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Πρόλογος των Συγγραφέων 
 

Κάθε ειδικός που παρέχει φροντίδες σε ασθενείς με καρκίνο δεν παύει 
να εντυπωσιάζεται από την ποικιλία των συναισθηματικών αντιδράσεών 
τους στα πλαίσια της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής. Από την παραίτηση 
μέχρι την αλλαγή της ποιότητας ζωής τους προς το καλύτερο. Από την 
παρατεινόμενη οδύνη ή οργή μέχρι την αλλαγή των προτεραιοτήτων της 
ζωής προς το θετικότερο. Αξιοσημείωτη είναι και η επίδραση που μπορεί να 
έχει η παραίτηση ή η μαχητική στάση του ασθενούς στην πορεία της 
νεοπλασίας. 

Εδώ και αρκετά χρόνια, γνωρίζουμε από την κλινική πείρα και την 
έρευνα ότι ένα ευρύ φάσμα παραγόντων επηρεάζει την ψυχοκοινωνική 
προσαρμογή του ασθενούς: η προσωπικότητα, η μυθολογία που περιβάλλει 
τον καρκίνο, η εντόπιση, το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο επισυμβαίνει η 
νόσηση, οι θεραπείες, το δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης και άλλοι. 
Γνωρίζουμε επίσης ότι τα συναισθήματα μπορεί να επηρεάσουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα ενός ατόμου και γενικά την ευπάθειά του σε 
διάφορα νοσήματα συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου. Ενίοτε 
μάλιστα οι ειδικοί που παρέχουν φροντίδες νιώθουν ότι η νόσηση από 
καρκίνο ήταν η μόνη δυνατή διέξοδος που είχε ο ασθενής με τη 
συγκεκριμένη προσωπικότητα ως αντίδραση σε έντονα ψυχοπιεστικά 
γεγονότα. Η ψυχοογκολογία παρουσιάζει τα τελευταία είκοσι περίπου 
χρόνια μία χωρίς προηγούμενο εξέλιξη είτε στον τομέα της κατανόησης των 
συναισθηματικών αντιδράσεων του ασθενούς είτε στην εκτίμηση των 
ψυχολογικών παραγόντων ή των παραγόντων συμπεριφοράς που θα 
μπορούσαν να συμβάλλουν στην αιτιοπαθογένεση και εξέλιξη μιας 
νεοπλασίας. 

Ποιοι ακριβώς όμως παράγοντες ή ποιος ακριβώς συνδυασμός τους 
έχουν τη μεγαλύτερη ή αποκλειστική επίδραση στην προσαρμογή; Και είναι 
αυτοί καθαυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την προσαρμογή του 
ασθενούς; Και στην τελευταία περίπτωση, ποια όργανα μέτρησης είναι 
ικανά να εκτιμήσουν αυτές τις λεπτές αποχρώσεις; Σε ποιο βαθμό 
απαντήθηκε το ερώτημα εάν τα συναισθήματα μπορεί να προκαλέσουν ή να 
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συμβάλλουν στην έναρξη ή την πορεία μιας νεοπλασίας; Και αν ναι θα 
μπορούσαν οι ειδικοί, με ψυχολογικές παρεμβάσεις, να αναστρέψουν αυτή 
την παθολογική εκτροπή σε οργανικό επίπεδο; 

Η παράθεση κλινικής εμπειρίας και ερευνητικής εργασίας στο παρόν 
σύγγραμμα έρχεται να συμβάλλει στις ερευνητικές και συγγραφικές 
προσπάθειες και άλλων ειδικών ψυχικής υγείας ή ογκολόγων με βασική 
προσδοκία την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος του αναγνώστη για την 
ψυχοογκολογία. 

Τέλος, από τη θέση αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την 
αρχαιολόγο κυρία Νανά Ιακωβίδου για τη βοήθεια που πρόσφερε στα 
θέματα κοινωνικής ανθρωπολογίας και τον κύριο Όμηρο Αβραμίδη για τη 
γλωσσική επιμέλεια του κειμένου. 

 
Βασίλειος Ιακωβίδης & Απόστολος Ιακωβίδης  

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2007 




