


«Η λέξη καρκίνος όταν ακούστηκε ήταν 
σαν να άνοιξα την πόρτα και να 
βρέθηκα σε έναν εφιάλτη. 

Ο χρόνος σαν να σταμάτησε, ξύπνησαν 
σκέψεις και συναισθήματα αγωνίας, 
φόβου για το μέλλον. 

Είναι σαν τα καρκινικά κύτταρα να κάνουν 
μεταστάσεις όχι μόνο στο σώμα μα σαν 
να πηγαίνουν σε όλους τους τομείς της 
ζωής μου, τους ρόλους μου σαν 
άνθρωπος, σαν να εξαπλώνονται χωρίς 
έλεγχο». 

 



Προφίλ 
Ασθενή  

Ανάγκες,  

Αξίες  
Οικογενειακή 
κατάσταση  

Οικονομική 
κατάσταση 

Επαγγελματική 
κατάσταση 

Νομικά θέματα  

Κατάσταση 
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Κατάσταση 
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Υποστηρικτικό 
πλαίσιο (φίλοι, 
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•           Επαγγελματική στήριξη για να                
νιώθει ασφάλεια και φροντίδα   

•Στήριξη στη διαχείριση συναισθημάτων, 
και νοήματος ζωής και αυτοπεποίθηση  

•Αποδοχή από το κοινωνικό 
περιβάλλον  

•Θεραπεία με αξιοπρέπεια  
•Στήριξη από το κράτος (παροχές, 
δικαιώματα, εργασία, άδειες ) 

•Στήριξη από περιβάλλον εργασίας  

•Πίστη 
•Ευκαιρία για δυνατότητα 
συγχώρεσης  

•Ευκαιρία για δυνατότητα 
θανάτου εν ηρεμία και γαλήνη   

•Διαχείριση του πόνου 
•Ειδική διατροφή 
•Ελεγχος παρενεργειών νόσου   

Φυσικές  Πνευματικές  

Ψυχολογικές  Κοινωνικές  
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Κάθε προσωπικότητα 
μπορεί να αντιληφθεί τη 

διάγνωση σαν: 

•Πρόκληση 
•Απειλή 
•Απώλεια 
•Άρνηση 

 

Ψυχολογικοί μηχανισμοί για 
την αντιμετώπιση και την 

προσαρμογή στην διάγνωση 
του καρκίνου: 

•Μαχητικότητα 
•Αποφυγή ή άρνηση 
•Μοιρολατρία (Fatalism) 
•Απελπισία 
•Προσδοκώμενο άγχος 



Ο ασθενής που θα 
διαγνωστεί με καρκίνο 
νιώθει ότι πάλλεται από 
πολλούς παράγοντες. 
Έχει να αντιμετωπίσει: 

1. Συμπτώματα νόσου 
2. παρενέργειες της 

θεραπείας 
3. οικονομικά θέματα  
4. επαγγελματικά θέματα  
5. οικογενειακά θέματα   

Βασικές αλλαγές που 
συμβαίνουν επηρεάζουν 
την ψυχολογία του: 

1. Αλλαγές στις πνευματικές 
και κινητικές λειτουργίες 

2. Αλλαγές στους ρόλους του 
ατόμου σε σχέση με τον 
εαυτό του και τους 
άλλους γύρω του 

3. Αλλαγές στην εμφάνιση, 
πιθανά από τις 
παρενέργειες της 
θεραπείας ή από τα 
συμπτώματα της 
πάθησης. 



 

 στη διάγνωση 
 στη θεραπεία 
 στην πιθανή υποτροπή ή μετάσταση 
 στον έλεγχο που έχουν στον εαυτό του και στη 

ζωή του 
 ανάπτυξη ψυχολογικού τραυματισμού από το 

σοκ της διάγνωσης 
 κατάθλιψη και άγχος 
 αγχώδεις διαταραχές και κλινικές φοβίες 

 



 διαταραχή στην ποιότητα ζωής 

 στις διαπροσωπικές σχέσεις 

 στη σεξουαλικότητα 

 στους οικογενειακούς και εργασιακούς ρόλους 
 





 Στην προσαρμογή της διάγνωσης 
 Στην προσαρμογή της θεραπείας (χειρουργική επέμβαση, 

ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία) 
 Στην αντιμετώπιση των παρενεργειών στοχεύοντας για 

καλύτερη ποιότητα ζωής 
 Στην αντιμετώπιση της νέας πραγματικότητας της ζωής 

τους που συνεχώς πρέπει να αναπλάθεται ανάλογα με 
την εξέλιξη της νόσου 

 Στην αναπροσαρμογή των κοινωνικών, εργασιακών και 
οικογενειακών ρόλων 

 Στην τοποθέτηση νέων προσωπικών στόχων 



 Υποστήριξη για τους φόβους που επιφυλάσσει το μέλλον, 
για την ανησυχία ότι η νόσος θα υποτροπιάσει ή θα 
δημιουργηθούν μεταστάσεις 

 Συμβουλευτική υποστήριξη για την αλλαγή στην 
εξωτερική εμφάνιση του ασθενή (π.χ από τις 
παρενέργειες τριχόπτωση body image counseling) 

 Αντιμετώπιση κλινικών διαταραχών και αρνητικών 
συναισθημάτων όπως άγχος, εκνευρισμός, πανικός, 
φόβος, κατάθλιψη (emotional management) 

 Αντιμετώπιση του πόνου με ψυχολογικές μεθόδους (Pain 
management) 

 Υποστήριξη της οικογένειας/φροντιστών  
 Ανάπτυξη δεξιοτήτων  για καλύτερη ποιότητα ζωής 



 Οικονομική στήριξη (επιδόματα, ειδικές εκπτώσεις) 
 Δικαιώματα ασθενών  
 Καρκίνος και εργασία (άδειες, απολύσεις, μειωμένη 

απόδοση) 
 Νοσηλεία στο σπίτι  
 Μέριμνα για ασθενείς τελικού σταδίου 
 Ποιότητα νοσηλείας σε κρατικά νοσοκομεία  
 Επάρκεια φαρμάκων  
 Δομές/προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης 

ασθενών και φροντιστών  
 





 Σε ένα λεξικό βρήκα οτι 
φροντίδα είναι η διανοητική, 
ψυχολογική, πνευματική και 
φυσική προσφορά ενέργειας 
προκειμένου να επιτευχθεί η 
ικανοποίηση των αναγκών του 
ασθενή και η προαγωγή της 
ευεξίας του.  

 Στα μάτια ενός ασθενή βρήκα 
οτι φροντίδα είναι η διάθεση 
του ανθρώπου που είναι πλάι 
του να του προσφέρει το χρόνο, 
τις γνώσεις αλλά και το βλέμμα 
αγάπης, το χέρι 
συμπαράστασης, το αυτί που 
ακούει και το στόμα που λέει 
λόγια στήριξης. 



Θέματα 
Οικογένειας  

Οικονομικά 

Επαγγελματικά 

Νομικά 

Κοινωνικά 

Ψυχολογικές 
μεταπτώσεις 

ασθενή 

Συμπτώματα -  
παρενέργειες 
νόσου ασθενή 

Διαχείριση 
παιδιών 

Διαχείριση 
συναισθημάτων   



 Συχνά ξέρουν να φροντίζουν τον ασθενή αλλά 
ξεχνουν να φροντίσουν … τον εαυτό τους! 

 Καταπιέζουν τις δικές τους ανάγκες γιατί αν 
τις εκφράσουν θα έρθουν σε σύγκρουση με τις 
ηθικές, κοινωνικές, επαγγελματικές τους 
υποχρεώσεις 

 Μερικοί χρέωσαν την επαγγελματική ή 
οικογενειακή τους κατάσταση (διαζύγιο ή μη 
γάμος) σε έναν ασθενή. Συχνά διαζύγια!! 

 Κάποιοι δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν την 
κατάσταση, είτε γιατί έστρεψαν αποκλειστικά 
την ενέργεια και το ενδιαφέρον τους στον 
ασθενή είτε γιατί δεν κατάφεραν να 
αποδεχτούν την κατάσταση και τα δικά τους 
συναισθήματα και έφυγαν. 



 Στερεύουν τα ψυχικά ή/και 
σωματικά τους αποθέματα 

 Χάνουν την ισορροπία και στη 
δική τους ζωή  

 Συγκρούονται οι ανάγκες τους με 
τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που 
έχουν 
 



 Εκτόνωση της ψυχικής κόπωσης 

 Επαναξιολόγηση της προσωπικής κατάστασης και 
των προτεραιοτήτων τους  

 Κατανόηση του ρόλου τους 

 Ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων για 
αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τον ασθενή  

 Αντίληψη φαινομένου ταύτισης με τον ασθενή 

 Προετοιμασία για τελικό στάδιο ασθενή και θάνατο  



 Δικαιώματα φροντιστών   
 Καρκίνος μέλους οικογένειας και                                 

εργασία  (άδειες, απολύσεις, μειωμένη απόδοση) 
 Νοσηλεία στο σπίτι  
 Μέριμνα για ασθενείς τελικού σταδίου 
 Ποιότητα νοσηλείας σε κρατικά νοσοκομεία  
 Δομές/προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης 

ασθενών και φροντιστών  





 Ενημέρωση  
 Ψυχολογική υποστήριξη  
 Ο ασθενής μοιράζεται τα θέματα που τον 

απασχολούν 
 





 Ενημέρωση  
 Ψυχολογική υποστήριξη  
 Ο ασθενής μοιράζεται τα θέματα που τον 

απασχολούν 
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