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Ισορροπώντας Ανάμεσα στον Καρκίνο & τη 
Σεξουαλικότητα 

 Η διάγνωση του Γυναικολογικού καρκίνου              κρίσιμης 

σημασίας γεγονός στη ζωή της  κάθε γυναικας

Επίδραση στη σεξουαλική Υγειά των ασθενών

 Μειωμένη σεξουαλική επιθυμία και ενδιαφέρον
 Μειωμένη σεξουαλική ικανοποίηση
 Δυσκολία στην επίτευξη σεξουαλικής διέγερσης
 Διαταραγμένη εικόνα σώματος & Σωματοποιήσεις που 

επηρεάζουν  την ερωτική επιθυμία
 Αίσθημα μειωμένης θηλυκότητας
 Ανάπτυξη συμπτωμάτων εμμηνόπαυσης 
 Μειωμένη αυτοεκτίμηση 
 Πιθανά συμπτώματα  Κατάθλιψης 



Διατήρηση της 
Σεξουαλικότητας 

σε Ασθενείς με 
Γυναικολογικό 

Καρκίνο 



Ασθενής & 
Σεξουαλική Ζωή (α)

 Η διάγνωση και η  θεραπεία του 

Γυναικολογικού καρκίνου συχνά 

διαταράσσει σοβαρά τη σεξουαλική 

ζωή .

 Προφανή θέματα           οι φυσικές 

αλλαγές, η  εξάντληση, η  ναυτία και 

πόνος από τη θεραπεία . 

 Προβλήματα που συσχετίζονται με 

την εικόνα του σώματος, τις ερωτικές 

σχέσεις,  & την σεξουαλική επίδοση 

αφορούν όλες τις ασθενείς με 

γυναικολογικό καρκίνο

 Η συζήτηση και η ανάλυση τους 

τείνει γενικά να αποφεύγεται 

(Luxford & Fletcher 2006)



 Απολυτή ανάγκη από τη σωστή επαρκή και έγκυρη ενημέρωση .

 Τα ζευγάρια μπορεί τελικά να απέχουν αναίτια από όλες τις μορφές της 

σεξουαλικής έκφρασης 

 Η Ψυχοσεξουαλική ευεξία            ιδιαίτερα σημαντική γιατί μέσω αυτής μπορεί 

κάνεις να κατανοήσει και να παρεμβεί στην βελτίωση της εικόνας του 

σώματος  &  στην σεξουαλική προσαρμογή της ασθενούς 

Ασθενής
&

Σεξουαλική Ζωή (β)

(Kayser K., Scott J.,2010)



Η σημασία των 
Σεξουαλικών Σχέσεων και 
της Εικόνας του Σώματος 
για την Προσαρμογή στον 

Καρκίνο (α)

Δύναμη στις σχέσεις και στους δεσμούς με τα αγαπημένα τους πρόσωπα 

Συνήθεις αντιδράσεις           Η  εντονότερη επιθυμία να έρθουνε πιο κοντά 

σωματικά και σεξουαλικά με τους την ερωτικούς τους συντρόφους             

& η αυξημένη συναισθηματική δέσμευση στην σχέση 

Όταν βιώνονται καταστάσεις απειλητικές για την υγειά και την ζωή 

υπάρχει αυξημένη αίσθηση του σώματος και της εμφάνισης . 

(Goldenberg et al. 2000)



Η σημασία των Σεξουαλικών Σχέσεων και της 
Εικόνας του Σώματος για την Προσαρμογή στον 

Καρκίνο (β)

 Σώμα   αντιπροσωπεύει σε συμβολικό 

επίπεδο τον « Εαυτό » 

(Goldenberg et al. 2000)

Αυξημένη ανάγκη         Επικοινωνία με 

τον σύντροφο, Τρυφερότητα, Σωματική 

Επαφή & Εγγύτητα 

Η σεξουαλική επαφή        σημαντικός 

τρόπος διαχείρισης του στρες 

(Coan ,Schaefer, 2006)



Αιτιολογία Σεξουαλικών Διαταραχών  στους 
Γυναικολογικούς Καρκίνους 
&  στον Καρκίνο του Μαστού 

Τις οργανικές επιδράσεις των θεραπειών 

Τις αντιλήψεις των γυναικών για την σεξουαλικότητα  τους

Τις αντιδράσεις των συντρόφων απέναντι τους

Την ποιότητα των σχέσεων τους

(Kayser K., Scott J.,2010)

Τα σεξουαλικά προβλήματα που βιώνουν γυναίκες προέρχονται 

κυρίως από 4 πηγές



Πως Επιδρά η Ποιότητα Της Σχέσης στη 
Σεξουαλικότητα Και Την Εικόνα Του 

Σώματος

 Ισχυρός προβλεπτικός δείκτης της ποιότητας της σεξουαλικής σχέσης είναι η 
γενική ικανοποίηση του ζευγαριού από την σχέση τους 

Η σεξουαλική ικανοποίηση των γυναικών εξαρτάται από το αν νιώθουν πως 
καλύπτονται οι βαθύτερες ψυχολογικές τους ανάγκες .

Ερεύνα Sarah Wimberly (2005) Σεξουαλική δραστηριότητα           με 
Πρωτοβουλία του Συντρόφου & Συχνότητα των Σεξουαλικών Επαφών 
αποτελούσαν προβλεπτικούς παράγοντες της ψυχοσεξουαλικής τους 
προσαρμογής 

Η ενασχόληση με την εικόνα του σώματος και της σεξουαλικής λειτουργίας  κάτω 
από το πρίσμα της σχέσης μπορεί να βοηθήσει τα ζευγάρια να αντλήσουν 
περισσότερη ικανοποίηση από την σχέση τους (Fobair et al. 2006)



.

Σταθμισμένα Εργαλεία για την 
αξιολόγηση της Σεξουαλικής Οικειότητας 

και της Αυτοεκτίμησης

(Kayser K., Scott J.,2010)



Στόχοι μεθόδων παρέμβασης 

Να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο

Να συζητήσουμε τα συνήθη σεξουαλικά 

προβλήματα

Να βοηθήσουμε του συντρόφους να 

συζητήσουν τυχόν αλλαγές στην ερωτική 

επαφή

Να δώσουμε στο ζευγάρι την ευκαιρία να 

συζητήσει τους στόχους του

Να δώσουμε πληροφορίες σχετικά με 

πρόσθετες πηγές

Να περιγράψουμε συγκεκριμένες στρατηγικές

Εφόσον απαιτείται να παραπέμψουμε σε 

ειδικό σεξολόγο



Τεχνικές Παρέμβασης

 Συζήτηση σχετικά με σεξουαλικά ζητήματα που αφορούν την εικόνα 

του σώματος

 Παροχή πληροφοριών 

 Θετικές σκέψεις για την εικόνα του σώματος και τη σεξουαλικότητα 

 Σεξουαλικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση της κατάστασης 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

“I’m Not Perfect… But I’m 
Enough.”
Carl Rogers


