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Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ  
κατά το διάστημα Νοεμβρίου 2017 – Δεκεμβρίου 2018 

(εκτός Μαΐου & Αυγούστου2018) 

 

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα και τα πορίσματα της αξιολόγησης της δράσης 
του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» από 
την έναρξη των δραστηριοτήτων του, το Νοέμβριο 2017, έως το Δεκέμβριο 2018. Στόχος της 
έκθεσης αυτής είναι να κοινοποιήσει σε όλους τους ενδιαφερομένους την επίδραση των 
προγραμμάτων του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ στους αποδέκτες αυτών.  

Στόχοι και δραστηριότητες του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ 

Το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ προσφέρει ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους ογκολογικούς ασθενείς και 
στις οικογένειές τους μέσα από προγράμματα δημιουργίας, τέχνης και ενημερωσης, τα 
οποία παρέχει σε ειδικά διαμορφωμένο και φιλόξενο χώρο μέσα στο νοσοκομείο. Εκεί οι 
ωφελούμενοι μπορούν: 

• να χαλαρώνουν, 

• να κάνουν ειδικές ασκήσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις δυνατότητές τους 

• να επιλέγουν τη δραστηριότητα ή τη συμπληρωματική θεραπεία που τους 
ενδιαφέρει, 

• να ενημερώνονται για τρόπους σωματικής και ψυχικής φροντίδας, 

• να κοινωνικοποιούνται και να μοιράζονται κοινές εμπειρίες και σκέψεις, 

• να αποκτούν νέες δεξιότητες, 

• να ψυχαγωγούνται, 
• να ενισχύσουν το αίσθημα του ελέγχου και της επιλογής. 

Προγράμματα  προσφέρονται και στα δωμάτια των κλινικών και στον χώρο αναμονής της 
Ημερήσιας Νοσηλείας. 

Έκταση προγραμμάτων  

Ο συνολικός αριθμός των συμμετοχών στις δραστηριότητες του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ  κατά το 

εξεταζόμενο διάστημα είναι 1.212, εκ των οποίων ποσοστό 60% συμπλήρωσε 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για την δραστηριότητα στην οποία έλαβε μέρος.  Έχουν 
προσφερθεί 277 συνεδρίες και τα είδη των προγραμμάτων ενδεικτικά είναι: 
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χειροτεχνίες/κατασκευές, ζωγραφική, ασκήσεις γιόγκα, αρωματοθεραπεία, εικαστική 
ψυχοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, ενημέρωση για στοματική υγιεινή, διατροφή, περιποίηση 
προσώπου και διορθωτικό μακιγιάζ. 

Έρευνα πίσω από τη δράση του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ  

Η παραδοσιακή ιατρική ασχολήθηκε συστηματικά με την ίαση του σώματος. Ωστόσο, η 
ολοκληρωμένη προσέγγιση του ασθενούς (σώμα, ψυχή και νους) κατέστη αναγκαία για την 
καλύτερη αντιμετώπιση της κάθε ασθένειας. Στα μέσα του 20ου αιώνα προετοιμάζεται το 
έδαφος για την ψυχοσωματική ιατρική (Dunbar και Alexander) καταρρίπτοντας έτσι το 
δυιστικό μοντέλο της ασθένειας που υποστηρίζει ότι το σώμα και η ψυχή δεν 
αλληλεπιδρούν. Υπάρχει πλέον μια άρρηκτη σύνδεση μεταξύ εγκεφάλου, συμπεριφοράς και 
ανοσολογίας (Brain, Behaviour and Immunity, Vol 53, March 2016), ενώ το χρόνιο άγχος, το 
stress, ο θυμός και η κατάθλιψη επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος. 

Συγκεκριμένα, οι ογκολογικοί ασθενείς και οι οικογένειές τους, λόγω της φύσης της 
ασθένειας και της θεραπείας της, βιώνουν πολύ αυξημένο επίπεδο στρες,  αντιμετωπίζοντας 

πολλά προβλήματα σε κάθε πτυχή της ζωής τους. Η νόσος και η θεραπεία επιφέρουν 

αλλαγές στην εμφάνιση, εξάντληση, πόνο, επιπτώσεις στη μνήμη και στη συγκέντρωση, 
δυσκολία στο διάβασμα, απομόνωση, φοβίες, στιγματισμό και πολλές άλλες παρενέργειες 
και κοινωνικά επακόλουθα. 

Ψυχοσωματικές θεραπείες που έχουν αποδεδειγμένα προσφέρει ευεργετικά αποτελέσματα 
είναι ενδεικτικά: η άσκηση, η ενδεδειγμένη διατροφή, η εργοθεραπεία, οι μέθοδοι 
χαλάρωσης και οι τεχνικές για τον ύπνο, η μουσική, η ζωγραφική, η γιόγκα και ο διαλογισμός. 

Οι ευεργετικές αλλαγές που επιφέρουν οι παρεμβάσεις αυτές αναπτερώνουν το ηθικό των 
ασθενών, τους δίνουν δύναμη να ακολουθήσουν τη συχνά πολύπλοκη θεραπευτική αγωγή 
με καινούργια αισιοδοξία και αντοχή, τους βοηθούν να λάβουν υποστήριξη και συμβουλές 
από άλλα άτομα με παρόμοιες εμπειρίες και έτσι να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι σε αυτή τη 
δύσκολη στιγμή, καθώς και να νιώσουν αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο. 

Διαπιστώσεις 

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα από τα πορίσματα των ερωτηματολογίων που οι 
συμμετέχοντες συμπλήρωσαν: 

1. Ευχαρίστηση/Χαλάρωση. Στην ερώτηση «Τι σας ευχαρίστησε περισσότερο στον 
χρόνο που περάσατε σήμερα μαζί μας», το 50% δήλωσε ότι «Κάνω μέσα στο 
νοσοκομείο κάτι που μου αρέσει», ενώ το 65% δήλωσε ότι «Χαλαρώνω». 

2. Αλλαγή της εικόνας του νοσοκομείου. 



Σ ε λ ί δ α  | 3 

 

Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ | Νοέμβριος 2017 – Δεκέμβριος 2018 

 

• Επέστρεψαν στο νοσοκομείο για να παρακολουθήσουν ξανά κάποια από 
αυτά τα προγράμματα, καθώς στο χώρο του νοσοκομείου συμμετέχουν σε 

δράσεις που τους γεμίζουν θετικά συναισθήματα. 
• Πολλοί δήλωσαν ότι τα προγράμματα τους βοηθούν να «αποδράσουν» νοητά 

από το νοσοκομείο και τους κάνουν να αισθάνονται ότι δεν αντιμετωπίζονται  
μόνο ως ασθενείς. 

3. Το πρόγραμμα είχε μεγάλη απήχηση ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Το 81%  

δήλωσε πως οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν τους άρεσαν «Πάρα πολύ», 
το 15%  «Πολύ»,  το 4%  «Αρκετά», ενώ κανείς δεν απάντησε «Λίγο» ή «Καθόλου». 

4. Ανταπόκριση στις ανάγκες των ασθενών. Πολλοί ασθενείς και συνοδοί ζήτησαν να 
προσφέρονται οι δραστηριότητες της εικαστικής ψυχοθεραπείας, της 
μουσικοθεραπείας, της αρωματοθεραπείας και της γιόγκα, στα δωμάτια των κλινικών 

και εμείς ανταποκριθήκαμε αμέσως σε αυτό το αίτημα. Επίσης, υπήρξαν πολλοί που 
ζήτησαν ενημερωτικά φυλλάδια για την αρωματοθεραπεία και για τις ασκήσεις που 
αφορούν τις αρθρώσεις, τα μάτια και τις αναπνοές χαλάρωσης στο πλαίσιο της 
γιόγκα, καθώς και γραπτές οδηγίες για τις τεχνικές χειροτεχνίας, ώστε να 
απασχολούνται δημιουργικά τις ώρες και μέρες που δεν διατίθονται δραστηριότητες. 

5. Ικανότητα και αίσθημα προσφοράς. Πέρα από την ευχαρίστηση τη στιγμή της 
συμμετοχής στην δραστηριότητα, καλλιεργείται η αίσθηση της παραγωγικότητας και 
της προσφοράς, σε μια περίοδο της ζωής τους που αισθάνονται ότι επιβαρύνουν και 
εξαρτώνται από την οικογένειά τους ή/και από άλλους ανθρώπους. Στα πλαίσια της 
χειροτεχνίας, πολλοί ασθενείς έφτιαξαν με μεράκι αντικείμενα για να τα δωρίσουν σε 
αγαπημένα τους πρόσωπα και πολύ συχνά στους νοσηλευτές τους.  

6. Αναγνώριση από το περιβάλλον τους. Μέσα στην ανασφάλεια που προκαλεί η 
ασθένεια αλλά και στις σωματικές δυσλειτουργίες που αυτή επιφέρει, είναι 
σημαντικό οι ασθενείς να αισθάνονται ότι μπορούν να δημιουργήσουν κάτι όμορφο 
το οποίο επικροτούν οι άλλοι ασθενείς, οι συνοδοί τους, το ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό. Οι συμμετέχοντες στη δραστηριότητα της ζωγραφικής εξέφρασαν μεγάλη 
ικανοποίηση όταν είδαν το έργο τους αναρτημένο στις συνθέσεις ζωγραφικής που 
τοποθετήσαμε στις κλινικές. 

7. Δυνατότητα έκφρασης, επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης. Μέσω των 
δραστηριοτήτων και των ψυχοθεραπευτικών συνεδριών, δίνεται η ευκαιρία στους 
συμμετέχοντες να εκφράσουν συναισθήματα και σκέψεις που ίσως κρατούν μέσα 
τους για να μην «επιβαρύνουν» επιπλέον είτε τον ασθενή είτε την οικογένεια. Το 44% 

των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι δραστηριότητες του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ τους έδωσαν τη 
δυνατότητα να επικοινωνήσουν με άλλους ανθρώπους. Η συμμετοχή σε συλλογικές 

δραστηριότητες με κοινό στόχο, όπως η κατασκευή κουβέρτας από 28 ασθενείς και 
συνοδούς, αναδείχθηκε με επιτυχία ως μέσον καλύτερης επικοινωνίας και 
κοινωνικοποίησης. Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι αυτές οι δράσεις συχνά 
νοηματοδοτούν την παραμονή τους στο νοσοκομείο και τους ενθαρρύνουν να θέτουν 
βραχυπρόθεσμους στόχους και να παίρνουν ικανοποίηση από την υλοποίησή τους.  
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8. Ενημέρωση των συμμετεχόντων για το πώς να φροντίζουν καλύτερα τον εαυτό τους 

μέσα από παρουσιάσεις για τη διατροφή, τη στοματική υγιεινή και το διορθωτικό 

μακιγιάζ. Ποσοστό 60% επικροτεί το περιεχόμενο της ενημέρωσης και τους εισηγητές 
της, ενώ αρκετοί επισήμαναν ότι τους άρεσε η συζήτηση και η διαδραστική μορφή 
του προγράμματος. Κατά τις συζητήσεις για την υγιεινή διατροφή και τη στοματική 
υγιεινή, κρατούσαν σημειώσεις και ζητούσαν επεξηγήσεις και περισσότερες 
πληροφορίες. 

9. Ενημέρωση για τις διαθέσιμες συμπληρωματικές θεραπείες που μπορούν να 
βοηθήσουν στην καλύτερη διαχείριση της νόσου και της θεραπείας, μέσω της 
βιωματικής γνώσης. Αρκετοί συμμετέχοντες δήλωσαν πως δε γνώριζαν την ύπαρξη 
αυτών των επιλογών. Η εύκολη πρόσβαση και συμμετοχή στο πρόγραμμα του 
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ, τους έδωσε την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να επιλέξουν ευεργετικές 

για τους ίδιους δραστηριότητες τις οποίες μπορούν να αναζητήσουν και εκτός του 
νοσοκομείου. 

10. Πρόσθετες διαπιστώσεις. 

• Ασθενείς και οικογένειες που συμμετείχαν στα προγράμματά μας μετά από 
ενθάρρυνση και σύσταση των νοσηλευτών ή/και των γιατρών ή/και των 
κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, ένιωσαν εμπιστοσύνη στην ομάδα 
και το έργο μας, και ως εκ τούτου δέχθηκαν πολύ καλύτερα την ευεργετική 
επίδραση της δραστηριότητας στην ψυχολογία τους.  

• Η σωστή συμπεριφορά των εθελοντών έναντι των συμμετεχόντων, η θετική 
και χαρούμενη διάθεσή τους, καθώς και το πνεύμα συνεργασίας που 
δημιουργούν κατά τη διάρκεια της κάθε δραστηριότητας μεταδίδεται στους 
συμμετέχοντες, τους εμπνέει και τους επηρεάζει θετικά και ουσιαστικά. 

Τι είπαν οι ασθενείς για το πρόγραμμα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ  

Παραθέτουμε ορισμένες από τις απόψεις ασθενών και συνοδών σχετικά με το πρόγραμμά 
μας, όπως αυτές καταγράφησαν  στα έντυπα αξιολογήσεων: 

Μουσικοθεραπεία  

«Αισθάνθηκα ότι ήμουν αλλού και όχι στο νοσοκομείο. Το έζησα!» 

«Τραγουδούσα κι εγώ παλιά, η μουσική είναι φάρμακο!» 

«Η σημερινή εμπειρία της μουσικοθεραπείας στο δωμάτιο ήταν δώρο, χαλάρωσα και τις 
πολύ δύσκολες ώρες όλα έγιναν ομορφότερα» 

«Αρκεί να αφεθούμε για να υποδεχθούμε το έργο σας. Συγχαρητήρια που νιώθουμε 
ταξιδιώτες και όχι πελάτες» 

«Νόμιζα ότι τα πόδια μου ήταν μέσα στη θάλασσα, χαλάρωσα, ήταν φοβερό» 

«Επέκταση δραστηριοτήτων και στην Κρήτη. Συγχαρητήρια» 

Διορθωτικό μακιγιάζ / περιποίηση προσώπου 

 «Όλα ήταν τέλεια…να το συνεχίσετε, αξίζει τον κόπο…ειδικά μέσα στον χώρο του 
νοσοκομείου να κάνεις κάτι δημιουργικό» 

«Έγινα πιο όμορφη μέσα στο νοσοκομείο, δεν το περίμενα» 
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«Χαίρομαι που είστε εδώ και σας γνώρισα. Υπάρχει κοινωνικοποίηση των ασθενών και δε 
νιώθει κανείς αποκλεισμένος από το κοινωνικό σύνολο» 

«Χρειάζονται αυτές οι δραστηριότητες. Μας βοηθάει πολύ ψυχολογικά» 

«Έμαθα κάτι που δεν ήξερα, έχω ενθουσιαστεί και δε θέλω να τελειώσει, μ’άρεσει πάρα 
πολύ, ειδικά εδώ, σε αυτό το περιβάλλον» 

Πλέξιμο 

«Ξεχνάω ότι είμαι ασθενής» 

Yoga 

«Συγχαρητήρια. Μακάρι να υπήρχε κάτι τέτοιο και αλλού» 

Αρωματοθεραπεία 

«Είναι ό,τι πιο όμορφο μου έχει συμβεί σε νοσοκομείο» 

«Με βοήθησε λίγο στην ανακούφιση του πόνου» 

«Νιώθω να ''ζω'' έστω για λίγο… και να ξεχνιέμαι από την μιζέρια της αρρώστιας» 

«Ένιωσα ανακούφιση του πόνου με τη χρήση της λεβάντας και ως αιθέριου ελαίου στο χώρο 
αλλά και σε αλοιφή την οποία έφτιαξε η κόρη μου παρακολουθώντας την ενημέρωσή σας 
στην βραχεία νοσηλεία. Σας ευχαριστώ πολύ γι'αυτό» 

Διατροφή 

«Να και ένα καλό πράγμα που γίνεται μέσα στο νοσοκομείο. Ευχαριστώ!»  

Χειροτεχνίες/ Ζωγραφική 

«Ήταν ό,τι πιο αγχολυτικό έχω ζήσει σε νοσοκομείο»  

«Όλα υπέροχα. Ζωγραφική με θέμα το δέντρο της ζωής, ήταν υπέροχο και δημιουργικό. Οι 
εθελοντές κάνουν το καλύτερο έργο για την απασχόληση των ογκολογικών ασθενών. Όσον 
αφορά τον κ. Στράτο, μας πρόσφερε 2 δημιουργικές ώρες. Τον ευχαριστώ»  

«Είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται. Αισθάνομαι ικανότερος (δυνατότερος)» 

Εικαστική Ψυχοθεραπεία 

«Υπέροχη δραστηριότητα, δημιουργικός χρόνος, όμορφα συναισθήματα!» 

Στοματική υγιεινή 

«Πρωτόγνωρο, δεν το έχω ξανασυναντήσει σε άλλο νοσοκομείο. Ό,τι δραστηριότητα γίνεται 
είναι χρήσιμη γιατί οι ασθενείς περνάνε δύσκολα». 
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Συμπεράσματα 

1. Συνέχιση του προγράμματος στο νοσοκομείο. Το 99%  δήλωσε πως το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ 
πρέπει να συνεχίσει αυτά τα προγράμματα στο νοσοκομείο.  

2. Αλλαγή στην νοοτροπία σχετικά με την αντιμετώπιση της ασθένειας και 
δημιουργία ενός δικού τους χώρου όπου βρίσκουν χαρά, ενδιαφέρουσες γνώσεις 
και εφόδια, απομακρύνονται από το άγχος, έστω και προσωρινά, και διαχειρίζονται 
καλύτερα την παραμονή τους στο νοσοκομείο. 

3. Έμφαση στην κανονικότητα παράλληλα με τη θεραπεία. Η εισαγωγή στο 
νοσοκομείο συνοδεύεται με την προσμονή της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες 

του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ. Η συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ ενισχύει 
την αίσθηση του ελέγχου της ζωής και της υγείας τους και τους βοηθά να αισθανθούν 
ότι η ζωή τους συνεχίζεται παράλληλα με την ασθένεια. 

4. Δημιουργία μιας κοινότητας που καταπολεμά την απομόνωση και τον στιγματισμό 

των ογκολογικών ασθενών με την συμμετοχή εθελοντών σε όλες τις δραστηριότητες. 

5. Τα επόμενα βήματα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ. Η στενή και παραγωγική συνεργασία του 
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ με το Νοσοκομείο με σκοπό την ενθάρρυνση των ασθενών και των 
συνοδών τους να συμμετέχουν στα προγράμματα είναι καθοριστικός παράγοντας 

ώστε η προσπάθειά μας να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για τους ασθενείς. 

Η ομάδα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ                      


