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Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΟΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Γεώργιος Καλλέργης 
Καθηγητής Ψυχιατρικής 

 

Η νόσηση ενός μέλους μιας οικογένειας, ως γεγονός, διαταράσσει την ισορροπία της οικογένειας.  

Με τον όρο νόσηση εννοούμε προβλήματα υγείας, όπως ψυχωτικό σύνδρομο, μείζονα κατάθλιψη, 
ανοϊκό σύνδρομο, σακχαρώδη διαβήτη, έμφραγμα του μυοκαρδίου κ.ο.κ. τα οποία πλήττουν 
ασθενή και οικογένεια σε μακρό χρόνο. Σε κάθε οικογένεια υπάρχουν σχέσεις αλληλεπίδρασης και 
αλληλοεπηρρεασμού των μελών της, οι οποίες λειτουργούν, όταν κατορθώνουν να βρίσκουν 
ισορροπίες οι οποίες να υπηρετούν την πορεία όλης της οικογένειας. 

Υπάρχουν αρκετά πιεστικά γεγονότα που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα και τα οποία 
έχουν μελετηθεί ήδη από την δεκαετία του 1960 από πολλούς ερευνητές. 

Η νόσηση ενός μέλους μιας οικογένειας είναι προφανές ότι πλήττει όλη την οικογένεια στο σύνολό 
της και ανατρέπει την καθημερινή ισορροπία, αλλάζει την «καθημερινή σειρά», όπως λέγεται 
κοινώς. Η οικογένεια προσπαθεί να απαντήσει στο πρόβλημα υγείας του μέλους της, να επανεύρει 
την ισορροπία της για να λειτουργήσει, να αντιμετωπίσει το πλήγμα και να βοηθήσει το μέλος, που 
νοσεί, αλλά και να διατηρήσει την λειτουργία και την εξέλιξη και των άλλων μελών και όλης της 
οικογένειας στο σύνολό της. Έτσι όλη η οικογένεια προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, 
να αποδεχθεί την ύπαρξη του προβλήματος και να βρει λύσεις.  
Σημαντικό σημείο είναι η αποδοχή της νέας πραγματικότητας από ασθενή και οικογένεια.  
Η Αποδοχή πρέπει να γίνεται με Θετική έκφραση και όχι Αρνητική. Η θετική αποδοχή συμβάλλει 
στην επανεύρεση ισορροπίας, στην εύρεση λύσεων, στη καλή λειτουργικότητα της οικογένειας με 
αποτέλεσμα τη θετική στήριξη του μέλους που ασθενεί. 
Η αποδοχή της πραγματικότητας με αρνητικό πρόσημο φέρει απαισιοδοξία, απογοήτευση, κόπωση 
της οικογένειας που οδηγεί στην αμηχανία και αδράνεια και στη δυσκολία να βρουν λύσεις. 
Εκτός του ασθενούς και της οικογένειας, η διαδικασία προσαρμογής και θετικής αποδοχής αφορά 
και τους υγειονομικούς λειτουργούς που τους φροντίζουν. 
Σκοπός της παρουσίασης αυτού του θέματος, είναι η καταγραφή της πορείας προσαρμογής 
ασθενούς και οικογένειας μετά από νόσηση μέλους της και της αποδοχής της πραγματικότητας, που 
οδηγεί στην θετική πορεία αυτών. Απευθύνεται στους ανθρώπους που νοσούν, στην οικογένειά 
τους και στους υγειονομικούς λειτουργούς που τους φροντίζουν. 
Θα μου επιτρέψετε λοιπόν, να περιγράψω ένα σενάριο, ένα σκηνικό, όπου αναπαριστά την 
καθημερινότητα κάποιου ανθρώπου και της οικογένειάς του, όταν κάποια στιγμή έρχεται ένα 
πιεστικό γεγονός, η νόσηση μέλους, το οποίο ασκεί μια κατάσταση πίεσης και προκαλεί αλλαγές 
στην ζωή τους. 
 
1η Σκηνική Πραγματικότητα 
Ο Άνθρωπος και η Οικογένεια του, περνούν την καθημερινή τους ζωή χωρίς μείζονες πιεστικές 
καταστάσεις. Διατηρούν μια κατάσταση ισορροπίας και εξ αυτού μια δυνατότητα ευρέσεως λύσεων 
για ό,τι πρόβλημα προκύπτει. Έχουν λοιπόν μια δυνατότητα προσαρμογής. Στην καθημερινή 
γλώσσα λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η οικογένεια «έχει την σειρά της». 
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Κάποια στιγμή έρχεται ένα μείζον γεγονός, στην προκειμένη περίπτωση το γεγονός είναι η νόσηση 
μέλους της οικογένειας. Έτσι προκαλείται ένα πλήγμα, ένας κλονισμός στην οικογένεια, του 
«οικογενειακού συστήματος», όπως λέγεται τεχνικά. 
Εξ αυτού το νοσούν μέλος και η οικογένειά του, χάνει την καθημερινή ισορροπία του, «χάνει την 
σειρά του», εισέρχεται σε κρίση.  
Προφανώς επέρχεται μια σημαντική αλλαγή των παραμέτρων της καθημερινότητας, μια αλλαγή του 
σχεδιασμού βίωσης και επιβίωσης. Επίσης κλονίζεται η δυνατότητα ευρέσεως λύσεων στα 
καθημερινά προβλήματα.  
Στην συνέχεια αναζητείται η γενική φροντίδα του ασθενούς από τις Δομές Υγείας (Δημόσιες ή και 
Ιδιωτικές) με ανάλογους θεραπευτές, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να βοηθήσουν, να δώσουν 
λύσεις στο πρόβλημα. 
 
2η Σκηνική Πραγματικότητα 
Ο ασθενής και η οικογένεια επισκέπτονται λοιπόν τις Δομές Υγείας, όπου οι Υγειονομικοί Λειτουργοί 
επιδιώκουν να κάνουν μια διάγνωση του προβλήματος, να ενημερώσουν και να κάνουν ένα 
θεραπευτικό σχεδιασμό με στόχο τη λύση του προβλήματος υγείας. 
Ένα βασικό στοιχείο στην πρώτη φάση της διαγνωστικής διαδικασίας είναι η επιδίωξη κατά το 
δυνατόν μεγαλύτερου βαθμού εναισθησίας, δηλ. επίγνωση της πραγματικότητας της κατάστασης 
υγείας του, εκ μέρους του ασθενούς και της οικογένειας. Επίσης θεωρείται σημαντική προϋπόθεση 
για την καλή προσαρμογή, την αποδοχή της πραγματικότητας και την επιτυχία του Θεραπευτικού 
Σχεδιασμού.  
Ο Θεραπευτικός Σχεδιασμός περιλαμβάνει: 

1. Βαθμό εναισθησίας Ασθενούς και Οικογένειας 
2. Φαρμακευτική Αγωγή 
3. Συμβουλευτική 
4. Επικοινωνία και Ενημέρωση 
5. Εντοπισμό προδρόμων συμπτωμάτων 
6. Γενική φροντίδα (διατροφή, καθαριότητα κλπ) 
7. Παρακολούθηση  
8. Συμμόρφωση στον σχεδιασμό 
9. Θεραπευτική Συμμαχία: μεγίστη δυνατόν συμφωνία στον θεραπευτικό σχεδιασμό ως ένα 

κοινό στόχο. 
Όλοι αυτοί οι παράγοντες αλληλοσυνδέονται, με προεξάρχοντα τον παράγοντα της συμμόρφωσης 
του ασθενούς στην θεραπεία, που προφανώς είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του 
θεραπευτικού σχεδιασμού. Σημειωτέον ότι ο βαθμός συμμόρφωσης στη θεραπεία είναι ανάλογος 
του βαθμού εναισθησίας. Όλα τα προηγούμενα εξαρτώνται από την Αποδοχή της νέας 
πραγματικότητας, η οποία διαμορφώνεται μετά την νόσηση κάποιου ανθρώπου και μέλους της 
οικογένειας.  
Έτσι η «αποδοχή της νέας πραγματικότητας» καθίσταται, ο όρος κλειδί προς τον οποίο πρέπει να 
στραφεί το ενδιαφέρον Θεραπευτών – Ασθενούς - Οικογένειας. 
 
3η Σκηνική πραγματικότητα 
Εστίαση στον παράγοντα «Αποδοχή της νέας πραγματικότητας» η οποία διαμορφώνεται, με την 
νόσηση κάποιου ανθρώπου, μέλους μιας οικογένειας. 
Η Αποδοχή της νέας πραγματικότητας οδηγεί κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό στην Εναισθησία, στη 
Συμμόρφωση στην θεραπεία, και στην Θεραπευτική Συμμαχία με ανάλογη επιτυχή εφαρμογή του 
Θεραπευτικού Σχεδιασμού. 
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Τι εμποδίζει την Αποδοχή της νέας πραγματικότητας ;  εμποδίζει ο μηχανισμός προσαρμογής της 
Άρνησης 
Ορισμός Άρνησης : Είναι ένα αμυντικός μηχανισμός που λειτουργεί ασυνείδητα, με τον οποίο 
κάποιος αρνείται την ύπαρξη ορισμένων στοιχείων: 
α) της εσωτερικής πραγματικότητας (σκέψεις, συναισθήματα, επιθυμίες, ανάγκες κλπ.) 
β) της εξωτερικής πραγματικότητας που η συνειδητή αναγνώριση του θα του προκαλούσε άγχος. 
Ο μηχανισμός Άρνησης σκοπεύει στην Προσαρμογή Ασθενούς και Οικογένειας στην νέα 
πραγματικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έρχονται σε επίγνωση του βιώματος της άρνησης. 
Το ερώτημα είναι λοιπόν, η ποιότητα της προσαρμογής που κυμαίνεται στο φάσμα κακής-καλής 
προσαρμογής που μπορεί να αξιολογηθεί σε μια κλίμακα :             

Δυσπροσαρμογή     0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5    Ευπροσαρμογή 
Ο μηχανισμός της Άρνησης παρουσιάζεται σε όλους τους ανθρώπους όταν αντιμετωπίζουν 
πιεστικές καταστάσεις που τείνουν να ανατρέψουν την ισορροπία της ζωής τους. 
Σε πρώτη φάση προστατεύει ασθενή και οικογένεια από το απότομο πλήγμα, τον κλονισμό. Όταν 
όμως παρατείνεται καταλήγει να μην ωφελεί. 
Συναντάται σε όλες  τις περιπτώσεις νόσησης, που ανατρέπουν το σκηνικό ισορροπίας της 
οικογένειας π.χ. ψύχωση, άνοια, διαβήτης, τραυματισμός, καρκίνος κοκ. 
Ο μηχανισμός Άρνησης καθίσταται κεντρικός παράγοντας προσέγγισης που διευκολύνει αναλογικά 
την Αποδοχή της νέας πραγματικότητας και τον θεραπευτικό σχεδιασμό. 
Επίσης ο βαθμός επιτυχίας της ενημέρωσης (πληροφόρησης) είναι ευθέως ανάλογος της μείωσης 
του βαθμού Άρνησης. 
Μια θεραπευτική σχέση, ενσυναισθητική και προσωποκεντρική, μπορεί να διαχειρισθεί τον 
μηχανισμό Άρνησης και να τον αξιοποιήσει με στόχο την καλή προσαρμογή Ασθενούς και 
Οικογένειας. 
4η Σκηνική πραγματικότητα 
Η προσέγγιση του μηχανισμού Άρνησης (ασθενούς-οικογένειας) οδηγεί στην Αποδοχή της νέας 
πραγματικότητας με τρόπο : 

• θετικό, όχι αρνητικό,  

• ως νίκη, όχι ως ήττα,  

• ως προοπτική, όχι ως απαισιοδοξία και αδράνεια.  
Έτσι  ασθενής και οικογένεια υποστηρίζουν και μάχονται για την επίτευξη του θεραπευτικού 
σχεδιασμού, γίνονται συνεργάσιμοι και επιτυγχάνεται η Θεραπευτική Συμμαχία. 
Όταν η Αποδοχή της νέας πραγματικότητας βιώνεται αρνητικά ως ήττα, οδηγεί στην απογοήτευση, 
στην αδράνεια, μη συνεργασιμότητα, με αρνητικές επιπτώσεις σε Ασθενή και Οικογένεια. 
Η θετική Αποδοχή της νέας πραγματικότητας οδηγεί στην ποθητή πρόληψη, που σημαίνει μη 
υποτροπές για τα επόμενα 3-5 έτη από το 1ο επεισόδιο.  
Εξάλλου αν υπάρξει μια έναρξη υποτροπής πρέπει να μην εξελιχθεί σε επεισόδιο νόσησης. 
Προ τούτο ο ασθενής και οικογένεια εκπαιδεύονται  στην διαχείριση των προβλημάτων, στην 
εύρεση λύσεων, στην διατήρηση ισορροπίας του οικογενειακού περιβάλλοντος. 
Έτσι ο ασθενής δεν χάνει τις δεξιότητές του, την ικανότητα διαχείρισης των προβλημάτων όσον 
αφορά τα γεγονότα ζωής, ενώ μαθαίνει νέες δεξιότητες, που του δίνουν την δυνατότητα διαχείρισης 
των ευάλωτων σημείων της προσωπικότητάς του. 
Ποιο είναι το κέρδος ; 

1. Όχι νοσηλεία ή βραχεία νοσηλεία όταν απαιτείται 
2. Ελαχιστοποίηση αναλογικά της φαρμακευτικής αγωγής 
3. Διατήρηση του ρόλου λειτουργικότητας σε επίπεδο προσωπικό, εργασιακό, κοινωνικό, ώστε 

να μη φθάσει ποτέ στο επίπεδο αναπηρίας 
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4. Λιγότερες οικονομικές συνέπειες 
5. Λιγότερες κοινωνικές συνέπειες 
6. Λιγότερο βάρος της οικογένεια 
7. Διατήρηση ισορροπίας της οικογένειας 
8. Διατήρηση λειτουργικότητας της οικογένειας 

Όλα τα προαναφερόμενα πρέπει να αποτελέσουν το κίνητρο ασθενούς και οικογένειας  
 
5η Σκηνική Πραγματικότητα 
Αφορά τα στελέχη της υγείας, τους υγειονομικούς λειτουργούς: 

• Εκπαίδευση των στελεχών υγείας όσον αφορά την αξιολόγηση της Άρνησης και Αποδοχής 
της νέας πραγματικότητας ως σημαντικούς παράγοντες στην Πρόληψη. 

• Ο κάθε θεραπευτής να δύναται να εφαρμόζει τους χειρισμούς που αφορούν τον μηχανισμό 
Άρνησης, Αποδοχής της νέας πραγματικότητας, και της Ενημέρωσης στο πρώτο στάδιο και 
κατά την πορεία της θεραπευτικής σχέσης και του θεραπευτικού σχεδιασμού.  

Η εκπαίδευση των θεραπόντων να γίνεται κατά την περίοδο της βασικής εκπαίδευσης, της 
ειδίκευσης και αξιοποίηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ώστε να εμπεδώνονται οι χειρισμοί 
Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει τρεις βασικές παραμέτρους που να στοχεύουν στην: 
1.Γνωστική εμβάθυνση  2.Βιωματική άσκηση  3.Εποπτική Διαδικασία  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

ΩΦΕΛΗ 

• Όχι νοσηλείες 

• Ελαχιστοποίηση φαρμακευτικής αγωγής 

• Λειτουργικότητα, όχι αναπηρία 

• Αυτονομία ασθενούς 

• Κοινωνικοποίηση, όχι αποκλεισμός 

• Η οικογένεια λειτουργεί με την λιγότερη δυνατόν επιβάρυνση 

 


