τις οικογένειες που
συμμετείχαν στην έρευνα. Η οικονομική επιβάρυνση των γονιών από τις αυξημένες
οικονομικές απαιτήσεις της θεραπείας του παιδιού και του μειωμένου εισοδήματος
λόγω απώλειας εργασίας ή μειωμένου ωραρίου διαφαίνεται και σε άλλες έρευνες (Eiser
& Upton, 2007. Limburg, Shaw, & McBride, 2008. Patistea et al., 2000. Warner,
Kirchhoff & Nam, 2014). Σε έρευνα των Bona, Dussel, Orellana, Kang, Geyer,
Feudtner και συν. (2014) σε 86 γονείς παιδιών με καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο η
οικονομική επιβάρυνση από την ασθένεια ήταν πολύ μεγάλη για όλους τους γονείς, με
τις φτωχότερες οικογένειες να αναφέρουν δυσανάλογες απώλειες εισοδήματος και
μεγαλύτερη επιβάρυνση. Σύμφωνα με τους ερευνητές η οικονομική επιβάρυνση των
γονιών στις περιπτώσεις που η νόσος είναι σε προχωρημένο στάδιο είναι πολύ
μεγαλύτερη από την οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η διάγνωση άλλων
παιδιατρικών χρόνιων παθήσεων. Σύμφωνα με έρευνα των Warner και συν. (2014) η
οικονομική επιβάρυνση οικογενειών με παιδί με καρκίνο είναι μεγαλύτερη ένα χρόνο
μετά τη διάγνωση λόγω των αλλαγών στην εργασιακή κατάσταση των γονιών και των
αυξανόμενων εξόδων ιατρικής φροντίδας του παιδιού.
Η απουσία οικονομικής στήριξης από το κράτος καθιστούσε την οικονομική
στήριξη από το ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο μεγάλη βοήθεια για τους γονείς που
συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν και με άλλες έρευνες
(James et al., 2002. Sloper, 1996). Σύμφωνα με τους Warner και συν. (2015) η
οικονομική στήριξη που προέρχεται από το κοινωνικό δίκτυο είναι χρήσιμη για τη
βραχυπρόθεσμη διευθέτηση οικονομικών δυσκολιών. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα η
στήριξη αυτή δεν επαρκεί. Τα ευρήματα αυτά τονίζουν την ανάγκη κρατικής μέριμνας
για την οικονομική ενίσχυση οικογενειών των οποίων το παιδί νοσεί από χρόνιο
νόσημα.
Οι γονείς ανέφεραν ότι χρειάζονταν βοήθεια για τη φροντίδα των υγιών παιδιών
καθώς οι ίδιοι έπρεπε να βρίσκονται συστηματικά κοντά στο παιδί που νοσούσε. Η
ανάγκη των γονιών για βοήθεια στη φροντίδα των υγιών παιδιών φαίνεται και σε άλλες
έρευνες (Young et al., 2002. Yeh, Lee & Chen, 2000). Σε έρευνα των Young και συν.
(2002) η συνεχής παρουσία των μητέρων στο νοσοκομείο δεν τους επέτρεπε να είναι
κοντά στα υγιή παιδιά τους, γεγονός που δημιουργούσε πολλαπλές ανάγκες. Το κενό
στη φροντίδα των υγιών παιδιών που δημιουργούταν από την απουσία των γονιών από
το σπίτι κάλυπταν η ευρύτερη οικογένεια και οι φίλοι.
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Σε ότι αφορούσε τη συναισθηματική στήριξη των γονιών οι τελευταίοι
ανέφεραν ότι χρειάζονταν ανθρώπους κοντά τους με τους οποίους θα μπορούσαν να
«μοιραστούν» αυτό που περνούσαν. Η έννοια του μοιράσματος ήταν πολύ σημαντική
για τους γονείς και είχε ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς μοίρασμα συνεπαγόταν ειλικρινές
ενδιαφέρον, διαθεσιμότητα, ουσιαστική και σταθερή συμμετοχή του κοινωνικού
δικτύου στη ζωή των γονιών και προσαρμογή στις ανάγκες τους. Η συναισθηματική
στήριξη από το κοινωνικό δίκτυο αναφέρεται ως σημαντική ανάγκη των γονιών και σε
άλλες έρευνες (James et al., 2002. Wong & Chan, 2006). Όταν οι γονείς είχαν
αμφιβολίες για τα κίνητρα των ατόμων που τους προσέγγιζαν, διέκριναν δηλαδή
περιέργεια ή συμπεριφορές που βασίζονταν στους τύπους και όχι σε ειλικρινές
ενδιαφέρον τότε η παρουσία τους δεν ήταν υποστηρικτική. Βασική προϋπόθεση
προκειμένου να είναι το κοινωνικό δίκτυο υποστηρικτικό ήταν να νοιάζεται για το
παιδί και τους γονείς.
Πέραν των κινήτρων, βασικά χαρακτηριστικά της στήριξης που προερχόταν
από το κοινωνικό δίκτυο ήταν η διαθεσιμότητα, ο σεβασμός στις ανάγκες των γονιών
και ο σεβασμός στις επιλογές τους. Οι γονείς χρειάζονταν να έχουν ανθρώπους κοντά
τους σταθερά, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που το παιδί νοσούσε. Διαθεσιμότητα
σήμαινε να μπορούν οι γονείς να απευθυνθούν σε αυτά τα άτομα ανά πάσα ώρα και
στιγμή, για οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει και να βρουν ανταπόκριση. Οι ανάγκες των
γονιών διέφεραν ανά περίπτωση αλλά και πολύ συχνά για τα ίδια άτομα
διαφοροποιούνταν ανά περιόδους. Τα άτομα του κοινωνικού δικτύου ήταν
υποστηρικτικά όταν διέκριναν ποιες ήταν οι ανάγκες των γονιών και προσαρμόζονταν
σε αυτές. Προκειμένου να μπορούν να φροντίζουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο το
παιδί τους οι γονείς έπρεπε να πάρουν δύσκολες αποφάσεις, όπως να απομονώσουν το
παιδί κοινωνικά μετά από μεταμόσχευση μυελού των οστών ή να μην επιτρέπουν να
έρχεται το παιδί σε επαφή με άτομα που θα επηρέαζαν αρνητικά τη συναισθηματική
του κατάσταση. Υποστηρικτικό ήταν το κοινωνικό δίκτυο όταν μπορούσε να
προσαρμοστεί σε αυτές τις επιλογές και να τις σεβαστεί.
Οι γονείς που είχαν ένα υποστηρικτικό κοινωνικό δίκτυο κοντά τους
διευκολύνθηκαν σημαντικά την περίοδο που νοσούσε το παιδί αλλά και στο πένθος
τους. Οι γονείς που ένιωσαν ότι στηρίχθηκαν από το κοινωνικό τους δίκτυο την περίοδο
που νοσούσε το παιδί ανέφεραν ότι τα ίδια άτομα που τους είχαν σταθεί την περίοδο
αυτή συνέχιζαν να τους στηρίζουν και στο πένθος τους. Σε έρευνα των Spinetta και
συν. (1981) οι γονείς που είχαν καλύτερη προσαρμογή μετά το θάνατο του παιδιού τους
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ήταν εκείνοι που είχαν σταθερά κοντά τους κατά τη διάρκεια της ασθένειας του παιδιού
ένα «σημαντικό άτομο».
Μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης πολλοί γονείς βίωσαν μια συσπείρωση
του κοινωνικού τους δικτύου γύρω τους με στόχο την παροχή στήριξης και βοήθειας.
Έρευνες δείχνουν πως οι γονείς που στηρίζονται από το κοινωνικό τους περιβάλλον
την περίοδο που νοσεί το παιδί τους προσαρμόζονται καλύτερα στη νέα αυτή
πραγματικότητα (Farmer, Marien, Clark, Sherman & Selva 2004. Han, 2003. Wong &
Chan, 2006). Κάποιοι άλλοι γονείς, ωστόσο, ήρθαν αντιμέτωποι με μια απρόσμενη
αλλαγή της στάσης των ατόμων του στενού τους κοινωνικού περιβάλλοντος. Είτε
σταδιακά, είτε αμέσως μετά τη διάγνωση της ασθένειας οι γονείς είδαν άτομα που μέχρι
εκείνη τη στιγμή θεωρούσαν δικούς τους ανθρώπους να απομακρύνονται και να μην
τους προσφέρουν την στήριξη που χρειάζονταν. Η απομάκρυνση του κοινωνικού
δικτύου την περίοδο που το παιδί νοσεί αναφέρεται και σε άλλες έρευνες (Carlsson,
Kukkola, Ljungman, Hovén & von Essen, 2019).
Η απομάκρυνση αυτή έπληττε διττά τους γονείς καθώς αφενός ένιωθαν
προδομένοι από τα άτομα που ήταν φίλοι τους ή και σε κάποιες περιπτώσεις οικογένειά
τους και αφετέρου δεν είχαν την στήριξη που χρειάζονταν σε αυτή την τόσο δύσκολη
περίοδο της ζωής τους. Η απομάκρυνση των στενών φίλων και συγγενών γινόταν
αντιληπτή κυρίως μέσω της φυσικής τους απουσίας καθώς είχαν αραιώσει ή σε κάποιες
περιπτώσεις διακόψει τις επαφές με τους γονείς. Οι Collins, Henessey-Anderson,
Hosking, Hynson, Remedios και Thomas (2016) αναφέρουν ότι η χρόνια φροντίδα ενός
παιδιού που νοσεί μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική απομόνωση των γονιών του.
Η αλλαγή στη στάση του κοινωνικού δικτύου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο
πένθος των γονιών μετά το θάνατο του παιδιού. Οι γονείς που είχαν βιώσει αυτή την
αλλαγή επέλεξαν είτε να απομακρύνουν τα άτομα αυτά από τη ζωή τους είτε να
διατηρήσουν τυπικές σχέσεις μαζί τους. Η απομάκρυνση του κοινωνικού δικτύου την
περίοδο που νοσούσε το παιδί συνεπαγόταν και μειωμένη κοινωνική στήριξη των
γονιών στο πένθος τους. Οι γονείς που είδαν το κοινωνικό τους δίκτυο να
απομακρύνεται την περίοδο που νοσούσε το παιδί ανέφεραν πως το γεγονός αυτό
συνέβαλε στην κοινωνική τους απομόνωση και τους επιβάρυνε στο πένθος τους.
Απομάκρυνση ατόμων του κοινωνικού δικτύου λόγω μη υποστηρικτικών
συμπεριφορών την περίοδο που το παιδί νοσούσε και συνακόλουθη κοινωνική
απομόνωση μετά το θάνατο του παιδιού αναφέρονται και σε άλλες έρευνες (Barrera et
al., 2009). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως αρνητικές εμπειρίες από την στάση
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ακόμα και ενός μόνο ατόμου από το κοινωνικό δίκτυο των γονιών την περίοδο που το
παιδί νοσούσε επηρέαζαν αρνητικά τους γονείς στο πένθος τους και αποτελούσαν
αντικείμενο αναφοράς. Ενώ κάποιοι γονείς αισθάνονταν ότι είχαν επαρκή κοινωνική
στήριξη την περίοδο που το παιδί νοσούσε, η αρνητική εμπειρία ακόμα και από
μεμονωμένες συμπεριφορές τους επιβάρυνε στο πένθος τους. Τα ευρήματα αυτά
αναδεικνύουν την ανάγκη διερεύνησης της επίδρασης της απομάκρυνσης ή της
αρνητικής στάσης ατόμων από το υπάρχον κοινωνικό δίκτυο την περίοδο που νοσούσε
το παιδί στο πένθος των γονιών.
Σε αντίθεση με τη στάση φίλων και οικείων που απομακρύνθηκαν μετά τη
διάγνωση της ασθένειας του παιδιού πολλοί γονείς ανέφεραν ότι στηρίχθηκαν από
άτομα του ευρύτερου περιβάλλοντός τους, από τους οποίους δεν περίμεναν ότι θα
βρίσκονται κοντά τους σε μια τόσο δύσκολη περίοδο. Σε αυτές τις περιπτώσεις
αναπτύχθηκαν νέες φιλίες οι οποίες αποτέλεσαν πηγή στήριξης για τους γονείς και μετά
το θάνατο του παιδιού.

8.2.3 Το προσωπικό υγείας του νοσοκομείου
Όπως αναφέρθηκε από την πλειοψηφία των γονιών που συμμετείχαν στην
έρευνα οι γιατροί και οι νοσηλευτές που εργάζονταν στο νοσοκομείο την περίοδο που
το παιδί νοσηλευόταν διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη ζωή τους μετά την
ανακοίνωση της διάγνωσης. Σε πολλές περιπτώσεις αποτέλεσαν σημαντική πηγή
στήριξης. Το προσωπικό υγείας αναφέρεται ως πηγή στήριξης για τους γονείς σε
πληθος ερευνών (Aho et al., 2009. Carlsson et al., 2019. Cimete & Kuguoglou, 2006).
Η παροχή άρτιας ιατρικής φροντίδα στο παιδί, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ήταν η
μέγιστη ανάγκη και ταυτόχρονα προσδοκία που είχαν οι γονείς από το προσωπικό
υγείας. Πέραν αυτής της ανάγκης οι γονείς προσδοκούσαν να γνωρίσουν την
ανθρώπινη πλευρά των επαγγελματιών υγείας που είχαν αναλάβει τη φροντίδα του
παιδιού τους, να εισπράξουν ειλικρινές ενδιαφέρον και να δημιουργήσουν προσωπική
σχέση μαζί τους. Συγκεκριμένα, οι τρεις βασικές προϋποθέσεις που καθόριζαν την
στήριξη που λάμβαναν οι γονείς από το προσωπικό του νοσοκομείου ήταν το ειλικρινές
ενδιαφέρον που έδειχναν για το παιδί, η σχέση που ανέπτυξαν μαζί του και η σχέση
που ανέπτυξαν με τους ίδιους.
Οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα εκτίμησαν το προσωπικό που
ενδιαφέρθηκε για το παιδί. Το ενδιαφέρον που έδειχναν οι γιατροί και οι νοσηλευτές
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για το παιδί και η σχέση που ανέπτυξαν μαζί του δημιουργούσε στους γονείς αίσθημα
ασφάλειας. Οι γονείς αισθάνονταν ότι το παιδί είχε την καλύτερη δυνατή ιατρική
φροντίδα από ανθρώπους που νοιάζονταν για αυτό, αλλά και ότι εισέπραττε στοργή
και αγάπη, γεγονός που συνέβαλλε στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Οι
Mooney-Doyle, Rodrigues dos Santos, Szylit και Deatrick (2017) αναφέρουν ότι οι
γονείς επιθυμούν το προσωπικό υγείας να φροντίσει το παιδί τους με τον ίδιο τρόπο
που θα το έκαναν και εκείνοι. Να αναγνωρίσουν, δηλαδή, ότι πρόκειται για ένα
ξεχωριστό άτομο και να το φροντίσουν με αγάπη και στοργή.
Μια σημαντική παράμετρος της φροντίδας του παιδιού από το προσωπικό
υγείας αφορούσε τις δύσκολες και επώδυνες ιατρικές εξετάσεις και τα χειρουργεία, τα
οποία αποτελούσαν σημαντική πηγή άγχους για τους γονείς. Τα ευρήματα αυτά
επιβεβαιώνονται και από άλλες έρευνες (Bonner, Hardy, Willard, & Hutchinson, 2007.
Srivastava, Betts, Rosenberg & Kainer, 2001). Σε έρευνα των Gabriel, Wakefield,
Vetsch, Karpelowsky, Darlington, Cohn και συν. (2019) οι γονείς περιέγραψαν έντονα
συναισθήματα άγχους και απελπισίας πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της χειρουργικής
επέμβασης του παιδιού τους. Καθώς δεν επιτρεπόταν στους ίδιους να συνοδεύουν το
παιδί τους στο χειρουργείο οι γονείς που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα
επιθυμούσαν να διασφαλίσουν ότι το παιδί αισθανόταν κατά το δυνατόν ασφαλές. Ένας
τρόπος για να διασφαλιστεί η συναισθηματική ασφάλεια του παιδιού ήταν να
συνοδεύεται από μέλος του προσωπικού υγείας με το οποίο το παιδί είχε αναπτύξει
προσωπική σχέση και με το οποίο αισθανόταν ασφάλεια. Η άρτια πληροφόρηση των
γονιών πριν την χειρουργική επέμβαση, η επικοινωνία με το προσωπικό κατά τη
διάρκεια της επέμβασης και η στήριξη μετά την επέμβαση σχετίζονται με θετικότερες
εμπειρίες των γονιών (Gabriel et al., 2019).
Εκτός από τη δημιουργία προσωπικής σχέσης του προσωπικού με το παιδί οι
γονείς επιθυμούσαν και τη δημιουργία προσωπικής σχέσης με τους ίδιους. Πολλοί
γονείς ανέφεραν ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές είχαν γίνει οικογένεια τους και
αισθάνονταν ότι είχαν ένα σύμμαχο. Προκειμένου να είναι υποστηρικτικό το
προσωπικό υγείας έπρεπε να στέκεται με συμπόνια, σεβασμό και ενσυναίσθηση δίπλα
στους γονείς. Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζονται και από άλλες έρευνες (Carlsson et
al., 2019. Wong & Chan 2006). Η αναγνώριση από το προσωπικό ότι οι γονείς ζούσαν
μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και ο σεβασμός προς τις ανάγκες τους ήταν
παράμετροι που επηρέαζαν τη σχέση του προσωπικού με τους γονείς. Σε έρευνα των
Mooney-Doyle και συν. (2017) οι γονείς εκτιμούσαν το προσωπικό που λάμβανε
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υπόψη τις ανάγκες τους καθώς η στάση αυτή τους επέτρεπε να αισθάνονται ότι
συμμετείχαν ενεργά στη φροντίδα του παιδιού και ότι ήταν όλοι μέλη της ίδιας ομάδας.
Οι γονείς επιθυμούσαν να δουν στους γιατρούς και στους νοσηλευτές που είχαν
αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού εκτός από τον επαγγελματία και τον άνθρωπο, ο
οποίος στεκόταν με σεβασμό και κατανόηση κοντά τους. Οι δεξιότητες επικοινωνίας
που διέθεταν και η σχέση που ανέπτυξαν με τους γονείς διαδραμάτισαν καταλυτικό
ρόλο στο πόσο υποστηρικτική ήταν η συμπεριφορά τους.
Οι γονείς που δεν είδαν να αναπτύσσεται προσωπική σχέση με το παιδί και δεν
ήρθαν σε επαφή με την ανθρώπινη πλευρά των γιατρών και των νοσηλευτών
εκφράστηκαν με πικρία μετά το θάνατο του παιδιού. Σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς
θυμόντουσαν την απόμακρη και τυπική στάση του προσωπικού και επισήμαναν ότι ο
χώρος απαιτούσε την προσωπική εμπλοκή των γιατρών και των νοσηλευτών, όσο
δύσκολο και αν ήταν για το προσωπικό υγείας. Η σκληρότητα με την οποία είχαν
αντιμετωπιστεί οι ίδιοι και το παιδί από το προσωπικό του νοσοκομείου επιβάρυνε το
πένθος τους. Αντιθέτως, οι γονείς που είχαν εισπράξει τρυφερότητα και φροντίδα κατά
την παραμονή του παιδιού στο νοσοκομείου εκφράστηκαν θετικά μετά το θάνατο του
παιδιού. Σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς εξέφρασαν ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι
το προσωπικό είχε αναγνωρίσει το παιδί ως ξεχωριστό άτομο, είχε αναπτύξει σχέση
μαζί του και το είχε φροντίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι Heller και Solomon
(2005) επισημαίνουν ότι στις περιπτώσεις που το προσωπικό υγείας εμπλέκεται σε μια
τρυφερή και υποστηρικτική σχέση με το παιδί οι γονείς αισθάνονται ότι η ζωή του
παιδιού τους είχε ιδιαίτερη αξία για όλους όσους το γνώρισαν, γεγονός που διευκολύνει
το πένθος τους.

8.2.4 Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας
Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας αναφέρθηκαν ως πηγή στήριξης από τη
μειοψηφία των γονιών που συμμετείχαν στην έρευνα. Πολλοί γονείς ήταν αρνητικοί
στο να δεχθούν να μιλήσουν με τον ψυχολόγο του τμήματος όπου νοσηλευόταν το
παιδί ή να απευθυνθούν σε εξωτερικό φορέα Όπως ανέφεραν οι αυξημένες απαιτήσεις
της περιόδου, η έλλειψη χρόνου, οι οικονομικές δυσκολίες αλλά και η πεποίθηση ότι η
επαφή με ψυχολόγο θα τους έφερνε σε επαφή με τα συναισθήματά τους με αποτέλεσμα
να αισθάνονται ευάλωτοι και αδύναμοι να φροντίσουν το παιδί τους ήταν οι κύριοι
λόγοι που τους οδηγούσαν σε άρνηση επικοινωνίας με επαγγελματία ψυχικής υγείας.
278

Η άρνηση των γονιών ενδέχεται να σχετίζεται και με τις απόψεις που
επικρατούν στην ελληνική κοινωνία σχετικά θέματα ψυχικής υγείας. Για ένα μεγάλο
μέρος της ελληνικής κοινωνίας η αναζήτηση στήριξης από ειδικό ψυχικής υγείας
αποτελεί ταμπού και ένδειξη αδυναμίας χαρακτήρα. Στην προσπάθειά τους να φανούν
δυνατοί πολλοί γονείς αρνήθηκαν να έρθουν σε επαφή με ειδικό ψυχικής υγείας.
Οι γονείς που δέχθηκαν να έρθουν σε επαφή με επαγγελματία ψυχικής υγείας
που εργαζόταν στο νοσοκομείο επισήμαναν δύο παράγοντες που κατέστησαν την
επαφή τους μη υποστηρικτική. Οι παράγοντες αυτοί ήταν η ανεπαρκής στελέχωση του
τμήματος και ως εκ τούτου η ανεπαρκής διαθεσιμότητα των επαγγελματιών ψυχικής
υγείας και η ελλιπής κατάρτιση τους. Οι βιαστικές επισκέψεις των επαγγελματιών
ψυχικής υγείας δεν άφηναν περιθώρια στήριξης, ενώ η απουσία γνώσεων και
δεξιοτήτων επικοινωνίας προκαλούσαν αρνητικά συναισθήματα. Πολλοί γονείς
ανέφεραν σχόλια ή συμβουλές που άκουσαν από επαγγελματίες ψυχικής υγείας
εργαζόμενους στο χώρο του νοσοκομείου τα οποία ήταν άστοχα και τους επηρέασαν
αρνητικά. Οι βιαστικές συναντήσεις λόγω έλλειψης χρόνου και η παροχή
τυποποιημένων συμβουλών ήταν αναποτελεσματικές και καθιστούσαν την επαφή με
τον ειδικό ψυχικής υγείας μια αρνητική εμπειρία για τους γονείς. Οι Kreicbergs και
συν. (2007) αναφέρουν πως η ψυχολογική υποστήριξη των γονιών κατά τη διάρκεια
του τελευταίου μήνα της ζωής του παιδιού μπορεί να επηρεάσει θετικά την
επεξεργασία του πένθους τους.
Τα παραπάνω επισημαίνουν την ανάγκη στελέχωσης των ογκολογικών
νοσοκομείων παίδων με επαρκές προσωπικό, κατάλληλα καταρτισμένο προκειμένου
να καταστεί δυνατή η στήριξη των γονιών των οποίων το παιδί νοσεί από καρκίνο.

8.2.5 Θρησκεία – Ιερείς
Κάποιοι γονείς αντλούσαν δύναμη από τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και
τη σχέση τους με το θεό. Οι θρησκευτικές ή πνευματικές πεποιθήσεις αναφέρονται ως
πηγή στήριξης και σε άλλες έρευνες (Verberne et al., 2019). Ενώ, ωστόσο, η πίστη σε
μια ανώτερη δύναμη δρούσε υποστηρικτικά, η στάση κάποιων ιερέων απέναντι στους
γονείς πολλές φορές είχε αρνητικό αντίκτυπο, ακόμα και για εκείνους που ήταν βαθιά
θρησκευόμενοι και προσδοκούσαν σε στήριξη από ιερείς. Οι γονείς που είχαν σχέση
με ιερέα ο οποίος στάθηκε με κατανόηση κοντά τους ανέφεραν υποστηρίχθηκαν
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σημαντικά. Αντιθέτως, οι γονείς που ήρθαν σε επαφή με ιερέα ο οποίος δε διέθετε τις
απαραίτητες δεξιότητες επικοινωνίας εκφράστηκαν αρνητικά για το γεγονός.
Τα παραπάνω ευρήματα τονίζουν την ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης
των γονιών των οποίων το παιδί πάσχει από απειλητικό για τη ζωή του νόσημα.
Απαραίτητη κρίνεται η παρουσία ιερέα στα ογκολογικά νοσοκομεία παίδων, ο οποίος
θα μπορεί να δρα υποστηρικτικά για εκείνους τους γονείς που θα αναζητήσουν στήριξη
στις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

8.2.6 Γονείς παιδιών που νοσούσαν
Οι γονείς των οποίων το παιδί νοσούσε και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο
έλαβαν σημαντική στήριξη από τους γονείς άλλων παιδιών. Το κοινό βίωμα και η μάχη
με τον ίδιο εχθρό λειτουργούσαν ως συνδετικοί κρίκοι που επέτρεπαν την
αλληλοϋποστήριξη. Σε έρευνα των Wong και Chan (2006) η συζήτηση με άλλους
γονείς στο νοσοκομείο ήταν πολύ υποστηρικτική για τους γονείς παιδιών με καρκίνο.
Όπως ανέφεραν οι γονείς που συμμετείχαν στην μελέτη ενώ δυσκολεύονταν να
συζητήσουν για το παιδί τους με φίλους και συγγενείς μπορούσαν να μοιραστούν τα
συναισθήματά τους με γονείς παιδιών που νοσούσαν, καθώς βίωναν την ίδια
κατάσταση. Οι Yeh, Lee και Chen (2000) αναφέρουν ότι οι γονείς λαμβάνουν
σημαντική στήριξη από άλλους γονείς των οποίων το παιδί νοσεί καθώς μπορούν να
τους προσφέρουν καθοδήγηση και χρήσιμες συμβουλές για τη διαχείριση της
ασθένειας και των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής.
Σε έρευνα των Patistea και συν. (2000), ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό των γονιών
ανέφερε ότι η συζήτηση με άλλους γονείς των οποίων το παιδί έπασχε από καρκίνο
ήταν υποστηρικτική. Η πλειοψηφία των γονιών δεν επιθυμούσε να μιλάει με άλλους
γονείς για την εμπειρία τους. Μια πιθανή ερμηνεία αυτών των αποτελεσμάτων,
ωστόσο, είναι ότι η συγκεκριμένη έρευνα μελετούσε τις εμπειρίες των γονιών το άμεσο
διάστημα μετά τη διάγνωση του παιδιού, κατά το οποίο οι γονείς ενδέχεται να
βρίσκονται σε άρνηση και να δυσκολεύονται να αποδεχθούν τη νέα πραγματικότητα.
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8.3 Ερευνητικό ερώτημα 2
Ποιες είναι οι ανάγκες των γονιών για στήριξη μετά το θάνατο του παιδιού τους
και ποια υποστηρικτικά συστήματα έχουν;
8.3.1 Το παιδί
Το παιδί που έφυγε από τη ζωή είναι σημαντική πηγή στήριξης για πολλούς
γονείς (Gear, 2014. Klass, Silverman & Nickman, 1996, Meert et al., 2005). Μια
σημαντική ανάγκη των γονιών, όπως αναφέρθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία και
επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες, είναι η διατήρηση σχέσης με το παιδί μετά το
θάνατό του (Barrera et al., 2009. Thompson et al., 2011). Το παιδί εξακολουθεί να
υπάρχει για πολλούς από τους γονείς με έναν τρόπο διαφορετικό απ’ ότι πριν. Η σχέση
αυτή μπορεί να διατηρηθεί μέσω της φιλοσοφίας ζωής που υιοθετούν κάποιοι γονείς,
των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων αλλά και μέσω διαφόρων πρακτικών όπως η
διατήρηση της μνήμης του παιδιού και η ενασχόληση με δραστηριότητες που αγαπούσε
το παιδί.
Οι αναμνήσεις από την περίοδο της ασθένειας, ο τρόπος με τον οποίον το παιδί
πάλεψε τη δύσκολη αυτή περίοδο, το σθένος και η δύναμή του έδιναν δύναμη στους
γονείς να αντέξουν την απουσία του. Η διατήρηση του προσωπικού χώρου του παιδιού
μέσα στο σπίτι και η δυνατότητα να μιλούν για εκείνο ενίσχυαν την σχέση τους. Η
πεποίθηση ότι το παιδί εξακολουθούσε να υπάρχει μετά το θάνατό του λειτουργούσε
υποστηρικτικά για τους γονείς της παρούσας έρευνας. Για κάποιους γονείς η πεποίθηση
ότι το παιδί υπάρχει δημιουργούσε ελπίδες επανασύνδεσης. Οι DeCinque και συν.
(2006) και Meert και συν. (2009) αναφέρουν πως η ελπίδα ότι θα είναι ξανά μαζί με
το παιδί τους μετά το θάνατό τους βοηθάει τους γονείς να διαχειριστούν το πένθος
τους.

8.3.2 Οικογένεια
Σημαντική πηγή στήριξης για τους γονείς αποτελούν η οικογένειά τους, ο
σύζυγος ή η σύζυγος και τα εν ζωή παιδιά. Τα εν ζωή παιδιά αναφέρθηκαν ως το
μεγαλύτερο κίνητρο για ζωή. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται και από άλλες
έρευνες (Barrera et al., 2009. Wijngaards-de Meij, Stroebe, Schut, Stroebe, van den
Bout, van der Heijden et al., 2005).
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Η πλειοψηφία των γονιών που συμμετείχε στην έρευνα βρήκε στήριξη στον ή
στην σύζυγο. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν και με άλλες έρευνες (Aho et al., 2009.
Barrera et al., 2009. Gear, 2014). Πολλοί γονείς ανέφεραν ότι η εμπειρία τους έφερε
πιο κοντά καθώς ήταν αντιμέτωποι με την ίδια απώλεια. Ένα μικρό ποσοστό γονιών
ανέφερε ότι η απώλεια του παιδιού επηρέασε αρνητικά τη σχέση τους. Οι έρευνες
δείχνουν πως ο θάνατος του παιδιού μπορεί να επηρεάσει είτε θετικά (Barrera et al.,
2009. Bergstraesser, Inglin, Hornung & Landolt, 2015) είτε αρνητικά (Arnold et al.,
2005. Lyngstad, 2013) τη σχέση του ζευγαριού.
Οι γονείς που ανέφεραν ότι η σχέση τους επηρεάστηκε αρνητικά επισήμαναν
τα προϋπάρχοντα προβλήματα στην μεταξύ τους σχέση, τα γεγονότα που οδήγησαν
στον θάνατο, την απώλεια του παιδιού και το διαφορετικό τρόπο που πενθούσαν ως
παράγοντες που οδήγησαν στην απομάκρυνση τους. Ο διαφορετικός τρόπος που
πενθούν οι γονείς αναδεικνύεται ως σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη σχέση
του ζευγαριού και σε άλλες έρευνες (Buyukcan-Tetik, Finkenauer, Schut, Stroebe &
Stroebe, 2017. Reilly-Smorawski et al., 2002). Σε έρευνα των Buyukcan-Tetik και συν.
(2017) οι γονείς που αντιλαμβάνονταν ότι πενθούσαν διαφορετικά από τον ή την
σύζυγό τους ανέφεραν μικρότερη ικανοποίηση από την μεταξύ τους σχέση σε
σύγκριση με ζευγάρια που πενθούσαν με παρόμοιο τρόπο. Η επικοινωνία ανάμεσα
στους γονείς φαίνεται να επηρεάζει το θρήνο τους. Η ανοιχτή επικοινωνία, η συζήτηση
για το θρήνο και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα του κάθε γονιού είναι παράγοντες
που επηρεάζουν θετικά τη σχέση του ζευγαριού μετά το θάνατο του παιδιού τους
(Kamm & Vandenberg, 2001, Song, Floyd, Seltzer, Greenberg & Hong, 2010, Titus &
Souza, 2011, Toller & Braithwaite, 2009).
Τα παραπάνω ευρήματα τονίζουν την αναγκαιότητα δημιουργίας παρεμβάσεων
στήριξης στο πένθος που θα αναγνωρίζουν την διαφορετικότητα στον τρόπο που
πενθούν οι γονείς και θα προωθούν την αναγνώριση αυτής της διαφορετικότητας και
την επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς.

8.3.3 Το κοινωνικό δίκτυο
Το κοινωνικό δίκτυο αναφέρθηκε ως σημαντική πηγή στήριξης από την
πλειοψηφία των γονιών. Οι γονείς που είχαν σταθερά άτομα κοντά τους στο πένθος
τους ανέφεραν ότι αποτελούσαν σημαντική πηγή στήριξης. Η παρουσία ενός
υποστηρικτικού κοινωνικού δικτύου αναδεικνύεται ως σημαντική πηγή στήριξης και
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σε άλλες έρευνες (Barrera, D’Agostino, Schneiderman, Tallett, Spencer & Jovcevska,
2007. Barrera et al., 2009. Gear, 2014. Kreicebergs et al., 2007. Laakso & PaunonenIlmonen, 2002). Σε έρευνα των Kreicebergs και συν. (2007) οι γονείς που είχαν στήριξη
από φίλους, οικογένεια και ιατρικό προσωπικό κατά τη διάρκεια της ασθένειας του
παιδιού και μετά το θάνατό του είχαν επεξεργαστεί καλύτερα το θρήνο τους. Οι Laakso
και Paunonen-Ilmonen (2002) αναφέρουν ότι οι μητέρες που έχουν κοινωνική στήριξη
διαχειρίζονται καλύτερα το θρήνο τους. Τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας της
παρούσας μελέτης, η οποία διερευνούσε την επίδραση της κοινωνικής στήριξης στο
περιπλεγμένο θρήνο των γονιών και στην ποιότητα ζωής των γονιών, επιβεβαιώνουν
ότι η κοινωνική στήριξη σχετίζεται με το θρήνο των γονιών και επιδρά θετικά στην
ποιότητα της ζωής τους. Συσχέτιση του περιπλεγμένου θρήνου και της κοινωνικής
στήριξης έχει βρεθεί και σε άλλες μελέτες (Riley, LaMontagne, Hepworth & Murphy,
2007. Vanderwerker & Prigerson, 2004).
Βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να είναι υποστηρικτικά τα άτομα του
κοινωνικού δικτύου των γονιών είναι: α) να σέβονται τον τρόπο που πενθούν οι γονείς,
β) να βρίσκονται σταθερά κοντά τους, γ) να συζητάνε για το παιδί εφόσον το επιθυμούν
οι γονείς και δ) να θυμούνται το παιδί. Σε έρευνα της Gear (2014) οι γονείς ανέφεραν
ως υποστηρικτικές τις ακόλουθες πρακτικές από το κοινωνικό τους δίκτυο: α) η
προσφορά στήριξης ήταν ανάλογη της σχέσης που προϋπήρχε, β) συνέβαλαν στη
διατήρηση της μνήμης του παιδιού, γ) βρίσκονταν σταθερά κοντά τους, δ) προσέφεραν
πρακτική βοήθεια.
Σύμφωνα με τους Hogan και Schmidt (2002) η κοινωνική στήριξη και οι
υποστηρικτικές κοινωνικές σχέσεις δίνουν στους γονείς τη δυνατότητα να μιλήσουν
ανοιχτά για το θρήνο τους και να δουν με διαφορετική οπτική την εμπειρία τους καθώς
ανοικοδομούν τη ζωή τους και αναζητούν νέο νόημα. Ο σεβασμός στον τρόπο που
πενθούν οι γονείς είναι μια σημαντική παράμετρος της κοινωνικής στήριξης. Το πένθος
είναι μια προσωπική υπόθεση και οι ανάγκες των πενθούντων διαφορετικές. Για να
μπορούν τα άτομα του κοινωνικού δικτύου να στηρίξουν τους πενθούντες γονείς
πρέπει να τους ακούν και να διακρίνουν τις ανάγκες τους. Στις περιπτώσεις που το
κοινωνικό δίκτυο δεν ελάμβανε υπόψη τις ανάγκες τους τότε η παρουσία του όχι μόνο
δεν ήταν υποστηρικτική αλλά, όπως αναφέρθηκε από τους γονείς, ήταν και επιζήμια.
Σχόλια που είχαν ως στόχο να παρηγορήσουν τους γονείς συχνά προκαλούσαν
πρόσθετο πόνο καθώς δεν ανταποκρίνονταν στις ανάγκες τους. Ιδιαίτερα επώδυνα ήταν
τα σχόλια που μείωναν την αξία της σχέσης του γονιού με το παιδί, συνέκριναν το
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θάνατο του παιδιού με άλλες απώλειες ή προέτρεπαν τους γονείς να ξεπεράσουν το
θάνατο του παιδιού τους. Η Toller (2011) αναφέρει πως οι συμβουλές από φίλους και
συγγενείς είναι ιδιαίτερα οδυνηρές για τους γονείς που έχουν χάσει το παιδί τους. Οι
Wilsey και Shear (2007) κάνουν μια διάκριση ανάμεσα σε θετικές εμπειρίες των γονιών
από τις κοινωνικές συναναστροφές τους και αρνητικές, επισημαίνοντας πως οι
αρνητικές εμπειρίες δεν ισοδυναμούν με απουσία κοινωνικής στήριξης. Τα χαμηλά
επίπεδα κοινωνικής στήριξης και τα υψηλά επίπεδα αρνητικών εμπειριών από τη
συναναστροφή των γονιών με άτομα του κοινωνικού δικτύου ενδέχεται να έχουν
διαφορετική επίδραση στο πένθος των γονιών. Περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη
προκειμένου να διερευνηθεί η συσχέτιση των αρνητικών εμπειριών των γονιών από
την επαφή τους με το κοινωνικό τους περιβάλλον με το πένθος τους.
Η σταθερή παρουσία του κοινωνικού δικτύου κοντά στους γονείς είναι
ιδιαίτερα σημαντική (Gear, 2014. Wilsey & Shear, 2007). Οι ανάγκες και οι
συναισθηματικές αντιδράσεις αλλάζουν ανά περιόδους και οι γονείς χρειάζονται άτομα
κοντά τους που θα τους συντροφεύουν στο πένθος τους, είτε μέσω της ενασχόλησης
με την απώλεια είτε προσφέροντας διεξόδους από αυτή. Η πλειοψηφία των γονιών
επιθυμούσε να συζητάει για το παιδί. Η παρουσία ενός δικτύου που δεν ξεχνούσε το
παιδί και συμμετείχε σε συζητήσεις με τους γονείς ήταν υποστηρικτική. Οι γονείς που
συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα επιθυμούσαν να θυμούνται οι άλλοι το παιδί τους
σε γιορτές και επετείους. Η ανάγκη των γονιών να θυμούνται οι άλλοι το παιδί τους
και να συζητάνε για αυτό αναφέρεται και σε άλλες έρευνες (Gear, 2014. Riches &
Dawson, 2000).

8.3.4 Πενθούντες γονείς
Οι πενθούντες γονείς δύναται να αποτελέσουν σημαντική πηγή στήριξης (Aho,
Åstedt-Kurki & Kaunonen, 2014). Η πεποίθηση πολλών γονιών ότι η ιδιαιτερότητα του
γονικού πένθους δεν αφήνει περιθώρια στήριξης, καθώς κανείς, εκτός από εκείνους
που έχουν βιώσει την απώλεια, δεν μπορεί να τους κατανοήσει, καθιστά την επαφή με
άλλους πενθούντες γονείς υποστηρικτική. Έρευνες δείχνουν πως οι γονείς ωφελούνται
από τη συμμετοχή τους σε ομάδες με άλλους πενθούντες γονείς (Aho et al., 2011.
Nikkola et al., 2013). Η επαφή με πενθούντες γονείς έχει οφέλη και για τους γονείς που
προσφέρουν στήριξη καθώς τους βοηθάει στη νοηματοδότηση της εμπειρίας τους και
του θανάτου του παιδιού (Adams, Green, Towe & Huett, 2013).
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Για πολλούς από τους γονείς που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη το κοινό
βίωμα της απώλειας του παιδιού δεν επαρκούσε για να τους φέρει σε επαφή με άλλους
πενθούντες γονείς και να αναζητήσουν στήριξη στη σχέση αυτή. Ο διαφορετικός
τρόπος με τον οποίον πενθούν διαφορετικοί άνθρωποι ενδέχεται να αποτελέσει
τροχοπέδη στην αλληλοϋποστήριξη ακόμα και όταν πρόκειται για ανάλογη απώλεια.
Προκειμένου η συναναστροφή με άλλους πενθούντες γονείς να είναι υποστηρικτική θα
πρέπει να πενθούν με παρόμοιο τρόπο ή να ταιριάζουν σαν προσωπικότητες.

8.3.5 Θρησκεία
Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των γονιών μπορεί να επηρεαστούν είτε αρνητικά
είτε θετικά μετά το θάνατο του παιδιού τους. Κάποιοι γονείς ανέφεραν θυμό προς το
Θεό για τον θάνατο του παιδιού τους και απομάκρυνση από τις θρησκευτικές τους
πεποιθήσεις. Ο θυμός προς το Θεό για το θάνατο του παιδιού αναφέρεται και σε άλλες
έρευνες (Aho et al., 2006). Ο θάνατος του παιδιού γίνεται αντιληπτός από τους γονείς
ως μεγάλη αδικία, την οποία ο Θεός δεν έπρεπε να επιτρέψει. Η αδυναμία αποδοχής
και απόδοσης νοήματος στο θανάτου του παιδιού απομάκρυνε κάποιους γονείς από την
πίστη τους. Η επαφή, ωστόσο, με ιερείς που μπορούσαν να ακούσουν με κατανόηση
τον πόνο και τον θυμό των γονιών λειτουργούσε υποστηρικτικά για εκείνους που
ένιωσαν την πίστη τους να κλονίζεται.
Για πολλούς γονείς η θρησκεία και η πίστη σε μια ανώτερη δύναμη δρουν
υποστηρικτικά (Thompson et al., 2011. Gear, 2014). Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις
κάποιων γονιών τους επέτρεψαν να αποδώσουν νόημα στο θάνατο του παιδιού τους,
γεγονός που διευκόλυνε το πένθος τους. Σύμφωνα με τους Davies και συν. (1998) και
Neimeyer (2000) η απόδοση νοήματος στο θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου δρα
θεραπευτικά και συνδέεται με λιγότερο έντονες αντιδράσεις θρήνου. Η πεποίθηση ότι
υπήρχε κάποιος λόγος που πέθανε το παιδί και ότι πλέον βρίσκεται σε έναν άλλο,
καλύτερο κόσμο δρούσε παρηγορητικά για τους γονείς. Η απόδοση νοήματος στο
θάνατο του παιδιού μέσω των θρησκευτικών πεποιθήσεων των γονιών αναφέρεται και
σε άλλες έρευνες (Murphy, Johnson & Lohan 2003. Lichtenthal, et al., 2010).
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8.3.6 Προσωπικό νοσοκομείου
Η πλειοψηφία των γονιών που συμμετείχε στην παρούσα έρευνα εκφράστηκε
με πικρία για το γεγονός ότι μετά το θάνατο του παιδιού δεν είχαν καμία επαφή με το
προσωπικό του νοσοκομείου. Το γεγονός αυτό τους προκαλούσε αίσθημα
εγκατάλειψης και απόρριψης. Η επιθυμία των γονιών για επαφή με τους γιατρούς και
τους νοσηλευτές που φρόντιζαν το παιδί μπορεί να ερμηνευτεί από την ιδιαίτερη σχέση
που αναπτύσσεται ανάμεσα τους την περίοδο που το παιδί νοσηλεύεται. Για πολλούς
από τους γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα το νοσοκομείο είχε γίνει το δεύτερο
σπίτι τους, είχαν αναπτύξει φιλικές σχέσεις με το προσωπικό του νοσοκομείου και
προσδοκούσαν σε στήριξη από αυτό. Η απότομη διακοπή της σχέσης με το προσωπικό
υγείας μετά το θάνατο του παιδιού βιώνεται ως εγκατάλειψη (Contro, Larson, Scofield,
Sourkes & Cohen, (2004). Επιπλέον, οι γονείς έχουν ανάγκη να διατηρήσουν τη μνήμη
του παιδιού τους ζωντανή. Η επαφή με το προσωπικό υγείας μετά το θάνατο του
παιδιού τους είναι υποστηρικτική καθώς ενισχύει την αίσθηση ότι το παιδί τους δεν
ξεχάστηκε (Darbyshire et al., 2013). Η συζήτηση με τον υπεύθυνο γιατρό ή άλλο μέλος
της ιατρικής ομάδας που περίθαλπε το παιδί βοηθάει τους γονείς να ανασκοπήσουν και
να κατανοήσουν την εξέλιξη της ασθένειας και το θάνατο του παιδιού. Σε έρευνα των
Clerici και συν. (2006) οι γονείς που επικοινώνησαν με μέλος της ιατρικής ομάδας μετά
το θάνατο του παιδιού τους ανέφεραν ότι η συζήτηση ήταν υποστηρικτική καθώς
αισθάνονταν λιγότερες ενοχές σχετικά με την πορεία της ασθένειας του παιδιού και με
όσα οι ίδιοι είχαν πράξει.
Οι Russo και Wong (2005) αναφέρουν πως είναι ηθικό καθήκον του
προσωπικού υγείας να διατηρήσει επαφές με τους γονείς μετά το θάνατο του παιδιού
τους καθώς το γεγονός αυτό μπορεί να τους παρηγορήσει στο πένθος τους. Μετά το
θάνατο του παιδιού η συντριπτική πλειοψηφία των γονιών που συμμετείχε στην
παρούσα μελέτη δεν είχε καμία επαφή με το νοσοκομείο και με το προσωπικό υγείας
με το οποίο είχαν συμπορευτεί κατά τη διάρκεια της ασθένειας του παιδιού, γεγονός
που βιώθηκε αρνητικά και επιβάρυνε το πένθος τους. Οι λίγοι γονείς, αντιθέτως, που
είχαν επικοινωνία με μέλη του προσωπικού υγείας του νοσοκομείου εξέφρασαν τη
βαθιά τους ικανοποίηση και ευγνωμοσύνη και τόνισαν πως η επαφή αυτή τους
βοηθούσε στο πένθος τους.
Η σημασία που έχει για τους γονείς η διατήρηση σχέσης με το προσωπικό του
νοσοκομείου διαφαίνεται σε πολλές έρευνες (Contro et al., 2002. MacDonald et al.,
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2005). Σε έρευνα των MacDonald και συν. (2005) οι γονείς εκτίμησαν την συμμετοχή
του προσωπικού υγείας στην κηδεία του παιδιού και σε μνημόσυνες τελετές. Θετικά
εκτιμήθηκε και η αποστολή συλλυπητήριων καρτών και η τηλεφωνική επικοινωνία από
μέλη του προσωπικού υγείας. Έρευνες δείχνουν πως η διεξαγωγή μνημόσυνης τελετής
στο νοσοκομείο για τα παιδιά που έχουν πεθάνει εκτιμήθηκε από τους γονείς και τους
βοήθησε στο πένθος τους καθώς συνέβαλλε στη διατήρηση της μνήμης τους (Meert et
al.,2005).

8.4 Ερευνητικό ερώτημα 3
Σχετίζεται η αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη με τον περιπλεγμένο θρήνο και
την ποιότητα ζωής των πενθούντων γονιών;
Η πλειοψηφία των γονιών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα θεωρούσε
ότι είχε επαρκή κοινωνική στήριξη στο πένθος της. Οι σημαντικοί άλλοι αποτελούσαν
την κύρια πηγή στήριξης και ακολουθούσαν η οικογένεια και οι φίλοι. Από την
ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση της
κοινωνικής στήριξης και του περιπλεγμένου θρήνου μόνο για τις γυναίκες. Στατιστικά
σημαντική συσχέτιση βρέθηκε ανάμεσα στην κοινωνική στήριξη και την ποιότητα
ζωής για το σύνολο του δείγματος. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η συσχέτιση της
συνολικής αποτίμησης της υγείας με τους φίλους. Για τις γυναίκες του δείγματος η
συσχέτιση αυτή αφορούσε όλες τις παραμέτρους της ποιότητας ζωής ενώ για τους
άντρες υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις. Σε ότι αφορά τους παράγοντες της ποιότητας ζωής
η κοινωνική στήριξη συνολικά φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο τις κοινωνικές
σχέσεις, τη φυσική υγεία και την συνολική αίσθηση ποιότητας ζωής. Η ποιότητα ζωής
βρέθηκε, επίσης, να σχετίζεται με τον περιπλεγμένο θρήνο σχεδόν σε όλες τις
παραμέτρους της. Η κοινωνική στήριξη, συνεπώς, φαίνεται να βελτιώνει την ποιότητα
ζωής, η οποία με τη σειρά της μειώνει τον περιπεπλεγμένο θρήνο. Οι φίλοι κυρίως
αλλά και η οικογένεια επιδρούν θετικά στους παράγοντες της ποιότητας ζωής. Από
τους παράγοντες της ποιότητας ζωής η ψυχολογική υγεία και οι κοινωνικές σχέσεις
έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στον περιπλεγμένο θρήνο. Οι φίλοι και η
οικογένεια επιδρούν θετικά στους παράγοντες της ποιότητας ζωής, οι οποίοι με τη
σειρά τους μειώνουν τον περιπλεγμένο θρήνο.
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Οι έρευνες για τη συσχέτιση του περιπλεγμένου θρήνου με την κοινωνική στήριξη
δε δίνουν συναφή αποτελέσματα. Σε έρευνα των Wilsey και Shear (2007) ο
περιπλεγμένος θρήνος δε βρέθηκε να σχετίζεται με την κοινωνική στήριξη. Οι Wågø,
Byrkjedal, Sinnes, Hystad και Dyregrov (2017), οι οποίοι μελέτησαν τη συσχέτιση του
περιπλεγμένου θρήνου των γονιών μετά το βίαιο θάνατο του παιδιού τους και της
κοινωνικής στήριξης, δε βρήκαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στους δύο
παράγοντες. Οι Riley και συν. (2007), ωστόσο, βρήκαν στατιστικά σημαντική
συσχέτιση του περιπλεγμένου θρήνου και της αντιλαμβανόμενης κοινωνικής στήριξης
σε δείγμα πενθούσων μητέρων, εύρημα που συνάδει με τα αποτελέσματα της παρούσας
μελέτης. Σε έρευνα των Vanderwerker και Prigerson (2004) η κοινωνική στήριξη
βρέθηκε να επηρεάζει θετικά την ποιότητα ζωής των πενθούντων και να προστατεύει
από τα συμπτώματα του περιπλεγμένου θρήνου. Παράγοντες όπως το μορφωτικό
επίπεδο και το φύλο των πενθούντων γονιών φαίνονται να σχετίζονται με τον
περιπλεγμένο θρήνο. Στην παρούσα μελέτη η κοινωνική στήριξη και το μορφωτικό
επίπεδο των γονιών βρέθηκαν να σχετίζονται με τον περιπλεγμένο θρήνο μόνο για τις
γυναίκες του δείγματος. Οι γυναίκες χαμηλού μορφωτικού επιπέδου φαίνεται να
παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα περιπλεγμένου θρήνου (Meert et al., 2010).
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης στηρίζουν την αντίληψη ότι η κοινωνική
στήριξη επιδρά στο θρήνο και στην ποιότητα ζωής των γονιών. Τα υψηλά ποσοστά
περιπλεγμένου θρήνου στο δείγμα (71.4%), ωστόσο, σε συνδυασμό με την υψηλή
ικανοποίηση από την κοινωνική στήριξη που είχαν οι γονείς προκαλούν ερωτηματικά.
Μια σημαντική διάκριση που προέκυψε από την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων
της μελέτης αφορούσε το αίσθημα εγκατάλειψης από την απομάκρυνση οικείων
προσώπων, τις αρνητικές εμπειρίες από τη στάση του κοινωνικού δικτύου την περίοδο
που το παιδί νοσούσε, καθώς και από σχόλια και συμπεριφορές των οικείων μετά το
θάνατο του παιδιού. Η κοινωνική στήριξη αποτελεί μια πολυσύνθετη έννοια και
περαιτέρω διερεύνηση είναι απαραίτητη προκειμένου να διασαφηνιστεί η συσχέτιση
της αρνητικής κοινωνικής στήριξης με τον περιπλεγμένο θρήνο.
Η διερεύνηση άλλων παραγόντων που σχετίζονται με τον περιπλεγμένο θρήνο
κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ερμηνευτεί το υψηλό ποσοστό περιπλεγμένου
θρήνου στο δείγμα. Από τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας βρέθηκε συσχέτιση
του πένθους των γονιών με την εμπειρία τους από την περίοδο που το παιδί νοσούσε.
Πτυχές της εμπειρίας των γονιών από την περίοδο που το παιδί νοσούσε σχετίζονται
με τον περιπλεγμένο θρήνο (McCarthy et al., 2010. Van der Geest et al., 2014). Πολλοί
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γονείς εξέφρασαν πικρία για δυσκολίες που αντιμετώπισαν την περίοδο που το παιδί
τους νοσούσε λόγω κωλυμάτων που σχετίζονταν με το σύστημα υγείας και τη
λειτουργία του νοσοκομείου. Αρνητικά συναισθήματα εκφράστηκαν για τη στάση του
προσωπικού κατά την ανακοίνωση της διάγνωσης, την περίοδο που το παιδί
νοσηλευόταν και βρισκόταν υπό θεραπεία για την αντιμετώπιση της νόσου και την
περίοδο που βρισκόταν κοντά στο τέλος της ζωής του. Επιπλέον, οι γονείς που
συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα ανέφεραν ότι δεν συμμετείχαν σε πρόγραμμα
στήριξης στο πένθος στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε το παιδί τους, ενώ στην
συντριπτική τους πλειοψηφία δεν είχαν καμία επαφή με το προσωπικό του
νοσοκομείου μετά το θάνατο του παιδιού τους. Η απότομη διακοπή των σχέσεων με το
προσωπικό υγείας βιώνεται από τους γονείς ως εγκατάλειψη και επιδρά αρνητικά στο
πένθος τους. Έρευνες τονίζουν την αναγκαιότητα επαφής των γονιών με το προσωπικό
που φρόντιζε το παιδί μετά το θάνατό του (D’Agostino et al., 2008. MacDonald et al.,
2005. Van der Geest et al., 2014) και στήριξης των πενθούντων γονιών μέσω
προγραμμάτων στήριξης στο πένθος στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε το παιδί
(Contro & Sourkes, 2012. D’Agostino et al., 2008. DeCinque, Monterosso, Dadd,
Sidhu & Lucas, 2004. Wiener, Rosenberg, Lichtenthal, Targer & Weaver, 2018).
Περαιτέρω έρευνα κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση των
παραπάνω παραγόντων στον περιπλεγμένο θρήνο.

8.5 Ερευνητικό ερώτημα 4
Ποια χαρακτηριστικά θεωρούν οι γονείς πως θα πρέπει να έχει μια υπηρεσία
στήριξης πενθούντων γονιών;
Στο σύνολο των 56 γονιών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα κανένας
γονιός δεν είχε συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα στήριξης στο πένθος στο
νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε το παιδί του. Οι γονείς ανέφεραν ότι δεν
προσεγγίστηκαν από κάποια υπηρεσία πένθους, ενώ οι λίγοι γονείς που είχαν επαφές
με μέλη του προσωπικού υγείας μετά το θάνατο του παιδιού τους ανέφεραν ότι αυτό
οφειλόταν είτε σε δική τους πρωτοβουλία είτε σε πρωτοβουλία του προσωπικού υγείας,
η οποία δεν συνδεόταν με το νοσοκομείο ή κάποιο πρόγραμμα στήριξης στο πένθος.
Περαιτέρω διερεύνηση είναι απαραίτητη προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι πρακτικές
στήριξης στο πένθος που ακολουθούν τα ογκολογικά νοσοκομεία παίδων στην Ελλάδα,
καθώς επίσης και τα προγράμματα στήριξης που εφαρμόζουν.
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Έρευνες σε χώρες του εξωτερικού δείχνουν πως πολλές οικογένειες
λαμβάνουν πολύ μικρή ή και καθόλου στήριξη στο πένθος τους (Bradshaw, Hinds,
Lensing, Gattuso & Razzouk, 2005. Lichtenthal et al., 2015). Σύμφωνα με τους Jensen,
Weng και Spraker-Perlman (2017) η πλειοψηφία των ιατρών παιδιατρικής ογκολογίας
αναγνωρίζει πως η στήριξη στο πένθος, αν και απαραίτητη, παρέχεται σποραδικά. Οι
Weiner, Rosenberg, Lichtenthal, Tager και Weaver (2018) επισημαίνουν πως αν και
πολλά ογκολογικά κέντρα και νοσοκομεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
προσφέρουν υπηρεσίες πένθους, μόνο μια μειοψηφία ακολουθεί συγκεκριμένη
πολιτική για την αξιολόγηση των αναγκών των πενθούντων γονιών, ενώ υπάρχει
μεγάλη διαφοροποίηση στα προγράμματα που προσφέρονται και στη χρονική τους
διάρκεια. Έρευνα σε παιδιατρικές ογκολογικές μονάδες στην Αυστραλία (DeCinque et
al., 2004) έδειξε ότι τα περισσότερα νοσοκομεία παρέχουν διεπιστημονικές υπηρεσίες
πένθους για ένα χρόνο μετά το θάνατο του παιδιού. Ωστόσο, λίγα από τα νοσοκομεία
που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη έρευνα αξιολογούσαν τα προγράμματα στήριξης
που προσέφεραν.
Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα εκφράστηκε θετικά
για την παροχή υπηρεσιών στήριξης στους γονείς που πενθούν από το νοσοκομείο όπου
νοσηλεύτηκε το παιδί τους. Κάποιοι γονείς ανέφεραν ότι θα απευθύνονταν οι ίδιοι για
στήριξη, άλλοι ανέφεραν ότι θα απευθύνονταν για να μπορέσουν να στηρίξουν την
οικογένειά τους, ενώ κάποιοι άλλοι ανέφεραν ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει ανάλογη
υπηρεσία σε περίπτωση που κάποιος γονιός χρειαστεί στήριξη.
Μια σημαντική διευκρίνιση που έκαναν οι γονείς ήταν η ανάγκη να υπάρχει
κάποια σύνδεση ανάμεσα στην στήριξη που προσφέρεται από την υπηρεσία πένθους
και τη στήριξη που λαμβάνουν οι γονείς όταν το παιδί νοσεί. Συγκεκριμένα, οι γονείς
ανέφεραν πως η υπηρεσία θα πρέπει να παρέχει συστηματική στήριξη σε όλες τις
φάσεις της ασθένειας του παιδιού, από τη διάγνωση μέχρι την ανακουφιστική φροντίδα
και στη συνέχεια να στηρίζει τους γονείς στο πένθος τους. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν
και με άλλες έρευνες που τονίζουν την ανάγκη των γονιών για συνέχεια στη φροντίδα
του παιδιού και διατήρηση σχέσης με το προσωπικό υγείας (D’Agostino et al., 2008.
MacDonald et al., 2005. Van der Geest et al., 2014). Οι Kreicbergs και συν. (2007)
επισημαίνουν πως η στήριξη των γονιών από το προσωπικό υγείας πρέπει να ξεκινάει
πριν το θάνατο του παιδιού και να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανακουφιστικής
φροντίδας.
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Η ύπαρξη υπηρεσίας πένθους στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν το παιδί
αναφέρεται ως απαραίτητη σε πλήθος ερευνών (Contro & Sourkes, 2012. D’Agostino
et al., 2008. DeCinque et al, 2004. Wiener et al., 2018). Οι Donovan και συν. (2015)
αναφέρουν πως τα προγράμματα στήριξης στο πένθος που πραγματοποιούνται από το
νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν το παιδί μειώνουν το αίσθημα απομόνωσης των
γονιών και τους βοηθούν να διαχειριστούν το πένθος τους.
Οι γονείς της παρούσας μελέτης επισήμαναν ότι πρέπει να υπάρχει η
δυνατότητα να μπορούν να απευθυνθούν στην υπηρεσία πένθους όποια στιγμή
αισθανθούν την ανάγκη. Κάποιοι γονείς χρειάζονται βοήθεια και στήριξη αμέσως μετά
το θάνατο του παιδιού, ενώ κάποιοι άλλοι χρειάζονται χρόνο για να επεξεργαστούν την
απώλεια και να απευθυνθούν αργότερα σε μια υπηρεσία (D’Agostino et al., 2008).
Σύμφωνα με τους Snaman και συν. (2016) οι γονείς χρειάζονται στήριξη για μεγάλο
χρονικό διάστημα μετά το θάνατο του παιδιού τους. Η μεγάλη διάρκεια του γονικού
πένθους καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία ευέλικτων προγραμμάτων στήριξης που
θα εξελίσσονται με το θρήνο των γονιών (Snaman, Kaye, Levine, Cochran, Wilcox,
Sparrow et al., 2017). Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας σε δύσκολες για τους γονείς
περιόδους όπως τα Χριστούγεννα, η επέτειος θανάτου του παιδιού ή τα γενέθλιά του
επισημάνθηκε ως απαραίτητη. Οι Russo και Wong (2005) αναφέρουν πως οι
εορταστικές περίοδοι σχετίζονται με μεγαλύτερη θλίψη για τους γονείς που πενθούν.
Η επαφή με το προσωπικό του νοσοκομείου και η αναγνώριση πως περνούν δύσκολα
μπορεί να δράσει υποστηρικτικά προς τους γονείς.
Μια σημαντική διάσταση της στήριξης των γονιών μέσω υπηρεσίας πένθους
είναι η παροχή εξατομικευμένης φροντίδας. Οι γονείς τόνισαν τον διαφορετικό τρόπο
με τον οποίο πενθούν διαφορετικοί άνθρωποι και την ανάγκη προσφοράς
εξατομικευμένης στήριξης ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε γονιού. Η ανάγκη παροχής
εξατομικευμένων υπηρεσιών πένθους τονίζεται και σε άλλες έρευνες (D’Agostino,
Berlin-Romalis, Jovcevska & Barrera 2008). Οι γονείς που συμμετείχαν στην παρούσα
έρευνα διέκριναν τις ακόλουθες ανάγκες: α) ανάγκη να μιλούν για το παιδί τους, β)
ανάγκη να κατανοήσουν το πένθος τους, γ) ανάγκη να βρουν διεξόδους από το πένθος
τους, δ) ανάγκη στήριξης της οικογένειας και διατήρησης φυσιολογικής ζωής. Η
στήριξη των παιδιών αποτελεί μια σημαντική ανάγκη των γονιών η οποία
επισημαίνεται σε πολλές έρευνες (DeCinque, et al., 2006. Flahault, Seigneur, Laurence,
Pacquement & Montel, 2015. Welch, Mannix, Boergers, Jelalian, Barbosa, Fujiii-Rios
et al., 2012).
291

Για τους γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα μια σημαντική διάσταση της
παροχής στήριξης από υπηρεσία πένθους ήταν το προσωπικό της υπηρεσίας. Οι γονείς
τόνισαν την ανάγκη να υπάρχει διεπιστημονικότητα στην υπηρεσία, να αποτελείται
δηλαδή από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ιερείς και πενθούντες γονείς, όλοι
κατάλληλα καταρτισμένοι ώστε να μπορούν να προσφέρουν στήριξη ανάλογα με τις
ανάγκες του κάθε γονιού. Η ανάγκη για παροχή στήριξης στο πένθος από
διεπιστημονική ομάδα τονίζεται και σε άλλες έρευνες (Morris & Block, 2015. Snaman,
Torres, Duffy, Levine, Gibson & Baker, 2016). Η επαφή με άλλους πενθούντες γονείς
επισημάνθηκε ως θετική καθώς για πολλούς γονείς το γονικό πένθος δεν μπορεί να
συγκριθεί με καμία άλλη απώλεια. Η μοναδικότητα του γονικού πένθους καθιστά
δύσκολη την στήριξη των πενθούντων (deCinque et al., 2006), καθώς, όπως ανέφεραν
πολλοί γονείς, κανένας πέραν εκείνων που έχουν χάσει το παιδί τους δεν μπορεί να
τους κατανοήσει. Οι γονείς αναφέρουν ότι η επαφή με άλλους πενθούντες γονείς είναι
υποστηρικτική καθώς μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά χωρίς να τους επικρίνει κάποιος
και αισθάνονται λιγότερο μόνοι (Aho et al., 2014). Η στελέχωση των υπηρεσιών
πένθους με πενθούντες γονείς μπορεί να δράσει υποστηρικτικά και για εκείνους που
προσφέρουν στήριξη (Adams et al., 2013). Οι Vega και συν. (2014) αναφέρουν πως
μετά το θάνατο του παιδιού τους κάποιοι γονείς αισθάνονται την ανάγκη να
προσφέρουν στήριξη σε άλλους γονείς που έχουν χάσει το παιδί τους. Η προσφορά
βοήθειας τους επιτρέπει να αποδώσουν νόημα στο θάνατο του παιδιού τους, γεγονός
που τους βοηθάει στο πένθος τους. Η απόδοση νοήματος στο θάνατο του παιδιού
επισημαίνεται ως μια σημαντική παράμετρος του γονικού πένθους και σε άλλες
έρευνες (Davies & Nolen-Hoeksema, 2001. Lynn, 2006. Neimeyer, Prigerson &
Davies, 2002). Όπως επισημάνθηκε από πολλούς γονείς τα άτομα που θα αναλάμβαναν
να εργαστούν στο χώρο αυτό θα έπρεπε να είναι διαθέσιμα, να στέκονται με συμπόνια
απέναντι στους γονείς και να είναι πρόθυμα να εμπλακούν συναισθηματικά.
Τέλος, κάποιοι γονείς ανέφεραν την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικών χώρων
παροχής στήριξης. Για κάποιους από τους γονείς το ενδεχόμενο επιστροφής στο
νοσοκομείο όπου είχε νοσηλευτεί και πεθάνει το παιδί τους δημιουργούσε πρόσθετο
άγχος. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ύπαρξη διαφορετικών επιλογών θα διευκόλυνε τη
στήριξή τους. Οι συναισθηματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς όταν
χρειάζεται να επιστρέψουν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε το παιδί τους
επισημαίνονται και σε άλλες έρευνες (Darbyshire et al., 2013. MacDonald et al., 2005).
Σε έρευνα των Welch και συν. (2012) οι γονείς που πενθούσαν το θάνατο του παιδιού
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τους αξιολόγησαν θετικά τη δημιουργία προγράμματος στήριξης στο πένθος το οποίο
θα υλοποιούταν στο σπίτι τους με επισκέψεις από μέλη της ογκολογικής ομάδας που
φρόντιζε το παιδί τους. Οι Darbyshire και συν. (2013) αναφέρουν πως οι γονείς που
συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης στο πένθος αξιολόγησαν ως θετική την
τηλεφωνική επικοινωνία με μέλος της ιατρικής ομάδας που φρόντιζε το παιδί καθώς
θεωρούσαν ότι η επιστροφή στο νοσοκομείο θα ήταν επώδυνη για τους ίδιους.

8.6 Στήριξη γονιών που πενθούν μετά το θάνατο του παιδιού τους από χρόνιο
νόσημα
Το πένθος των γονιών μετά το θάνατο του παιδιού τους από χρόνιο νόσημα
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την περίοδο που το παιδί νοσούσε. Η έναρξη της
περιόδου αυτής σηματοδοτείται από την ανακοίνωση της διάγνωσης. Η χρονική
καθυστέρηση στην ανακοίνωση της διάγνωσης και η απουσία δεξιοτήτων επικοινωνίας
από την πλευρά των υπεύθυνων γιατρών επιβαρύνουν τους γονείς στο πένθος τους. Η
καθυστέρηση στην ανακοίνωση της διάγνωσης προκαλεί στους γονείς παρατεταμένο
και έντονο άγχος για την ζωή του παιδιού τους. Μετά την ανακοίνωση ότι το παιδί
νοσεί από χρόνιο και απειλητικό για τη ζωή του νόσημα οι γονείς ενδέχεται να βρεθούν
σε κατάσταση σοκ και να βιώσουν αίσθημα απώλειας ελέγχου. Η συναισθηματική
αποστασιοποίηση των υπεύθυνων ιατρών και η έλλειψη δεξιοτήτων επικοινωνίας
επιβαρύνουν περισσότερο τους γονείς και προκαλούν συναισθήματα μοναξιάς και
απελπισίας. Οι αναμνήσεις από τον τρόπο με τον οποίον οι γονείς έμαθαν ότι το παιδί
τους νοσεί από απειλητικό για την ζωή του νόσημα ενδέχεται να τους ακολουθούν για
χρόνια μετά το θάνατο του παιδιού τους και να δυσχεραίνουν τη διαχείριση του θρήνου
τους.
Η παροχή άρτιας φροντίδας στο παιδί αποτελεί την κύρια ανάγκη των γονιών
την περίοδο που το παιδί νοσεί και έχει διττή διάσταση. Αφενός αφορά την διασφάλιση
άρτιας ιατρικής περίθαλψης του παιδιού προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νόσος και
αφετέρου την διασφάλιση καλής ποιότητας ζωής για το παιδί. Οι γονείς επιθυμούν να
εξασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές ιατρικές υπηρεσίες για το παιδί τους. Οι
παρεχόμενες από τα δημόσια ογκολογικά νοσοκομεία παίδων ιατρικές υπηρεσίες
πρέπει να διατίθενται ισότιμα σε όλα τα παιδιά, σε κάθε στάδιο της νόσου και να είναι
ανεξάρτητες από την πρόγνωση της ασθένειας. Η ανακούφιση από τον πόνο και τα
λοιπά συμπτώματα της νόσου και των θεραπειών, η διασφάλιση φυσιολογικής ζωής, η
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διασφάλιση ευχάριστου περιβάλλοντος και ο σεβασμός προς το παιδί και τις ανάγκες
του αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά της καλής ποιότητας ζωής. Βασικές
προϋποθέσεις για τη διασφάλιση άρτιας φροντίδας για το παιδί είναι η συστηματική
και έγκυρη πληροφόρηση των γονιών, η διατήρηση της ελπίδας ότι το παιδί θα ιαθεί
και η δυνατότητα παραμονής των γονιών κοντά στο παιδί και συμμετοχής στην
φροντίδα του. Η παροχή άρτιας πληροφόρησης επιτρέπει στους γονείς να συμμετέχουν
ενεργά στην φροντίδα του παιδιού τους, να ανακτήσουν τον χαμένο έλεγχο, να
κατανοήσουν τι ακριβώς συμβαίνει στο παιδί τους και να λάβουν σημαντικές
αποφάσεις για την ζωή του. Αντιθέτως, η ελλιπής ενημέρωση προκαλεί στους γονείς
έντονο άγχος και ανασφάλεια καθώς αισθάνονται αποκλεισμένοι από την φροντίδα του
παιδιού τους και αδυνατούν να παράσχουν σε αυτό την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Η
διατήρηση της ελπίδας ότι το παιδί θα ιαθεί αποτελεί κινητήρια δύναμη για να
συνεχίσουν οι γονείς να παλεύουν και να στέκονται με σθένος κοντά στο παιδί τους.
Ακόμα και στις περιπτώσεις που αναγνωρίζουν ότι οι πιθανότητες επιβίωσης είναι
ελάχιστες, η ελπίδα σε ένα θαύμα ή σε θεϊκή παρέμβαση δρα υποστηρικτικά για τους
γονείς. Όταν το παιδί βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ασθένειας οι ανάγκες των γονιών
σχετίζονται κυρίως με την ανακούφισή του από τον πόνο και τα λοιπά συμπτώματα της
ασθένειας και της φαρμακευτικής αγωγής και την παραμονή τους κοντά του καθώς
πλησιάζει το τέλος της ζωής του αλλά και μετά το θάνατό του. Αρνητικές εμπειρίες
από την περίοδο που το παιδί νοσούσε σχετιζόμενες με τις προαναφερθείσες ανάγκες
δημιουργούν ερωτηματικά για μια διαφορετική έκβαση της ασθένειας και αρνητικά
συναισθήματα όπως ενοχές και θυμό. Αναμνήσεις από την περίοδο που το παιδί
νοσούσε ενδέχεται να βασανίζουν τους γονείς για πολλά χρόνια μετά το θάνατο του
παιδιού τους και να τους επιβαρύνουν στο πένθος τους.
Κύριες πηγές στήριξης την περίοδο που το παιδί νοσεί είναι το ίδιο το παιδί, το
κοινωνικό δίκτυο, το προσωπικό υγείας του νοσοκομείου και οι γονείς παιδιών που
νοσηλεύονται στον ίδιο χώρο. Συσχέτιση ανάμεσα στην περίοδο που το παιδί νοσεί και
το πένθος των γονιών υπάρχει και αναφορικά με τη στήριξη που λαμβάνουν οι
τελευταίοι. Η υποστηρικτική παρουσία του κοινωνικού δικτύου κοντά στην οικογένεια
την περίοδο που το παιδί νοσεί προσφέρει συναισθηματική ασφάλεια στους γονείς
αλλά και βοήθεια για την διευθέτηση πρακτικών ζητημάτων. Οι γονείς που έχουν κοντά
τους την οικογένεια και τους φίλους τους εισπράττουν σημαντική υποστήριξη καθώς
αισθάνονται πως μπορούν να μοιραστούν μαζί τους την οδυνηρή πραγματικότητα που
ζουν. Η απομάκρυνση του κοινωνικού δικτύου την περίοδο που το παιδί νοσεί
294

προκαλεί αρνητικά συναισθήματα στους γονείς και οδηγεί στην κοινωνική τους
απομόνωση μετά το θάνατο του παιδιού. Αρνητικές εμπειρίες από την συμπεριφορά
ατόμων του κοινωνικού δικτύου την περίοδο που το παιδί νοσούσε βασανίζουν τους
γονείς μετά τον θάνατο του παιδιού, συμβάλλουν στην συναισθηματική τους
απομόνωση και επιβαρύνουν τον θρήνο τους.
Την

περίοδο

που

το

παιδί

νοσηλεύεται

οι

γονείς

αναπτύσσουν

συναισθηματικούς δεσμούς με το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου. Η καθημερινή
επαφή, ο κοινός στόχος της θεραπείας του παιδιού, ο καταλυτικός ρόλος που
διαδραματίζουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές στην ποιότητα της ζωής του παιδιού και
οι ελπίδες που εναποθέτουν οι γονείς σε αυτούς καθιστούν το ιατρικό προσωπικό
σημαντική πηγή στήριξης. Βασικές προϋποθέσεις για να είναι υποστηρικτικό το
ιατρικό προσωπικό είναι η παροχή άρτιας ιατρικής φροντίδας, το ειλικρινές ενδιαφέρον
για το παιδί και η δημιουργία προσωπικής σχέσης με το παιδί και τους γονείς. Όταν οι
γονείς αντιλαμβάνονται ότι το παιδί τους δεν λαμβάνει την καλύτερη δυνατή ιατρική
φροντίδα, δεν εισπράττει ενδιαφέρον και στοργή από τους γιατρούς και τους
νοσηλευτές και όταν οι ίδιοι δεν αναπτύσσουν προσωπική σχέση με τους τελευταίους
λόγω της απόμακρης και αποστασιοποιημένης στάσης τους τότε επιβαρύνονται με
αρνητικά συναισθήματα, νιώθουν αβοήθητοι και αδυνατούν να φροντίσουν το παιδί
τους όπως επιθυμούν. Σκέψεις σχετιζόμενες με τις αρνητικές αυτές εμπειρίες
βασανίζουν τους γονείς μετά το θάνατο του παιδιού και επιβαρύνουν το θρήνο τους.
Μετά το θάνατο του παιδιού τους οι γονείς καλούνται να ζήσουν σε μια νέα
πραγματικότητα στην οποία δεν υπάρχει το παιδί τους. Η διατήρηση της σχέσης τους
με το παιδί που έφυγε από τη ζωή αποτελεί πρωταρχική ανάγκη των γονιών. Καθώς η
σχέση δεν βασίζεται πλέον στην φυσική παρουσία του παιδιού, οι γονείς καλούνται να
βρουν νέους τρόπους διατήρησης του δεσμού τους με το παιδί. Η φιλοσοφία ζωής, οι
θρησκευτικές πεποιθήσεις, η εσωτερική αναπαράσταση του παιδιού και η διατήρηση
της μνήμης του επικυρώνουν τη ζωή που έζησε το παιδί αλλά και τη συνέχεια της
σχέσης του με τους γονείς με έναν τρόπο διαφορετικό από πριν. Το κοινωνικό δίκτυο
μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή στήριξης για τους γονείς που πενθούν
αναγνωρίζοντας τη διαφορετική φύση της σχέσης με το παιδί, συζητώντας για εκείνο
και διατηρώντας τη μνήμη του ζωντανή. Το ειλικρινές ενδιαφέρον για το βίωμα των
γονιών και τον πόνο που συνεπάγεται ο θάνατος του παιδιού τους, ο σεβασμός προς τις
ανάγκες τους και τον τρόπο με τον οποίον πενθούν και η σταθερή, διαχρονική
παρουσία των ατόμων του κοινωνικού δικτύου κοντά στους γονείς μπορούν να
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λειτουργήσουν υποστηρικτικά προς τους τελευταίους, να βελτιώσουν την ποιότητα της
ζωής τους και να τους προστατεύσουν από τον περιπλεγμένο θρήνο.
Η στάση του ιατρικού προσωπικού όταν το παιδί βρίσκεται στο τελευταίο
στάδιο της ασθένειας και στο άμεσο διάστημα μετά τον θάνατο του παιδιού σχετίζεται
με το πένθος των γονιών. Η φροντίδα του παιδιού από τους γιατρούς και τους
νοσηλευτές ώστε να μην υποφέρει καθώς πλησιάζει το τέλος και η συναισθηματική
εμπλοκή των τελευταίων λειτουργούν υποστηρικτικά για τους γονείς τις τελευταίες
ώρες της ζωής του παιδιού και αργότερα στο πένθος τους. Μετά τον θάνατο του παιδιού
οι γονείς επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με το προσωπικό του νοσοκομείου. Η
έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο του παιδιού από την πλευρά του ιατρικού
προσωπικού λειτουργεί παρηγορητικά προς τους γονείς. Η απότομη διακοπή των
σχέσεων με το προσωπικό του νοσοκομείου μετά τον θάνατο του παιδιού προκαλεί
στους γονείς αίσθημα εγκατάλειψης, βιώνεται ως δευτερογενής απώλεια και τους
επιβαρύνει στο πένθος τους.
Η ανάγκη των γονιών για επαφή με το προσωπικό που φρόντιζε το παιδί μετά
το θάνατο του καθιστά απαραίτητη την παροχή στήριξης στο πένθος από το
νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν το παιδί. Η έκφραση συλλυπητηρίων από το
προσωπικό του νοσοκομείου επικυρώνει την αξία της ζωής του παιδιού και
προστατεύει τους γονείς από δευτερογενείς απώλειες. Η ανασκόπηση της ιατρικής
εξέλιξης της νόσου βοηθάει τους γονείς να κατανοήσουν τα γεγονότα που
διαδραματίστηκαν την περίοδο που το παιδί νοσούσε και οδήγησαν στο θάνατό του και
συμβάλλει στην εξάλειψη αναπάντητων ερωτηματικών και ενοχών. Η συμμετοχή των
γονιών σε προγράμματα στήριξης στο πένθος διευκολύνει την επαφή με άλλους
πενθούντες γονείς. Η επικοινωνία και το μοίρασμα συναισθημάτων και εμπειριών με
άτομα που βιώνουν την ίδια απώλεια δύναται να δράσει υποστηρικτικά καθώς μειώνει
την κοινωνική απομόνωση των γονιών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Ο θάνατος ενός παιδιού θεωρείται η μεγαλύτερη απώλεια που μπορεί να βιώσει
ένας άνθρωπος. Συνδέεται με έντονες και μεγάλης διάρκειας αντιδράσεις θρήνου και
σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία των γονιών (Lichtenthal et al.,
2015). Οι γονείς που έχουν χάσει το παιδί τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να
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έχουν περιπλεγμένο θρήνο (Kersting et al., 2011). Ο θρήνος των γονιών είναι μια
ατέρμονη διαδικασία, ενώ οι αλλαγές που παρατηρούνται με την πάροδο του χρόνου
αφορούν τη διαχείριση του πόνου των γονιών και όχι την εξάλειψή του. Η παρούσα
έρευνα αναδεικνύει τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στις εμπειρίες των γονιών την
περίοδο που το παιδί νοσεί και το πένθος τους. Διαφορετικές πτυχές της εμπειρίας των
γονιών από την περίοδο που το παιδί νοσεί, την περίοδο που βρίσκεται στο τελικό
στάδιο της ασθένειάς του και το θάνατό του φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά το
πένθος των γονιών. Η ανακοίνωση της διάγνωσης, η φροντίδα που λαμβάνει το παιδί,
η στάση του προσωπικού υγείας απέναντι στους ίδιους και στο παιδί και η στήριξη που
έχουν οι γονείς είναι παράγοντες που σχετίζονται με το πένθος τους.
Οι γονείς επιθυμούν να φροντίζουν το παιδί τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
την περίοδο που νοσεί και την περίοδο που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ασθένειας.
Η αδυναμία φροντίδας του παιδιού και η κακή ποιότητα ζωής του επιβαρύνουν τους
γονείς στο πένθος τους. Η στάση του προσωπικού υγείας και η προσωπική του εμπλοκή
στη σύναψη σχέσεων με το παιδί και τους γονείς σχετίζονται με το πένθος των γονιών.
Η στάση του κοινωνικού δικτύου αναδεικνύεται ως μια σημαντική παράμετρος της
στήριξης των γονιών την περίοδο που νοσεί το παιδί αλλά και μετά το θάνατό του. Η
κοινωνική στήριξη φαίνεται να επιδρά στην ποιότητα ζωής των γονιών και στον
περιπλεγμένο θρήνο.
Μετά το θάνατο του παιδιού οι γονείς επιθυμούν να έχουν σχέσεις με το
προσωπικό που φρόντιζε το παιδί τους. Η απουσία επαφής δημιουργεί συναισθήματα
εγκατάλειψης, ενώ η διατήρηση των σχέσεων λειτουργεί υποστηρικτικά. Ειδικοί στην
ανακουφιστική φροντίδα παιδιών τονίζουν την ανάγκη παροχής στήριξης στους γονείς
που πενθούν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε το παιδί τους (Donovan et al., 2015).
Κανένας από τους γονείς που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα δεν συμμετείχε σε
πρόγραμμα στήριξης στο πένθος στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε το παιδί του. Ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ωστόσο, επισημαίνει ότι στα πλαίσια της παροχής
ανακουφιστικής φροντίδας η στήριξη από το νοσοκομείο πρέπει να συνεχίζεται και στο
πένθος (World Health Organization, 1998). Η συμμετοχή σε προγράμματα στήριξης
στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε το παιδί μπορεί να δράσει υποστηρικτικά στο
άμεσο διάστημα μετά το θάνατο του παιδιού (D’Agostino et al., 2008) και να βοηθήσει
στην ομαλή μετάβαση των γονιών σε εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες στήριξης στο
πένθος (Snaman et al., 2017).
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η φύση της ποιοτικής έρευνας και η λογική που τη διέπει δεν επιτρέπουν την
υιοθέτηση των συμβατικών κριτηρίων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται για τις
ποσοτικές έρευνες (Strauss & Corbin, 1998). Οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας έχουν
ευέλικτη μορφή, η οποία προσαρμόζεται στις μεταβολές του πλαισίου. Τα δεδομένα
που παράγονται δεν είναι τυποποιημένα και δεν αναπαριστούν αμετάβλητες οντότητες,
ενώ η εμπλοκή του ερευνητή στο ερευνητικό πεδίο και η επικοινωνία του με τους
συμμετέχοντες αποτελούν απαραίτητα συστατικά της έρευνας (Τσιώλης, 2014).
Παρόλο που η υποκειμενικότητα του ερευνητή θεωρείται ότι παίζει ενεργό ρόλο στην
κατασκευή των εννοιών και της ερμηνείας, απαραίτητη είναι η ορθή διαχείρισή της
προκειμένου να μην αλλοιώνονται τα αποτελέσματα (Morrow, 2005).
Ερευνητές της ποιοτικής προσέγγισης προτείνουν κριτήρια κατ’ αναλογία προς
εκείνα της ποσοτικής έρευνας, τα οποία, ωστόσο, λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες
των ποιοτικών ερευνών (Τσιώλης, 2014). Η πιστότητα (credibility) αναφέρεται ως
εναλλακτικό κριτήριο της εσωτερικής εγκυρότητας που χρησιμοποιείται στην
ποσοτική έρευνα. Η πιστότητα δείχνει την αντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στον
τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες στην έρευνα αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές
κατασκευές και στον τρόπο με τον οποίο ο ερευνητής παρουσιάζει τις απόψεις τους
(Τσιώλης, 2014). Προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστότητα μιας έρευνας οι ερευνητές
μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια σειρά από στρατηγικές: α) παρατεταμένη και
επίμονη εμπλοκή στο ερευνητικό πεδίο, β) ανατροφοδότηση από ειδικούς, γ)
αναζήτηση αρνητικών περιπτώσεων, δ) αναστοχαστική διάθεση, ε) επαλήθευση
αποτελεσμάτων από μέλη της ερευνώμενης ομάδας, στ) τριγωνοποίηση (Τσιώλης,
2014). Η τριγωνοποίηση αποτελεί την συχνότερα εφαρμοζόμενη μέθοδο αξιολόγησης
της πιστότητας των ποιοτικών ερευνών και αφορά τη χρήση διαφορετικών μεθόδων
προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα το υπό μελέτη φαινόμενο. Η χρήση
διαφορετικών μεθόδων προσδίδει μεγαλύτερη αξιοπιστία από τη χρήση μίας και
μοναδικής μεθόδου. Οι κύριοι τρόποι τριγωνοποίησης που αναφέρονται στη
βιβλιογραφία είναι: α) διασταύρωση μεθόδων, β) διασταύρωση πηγών, γ)
διασταύρωση αναλυτών, δ) διασταύρωση πολλαπλών θεωριών για την ερμηνεία των
αποτελεσμάτων ή διασταύρωση των αποτελεσμάτων με την υπάρχουσα βιβλιογραφία
(Patton, 1990).
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Η εφαρμοσιμότητα αποτελεί εναλλακτικό κριτήριο για την εξωτερική
εγκυρότητα

των

εφαρμοσιμότητα

ποσοτικών
στο

ερευνών.

φαινόμενο

που

Η

εφαρμοσιμότητα

μελετάται

αφορά

(applicability),

α)

την

β)

την

μεταφαρμοσιμότητα σε παρόμοιες ομάδες (transferability) και γ) την εφαρμοσιμότητα
στη μελετούμενη ομάδα (fittingness) (Strauss & Corbin, 1998). Προκειμένου να
εξασφαλιστεί το κριτήριο της εφαρμοσιμότητας απαραίτητη κρίνεται η λεπτομερής
περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας. Η επαληθευσιμότητα (confirmability)
αντιστοιχεί στην αντικειμενικότητα και αφορά το βαθμό στον οποίον τα ευρήματα της
έρευνας προκύπτουν και υποστηρίζονται από τα εμπειρικά δεδομένα (Τσιώλης, 2014).
Οι Williams και Morrow (2009) υποστηρίζουν ότι η αξιοπιστία μιας έρευνας
κρίνεται βάσει τριών βασικών κατηγοριών: α) ακεραιότητα των δεδομένων, β)
ισορροπία ανάμεσα στην υποκειμενικότητα του ερευνητή και στην ανακλασιμότητα
των δεδομένων και γ) ξεκάθαρη επικοινωνία των δεδομένων. Ένας τρόπος να
επιτευχθεί η ακεραιότητα των δεδομένων είναι η λεπτομερής καταγραφή και
παρουσίαση της ερευνητικής διαδικασίας προκειμένου να μπορεί να επαναληφθεί από
άλλους. Ένας άλλο τρόπος αφορά την παροχή αποδείξεων ότι υπάρχουν επαρκή
δεδομένα. Η επάρκεια των δεδομένων αφορά τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα
των δεδομένων και μπορεί να επιτευχθεί όταν στην έρευνα συμμετέχουν άτομα με
διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές απόψεις, όταν
πραγματοποιείται τριγωνοποίηση των δεδομένων και όταν παραθέτονται τα
αποσπάσματα που οδήγησαν σε συγκεκριμένες ερμηνείες. Σε

ότι

αφορά

την

διατήρηση ισορροπίας ανάμεσα σε αυτά που λένε οι συμμετέχοντες και στην ερμηνεία
του ερευνητή οι ποιοτικοί ερευνητές χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους όπως
καταγραφή των απόψεών τους πριν τη διεξαγωγή της έρευνας, χρήση ημερολογίου,
ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες στην έρευνα και συμμετοχή ανεξάρτητων
ερευνητών. Τέλος, η επικοινωνία των δεδομένων προϋποθέτει ότι: α) οι ερμηνείες θα
πρέπει να γίνονται κατανοητές από τον αναγνώστη και να υποστηρίζονται από
αποσπάσματα των συνεντεύξεων, β) ο ερευνητής θα πρέπει να παρέχει αποδείξεις ότι
τα ερευνητικά ερωτήματα έχουν απαντηθεί και γ) τα αποτελέσματα πρέπει να
συνδέονται με τη σύγχρονη βιβλιογραφία.
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα ήταν η θεμελιωμένη
θεωρία καθώς θεωρήθηκε η πλέον κατάλληλη για την μελέτη του γονικού πένθους.
Στην σύγχρονη βιβλιογραφία ένας σημαντικός αριθμός ερευνών χρησιμοποιεί την
θεμελιωμένη θεωρία προκειμένου να φωτίσει το γονικό πένθος. Η επιλογή της
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ποιοτικής προσέγγισης και συγκεκριμένα της θεμελιωμένης θεωρίας για την παρούσα
έρευνα βασίζεται στο γεγονός ότι επιτρέπει την σε βάθος διερεύνηση του σύνθετου
αυτού φαινομένου που αφορά τις εμπειρίες και τα συναισθήματα των συμμετεχόντων.
Η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο
της μεθοδολογίας της έρευνας, ενώ στο παράρτημα παρατίθεται ο οδηγός συνέντευξης.
Στη μελέτη συμμετείχαν γονείς με διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά
(μορφωτικό επίπεδο, ηλικία, ηλικία παιδιού που έφυγε από τη ζωή, αριθμός εν ζωή
παιδιών, χρονικό διάστημα ανάμεσα στο θάνατο του παιδιού και την ημερομηνία
διεξαγωγής της συνέντευξης) και η δειγματοληψία ολοκληρώθηκε όταν δεν υπήρχαν
πλέον άλλες επιλογές, σύμφωνα με τις αρχές της θεμελιωμένης θεωρίας. Τα
αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δεν μπορούν να γενικευθούν σε γονείς που
πενθούν για το θάνατο του παιδιού τους από άλλες αιτίες πέραν των χρόνιων
νοσημάτων. Περιγράφουν, ωστόσο, σε βάθος τον συγκεκριμένο πληθυσμό και
αποτελούν τη βάση για τη στήριξη των γονιών που πενθούν μετά το θάνατο του παιδιού
τους από χρόνιο νόσημα. Τα συμπεράσματα της μελέτης οδήγησαν στη διατύπωση
προτάσεων για την κλινική πράξη με απώτερο στόχο την στήριξη των γονιών που
πενθούν και τη βελτίωση των δημόσιων ογκολογικών νοσοκομείων παίδων και των
παροχών τους.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστότητα της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν
τρεις τρόποι τριγωνοποίησης. Πραγματοποιήθηκε διασταύρωση μεθόδων μέσω της
χρήσης της ποιοτικής μεθόδου (εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία) και της ποσοτικής
(ποσοτική ανάλυση των μετρήσεων από τις τρεις κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν).
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε διασταύρωση ερευνητών μέσω της συμμετοχής δύο
ανεξάρτητων ερευνητών κατά τη διαδικασία της ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων.
Παράλληλα με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων παραθέτονται και τα εκτενή
αποσπάσματα που οδήγησαν στις συγκεκριμένες ερμηνείες. Τέλος, με το πέρας της
ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης των δεδομένων πραγματοποιήθηκε τριγωνοποίηση
των αποτελεσμάτων με την βιβλιογραφία. Ο μεγάλος βαθμός συμφωνίας που προέκυψε
από την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και η συγκριτική παράθεση των
αποτελεσμάτων αποτελούν ένδειξη καλής πιστότητας της έρευνας.
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ
Περιορισμούς προκαλεί η αναπόφευκτη μεροληπτική επιλογή του δείγματος.
Οι γονείς που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη ήταν κατά κύριο λόγο κάτοικοι
μεγάλου αστικού κέντρου. Γονείς που κατοικούσαν στην επαρχία αποκλείστηκαν λόγω
των δυσκολιών που θα προκαλούσε η αναγκαία μετακίνηση της ερευνήτριας για την
διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Η συμμετοχή γονιών που ζουν στην επαρχία
ενδεχομένως να τροποποιούσε τα αποτελέσματα της έρευνας. Από τα τέσσερα τμήματα
παιδιατρικής ογκολογίας των δημόσιων νοσοκομείων στα οποία απευθύνθηκε η
ερευνήτρια το ένα αρνήθηκε τη συνεργασία και ως εκ τούτου η ερευνήτρια δεν
μπόρεσε να επικοινωνήσει με τους γονείς των οποίων το παιδί είχε νοσηλευτεί στο
συγκεκριμένο τμήμα. Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό των γονιών που ταίριαζαν στα
κριτήρια συμμετοχής στην έρευνα αρνήθηκε να συμμετάσχει, ενώ η επικοινωνία της
ερευνήτριας με κάποιους γονείς δεν κατέστη δυνατή λόγω λανθασμένων στοιχείων
επικοινωνίας. Σύμφωνα με τους Freeman, O’Dell & Meola (2001) οι γονείς που δεν
συμμετείχαν στην έρευνα ενδέχεται να εξέφραζαν διαφορετικές απόψεις.
Ένας ακόμα περιορισμός της μελέτης είναι ότι το δείγμα αποτελείτο από γονείς
των οποίων το παιδί έπασχε από καρκίνο και ως εκ τούτου συμπεράσματα που αφορούν
το γονικό πένθος και την στήριξη των γονιών δεν μπορούν με ασφάλεια να γενικευτούν
σε γονείς που έχασαν το παιδί τους από άλλες αιτίες. Σύμφωνα με τους Dyregrov,
Nordanger και Dyregrov (2003) και Keesee και συν. (2008) οι γονείς των οποίων το
παιδί πεθαίνει από ξαφνικό θάνατο έχουν πιο έντονες αντιδράσεις θρήνου.
Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης προέκυψαν σημαντικές πληροφορίες για τις
ανάγκες των γονιών την περίοδο που το παιδί νοσούσε, τους τρόπους διαχείρισης της
ασθένειας και τη σχέση των γονιών με το προσωπικό υγείας. Καθώς τα στοιχεία αυτά
προήλθαν από γονείς που είχαν χάσει το παιδί τους ενδέχεται οι απόψεις τους να είναι
επηρεασμένες από το γεγονός της απώλειας του παιδιού και το θρήνο τους. Είναι
πιθανόν οι απαντήσεις των γονιών για την περίοδο που το παιδί νοσούσε να ήταν
διαφορετικές αν τους είχαν τεθεί τα ίδια ερωτήματα την περίοδο που το παιδί ζούσε
και υπήρχαν ελπίδες θεραπείας. Συνεπώς, χρειάζεται προσοχή στη γενίκευση των
αποτελεσμάτων σε γονείς των οποίων το παιδί νοσεί από καρκίνο.
Τέλος, σημαντικό περιορισμό της μελέτης αποτελεί το γεγονός ότι δεν
πραγματοποιήθηκε τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων με τους συμμετέχοντες στην
έρευνα. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους γονείς, η οποία δεν
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πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης χρόνου, θα ήταν πολύ χρήσιμη καθώς τα σχόλια
των γονιών θα αποτελούσαν σημαντική ανατροφοδότηση για τα αποτελέσματα της
έρευνας.

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη απόπειρα να μελετηθεί σε βάθος το
πένθος γονιών των οποίων το παιδί έχει πεθάνει από χρόνιο νόσημα στην Ελλάδα. Οι
γονείς που πενθούν την απώλεια του παιδιού τους από χρόνιο νόσημα αποτελούν έναν
σχεδόν ξεχασμένο πληθυσμό στον ελληνικό χώρο. Μέσω της παρούσας μελέτης οι
πενθούντες γονείς είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν για την εμπειρία τους την περίοδο
που το παιδί νοσούσε και την περίοδο που βρισκόταν στο τελικό στάδιο, για τον θάνατό
του παιδιού και για τη ζωή τους χωρίς το παιδί τους. Επιχειρήθηκε να διερευνηθούν οι
ανάγκες τους για στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της ασθένειας του παιδιού
και μετά το θάνατό του, η επίδραση της κοινωνικής στήριξης στο πένθος τους και στην
ποιότητα της ζωής τους καθώς επίσης και οι απόψεις τους σχετικά με την ύπαρξη μιας
υπηρεσίας πένθους στα ογκολογικά νοσοκομεία παίδων στην Ελλάδα και τα
χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η υπηρεσία αυτή.
Οι πληροφορίες που προέκυψαν από τις αφηγήσεις των γονιών επιβεβαίωσαν
τη μοναδικότητα του γονικού πένθους, φώτισαν διαφορετικές πτυχές του και ανέδειξαν
τόσο τις ανάγκες των γονιών για στήριξη όσο και τις ελλείψεις που υπάρχουν στην
παροχή στήριξης στους γονείς των οποίων το παιδί νοσεί και πεθαίνει από χρόνιο
νόσημα στην Ελλάδα. Σημαντικές πτυχές του γονικού πένθους χρειάζονται περαιτέρω
διερεύνηση προκειμένου να κατανοήσουμε το βίωμα των γονιών και να μπορέσουμε
να τους προσφέρουμε στήριξη. Από την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων της
έρευνας προέκυψε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των γονιών έχει περιπλεγμένο θρήνο. Το
εύρημα αυτό προβληματίζει και ταυτόχρονα δημιουργεί την ανάγκη να μελετηθεί
περισσότερο το γονικό πένθος στην Ελλάδα.
Οι αναφορές των γονιών στις ανάγκες τους κατά την εξέλιξη της ασθένειας του
παιδιού και μετά το θάνατό του και οι προτάσεις τους για επίσημη παροχή στήριξης
από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε το παιδί οδήγησαν στη διατύπωση προτάσεων
για εφαρμογή στην κλινική πράξη. Εφαρμογή των προτάσεων αυτών και αξιολόγηση

302

τους στην κλινική πράξη δύναται να συμβάλλει στην καλύτερη στήριξη των γονιών
που πενθούν.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης οδήγησαν στη διατύπωση προτάσεων για
την στήριξη των γονιών που πενθούν το θάνατο του παιδιού τους από χρόνιο νόσημα.
1. Συνέχεια στη φροντίδα του παιδιού και της οικογένειάς του κατά τη διάρκεια
της ασθένειας και στήριξη της οικογένειας μετά το θάνατο του παιδιού
(Contro & Sourkes, 2012. D’Agostino et al., 2008, DeCinque et al., 2004. Meert
et al., 2009. Sidhu & Lucas, 2004. Heller & Solomon, 2005).
2. Διασφάλιση καλύτερης δυνατής φροντίδας του παιδιού που νοσεί και της
οικογένειάς του
•

Συστηματική αξιολόγηση της λειτουργίας των ογκολογικών τμημάτων των
δημόσιων νοσοκομείων παίδων στην Ελλάδα από αρμόδιους φορείς με στόχο
τη συνεχή βελτίωση της φροντίδας που λαμβάνουν τα παιδιά που νοσούν από
καρκίνο και οι οικογένειές τους

•

Στελέχωση των δημόσιων ογκολογικών νοσοκομείων παίδων στην Ελλάδα με
εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό

•

Συστηματική αξιολόγηση των αναγκών των παιδιών που νοσούν από καρκίνο
και των οικογενειών τους (Wiener, Kazak, Noll, Patenaude, & Kupst, 2015)

•

Πρόσβαση του παιδιού που νοσεί και της οικογένειάς του σε προγράμματα
ψυχοκοινωνικής στήριξης (Wiener et al., 2015)

•

Αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης της οικογένειας και παραπομπή για
οικονομική στήριξη σε ανάλογες υπηρεσίες (Wiener et al., 2015)

•

Αξιολόγηση θεραπευτικού πλάνου και στήριξη της οικογένειας από το
νοσοκομείο στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η μετάβαση του
παιδιού σε χώρα του εξωτερικού για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου

•

Αξιολόγηση της κοινωνικής στήριξης που έχουν οι γονείς και προσφορά
στήριξης στις περιπτώσεις που οι γονείς έχουν ανεπαρκή κοινωνική στήριξη
(Verberne et al., 2019)
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•

Άρτια πληροφόρηση του παιδιού που νοσεί και της οικογένειάς του σχετικά
με την ασθένεια, τη θεραπεία, τη νοσηλεία, τις ιατρικές διαδικασίες και την
ψυχοκοινωνική προσαρμογή (Wiener et al., 2015)

3. Δημιουργία προγραμμάτων παροχής ανακουφιστικής φροντίδας για το παιδί
που πεθαίνει
•

Η οικογένεια στο επίκεντρο των προγραμμάτων (Devictor, Latour & Tissieres,
2008. Longden & Mayer, 2007)

•

Άρτια πληροφόρηση των γονιών για την κατάσταση της υγείας του παιδιού και
για τον επερχόμενο θάνατο (Kreicbergs et al., 2007)

•

Συμμετοχή των γονιών στη λήψη αποφάσεων και στη φροντίδα του παιδιού
(Kreicbergs et al., 2007)

•

Διασφάλιση ότι οι γονείς έχουν το χώρο και το χρόνο που χρειάζονται για να
είναι κοντά στο παιδί τους όταν αυτό φεύγει από τη ζωή (Contro & Sourkes,
2012)

•

Εκπαίδευση του προσωπικού στη φροντίδα παιδιών που πεθαίνουν και στην
στήριξη της οικογένειας (Davies & Connaughty, 2002)

•

Νοσοκομειακή στήριξη για την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας του παιδιού
που πεθαίνει στο σπίτι (Weidner et al., 2011)

4. Δημιουργία προγραμμάτων στήριξης των γονιών στο πένθος στο νοσοκομείο
όπου νοσηλεύτηκε το παιδί
•

Σχεδιασμός ευέλικτων προγραμμάτων στήριξης στο πένθος σε ότι αφορά
βασικά χαρακτηριστικά τους όπως ο τόπος διεξαγωγής τους, η χρονική τους
διάρκεια και το είδος παρέμβασης που θα προσφέρουν (D’Agostino et al., 2008.
Snaman et al., 2017)

•

Αξιολόγηση των αναγκών των γονιών και προσαρμογή των παρεμβάσεων σε
αυτές (DeCinque et al., 2004)

•

Παροχή στήριξης στα αδέλφια και σε μέλη της ευρύτερης οικογένειας
(DeCinque et al., 2006. Dunkan, Joselow & Hilden, 2006)

•

Συστηματική αξιολόγηση των προγραμμάτων στήριξης στο πένθος (Snaman et
al., 2017)

•

Διασφάλιση συνέχειας στη σχέση του προσωπικού υγείας και των γονιών μετά
το θάνατο του παιδιού (Contro & Sourkes, 2012. DeCinque et al., 2004)
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•

Παροχή στήριξης από διεπιστημονική ομάδα (DeCinque et al., 2004. Ruden,
1996)

•

Επιμόρφωση και συνεχής στήριξη του προσωπικού που προσφέρει υπηρεσίες
πένθους (Contro & Sourkes, 2012. Ruden, 1996)

•

Διαμεσολάβηση για τη διατήρηση σχέσεων με άλλους γονείς που πενθούν
(D’Agostino et al., 2008. DeCinque et al., 2006)

•

Παραπομπή σε εξωνοσοκομειακούς φορείς στήριξης στο πένθος (DeCinque et
al., 2004. Snaman et al., 2017)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ
Από την παρούσα έρευνα αναδείχθηκαν σημαντικά ερευνητικά ερωτήματα τα
οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Από την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων
προέκυψε ότι η κοινωνική στήριξη επιδρά στον περιπλεγμένο θρήνο και στην ποιότητα
ζωής των γονιών. Οι γονείς που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη, ωστόσο, αν και
είχαν υψηλή ικανοποίηση από την κοινωνική στήριξη που λάμβαναν είχαν υψηλά
επίπεδα περιπλεγμένου θρήνου. Η ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων των γονιών
ανέδειξε μια σημαντική διάσταση της κοινωνικής στήριξης που αφορά τις αρνητικές
εμπειρίες των γονιών από την συναναστροφή τους με το κοινωνικό τους δίκτυο. Η
κοινωνική στήριξη αποτελεί μια σύνθετη έννοια και περαιτέρω έρευνα είναι
απαραίτητη προκειμένου να διασαφηνιστεί η επίδρασή της στο πένθος των γονιών.
Επιπλέον, έρευνα χρειάζεται προκειμένου να διερευνηθούν οι εμπειρίες των ατόμων
του κοινωνικού δικτύου που προσπαθούν να στηρίξουν τους γονείς που πενθούν, οι
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και οι ανάγκες τους.
Σημαντικά στοιχεία προέκυψαν και σε ότι αφορά άλλες πτυχές της εμπειρίας
των γονιών, οι οποίες φαίνεται να επηρεάζουν το πένθος τους. Η στάση του
προσωπικού υγείας κατά την ανακοίνωση της διάγνωσης, την πορεία της ασθένειας και
το τέλος της ζωής του παιδιού βρέθηκαν από την παρούσα έρευνα να σχετίζονται με
το πένθος των γονιών. Περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη προκειμένου να μελετηθεί
η επίδραση της στάσης του προσωπικού στο πένθος των γονιών και στον περιπλεγμένο
θρήνο.
Ένας άλλος παράγοντας που βρέθηκε να σχετίζεται με το πένθος των γονιών
αφορά την ικανοποίηση των τελευταίων από την ιατρική φροντίδα που έλαβε το παιδί
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όταν νοσούσε και όταν βρισκόταν στο τέλος της ζωής του. Οι γονείς των οποίων το
παιδί δε φροντίστηκε όπως οι ίδιοι επιθυμούσαν, που είχαν αμφιβολίες για την ιατρική
περίθαλψη που έλαβε το παιδί και που είδαν το παιδί τους να υποφέρει εξέφρασαν
μεγάλη πικρία και επισήμαναν σημαντική επιβάρυνση στο πένθος τους. Περαιτέρω
έρευνα χρειάζεται για να μελετηθεί η επίδραση των παραγόντων αυτών στο πένθος των
γονιών.
Τέλος, η ελλιπής στήριξη των γονιών από επαγγελματίες ψυχικής υγείας την
περίοδο που νοσεί το παιδί και η απουσία προγραμμάτων στήριξης στο πένθος στο
νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε το παιδί αποτελούν τομείς προς διερεύνηση. Η
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παίδων στην Ελλάδα και η συνακόλουθη αξιολόγησή τους θα συμβάλλουν σημαντικά
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Παράρτημα 1
Άδειες διεξαγωγής της έρευνας στα νοσοκομεία παίδων «Π&Α Κυριακού» και «Η
Αγία Σοφία»
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Παράρτημα 2

ΦΟΡΜΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Η μελέτη αυτή διοργανώνεται από το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής της υποψηφίας διδάκτορος
Σταυρούλας Γιωργαλή και διεξάγεται στο ογκολογικό τμήμα του Νοσοκομείου
Παίδων «Π.&Α. Κυριακού», στο ογκολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία
Σοφία» και στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».
Σκοπός μας είναι να μελετήσουμε την επίδραση της κοινωνικής στήριξης στην
ποιότητα ζωής πενθούντων γονιών και στη διεργασία του πένθους τους μετά το θάνατο
του παιδιού τους από χρόνιο νόσημα, να διερευνήσουμε τις ανάγκες των πενθούντων
γονιών για στήριξη και να αναγνωρίσουμε και να ταυτοποιήσουμε τα υποστηρικτικά
συστήματα. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα συμβάλλουν στην βαθύτερη κατανόηση
του πένθους των γονιών μετά το θάνατο του παιδιού τους από χρόνιο νόσημα, με
απώτερο στόχο την παροχή στήριξης σε αυτούς και την οργάνωση υπηρεσιών πένθους.
Εάν δώσετε την συγκατάθεσή σας για τη συμμετοχή σας στην μελέτη θα πρέπει
να συμπληρώσετε τρία ερωτηματολόγια και να συμμετάσχετε σε μια συνέντευξη, η
οποία αφορά την εμπειρία σας μετά το θάνατο του παιδιού σας. Η συνέντευξη θα
διεξαχθεί είτε σε χώρους των νοσοκομείων και του συλλόγου, είτε στο σπίτι σας,
εφόσον το επιθυμείτε. Η συνέντευξη θα μαγνητοφωνηθεί προκειμένου να μείνουν
αναλλοίωτα τα δεδομένα. Τόσο τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις όσο και τα δεδομένα
από τα ερωτηματολόγια θα καταστραφούν μετά το πέρας της καταγραφής τους στη
βάση δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση θα τηρηθεί το απόρρητο και η ανωνυμία των
συμμετεχόντων.
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Υπογράφοντας τη συγκεκριμένη συγκατάθεση εκφράζω την επιθυμία μου να
συμμετάσχω στην μελέτη. Κατανοώ ότι η κα Γιωργαλή θα μου κάνει ερωτήσεις
σχετικά με τη ζωή μου μετά το θάνατο του παιδιού μου.
Γνωρίζω ότι θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια για όσα πω κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης και χορήγησης των ερωτηματολογίων, καθώς επίσης ότι το όνομά μου θα
παραμείνει άκρως απόρρητο. Έχω το δικαίωμα, εάν το θελήσω, να μην απαντήσω σε
κάποιο ερώτημα ή να διακόψω τη συμμετοχή μου στην έρευνα οποιαδήποτε στιγμή.
Ονοματεπώνυμο ……………………………………………….
Υπογραφή

……………………………………………….

Ημερομηνία

……………………………………………….
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ID……………

Παράρτημα 3

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ημερομηνία: …………………………………………..
Κωδικός:

…………………………………………..

Όνομα:

………………………………………….

Ονοματεπώνυμο παιδιού:

…………………………………………..

Ημερομηνία θανάτου:

………………………………………….

Ηλικία παιδιού:

…………………………………………..

Νόσος:

………………………………………….

Χρονολογία γέννησης:

…………………………………………

Οικογενειακή κατάσταση:

Τότε:
Σήμερα:

………………………………..
………………………………..

Εθνικότητα:

…………………………………………..

Θρήσκευμα:

…………………………………………..

Επάγγελμα:

…………………………………………..

Μόρφωση:

…………………………………………..

Τόπος διαμονής:

………………………………………….

Παιδιά
Όνομα …………….…………………

Χρονολογία γέννησης ………………….

………………………………

……..…………..

……………………………….

………………….

……………………………….

………………….

……………………………….

…………………..

338

Παράρτημα 4

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Εισαγωγικές ερωτήσεις
1. Θέλετε να μου πείτε λίγα λόγια για τον/την ……………………. (όνομα
παιδιού);
2. Πώς ήταν η σχέση σας;
Εμπειρία γονιών από την ασθένεια του παιδιού
1. Θέλετε να μου μιλήσετε για την περίοδο που μάθατε για την ασθένειά του;
2. Πώς ήταν η σχέση σας με το προσωπικό του νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της
νοσηλείας του;
3. Υπάρχει κάτι που σας ενόχλησε, κάτι που πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είχε γίνει
διαφορετικά;
4. Είχατε υποστήριξη την περίοδο αυτή;
5. Ποιοι σας βοήθησαν την περίοδο εκείνη και με ποιο τρόπο ήταν η συμπεριφορά
τους βοηθητική;
6. Ποιες ήταν οι ανάγκες σας εκείνη την περίοδο;
7. Υπήρχαν κάποια άτομα ή κάποιες συμπεριφορές που θεωρείτε ότι δεν ήταν
υποστηρικτικές;
Εμπειρία των γονιών από το θάνατο του παιδιού
1. Αν συμφωνείτε και εσείς θα ήθελα να μιλήσουμε για την ημέρα που έφυγε
ο/η………….. (όνομα παιδιού)
2. Ποια άτομα ήταν κοντά σας τη μέρα που έφυγε ο/η……. (όνομα παιδιού);
3. Ποιος σας στήριξε εκείνη τη δύσκολη ώρα;
4. Πως στάθηκε το προσωπικό υγείας απέναντί σας;
Εμπειρία των γονιών από το πένθος τους
1. Θέλετε να μου μιλήσετε για τη ζωή σας μετά το θάνατο του/της ……. (όνομα
παιδιού).
2. Τι σας δυσκολεύει περισσότερο όλη αυτή την περίοδο μετά το θάνατο του
παιδιού;
3. Τι σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε την απώλεια του παιδιού σας;
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Εμπειρία των γονιών από την στήριξη που έχουν λάβει
1. Ποιοι σας στηρίζουν από τότε που έφυγε ο/η …….…. (όνομα παιδιού);
2. Επηρεάστηκαν οι σχέσεις σας με τους άλλους μετά την απώλεια; (Αν ναι) Πώς
επηρεάστηκαν;
3. Τι είναι υποστηρικτικό για εσάς μετά την απώλεια του παιδιού σας;
4. Υπάρχουν κάποια άτομα ή κάποιες συμπεριφορές που θεωρείτε ότι δεν είναι
υποστηρικτικές;
5. Νιώθετε ότι έχετε ανάγκη για περισσότερη στήριξη από το περιβάλλον σας;
Ανάγκες των γονιών για στήριξη μετά το θάνατο του παιδιού τους
1. Τι θα θέλατε τα άτομα από το περιβάλλον σας να έκαναν διαφορετικά
προκειμένου να είναι πιο υποστηρικτικά;
2. Ποια αντιμετώπιση θα επιθυμούσατε να είχατε από τους θεράποντες του
παιδιού σας στη φάση του τελικού σταδίου (κοντά στο θάνατο);
Αναγνώριση υποστηρικτικών συστημάτων
1. Αναζητήσατε ψυχολογική υποστήριξη από επαγγελματίες υγείας; (Αν ναι) Πως
ήταν αυτή η εμπειρία;
2. Λάβατε στήριξη από άλλα άτομα που είχαν παρόμοια εμπειρία; Αν ναι, σας
βοήθησαν και με ποιο τρόπο;
3. Πιστεύετε ότι η συναναστροφή με άλλους γονείς που πενθούν μπορεί να είναι
υποστηρικτική;
4. Η θρησκεία σας (οι θρησκευτικές σας πεποιθήσεις) σας βοηθάει καθόλου; Με
ποιο τρόπο;
5. Λάβατε στήριξη από υπηρεσία πένθους στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε
ο/η…… (όνομα παιδιού);
6. Αν υπήρχε μια υπηρεσία πένθους στα νοσοκομείο παίδων με στόχο να στηρίζει
τους γονείς στο πένθος τους, πως πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι αυτή η
υπηρεσία; Τι θα έπρεπε να μπορεί να προσφέρει στους γονείς προκειμένου να
τους στηρίξει στο πένθος τους;
7. Αν υπήρχε μια υπηρεσία πένθους στο νοσοκομείο εσείς θα απευθυνόσασταν;
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ
1. Σήμερα συζητάτε για τον/την…… (όνομα παιδιού); (Αν ναι) Με ποιους;
2. Τι σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε;
3. Κλείνοντας τη συζήτησή μας υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε;
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Παράρτημα 5

Ερωτηματολόγιο Περιπλεγμένου Θρήνου

Παρακαλώ κυκλώστε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα πως αισθάνεστε τώρα:

1.

Σκέφτομαι τον/την
τόσο πολύ που είναι δύσκολο για εμένα να
κάνω πράγματα που συνήθως κάνω.
ποτέ

2.

πάντα

σπάνια

μερικές φορές

συχνά

.
πάντα

σπάνια

μερικές φορές

.
συχνά

πάντα

σπάνια

μερικές φορές

συχνά

σπάνια

μερικές φορές

.

πάντα

συχνά

πάντα

συχνά

πάντα

.

σπάνια

μερικές φορές

Αισθάνομαι άναυδος/η ή σαστισμένος/η με ότι συνέβη.
ποτέ

9.

συχνά

Αισθάνομαι δυσπιστία για ότι συνέβη.
ποτέ

8.

μερικές φορές

Δεν μπορώ να σταματήσω να αισθάνομαι θυμό για το θάνατό του/της
ποτέ

7.

με αναστατώνουν.

Νιώθω ότι με ελκύουν μέρη και πράγματα που σχετίζονται με τον/την
ποτέ

6.

πάντα

Νιώθω τον εαυτό μου να λαχταρά τον/την
ποτέ

5.

σπάνια

συχνά

Αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να αποδεχτώ το θάνατο του/της
ποτέ

4.

μερικές φορές

Αναμνήσεις από τον/την
ποτέ

3.

σπάνια

σπάνια

μερικές φορές

Από τότε που ο/η
τους ανθρώπους.
ποτέ

σπάνια

συχνά

πάντα

πέθανε δυσκολεύομαι να εμπιστευτώ

μερικές φορές

συχνά

πάντα

10. Από τότε που ο/η
πέθανε αισθάνομαι ότι έχω χάσει την ικανότητα
να νοιάζομαι για άλλους ανθρώπους ή αισθάνομαι απόμακρος/η από
ανθρώπους για τους οποίους νοιάζομαι.
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ποτέ

σπάνια

μερικές φορές

συχνά

πάντα

11. Έχω πόνο στην ίδια περιοχή του σώματός μου ή έχω κάποια από τα ίδια
συμπτώματα που είχε ο/η
.
ποτέ

σπάνια

μερικές φορές

συχνά

πάντα

12. Καταβάλλω μεγάλες προσπάθειες να αποφύγω οτιδήποτε μου θυμίζει τον/την
.
.

ποτέ

σπάνια

μερικές φορές

συχνά

πάντα

13. Αισθάνομαι ότι η ζωή είναι άδεια χωρίς τον/την
ποτέ

σπάνια

μερικές φορές

14. Ακούω τη φωνή του/της
ποτέ

σπάνια

15. Βλέπω τον/την
ποτέ

συχνά

πάντα

να μου μιλάει.
μερικές φορές

συχνά

πάντα

να στέκεται μπροστά μου.

σπάνια

μερικές φορές

συχνά

16. Αισθάνομαι ότι είναι άδικο να ζω ενώ ο/η
ποτέ

.

σπάνια

μερικές φορές

πάντα
πέθανε.

συχνά

πάντα

17. Αισθάνομαι πικρία για το θάνατο του/της
ποτέ

σπάνια

μερικές φορές

.
συχνά

πάντα

18. Αισθάνομαι φθόνο για άλλα άτομα που δεν έχουν χάσει κάποιον δικό τους.
ποτέ

σπάνια

μερικές φορές

συχνά

πάντα

19. Αισθάνομαι μοναξιά για μεγάλο μέρος του χρόνου από το θάνατό του/της
.
.

ποτέ

σπάνια

μερικές φορές

συχνά

πάντα
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Οδηγίες: Μας ενδιαφέρει πως αισθάνεστε για τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Διαβάστε κάθε δήλωση
προσεχτικά και κυκλώστε πως αισθάνεστε για κάθε μία από αυτές.

Διαφωνώ
πολύ έντονα
1

Διαφωνώ
έντονα
2

Διαφωνώ
ήπια
3

Είμαι
Συμφωνώ
ουδέτερος
ήπια
4
5

Συμφωνώ
έντονα
6

Συμφωνώ
πολύ έντονα
7

1. Υπάρχει ένας ξεχωριστός άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται κοντά μου όταν τον
έχω ανάγκη.
1

2

3

4

5

6

7

2. Υπάρχει ένας ξεχωριστός άνθρωπος με τον οποίο μπορώ να μοιραστώ τις
χαρές και τις λύπες μου.
1

2

3

4

5

6

7

3. Η οικογένειά μου πραγματικά προσπαθεί να με βοηθήσει.
1

2

3

4

5

6

7

4. Λαμβάνω τη συναισθηματική βοήθεια και υποστήριξη που χρειάζομαι από
την οικογένειά μου.
1

2

3

4

5

6

7

5. Υπάρχει ένα ξεχωριστό άτομο το οποίο είναι πραγματική πηγή παρηγοριάς
για εμένα.
1

2

3

4

5

6

7

6. Οι φίλοι μου πραγματικά προσπαθούν να με βοηθήσουν.
1

2

3

4

5

6

7

7. Μπορώ να βασίζομαι στους φίλους μου όταν τα πράγματα πάνε στραβά.
1

2

3

4
344

5

6

7

8. Μπορώ να συζητάω για τα προβλήματά μου με την οικογένειά μου.
1

2

3

4

5

6

7

9. Έχω φίλους με τους οποίους μπορώ να μοιραστώ τις χαρές μου και τις λύπες
μου.
1

2

3

4

5

6

7

10. Υπάρχει ένα ξεχωριστό άτομο στη ζωή μου το οποίο νοιάζεται για τα
συναισθήματά μου.
1

2

3

4

5

6

7

11. Η οικογένειά μου είναι πρόθυμη να με βοηθήσει να πάρω αποφάσεις.
1

2

3

4

5

6

7

12. Μπορώ να συζητάω για τα προβλήματά μου με τους φίλους μου.
1

2

3

4
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5

6

7
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