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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εφηβεία αποτελεί μια πολύ σημαντική περίοδο στην εξελικτική πορεία του ανθρώπου. 

Κύριο χαρακτηριστικό της είναι οι έντονες αλλαγές τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχικό 

επίπεδο. Στο σωματικό επίπεδο η ενήβωση σηματοδοτεί τη μετάβαση από το παιδικό στο 

ενήλικο σώμα, γεγονός που συνοδεύεται από  ισχυρή ψυχική αναστάτωση - αγωνίες, άγχη, 

διέγερση, φόβους – λόγω της πυροδότησης αλλαγών και επαναδιαμόρφωσης της εικόνας του 

σώματος. Η ψυχική επεξεργασία αυτών των αλλαγών στο πλαίσιο των σχέσεων του εφήβου 

με τους γονείς του και το άμεσο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον (φίλοι, σχολείο, 

αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες κτλ) θα καθορίσει σημαντικά τη συγκρότησή 

του ως αυτόνομου και ψυχικά υγιούς ανθρώπου και το πέρασμά του στην ενήλικη ζωή. 

Η εμφάνιση κατά την εφηβεία μιας σοβαρής σωματικής ασθένειας όπως είναι οι 

νεοπλασίες(λευχαιμίες, λεμφώματα και σαρκώματα, για να ονοματίσουμε τα πιο κοινά) 

προβάλλουν σε πρώτο επίπεδο τις σκληρές απαιτήσεις των θεραπειών αλλά και την απειλή 

του θανάτου και δίνουν την εντύπωση παραμερισμού των ψυχικών διεργασιών της εφηβείας. 

Όμως, η κλινική εμπειρία των θεραπευτικών ομάδων – γιατρών και  νοσηλευτών – στη σχέση 

με τους έφηβους ασθενείς μαρτυρά πως η προβληματική της εφηβείας είναι παρούσα και 

επηρεάζει σημαντικά το έργο τους (D. Oppenheim, 2009, Wei-Wen Wu and al., 2015). Η 

παράβλεψη της ψυχικής παραμέτρου της εφηβείας τόσο στη σχέση με τον ίδιο τον ασθενή 

όσο και με το οικογενειακό του περιβάλλον αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες παρεμπόδισης του έργου των θεραπευτών στη διάρκεια της νοσηλείας αλλά και 

στη συνέχεια της παρακολούθησης. 

 

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

Το Γ.Α.Ο.Ν.Α. «ο Άγιος Σάββας» υποδέχεται ασθενείς εφήβους και νέους πάνω από 16 ετών 

σ’ ένα πλαίσιο υπηρεσιών που είναι προσαρμοσμένο σε ενήλικους ασθενείς οι οποίοι 

αποτελούν και τη μεγάλη πλειοψηφία (1:30). Οι δυσκολίες που προκύπτουν από την 

παράβλεψη των ιδιαιτεροτήτων αυτής της ηλικιακής ομάδας εκφράζονται με ποικίλους 

τρόπους σε διάφορα επίπεδα: 

- Στη νοσηλεία, με την απουσία πτέρυγας για εφήβους και νέους αλλά και χώρου δημιουργικής 

απασχόλησης και απαραίτητων πολύπλευρων θεραπευτικών δράσεων. 

- Στις σχέσεις των θεραπευτών με τους εφήβους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η 

απαιτητική σχέση επικοινωνίας του νοσηλευτή με τον έφηβο ασθενή και την οικογένειά του 

αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο επιβαρυντικούς παράγοντες εργασιακής εξουθένωσης για 

τους νοσηλευτές του νοσοκομείου. 

-Έλλειψη οργανωμένων ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών για εφήβους και νέους. Η πλειοψηφία 

αυτών των ασθενών παραπέμπεται από τη θεραπευτική ομάδα για ψυχολογική υποστήριξη 

(9:10). Οι ελλείψεις όμως του νοσοκομείου σε προσωπικό δεν επαρκούν για να προσφέρουν 

μια οργανωμένη και συστηματική υποστήριξη των ασθενών. 

 

 

 

 

 

http://chc.sagepub.com/search?author1=Wei-Wen+Wu&sortspec=date&submit=Submit


ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ. 

 

Η οργανωμένη ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών εφήβων και νέων τόσο στη διάρκεια 

της νοσηλείας τους όσο και εκτός νοσοκομείου (ακόμα και σε κατ’ οίκον υποστήριξη) 

συνίσταται στις εξής παρεμβάσεις: 

 

- Ατομική ψυχοθεραπεία του εφήβου-νέου ασθενή. Η δυνατότητα ψυχικής 

επεξεργασίας της εμφάνισης της ασθένειας και των ιατρικών επεμβάσεων,  βοηθά τον 

έφηβο να εντάξει στην ιστορία του την επικαιρότητα της ασθένειας και με τη 

νοηματοδότησή της, να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην πορεία της 

θεραπείας. 

- Συστηματική εξατομικευμένη ή ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων 

και των αδελφών των ασθενών. Ενώ στους ενήλικες ασθενείς μιλάμε για 

υποστήριξη των συνοδών τους, στους εφήβους νέους η συστηματική συμβουλευτική 

των γονέων τους είναι μια παρέμβαση που δε μπορεί να παραλειφθεί. Οι γονείς ως 

κηδεμόνες και υπεύθυνοι  των αποφάσεων για την αντιμετώπιση της ασθένειας των 

ανήλικων παιδιών τους παίζουν αποφασιστικό ρόλο τόσο στη σχέση που μπορεί να 

αναπτύξει η θεραπευτική ομάδα με τους ασθενείς όσο και στη στάση του εφήβου 

απέναντι στην ασθένειά του. Η υποστήριξη των αδελφών των ασθενών είναι επίσης 

πολύ σημαντική στο επίπεδο της πρόληψης της ψυχικής τους υγείας. 

- Παράλληλες εξατομικευμένες ή ομαδικές θεραπευτικές δράσεις για τους 

εφήβους. Συμπληρωματικά και βοηθητικά της ψυχοθεραπείας μπορούν να 

συμβάλλουν παράλληλες δράσεις εξίσου θεραπευτικής αξίας. Αναφερόμαστε κυρίως 

σε: 

I. Εργαστήρια τέχνης (εικαστικές τέχνες, μουσική, φωτογραφία κτλ) 

II. Εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές επισκέψεις («Το καλλιτεχνικό λεωφορείο) 

III. Διατήρηση της επαφής του ασθενή με την εκπαιδευτική του πορεία. 

(Ιδιαίτερο φροντιστήριο σε μαθήματα επιλογής του ασθνενή από 

εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς) 

IV. Θεραπευτική ομάδα εφήβων νέων. 

- Κλινική εποπτεία της θεραπευτικής ομάδας του νοσοκομείου στη διάρκεια της 

νοσηλείας. Ο ρόλος της θεραπευτικής ομάδας (γιατρών, νοσηλευτών) τόσο με τις 

επεμβάσεις τους όσο και με την καθημερινή επαφή τους, μέσω των σχέσεων που 

αναπτύσσονται, με τον ασθενή παίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχική του λειτουργία 

στη διάρκεια της θεραπείας του. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΩΝ 

 

 

Η Μονάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης των Εφήβων και Νέων Ασθενών (ΜΨΥΕΝΑ)  

λειτουργεί υπό την επιστημονική εποπτεία του ΚΕΥΕΕΨΟ της Ε.Α.Ε. και σε άμεση 

συνεργασία με τις υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης των αντίστοιχων αντικαρκινικών 

νοσοκομείων και ογκολογικών κλινικών.  

Η Μονάδα θα απαρτίζεται: 

 Έναν ψυχίατρο 

 Δύο ψυχολόγους 

 Έναν παιδαγωγό συντονιστή των εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών επισκέψεων. 

 Ένα διοικητικό υπάλληλο για γραμματειακή και συντονιστική υποστήριξη 

 Ομάδα εκπαιδευτικών υπό την εποπτεία του ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο. 


