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Η αποστολή τού γιατρού δεν τελειώνει μετά την πρώτη 

ενημέρωση, ούτε μετά την αφαίρεση τού κακοήθους όγκου 

από το σώμα τού αρρώστου. Ο ασθενής έχει ανάγκη της 

συμπαράστασης του γιατρού του από τη στιγμή της 

διάγνωσης της νόσου μέχρι την αποθεραπεία του ή μέχρι τον 

θάνατό του.



Η αντιμετώπιση του 
ογκολογικού αρρώστου 
δεν είναι... one man
show, αλλά ο 
συγκερασμός όλων των 
θεραπειών στο βέλτιστο 
χρόνο.
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Το Ογκολογικό Συμβούλιο θεωρείται 

πιο αναγκαίο από ποτέ.



Πολλές φορές η ίδια η  διάγνωση αποτελεί 
αντικείμενο προβληματισμού του ογκολογικού 

συμβουλίου.



• ‘Αρθρο 135, του Νόμου 4052/2012:  Διατομεακή 
περίθαλψη ασθενών με Καρκίνο-Ογκολογικά 
Συμβούλια 

• Στα ογκολογικά νοσοκομεία που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. ή 
στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στα νοσοκομεία που 
λειτουργούν παθολογικές ογκολογικές κλινικές και 
ακτινοθεραπευτικές κλινικές/εργαστήρια, είτε 
ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. είτε στον ιδιωτικό τομέα, 
καθιερώνεται η δια τομεακή αντιμετώπιση του 
ασθενούς που πάσχει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι 
πάσχει από κακοήθη νεοπλάσματα. 



• Για το σκοπό αυτόν συγκροτείται ιατρική ομάδα 
αποτελούμενη από τον θεράποντα ιατρό, που 
αναλαμβάνει τον ασθενή που επισκέπτεται τα 
τακτικά εξωτερικά ιατρεία ή τα εφημερεύοντα 
ιατρεία ή εισέρχεται για νοσηλεία, έναν παθολόγο 
ογκολόγο, έναν χειρουργό και έναν 
ακτινοθεραπευτή, που επιλέγονται από τον ασθενή, 
καθώς και έναν παθολογοανατόμο του νοσοκομείου 
στο οποίο εισέρχεται ο ασθενής. Τα μέλη της 
ιατρικής ομάδας είναι δυνατόν να εργάζονται στο 
ίδιο ή διαφορετικά νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή του 
ιδιωτικού τομέα.



Η Ψυχο-ογκολογία είναι 

ένα πεδίο 

διεπιστημονικής μελέτης 

και πρακτικής. 

Ασχολείται με θέματα 

που υπερβαίνουν την 

απλή ιατρική θεραπεία 

και περιλαμβάνουν τον 

τρόπο ζωής, τις 

ψυχολογικές και τις 

κοινωνικές πτυχές του 

καρκίνου. 









Εμπλοκή των ψυχολογικών 

παραγόντων

1) Πρόληψη

2) Αιτιοπαθογένεση

3) Συμπτωματολογία / πρόγνωση 

4) Θεραπεία
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Οι επείγουσες κλήσεις προς τη ∆ιασυνδετική Ψυχιατρική του
Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά»

• 1.Παράδοξη συμπεριφορά / ψυχοκινητική ανησυχία

• 2.Συναισθηματική αναστάτωση / κρίσεις πανικού

• 3.∆ιαταραχή συμπεριφοράς από μη ελεγχόμενο πόνο

• 4.∆ιαταραχή συμπεριφοράς από χρήση ουσιών / αλκοόλη

• 5.Απειλή αυτοκαταστροφής

• 6.Άρνηση Θεραπείας / απειλή εξόδου



ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Ψυχοφαρμακευτική θεραπεία

• Ψυχολογικό εργαστήριο/Εξωτερικά ιατρεία 

• Ιατρείο Συναισθηματικών και Αγχώδων Διαταραχών

• Ιατρείο Ψυχωσικών Διαταραχών

• Διασυνδετική-συμβουλευτική ψυχιατρική

• Ιατρείο Υποστήριξης Γονέων Ασθενών με (ογκολογικό) 
πρόβλημα που έχουν ανήλικα παιδιά.

• Ιατρείο Πένθους και επιπεπλεγμένου πένθους

• Ιατρείο Υποστήριξης γυναικών με προβλήματα μαστού

• Θεραπεία ζεύγους-οικογένειας

• ΑΤΟΜΙΚΗ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

• ΟΜΑΔΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Συμβουλευτική Γονέων

• Ψυχοεκπαίδευση -Εργοθεραπεία



1)  Στην αρχή  θα τον βοηθήσει να αποδεχθεί και να κατανοήσει την 
διάγνωση της νόσου.

2)  Στην  προεγχειρητική  περίοδο θα τον βοηθήσει να 
προπαρασκευασθεί   για τα αποτελέσματα της χειρουργικής 
θεραπείας.

3)   Μετά την εγχείρηση θα τον βοηθήσει να αναλάβει και να 
προσαρμοσθεί στη νέα κατάσταση.

4)  Κατά την διάρκεια της μετεγχειρητικής θεραπείας θα προλάβει 
πρόωρη  διακοπή της θεραπείας.

5)   Μετά το τέλος της συμπληρωματικής θεραπείας θα τον 
βοηθήσει να επανέλθει  σε  ενεργό δράση.

6)   Κατά την απώτερη παρακολούθηση θα τον βοηθήσει να 
αντιμετωπίσει τον φόβο υποτροπής της νόσου και τις απώτερες 
τυχόν παρενέργειες της θεραπείας



Η ειλικρίνεια του γιατρού πρέπει να συνδυάζεται με 

αμέριστο ενδιαφέρον για τον άρρωστο. Με 

ανθρωπισμό, με καλοσύνη.



• «Καλός γιατρός γίνεται εκείνος που με τα χρόνια 
κάνει τις πληροφορίες γνώση και τη γνώση 
σοφία. Εκείνος που μέσα και πάνω από ιατρικές 
εξετάσεις, φάρμακα, τεχνικές, συσκευές, 
νούμερα και στατιστικές, βλέπει τον άνθρωπο με 
τη ψυχή και τις ανάγκες του…. Ο αλλοτριωμένος 
γιατρός θεραπεύει εργαστηριακές εξετάσεις και 
όχι αρρώστους».

Χρήστος Ντέλλος, Διευθυντής Καρδιολογικού τμήματος 
Τζάνειου Νοσοκομείου





Τα μέλη της οικογένειας δεν πρέπει να αρνούνται αλλά 

να δέχονται την ύπαρξη της νόσου και να 

συμπαρίστανται στον άρρωστο και να εκδηλώνουν 

αυτήν τη συμπαράστασή τους.



Εlisabeth Kubler Ross



Ακινητοποίηση Κατάθλιψη 

Άρνηση

Θυμός

Διαπραγμάτευση

Αποδοχή





ΑΡΝΗΣΗ: "Αποκλείεται, δεν μπορεί να συμβαίνει σε εμένα!"

ΘΥΜΟΣ : "Είναι άδικο, γιατί σε εμένα; Δεν έχω ζήσει τίποτα" ή 

«Είμαι πολύ μικρός / μικρή γιατί μου το κάνεις αυτό; ».

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ : "Τουλάχιστον άσε με να δω τα παιδιά μου να 

μεγαλώνουν" ή "Θα είμαι καλύτερος, θα αλλάξω, απλώς άσε με να 

ζήσω λίγο παραπάνω."

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ : «Είμαι τόσο λυπημένος, γιατί να προσπαθήσω να 

κάνω οτιδήποτε;» ή «Δεν έχω ελπίδες, απλώς θα περιμένω να 

πεθάνω».

ΑΠΟΔΟΧΗ : "Εντάξει όλα θα πάνε καλά"







Τις τελευταίες  δεκαετίες οι  θεραπείες γιά τον καρκίνο 

έχουν γίνει πιό επιτυχείς μέ αποτέλεσμα την αύξηση των 

δεικτών επιβίωσης των σθενών. Έτσι, η προσοχή της 

ογκολογίας άρχισε να στρέφεται στην ψυχοκοινωνική 

διάσταση του καρκίνου και στις συναισθηματικές 

αντιδράσεις των ασθενών στα πλαίσια μιάς ολιστικής 

προσέγγισης 

(Lipowski, 1991 στό Ιακωβίδης Β. και Ιακωβίδης Α. 

2001).



Οι έρευνες έχουν αποδείξει την αναγκαιότητα της 
ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης στους ψυχοσωματικούς 
ασθενείς και ιδιαίτερα στους καρκινοπαθείς, που λόγω της 
σοβαρότητας της ασθένειας και των επιθετικών θεραπειών 
βιώνουν κατακλυσμικά  συναισθήματα, τα οποία 
επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργικότητα και ζωή τους.
Ασφαλώς μπορεί να είναι χρήσιμη μια ατομική 
ψυχοθεραπεία, ειδικά η γνωσιακή-συμπεριφορική .









Η Ομαδική ψυχοθεραπεία έχει περισσότερα  πλεονεκτήματα. Οι 

ομαδικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις έχουν σήμερα σημαντική 

θέση στην αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο, μετά τον αρχικό 

σκεπτικισμό για τις πιθανές επιπτώσεις στα μέλη της ομάδας από τον 

θάνατο ενός από αυτούς 



Αποτελέσματα της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας

1) Δυνατότητα απορρόφησης των οδυνηρών 
συναισθημάτων και τόνωση του ηθικού

2) Προσφορά νοήματος και  ενδιαφέροντος για την ζωή

3) Μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εφαρμοζόμενη 
θεραπεία και περισσότερη εμπιστοσύνη προς τους γιατρούς, 

ενίσχυση της μαχητικής διάθεσης προς τη νόσο.

4) Απευαισθητοποίηση από τις σκέψεις θανάτου

5) Μείωση του άγχους, της κατάθλιψης και των φοβικών 
αντιδράσεων



6) Καλύτερους μηχανισμούς αντιμετώπισης καί υπέρβαση 

της άρνησης της νόσου

7) Αύξηση της κοινωνικότητας, της αυτοεκτίμησης, της 

αίσθησης προσφοράς στους συνανθρώπους

8) Βελτίωση της ποιότητας ζωής

9) Μείωση του πόνου

10) Αύξηση της δραστηριότητας του ανοσοποιητικού 

συστήματος

11) Αύξηση του χρόνου επιβίωσης



Οι ψυχοθεραπευτικοί παράγοντες του Yalom

1) Η ενστάλαξη της ελπίδας

2) H παγκοσμιότητα 

3) H μετάδοση πληροφοριών 

4) O αλτρουϊσμός  

5) H διαπροσωπική μάθηση 

6) H συνοχή της ομάδας 

7) Yπαρξιακές έννοιες, και μεταξύ αυτών ειδικά 

το νόημα της ζωής, ο θάνατος, η ελευθερία 

και η απομόνωση.



Στόχοι της ψυχοθεραπευτικής ομάδας 

(Spiegel και Classen, 2000) 

• 1) H δημιουργία δεσμών

• 2) H έκφραση συναισθημάτων

• 3) H αποευαισθητοποίηση

• 4) O επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων 

• 5) H αύξηση της υποστήριξης από την οικογένεια 

• 6) H βελτίωση της σχέσης γιατρού-ασθενούς

• 7) H βελτίωση των στρατηγικών αντιμετώπισης 



Διαφορές μεταξύ των ομάδων καρκινοπαθών και των 
ψυχικά πασχόντων 

• 1)  Η κοινή απειλή του καρκίνου 

• 2) Η αλλαγή της εικόνας του εαυτού

• 3) Η ενθάρρυνση των σχέσεων εκτός ομάδας

• 4) Η μη έκφραση των αρνητικών συναισθημάτων 

• 5) Υιοθέτηση του ρόλου του «δυνατού»



Ομάδες υποστήριξης-ευαισθητοποίησης 

επαγγελματιών υγείας

• Οι επαγγελματίες υγείας είναι μια ομάδα που βρίσκεται στην 
πρώτη γραμμή και διαχειρίζεται καθημερινά τη σωματική 
υγεία αλλά και τις ψυχικές δυσκολίες των ασθενών στα πιο 
δύσκολα στάδια της νόσου. Επομένως είναι άνθρωποι που 
φροντίζουν, κι έχουν και αυτοί με τη σειρά τους ανάγκες και 
ευαλωτότητες που συχνά παραμελούνται.

• Οι ομάδες υποστήριξης έχουν ως στόχο την αποφόρτιση των 
έντονων συναισθημάτων, την εποπτεία του κλινικού έργου 
αλλά και την ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας σε 
σχέση με τον καρκίνο. 



Κέντρο Ημέρας για ψυχολογική υποστήριξη ασθενών 
με καρκίνο

Φιλελλήνων 34, Ζάππειο

• Το Κέντρο οργανώνει ομάδες  Ομάδες υποστήριξης-
ευαισθητοποίησης επαγγελματιών υγείας 
κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εκείνους. 
http://www.psychooncology.gr/




