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Όταν πλησιάζω ένα παιδί, μου εμπνέει δύο συναισθήματα: 

τρυφερότητα γι’ αυτό που είναι 

και σεβασμό γι΄ αυτό που μπορεί να γίνει. 

- Louis Pasteur 

Εισαγωγή 

 

Ο καρκίνος στα παιδιά είναι μια σπάνια αρρώστια. Για το λόγο αυτό, οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν 
ελάχιστα γι’ αυτήν και υποθέτουν πως η διάγνωση της ισοδυναμεί με θάνατο. Από τη δεκαετία του ΄50 και 
του ΄60 μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί καινοτομίες στο χώρο της ιατρικής αναφορικά με τον καρκίνο, με 

αποτέλεσμα τη σημαντική ανύψωση του ποσοστού επιβίωσης στα παιδιά που νοσούν σήμερα. Ο καρκίνος 
δεν θεωρείται πια μια αρρώστια συνυφασμένη με το θάνατο, αλλά ως μια χρόνια αρρώστια. Αυτή η αλλαγή 
στην ποιοτική φύση της αρρώστιας απαιτεί μια ταυτόχρονη αλλαγή στην ψυχοκοινωνική φροντίδα του 

παιδιού που νοσεί και της οικογένειας του. Το ενδιαφέρον, σήμερα, εστιάζεται στην επιβίωση, αλλά και 
στην ποιότητα ζωής του παιδιού και της οικογένειας του όχι μόνο κατά τη διάρκεια της θεραπείας αλλά και 
μετά την ολοκλήρωσή της (Eiser 2004). 

  
Ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της ψυχοκοινωνικής φροντίδας 
 

Η βελτίωση της επιβίωσης των παιδιών με καρκίνο και ιδιαίτερα εκείνων με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία 
(Eiser 2004, Keene 1999) επιτεύχθηκε μεν στο πλαίσιο νέων θεραπευτικών μεθόδων, αλλά και μιας 
αλλαγής στην οργάνωση και στην κατεύθυνση της φροντίδας συνολικά, η οποία έγινε περισσότερο 

ανθρωποκεντρική (Eiser 2004). 
 

Πριν από τη δεκαετία του ’70 η ψυχοκοινωνική παρέμβαση για τα παιδιά με καρκίνο περιοριζόταν στην 
ψυχολογική προετοιμασία του γονιού για τον επερχόμενο θάνατο του παιδιού του. Σήμερα, η κατάσταση 
έχει διαφοροποιηθεί στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης, όπου η ψυχοκοινωνική και η ιατρική 

παρέμβαση συμβαδίζουν αγκαλιάζοντας το άρρωστο παιδί και την οικογένεια του κατά τη θεραπεία, αλλά 
και μετά από αυτή. Συγκεκριμένα: 



1950-1970 
 

- Η πρόγνωση των παιδιών με καρκίνο ήταν πτωχή. Τα παιδιά πέθαιναν σε σύντομο χρονικό διάστημα 
από τη στιγμή της διάγνωσης, με έντονο πόνο και ψυχική καταπόνηση. 

 
- Στόχος της φροντίδας ήταν η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αυτών και η προετοιμασία της 

οικογένειας για τον επικείμενο θάνατο. 
 

- Υπερίσχυε η ιατρική θέση να μην πληροφορούνται τα παιδιά, ώστε να περιορίζεται η ψυχική 
καταπόνηση που βίωναν. 

 

- Στη διάρκεια αυτής της περιόδου η συνεισφορά του Bowlby (1969) ήταν σημαντική, καθώς έδινε έμφαση 

στο δεσμό μητέρας- παιδιού κατά τη διάρκεια της θεραπείας και μετά. 
 

- Απουσίαζε ο υποστηρικτικός ρόλος του πατέρα. 
 

  
 

1970 - 1990 
 

Η αύξηση του χρόνου επιβίωσης των παιδιών στο διάστημα αυτό, προκάλεσε το ενδιαφέρον σχετικά: 
 

A. Με τις επιπτώσεις της θεραπείας και συγκεκριμένα: 
 

- Για τα όψιμα σωματικά συμπτώματα που βίωνε το παιδί, όπως δευτεροπαθείς νεοπλασματικές νόσοι, 
διαταραχές της γονιμότητας, διαταραχή της λειτουργίας των ζωτικών οργάνων (καρδιά, ήπαρ, νεφροί, 

εγκέφαλος) (Meadows & Hobbie 1986). 
 
- Για τις γνωστικές λειτουργίες και τη σχολική απόδοση (Eiser 2004).  
 

- Για τη μείωση της δυσφορίας του παιδιού λόγω των παρενεργειών της θεραπείας, όπως του πόνου, 

του εμετού και της ναυτίας (Eiser 2004).  
 

- Για την ενημέρωση του παιδιού, καθώς αναγνωρίζεται πως το παιδί λειτουργεί καλλίτερα όταν 

πληροφορείται για τις θεραπευτικές παρεμβάσεις (Eiser 2004). 
 



 
Β. Με τις συνέπειες του καρκίνου: 
 

- Για ολόκληρη την οικογένεια (όχι μόνο για το παιδί και τη μητέρα) (Kupst 1992), κατά την ενημέρωση 

της διάγνωσης (Kupst & Sulman 1988), κατά τη διάρκεια της θεραπείας (Dahlquist et al. 1993, 1996) 
και μετά τη θεραπεία (Kupst et al. 1995). 
 

- Για τα υγιή αδέλφια. Μελέτες δείχνουν πως τα υγιή αδέλφια του παιδιού με καρκίνο εκφράζουν 
διαταραχές στη συμπεριφορά και συναισθηματικές δυσκολίες (Bluebond-
 Langner 1996, Carpenter & Sahler 1991, 1994). 

 

- Σχετικά με τον τρόπο που τις αντιλαμβάνονται και τις βιώνουν τα άρρωστα παιδιά και τα υγιή αδέλφια 
(Bluebond- Langner, 1978). 

 

  

1990 έως σήμερα 
 

- Στόχος της ψυχοκοινωνικής παρέμβασης παραμένει η στήριξη ολόκληρης της οικογένειας, με έμφαση 
στην πεποίθηση πως τα παιδιά μετά το τέλος της θεραπείας μπορούν να επιτύχουν μια φυσιολογική 
ζωή (Eiser2004). 

 
- Τα περισσότερα ογκολογικά παιδιατρικά νοσοκομεία διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών 

υπηρεσιών, όπως κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους ή προγράμματα ψυχοθεραπείας μέσα από το 

παιχνίδι, τη ζωγραφική και το παραμύθι. Αναγνωρίζεται πως η ποιότητα ζωής μπορεί να συνυπάρχει 
με την εμπειρία της αρρώστιας (Eiser 2004). 

 

- Αυξημένο ενδιαφέρον δίνεται στις ανάγκες του παιδιού που πεθαίνει και της οικογένειας του 
(παρηγορητική φροντίδα – προγράμματα υποστήριξης της οικογένειας στο σπίτι - Hospice) 
(Eiser 2004).  

 

 

Η εμπειρία του καρκίνου οι και οι αντιδράσεις του άρρωστου παιδιού 
 

Τα παιδιά που νοσούν από καρκίνο κυριολεκτικά «βιάζονται» σωματικά αλλά και ψυχικά στο χώρο του 

νοσοκομείου, με χίλιες άσπρες στολές να τα περιτριγυρίζουν (άγνωστα πρόσωπα που ξαφνικά εισβάλλουν 
και ελέγχουν το σώμα τους), με απαιτήσεις και μεθόδους θεραπείας που προκαλούν απώτερες επιπλοκές, 

ατέλειωτο «πόνο» και το χρόνο που μοιάζει να μην έχει όρια: Πονάω, γιατί πονάω; Θα πονέσω;Πότε θα 

πάω σπίτι μου; Πότε θα τελειώσει; Πότε θα φάω;.... 
 



  
Στην εισβολή, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της αρρώστιας τα παιδιά αντιδρούν είτε παθητικά είτε 
ενεργητικά, καθώς βάλλεται η ακεραιότητα, το αίσθημα της ασφάλειας και η αυτονομία τους (΄πως αυτά 
την αντιλαμβάνονται ακόμα και μέσα στο πλαίσιο της εξάρτηση τους από τους γονείς τους), η αυτοεικόνα 
(ιδιαίτερα) και η ύπαρξη τους γενικότερα. Βιώνουν απώλειες, όπως ελέγχου και σωματικής ακεραιότητας. 

Το παιδί αντιδρά ενεργητικά δηλώνοντας κατάθλιψη, υπερκινητικότητα, άρνηση, αντίσταση, θυμό, 
βίαιη συμπεριφορά (σπρώχνουν και πετάνε πράγματα) ή χρησιμοποιώντας «κακές» λέξεις. 

Αντίθετα, μέσα στο χαμό τους, μερικά παιδιά δεν φέρουν καμία αντίσταση, εκδηλώνοντας παθητική 
συμπεριφορά όπως σιωπή και απόσυρση, αποτελώντας τους φαινομενικά «καλούς» ασθενείς. Και αυτό 

το φαινόμενο είναι μια καθαρά ψυχολογική αντίδραση που δεν θα πρέπει να παραβλέπεται. Μάλιστα, 
ηεσωστρεφής συμπεριφορά είναι τις περισσότερες φορές πιο επικίνδυνη από την εξωστρεφή και 

απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Για πολλά από αυτά τα παιδιά, όταν απουσιάζει η επικοινωνία, ‘’η αρρώστια 
είναι τιμωρία γιατί ήταν ‘κακά’ παιδιά’’. 
 

Οι ψυχολογικές αυτές αντιδράσεις δεν είναι παρά μηχανισμοί άμυνας για να μπορέσουν τα παιδιά να 
απαντήσουν στο άγχος και το φόβο που τα πνίγει: 
 
 

• για το «γνωστό»-«άγνωστο» της αρρώστιας 

• όταν η επικοινωνία μειονεκτεί σε σύγκριση με το επίπεδο κατανόησης τους 

• όταν οι ερωτήσεις τους μένουν αναπάντητες 

• για να φωνάξουν την ύπαρξη της ψυχής τους 

• για να εκδηλώσουν το άγχος των ίδιων των γονιών τους 

 

Η εμπειρία του καρκίνου οι και οι αντιδράσεις των γονιών 
 

Είναι αδύνατο να αναφερθεί κανείς στην ψυχοσωματική εμπειρία των παιδιών με καρκίνο χωρίς να 
περιγραφεί εκείνη των γονιών. 
 

Ο μπαμπάς καθόταν για πολύ ώρα με σκυμμένο κεφάλι. 

Η κορούλα του συνεχίζει να ανταποκρίνεται πολύ καλά στη θεραπεία αλλά τότε ήταν αρχές 

ακόμα. 
Ξαφνικά τον ακούω να με ρωτάει: Τελικά Άννα, υπάρχει Θεός; 
Έδωσα τη μόνη απάντηση που ειλικρινά έχω: Για μένα υπάρχει και Τον έχω για δύναμη. Δεν 

Του αποδίδω ούτε το καλό, ούτε το κακό. 
 Εκείνος με κοίταξε καλά-καλά 

κι’ εγώ άφησα τη σιωπή να κάνει τη δουλειά της… 
 



Το παιδί που νοσεί από καρκίνο συνιστά ένα φαινόμενο που φέροντας την απειλή θανάτου, είναι 
ασυμβίβαστο με τη φύση της ζωής όπως την γνωρίζουμε. Παράλληλα, αποτελεί ένα τα πιο ανατρεπτικά και 

στρεσογόνα γεγονότα στον κύκλο της ζωής μιας οικογένειας, όπου οι γονείς αδυνατούν να 
νοηματοδοτήσουν, πόσο μάλλον τα άρρωστα παιδιά και τα αδέρφια τους (Gorer 1965, cited in Rando 
1991). 
 

Οι γονείς, αμέσως μετά το σοκ της διάγνωσης, βιώνουν μια περίοδο σύγχυσης με έντονο υπαρξιακό 
άγχος και ίσως τη μεγαλύτερη κρίση της ζωής τους. Η Nancy Keene (1999) εύγλωττα καταθέτει πως το 

μυαλό της έμοιαζε να κάνει απεργία. Στη συνέχεια και κατά διαστήματα σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας 
του παιδιού τους, οι γονείς βρίσκονται κάτω από έντονο σωματικό, συναισθηματικό, οικονομικό και 

κοινωνικό άγχος. Αυτές οι περίοδοι κρίσης ακολουθούνται από περιόδους ‘κανονικότητας’. Το άγχος, 
όμως, της προοπτικής του θανάτου του παιδιού τους που συνοδεύει τη διάγνωση του καρκίνου τους 

ακολουθεί, άλλοτε σε μικρότερο και άλλοτε σε μεγαλύτερο βαθμό, καθόλη τη διάρκεια της ζωής του παιδιού 

τους. 
 

To γονικό άγχος εκδηλώνεται με φόβο, θυμό, απόγνωση, άρνηση, κούραση και σωματική αδυναμία, 
τύψεις και ενοχές, αλλά και έλλειψη επικοινωνίας με το σύντροφο, φόβο να αντιμετωπίσει τις ατέλειωτες 
ερωτήσεις του άρρωστου παιδιού, κοινωνική απομόνωση και άλλα. 
 

Την ίδια στιγμή, οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με την εμπειρία των υγιών παιδιών τους και παράλληλα 
καλούνται να τα στηρίξουν. 
 

Η εμπειρία του καρκίνου και οι αντιδράσεις των υγιών αδελφών 
 

Ο παιδικός καρκίνος είναι μια από τις πιο προκλητικές αρρώστιες που τα υγιή αδέλφια καλούνται 
να αντιμετωπίσουν (Sharpe & Rossiter 2002). 
 

• Τα αδέλφια που «ζουν στη σκιά του καρκίνου», βιώνουν δυσάρεστες αλλαγές στην 

οικογενειακή ζωή και στο συναισθηματικό τους κόσμο (Bluebond –Langner 1996). 
 

• Σύμφωνα με την Bluebond –Langner (1995, 1996), κατά τη διάρκεια της θεραπείας αυτά ζουν 

σε μια κατάσταση εντελώς διαφορετική από εκείνη των συνομήλικων τους. 
 

  
 

  
 

 



Μέσα στην οικογένεια τα υγιή αδέλφια βιώνουν: 
 

1. Τον οργανικό και συναισθηματικό πόνο του άρρωστου αδελφού. 
2. Την αλλαγμένη εικόνα του. 

3. Την απουσία του. 
4. Τη μελαγχολική και την αγχωμένη παρουσία των γονιών τους. 
5. Τη μακρόχρονη απουσία τους. 

6. Αλλαγή στη θέση που μέχρι τότε κατείχαν στην οικογένεια. 
7. Διαφορoποιημένη μεταχείριση. 
8. Διάκριση σε σχέση με το άρρωστο παιδί. 

9. Μετακινήσεις από το σπίτι τους στο σπίτι συγγενών. 
10. Αλλαγή στο ρόλο τους. 
11. Απογοήτευση (Bluebond-Langner 1996). 

 

Έξω από την οικογένεια τα υγιή αδέλφια βιώνουν: 
 

• Αρνητικές αντιδράσεις από το περιβάλλον των φίλων. 
• Περιορισμούς και διαταραχές στις κοινωνικές τους δραστηριότητες. 

 

(Bluebond-Lnagner 1996). 

 
Τα υγιή αδέλφια τις περισσότερες φορές αισθάνονται απόρριψη, νιώθουν μόνα, παραμελημένα, ενώ 
κάποια άλλα υπερπροστατευμένα (Bluebond-Lnagner 1995). Τα υγιή αδέλφια που δεν πληροφορούνται 

επαρκώς για τη φύση της αρρώστιας, την πορεία και την πρόγνωση της από τους γονείς τους, νιώθουν 
μπερδεμένα και προδομένα (Eiser 1993). Άλλα παιδιά αισθάνονται ενοχές ή γιατί αυτά είναι καλά ενώ το 

αδέλφι τους είναι πολύ άρρωστο ή γιατί πιστεύουν πως αυτά είναι η αιτία που το αδέλφι τους αρρώστησε, ή 

διότι πιάνουν τον εαυτό τους να δυσανασχετεί (‘θέλω να πεθάνει για να ησυχάσω’). Μάλιστα, αρκετά είναι 
εκείνα που θεωρούν πως αν αρρώσταιναν τα ίδια, οι γονείς τους θα τα αγαπούσαν πιο πολύ(Bluebond-
Lanagner 1996). Πολλά υγιή αδέλφια παρουσιάζουν κοινωνική και ακαδημαϊκή δυσλειτουργία. 

Σύμφωνα με έρευνες, η διαφοροποιημένη συμπεριφορά των γονιών σχετίζεται με μεγαλύτερες 
συγκρούσεις και αρνητική συμπεριφορά ανάμεσα στο άρρωστο παιδί και τα υγιή αδέλφια (Boer 1990) ή 
με δείγματα υπερβολικής αγάπης προς αυτό. Σε αντίθεση, άλλες έρευνες υποστηρίζουν πως παρόλες 

τις συναισθηματικές συγκρούσεις που βιώνουν τα υγιή αδέλφια, αυτά αλληλοστηρίζονται με το άρρωστο 
παιδί σ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης. Επικοινωνούν μεταξύ τους εκφράζοντας αμφιβολίες και φόβους για 

πράγματα που δεν θα τολμούσαν να συζητήσουν με ενήλικους. Μάλιστα, στις οικογένειες που υπάρχουν 

πολλά παιδιά, τα υγιή αδέλφια ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους. Τα μεγαλύτερα υγιή αδέλφια 
φροντίζουν τα μικρότερα, προσπαθώντας να μειώσουν το άγχος που τους προκαλεί η απουσία των 

γονιών τους (Eiser 1993). 
 



Στη έρευνα των Carpenter και Sahler (1991), σε 107 υγιή αδέλφια, για τα οποία οι γονείς είχαν αναφέρει 
πολύ καλή προσαρμογή στην αρχή και λίγο μετά τη διάγνωση της αρρώστιας του αδελφού ή της αδελφής, 

τα 61 υγιή παιδιά (57%) εκδήλωσαν στην πορεία της θεραπείας δείγματα παθολογικής συμπεριφοράς, 
όπως συναισθηματικές αντιδράσεις, αρνητική συμπεριφορά και συχνούς σωματικούς πόνους για να 
τραβήξουν τη προσοχή, μειωμένη ακαδημαϊκή προσπάθεια, απόσυρση ή επιθετικότητα, προβλήματα στον 

ύπνο και στη διατροφή, καθώς επίσης δείγματα παλινδρόμησης, όπως βραδινή ενούρηση. 
 

Τα υγιή αδέρφια αντιλαμβάνονται πως οι γονείς τους υποφέρουν και διαισθάνονται τη σοβαρότητα της 
αρρώστιας του αδερφού ή της αδερφής τους. Τα αδέρφια έχουν ανάγκη να επικοινωνούν συχνά με το 
άμεσο περιβάλλον τους και θέλουν να είναι ενεργά μέλη της ομάδας μητέρα-πατέρας που στηρίζει το 

άρρωστο αδέρφι τους. 
 

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της θεραπείας του καρκίνου στα παιδιά 
 

Ο καρκίνος προσβάλει το παιδί σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη περίοδο για τη σωματική, τη συναισθηματική και 
την κοινωνική του ανάπτυξη. Η αρρώστια και η θεραπεία επηρεάζουν την πνευματική και ψυχοκοινωνική 
ωρίμανση του παιδιού και επομένως δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη τους (Jankovic 

et al. 1999, Van Dongen- Melman & Sanders- Woudstra1986). 
 

0 έως 18-24 μηνών 
Σύμφωνα με τη θεωρία του Piaget (1954) στην ηλικία αυτή το παιδί βρίσκεται στο στάδιο της αισθησιο- 
κινητικής νοημοσύνης, όπου οι διανοητικές προσπάθειες βασίζονται σε απλές αισθητηριακές και κινητικές 

δραστηριότητες. Στη φάση αυτή, το παιδί σταδιακά συνειδητοποιεί την ύπαρξη του εξωτερικού- 
αντικειμενικού κόσμου. Σύμφωνα με τη θεωρία του Erikson (1967), αυτό βιώνει κρίσεις οι οποίες 

επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Στον πρώτο χρόνο 
της ζωής του, το παιδί αναπτύσσει το αίσθημα βασικής εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας, ανάλογα με την 

κάλυψη ή όχι των βασικών αναγκών του. Επομένως, η συνεχής μητρική φροντίδα είναι ουσιαστική. Στο 

στάδιο αυτό, το παιδί δεν έχει πραγματική αντίληψη για τη διάγνωση του καρκίνου. Ωστόσο η διάγνωση 
αυτή μπορεί να αλλάξει τη διαδικασία της ανάπτυξης της αυτογνωσίας του παιδιού. Συγκεκριμένα, 
διαταράσσεται η φυσιολογική διαδικασία της διαφοροποίησης του παιδιού από τη μητέρα, καθώς αυτό 

βιώνει τραυματικές εμπειρίες όπως ξαφνικό αποχωρισμό από τη μητέρα, επίπονες εξετάσεις κ.τ.λ 
(Hockenberry & Coody 1986). 
 

Μέχρι την ηλικία των δύο ετών, η συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού διακρίνεται από το 
στάδιο (Εrikson 1967) ανάπτυξης αυτονομίας ή αβεβαιότητας και ντροπής, όπου τα παιδιά προσπαθούν 

να ελέγξουν το περιβάλλον τους. Όμοια και σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης το παιδί δεν αντιλαμβάνεται τη 

σημασία και τη διάσταση του καρκίνου και δεν μπορεί να κατανοήσει την αιτία της τραυματικής αυτής 
εμπειρίας. Την ίδια στιγμή, δεν είναι σε θέση να διεκδικήσει την αυτονομία του (Pinkertonet al. 1994), με 
αποτέλεσμα να παρουσιάζει στοιχεία παλινδρόμησης στη συμπεριφορά του. Εκλαμβάνει, παράλληλα, τις 

θεραπευτικές διαδικασίες ως τιμωρία. 
 



2ο έως 4ο – 5ο έτος 
 
Στην περίοδο αυτή της συμβολικής σκέψης σύμφωνα με τον Piaget (1954), το παιδί σχηματίζει 
έννοιες, χωρίς όμως να έχει την ικανότητα να διακρίνει τις γενικές από τις ειδικές. Στην προσχολική 
ηλικία (3-5 ετών), κατά τον Erikson (1967), το παιδί περνά από το στάδιο ανάπτυξης πρωτοβουλίας 
ή ενοχής στην προσπάθεια του να ανεξαρτητοποιηθεί. Το παιδί στην ηλικία αυτή έχει ανεπτυγμένη 
φαντασία και έντονη αίσθηση της περιπέτειας και της περιέργειας. Συχνά αντιδρά με θυμό και 
γίνεται επιθετικό, καθώς η ζωή του διαταράσσεται από τη διάγνωση του καρκίνου. Σε αυτή τη φάση 
το παιδί θεωρεί πως προκάλεσε το ίδιο τον καρκίνο, φοβάται να κοιμηθεί και βλέπει εφιάλτες 
(Hockenberry & Coody 1986). 
  
 

6o έως 11ο έτος 
 
Η περίοδος της αντιληπτικής σκέψης, η οποία ξεκινά από το 4ο έτος της ζωής του παιδιού χαρακτηρίζεται 

από εμπειρική και απόλυτα συγκεκριμένη σκέψη. Το παιδί αποκτά ικανότητες και δεξιότητες και 
προϋποθέσεις για την επικοινωνία. Από το 7ο έως το 11ο έτος, το παιδί βρίσκεται στο στάδιο των 
συγκεκριμένων νοητικών ενεργειών, όπου είναι σε θέση να οργανώσει τη σκέψη του σχετικά με τα 

εξωτερικά αντικείμενα με λογική συνέπεια. Μπορεί πλέον να αξιολογήσει την άποψη των άλλων. 
 

Παραγωγικότητα ή ανεπάρκεια είναι το στάδιο της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης που 

περνά το παιδί σε αυτή την ηλικία (Erikson 1967). Το παιδί έχοντας αποκτήσει τη βασική εμπιστοσύνη, την 

αυτονομία και την πρωτοβουλία από τα προηγούμενα στάδια είναι πια ικανό να νιώθει παραγωγικό. Το 
παιδί ικανοποιείται όταν κάποιο έργο που ολοκληρώνει, παράλληλα ικανοποιεί και τις επιθυμίες των 
σημαντικών άλλων. Το παιδί που στην ηλικία αυτή παραμένει εξαρτημένο από τους γονείς του, δεν 

ενεργοποιείται και δεν αναπτύσσει νέες δεξιότητες, με αποτέλεσμα να νιώθει ανεπάρκεια και κατωτερότητα. 
Στη φάση αυτή η διάγνωση του καρκίνου απειλεί την αναπτυσσόμενη ανεξαρτησία, αυτονομία και αυτό- 
εικόνα και ταυτόχρονα διαταράσσονται οι κοινωνικές σχέσεις έξω από την οικογένεια (σχολείο, γειτονιά). Οι 

μεταβολές στη σωματική του εικόνα λόγω της αρρώστιας και της θεραπείας της μπορεί να προκαλέσουν 
αίσθημα ανασφάλειας και απομόνωσης. Αναρωτιέται για την αιτία της αρρώστιας και αδυνατεί να της 
αποδώσει νόημα. Συχνά νιώθει θυμό και απογοήτευση που τις περισσότερες φορές στρέφει προς τους 
γονείς του (Pinkerton et al. 1994, Hockenberry & Coody 1986). 
 

 

11ο –15ο έτος 

Η πρώιμη εφηβεία είναι η περίοδος των τυπικών νοητικών ενεργειών. Ο έφηβος αποκτά αφηρημένη 
σκέψη και μπορεί να σχηματίζει θεωρίες (Piaget 1954). 

 

 

 

 



Σύμφωνα με τον Erikson (1967) ο έφηβος αναφορικά με την συναισθηματική και κοινωνική του 
ανάπτυξη στην περίοδο αυτή βρίσκεται στο στάδιο της ταυτότητας ή σύγχυσης ρόλων. Ο έφηβος 
αναρωτιέται για τον εαυτό του, για τις αξίες του και για τα πιστεύω του και προσπαθεί να ορίσει 
τους ρόλους του, που όλα αυτά στοιχειοθετούν τη διαδικασία αναζήτησης της ταυτότητας του. Αν 
δεν τα καταφέρει πιθανόν να κυριευθεί από σύγχυση σχετικά με το ποιος είναι. Ιδιαίτερη σημασία 
μάλιστα έχει η κοινωνικοποίηση του με τους συνομήλικους του. Οι έφηβοι μπορούν να 
κατανοήσουν τι σημαίνει η διάγνωση του καρκίνου. Η αρρώστια αλλάζει τα μελλοντικά τους σχέδια 
και συνειδητοποιούν την πιθανότητα του θανάτου. Η αίσθηση απώλειας ελέγχου επιφέρει 
συναισθήματα θυμού, πίκρας, απογοήτευσης και κατάθλιψης (Folley et al.1993). 
 

 
 

Οι συνέπειες στο παιδί που ζει με τον καρκίνο, άμεσες και έμμεσες, απαιτείται να εκτιμηθούν 
έγκαιρα με ιδιαιτερότητα, διακριτικότητα και διορατικότητα. Αν δεν αντιμετωπιστούν με συνέπεια, 
δυσχεραίνεται η προσαρμογή του παιδιού στην αρρώστια και στη θεραπεία της, διαταράσσεται η 
συναισθηματική και η γνωστική ανάπτυξη και παράλληλα διακυβεύεται η ψυχοκοινωνική 
αποκατάσταση του παιδιού και της οικογένειας του.  
 

  

Ψυχοκοινωνική στήριξη 
 

Ιατρονοσηλευτική 
 

Ψυχολογική 
 

Θεραπευτική 
Δυναμική = Φροντίδα & Ίαση 

Κοινωνική 
  
 

 

Διεπιστημονική Στήριξη 
 

Η παρουσία των ιατρών, νοσηλευτών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και πνευματικών στο 
πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής παρέμβασης θα πρέπει να είναι συντονισμένη, ώστε η ατμόσφαιρα 
της στήριξης του παιδιού και της οικογένειας του να χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη, οικειότητα 
και ασφάλεια (Jankovic et al.1999).  
 

 

 
 
 
 



Σκοπός 

Κύριος στόχος της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ως ο συνδυασμός ιατρικής, νοσηλευτικής, ψυχολογικής 
και κοινωνικής ποιοτικής προσφοράς είναι: 
 
 

1. Να μπορέσει το άρρωστο παιδί και η οικογένεια του να μάθουν να ζουν με την αρρώστια που 
λέγεται καρκίνος στο παιδί. 

2. Το παιδί με καρκίνο πρέπει να μεγαλώνει μέσα σε ένα θετικό και όσο γίνεται φυσιολογικό 
περιβάλλον. 

3. Το κλίμα της απαισιοδοξίας που το περιβάλλει να αντικατασταθεί από μια αίσθηση ζωής, όπως είναι 
αυτή που πηγάζει από την ενεργητική προσφορά και υποστήριξη. 

4. Τα παιδιά με καρκίνο πρέπει να μπορούν να μεγαλώνουν και να ωριμάζουν ‘φυσιολογικά’ στο 
πλαίσιο των δυνατοτήτων τους και αυτών της οικογένειάς τους (φυσικές, κοινωνικές, οικονομικές και 
πολιτισμικές) και να απολαμβάνουν προνόμια, δικαιώματα και υπευθυνότητες που παρέχονται στα 

υγιή παιδιά. 

5. Τα υγιή αδέρφια να μεγαλώνουν και να ωριμάζουν στην ίδια γραμμή προτεραιότητας με το άρρωστο 

παιδί. 

 

Προϋποθέσεις 
 

Προϋποθέσεις για την αποτελεσματική ψυχοκοινωνική στήριξη του παιδιού και της οικογένειας είναι: 
 

 Η γνώση πως η «αποδοχή» της τραυματικής εμπειρίας του καρκίνου από το γονιό, το άρρωστο 

παιδί ή το υγιές αδέρφι δεν είναι μία αυτόματη διαδικασία, αλλά μια διεργασία που περνάει από 

στάδια, όπου το άτομο δοκιμάζεται και αμφιταλαντεύεται. Αποδοχή και αντίσταση /πάλη μέχρι το 
ποθητό αποτέλεσμα είναι οι αντιδράσεις που καλείται να ενισχύσει το προσωπικό υγείας και όχι 

αποδοχή και υποταγή. 

 

 Η γνώση της πραγματικότητας του παιδιού (Bartholome, 1995). Ένα φαινόμενο που 

αντιμετωπίζουν το προσωπικό υγείας και ιδιαίτερα οι γονείς που στηρίζουν το άρρωστο παιδί με 

καρκίνο και τα αδέλφια του είναι το γεγονός ότι τα παιδιά ζούνε σε μια δική τους πραγματικότητα 
πολύ διαφορετική από τη γονική. Η κατανόηση αυτής της πραγματικότητας είναι η γέφυρα ανάμεσα 
στους δύο κόσμους που βοηθάει τους γονείς να καταλάβουν τα παιδιά τους και να αντιμετωπίσουν 

τα προβλήματά τους και τις ανάγκες τους, τόσο στην ομαλή καθημερινότητα όσο και στην περίοδο 
μιας χρόνιας και απειλητικής για τη ζωή αρρώστιας. Συγκεκριμένα: H ταυτότητα του παιδιού 



εξελίσσεται πολύ αργά και σπάνια ολοκληρώνεται ή και ανακαλύπτεται πριν το τέλος της εφηβείας 
(Bartholome 1995). 

 Ο κόσμος των παιδιών αιωρείται ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη φαντασία. Ενώ για τους 
μεγάλους αυτές είναι δύο διακριτές οντότητες δεν συμβαίνει το ίδιο για τα παιδιά ακόμα και στην 

ηλικία των εννέα χρόνων. Το παιδί, που για παράδειγμα ονειρεύεται ένα τέρας κάτω από το κρεβάτι, 
ζητάει από το γονιό να ψάξει εκεί για σιγουριά. 

 Η ιδέα της πιθανότητας και αυτή του τυχαίου γεγονότος, κάτι δύσκολο και για μας τους ίδιους να 
εντάξουμε στην καθημερινότητα της ζωής μας, εκλείπουν σχεδόν τελείως από τον κόσμο των 
παιδιών. Γι’ αυτά, τα πράγματα δεν συμβαίνουν έτσι τυχαία αλλά έχουν συγκεκριμένη αιτία. Ένα 

αδέλφι, για παράδειγμα, μπορεί να πιστεύει πως αυτό είναι η αιτία που αρρώστησε τόσο σοβαρά ο 
αδελφός του, γιατί τον είχε χτυπήσει δυνατά την προηγούμενη. Άλλο, που ήταν πολύ άτακτο και είχε 
γίνει η αιτία να τσακωθούν οι γονείς του, πιστεύει πως για τιμωρία το έχουν αφήσει μόνο του με τη 

γιαγιά ή τη θεία, ενώ και οι δύο γονείς του είναι στο νοσοκομείο με το άρρωστο αδελφό για τόσο 
πολύ καιρό. 

 Ο εγωκεντρισμός των παιδιών διαφέρει από αυτόν των μεγάλων. Εγωκεντρικός είναι αυτός που 
ασχολείται με ένα διαμορφωμένο γι’ αυτόν «εγώ». Δεν σημαίνει πάντα πως αυτός είναι το επίκεντρο 
μιας κατάστασης. Τα παιδιά δεν έχουν τέτοια επιλογή. Γι’ αυτά, τα πάντα σχετίζονται με τα 

συναισθήματα τους, τις σκέψεις τους, τις ιδέες τους και τις πράξεις τους. Εάν η μαμά, για 
παράδειγμα κλαίει, το παιδί αισθάνεται ότι αυτό έχει κάνει κάτι κακό. 

 Τα παιδιά διαφέρουν στο πως αυτά εκλαμβάνουν την αίσθηση του χρόνου. Ένα παιδί πέντε ή και 
έξι ετών δεν μπορεί να δει τη διαφορά ανάμεσα σε δύο εβδομάδες και δύο μήνες. Για το παιδί είναι 
απλά πολύς καιρός. Επίσης ο χρόνος για το παιδί έχει σχέση με το παρόν. Το ¨σε λίγο¨ σημαίνει 

τώρα. Τέλος, πέρα από τη δυσκολία να εκλάβουν τη γραμμική πρόοδο του φυσικού χρόνου, τα 
παιδιά, ακόμα και στην ηλικία των δέκα, δεν αντιλαμβάνονται όπως οι μεγάλοι την ιδέα του 
προσωπικού χρόνου, αυτού της ¨μιας ολόκληρης ζωής, πόσο μάλλον της αιωνιότητας. 

Ø Η γνώση της εμπειρίας του παιδιού 

«Η πραγματικότητα του παιδιού εξελίσσεται σταδιακά και διαμορφώνεται θετικά ή αρνητικά μέσα στο 

άμεσο περιβάλλον του και μέσα από τις εμπειρίες που βιώνει σε αυτό» 

(Bluebond-Langner1996). 
 

Για να είναι αποτελεσματική η αντιμετώπιση και η στήριξη των υγιών αδελφών, για να γίνει γνωστό αυτό 
που ξέρουν και εκείνο που τα απασχολεί, είναι φανερό πως πρέπει, πέρα από την ηλικία και το γνωστικό 
τους επίπεδο, να ληφθούν υπόψη, κύρια, οι εμπειρίες τους και να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο 

αυτά τις αντιλαμβάνονται και τις εκφράζονται στη χρόνια και απειλητική αρρώστια του καρκίνου. Έρευνες 
έχουν δείξει πως τα υγιή αδέλφια εκδηλώνουν την αντίληψη τους ως προς τη σοβαρότητα της αρρώστιας 
και φανερώνουν τα συναισθήματά τους και τις ανάγκες τους μέσα από το παιχνίδι, τη ζωγραφική και τη 

λεκτική έκφραση (Bluebond-Langner 1996). 
 



 
 

Θα πρέπει: 
 

- Η συλλογική στήριξη να ξεκινά από την πρώτη στιγμή της ενημέρωσης και να συνεχίζεται σε όλη τη 

διάρκεια της πορείας της αρρώστιας (θεραπεία, θεραπεία συντήρησης και επανέλεγχος), να αγκαλιάζει 
την οικογένεια ως σύνολο, αλλά και κάθε μέλος της με ιδιαιτερότητα και να δύναται να συνεχίζεται 

ανάλογα με τις ανάγκες. 
 

- Να παρακολουθείται η οικογένεια ως μονάδα, 
 

- Να αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά οι συναισθηματικές ανάγκες: 
 

(α) του άρρωστου παιδιού (που εκφράζονται μέσα από το παιχνίδι, τη ζωγραφική, τις 

συνεντεύξεις) 
 

(β) των υγιών αδερφών (που εκφράζονται μέσα από το παιχνίδι, τη ζωγραφική, τις συνεντεύξεις) 
 

(γ) της μάνας 
 

(δ) του πατέρα 
 

(στ) των μελών του υποστηρικτικού δικτύου της οικογένειας. 
 

- Να λαμβάνονται υπόψη οι μηχανισμοί άμυνας της οικογένειας σε προηγούμενη κρίση και να 

αξιολογείται η αποτελεσματικότητα τους. 

 
- Να λαμβάνεται υπόψη η μορφή της οικογένειας (π.χ μονογονεϊκή) και οι διαπροσωπικές 

σχέσεις μεταξύ των μελών (ομαλές ή όχι). 
 

- Να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίζεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
ποιότητας ζωής σε όλη την πορεία της αρρώστιας και για όλα τα μέλη. 

 

- Οι παρεμβάσεις προς τους γονείς να γίνονται με βάση το εκπαιδευτικό, πολιτισμικό και 

κοινωνικό τους υπόβαθρο. 
 



- Οι παρεμβάσεις προς τα παιδιά να γίνονται με βάση το αναπτυξιακό τους στάδιο (π.χ 

πληροφόρηση). 
 

- Για τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας που παρακολουθεί και στηρίζει το παιδί και την 
οικογένεια του να υπάρχει πρόγραμμα ψυχοθεραπευτικής στήριξης, ώστε να 
προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 

 
 

Παρεμβάσεις 
 

Σύμφωνα με την Eiser (2004), οι αντιδράσεις των παιδιών είναι στενά συνδεμένες με εκείνες των γονιών και 
των αδελφών τους στην πορεία της ασθένειας. Επομένως, η ψυχοκοινωνική παρέμβαση δεν μπορεί να 
είναι αποτελεσματική εφόσον δεν συμπεριληφθεί ολόκληρη η οικογένεια στον προγραμματισμό και στην 

εφαρμογή της. Παράλληλα, η παρέμβαση θεωρείται ολοκληρωμένη όταν συνεχίζεται μετά την ολοκλήρωση 
της θεραπείας, στοχεύοντας στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση του παιδιού και της οικογένειας του. 
 

1. Ενισχύονται οι γονείς στην προσπάθειά τους (Keene 1999): 
 

(α) Να υιοθετήσουν εκείνη τη φιλοσοφία ζωής που τους ταιριάζει και θα τους βοηθήσει να 
αποδεχτούν τη διάγνωση και να αντεπεξέλθουν στις πιθανές συνέπειες της, 
 

(β) να επαναπροσδιορίσουν το νόημα της ζωής που η καθημερινότητα, πριν από το κτύπημα της 
αρρώστιας του παιδιού, ίσως είχε διαβρώσει, 
 

(γ) να μπορούν να βρίσκουν συνεχή στήριξη για βοήθεια ο ένας από τον άλλον ή από άτομα μέσα 
στο άμεσο περιβάλλον τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δύναμη που μπορούν να αντλήσουν μέσα 

από τα μάτια του άρρωστου παιδιού τους, 
 

(δ) να επικοινωνούν, να πληροφορούν και να στηρίζουν συναισθηματικά το άρρωστο παιδί αλλά και 
τα αδέρφια του, καθόλη τη διάρκεια της αρρώστιας σύμφωνα με την ηλικία και το επίπεδο ανάπτυξής 
τους, 
 

(ε) να χρησιμοποιούν τα δικά τους αποθέματα προσαρμογής στις συνεχείς στρεσογόνες περιστάσεις 

που τους κατακλύζουν, 
 

(στ) να διατηρούν την ελπίδα τους, καθώς η ελπίδα διατηρεί τη θέληση για ζωή, την πίστη για ένα 

καλλίτερο αύριο και ενισχύει τη δύναμη να αντεπεξέρχονται τις αντιξοότητες της θεραπείας, 



 

(ζ) να αντιμετωπίσουν το άρρωστο παιδί. Το άγχος και η στενοχώρια τους δεν πρέπει να εκδηλώνεται 
μπροστά στο παιδί. Τα μικρά παιδιά μιμούνται και εκφράζουν το γονικό άγχος. Τα μεγαλύτερα θέλουν 
μετά από λίγες μέρες να βλέπουν τη μητέρα τους όμορφη όπως αυτά την έχουν συνηθίσει. Στην 

αντίθετη περίπτωση μελαγχολούν εκλαμβάνοντας τη διάθεση της μητέρας ως σοβαρότητα της 
αρρώστιας. 
 

(η) να κατανοήσουν τα αρνητικά στοιχεία της υπερπροστασίας (π.χ δώρα, απομόνωση) που νιώθουν 
και τις συνέπειες της στην ίαση και στην αποκατάσταση του παιδιού. Η θέσπιση ορίων και κανόνων 
από τους γονείς προς το άρρωστο παιδί, αλλά και τα υγιή αδέρφια είναι σημαντική για την 

προσαρμογή των παιδιών συνολικά. 
 

(θ) να πληροφορούν και να προετοιμάζουν το άρρωστο παιδί τους σχετικά με τις ιατρονοσηλευτικές 
παρεμβάσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσει ανάλογα με τις αντιδράσεις του, 
 

(ια) να επικοινωνούν με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έτσι ώστε να αποφεύγουν τις εικασίες 
και να συγχρονίζονται με την πραγματικότητα. 
 

(ιβ) να επιβεβαιώνονται πως και το υγιές παιδί τους περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της 
υποστήριξης. 

 

 
 

2. Ενισχύεται το άρρωστο παιδί στη προσπάθεια του (Keene 1999): 
 

(α) Να αφομοιώσει τις πληροφορίες σχετικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία και να κατανοήσει την 
εμπειρία του. Η ενημέρωση και η πληροφόρηση του παιδιού θα πρέπει να γίνονται χωρίς να 

αποκρύπτονται στοιχεία, με βάση την πραγματικότητα και ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο της 
ωρίμανσης του, 

 

(β) να ωριμάσει μέσα από αυτήν, 
 

(γ) να εκδηλώνει ελεύθερα τα συναισθήματα του και να τα χειρίζεται, 
 

(δ) να συμμορφώνεται στο θεραπευτικό σχήμα και να προετοιμάζεται ψυχολογικά για τις 
ιατρονοσηλευτικές πράξεις, 
 



(ε) να αντεπεξέρχεται στις παρενέργειες της θεραπείας, 
 

 Το θέμα του χειρισμού των παρενεργειών όπως πόνος, ναυτία, εμετός είναι ένα πολύ 
σημαντικό ζήτημα στην ψυχοκοινωνική αντιμετώπιση του παιδιού (Jankovic et al. 1999). Την 

ίδια στιγμή, η προσπάθεια θα πρέπει να στοχεύει την εξασφάλιση ήρεμου θεραπευτικού 
περιβάλλοντος, όπου το παιδί θα νιώθει ασφάλεια και οικειότητα. Μορφές ψυχοθεραπευτικής 
παρέμβασης προς αυτή την κατεύθυνση είναι η θεραπεία μέσα από την τέχνη (π.χ 

ζωγραφική), το παιχνίδι και το παραμύθι (Keene 1999)  
 

 Ένα άλλο σημαντικό θέμα για το άρρωστο παιδί- μαθητή, είναι φόβος της διακοπής της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, λόγο της απειλής της χρονιότητας της αρρώστιας. Είναι σημαντική 
η διαβεβαίωση πως δεν θα χάσει τη χρονιά του. Για το λόγο αυτό, το παιδί θα πρέπει να 
ενισχύεται να συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχεται στο νοσοκομείο. Αυτή η 

διαδικασία δίνει στο παιδί την αίσθηση της καθημερινότητας και της φυσιολογικής πορείας των 
πραγμάτων, αλλά και το απαραίτητο για το συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης του αίσθημα 
επάρκειας και παραγωγικότητας.  

 

  
 

3. Ενισχύονται τα υγιή αδέλφια: 
 

(α) Να κατανοήσουν την αρρώστια του αδελφού τους, 
 

(β) να είναι ενεργητικοί παράγοντες στη στήριξη του άρρωστου αδελφού τους (π.χ επισκέψεις), 
 

(γ) να πληροφορούνται και να εισακούγονται, 
 

(δ) να προσαρμοστούν στις ανάγκες και τους περιορισμούς της νέας κατάστασης, 
 

(ε) να εκφράζουν τα συναισθήματα τους. 
 

 Η προσαρμογή των υγιών αδελφών στην εμπειρία της αρρώστιας δεν είναι πάντα αρνητική. 

Σύμφωνα με έρευνες, με επαρκή στήριξη ορισμένα βιώματα της εμπειρίας των υγιών αδελφών 
είναι δυνατόν να τα βοηθήσουν να καλυτερεύσουν τον τρόπο που κατανοούν τους άλλους, 
δίνοντας τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και αποδοχή (Parmelee 1986, 

Horwitz & Kazak 1990, Bluebond-Langner1996,Labay, 2004). 
 

  



 

Υποτροπή και Τελικό στάδιο 

 

Η πορεία της αρρώστιας δεν έχει πάντα την ποθητή εξέλιξη… 

 

Η υποτροπή είναι πιο οδυνηρή από τη διάγνωση. Οι γονείς ξέρουν καλά πως η κατάσταση είναι πολύ 
σοβαρή. Ο θυμός ξαναγυρίζει. Η ψυχοκοινωνική παρέμβάση εντείνεται για όλη την οικογένεια. Τα πρώτα 
θετικά αποτελέσματα της επανεφόδου της θεραπείας (εντατική θεραπεία) επαναφέρουν την ΕΛΠΙΔΑ, οπότε 

η οικογένεια βρίσκει πάλι το ρυθμό της γύρω από το άρρωστο παιδί. 
 
Το τελικό στάδιο χαρακτηρίζεται από οδύνη. Το συναίσθημα αυτό ξεκινάει από το ιατρονοσιλευτικό 

προσωπικό. Η ανακοίνωση προς τους γονείς είναι ιδιαίτερα ψυχοφθόρος για τον ιατρό που έχει αναλάβει 
την ευθύνη, καθώς η ελπίδα που σημαδεύει τη ζωή έχει χαθεί. Οι γονείς παραπαίουν μεταξύ οδύνης και 
χαμού: Τι σημαίνει αυτό; Τι μου λέτε τώρα; Εννοείτε πως το παιδί μου θα πεθάνει; 
 
Στο τελικό στάδιο ζωής του παιδιού βασικό ρόλο στη ψυχοκοινωνική παρέμβαση έχει η ψυχολογική 
υποστήριξη του άρρωστου παιδιού και της οικογένειας. Συγκεκριμένα, στόχος της παρέμβασης είναι η 

αντιμετώπιση και ο χειρισμός: 
 

(α) συναισθημάτων εγκατάλειψης από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που συχνά βιώνουν οι γονείς, 

όταν οι προσπάθειες της ομάδας περιορίζονται στην παρηγορητική φροντίδα του άρρωστου παιδιού 
και στη διαχείριση του πόνου. 

 

(β) της αποδοχής από τους γονείς πως ο καλύτερος χώρος για να διασφαλιστεί η ποιότητα ζωής του 
παιδιού στο στάδιο αυτό είναι το οικείο περιβάλλον του σπιτιού τους. 
 

(γ) του θρήνου των γονιών για τις χαμένες ελπίδες και τα ανικανοποίητα όνειρα τους 
(προπαρασκευαστικό θρήνος). Η υποστηρικτική παρέμβαση στο στάδιο αυτό εστιάζεται στην 

προσπάθεια των γονιών να αποεπενδύσουν σταδιακά από τις δικές τους προσδοκίες και να 
επενδύσουν στην πραγματικότητα του παιδιού τους και να της αποδώσουν νόημα. 
 

(δ) τα ερωτηματικά και της απορίες του άρρωστου παιδιού και των υγιών αδελφών. 
 

  
Η υποστήριξη συνεχίζεται μέχρι το θάνατο του παιδιού και μετά από αυτόν. 
 

  
 



Άλλες Πηγές Ψυχοκοινωνικής Στήριξης 

• Φιλανθρωπικοί σύλλογοι, όπως η Φλόγα και η Ελπίδα που διαθέτουν ξενώνες που 
αγκαλιάζουν το παιδί και την οικογένεια του από την περιφέρεια. 

• Παγκόσμιοι υποστηρικτικοί σύλλογοι, όπως Κάνε μια ευχή και Πέρα από το φεγγάρι, που στόχο 
έχουν να δώσουν χαρά στο παιδί. 

• Κατασκηνώσεις για παιδιά με νεοπλασματική νόσο, όπως το Barretstown στην Ιρλανδία. 

 
Με τη σωστή συλλογική, ενεργητική προσφορά για στήριξη δεν θα υπάρχουν τελικά «αντίο» στο 
χώρο του παιδικού καρκίνου. Θα υπάρχουν πάντα αγκαλιές, ζεστά χαμόγελα, ανοικτή καρδιά και 
ατέλειωτα θυμάμαι. 
 

Σαν άλλος Προμηθέας Δεσμώτης, το άρρωστο παιδί είναι σύμβολο ελπίδας και δύναμης αλλά και 

αξιοπρέπειας και ηρωισμού. 
 

  
Σ’ αυτό το παιδί οφείλουμε το νόημα της ζωής και αυτό μας διδάσκει τον τρόπο να τη ζούμε.  
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