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Η  Έμμα Βερνίκου που  ενέπνευσε με το χάρισμα 

της ενσυναίσθησης και της αισιοδοξίας  την 

ίδρυση του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ. Το 2017, η πρώτη 

Ημερίδα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ, έγινε με την 

συμπλήρωση ενός έτους από την ημέρα που 

«έφυγε» και είναι αφιερωμένη στην μνήμη της.  
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις 20 & 21 Οκτωβρίου 2017, το ΠΑΜΕΜΜΑZI 

διοργάνωσε την πρώτη Διημερίδα του με θέμα 

Ψυχοσωματική Φροντίδα στον Καρκίνο: 

Ενσυναίσθηση, Κατανόηση και Επικοινωνία. Η 

Διημερίδα φιλοξενήθηκε από το Αμερικανικό 

Κολλέγιο Ελλάδος. 

Το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ είναι μια μη κερδοσκοπική 

οργάνωση που συστήθηκε από την οικογένεια και 

τους φίλους της Έμμας Βερνίκου,  ακτιβίστρια 

ενάντια στο στίγμα για τον καρκίνο  και συνηγόρο  

των νέων ενηλίκων ασθενών με καρκίνο, που 

έφυγε στις 20 Οκτωβρίου 2016. Το 2017 η 

Διημερίδα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ διοργανώθηκε για να τιμήσει την μνήμη της και την μνήμη όλων 

των ανθρώπων που ζουν με τον Καρκίνο. 

Το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ έχει σαν στόχο την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των ογκολογικών 

ασθενών, την καταπολέμηση του στίγματος που περιβάλλει τον καρκίνο, την καλλιέργεια της 

ενσυναίσθησης στους επαγγελματίες υγείας και σε ολόκληρη την κοινωνία, την ανάδειξη του 

ενεργού ρόλου που πρέπει να διαδραματίζει ο ασθενής στην θεραπεία του, στην διαχείριση των 

παρενεργειών και στις εν γένει  αποφάσεις για την ζωή και την υγεία του. Η Διημερίδα 

οργανώθηκε για να διερευνήσει και να παραθέσει πορίσματα που να καταδεικνύουν τον 

συσχετισμό σωματικής και ψυχικής υγείας και την ωφέλεια που προσφέρει στην υγεία- 

θεραπευτική διαδικασία αλλά και ποιότητα ζωής- η ενσυναίσθηση, η κατανόηση και η 

επικοινωνία  με ειδική αναφορά σε θέματα που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι και οι  νέοι ενήλικες. 

Το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ έφερε μαζί Αμερικανούς και Έλληνες ειδικούς στον τομέα της ογκολογίας, της 

ψυχιατρικής και της ψυχολογίας καθώς και ασθενείς και τις οικογένειές τους. Την δεύτερη ημέρα 

της Διημερίδας το κοινό συμμετείχε σε εργαστήρια τα οποία παρουσίασαν εργαλεία και 

στρατηγικές που διευκολύνουν δύσκολες συζητήσεις για τον καρκίνο,  διερεύνησαν  

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι και οι νέοι ενήλικες ασθενείς και συζήτησαν 

στρατηγικές με τις οποίες αντιμετωπίζεται το stress του καρκίνου. Εξαιρετική βαρύτητα και 

δυναμική είχαν οι φωνές των ασθενών και των οικογενειών, που κάθισαν δίπλα στους γιατρούς 

και τους επαγγελματίες υγείας και συζήτησαν μια σειρά σημαντικών θεμάτων όπως το στίγμα 

του ασθενή με καρκίνο που βιώνουν στην Ελλάδα σήμερα, την ανάγκη να έχουν περισσότερες 

πληροφορίες για την διάγνωση και να κατανοήσουν καλύτερα την διαδρομή της ασθένειας και 

των εν δυνάμει θεραπειών καθώς και την σημασία μιας ανοιχτής και με αξιοπρέπεια 

επικοινωνίας με τους γιατρούς και τους φροντιστές τους.  

Η διημερίδα του  ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ φιλοξενήθηκε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας (ACG) 

υποστηρίχθηκε από τον Σύλλογο Αποφοίτων του ACG, το Encompass LLC, PORTOBELLO’s UOMO, 

την Ελληνική Εταιρεία για την Προαγωγή της Ψυχιατρικής και των Συναφών Επιστημών και 

τέλεσε υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πατρών που 

συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα.  
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Tην πρώτη ημέρα προσήλθαν περισσότερα από 300 άτομα και στα εργαστήρια συμμετείχαν 

συνολικά 80 άτομα.   

 

 

Photo 1 Ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην Διημερίδα 2017 του ΠAMEMMAZI, παρευρέθηκαν ο πρώην 
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών κ. Λουκάς Παπαδήμος, ο αστροφυσικός Σταμάτης Κριμιζής, 
Ακαδημαϊκός και πρώην ανώτατο επιστημονικό στέλεχος της NASA, με τις συζύγους τους, ο θείος της Έμμας Θάνος 
Κατσάμπας, πρώην μέλος του εκτελεστικού οργάνου του Δ.Ν.Τ. 
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2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.1 EΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
Η Διημερίδα διεξήχθη την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο το πρωί μέχρι το μεσημέρι  

(δείτε την ημερήσια διάταξη στην επόμενη σελίδα). Στο πάνελ της Παρασκευής, επιστήμονες, 

ασθενείς  και οικογένειες κάθισαν όλοι μαζί στην σκηνή και μετά από δύο παρουσιάσεις 

απάντησαν σε ερωτήσεις, συζήτησαν και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους. ΄Ενας από τους 

στόχους του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ ήταν να  παρουσιάσει μια φιλική  συζήτηση καταδεικνύοντας την 

σημασία να εισακούγεται η φωνή των ασθενών από τους  επαγγελματίες υγείας. 

2.1.1 Ομιλητές 

 

Michelle Riba, MD, MS  

 Η Μichelle Riba MD, MS, είναι Καθηγήτρια και Αναπληρώτρια Πρόεδρος του 

Τμήματος Ψυχιατρικής και του Κέντρου Κατάθλιψης του Πανεπιστημίου του 

Μίσιγκαν Η.Π.Α. και Διευθύντρια Ψυχο-Ογκολογίας του Παν/μίου του Μίσιγκαν 

Η.Π.Α.  

Σπούδασε Χημεία στο Queens College της Nέας Υόρκης, Η.Π.Α., Οργανική Χημεία 

στο St. John’s, Nέας Υόρκη, Η.Π.Α., Ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Connecticut 

των Η.Π.Α.  και απέκτησε ειδικότητα στην Ψυχιατρική το 1989.  

H Prof. M. Riba είναι πρώην Πρόεδρος της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, της ΄Ενωσης 

Αμερικανικής Ακαδημαϊκής Ψυχιατρικής και της Αμερικανικής Εταιρείας Διευθυντών 

Εκπαίδευσης Ψυχιατρικής ειδικότητας. Διετέλεσε εκπρόσωπος της Αμερικανικής Ψυχιατρικής 

Εταιρείας στην Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία και τώρα διατελεί Γραμματέας της Παγκοσμίου 

Ψυχιατρικής Εταιρείας αρμόδια για τις Επιστημονικές Δημοσιεύσεις. 

Η Prof. M. Riba είναι συγγραφέας/ εκδότης 100 επιστημονικών άρθρων, βιβλίων, επιστημονικών 

αποσπασμάτων, υπήρξε μέλος της συντακτικής επιτροπής της ιστοσελίδας «Ψυχιατρικές 

Υπηρεσίες και Ογκολογικά Νέα στο Διαδίκτυο», της «Σύγχρονης Ψυχιατρικής», και έχει 

υπηρετήσει στη συμβουλευτική εκδοτική επιτροπή της εταιρίας «Αμερικανικές Ψυχιατρικές 

Εκδόσεις». Είναι κριτής άρθρων στα επιστημονικά περιοδικά «Ψυχο-ογκολογία», «Ακαδημαϊκή 

Ψυχιατρική», «Ψυχιατρικές Υπηρεσίες», «Περιοδικό Ψυχιατρικής Άσκησης», «Ψυχοσωματική 

Ιατρική» και «Έρευνα και Θεραπεία Καρκίνου του Μαστού». 

Ως ψυχίατρος ψυχοσωματικής φροντίδας, η Prof. M. Riba εστιάζει το ερευνητικό και κλινικό της 

ενδιαφέρον στην συντονισμένη φροντίδα, την ψυχοογκολογία, την κατάθλιψη, την 

καρδιοαγγειακή ασθένεια και την διάγνωση της ψυχικής δυσφορίας σε ασθενείς. 
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Κristin Baird, MD 

 Η Κristin Baird, MD, είναι παιδοογκολόγος αιματολόγος στην Bethesda, 

Maryland. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Temple University και  

ειδικεύθηκε στην Παιδιατρική στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια του Λος 

΄Αντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής τον Ιούνιο του 2000. Είναι 

απόφοιτος του Πανεπιστημίου Johns Hopkins και του  εκπαιδευτικού 

προγράμματος των ειδικευομένων στην Αιματολογία Ογκολογία στα Εθνικά 

Ινστιτούτα Υγείας των Η.Π.Α.  

H Dr. Baird εστίασε το ερευνητικό της ενδιαφέρον στην γενετική και στην βιολογία των 

παιδιατρικών σαρκωμάτων στο εργαστήριο του Dr. Paul Meltzer. Ασχολήθηκε με την 

μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων και την χρόνια νόσο μοσχεύματος κατά του  ξενιστή. 

Διετέλεσε Πρόεδρος του Παιδιατρικού για την μελέτη των Βιολογικών και Κλινικών Παραγόντων 

στους ασθενείς με χρόνια νόσο μοσχεύματος κατά του ξενιστή μετά από Αλλογενή 

Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων. 

 

Καθηγητής Aλέξανδρος Σπυριδωνίδης 

 O Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης είναι Καθηγητής Αιματολογίας και Διευθυντής 
της Μονάδος Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στην Ιατρική σχολή του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης και 
ειδικεύθηκε στην Ογκολογία και την Αιματολογία στο Πανεπιστήμιο του 
Freiburg Γερμανίας όπου έγινε επίκουρος καθηγητής. Το 2006 επέστρεψε 
στην Ελλάδα όπου ανέπτυξε εκ νέου ένα πλήρως διαπιστευμένο πρόγραμμα 

αλλογενών μεταμοσχεύσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το Κέντρο Ενημέρωσης και 
Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Παν. Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) το οποίο 
προσφέρει μοσχεύματα διεθνώς. Το 2012 εργάστηκε για 6 μήνες σε ερευνητικό πρόγραμμα στα 
Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας στην Ουάσιγκτων D.C. των Η.Π.Α. Σε εθνικό επίπεδο είναι/υπήρξε μέλος 
ΔΣ της «Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (EAE)», ιδρυτικό μέλος και ειδικός γραμματέας της 
«Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής», Πρόεδρος του 
Τμήματος Μεταμοσχεύσεων της ΕΑΕ και μέλος επιστημονικών επιτροπών διαφόρων 
οργανισμών που ασχολούνται με την μεταμόσχευση μυελού. Σε διεθνές επίπεδο, είναι 
εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Συμβούλιο της Ευρώπης στην Επιτροπή «Ιστών και Κυττάρων», 
μέλος του ΔΣ του «Κέντρου Μελετών των Αιματολογικών Κακοηθειών Κύπρου», μέντορας της 
«European Hematology Association» και Επιθεωρητής του Οργανισμού Διαπίστευσης Μονάδων 
Μεταμόσχευσης JACIE. Έχει λάβει περισσότερα από 2 εκατομμύρια Ευρώ σε ερευνητικά 
προγράμματα.  Έχει περισσότερες από 70 δημοσιεύσεις σε διεθνή  περιοδικά και έχει συγγράψει 
23 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία. Έχει λάβει 15 ελληνικά και 11 διεθνή βραβεία. 
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Καθηγητής Δημήτρης Δικαίος 

 O Δημήτρης Δικαίος είναι Καθηγητής Ψυχιατρικής στην Α’ Ψυχιατρική 
Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Ύπνου του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο. 
 
Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας του Ύπνου, Απερχόμενος 
Πρόεδρος της International Neuropsychiatric Association, Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου (Ταμίας) της World Federation of Societies for Biological Psychiatry. 
 
Οι ερευνητικές του δραστηριότητες αφορούν την ιατρική του ύπνου, την ψυχιατρική γενετική, 
την ψυχοπαθολογία και την ψυχοφαρμακολογία. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα Πολυκεντρικά 
Ερευνητικά Προγράμματα στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α., όπως: European Collaborative Studies of 
Affective Disorders, Johns Hopkins Genetic Epidemiology Schizophrenia Program, Meta-analysis 
of Sleep Laboratory Studies on Tolerance and Rebound Insomnia with Rapidly Eliminated 
Hypnotics, Maudsley Family Study, European Collaborative study by the Group for the Study of 
Treatment Resistant Depression (TRD), International Multicentre Study “FACTOR”, International 
Study on the Genetics of Anorexia Nervosa, The Psychiatric Genetics Consortium (PGC), 
Neurobiology and Treatment of Adolescent Female Conduct Disorder: the Central Role of Emotion 
Processing (FemNAT-CD), κλπ. 
 
Είναι ή έχει υπάρξει μέλος διαφόρων επιστημονικών και επαγγελματικών Εταιριών και 
Επιστημονικών Ομάδων, καθώς και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων: Ελληνική Εταιρία 
Έρευνας του Ύπνου, International Neuropsychiatric Association, Athens Medical Society, Hellenic 
Society for the Advancement of Psychiatry and Related Sciences, World Federation of Societies 
for Biological Psychiatry, Committee of the Section on Psychiatry and Sleep-Wakefulness 
Disorders of the World Psychiatric Association. Έχει επίσης υπηρετήσει ως μέλος της Συντακτικής 
Επιτροπής του περιοδικού «Αρχεία της Ελληνικής Ιατρικής», ήταν Βοηθός Επιμελητή του 
«American Journal of Psychiatry – Greece Edition» και είναι επιστημονικός κριτής σε πολλά 
διεθνή περιοδικά. 
 

Lori Wiener, PhD1 

 

Η Lori Wiener, PhD, είναι  Διευθύντρια του προγράμματος 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και έρευνας των  Εθνικών Ινστιτούτων 

Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ως κλινική  ψυχολόγος, η 

Dr. Wiener αφιέρωσε την καριέρα της στους τομείς της ογκολογίας και του 

παιδικού HIV/AIDS. Προσφέρει συμβουλευτική ψυχολογική υποστήριξη 

στα παιδιά, στις οικογένειες, στα αδέλφια, στους δότες μυελού των οστών, στους εφήβους και 

στους νέους ενήλικες που έχουν υποβληθεί σε κλινικές μελέτες στα  Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας 

των Η.Π.Α. και διενεργεί έρευνα με σκοπό την βελτίωση της καρκινικής εμπειρίας. Εργάζεται, 

                                                           
1 Aν και η Dr. Wiener δεν παρευρέθηκε λόγω απρόσμενων οικογενειακών προβλημάτων υγείας, η Dr. 
Baird παρουσίασε το θέμα της και στην συνέχεια συμμετείχε στην διεξαγωγή του Eργαστηρίου 2, μέσω 
Skype. 
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εδώ και 30 χρόνια, στο ερευνητικό τμήμα της  παιδιατρικής κλινικής του Εθνικού Ιδρύματος 

Καρκίνου των ΗΠΑ,  όπου είναι βασική ερευνήτρια και παρέχει στους ογκολογικούς ασθενείς της 

παιδιατρικής κλινικής και στις οικογένειές τους θεραπευτικές μεθόδους διαχείρισης και 

προσαρμογής κατά την διάγνωση και την θεραπεία. 

Η Dr. Wiener επικεντρώνεται στην εξασφάλιση ποιότητας ζωής για τους ασθενείς που κάνουν 

θεραπείες στην κλινική των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ, όπου διενεργεί μελέτες πάνω 

στην διαχείριση της ασθένειας από τα παιδιά με στόχο να αναπτύξει καινούρια υλικά, νέες πηγές 

και νέες παρεμβάσεις. Συζητά με οικογένειες, που τα παιδιά τους έχουν διαγνωστεί με καρκίνο 

και αντιμετωπίζουν συνθήκες κινδύνου της ζωής τους, αισθανόμενοι τις τεράστιες προκλήσεις 

καθώς ερευνούν για την θεραπεία , νοιώθοντας σε μεγάλο βαθμό  αβεβαιότητα για το ποιά είναι 

η διαθέσιμη και κατάλληλη θεραπεία, διαχειριζόμενοι τις τρέχουσες θεραπείες  συμμετέχοντας 

σε ερευνητικά πρωτόκολλα και ταυτόχρονα αντιμετωπίζοντας και το υψηλό κόστος των 

θεραπειών αυτών. Η Dr.Wiener διευθύνει ερευνητικά προγράμματα για την  καθιέρωση 

οδηγιών, εργαλείων που να δίνουν λύσεις και στρατηγικών, προκειμένου να βοηθήσει τους 

ασθενείς και τις οικογένειες τους να διατηρήσουν την καλύτερη δυνατή πνευματική και 

συναισθηματική δύναμη για να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν το σύνολο της θεραπείας 

και της φροντίδας κάτω από αυτές τις αντίξοες συνθήκες. 

 

2.1.2 Ημερησία διάταξη 
 

Παρασκευή, 20 Oκτωβρίου 2017 – Παρουσίαση του πάνελ και Συζήτηση 

17:30 Εγγραφές 

 18:00 – 18:15  Έναρξη και Χαιρετισμοί 

 18:15 – 18:45 Kεντρική Ομιλήτρια: Michelle Riba 

 Η Μichelle Riba MD, MS, είναι Καθηγήτρια και Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος 

Ψυχιατρικής και του Κέντρου Κατάθλιψης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν Η.Π.Α. και 

Διευθύντρια Ψυχο-Ογκολογίας του Παν/μίου του Μίσιγκαν Η.Π.Α.  

Τίτλος: «Συναισθηματικές Πτυχές του Καρκίνου» 

 

18:45 – 19:05 Kristin Baird 

MD, Αιματολόγος-Ογκολόγος, Παιδίατρος, Βηθεσδά, Μέριλαντ, Η.Π.Α. 
 

 Tίτλος: «Ο ασθενής ως επίκεντρο επικοινωνίας και η από κοινού λήψη αποφάσεων για την 

ογκολογική του φροντίδα» 

  

 

https://www.pamemmazi.org/en/diimerida-2017-psixosomatiki-frontida-ston-karkino#popup-5b2f37f584477
https://www.pamemmazi.org/en/diimerida-2017-psixosomatiki-frontida-ston-karkino#popup-5b2f37f5844bc
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19:05 – 19:25 Lori Wiener 

PhD, Διευθύντρια του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Έρευνας του Κλάδου 
Παιδιατρικής Ογκολογίας του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των 
Η.Π.Α. 

 
Tίτλος «Ψυχοκοινωνικές Θεραπευτικές Παρεμβάσεις για εφήβους και νέους ενήλικες στις 

διάφορες φάσεις του καρκίνου και της αποθεραπείας του» 

 19:25 – 19:45 Δημήτρης Δικαίος  

MD, PhD, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αιγινήτειο 

Νοσοκομείο. 

Tίτλος: «Η αντιμετώπιση των διαταραχών του ύπνου και άλλων νευροψυχιατρικών 

εκδηλώσεων σε ογκολογικούς ασθενείς»  

19:45 – 20:05 Alexandros Spyridonidis 

MD, PhD, Καθηγητής Αιματολογίας, Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΠατρώνΔιευθυντής 

Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. 

Tίτλος: «Οι ιδιαιτερότητες των νέων ενηλίκων ασθενών» 

 20:05 Συζήτηση 

*Μετά το τέλος της συζήτησης, οι ομιλητές θα είναι διαθέσιμοι να δεχθούν ερωτήσεις και 

παρατηρήσεις στο φουαγιέ του θεάτρου μέχρι τις 9.00 μμ.* 

 

Σάββατο, 21 Oκτωβρίου 2017 - Εργαστήρια 

**Τέσσερα Εργαστήρια θα διεξαχθούν παράλληλα, παρακαλώ επιλέξτε και εγγραφείτε ΜΟΝΟ 

σε ΕΝΑ**  

10:00 Εγγραφές 

10:30 - 12:30 Εργαστήρια 

12:30 - 13:10 Coffee Break 

13:10 - 14:00 Συμπεράσματα 

Οι ομιλητές του πάνελ ήταν και οι εισηγητές των εργαστηρίων που ακολουθούν, σε συνεργασία 

με τους εξής ειδικούς: 

 Δρ. Λάμπρος Γιώτης  MD, PhD, Ψυχίατρος 

 κος Γιάννης Ντίνος, PhD, Κλινικός Ψυχολόγος, Ογκολογικό Νοσοκομείο “Άγιος Σάββας” 

 κα Χριστίνα  Φραγκιαδάκη Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Δραματοθεραπεύτρια 

https://www.pamemmazi.org/en/diimerida-2017-psixosomatiki-frontida-ston-karkino#popup-5b2f37f5844fb
https://www.pamemmazi.org/en/diimerida-2017-psixosomatiki-frontida-ston-karkino#popup-5b2f37f58457c
https://www.pamemmazi.org/en/diimerida-2017-psixosomatiki-frontida-ston-karkino#popup-5b2f37f5845b8
https://www.pamemmazi.org/en/diimerida-2017-psixosomatiki-frontida-ston-karkino#popup-5b2f37f5845f4
https://www.pamemmazi.org/en/diimerida-2017-psixosomatiki-frontida-ston-karkino#popup-5b2f37f584630
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Workshop 1:  Διαχείριση και Επικοινωνία του Καρκίνου στους νέους ενήλικες ασθενείς. 

Εισηγητές: Γ.Ντίνος, A. Σπυριδωνίδης 

 Workshop 2: Στρατηγικές και Εργαλεία για δύσκολες συζητήσεις με ογκολογικούς ασθενείς και 

τις οικογένειές τους. 

Εισηγητές: L. Wiener, K. Baird  

 Workshop 3: Καρκίνος, ψυχική δυσφορία και άλγος-Διαχείριση και Επικοινωνία 

Εισηγητές: M. Riba, Δ.Δικαίος 

 Workshop 4: Δραματοθεραπεία: “Χωρίς – μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση” 

Εισηγητές: Λ.Γιώτης, Χρ.Φραγκιαδάκη 

2.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

2.2.1 Συναισθηματικές Πτυχές στον Καρκίνο  

Ομιλήτρια : Η Μichelle Riba MD, MS, είναι Καθηγήτρια και Αναπληρώτρια Πρόεδρος του 

Τμήματος Ψυχιατρικής και του Κέντρου Κατάθλιψης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν Η.Π.Α. και 

Διευθύντρια Ψυχο-Ογκολογίας του Παν/μίου του Μίσιγκαν Η.Π.Α.  

Aπόσπασμα: Μιά νέα διάγνωση για καρκίνο ή μιά επανεμφάνισή του μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα διάφορα επίπεδα κατάθλιψης ή άγχους για έναν ογκολογικό ασθενή, ενήλικα, 

έφηβο ή παιδί και για τις οικογένειές τους. Η δυσφορία μπορεί να προέρχεται από ποικίλους 

παράγοντες: από την ίδια την διάγνωση, από πιθανές διαταραχές που επηρεάζουν την ποιότητα 

ζωής (περιλαμβανομένης της οικογένειας, του σχολείου, των οικονομικών συνθηκών και των 

διαπροσωπικών σχέσεων), από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, από τυχόν προβληματική 

επικοινωνία όπως και από αυξημένη ή πολύ περιορισμένη πληροφόρηση, από άμεσες 

επιπτώσεις και παρενέργειες των θεραπειών, είτε στο αρχικό στάδιο ή μετέπειτα, από άμεσες ή 

έμμεσες διαταραχές ως αποτελέσμα του ίδιου του καρκίνου, από παρούσα ή παρελθούσα 

ψυχική διαταραχή κλπ. Οι  προκλήσεις από την διάγνωση και την θεραπεία είναι σοβαρές, επειδή 

οι ασθενείς αναφέρουν συχνά πόνο, αίσθημα κόπωσης και άλλα συμπτώματα σχετιζόμενα με 

τον καρκίνο ή την θεραπεία του, τα οποία μοιάζουν πολύ με την κατάθλιψη και το άγχος.  Πώς 

αναδεικνύουμε την σημασία να αναγνωρίζουμε την κατάθλιψη και το άγχος; Πώς καθορίζουμε 

τις καλύτερες μεθόδους να ανιχνεύουμε την δυσφορία και στη συνέχεια να παρέχουμε 

θεραπείες για τα συμπτώματα μόλις εμφανιστούν; Πώς να παρεμβαίνουμε στα διάφορα είδη και 

στάδια καρκίνου, σε ασθενείς διαφορετικών ηλικιών, φύλων, κουλτούρας και ψυχιατρικών 

ιστορικών; 

 
Η παρουσίαση αυτή προσφέρει τρόπους να αντιμετωπιστούν αυτά τα πολύ σημαντικά 

θέματα ψυχοσωματικής φροντίδας. 
Θα συμπεριλάβουμε έναν ασθενή, ένα σύζυγο ασθενούς και έναν αδελφό ή αδελφή ασθενούς, 
για να καταλάβουμε την άποψή τους και τις βαθύτερες σκέψεις τους για το πώς η φροντίδα μας 

https://www.pamemmazi.org/en/diimerida-2017-psixosomatiki-frontida-ston-karkino#popup-5b2f37f5846a9
https://www.pamemmazi.org/en/diimerida-2017-psixosomatiki-frontida-ston-karkino#popup-5b2f37f5846a9
https://www.pamemmazi.org/en/diimerida-2017-psixosomatiki-frontida-ston-karkino
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μπορεί να βελτιωθεί, πώς να προαχθεί η επικοινωνία και πώς όλοι μπορούμε να αγωνιστούμε 
για να βελτιωθεί η ποιότητα της φροντίδας. 

 
Ο Καρκίνος δεν είναι μόνο σωματική εμπειρία, είναι επιπλέον συναισθηματική, οικονομική και 

ψυχική.  Ποιά είναι η φύση της συναισθηματικής πτυχής του Καρκίνου? Aσκεί αξιοσημείωτη 

επίδραση στην συναισθηματική ευεξία των ασθενών και των οικογενειών τους, επηρεάζει τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων των ασθενών και των οικογενειών τους, αυξάνει το κόστος 

ιατρικής περίθαλψης, μπορεί να απαιτεί παρατεταμένη θεραπευτική φροντίδα και πολλές 

αντιξοότητες. Eνώ, όλοι οι άνθρωποι έχουν φυσιολογικά επίπεδα στρες καθώς περνούν φόβους, 

ανησυχίες και λύπη, οι ογκολογικοί ασθενείς βιώνουν πολύ υψηλό επίπεδο στρες που συχνά 

συνδυάζεται με άγχος και κατάθλιψη καθώς ο καρκίνος ωθεί τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν 

αρκετές υπαρξιακές κρίσεις.  Δείτε το παρακάτω σχεδιάγραμμα. 

 

Το έργο του ψυχιάτρου ή του ψυχολόγου κατά την θεραπευτική διαδικασία των ογκολογικών 

ασθενών είναι πολύπλοκο, καλύπτοντας πολλούς παράγοντες στάθμισης της ψυχολογικής 

κατάστασης και διερευνώντας πολλά διαφορετικά είδη συμπτωμάτων και θεμάτων. (δείτε 

παρακάτω). 

 

Επιπροσθέτως, η φροντίδα πρέπει να συνυπολογίζει και μερικές σημαντικές μεταβλητές που 

περιλαμβάνουν, το στάδιο ζωής, το στάδιο του καρκίνου,  πού βρίσκεται ο όγκος, την ηλικία, το 

γένος, το είδος της χειρουργικής επέμβασης, φαρμακευτικές παρενέργειες, διαθέσιμη 
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υποστήριξη, κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, ψυχιατρική νοσηρότητα και ανικανότητα, επίπεδο 

εργασίας. 

Όταν ο καρκίνος επανεμφανίζεται, η συναισθηματική δυσφορία στους ογκολογικούς ασθενείς 

αυξάνεται. Είκοσι-πέντε με τριάντα τοις εκατό (25-30%) όλων των νεοδιαγνωσμένων καρκίνων 

αλλά και των ασθενών με επανεμφάνιση, βιώνουν συναισθηματική δυσφορία έως και 47%  και 

έχουν ψυχιατρική διάγνωση2  Οι συνήθεις ψυχιατρικές καταστάσεις περιλαμβάνουν κατάθλιψη, 

άγχος (πανικό, μετατραυματική στρεσογόνα διαταραχή [PTSD], φοβίες), διαταραχή στην 

προσαρμογή και ντελίριουμ. Οι ασθενείς με αυξημένη τάση για ψυχικά προβλήματα είναι 

εκείνοι με ιστορικό ψυχικών διαταραχών/ κατάχρησης ουσιών/  κατάθλιψης/απόπειρας 

αυτοκτονίας,  γνωστικής δυσλειτουργίας, καθώς και με εμπόδια επικοινωνίας, με οξείες 

συνυπάρχουσες ασθένειες, πνευματικούς/θρησκευτικούς προβληματισμούς και με μη 

ελεγχόμενα συμπτώματα. Επίσης διάφορες κοινωνικές προκλήσεις μπορεί να προκαλούν στους 

ασθενείς ψυχολογικά προβλήματα  όπως συγκρούσεις οικογένειας/φροντιστών,  περιορισμένη 

πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα, ύπαρξη νεαρών ή εξαρτώμενων παιδιών, όσοι έχουν ιστορικό 

βίας  (σωματικής, σεξουαλικής), ασθενείς νεώτερης ηλικίας, γυναίκες ασθενείς καθώς και άλλοι 

στρεσσογόνοι παράγοντες. 

Είναι σημαντικό να γίνεται συνεχής αξιολόγηση των ογκολογικών ασθενών για ψυχολογικά 

θέματα. Ποσοστό δεκατρία τοις εκατό  (13%) των ογκολογικών ασθενών αναπτύσσουν 

σημαντικές διαταραχές κατάθλιψης μέσα σε 2 χρόνια από την διάγνωση.3 Πολλοί ασθενείς 

βιώνουν αυξημένο άγχος, που σχετίζεται με τις αποφάσεις για την θεραπεία, με την ανησυχία 

για την αποτυχία της θεραπείας, άλλα και με άλλα θέματα όπως -οικογένεια, εργασία, 

οικονομικά, μετακινήσεις, ιατρικά έξοδα, εξάρτηση, ανικανότητα, παραμόρφωση, πόνος, 

φαρμακευτικές παρενέργειες και θάνατος. Αυτό το άγχος μπορεί να πάρει την μορφή πανικού, 

γενικευμένου άγχους, φοβίας, μετατραυματικού στρες, στιγμιαίας ή χρόνιας, 

Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής (OCD) καθώς και άγχους που σχετίζεται με την θεραπευτική 

και φαρμακευτική αγωγή. Διαπιστώνουμε αυξημένες πιθανότητες Διαταραχής 

Μετατραυματικού Στρες (PTSD) σε ογκολογικούς ασθενείς με περιορισμένη ποιότητα ζωής, σε 

ασθενείς νεώτερης ηλικίας, χαμηλότερων εισοδημάτων, χαμηλότερης κοινωνικής στήριξης, 

μεγαλύτερης έκθεσης σε προηγούμενα τραυματικά γεγονότα και προχωρημένης νόσου κατά την 

διάγνωση.4 

                                                           
2 Derogatis,et al.  1983; Farber, et al 1984; Stefanek et al 1987 
3 Arch Intern. Med 2005; 165 
4 Cordova M, Riba MB, Spiegel: Post-traumatic stress disorder and cancer. The Lancet Psych-D-16-00490. 
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Photo 2:Οι συμμετέχοντες συζητούν διάφορες πτυχές του καρκινικού στρες. 

Δυστυχώς, υπάρχει δυσχέρεια στην διάγνωση της κατάθλιψης και του άγχους και αυτό 

συμβάλλει στην ελλιπή θεραπεία. Οι ογκολογικοί ασθενείς αποθαρρύνονται να απευθυνθούν σε 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας, διότι υπάρχει στιγματισμός και φόβος για τα ψυχιατρικά 

προβλήματα καθώς επίσης υπάρχουν και άλλα συμπτώματα που καλύπτουν τα προβλήματα της 

ψυχικής υγείας. Για παράδειγμα, η κατάθλιψη  συχνά καλύπτεται από την συμπτωματολογία του 

άγχους ή των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής ( φάρμακα, θεραπεία, κλπ). Οι 

ογκολογικοί ασθενείς και οι φροντιστές τους ζουν με το ρητό: «Μην ρωτάς, μην μιλάς» . Αυτά τα 

εμπόδια αποτρέπουν τους ογκολογικούς ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε ευεργετικές 

θεραπευτικές πρακτικές. 

Είναι πολλές οι θεραπείες για  τα συνήθη ψυχολογικά προβλήματα των ογκολογικών  

ασθενών. Δείτε την παραπάνω λίστα.  
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Υπάρχουν επίσης δεδομένα που καταδεικνύουν την σημασία της θρησκευτικής υποστήριξης για 

την καλύτερη διαχείριση της νόσου π.χ. ασθενείς χρησιμοποιούν την θρησκευτική τους πίστη 

ώστε να συνειδητοποιήσουν και να προσαρμοστούν στο στρες. Ασθενείς σε προχωρημένο 

στάδιο καρκίνου αναφέρουν ότι η πνευματικότητα και η θρησκευτική πίστη είναι σημαντικά για 

την προσαρμογή τους στην ασθένεια (Balboni, et al)5  σε προσωπικό επίπεδο και αυτή η 

διαχείριση διαμορφώνει ιατρικές αποφάσεις.  (Phelps, et al)6.  

Η ψυχολογική υποστήριξη είναι επίσης σημαντική και για τους ασθενείς που βρίσκονται στο 

στάδιο της αποθεραπείας, αφού θα πρέπει να προσαρμοστούν και να διαχειριστούν την 

εμπειρία τους με τον καρκίνο και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις  του.  Είναι σημαντικό να 

υπάρχει μακροπρόθεσμη παρακολούθηση του ασθενή σε κέντρα για τον καρκίνο στα πλαίσια 

πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, να εξετάζονται οι αλλαγές στον τρόπο ζωής,  να γίνεται 

εκτίμηση και επιστημονική, περιοδική ενημέρωση της βάσης δεδομένων, να προσαρμόζονται οι  

σχέσεις γιατρού -ασθενούς, καθώς επίσης και ασθενούς με άλλους παράγοντες και να γίνεται 

διαχείριση των συναισθηματικών  πτυχών της επιβίωσης όπως το χρόνιο τραύμα, το άγχος της 

επανεμφάνισης, το άγχος των επετείων κλπ.  

Όταν εστιάζουμε σε ψυχιατρικά θέματα, συναντάμε μερικά εμπόδια. Αυτά τα εμπόδια  μπορεί 

να έχουν ως επίκεντρο τον ασθενή, να έχουν ως επίκεντρο τον γιατρό ή να είναι θεσμικά. Οι 

ασθενείς μπορεί να αισθάνονται δυσφορία ενώ απαιτείται να πάρουν αποφάσεις, μπορεί να μην 

έχουν πρόσβαση στην νέα ιατρική  ορολογία και γνώση, μπορεί να είναι πολύ αναστατωμένοι με 

ζητήματα όπως το μέλλον, η οικογένεια, οι επαγγελματικές προκλήσεις, τα οικονομικά, η 

ασφάλιση,  η ναυτία/ο πόνος,  η εξωτερική εμφάνιση, η σεξουαλικότητα, ο γάμος, κλπ. Οι γιατροί 

πρέπει να ενημερώνουν όλους τους ασθενείς ανεξαρτήτως της μεγάλης  διαφοροποίησης στις 

αντιδράσεις των ασθενών και πρέπει να έχουν την υποδομή να καταλάβουν τις φυσικές και 

ψυχολογικές ανάγκες του ασθενούς. Οι αντιδράσεις των ασθενών μπορεί να ποικίλουν, από το 

να επιχειρηματολογούν συνεχώς σχετικά με τις επιλογές τους έως να αρνούνται να τις 

συζητήσουν και να ζητούν από τον γιατρό να πάρει τις αποφάσεις για λογαριασμό τους. Το 

γεγονός αυτό προκαλεί σημαντική ένταση στους γιατρούς οι οποίοι πρέπει να διαχειριστούν 

αυτά τα ζητήματα. Θεσμικά θέματα μπορεί να προέλθουν από έλλειψη ικανότητας  μέχρι  φόβο 

για τα ζητήματα ψυχικής υγείας και αποτυπώνονται στις εξής προτάσεις: 

"Είμαστε εδώ για να θεραπεύσουμε μια ασθένεια- όχι ψυχοκοινωνικά θέματα.” 

"Είναι μη επιστημονικό – θα δεχτούμε κριτική αν εστιάσουμε σε αυτό." 

"Πώς μπορούμε να το αξιολογήσουμε – δεν μπορείς να μετρήσεις τα συναισθήματα ή 

το αποτέλεσμα." 

"Είναι πολύ ακριβό και αυτό που βασικά κάνουν είναι να  μιλούν  - πώς ξέρουμε ότι 

βοηθάει.” 

                                                           
5 Balboni TA, et al. J Clin Oncol: 2007;26(5):555-560. 
6 Phelps AC, et al. JAMA, 2009; 301(11):1140-1147. 
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Μια πρόσθετη σημαντική παράμετρος  για την  ψυχολογική υποστήριξη των ογκολογικών 

ασθενών, είναι η κατανόηση της δυναμικής στις σχέσεις των μελών της οικογενείας του ασθενή. 

Οι οικογένειες εμφανίζουν πολυπλοκότητα, διαφορετικούς στρεσσογόνους παράγοντες, 

διαφορετικές  δυναμικές και διαφορετικά συναισθηματικά προβλήματα. Είναι σημαντικό να 

καταλάβεις ποιός είναι μέσα στην οικογένεια, ειδικά για τα βραχυπρόθεσμα και τα 

μακροπρόθεσμα προβλήματα.  Είναι επίσης σημαντικό να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στις 

παλιές, πριν την διάγνωση, οικογενειακές αντιπαραθέσεις και τις τρέχουσες εντάσεις. Ο 

Καρκίνος έχει σημαντική επίπτωση στις οικογένειες με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στους 

οποίους συμπεριλαμβάνονται: 

▪ Τα οικονομικά,  η εργασία,  η μεταφορά για τα ιατρικά ραντεβού. 

▪ Η φροντίδα του σπιτιού , των  παιδιών,κλπ 

▪ Η επικοινωνία με άλλους. 

▪ Η ξεκούραση, σωστή διατροφή, να τηρείς ιατρικά και οδοντοιατρικά ραντεβού και 

άλλες συνήθεις ευθύνες. 

Η υποστήριξη από ειδικούς γίνεται επείγουσα  όταν: 

▪ Τα συμπτώματα υπεισέρχονται στην ικανότητα του ασθενούς να λειτουργεί. 

▪ Τα συμπτώματα ξεπερνούν τα όρια και συνιστούν απειλή.  

▪ Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ο ασθενής να πραγματοποιήσει αυτοκτονία. 

▪ Οι ασθενείς αποκτούν αρνητικές για την υγεία τους συνήθειες (κάπνισμα, ποτό, βάρος, 

κλπ.) 

▪ Η οικογένεια ή οι φίλοι εκφράζουν ανησυχία.  

▪ Υπάρχει οποιοσδήποτε βαθμός ψυχικής δυσφορίας. 

▪ Οι ασθενείς έχουν ελάχιστη βοήθεια ή έμπιστους ανθρώπους γύρω τους. 

Είναι σημαντικό οι ογκολογικοί ασθενείς και οι οικογένειές τους  να επιζητούν την ψυχολογική 

τους αξιολόγηση και υποστήριξη καθώς και να μειωθεί το στίγμα και ο φόβος που τους στερεί 

από τις ευεργετικές και θεραπευτικές στρατηγικές οι οποίες μπορούν να τους βοηθήσουν σε 

αυτή την τόσο στρεσογόνα περίοδο.  

 

2.2.2 Η αντιμετώπιση των διαταραχών του ύπνου και άλλων νευροψυχιατρικών 

εκδηλώσεων σε ογκολογικούς ασθενείς  
Ομιλητής:  Δημήτρης Δικαίος, MD, PhD, καθηγητής Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο. 

Απόσπασμα: Η ογκολογική νόσος συχνά συνοδεύεται από διάφορα νευροψυχιατρικά 

προβλήματα, τα οποία είτε αποτελούν απευθείας  συνέπειες της νόσου καθαυτής, είτε 

απορρέουν από επίδραση των φαρμάκων της αγωγής στο νευρικό ιστό.  Τα προβλήματα αυτά 
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μπορεί να είναι είτε νευρολογικής φύσης όπως διαταραχές στην όραση, την ακοή, την ισορροπία, 

την μυϊκή δύναμη, είτε ψυχιατρικής φύσης όπως το άγχος, η κατάθλιψη, οι διαταραχές του 

ύπνου. Τα τελευταία αυτά συμπτώματα μπορεί να προέρχονται επίσης από οργανικές αιτίες της 

νόσου ή της θεραπείας, αλλά συνήθως προέρχονται από ψυχολογικούς παράγοντες που 

σχετίζονται με τη διάγνωση, καθώς και με την επιδείνωση στην ποιότητα ζωής που επιφέρει η 

νόσος και η αντιμετώπισή της. Η ανάγκη αναγνώρισης των νευροψυχιατρικών προβλημάτων, των 

αιτίων τους και η θεραπεία τους αποτελούν το αντικείμενο  της παρουσίασης αυτής, με ιδιαίτερη 

επικέντρωση στις διαταραχές του ύπνου. 

Ο καρκίνος συχνά συνοδεύεται από ποικιλία νευροψυχιατρικών προβλημάτων τα οποία είτε 

συνιστούν άμεσα αποτελέσματα της νόσου αυτής καθεαυτής ή πηγάζουν από την επίδραση 

των φαρμάκων στο νευρικό σύστημα.  

 

2.2.3 Ιδιαιτερότητες στους νέους-ενήλικες ογκολογικούς ασθενείς 
Ομιλητής: Aλέξανδρος Σπυριδωνίδης, MD, Ph.D., Καθηγητής Αιματολογίας, Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου ΠατρώνΔιευθυντής Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. 

Aπόσπασμα: Αν και η ενηλικίωση θεωρείται η πιό υγιής περίοδος της  ζωής του ανθρώπου, 

πολλοί έφηβοι και νέοι ενήλικες 15 μέχρι 24 χρόνων, διαγιγνώσκονται με συγκεκριμένα είδη 

καρκίνου όπως το λέμφωμα Ηοdgkin, το μελάνωμα, ο καρκίνος των όρχεων, ο καρκίνος του 

θυρεοειδούς και τα σαρκώματα. Επειδή η συζήτηση της διάγνωσης του καρκίνου με τους νέους 

ανθρώπους, και με την παρουσία των γονέων τους, είναι μιά πρόκληση για όλους τους 

εμπλεκόμενους,  είναι απαραίτητη μία μοναδική και ανάλογη με την ηλικία επικοινωνιακή 

τακτική. Οι νέοι ενήλικες δεν είναι ούτε παιδιά ούτε ενήλικες. Αν και ξεκινούν να αναλαμβάνουν 

τις ευθύνες της ενηλικίωσης, είναι συναισθηματικά και οικονομικά εξαρτημένοι από τους γονείς 

τους, έχουν πολύ συγκεκριμένες ανησυχίες όπως να φτιάξουν προσωπικές συναισθηματικές 

σχέσεις, να τελειώσουν το σχολείο ή τις σπουδές τους, να ξεκινήσουν την καριέρα τους ή να 

ξεκινήσουν οικογένεια. Η διάγνωση του καρκίνου απότομα διακόπτει, καθυστερεί, εκτροχιάζει 

την εξέλιξη και την επίτευξη αυτής της σημαντικής πορείας και των σχεδίων για την ζωή. Όταν οι 

επαγγελματίες υγείας επικοινωνούν με τους νέους ανθρώπους για την διάγνωση του καρκίνου 

και την θεραπευτική αγωγή, χρειάζεται να προσαρμόζονται στο επίπεδο ωριμότητας και 

αυτοδιάθεσης του κάθε ασθενούς. Η καλή επικοινωνία μεταξύ ασθενών, οικογενειών και 

γιατρών είναι πολύ σημαντική στην φροντίδα για τον καρκίνο και συμβάλλει στην βελτίωση της 

κατάστασης του ασθενούς και της ποιότητας ζωής του. Οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης για τους νέους ενήλικες ασθενείς  είναι περιορισμένες.  

O αριθμός των εφήβων και των νέων ενηλίκων που διαγιγνώσκονται με καρκίνο αυξάνεται. Στον 

Καναδά (2005), για παράδειγμα, οι  έφηβοι και νέοι ενήλικες εκπροσωπούν 2,300 περιπτώσεις 

καρκίνου (1.5% όλων των περιπτώσεων) και  300 θανάτους που οφείλονται στον καρκίνο. 

Ουσιαστικά, μετά τις αυτοκτονίες  και τα ατυχήματα, ο καρκίνος είναι η πιό συχνή αιτία θανάτου 

σε ηλικίες 15-39 χρόνων στις ανεπτυγμένες βιομηχανικές κοινωνίες.7 

                                                           
7 “We may be rare but we ARE still there” (Survivor, March 2010, AYA workshop) 
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Υπάρχουν μερικά αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά  

στους  εφήβους και στους νέους ενηλίκες σε 

σύγκριση με τα παιδιά και τους ενήλικες: 

▪ Αυτοδιάθεση: Οι έφηβοι/νέοι ενήλικες 
(AYA) ψάχνουν για ανεξαρτησία αλλά 
είναι ακόμα οικονομικά και 
συναισθηματικά εξαρτώμενοι. 

▪ Μέλλον: Οι έφηβοι/νέοι ενήλικες (AYA) 
ξεκινούν να σκέπτονται ρεαλιστικά για το 
μέλλον και αναπτύσσουν στόχους. 

▪ Ταυτότητα: Οι έφηβοι/νέοι ενήλικες (AYA)  
ξεκινούν να ψάχνουν για προσωπικές 
σχέσεις, σχετίζονται με άλλους έξω από το 
σχολικό περιβάλλον, και αναπτύσσουν 
κοινωνικές δεξιότητες και 
συναισθηματική νοημοσύνη. 

▪ Υπευθυνότητα: Οι  έφηβοι/νέοι ενήλικες (AYA) ξεκινούν να αναλύουν τις καταστάσεις  

με λογικά επιχειρήματα. 

Οι έφηβοι και οι νέοι ενήλικες (ΑΥΑ) δεν λαμβάνουν τις σωστές υπηρεσίες λόγω της 

παραδοσιακής διχοτόμησης του συστήματος υγείας, παιδιατρικό έναντι ενηλίκων και δεν είναι 

ούτε πληθυσμιακά αναγνωρισμένοι, με διακριτή βιολογία και μοναδικές ιατρικές και 

ψυχοκοινωνικές ανάγκες. Στο νοσοκομείο δεν νοσηλεύονται σε διακριτούς χώρους γιατί 

εκπροσωπούν μικρό ποσοστό του πληθυσμού των ασθενών.  

Μία μελέτη το 20178 διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει ένας συνεπής τρόπος προσδιορισμού της 

έννοιας έφηβος  και νέος ενήλικας ( ΑΥΑ). Για παράδειγμα, στο Βέλγιο ο ορισμός των  AYA 

κειμένεται από 10 μέχρι 16 χρονών και μέχρι 24 και μέχρι 35 χρόνων. Στην Γερμανία ορίστηκε 

μεταξύ 10 και 18 χρονών και άλλες φορές μεταξύ 22 και 39 χρόνων. Και στην Ισπανία μεταξύ 14 

και  30 χρονών. Στην μελέτη αυτή τέθηκε και το ερώτημα, ποιός ασχολείται με την θεραπεία των 

εφήβων και νέων ενηλίκων (AYA). Για τους ασθενείς με μεταστατικό σάρκωμα μαλακών μορίων, 

το  56% των ερωτηθέντων είπε ότι ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί στο 

παιδιατρικό τμήμα, ενώ για ασθενείς με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, το 71% των 

ερωτηθέντων είπε ότι ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί στο παιδιατρικό τμήμα 

και στην περίπτωση του εμβρυονικού καρκινώματος των όρχεων μόλις το  44%  θεωρεί ότι  θα 

πρέπει να είναι εκπαιδευμένος στο παιδιατρικό τμήμα. Τελικά, οι έφηβοι και νέοι ενήλικες (AYA) 

είναι πιό πιθανό  να έχουν πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη και φυσιοθεραπεία, (κατά 

ποσοστό 82% με  97%, )  ενώ μεταξύ 25% με 50%  έχουν πρόσβαση σε σύμβουλο για την 

εκπαίδευσή τους ή σε νοσηλεύτρια εξειδικευμένη για την ηλικία τους ή σε μια υποστηρικτική 

ομάδα άλλων νέων ενηλίκων.  

Είναι σημαντικό πραγματικά να μιλάς με τους εφήβους και τους νέους ενήλικες (ΑΥΑ )για την 

διάγνωση, την θεραπεία, την προσαρμογή τους στη θεραπεία και για περιπτώσεις που δεν 

                                                           
8 Saloustros, E. et al, “The  Care of adolescents and young adults with cancer: results of the ESMO/SIOPE 
survey” in ESMD Open, September 2017. 

Photo 3: Dr. Spyridonidis presents the issues surrounding AYAs 
living with cancer. 
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υπάρχει ίαση. Έχουν επικρατήσει κάποιες αρχές που διέπουν την επικοινωνία με τους εφήβους 

και τους νέους ενήλικες 

Ο θεράπων ιατρός χρειάζεται να διεκπεραιώσει τον στόχο της θεραπείας ( ίασιμη ή 

παρηγορητική) και το πλάνο της διάγνωσης και της θεραπευτικής αγωγής. Όχι μόνο οι ασθενείς 

αλλά και όλη η οικογένεια επηρεάζεται. Οι ασθενείς πρέπει να συνοδεύονται από ένα 

τουλάχιστον κοντινό πρόσωπο ενώ τουλάχιστον δύο επαγγελματίες υγείας πρέπει να είναι 

παρόντες στην συζήτηση. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να προσαρμόζουν την επικοινωνία 

σύμφωνα με την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης του ασθενούς. Οι στόχοι τους πρέπει να 

είναι, η καλλιέργεια μιας επιτυχημένης σχέσης με τους εφήβους/νέους ενήλικες (ΑΥΑ), να 

ξεπεραστεί η δυσπιστία των εφήβων και νέων ενηλίκων και να γίνουν κατανοητές οι ειδικές 

ανάγκες τους.  Για να γίνει αυτό πρέπει οι επαγγελματίες υγείας να ενσκύψουν στον ασθενή 

(ΑΥΑ), να καταλάβουν τις  ψυχολογικές του αντιδράσεις και τους μηχανισμούς προσαρμογής – 

που τυπικά είναι, η άρνηση (λάθος έχει γίνει), ο θυμός  (γιατί εγώ;), η λύπη/κατάθλιψη και η 

αποδοχή. 

Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αναπτύσουν στρατηγικές επικοινωνίας που να 

ανταποκρίνονται στο επίπεδο ωριμότητας και αυτοδιάθεσης του κάθε ασθενή, για να 

εξασφαλίζουν  τα βασικά δικαιώματά  του, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: 

▪ Η κατανόηση της νόσου 

▪ Η κατανόηση της θεραπείας 

▪ Η κατανόηση των πιθανών επιπλοκών της θεραπείας  

▪ Η κατανόηση των επιλογών τους 

▪ Η λήψη αποφάσεων με βάση τις προσωπικές τους επιλογές 

Στις περιπτώσεις του εφήβου/νέου ενήλικα (ΑYA), οι επαγγελματίες υγείας χρειάζεται να 

καταλαβαίνουν τις ειδικές και ιδιαίτερες,  λόγω της  ηλικίας, ανάγκες και αντιλήψεις του, καθώς 

επίσης και την δυναμική της οικογένειας. Ο έφηβος/νέος ενήλικας ( ΑYA) που διαγιγνώσκεται με 

καρκίνο αντιμετωπίζει το εξής παράδοξο:  Σε σχέση με την φυσική του κατάσταση,  η ηλικία που 

βρίσκεται είναι  η πιό υγιής περίοδος της ζωής του. Ένας ασθενής το εξέφρασε με τον καλύτερο 

τρόπο : 

«Διαγνώστηκα με Λέμφωμα Hodgkin σε προχωρημένο στάδιο, ένα είδος 

Λεμφικού καρκίνου το 2007. Ήμουν 21 έτους. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. 

Μέχρι τότε ανησυχούσα περισσότερο μήπως με χτυπήσει ένας αστεροειδής 

παρά να διαγνωστώ με καρκίνο. Φαινόταν απλώς περισσότερο πιθανόν.»  
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Οι έφηβοι και οι νέοι ενήλικες (AYA) που διαγιγνώσκονται με καρκίνο ανησυχούν για  πολλά 

θέματα, όπως: 

▪ Συναισθηματικές επιπτώσεις 

(θυμός, λύπη/κατάθλιψη, άγχος, στρες, 

φόβος υποτροπής και θάνατος) 

▪ Ανησυχία για την κόπωση και 

τον πόνο. 

▪ Ανησυχία για την εξωτερική 

τους εμφάνιση και τις επιπτώσεις στις 

ιδιαίτερες προσωπικές σχέσεις και 

στην σεξουαλικότητα. 

▪ Ανησυχίες για την 

αυτοεκτίμηση /κοινωνικό αποκλεισμό  

▪ Αλλαγές στις σχέσεις με την 

οικογένεια, τους φίλους, τους 

συνεργάτες, τις ιδιαίτερες προσωπικές σχέσεις (νέες ή υπάρχουσες) 

▪ Δυσκολίες στην εργασία λόγω φυσικών και συναισθηματικών επιπτώσεων.  

▪ Οικονομικό στρες 

▪ Αβεβαιότητα για το μέλλον (εύρεση εργασίας, προκαταλήψεις, επαγγελματικοί στόχοι) 

▪ Σύνδρομο του στρες των γονέων. 

▪ Ανησυχίες για μακροπρόθεσμες παρενέργειες (δευτερογενή καρκίνο, γονιμότητα κλπ) 

Πολλοί αργούν να επεξεργαστούν την εμπειρία του καρκίνου, παραμόνο πολύ αργότερα. 

Κάποιοι εμφανίζουν αργότερα θετικές επιπτώσεις, παραδείγματος χάριν εκτιμούν περισσότερο 

την ζωή, μεγαλώνει η ικανοποίησή τους από την ζωή, αυξάνεται η αποδοχή  του εαυτού τους και 

η αυτοσυνείδηση, ενδυναμώνουν τις σχέσεις τους με σημαντικούς ανθρώπους. Οι γιατροί 

πρέπει να υιοθετήσουν αποτελεσματικές στρατηγικές που να στοχεύουν: 

 Στην αποτελεσματική επικοινωνία  με τους εφήβους/νέους ενήλικες που 

διαγιγνώσκονται με καρκίνο 

 Στην υποστήριξη των σχέσεων που δημιουργούν οι έφηβοι/νέοι ενήλικες  

 Στην συζήτηση θεμάτων σωματικής ευεξίας που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική 

υγεία. 

 Στην συζήτηση θεμάτων που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική ευεξία του ασθενή. 

 Να κρατούν τον νέο άνθρωπο μέσα στην ζωή που υπάρχει έξω από  την  θεραπεία 

 Στην προσφορά κλινικής διαχείρισης κατάλληλης για την ηλικία 

 Στην συζήτηση θεμάτων  παρηγορητικής φροντίδας με τους εφήβους/νέους ενήλικες 

Μερικές καλές πρακτικές επικοινωνίας με τους εφήβους/νέους ενήλικες είναι: 

▪ Να είσαι ειλικρινής και ανοιχτός, να εξισορροπείς την ελπίδα με την πραγματικότητα. 

▪ Να εξηγείς τί να αναμένουν, μην δίνεις υποσχέσεις που δεν μπορείς να κρατήσεις. 

▪ Να συζητάς  για τις παρεξηγήσεις (ήταν δικό μου λάθος;) 

▪ Να αναμιγνύεις και άλλους  (σχολείο, κοντινούς ανθρώπους) 
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▪ Να εξηγείς την  θεραπεία (παρενέργειες, νοσοκομειακές επισκέψεις) και να απαντάς 

στις ερωτήσεις  (θα πονέσει; Θα μεγαλώσουν πάλι τα μαλλιά μου?) 

▪ Να δείχνεις την αγάπη και τα συναισθήματά σου 

▪ Να διατηρείς πειθαρχία. 

Οι προτάσεις του κ. Σπυριδωνίδη για το μέλλον στην Ελλάδα είναι να δημιουργηθούν χώροι 

υποστήριξης εφήβων και νέων ενηλίκων (ΑΥΑ) ογκολογικών ασθενών. Μέσα στο χώρο αυτό, να 

παρευρίσκεται ένας επαγγελματίας υγείας που να ενεργεί σαν πρόσωπο αναφοράς επί 

καθημερινής βάσης. Εκεί  οι έφηβοι/νέοι ενήλικες θα βρίσκουν βοήθεια για να διαχειριστούν τις 

σωματικές, κοινωνικές και  συναισθηματικές  τους επιπτώσεις από τον καρκίνο και την θεραπεία 

του.  Οι επαγγελματίες υγείας θα συνεργάζονται  για να αναπτύσσουν ειδικά εργαλεία για τις 

ανάγκες των εφήβων/νέων ενηλίκων (AYA). Σε αυτούς τους χώρους αλλά και μέσω των 

κοινωνικών δικτύων, οι έφηβοι/νέοι ενήλικες θα βρουν κάποιον που θα ακούει την δική τους 

άποψη (ιστοσελίδες, Facebook, twitter accounts), θα τους υποστηρίζει, προκειμένου να 

παίρνουν αποφάσεις, ενώ ταυτόχρονα θα διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία τους. Αν χρειαστεί, 

αυτή η υποστήριξη θα επεκτείνεται στην επικοινωνία με το σχολείο/πανεπιστήμιο για να  

βρίσκουν βοήθεια στην εκπαίδευσή τους,  στην συνεργασία με κοινότητες για υποστήριξη στο 

σπίτι, ακόμα και στην οργάνωση επισκέψεων στους εφήβους/νέους ενήλικες που βρίσκονται στο 

σπίτι, στο νοσοκομείο ή σε μέρος που οι ίδιοι θα επιλέξουν. Επιπλέον, οι έφηβοι/νέοι ενήλικες  

(AYA) θα έχουν πρόσβαση σε συμβούλους σχετικά με την εργασία, τα οικονομικά και άλλους 

τομείς της ζωής τους που ενδέχεται να  επηρεάζονται από τον καρκίνο. 

 

2.2.4 Ψυχοκοινωνικές Θεραπευτικές Παρεμβάσεις για εφήβους και νέους ενήλικες στις 

διάφορες φάσεις του καρκίνου και της αποθεραπείας τους 
Παρουσιάστηκε από την  Dr. Kristin Baird για λογαριασμό της Dr. Lori Wiener, PhD, 
Διευθύντριας του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Έρευνας του Κλάδου 
Παιδιατρικής Ογκολογίας του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των 
Η.Π.Α. 
 
Aπόσπασμα: Οι έφηβοι και νέοι ενήλικες βάζουν ποικίλους στόχους που σχετίζονται με την 

ανάπτυξή τους. Αυτοί οι στόχοι διακόπτονται με την διάγνωση του καρκίνου. Θα επανεξετάσουμε  

τους ψυχοκοινωνικούς στρεσογόνους παράγοντες και θα περιγράψουμε και θα αξιολογήσουμε 

τους περιγραφόμενους τομείς ψυχοκοινωνικής προσαρμογής. Θα δείξουμε τρόπους βελτίωσης 

της αντιμετώπισης και της προσαρμογής των εφήβων και των νέων-ενηλίκων, 

συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων στην εκπαίδευση, την οικογένεια και στις σχέσεις 

τους με τους συνομήλικούς τους. Θα παρουσιάσουμε ασκήσεις υποστήριξης των εφήβων και των 

νέων-ενηλίκων κατά τη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου, όταν επιβιώνουν και όταν δεν είναι 

δυνατή η θεραπεία. 

Οι έφηβοι και νέοι ενήλικες βάζουν πάρα πολλούς στόχους κατά το στάδιο της ανάπτυξής τους. 

Βρίσκονται στην περίοδο που αρχίζουν να αυτονομούνται από τους γονείς τους, που 

αναπτύσσουν προσωπικό σύστημα αξιών και ταυτότητα, οικοδομούν και ενδυναμώνουν σχέσεις 

με τους συνομηλίκους τους, φτιάχνουν προσωπικές σχέσεις και ετοιμάζονται να μπουν και στον 

εργασιακό χώρο. Σε αυτή την στιγμή,  η πιθανότητα εμφάνισης διαταραχών ψυχικής  υγείας είναι 
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πολύ υψηλή, ενώ ταυτόχρονα οι έφηβοι και οι νέοι ενήλικες (ΑYA) στερούνται εργαλείων 

διαχείρισης, εμπειρίας ζωής και είναι ευάλωτοι σε συναισθηματική δυσφορία. 

Έτσι, ενώ οι υγιείς συνομήλικοί τους ζουν μια «τυπική» εφηβεία, οι  έφηβοι και νέοι ενήλικες 

με καρκίνο νοσηλεύονται ή είναι περιορισμένοι στο σπίτι κάτω από την αυξημένη επιτήρηση 

των γονέων,  στερούνται ιδιωτικότητας και απομονώνονται από τους συνομηλίκους τους. Η 

πραγματικότητα που βιώνουν, περιλαμβάνει πολλές προκλήσεις όπως: 

 Ανησυχίες που σχετίζονται με την ταυτότητα, την ανεξαρτησία, την εξωτερική 

εμφάνιση, τις φιλίες/σχέσεις, την αποδοχή, την οικειότητα, την αναπαραγωγή. 

 Δυσκολίες λόγω της απώλειας ελέγχου και της ανάγκης να  διαχειριστούν την 

επιβεβλημένη εξάρτησή τους. 

 Απουσία από το σχολείο ή την εργασία 

 Αναθεώρηση των μελλοντικών σχεδίων  

 Έλεγχος των  συμπτωμάτων (ναυτία, πόνος, κόπωση) 

 Πρόωρη αντιμετώπιση του θανάτου. 

Ο στόχος των ψυχοθεραπευτικών επεμβάσεων είναι να προαχθούν θετικά θεραπευτικά 

αποτελέσματα για τους εφήβους και τους νέους ενήλικες (AYA) που ζουν με τον καρκίνο, 

ενισχύοντας την δυνατότητά τους να ωριμάσουν, να αναπτυχθούν ψυχοκοινωνικά, να έρθουν 

σε επαφή με νέες γνωριμίες και ιδέες, να  προσαρμοστούν στις αλλαγές της ταυτότητάς τους, να 

αποκτήσουν  μεγαλύτερη  γνώση για το σώμα τους και να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση για 

τους άλλους. 

Η διαπίστωση και η αξιολόγηση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής είναι κρίσιμη, πρέπει να 

αποτελεί συνήθη πρακτική και να γίνεται καθόλη την διάρκεια της θεραπείας.  

Σε μία μελέτη9 στερεοτύπων εξατομικευμένης  επικοινωνίας  του θεράποντος ιατρού και του 

ασθενή  και μέτρησης της γονικής ικανοποίησης κατά την διάρκεια οικογενειακών συμβουλίων 

για την λήψη αποφάσεων, στην παιδιατρική εντατική, εντοπίστηκαν, σε μερικές δεκάδες 

οικογενειακά συμβούλια, τα ακόλουθα στερεότυπα.  Αρχικά και στο πάνω μέρος του 

σχεδιαγράμματος, ο γιατρός μίλησε  την περισσότερη ώρα (73%), και στο κάτω μέρος του 

σχεδιαγράμματος θα δείτε ότι το μεγαλύτερο μέρος της συνομιλίας των γιατρών γινόταν σε μια 

ειδική ιατρική ακατανόητη γλώσσα.  Έχοντας υπόψιν αυτή την ανισορροπία, οι μελετητές 

μπορούν  να εστιάσουν στην μεταβολή των δομικών στοιχείων της συνεδρίασης για την 

φροντίδα του ασθενή και να επιτρέπουν στην οικογένεια να μιλάει περισσότερο, φέρνοντας 

προς συζήτηση και άλλα σχετικά αλλά μη ιατρικά θέματα. 

                                                           
9 October, et al, PCCM 2016 
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Δεν είναι αρκετό να επικοινωνείς. Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεις ότι γίνεται κατανοητό αυτό 

που λες. 10 Μια καλή πρακτική είναι να ρωτάς τους ασθενείς: “Πώς επιθυμείς να λαμβάνεις 

γνώση της πληροφόρησης (προφορικά, γραπτά, οπτικοακουστικά);» για διάφορα είδη 

πληροφορίας όπως καρκίνος, θεραπεία, παρενέργειες, λήψη αποφάσεων, διατροφή, 

γονιμότητα, συμπληρωματικές προσεγγίσεις κλπ. Οι επαγγελματίες υγείας χρειάζεται να 

χρησιμοποιούν κατανοητή γλώσσα, να δίνουν χρόνο στους ασθενείς και τις οικογένειες να 

αφομοιώσουν την πληροφόρηση. Επίσης, οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αναμένουν ότι  θα 

είναι διαφορετικές οι ανησυχίες των εφήβων, νέων ενηλίκων  και των γονέων τους και να ακούν 

προσεκτικά καθέναν χωριστά. Θα έρθουν αντιμέτωποι με ασθενείς που θα έχουν αποκτήσει 

αρκετές γνώσεις για τα προβλήματα που τους απασχολούν μέσω του διαδικτύου και να είναι 

προετοιμασμένοι και ανοιχτοί να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς 

τους.  Οι χρονίως πάσχοντες με καρκίνο, έφηβοι και νέοι ενήλικες (ΑΥΑ), μπορεί να είναι 

περισσότερο ικανοί να λαμβάνουν ιατρικές αποφάσεις γιατί έχουν μακρόχρονη εμπειρία με την 

προσωπική τους κατάσταση, είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα υγείας και έχουν δει φίλους να 

χειροτερεύουν σταδιακά και να πεθαίνουν.11 

Επομένως το ιατρικό προσωπικό πώς θα πρέπει να προσεγγίζει τους εφήβους και τους νέους 

ενήλικες ασθενείς;  Το πρώτο βήμα είναι να θέτεις τα θέματα της συζήτησης. Ξεκινάμε ζητώντας 

άδεια να συζητήσουμε ένα θέμα, για παράδειγμα: “ Αναρωτιέμαι εάν θα ήσουν σύμφωνος  να 

μιλήσουμε  σχετικά με την ολική απώλεια του βάρους σου.” Μετά εξηγείς ότι δεν θα επιμείνεις 

                                                           
10 www.nowwhat.org.au  
11 Fleischman, www.ippcweb.org 

http://www.nowwhat.org.au/
http://www.ippcweb.org/
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να ενεργήσει άμεσα, λέγοντας για παράδειγμα, “Θα ήθελα να έχω μια καλύτερη εικόνα του πώς 

νοιώθεις σχετικά με τον τρόπο που διατρέφεσαι, μην ανησυχείς δεν θα σου κάνω κήρυγμα” Ο 

στόχος εδώ δεν είναι να δώσεις συμβουλή ή οδηγία στην παρούσα  στιγμή, αλλά περισσότερο 

να προσκαλέσεις τον έφηβο και τον νέο ενήλικα  

να μιλήσει και να συμμετέχει στην συζήτηση.  

Υπάρχουν διαδικασίες και εργαλεία που 

βοηθούν στην διαχείριση και την επικοινωνία. 

Αυτά περιλαμβάνουν: την μουσική, την τέχνη, 

την αρωματοθεραπεία, τις χειρονακτικές 

δραστηριότητες  (πλέξιμο, βίντεο παιχνίδια), 

εφημερίδες, βιβλία, φωτογραφίες, αγαπημένο 

φαγητό, κουβέρτα, μαξιλάρια,  διαδικτυακές 

εφαρμογές πχ για αναπνοές, για την χαλάρωση, 

την ενσυνειδητότητα και άλλα. Ο σκοπός είναι να 

προσφέρεις στους ασθενείς ένα προσωπικό και 

προσαρμοσμένο στα μέτρα τους «κουτί με 

εργαλεία». Εάν ο ασθενής γνώριζε τί τον ενοχλεί, 

όπως το άγχος πριν από την επαναξιολόγηση, ναυτία με την θεραπεία, θα μπορούσε να 

προσδιορίσει αυτά τα εργαλεία που τον βοηθούν να μετριάσει τα συμπτώματα, που του 

προσφέρουν στήριξη και να τα χρησιμοποιεί όταν τα έχει ανάγκη. 

Στις Η.Π.Α., τα νοσοκομεία προσφέρουν ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις όπως εκπαιδευτικές 

ομάδες υποστήριξης , χαλάρωση,  επικοινωνία με συνομήλικο,  πρόγραμμα περιποίησης 

προσώπου και εξωτερικής εμφάνισης, θεραπεία με κατοικίδια, massage, εικαστική 

ψυχοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, και άλλες δραστηριότητες. Επιπλέον των όσων προσφέρει το 

νοσοκομείο, η κοινωνική υποστήριξη είναι παραπολύ σημαντική την περίοδο αυτή. Και παρόλο 

που πολλοί φίλοι και μέλη της οικογενείας  μπορεί να νοιώθουν δυσκολία να είναι σε επαφή ή 

να νοιώθουν αβέβαιοι πώς να επικοινωνούν ή τί να λένε, είναι σημαντικό να είναι διαθέσιμοι. 

Στην εποχή μας, οι νέοι ενήλικες μπορούν να επικοινωνούν με φίλους μέσω Skype και  FaceTime, 

blogs και επαφές στο διαδίκτυο για εφήβους και νέους ενήλικες, ή μέσω οργανωμένων ομάδων 

υποστήριξης (νοσοκομείο ή κοινότητα). 

Την περίοδο αυτή, οι έφηβοι και οι νέοι ενήλικες αισθάνονται βαθύ φόβο για την ενδεχόμενη 

υποτροπή. Ρωτούν, “Μπορεί ένας ακόμα κύκλος χημειοθεραπείας να σιγουρέψει ότι ο καρκίνος 

δεν θα επανέλθει;” Περίπου το ένα τρίτο των επιβιωσάντων δηλώνουν μεγάλο φόβο για την 

επανεμφάνιση του καρκίνου. Οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι μπορούν να βοηθήσουν  με 

ψυχολογική εκπαίδευση, με γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, ή με άλλες προσεγγίσεις, 

καθώς οι ασθενείς ενθαρρύνονται να αναπτύξουν την δική τους εργαλειοθήκη για να 

διαχειρίζονται αυτό το άγχος.  

Οι περισσότεροι έφηβοι και νέοι ενήλικες προσαρμόζονται στις έκτακτες αλλαγές της ζωής τους 

και αγκαλιάζουν το μέλλον τους μετά τον καρκίνο. Συνιστάται μακροπρόθεσμος έλεγχος, αφού 

είναι σημαντικό να εντοπίζεις και να θεραπεύεις προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την 

θεραπεία. Πρέπει να αξιολογούμε συνεχώς τις ψυχοκοινωνικές δυσκολίες: Ακαδημαϊκά 

επιτεύγματα, εργασία, κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις, δυσφορία, PTSS, αυτοκτονικές 

Photo 4: Συμμετέχοντες εξετάζουν παιχνίδια που 
βοηθούν να κάνουμε δύσκολες συζητήσεις με 
ασθενείς και οικογένειες. 
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τάσεις, κάπνισμα και βαρειά χρήση αλκοολούχων ποτών12  Η βάση του εντοπισμού και της 

αντιμετώπισης αυτών των σημαντικών θεμάτων είναι η επικοινωνία. 

Δυστυχώς, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 11.000 έφηβοι και νέοι ενήλικες, ηλικίας 15-34, 

πεθαίνουν από καρκίνο και άλλες απειλητικές για την ζωή αιτίες. Επομένως πώς διαχειριζόμαστε 

τις περιπτώσεις που η θεραπεία δεν είναι δυνατή;  Ο έγκαιρος προγραμματισμός  φροντίδας  

(Advance Care Planning) θεωρείται τώρα ως  μια καθιερωμένη και ιδανική πρακτική στην 

φροντίδα των ασθενών με περιορισμένο χρόνο ζωής. Οι θεράποντες γιατροί αναπτύσσουν ένα 

συστηματικό και συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης για να συζητήσουν θέματα  θανάτου, που 

πρέπει να εφαρμόζουν με συνέπεια και σταθερότητα. Μία ομαδική προσέγγιση είναι 

απαραίτητη και τα θέματα πρέπει να εισάγονται από ένα μέλος της θεραπευτικής ομάδας που 

έχει δημιουργήσει μια  σχέση εμπιστοσύνης με τους έφήβους/ νέους ενήλικες και την οικογένειά 

τους,  ώστε να συζητά ειλικρινά για το τέλος της ζωής χωρίς να το παρουσιάζει ως απώλεια 

ελπίδας. Αυτό είναι φοβερά δύσκολο για τους επαγγελματίες υγείας. Όμως υπάρχουν εργαλεία 

τα οποία μπορούν να διευκολύνουν αυτές τις συζητήσεις, για παράδειγμα εργαλεία διαθέσιμα 

στην ιστοσελίδα  www.agingwithdignity.com.  

 

Τέλος, είναι επίσης σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας την εξουθένωση των επαγγελματιών 

υγείας. Η αθροιστική επίδραση στο στρες των επαγγελματιών υγείας μπορεί να είναι πολύ 

σοβαρή. Γίνονται μάρτυρες της αγωνίας του επαπειλούμενου αποχωρισμού και της απώλειας 

μαζί με τα σκληρά σωματικά δεινά της ασθένειας που είναι εξαντλητικό για αυτούς και μπορεί 

να τους οδηγήσει σε κόπωση συμπόνοιας «Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης». Προγράμματα που 

βοηθούν στην μείωση του στρες περιλαμβάνουν:  Ετήσιο μνημόσυνο για το προσωπικό του 

παιδιατρικού τμήματος, συμβουλευτικές συνεδρίες  ‘Θρήνος και σοκολάτα’ στις 12 το μεσημέρι 

κάθε 4μηνο, συμβουλευτικές συνεδρίες όπως  “Αξιοποίηση της ενέργειας: Ομάδα Απολογισμού  

Πένθους”  και Σεμινάρια Ευεξίας 13. Το προσωπικό φροντίδας της υγείας έχει ανάγκη πρόσθετης 

ιατρικής εκπαίδευσης που να τους δίνει τα εφόδια, πώς να συζητούν τα θέματα οργάνωσης του 

τέλους της ζωής δίνοντας στους νέους την δυνατότητα ν’ αποφασίζουν και  πώς να 

χρησιμοποιούν εργαλεία που να τους βοηθούν στην μείωση του επαγγελματικού στρες. 

                                                           
12 Lown et al., PBC, 2015 
13 Zadeh S, Gamba N, Hudson C., Wiener L, JPON, 29 (5), 294 - 299. 

http://www.agingwithdignity.com/
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2.2.5 «O ασθενής ως επίκεντρο της επικοινωνίας και η από κοινού λήψη αποφάσεων για 

την ογκολογική του φροντίδα14.» 

Ομιλήτρια: Dr. Kristin Baird, παιδίατρος αιματολόγος-ογκολόγος, Βηθεσδά, Mεριλάντ. 

Aπόσπασμα:  Υπάρχει μια αυξανόμενη αναγνώριση σε ολόκληρη την ιατρική και την 
επιστημονική ερευνητική κοινότητα, ότι η διεπιστημονική προσέγγιση στην θεραπεία και 
φροντίδα του καρκίνου, θα πρέπει να περιλαμβάνει μία επικοινωνία με επίκεντρο τον ασθενή 
ώστε να μεγιστοποιείται η ωφέλεια από την επικείμενη θεραπεία. 
Η επικοινωνία μεταξύ γιατρών και ασθενών είναι μια πολυδιάστατη έννοια και περιλαμβάνει 
διάφορα βασικά στοιχεία, τόσο λεκτικά  όσο και μη λεκτικά. 
Οι στόχοι μιάς επιτυχημένης επικοινωνίας περιλαμβάνουν την καθιέρωση  εμπιστοσύνης και  
κατανόησης μεταξύ του θεράποντος ιατρού  και του ασθενούς, την διερεύνηση και εκτίμηση των 
γνώσεων και των αντιλήψεων του ασθενούς και την κατανοητή παροχή πληροφοριών σχετικά με 
την ασθένεια και την θεραπεία. Επίσης σημαντική είναι και η αναγνώριση των συναισθημάτων 
του ασθενούς, η κατανόηση και η συζήτησή τους. Μια αποτελεσματική και υποστηρικτική 
επικοινωνία μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή και την οικογένειά του στην διαδικασία 
συνειδητοποίησης και αντιμετώπισης τους καρκίνου, ξεκινώντας από την ενημερωμένη 
συναίνεση, την παροχή πληροφοριών για την κατάσταση της υγείας του και την συμπονετική 
φροντίδα και αν χρειαστεί την επιτυχημένη μετάβασή του στην παρηγορητική φροντίδα. 
 

Τα θέματα που θα αναφερθούν είναι: 

 Ποιός είναι ο ρόλος του θεράποντος γιατρού για την συμμετοχή της οικογένειας. 

 Οι καλύτεροι δυνατοί τρόποι να εμπλέκεται ο ασθενής και η οικογένεια σε συζητήσεις 
και σε λήψη αποφάσεων. 

 Η ενημερωμένη  συναίνεση του ασθενούς. Η αρχική συνάντηση και η συνεχιζόμενη 
εποικοδομητική συζήτηση. 

 Η πολυδιάστατη ομαδική προσέγγιση: Η συμμετοχή στην συζήτηση των γιατρών, του 
νοσηλευτικού προσωπικού, των κοινωνικών λειτουργών, των ψυχολόγων και ολόκληρης 
της θεραπευτικής ομάδας. 

 
 
Η επιστημονική μελέτη των μεθόδων επικοινωνίας στην ογκολογία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. 

Εν τούτοις, τρεις έννοιες-κλειδιά έχουν επικρατήσει  για τον καθορισμό της σημασίας των 

τεχνικών διαπροσωπικής επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας με τους ογκολογικούς 

ασθενείς και τις οικογένειές τους. Η  εξατομικευμένη φροντίδα είναι η πιό αποτελεσματική 

προσέγγιση στην παροχή σφαιρικής  φροντίδας και  η εκπαίδευση πάνω σε τεχνικές επικοινωνίας 

δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί προαιρετική.  Η επικοινωνία μεταξύ του θεράποντος ιατρού, του 

ασθενούς και της οικογένειάς του είναι συνδεδεμένη με σημαντικά αποτελέσματα στην 

θεραπεία.  Οι τεχνικές επικοινωνίας δεν είναι έμφυτες, δεν βελτιώνονται αναγκαστικά με την 

κλινική εμπειρία όμως μπορούν να γίνουν αντικείμενο διδασκαλίας και μάθησης.  

                                                           
14 Kristin Baird, MD 
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Οι θεράποντες γιατροί, οι ασθενείς, η θεραπευτική σχέση (κλινική και κοινωνική)  και οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας είναι όλα  αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την εξατομικευμένη 

φροντίδα. Οι αλληλεπιδράσεις όλων αυτών των στοιχείων είναι περίπλοκες και οι ελλείψεις σε 

οποιονδήποτε από αυτούς τους τομείς,  μπορεί να υποβαθμίσουν σημαντικά την ποιότητα της 

φροντίδας του ασθενούς.  Για να μπορέσει η επικοινωνία να συμβάλλει στην θεραπευτική 

διαδικασία, όλα τα εμπλεκόμενα σε αυτή την δυναμική μέρη  πρέπει να είναι ικανά να 

συνομιλούν αποτελεσματικά, γεγονός που έχει δείξει ότι υπάρχει βελτίωση στην αντιμετώπιση 

των θεραπευτικών διαδικασιών και στην υγεία. Στην ογκολογία, οι τεχνικές επικοινωνίας είναι 

το κλειδί για να επιτευχθούν σημαντικοί στόχοι  αντιμετώπισης των κλινικών προβλημάτων: 

 Δημιουργία εμπιστοσύνης και σχέσης με τον ασθενή. 

 Συγκέντρωση πληροφοριών για τον ασθενή και την οικογένειά του. 

 Ανακοίνωση των δυσάρεστων νέων  και πληροφόρηση για την κατάσταση της υγείας 

του. 

 Ενθάρρυνση και επικύρωση των συναισθημάτων του ασθενή. 

Διερεύνηση των ανησυχιών του ασθενή. 

Η επικοινωνία μεταξύ γιατρών και ασθενών είναι μια πολυδιάστατη έννοια και περιλαμβάνει 

διάφορα συστατικά στοιχεία λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας.  

Τα στοιχεία μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

Μη λεκτική συμπεριφορά όπως το να διατηρείς 

άμεση βλεμματική επαφή; να γέρνεις μπροστά 

για να υποδηλώνεις την προσοχή σου; να κάνεις 

νεύμα και να υποδηλώνεις ότι καταλαβαίνεις ; 

απουσία κινήσεων που αποσπούν την προσοχή 

(π.χ., νευρικότητα)  

 

Λεκτική συμπεριφορά, όπως  η επίσκεψη να 

πραγματοποιείται με κάποιο σκοπό, να 

ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή του ασθενή στην συζήτηση και να αποφεύγεται η 

διακοπή του, να εκδηλώνεται ενδιαφέρον για τα πιστεύω του, τις αξίες και τις 

προτιμήσεις του, να αναγνωρίζονται και να σταθμίζονται τα συναισθήματα του ασθενή, 

να γίνονται ερωτήσεις οικογενειακού και κοινωνικού περιεχομένου, να παρέχεται 

επαρκής πληροφόρηση από μέρους του γιατρού, να παρέχονται σαφείς και όχι 

δυσνόητες εξηγήσεις, να υπάρχει συνεχής έλεγχος ότι ο ασθενής κατανοεί και ο γιατρός 

να είναι καθησυχαστικός, ενθαρρυντικός και υποστηρικτικός. Με την ενημέρωση ο 

ασθενής: 

 

 Αποκτά την αίσθηση του ελέγχου. 

 Περιορίζει το άγχος του 

 Περιορίζει την ενδοτικότητα/υποχωρητικότητα  

 Δημιουργεί ρεαλιστικές απαιτήσεις.  

 Προάγει την αυτοφροντίδα και την συμμετοχή  
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 Νοιώθει ασφάλεια και σιγουριά. 

Κάθε ασθενής έχει διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες. Αν και πολλοί ασθενείς προτιμούν την 

πλήρη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους, κάποιοι μπορεί να θέλουν λιγώτερη. Η 

έρευνα υποστηρίζει, ότι, με βάση την κλινική εμπειρία, οι ασθενείς διαφέρουν ως προς την 

πληροφόρηση που θέλουν και έχουν ανάγκη να έχουν σε σχέση με  την  κατάσταση της υγείας 

τους. Η κλίμακα κυμαίνεται ανάμεσα στον ασθενή που λαμβάνει ο ίδιος αποφάσεις ή μετέχει 

πολύ ενεργά στην λήψη αποφάσεων, μέχρι τον ασθενή που θέλει ο γιατρός του να λαμβάνει την 

τελική απόφαση. Μιά μελέτη15 κατηγοριοποίησε τους ασθενείς με πρώιμο στάδιο καρκίνου του 

μαστού στις ακόλουθες ομάδες: 

 Αυτοί οι οποίοι εξετάζουν το λιγώτερο δύο επιλογές, όμως ο προβληματισμός τους 

είναι επιφανειακός και αμέσως καταλήγουν στην μία επιλογή. 

 Αυτοί οι οποίοι αποδέχονται τις συμβουλές  των γιατρών χωρίς κανένα σημαντικό 

βαθμό σκέψης. 

 Αυτοί οι οποίοι μελετούν και ζυγίζουν τα υπέρ και τα κατά κάθε θεραπείας και δεν 

αποφασίζουν μέχρι να σκεφτούν όλες τις σχετικές πληροφορίες βρίσκοντας μια 

εναλλακτική με την οποία να είναι ικανοποιημένοι. 

Μια μελέτη16 που διενεργήθηκε σε μεγάλο αντικαρκινικό κέντρο,  εξέφρασε  τις προτιμήσεις των 

καρκινοπαθών σχετικά με το θέμα της επικοινωνίας. Οι απόψεις που κυριάρχησαν  ήταν οι 

ακόλουθες: 

 Ο γιατρός να είναι ενημερωμένος για τις τελευταίες  έρευνες για τον  καρκίνο.  

 Ο γιατρός να ενημερώνει τον ασθενή για τις καλύτερες επιλογές θεραπείας και να 

αφιερώνει χρόνο απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις του. 

 Ο γιατρός να είναι ειλικρινής με την σοβαρότητα της κατάστασης.  

 Ο γιατρός να χρησιμοποιεί απλή και κατανοητή γλώσσα, ανακοινώνοντας τα νέα, άμεσα 

και δίνοντας όλη του την προσοχή στον ασθενή. 

Το δικαίωμα του ασθενούς στην ενημερωμένη συναίνεση, στην παροχή πληροφόρησης για την 

κατάσταση της υγείας του και στην παρηγορητική φροντίδα, δημιουργεί ηθικά, νομικά και 

ανθρωπιστικά  ερείσματα για την προαγωγή της επικοινωνίας στην ογκολογία.  Οι παρεμβάσεις 

για την βελτίωση της διαδικασίας της ενημερωμένης συναίνεσης δείχνουν ότι επιτυγχάνεται 

καλύτερη επικοινωνία όταν έχεις ένα μέλος της διεπιστημονικής ομάδας ή έναν σύμβουλο 

υγείας που να αφιερώσει περισσότερη ώρα και να μιλήσει πρόσωπο με πρόσωπο με τον ασθενή 

για να τον βοηθήσει στην κατανόηση των κλινικών ερευνών, σε σχέση με την χρήση πολυμέσων 

ή προηγμένης φόρμας εντύπου συναίνεσης. Αυτό έδειξε μια μελέτη  που χρησιμοποίησε την 

τμηματική ενημερωτική προσέγγιση, όπου οι γονείς ή κηδεμόνες συμφώνησαν σε μικρότερα και 

πιο περιορισμένα τμήματα θεραπευτικού πλάνου.  Η διαδικασία της ενημερωμένης συναίνεσης 

δεν είναι μια εφάπαξ διαδικασία αλλά χρειάζεται επανάληψη και εκπαίδευση ώστε ο ασθενής 

να κατανοήσει το περιεχόμενό της και να διευκρινίσει ασάφειες, παρερμηνείες και απορίες. 

                                                           
15 Pierce PF. Nurs Res 42 (1): 22-8, 1993 Jan-Feb.  
16 Parker PA, Baile WF, de Moor C, et al.: Breaking bad news about cancer: patients' preferences for 
communication. J Clin Oncol 19 (7): 2049-56, 2001. 
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Είναι πολλοί οι παράγοντες που επιδρούν στην διαδικασία της επικοινωνίας, μεταξύ των οποίων  

η ηλικία, η φυλή η εθνικότητα και η γλώσσα, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, η οικογένεια του 

ασθενούς και άλλα. Όπως για παράδειγμα, νεώτεροι και πιο μορφωμένοι ασθενείς είναι πιο 

πιθανόν να πάρουν ενεργό ρόλο στην λήψη αποφάσεων για το θεραπευτικό τους πλάνο. Είναι 

πάντα σημαντικό  να προσαρμόζεται η προσέγγιση του γιατρού στα μέτρα του ασθενούς και να 

χρησιμοποιούνται μέθοδοι επικοινωνίας προσαρμοσμένες στο πολιτιστικό επίπεδο του 

ασθενούς και της οικογένειας . Ο τρόπος αυτός  μπορεί να ελαφρύνει τα επίπεδα δυσφορίας για 

τον ασθενή και/ή για τα μέλη της οικογένειάς του. 

Προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία γιατρού-ασθενή,  δείτε το κατωτέρω σχήμα που 

απεικονίζει παράγοντες εγγενείς και εξωγενείς, σταθερούς και μεταβαλλόμενους.  Οι 

μεταβαλλόμενοι παράγοντες, εγγενείς ή εξωγενείς επιδέχονται παρεμβάσεων και μπορούν να 

βοηθήσουν στην καλύτερη επικοινωνία γιατρού- ασθενούς. 

 

Η ομαδική συνεργασία και προσέγγιση γιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτών ασθενών, 

κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων και άλλων προσφέρει τα ακόλουθα: 

 Παρέχει μια υποστηρικτική και σφαιρική προσέγγιση όλων των παραμέτρων της 

θεραπευτικής φροντίδας του ασθενή. 

 Κατανέμει  την δυσφορία του ασθενούς  σε όλους τους φροντιστές. 

 Προσφέρει περισσότερο χρόνο στον ασθενή  για να συζητά  τις ανησυχίες του, που στους 

γιατρούς είναι συχνά περιορισμένος λόγω του προγράμματός τους. 

 Επιτρέπει στον ασθενή να ακούει διαφορετικές «φωνές» ή απόψεις  πάνω σε σημαντικά 

θέματα (πχ η εμπλοκή  και άλλων προσώπων στην διαδικασία της συναίνεσης για την 

θεραπεία και την εκπαίδευση του ασθενή κατά τον χρόνο της διάγνωσης και η 

αναγνώριση ότι μερικοί ασθενείς μπορεί να θέλουν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους 
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νοσηλευτές ενώ φοβούνται να τις υποβάλλουν στους γιατρούς, είτε γιατί είναι κάτι απλό, 

είτε εμφανές ή κουτό.) 

Η διεπιστημονική προσέγγιση, που εντάσσει ολόκληρη την θεραπευτική ομάδα στην συζήτηση, 

είναι αποφασιστικής σημασίας. Οι νοσηλευτές παίζουν ζωτικό ρόλο στην ομάδα αυτή, 

εκπροσωπούν τους ασθενείς και ενεργούν ως ενδιάμεσοι για τις ανησυχίες και τις απαιτήσεις 

των ασθενών. Έτσι, η συνεργασία γιατρών - νοσηλευτών είναι απαραίτητη.  

Οι νοσηλευτές της ημερήσιας θεραπείας και των κλινικών είναι συχνά  η πρώτη κλινική επαφή 

για τους ασθενείς και τα μέλη της οικογένειάς τους και μέσω αυτής της αρχικής διαπροσωπικής  

σχέσης δίνεται το πνεύμα της υποστήριξης που θα έχει ο ασθενής καθόλη την διάρκεια της 

φροντίδας του. Γενικά, οι νοσηλευτές περνούν περισσότερη ώρα με τους ασθενείς παρά οι 

γιατροί. 

Το συμπέρασμα είναι ότι η εξατομικευμένη προσέγγιση  είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για 

να παρέχεις ολιστική φροντίδα στον ογκολογικό ασθενή. Κάθε ασθενής έχει διαφορετικές 

ανάγκες και προσδοκίες από τους φροντιστές του και είναι δικαίωμα του ασθενή να έχει 

ενημερωμένη συναίνεση.  Η επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, του ασθενή και της 

οικογένειάς του συνδέεται με καλύτερη  θεραπευτική  φροντίδα.. Τέλος,  το να περιλαμβάνεις 

περισσότερες ειδικότητες στην θεραπευτική ομάδα, γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς 

λειτουργούς, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, ειδικούς για την ανάπτυξη του παιδιού, εκπαιδευτές 

ασθενών και άλλους,  επιτυγχάνεται η βέλτιστη προσφορά φροντίδας. 

3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

Τέσσερα δίωρα εργαστήρια έγιναν σε διαφορετικούς χώρους του ACG. Στα εργαστήρια, γιατροί 

(ψυχίατροι ογκολόγοι) ψυχολόγοι, οικογένειες και άνθρωποι που ζουν με τον καρκίνο είχαν 

ανοιχτή συζήτηση για την ζωή με τον καρκίνο, διερεύνησαν στρατηγικές που διευκολύνουν  

δύσκολες συζητήσεις και συζήτησαν μεθόδους αντιμετώπισης του στρες.  

3.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ. 

3.1.1 Επισκόπηση και διάρθρωση του εργαστηρίου 

Aπόσπασμα: Οι έφηβοι και οι νέοι ενήλικες ογκολογικοί ασθενείς αποτελούν μια ειδική 

κατηγορία ασθενών, που τις χαρακτηρίζει το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. 

Στην πραγματικότητα οι έφηβοι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ενηλίκων που δεν έχουν την 

δυνατότητα να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτής της ηλικίας.  Αντιλαμβανόμενοι τί 

ακριβώς συμβαίνει, οι έφηβοι και οι νέοι ενήλικες ασθενείς αναπτύσσουν μεγαλύτερο θυμό, 

αυξημένες συγκρούσεις και μεγαλύτερο βαθμό κατάθλιψης. Αντιμετωπίζουν δηλαδή έντονα 

ψυχοκοινωνικά θέματα. Συγχρόνως και η οικογένεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην όλη 

πορεία της ασθένειας και της θεραπείας.  Γι αυτό και η ανάγκη συμμετοχής ψυχολόγου στην 

θεραπευτική ομάδα  του εφήβου και του νέου ενήλικα ασθενή  είναι  εντονότερη. 
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Απαραίτητη όμως είναι και η ψυχολογική στήριξη και καθοδήγηση των γιατρών και του 

νοσηλευτικού προσωπικού στις περιπτώσεις των εφήβων και των νέων ενηλίκων ασθενών. Συχνά 

οι γιατροί, λόγω της υπερευαισθησίας που αναπτύσσουν, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που δεν 

υπάρχει θεραπεία, κρύβονται πίσω από τις ιατρικές τους ομάδες. Η μεγάλη συναισθηματική 

φόρτιση που υφίστανται,  η μεγαλύτερη πίεση που ασκεί σ’ αυτούς η οικογένεια  καθώς και η  
ιδιαιτερότητα στον τρόπο επικοινωνίας με τους ασθενείς, καθιστά αναγκαία την καθοδήγηση και 

στήριξή τους.   

Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τις στρατηγικές επικοινωνίας που έχουν καθιερωθεί μετά από 

σχετικές μελέτες καθώς και να ευαισθητοποιήσουμε για τις συνθήκες που επικρατούν και την 

πρόοδο  που πρέπει να επέλθει. 

Αυτό το εργαστήριο διερεύνησε τα θέματα και τα προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ της 

θεραπευτικής ομάδας και των ασθενών καθώς επίσης και της οικογένειας  στην πορεία της 

ασθένειας. Θα μιλήσουμε μετά για στρατηγικές επικοινωνίας που υποστηρίζονται από την 

έρευνα, την εμπειρία σε άλλα κράτη και την δυνατότητα εφαρμογής τους στην Ελλάδα, όπως 

επίσης και τις προϋποθέσεις και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχημένη εφαρμογή 

τους.  Ο στόχος μας είναι να θέσουμε ιδέες για το πώς να βελτιώσουμε και να διευκολύνουμε 

την επικοινωνία με τους εφήβους και τους νέους ενήλικες ογκολογικούς ασθενείς και τις 

οικογένειές τους, με σκοπό να τους βοηθήσουμε στην σωστή ενημερωση και στην μείωση του  

στρες τους και να συμβάλλουμε στην καλύτερη ποιότητα ζωής τους και στα καλύτερα 

θεραπευτικά αποτελέσματα. 

Ο Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης, αιματολόγος-ογκολόγος και ο Γιάννης Ντίνος, ψυχολόγος, 

φιλοξένησαν τρεις νέους, οι οποίοι νόσησαν με καρκίνο στην εφηβεία, χρειάστηκαν περισσότερα 

χρόνια θεραπείας και τώρα ζούν μια φυσιολογική ζωή. Μίλησαν για την εμπειρία τους με τον 

καρκίνο σαν έφηβοι και οι συμμετέχοντες διεύρυναν την συζήτηση των θεμάτων του 

εργαστηρίου.  

 

Photo 5.  Ο Δρ. Σπυριδωνίδης και ο κ. Ντίνος πλαισιώνονται από τρεις νέους ενήλικες και συζητούν την εμπειρία τους 
με τον καρκίνο όταν ήταν έφηβοι.  
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3.1.2 Συζήτηση 

Οι τρεις προσκεκλημένοι νέοι ενήλικες διηγήθηκαν τις ιστορίες τους για την διάγνωση, την 

θεραπεία και την ζωή μετά τον καρκίνο.  

Το πρώτο ζήτημα που τέθηκε ήταν η έλλειψη κατανόησης της διάγνωσης. Ένας νέος άνδρας ο Β., 

αρχικά νόμιζε πως είχε μονοπυρήνωση, ενώ ένα άλλος ο Α. νόμιζε πως είχε ένα είδος μόλυνσης 

και ρωτούσε συνεχώς πότε θα γιατρευτεί.   

Όταν ο Α. έγινε ασθενής του κ. Σπυριδωνίδη, πληροφορήθηκε και κατανόησε την κατάστασή της 

υγείας του. Πέρασε από ψυχολογικές διακυμάνσεις και τελικά ήταν επιβοηθητικό το γεγονός 

πως ενημερώθηκε καθώς και πως γνώριζε τί να περιμένει. Χρειάστηκε να κάνει σημαντικές 

προσαρμογές στην καθημερινότητά του και έκανε μια μακροχρόνια θεραπεία κατά την διάρκεια 

της οποίας αντιμετώπισε διάφορες επιπλοκές.  

Μια φοιτήτρια ιατρικής είπε την ιστορία ενός φίλου που διαγνώστηκε με μελάνωμα, το οποίο 

εκείνη υποπτεύθηκε λόγω της εκπαίδευσης της.  Ο γιατρός, που έκανε την διάγνωση, είπε στον 

φίλο της και στην οικογένειά του, «Εδώ θα διαχειριστούμε τον πυρετό σου και τα υπόλοιπα θα 

τα συζητήσεις με τον δερματολόγο σου».  Η ίδια φοιτήτρια ανέφερε ότι  δεν υπάρχει αναγνώριση 

της σημασίας της ενσυναίσθησης στις σπουδές στην Ιατρική Σχολή και δεν αποτελεί αντικείμενο 

κανενός μαθήματος. Στην πραγματικότητα, το να έχεις ενσυναίσθηση είναι στιγματισμός.  

Επικρατεί η εντύπωση, ότι εάν ο γιατρός ενδιαφέρεται για την ενσυναίσθηση, αυτό σημαίνει πως 

δεν είναι καλός επιστήμονας.  Είπε πως ήταν τυχερή που συμμετείχε σε ΜΚΟ και εκεί έμαθε 

πολλά για την ενσυναίσθηση. Εύχεται η ενσυναίσθηση και η φροντίδα με επίκεντρο τον πελάτη 

να γίνει μέρος των σπουδών και να αποκτήσει αξία στις ιατρικές σχολές στην Ελλάδα. Είπε ότι 

είναι εδώ και θέλει να γίνει μέρος αυτής της αλλαγής.  

Ο  Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης κάλεσε την ομάδα να αναλογιστεί πώς θα πρέπει να νοιώθει ένας 

νέος ενήλικας όταν κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο, για πρώτη φορά και σε σοβαρή κατάσταση. 

Επισήμανε την σημασία της σταδιακής και συνεχούς συζήτησης προκειμένου να διαπιστώνεται  

αν ο νέος ενήλικας έχει κατανοήσει τις θεραπευτικές πράξεις, την κρισιμότητα της κατάστασής 

του και την ανάγκη να συνεργαστεί για την θεραπεία του.  Ο Β. είπε ότι ήταν σημαντικό γι αυτόν 

όταν ο γιατρός του ερχόταν να τον επισκεφθεί μετά από επώδυνες επεμβάσεις, τον ρωτούσε 

πώς πήγαινε και του έλεγε πως λυπόταν γιατί τον πόνεσε. Η συμπεριφορά της ενσυναίσθησης 

τον βοηθούσε να αντέξει τον πόνο και την δυσκολία της θεραπείας.  

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι το πιο σημαντικό στην εξασφάλιση καλής επικοινωνίας του 

θεράποντος ιατρού και του  νέου ενήλικα  είναι ο τρόπος προσέγγισης του ασθενή.   Επιπλέον, 

είναι βασικό  να εκπαιδεύσεις και να υποστηρίξεις την οικογένειά του η οποία κατέχει σημαντική 

θέση στην λήψη αποφάσεων και στην διαχείριση της θεραπείας. Ο Δρ. Σπυριδωνίδης 

συμφώνησε και πρόσθεσε ότι όταν πρωτοσυναντά έναν ασθενή, προσπαθεί να σταθμίσει το 

επίπεδο ωριμότητάς του ώστε να προσαρμόσει τον τρόπο που θα επικοινωνεί μαζί του.    

Ο Γιάννης Ντίνος αρχικά υπογράμμισε ότι η δυνατότητα ενσυναίσθησης στο επαγγελματικό 

πλαίσιο καθορίζεται και περιπλέκεται από τη σχέση των φύλων (ανδρικό-γυναικείο). Οι 

ικανότητες που απαιτεί η ενσυναίσθηση – η υπομονή, η αποδοχή των συναισθημάτων των 

άλλων, η προσπάθεια κατανόησης τους, η έγνοια και η φροντίδα – κοινωνικά συνδέονται με τη 

«γυναικεία φύση». Από την άλλη το κοινωνικό ιδεώδες απαιτεί από τους άνδρες να επιδεικνύουν 
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δύναμη, κουράγιο και τόλμη. Είναι χαρακτηριστικό πως σε επαγγέλματα που απαιτούν 

ενσυναίσθηση και φροντίδα του άλλου υπερισχύει η γυναικεία παρουσία. Ακόμα και η 

συμμετοχή σε σεμινάρια και ημερίδες ψυχοκοινωνικού ενδιαφέροντος για τον καρκίνο 

χαρακτηρίζονται από τη συντριπτική συμμετοχή γυναικών.  

Ο Γιάννης Ντίνος επισήμανε την κρισιμότητα της εφηβικής ηλικίας και τις ιδιαιτερότητές της στη 

διαμόρφωση της θεραπευτικής σχέσης. Σχέση που διαφέρει σημαντικά όταν αφορά ενήλικους 

ασθενείς. Ο έφηβος προσέρχεται στο γιατρό μαζί με τους γονείς του με τους οποίους διατηρεί 

σχέσεις εξαιρετικά περίπλοκες που χαρακτηρίζονται κυρίως από έντονη αμφιθυμία (αγάπης-

επιθετικότητας), ένα χαρακτηριστικό απαραίτητο για τη συγκρότηση της προσωπικότητάς τους. 

Παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στη διάρκεια της ασθένειας η έκφραση αυτής 

της αμφιθυμίας πρέπει να αναγνωριστεί και να υποστηριχθεί τόσο από τους ίδιους τους γονείς 

όσο και από τη θεραπευτική ομάδα. Ο έφηβος  δε μπορεί να αποφασίσει χωρίς την συναίνεση 

των γονέων του και οι γονείς  χρειάζεται όχι μόνο να κατανοούν τις δυσκολίες της ασθένειας 

αλλά  και να προσανατολίζουν τον έφηβο στη λήψη των θεραπευτικών αποφάσεων. Συγχρόνως 

όμως ο έφηβος δεν είναι παιδί και πρέπει να ενημερώνεται για να κατανοεί με τη σειρά του την 

κατάσταση της υγείας του. 

Ο Γιάννης Ντίνος τόνισε επίσης ότι  η ανακοίνωση της διάγνωσης είναι ένα από τα δυσκολότερα 

καθήκοντα του γιατρού, δεν είναι μια απλή ανάγνωση από ένα κομμάτι χαρτί. Τις περισσότερες 

φορές τα άγχη των γονιών παρεισφρύουν  στη θεραπευτική σχέση παίρνοντας την εξής μορφή: 

« Δεν θα πεις τίποτα στο παιδί μου διαφορετικά εσύ κι εγώ δεν θα τα πάμε καλά»  ή «Μην πεις 

τίποτα στο παιδί. Δεν μπορώ να αντέξω να μιλάω με το παιδί μου γι αυτή την απαίσια  

διάγνωση». Στην έκφραση τέτοιων εντάσεων που δεν είναι καθόλου σπάνιες ο ρόλος της 

θεραπευτικής ομάδας μπορεί να είναι καθοριστικός και βοηθητικός έτσι ώστε ο θεράπων 

γιατρός να μη μένει μόνος του απέναντι σε άγχη που μπορούν να τον κατακλύσουν. Ο ρόλος του 

ψυχολόγου αποδεικνύεται καταλυτικός για την κατανόηση και την αντιμετώπιση τέτοιων 

δυσκολιών.   

3.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: « ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ» 

3.2.1 Επισκόπηση και διάρθρωση  

Aπόσπασμα: Έχει καθιερωθεί από το Ινστιτούτο Ιατρικής στις Η.Π.Α. οι έφηβοι και οι νέοι 
ενήλικες ασθενείς να συμμετέχουν σε δύσκολες συζητήσεις και σε έγκαιρο προγραμματισμό 
φροντίδας, με στόχο να προωθηθεί η φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή. 
 Δυστυχώς, οι έφηβοι δεν συμμετέχουν πάντα σ’ αυτές τις συζητήσεις. Αυτό συμβαίνει συχνά 
γιατί  οι αρμόδιοι για την φροντίδα τους νοιώθουν άβολα και είναι απροετοίμαστοι να πάρουν 
την πρωτοβουλία τέτοιων σημαντικών συζητήσεων. Οι έφηβοι και οι νέοι ενήλικες μπορεί να 
θέλουν να προστατέψουν τους γονείς τους και οι γονείς είναι συχνά διστακτικοί να μιλήσουν για 
τον θάνατο με το παιδί τους. Σύμφωνα με την δική μας έρευνα αλλά και την έρευνα άλλων 
επιστημόνων γνωρίζουμε ότι οι νέοι θέλουν και μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοιες συζητήσεις. 
Επίσης οι γονείς δηλώνουν ότι μετανοιώνουν λιγότερο για τις αποφάσεις τους και για τα 
μακροπρόθεσμα ψυχοκοινωνικά αποτελέσματα, όταν το παιδί τους συμμετέχει σε έγκαιρο 
προγραμματισμό φροντίδας . 
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Στο εργαστήριο αυτό θα εισάγουμε τρία εργαλεία σχεδιασμένα να εμπλέκουν τους εφήβους και 
τους νέους ενήλικες  ασθενείς στην συζήτηση. 
 

1. ShopTalk: ένα θεραπευτικό παιχνίδι για να βοηθά τους νέους που ζουν με τον καρκίνο 
να μιλούν με τον επαγγελματία υγείας για την ασθένειά τους με τρόπο που να μην 
αισθάνονται απειλή. 

2. Jenga: ένα παιχνίδι με ξύλινους κύβους στους οποίους αναγράφονται ερωτήσεις οι 
οποίες οδηγούν σε σκέψεις και ενθαρρύνουν συζητήσεις. 

3. My Gift of Grace που τώρα αποκαλείται Hello: ένα παιχνίδι με κάρτες και διάλογο. Tο 
74% των ανθρώπων που έπαιξαν, πραγματοποιήσαν μια δραστηριότητα έγκαιρου 
προγραμματισμού φροντίδας, ακολουθώντας το παιχνίδι. 

4. Voicing my choices: ένας οδηγός έγκαιρου προγραμματισμού φροντίδας ακολουθώντας 
εκτεταμένη έρευνα με τους εφήβους και τους νέους ενήλικες ασθενείς.  

 
Πρώτα θα συστήσουμε τα εργαλεία και μετά θα καλέσουμε τους συμμετέχοντες να κάνουν 
πρακτική σε μικρές ομάδες, δοκιμάζοντας διάφορα παιχνίδια. Αφού οι μικρές ομάδες 
δοκιμάσουν κάθε παιχνίδι, θα ανακοινώσουμε  τις εμπειρίες σε όλους τους συμμετέχοντες. 
 

Πρώτα παρουσιάστηκαν τα εργαλεία και μετά οι συμμετέχοντες , δημιουργώντας μικρές 

ομάδες, τα εξέτασαν προσεκτικά και περιοδικά.  Η συζήτηση ακολούθησε. 

Αυτό το εργαστήριο παρακολούθησαν επαγγελματίες ψυχολόγοι, σύμβουλοι ψυχικής υγείας, 

συμπεριλαμβανομένου και διατροφολόγου.  

3.2.2 Παρουσιάζοντας τα εργαλεία 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τα νοσοκομεία χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία που 

βοηθούν τους επαγγελματίες υγείας να κάνουν δύσκολες συζητήσεις για τον καρκίνο με τους 

ασθενείς τους και τις οικογένειες. Τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας ερεύνησαν και ανέπτυξαν μερικά 

επιπρόσθετα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στους επαγγελματίες. Το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ μετέφρασε 

μερικά από αυτά προετοιμαζόμενο για αυτό το Εργαστήριο στο οποίο παρουσιάστηκαν και 

συζητήθηκαν.  

ShopTalk (Κουβέντα να Γίνεται στα Καταστήματα) 

Το ShopTalk είναι ένα θεραπευτικό παιχνίδι σχεδιασμένο για 

παιδιά που ζουν με καρκίνο ή άλλη σοβαρή ασθένεια. 

Κατασκευάστηκε από τις γιατρούς  Cindy Mamalian  (μια 

καλλιτέχνη και ψυχολόγο) και την Lori Wiener, για να βοηθήσει 

τους θεραπευτές να προκαλέσουν συζητήσεις με παιδιά-

ασθενείς, που νόσησαν σε ηλικία 7-16 ετών, προκειμένου να 

τεθούν δύσκολα συναισθηματικά προβλήματα που σχετίζονται 

με την επίδραση του καρκίνου στην ζωή τους.  Οι παίκτες του 

ShopTalk επισκέπτονται 10 διαφορετικά «μαγαζιά» πάνω στο 

παιχνίδι, επιλέγοντας ένα από τα 6 «δώρα» σε κάθε κατάστημα 

και το τοποθετούν μέσα σε μια τσάντα όταν αποφασίσουν να απαντήσουν σε μια ερώτηση. Τα 

καταστήματα παίρνουν το όνομά τους σύμφωνα με διαφορετικές  θεματολογίες. Η Μπάλα στο 
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γήπεδό σου, για παράδειγμα, επιτρέπει στους παίκτες να εξερευνήσουν πώς θα αντιδρούσαν οι 

ασθενείς σε διάφορα κοινωνικά σενάρια κατά την διάρκεια της θεραπείας. 

Το ShopTalk διατίθεται σε τρεις εκδοχές , μια για παιδιά ογκολογικούς ασθενείς, μια για τα 

αδέλφια των παιδιών αυτών και μια για τα παιδιά που οι γονείς τους είναι ογκολογικοί ασθενείς. 

Όλες οι ερωτήσεις σε όλες τις εκδοχές του παιχνιδιού είναι γραμμένες στα Ισπανικά και στα 

Αγγλικά. Οι θεραπευτές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν αντίγραφο του παιχνιδιού πρέπει να 

επικοινωνήσουν  με την Dr. Wiener απευθείας στο  wienerl@mail.nih.gov (link sends e-mail).  

Jenga (Τζένγκα) 

Στο Jenga, οι παίκτες με την σειρά αφαιρούν ένα τουβλάκι 

από τον πύργο. Κάθε τουβλάκι που αφαιρείται έχει μια 

ερώτηση γραμμένη η οποία ενθαρρύνει τον παίκτη να 

συζητήσει συναισθήματα, ανησυχίες, ελπίδες, προσδοκίες.  

Μετά το τοποθετείτε στο επάνω μέρος του πύργου, 

δημιουργώντας μια σταδιακά υψηλότερη κατασκευή.  

Υπάρχει μια εκδοχή του Jenga για ασθενείς και άλλη μια για 

νοσηλευτές και άλλους φροντιστές.  Το στρες από τις 

προκλήσεις της φροντίδας και μερικές φορές της απώλειας 

ασθενούς είναι υψηλό για τους επαγγελματίες φροντιστές 

και τις οικογένειες και είναι σημαντικό να τους δίνονται ευκαιρίες να συζητούν τα θέματα 

ανοιχτά και να μοιράζονται το βάρος με τους συναδέλφους τους και τους ψυχολόγους. 

 

My Gift of Grace (τώρα Hello/ Γειά σου) 

Αυτό είναι ένα παιχνίδι συζήτησης. 47 

Κάρτες Ερωτήσεων και 24 Ευχαριστήρια 

κέρματα. Κατά την διάρκεια ενός γύρου, 

όλοι οι παίκτες έχουν μια ελπίδα να 

μοιραστούν τις απαντήσεις τους στην 

ίδια ερώτηση, δίνοντας κέρματα σαν 

μέρος του παιχνιδιού. Μπορείς να βρεις 

περισσότερες πληροφορίες εδώ: 

www.mygiftofgrace.com  

 

mailto:wienerl@mail.nih.gov
http://www.mygiftofgrace.com/
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Voicing My Choices ( Εκφράζοντας τις Επιλογές μου) 

Φτιάχνοντας έναν κατάλογο  επιθυμιών των εφήβων και των νέων 

ενηλίκων με σοβαρές ασθένειες, οι ερευνητές των Εθνικών 

Ινστιτούτων Υγείας ( ΝΙΗ ),  σχεδίασαν έναν οδηγό για να βοηθήσουν 

τους νέους ανθρώπους να μιλήσουν για θέματα που αφορούν το τέλος 

της ζωής.  

Voicing My CHOICES  είναι ο πρώτος οδηγός που σχεδιάστηκε για να 

βοηθήσει εφήβους και νέους ενήλικες να εκφράσουν πώς θα ήθελαν 

να υποστηριχθούν, να καταπραϋνθούν και να νοιώσουν την φροντίδα 

κατά την διάρκεια μιας σοβαρής ασθένειας και πώς θα ήθελαν να τους 

θυμούνται εάν δεν επιβιώσουν. Ο οδηγός έχει σαν σκοπό να βοηθήσει 

οικογένειες και επαγγελματίες υγείας να ανοίξουν δύσκολες συζητήσεις και η γλώσσα στην 

οποία συντάχθηκε αλλά και οι  ερωτήσεις είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες και 

επιθυμίες των νέων ανθρώπων.  

Μια δημοσίευση του περιοδικού «Παιδιατρικά» τον Νοέμβριο του 2012 ανέφερε μια μελέτη 

στην οποία νέοι άνθρωποι με σοβαρές ασθένειες διάβασαν και έγραψαν τις παρατηρήσεις τους 

σε δύο οδηγούς προγραμματισμένης φροντίδας που κυκλοφορούσαν την εποχή εκείνη. Η μελέτη 

κατέληγε ότι οι έφηβοι και οι νέοι ενήλικες θέλουν να συμμετέχουν στον σχεδιασμό του τέλους 

της ζωής. Σχεδόν και οι 52 συμμετέχοντες στην μελέτη ένοιωσαν ότι έχοντας έναν τέτοιο οδηγό 

ήταν επιβοηθητικό και σημαντικό. Οι παρατηρήσεις τους σε συγκεκριμένες ερωτήσεις 

διαμόρφωσαν το περιεχόμενο του Voicing My CHOICES. 

Η Lori Wiener, Ph.D., διευθύντρια της παιδιατρικής ψυχολογικής υποστήριξης και του 

προγράμματος  έρευνας στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, δημοσίευσε την μελέτη στο επιστημονικό 

περιοδικό «Παιδιατρικά» . Συνεργάστηκε με την Ψυχίατρο Dr Maryland Pao, M.D., κλινική 

διευθύντρια των Εθνικού Ινστιτούτου για την Ψυχική Υγεία, της οποίας το Τμήμα προσφέρει 

υπηρεσίες ψυχιατρικής συμβουλετικής σε ασθενείς όλων των ηλικιών που πάσχουν από σοβαρά 

νοσήματα.  

3.2.3 Συζήτηση 

Οι συμμετέχοντες εκτίμησαν την χρησιμότητα και την δυναμική των εργαλείων που 

παρουσιάστηκαν και αφιέρωσαν αρκετή ώρα τραβώντας φωτογραφίες των εργαλείων και των 

ερωτήσεων. Στην συζήτηση που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες, επαγγελματίες,  εξέφρασαν το 

άγχος τους στην προοπτική να κάνουν τόσο δύσκολες  συζητήσεις και ήθελαν να ανταλλάξουν 

ιδέες και να ακούσουν από τους Αμερικανούς συναδέλφους τους σχετικά με καλές πρακτικές 

διαχείρισης των διαφορετικών αντιδράσεων και αναγκών των ασθενών. ΄Αλλο τμήμα της 

συζήτησης εστίασε στο πώς οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό και άλλοι επαγγελματίες 

υγείας, διαχειρίζονται την απώλεια των ασθενών τους. Οι Drs. Wiener and Baird μοιράστηκαν 

την δική τους πρακτική στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (ΝΙΗ) στις Η.Π.Α., όπου κάθε 4 μήνες, 

βρίσκονται όλοι μαζί και ανάβουν κεριά, λένε ιστορίες και διοργανώνουν μνημόσυνα για τους 

ασθενείς που «έφυγαν». Το «κλειδί» για να διαχειριστούν τις συζητήσεις που αφορούν το τέλος 

της ζωής και την απώλεια είναι, να το ονομάζουν, να λένε πόσο δύσκολο είναι, να το μοιράζονται 

http://www.agingwithdignity.org/voicing-my-choices.php
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με άλλους, να δείχνουν και να βιώνουν την ενσυναίσθηση  και να εστιάζουν σε όσα πράγματα  

είναι υπό τον έλεγχό μας, ακόμα και στις πιο δυσμενείς καταστάσεις.  

3.3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ΚΑΡΚΙΝΟΣ , ΨΥΧΙΚΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΓΟΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

3.3.1 Επισκόπηση και Διάρθρωση 

Aπόσπασμα: Μιά νέα διάγνωση για καρκίνο ή η επανεμφάνισή του μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα διάφορα επίπεδα κατάθλιψης ή άγχους για έναν ογκολογικό ασθενή, ενήλικα, 

έφηβο ή παιδί και για τις οικογένειές τους. Η δυσφορία μπορεί να προέρχεται από ποικίλους 

παράγοντες: από την ίδια την διάγνωση, από πιθανές διαταραχές στην ποιότητα ζωής που 

αφορούν σε θέματα της οικογένειας, του σχολείου, των οικονομικών και των ανθρωπίνων 

σχέσεων, ζητήματα προερχόμενα από το σύστημα κοινωνικής στήριξης περιλαμβανομένης της 

δυσχέρειας στην επικοινωνία, υπερβολικά μεγάλη ή ελλιπής πληροφόρηση; από τις άμεσες ή 

έμμεσες παρενέργειες των θεραπειών, είτε αρχικές ή επακόλουθες; Τις άμεσες ή έμμεσες 

επιπτώσεις από την ίδια τη νόσο,  ή από παρόν ή παρελθόν ψυχιατρικό ιστορικό κλπ  Επειδή οι 

ασθενείς έχουν συχνά πόνο σχετιζόμενο με τον καρκίνο, κόπωση  και συμπτώματα από τον 

καρκίνο ή την θεραπεία του, τα οποία μοιάζουν πολύ με την κατάθλιψη και το άγχος, η ανάγκη 

διάγνωσης και  θεραπείας είναι πολύ σημαντική. Πώς αναδεικνύουμε την σημασία του να 

αναγνωρίζουμε την κατάθλιψη και το άγχος; Πώς καθορίζουμε τις καλύτερες μεθόδους να 

ανιχνεύουμε την δυσφορία και στη συνέχεια να παρέχουμε θεραπείες για τα συμπτώματα μόλις 

εμφανιστούν; Πώς να παρεμβαίνουμε στα διάφορα είδη και στάδια καρκίνου, σε ασθενείς 

διαφορετικών ηλικιών, φύλων, κουλτούρας και ψυχιατρικών ιστορικών; 

Θα συμπεριλάβουμε ασθενείς και οικογένειες για να καταλάβουμε την άποψή τους και τις 
βαθύτερες σκέψεις τους για το πώς η φροντίδα μπορεί να βελτιωθεί, πώς να προαχθεί η 
επικοινωνία και πώς όλοι μπορούμε να προσπαθήσουμε για μια καλύτερη ποιότητα  φροντίδας. 

 
Οι ψυχίατροι κ.κ. Michelle Riba και Δημήτρης Δικαίος οργάνωσαν αυτό το εργαστήριο που 

περιελάμβανε ομαδικές συζητήσεις και τις προσωπικές σκέψεις των συμμετεχόντων. Μερικοί 

συμμετέχοντες ζούσαν οι ίδιοι με τον καρκίνο και κάποιοι είχαν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα. 

Συμμετείχαν και μερικοί κλινικοί γιατροί. 
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Photo 6 Dr. Michelle Riba μαζί με τον Δρ. Δικαίο οργάνωσαν αυτό το πολύ διαδραστικό εργαστήριο.. 

3.3.2 Συζήτηση 

Η Dr. Riba έκανε την εισήγηση του εργαστηρίου λέγοντας «ελπίζουμε ο καρκίνος να γίνει μια 

χρόνια ασθένεια και για πολλούς είναι μια χρόνια ασθένεια». Ακόμα και στις χειρότερες των 

περιπτώσεων, θέλουμε να γνωρίζουμε ανθρώπους στο στάδιο που βρίσκονται  και να 

προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε ώστε να ελέγχουν αυτό που επιθυμούν να κάνουν σε κάθε 

θεραπευτικό στάδιο.  

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αναλογιστούν ποιά είναι τα καλά στοιχεία που προέκυψαν 

από την ασθένειά τους. Αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που είχαν κατά την διάρκεια των 

συζητήσεων με τους επαγγελματίες υγείας. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι 

ασθενείς ήταν η απροθυμία των επαγγελματιών υγείας να τους βοηθήσουν να καταλάβουν την 

κατάστασή τους και να απαντήσουν στις ερωτήσεις τους. Οι ασθενείς ήθελαν να καταλάβουν τις 

επιλογές τους και εκείνοι ήταν ανίκανοι να τους εξηγήσουν.  Σε αυτές τις στιγμές της 

επικοινωνίας οι ασθενείς κατέγραψαν ότι ο τρόπος που αντιμετωπίστηκαν από τους 

επαγγελματίες υγείας,  τους έκανε να αισθανθούν ότι δεν ήταν μια ισότιμη σχέση. Οι θεράποντες 

γιατροί δεν ένοιωθαν άνετα με τις ερωτήσεις των ασθενών τους και δεν φαίνονταν συνηθισμένοι 

να επικοινωνούν με ασθενείς  που ήθελαν να έχουν έναν ενεργό ρόλο στις αποφάσεις  που 

σχετίζονται με την ασθένειά τους.   
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Η Dr. Riba παρουσίασε την μέθοδο 

SPIKES17 που δημιουργήθηκε από 

τους Baile and Buckman το 2000 και 

αποτελεί ένα πρωτόκολλο έξι σταδίων 

το οποίο καθοδηγεί τον κλινικό 

θεραπευτή στην διαδικασία 

μεταφοράς δυσάρεστων 

πληροφοριών, στην διαχείριση των 

αντιδράσεων του ασθενούς, στην 

παροχή πληροφοριών για την 

κατάσταση της υγείας του και στην 

προτροπή του ασθενούς να 

συμμετέχει στο θεραπευτικό πλάνο. 

Ας σκεφτούμε το πρώτο βήμα —

στήνοντας την σκηνή της συζήτησης 

που αναφέρεται στην διαμόρφωση 

συνθηκών και κλίματος 

εμπιστοσύνης. Στο βήμα αυτό, είναι 

σημαντικό για τον ψυχίατρο ή τον 

ψυχολόγο να έχει διαβάσει τον 

φάκελο του ασθενούς και να είναι 

προετοιμασμένος. Μετά πρέπει να 

διαπιστώσει  ότι ο ασθενής έχει αντίληψη και ότι υπάρχει εξασφάλιση ιδιωτικού περιβάλλοντος 

-πιθανόν να ανακοινώσει στην νοσηλεύτρια ότι ο ίδιος βρίσκεται στο χώρο. Όταν μπει στο 

δωμάτιο που είναι ο ασθενής πρέπει να ζητήσει την άδεια του ασθενή για να ξεκινήσει η 

συζήτηση - ο ασθενής μπορεί να έχει μόλις πάρει κάποιο φάρμακο, να είναι νυσταγμένος και να 

πει πως δεν είναι η κατάλληλη ώρα. Επίσης πρέπει να ρωτήσει τον ασθενή για  το είδος της 

πληροφόρησης που θέλει να έχει στην παρούσα στιγμή.  Ας δούμε όμως  το 5ο βήμα—που 

αναφέρεται στην αναγνώριση των συναισθημάτων του ασθενούς με ενσυναίσθηση. Πάντα 

χρειάζεται να δίνεις στους ασθενείς ελπίδα, όχι λανθασμένη ελπίδα- δεν θα υποσχεθείς 

παρατεταμένη  ζωή αλλά θέλεις να τους δώσεις επιλογές σε θέματα που μπορεί  να έχουν έλεγχο 

ώστε να μην παραιτηθούν από την θεραπευτική προσπάθεια.  Όταν πλησιάζεις έναν ασθενή, 

πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για μια σχέση που ξεκινάς τώρα και θα εξελίξεις με τον καιρό. 

Όλα αυτά διδάσκονται στις ιατρικές σχολές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όλες οι 

ειδικότητες των γιατρών πρέπει να μαθαίνουν πώς να επικοινωνούν με αυτόν τον τρόπο. Ο Δρ. 

Δικαίος είπε ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στα ελληνικά ιατρικά εγχειρίδια. 

Ο καρκίνος μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να πρέπει να πάρουν πολύ δύσκολες αποφάσεις. 

Μια χρήσιμη στρατηγική είναι να καλέσεις και άλλα μέλη της οικογένειας στην συζήτηση, ώστε 

η οικογένεια να είναι ενήμερη και να βοηθήσει τον ασθενή να πάρει αυτές τις αποφάσεις. Οι 

επιθυμίες των ασθενών ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό. Μερικοί ασθενείς θέλουν να συμμετέχουν 

σε νέες κλινικές μελέτες, σε άλλη πόλη ή σε άλλο κράτος, που αφορούν νέες ή καινοτόμες 

θεραπείες και άλλοι θέλουν να μείνουν στο σπίτι, να μην αισθάνονται πιά τόσο άρρωστοι λόγω 

                                                           
17 http://www.cetl.org.uk/learning/feedback_opportunities/data/downloads/breaking_bad_news.pdf  

SPIKES - The Six-Step Protocol for Delivering Bad 

News. Πρωτόκολλο 6 σταδίων για ανακοίνωση 

δυσάρεστων ειδήσεων. 

STEP 1: SETTING UP the Interview. Ετοιμάζω την 

συνέντευξη.  

STEP 2: Assessing the Patient’s PERCEPTION. 

Εκτιμώ την ικανότητα αντίληψης του Ασθενούς.  

STEP 3: Obtaining the Patient’s INVITATION. Με 

προσκαλεί ο ασθενής. 

STEP 4: Giving KNOWLEDGE and Information to 

the Patient.  Δίνω γνώση και πληροφορία 

STEP 5: Addressing the Patient’s EMOTIONS with 

empathic responses. Απευθύνομαι στα 

συναισθήματα του Ασθενή και ανταποκρίνομαι 

με ενσυναίσθηση.   

STEP 6: Strategy and Summary, Στρατηγική και 

Συνοπτική Έκθεση 

http://www.cetl.org.uk/learning/feedback_opportunities/data/downloads/breaking_bad_news.pdf
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των θεραπειών και να βρίσκονται κοντά στις οικογένειές τους. Η ιδέα είναι, εμείς,  η θεραπευτική  

ομάδα, να τους υποστηρίζουμε σε κάθε τους επιλογή.   

Επίσης θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε διαγνώσει άλλες πιό σοβαρές παρενέργειες 

ψυχικής υγείας. Πολλοί καρκινοπαθείς μπορεί να εκδηλώσουν αυτοκτονικές τάσεις, όχι γιατί 

θέλουν να πεθάνουν αλλά γιατί δεν θέλουν να νοιώθουν άλλο πόνο. Μετά νοιώθουν ένοχοι για 

τις σκέψεις τους και τους απελευθερώνει να συζητήσουν γι’ αυτές.  Η Dr Riba, κατά την άσκηση 

του επαγγέλματός της, ρωτάει τους ασθενείς της αν είχαν αυτοκτονικές τάσεις και είναι 

απελευθερωτικό γι αυτούς να το συζητούν. 

 Ένα άλλο θέμα που έχουμε στην Ελλάδα είναι η προκατάληψη για την  διαχείριση του πόνου 

γιατί εμπίπτει στην παρηγορητική φροντίδα και αντιμετωπίζεται ως προετοιμασία για τον 

θάνατο. Υπάρχει επίσης προκατάληψη για τις  παραπομπές σε ψυχιάτρους και οι θεράποντες 

ιατροί μπορεί να είναι απρόθυμοι να το κάνουν. Ο Δρ. Δικαίος πρότεινε να συνδεθεί η 

παραπομπή σαν μια συνέχεια στην συζήτηση, για παράδειγμα, «Παρατήρησα ότι αισθάνεσαι 

άγχος κάθε φορά που έρχεσαι για εξετάσεις αίματος. Μήπως θα ήταν χρήσιμο να μιλήσεις με 

έναν ψυχίατρο για το άγχος που νοιώθεις» . 

 Το  άλλο θέμα που τέθηκε είναι η ηθική των παραπομπών σε άλλους γιατρούς και η εξασφάλιση 

να μην γίνονται παραπομπές σε φίλους του θεράποντος ιατρού. Μπορούν να ρωτηθούν  οι 

ασθενείς αν έχουν εκείνοι να προτείνουν κάποιον.  

Μήνυμα προς τους γιατρούς στην Ελλάδα, από μια γυναίκα που ζει με καρκίνο: “Μην 

υποβαθμίζετε τον ασθενή. Μην υποβαθμίζετε την κρίση μου επειδή δεν είμαι ογκολόγος.  Έχω 

μυαλό. Οι γιατροί έχουν μια υπεροψία, σαν να είναι θεοί και δεν είναι.  Και πείτε  μου την 

αλήθεια. Αν έχω τρεις μήνες ζωής πείτε το. Έχω δικαίωμα να το γνωρίζω. Θέλω να προετοιμάσω 

το παιδί μου. Θέλω να ετοιμάσω την διαθήκη μου». 

Ο Δρ. Δικαίος επισήμανε ότι είναι σημαντικό ο ασθενής να μην αντιμετωπίζεται ως παιδί.  

Τί σημαίνει καλή επικοινωνία; Δείτε τί είπαν οι ασθενείς: 

 Επιτυχημένη θεραπεία 

 Αξιοπιστία  

 Ασθενείς και παροχή πληροφοριών  (προετοιμασία ασθενών για το επερχόμενο και 

αυξανόμενο επίπεδο αναπηρίας κατά την διάρκεια των θεραπειών) 

 Συνεχόμενο ενδιαφέρον και παρακολούθηση. 

 Επαγγελματισμός, φροντίδα, επικοινωνία απλή και με ευθύτητα. 

 Να υπάρχει δομή/πλαίσιο 

 Παρουσία του γιατρού και απερίσπαστη οπτική επικοινωνία  

 Να δίνεται χρόνος και χώρος στον ασθενή να εκφραστεί.  

 Γραπτές κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες. 

 Να είναι διαθέσιμος 

 Η παρουσία του γιατρού ( όχι μόνο η επαφή με τον βοηθό του γιατρού)  

 Ενδιαφέρον και για τα μέλη της οικογένειας   

 Συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των γιατρών 

 Να υπάρχει χιουμοριστική προσέγγιση  



Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  Π Α Μ Ε Μ Μ Α Ζ Ι  2 0 1 7    P a g e  41 | 44 

 

 Η σημασία της αποδοχής του ασθενή 

3.4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Αυτό ήταν ένα βιωματικό εργαστήριο. 

 

4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Το ΠAMEMMAZI έκανε αξιολόγηση της Διημερίδας  με δύο τρόπους: 

▪ Ένα έντυπο έρευνας μοιράστηκε στους συμμετέχοντες μετά τα εργαστήρια. 

▪ Συνεδρίαση μιας ώρας με συμμετέχοντες και παρουσιαστές πραγματοποιήθηκε κατά 

την ολοκλήρωση της Διημερίδας, όπου ακούστηκαν και αποτυπώθηκαν οι καλύτερες 

στιγμές, τα μαθήματα και οι απόψεις και καταγράφηκε σχετική περίληψη. 

4.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Συνολικά οι συμμετέχοντες είχαν θετική άποψη για τα εργαστήρια. Οι παρατηρήσεις τους 

περιληπτικά αναφέρονται πιο κάτω: 
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«Εμπνευσμένοι από το όραμα.Συνεχίστε! 

« Συγχαρητήρια, ήταν πολύ καλό!» 

«Θα ήθελα να μάθω περισσότερα» 

«Εμπνευσμένος/η από την Έμμα και την οικογένειά της» 

                                          -----------------------------------     

 

Οι συμμετέχοντες θεωρούν τα Εργαστήρια και την Διημερίδα πολύ καλά οργανωμένα και 

χρήσιμα. Όσοι εμπνεύστηκαν από το όραμα, θα ήθελαν να δουν αλλαγές στο σύστημα υγείας 

της Ελλάδας. Μερικοί συμμετέχοντες θα ήθελαν περισσότερη πληροφόρηση, με μεγαλύτερης 

διάρκειας εργαστήρια, με δυνατότητα να παρακολουθήσουν και άλλα  εργαστήρια ή να μάθουν 

από τα εργαστήρια επιπλέον στρατηγικές και πρακτικές μεθόδους. Λίγοι από τους 

συμμετέχοντες, που γνώριζαν την Έμμα και την οικογένειά της, συγκινήθηκαν από τον τρόπο που 

ένα τόσο δυσάρεστο γεγονός και μια τραυματική εμπειρία μπορεί να γίνει μια έμπνευση για 

σπουδαία έργα.  

Ακολουθεί η έκθεση απόψεων για συγκεκριμένα εργαστήρια: 

0 2 4 6 8 10

Inspired by Emma and her family

Would like to learn more

Congratulations, well done!

Inspired by the vision. Keep going!

Απόψεις Συμμετεχόντων στα Εργαστήρια.
ν (n=18)
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Έκθεμα 1: Οι συμμετέχοντες εκτίμησαν και θεώρησαν περισσότερο χρήσιμο στα εργαστήρια 
που έλαβαν μέρος. 

 

4.2 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν μια ευχή για περισσότερα εργαστήρια στο μέλλον με τα 

ακόλουθα θέματα: 

Ολιστική Διαχείριση του καρκίνου συμπεριλαμβανομένων και ανθρώπων με άλλες ειδικότητες, 

διαχείριση πόνου, συνεργασία μεταξύ γιατρών, νοσηλευτών και ψυχολόγων, στρατηγικές για την 

διατροφή στον καρκίνο, κατανόηση του τρόπου να μαθαίνεις για τις επίκαιρες έρευνες σε σχέση 

με τον καρκίνο συγκεκριμένου προσώπου και η διερεύνηση της εμπειρίας των ασθενών με 

καρκίνο από διαφορετικές οπτικές γωνίες : του ασθενούς, του γιατρού και τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει ο ασθενής και η οικογένεια προκειμένου να κατανοήσουν όλες τις πλευρές.. 

Η Ψυχική Υγεία στον καρκίνο, διαχείριση του άγχους, στρατηγικές και εργαλεία για την 

υποστήριξη των οικογενειών, εκπαίδευση γιατρών για να προσφέρουν υποστηρικτική φροντίδα, 

καινοτόμες τεχνικές για συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, καλύτερη ποιότητα ζωής για τους 

ασθενείς και τις οικογένειες κατά την πορεία του καρκίνου, προσαρμοσμένες ψυχολογικές 

προσεγγίσεις για τους ογκολογικούς ασθενείς, στρατηγικές πένθους για τους επαγγελματίες.  

Κατανόηση της φύσης του στιγματισμού και του φόβου για τον καρκίνο και στρατηγικές 

αποδοχής.  

1: Tις ανάγκες των νέων 
ενηλίκων

•Οι επιζώντες και η 
εξωστρέφειά τους να 
μοιραστούν τις 
εμπειρίες τους.

•Προσέγγιση του 
θέματος από 
διαφορετικές οπτικές, 
του ασθενή, του 
γιατρού, του 
ψυχολόγου.

•Το μήνυμα ότι ο 
καρκίνος μπορεί να 
είναι διαχειρίσιμος και  
αυτό αποτελεί μια 
πρόσκληση να γίνει η 
ζωή καλύτερη

•Η αναγνώριση της 
σημασίας  της 
συνεργασίας μεταξύ 
ασθενή- οικογένειας 
γιατρού-νοσηλεύτριας-
ψυχολόγου

2: Εργαλεία για δύσκολες 
συζητήσεις

•Οι ειλικρινείς, 
προσωπικές ιστορίες 
του παρουσιαστή.

•η χρήση θεραπευτικών 
παιχνιδιών σαν εργαλείο 
επικοινωνίας.

•Η συνεργασία των νέων 
ανθρώπων, των ειδικών  
από το εξωτερικό και 
των Ελλήνων 
συναδέλφων .

•Η φύση των ερωτήσεων 
προσεγγίζοντας 
δύσκολα θέματα.

•Η σημασία και η 
συμβολή της 
ψυχολογικής 
υποστήριξης στην 
πορεία του ασθενή με 
καρκίνο.

3:Διαχείριση Ά)γχους

•Η διαδραστικότητα και η 
ισότητα των φωνών των 
επιστημόνων, των 
ασθενών και των 
οικογενειών.

•Η ειλικρίνεια στις 
ιστορίες των 
συμμετεχόντων

•Οι στρατηγικές για να 
πλησιάσουμε τους 
ασθενείς με σεβασμό 
και ειλικρίνεια.

•Διερεύνηση διαφορών 
μεταξύ Ελλάδος και 
Η.Π.Α.

•Πλησιάζουμε τους 
καρκινοπαθείς  με τον 
κατάλληλο τρόπο.

•Μαθαίνουμε πώς 
νοιώθουν οι ασθενείς.

Δραματοθεραπεία 

•Η βιωματική φύση του 
εργαστηρίου.

•Βιωματική ανάδειξη της 
πρόκλησης στην 
επικοινωνία.

•Χρήση της τέχνης για την 
διευκόλυνση στην 
επικοινωνία

•(Μερικοί συμμετέχοντες 
ένοιωσαν άβολα στο 
Εργαστήριο αυτό)
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Η Επικοινωνία στην πορεία του καρκίνου , μιλώντας χωρίς στιγματισμό, στρατηγικές που να 

βοηθούν τους  φίλους καρκινοπαθών και τους εθελοντές που προσφέρουν στην ογκολογική 

φροντίδα. Η σημασία των στρατηγικών και η δυνατότητα εφαρμογής τους στην Ελλάδα.  

Προσέγγιση και ενημέρωση οικογενειών στην Ελλάδα σχετικά  με την διαχείριση των 

προκλήσεων του καρκίνου. 


