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Εξετάζονται οι επείγουσες κλήσεις προς τη ∆ιασυνδετική Ψυχιατρική του Αντικαρκινικού Νο-
σοκοµείου «Μεταξά» που προκλήθηκαν από αιφνίδιες και απροσδόκητες διαταραχές 
συµπεριφοράς των ασθενών και συγκρίνονται σε δύο έτη µε διαφορά µιας δεκαετίας. 
Ερευνώνται κατ' αρχήν, το ποσοστό όλων των παραπεµποµένων προς τη διασυνδετική, το 
είδος και το ποσοστό όσων από αυτά χαρακτηρίστηκαν ως ψυχιατρικά επείγοντα, η 
αιτιολογική συσχέτισή τους µε την υποκείµενη ψυχική διαταραχή και η σύγκριση αυτών στα 
δύο έτη. Το ποσοστό των παραπεµποµένων στη ∆ιασυνδετική έδειξε µείωση από το 8,6% 
των εισαγοµένων ασθενών το 1988, στο 6,4% το 1998, ποσοστά γενικώς υψηλά σε σύγκριση 
µε εκείνα των γενικών νοσοκοµείων. Αντιθέτως, οι παραποµπές που χαρακτηρίσθηκαν ως 
επείγοντα από το προσωπικό των τµηµάτων έδειξαν αύξηση από 6% σε 15% του συνόλου 
της ∆ιασυνδετικής, µε επικρατέστερα τα επείγοντα που χαρακτηρίσθηκαν ως παράδοξη 
συµπεριφορά / ψυχοκινητική ανησυχία. Αύξηση επίσης παρουσίασαν οι επείγουσες κλήσεις 
που είχαν ως χαρακτηριστικό την ακραία συµπεριφορά από τον µη ελεγχόµενο πόνο και την 
απειλή αυτοκαταστροφής, αν και τα ποσοστά της τελευταίας, σε σύγκριση µε εκείνα των 
γενικών νοσοκοµείων, παραµένουν πολύ χαµηλά. Τα ψυχιατρικά επείγοντα στην Ογκολογία, 
διαφορετικά στην επικράτησή τους αλλά και στην αιτιολογική συσχέτισή τους από αυτά των 
γενικών νοσοκοµείων, απαιτούν όχι µόνο την άµεση αντιµετώπισή τους από την ψυχιατρική 
οµάδα, αλλά και τον εστιασµό του εκπαιδευτικού έργου σε αυτά, καθώς κρίνεται πολύ 
σηµαντικό το προσωπικό των ορόφων να µπορεί να εκτιµήσει έγκαιρα τη διαταραχή 
συµπεριφοράς, αλλά και να παράσχει την πρώτη σωµατική και συναισθηµατική υποστήριξη, 
µέχρι να φθάσει ο ψυχίατρος. 
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Εισαγωγή 
 
Ως ψυχιατρικό επείγον στη ∆ιασυνδετική Ψυχιατρική της Ογκολογίας ορίζεται µια 
απροσδόκητη και αιφνίδια διαταραχή συµπεριφοράς ασθενούς ή, ευκαιριακά, µέλους της 
οικογενείας του ή, σπανίως, µέλους του προσωπικού, που απαιτεί άµεση ψυχιατρική 
αντιµετώπιση. 
Ο καρκίνος είναι µια δυνητικώς απειλητική για τη ζωή νόσος, απαιτεί θεραπείες µεγάλου 
ψυχικού κόστους, π.χ. ακρωτηριαστικές επεµβάσεις, απαιτεί συνεχείς επανελέγχους, ενώ 
παράλληλα συντηρεί έναν σκοτεινό απόηχο, παράγοντες που δοκιµάζουν και τις πιο δυνατές 
ψυχικές άµυνες και των τριών συστηµάτων – ασθενής / οικογένειαlπροσωπικό που 
εµπλέκονται στην παροχή φροντίδων. 
Η είσοδος των ψυχιάτρων στα ογκολογικά νοσοκοµεία σηµατοδότησε την ανάπτυξη των 
διαγνωστικών, θεραπευτικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της 
∆ιασυνδετικής Ψυχιατρικής στο µη ψυχιατρικό περιβάλλον του ογκολογικού νοσοκοµείου.2 Το 
πρόγραµµά της στράφηκε στα δύσκολα και ειδικά προβλήµατα τα σχετικά µε την απειλή κατά 
της ζωής, ακρωτηριασµό, πένθος, πόνο, επικοινωνιακές ανάγκες, την προσαρµογή του 
µεγάλου αριθµού επιζώντων και τα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα που αναφύονται στα άτοµα 
µε γενετική προδιάθεση.3~4 Προβλήµατα που απαιτούν µεγάλα αποθέµατα αµυντικών 
µηχανισµών εκ µέρους του ασθενούς, της οικογένειας και του προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα 
αποτελούν τα γενεσιουργά αίτια ή τις αφορµές για τα ψυχιατρικά επείγοντα. 
Η αντιµετώπιση των ψυχιατρικών επειγόντων είναι µια από τις περιοχές της ∆ιασυνδετικής 
Ψυχιατρικής που απαιτεί συνδυασµό όλων των δραστηριοτήτων της και κατέχει σηµαντική 
θέση στο όλο πρόγραµµά της. Η απαίτηση ανάπτυξης συνδυασµού όλων των 
δραστηριοτήτων θα µπορούσε να εξηγηθεί µε την ανάλυση των όρων «αιφνίδια» και «απροσ-
δόκητη» συµπεριφορά, αφού στα πλαίσια των επειγόντων η εκ των υστέρων ανάλυσή τους 
έδειξε ότι η διαταραχή συµπεριφοράς είχε αναπτυχθεί κατά το 



προηγούµενο χρονικό διάστηµα (ώρες και ηµέρες) και η µη έγκαιρη εκτίµηση από το 
προσωπικό των τµηµάτων είχε συσχέτιση µε ελλείµµατα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας 
της ∆ιασυνδετικής. 
 

Υλικό και µέθοδος 

Το υλικό της µελέτης αποτέλεσαν οι ασθενείς που εξετάσθηκαν ως ψυχιατρικά επείγοντα, 
από τη ∆ιασυνδετική Ψυχιατρική του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου «Μεταξά», 
δειγµατοληπτικώς, κατά τα έτη 1988 και 1998. Η εργασία ανακοινώθηκε στο 16ο Πανελλήνιο 
Ψυχιατρικό Συνέδριο το 2000 και το 1998 ήταν το τελευταίο έτος, για το οποίο υπήρχαν επί-
σηµα στοιχεία δραστηριότητας του Νοσοκοµείου (Πρακτικά: ΑΑ211, Πάφος, Κύπρος). 
Για τα παραπεµπτικά που χαρακτηρίζονταν ως επείγοντα από τον θεράποντα ογκολόγο, 
πέραν της συνήθους οδού συµπληρώσεως του εντύπου, στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
η κλήση είχε συµπληρωθεί είτε µε τηλεφωνική επικοινωνία είτε µε προσέλευση του 
θεράποντος ή της υπεύθυνης νοσηλεύτριας στο ψυχιατρικό ιατρείο. 
Αυτή η συµπληρωµατική επικοινωνία για τις ειδικές συµπεριφορές προήγαγε σηµαντικά 
δεδοµένα τόσο για την ειδική συµπεριφορά του ασθενούς όσο και για την εκτίµηση 
παραγόντων του προσωπικού ή της οικογένειας που µπορεί να είχαν συµβάλει στην 
επείγουσα κατάσταση ή στο να χαρακτηρισθεί ως τέτοια. Η διατύπωση του επείγοντος εκ 
µέρους του προσωπικού διαπιστώθηκε ότι δεν έχει στενή αιτιολογική συσχέτιση µε την 
υποκείµενη ψυχική διαταραχή ή την απουσία της, αλλά µε συγκεκριµένες συµπεριφορικές 
εκδηλώσεις του ασθενούς. Κατά συνέπεια, η µέθοδος που ακολουθήθηκε βασίζεται στις ει-
δικές συµπεριφορικές εκδηλώσεις, οι οποίες ορίζουν ένα περιστατικό ως επείγον, όπως αυτές 
εκφράζονται από τους ασθενείς και επικοινωνούνται από το προσωπικό των τµηµάτων. Υπ' 
αυτό το πρίσµα µελετήθηκε η κατανοµή ως προς την ακόλουθη επείγουσα διαταραχή 
συµπεριφοράς: 
 

Σχεδιάγραµµα 1. Ποσοστά παραποµπών προς τη ∆ιασυνδετική στο σύνολο των νοσηλευθέντων στα 
έτη σύγκρισης. 
 
 

 
 

1988 
Νοσηλευθέντες 7.751 

Παραποµπές 669 (8,6%) 

1998 
Νοσηλευθέντες 9.306 

Παραποµπές 426 (4,6%) 
 
 
1. Παράδοξη συµπεριφορά / ψυχοκινητική ανησυχία 
2. Συναισθηµαπκή αναστάτωση / κρίσεις πανικού 
3. ∆ιαταραχή συµπεριφοράς από µη ελεγχόµενο πόνο 
4. ∆ιαταραχή συµπεριφοράς από χρήση ουσiών / αλκοόλη 
5. Απειλή αυτοκαταστροφής 
6. Άρνηση Θεραπεlας l απειλή εξόδου 



'Εγινε σύγκριση µεταξύ των ετών 1988 και 1998 και για τη στατιστική αξιολόγηση των 
διαφορών, χρησιµοποιήθηκε η στατιστική δοκιµασία χ2.  

 
 
Αποτελέσµατα 
 
Το 1988 εξετάσθηκαν 42 ασθενείς ως επείγοντα εκ του συνόλου των 669 παραπεµπτικών 
προς τη ∆ιασυνδετική Ψυχιατρική του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου «Μεταξά», ποσοστό 6%. 
Ο αντίστοιχος αριθµός για το 1998 ήταν 64 ασθενείς εκ του συνόλου των 428 
παραπεµπτικών προς τη ∆ιασυνδετική, ποσοστό 15%. 'Οπως φαίνεται στο σχεδιάγραµµα 1, 
τα ποσοστά όλων των παραποµπών γενικά αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,6% των 
νοσηλευθέντων ασθενών στο Νοσοκοµείο κατά το 1988 και σε 4,6% των νοσηλευθέντων 
κατά το 1998, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία δραστηριότητας του Νοσοκοµείου. 
Στον πίνακα 1 φαίνεται η κατανοµή των διαταραχών συµπεριφοράς που χαρακτηρίσθηκαν  
ως επείγοντα και η σύγκρισή τους στα έτη 1988 και 1998. Στο σχεδιάγραµµα 2 παρουσιάζεται 
η γραφική αναπαράσταση των κατανοµών συχνοτήτων στα ίδια έτη. 
Η σύγκριση µεταξύ των δύο ετών έδειξε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην κατανοµή των 
διαταραχών συµπεριφοράς [χ2(5)=17,76, ρ=0,003]. 
 Στον ίδιο πίνακα φαίνεται ότι η κατηγορία «παράδοξη συµπεριφορά / Ψυχοκινητική 
ανησυχία» παρουσίασε αύξηση από το 35,7% στο 64%, ενώ αντιθέτως η συµπεριφορά 
«συναισθηµατική αναστάτωση/ κρίσεις πανικού» µειώθηκε ως επείγον από 47,6% της όλης 
∆ιασυνδετικής σε 18,8%. 
 
Πίνακας 1. Κατανοµή των επειγόντων περιστατικών που εξετάσθηκαν στα πλαίσια της ∆ιασυνδετικής 
Ψυχιατρικής Υπηρεσίας στο Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο «Μεταξά». 
 

 
 
Επίσης, διαχρονικά, µειώθηκε το ποσοστό των κλήσεων που αφορούσαν τη συµπεριφορά 
«άρνηση θεραπείας/απειλή εξόδου» από 11,9% σε 3,1 % της όλης ∆ιασυνδετικής, ενώ 
αντιθέτως οι κλήσεις ως επείγοντος της συµπεριφοράς από τον µη ελεγχόµενο πόνο αυξή-
θηκαν κατά 6,3%, όπως παροµοίως αυξήθηκε η απειλή αυτοκαταστροφής κατά 3,1 %. Οι 
ειδικές συµπεριφορές από χρήση ουσιών δεν παρουσίασαν µεταβολή. 
 
Συζήτηση  
Με την έναρξη της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, το Νοσοκοµείο «Μεταξά» ορίσθηκε να 
αναπτύξει τοµέα βραχείας νοσηλείας. 
 
 



 
 
Σχεδιάγραµµα 2. Γραφική αναπαράσταση των κατανοµών των διαταραχών συµπεριφοράς στα δύο έτη 
σύγκρισης. 
 
      Ο προγραµµατισµός αυτός δεν πραγµατοποιήθηκε, για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης 
των ψυχιάτρων και του Νοσοκοµείου. Το προσωπικό, αποτελούµενο από τρεις ψυχιάτρους 
και µια νοσηλεύτρια, εστίασε το έργο στη ∆ιασυνδετική Ψυχιατρική. Η έναρξη της λειτουργίας 
συνέπεσε χρονικά και µε τη µεγάλη άνθιση της Ψυχο-ογκολογίας διεθνώς. Αρχικά, το κλινικό 
έργο εστιάσθηκε στη σταθερή παρουσία των ψυχιάτρων στα τµήµατα, χωρίς να περιορίζεται 
µόνο στις παραποµπές για ψυχιατρική εκτίµηση των ασθενών. Το ερευνητικό έργο 
εστιάσθηκε στην εκτίµηση της ψυχιατρικής επικράτησηςs ή στον βαθµό ενηµέρωσης των 
ασθενών, αλλά και στην εκτίµηση των παραγόντων που επηρεάζουν την προσαρµογή για την 
ελληνική πραγµατικότητα. 
 Το εκπαιδευτικό έργο της ∆ιασυνδετικής καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της ήταν και 
είναι η πρώτη προτεραιότητα, αλλά και ο πυρήνας του συνολικού έργου της. Ο βασικός 
στόχος του είναι η ενσωµάτωση ψυχοκοινωνικών αρχών στην ολική φροντίδα του ασθενούς 
από όλους τους ειδικούς και σε όλα τα επίπεδα. Η συµµετοχή του ψυχιάτρου στο ενδοκλινικό 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα των τµηµάτων, η συµµετοχή στις από αµφιθεάτρου ηµερίδες του νο-
σοκοµείου και η µετάδοση ψυχο-ογκολογικών αρχών επί τη ευκαιρία κάθε διασυνδέσεως ή 
συµβουλευτικής κατά τη συµµετοχή του στη θεραπευτική οµάδα ενός τµήµατος είναι οι πιο 
συνήθεις τρόποι παρέµβασής του. 
 Η εγκατάσταση οµάδων αποκατάστασης για τα ειδικά προβλήµατα του ασθενούς, όπως ο 
πόνος, η µαστεκτοµή, η στοµία κ.ά., αποτελεί επίσης µια σηµαντική στρατηγική για τη 
µετάδοση ψυχοκοινωνικών αρχών στο µη ψυχιατρικό προσωπικό. 
 Τα τελευταία χρόνια, µε την αυξανόµενη εκπαιδευτική εµπειρία στα ογκολογικά 
νοσοκοµεία και την επίγνωση πια των δυσκολιών που αναφύονται στην εκπαίδευση του µη 
ψυχιατρικού προσωπικού, η ∆ιασυνδετική του «Μεταξά», αλλά και άλλες ∆ιασυνδετικές 
υπηρεσίες, αλλάζουν στρατηγική αφ' ενός επικεντρώνοντας την προσοχή τους στους 
νεοπροσλαµβανόµενους ιατρούς και νοσηλευτές, όπως και στους τελειοφοίτους της Ιατρικής, 
αφ' ετέρου δίνοντας έµφαση στις βιωµατικές διεργασίες µε οµάδες εργασίας και υποδύσεως 
ρόλων.» 
 Η στροφή σε νέους ιατρούς και νοσηλευτές ή τελειοφοίτους της Ιατρικής κρίθηκε ως 
αναγκαία, όχι µόνο γιατί οι παλαιότεροι «παγιώνουν» συµπεριφορές επικοινωνίας και 
παρουσιάζουν αντίσταση στην αλλαγή τους, αλλά και εκ του ότι οι ήδη εργαζόµενοι 
ογκολόγοι, µε τη συνήθη εκπαίδευση - ακόµα και µε τη χρήση βιντεοταινιών -, αποφεύγουν 
την εκπαίδευση λόγω ενοχών από τη σύγκριση των δικών τους συµπεριφορών µε αυτές που 
διδάσκονται. 



Το ποσοστό των ψυχιατρικών παραποµπών από τα τµήµατα, που ανέρχεται, όπως φαίνεται 
από τη σύγκριση των στοιχείων των ασθενών που εξετάσθηκαν από τη ∆ιασυνδετική, σε 
8,6% των νοσηλευοµένων ασθενών κατά το 1988 και σε 4,6% κατά το 1998, κρίνεται ως 
πολύ υψηλό. Το ποσοστό των ψυχιατρικών παραποµπών εκτιµήθηκε για πρώτη φορά το 
1987 επ' ευκαιρία του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχιατρικής και είχε βρεθεί και τότε στο 
9,8% των όλων νοσηλευοµένων, ποσοστό πολύ υψηλό σε σύγκριση µε εκείνα των γενικών 
νοσοκοµείων 
Αυτές οι µεγάλες διαφορές δηµιούργησαν την ανάγκη περαιτέρω διερευνήσεως µε µέθοδο 
που χρησιµοποιήθηκε σε εργασίες ξένων ερευνητών, δη- λαδή µε διερεύνηση των ιστορικών 
από δύο κλινικές, δειγµατοληπτικώς, µια ογκολογική και µια αιµατολογική, µε τυχαίο δείγµα 
ανά τρίτη εισαγωγή. Με αυτή τη µέθοδο, το ποσοστό των παραπεµποµένων ασθενών προς 
τη ∆ιασυνδετική επί του συνόλου των νοσηλευθέντων στο Νοσοκοµείο «Μεταξά» ανήρχετο σε 
7,3%, ποσοστό εξίσου υψηλό. 
 'Ενας από τους παράγοντες που θα µπορούσαν να εξηγήσουν το υψηλό ποσοστό των παραποµπών  
είναι ο ειδικός χαρακτήρας του Νοσοκοµείου όχι βέβαια µε την έννοια της υψηλής 
επικράτησης των ψυχικών διαταραχών, καθώς έχει βρεθεί από την έρευνα ότι είναι µικρότερη 
από εκείνη άλλων σοβαρών σωµατικών νοσηµάτων, αλλά µε την έννοια τόσο της υψηλής 
επικράτησης ελαφρών και µέτριων ψυχοκοινωνικών προβληµάτων όσο και της µυθολογίας 
γύρω από τις ψυχικές επιπτώσεις στους ασθενείς µε καρκίνο που υπάρχει στο προσωπικό 
υγείας. Η µείωση των παραποµπών στα δύο έτη σύγκρισης θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως 
αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων της ∆ιασυνδετικής, η οποία συνέβαλε στο να επιλύονται τα 
ελαφρά και µέτρια ψυχοκοινωνικά προβλήµατα (προβλήµατα επικοινωνίας, πόνος, αναµονή 
θεραπείας κ.λπ.) από τους ίδιους τους θεράποντες ιατρούς και νοσηλευτές και άρα αποτελεί 
σαφώς θετική εξέλιξη. 
Η µυθολογία που υπάρχει µεταξύ του προσωπικού γύρω από τις συναισθηµατικές 
αντιδράσεις των ασθενών τεκµηριώνεται µε βάση δύο έρευνες της ∆ιασυνδετικής του 
«Μεταξά». Η πρώτη, η οποία αφορούσε την ψυχιατρική επικράτηση, έδειξε ένα ικανό 
ποσοστό ασθενών (11,3% των παραπεµποµένων) χωρίς ψυχοπαθολογία, αλλά µε 
προβλήµατα επικοινωνίας και ανάγκη για περισσότερο ικανοποιητική ενηµέρωση και 
πληροφόρηση από το προσωπικό. Η δεύτερη αφορούσε τις αντιλήψεις του προσωπικού, οι 
οποίες εκτιµήθηκαν πριν τα επιµορφωτικά σεµινάρια και έδειξαν αρκετές εσφαλµένες 
αντιλήψεις, π.χ. ότι άνω του 50% δήλωσαν λανθασµένα, ως αποτέλεσµα της µυθολογίας, ότι 
οι συναισθηµατικές αντιδράσεις είναι ιδιαίτερες και δεν µοιάζουν µε κανένα άλλο σοβαρό 
σωµατικό νόσηµα και ότι η επικράτηση των ψυχικών διαταραχών είναι µεγαλύτερη από εκείνη 
άλλων σοβαρών νοσηµάτων. 
Τέλος, ο εστιασµός του έργου της ψυχιατρικής οµάδας στη ∆ιασυνδετική, επειδή δεν 
λειτούργησε τοµέας βραχείας νοσηλείας, φαίνεται να είναι επίσης σηµαντικός παράγων για τα 
υψηλά ποσοστά των ψυχιατρικών παραποµπών. Το γεγονός αυτό φαίνεται να τεκµηριώνεται 
από τις παρατηρήσεις ξένων ειδικών στη ∆ιασυνδετική, οι οποίοι έκριναν ότι, παρά τις 
δυσκολίες στην ανάπτυξη της ∆ιασυνδετικής εκ µέρους των ψυχιάτρων και εκ µέρους του 
προσωπικού του Νοσοκοµείου, ο πιο ισχυρός παράγων για τον καθορισµό της έκτασης της 
∆ιασυνδετικής Ψυχιατρικής ήταν η έφεση των ψυχιάτρων. 
Από τη σύγκριση των στοιχείων των ασθενών που εξετάσθηκαν ως επείγοντα κατά το 1988 
και το 1998, στατιστικώς σηµαντική διαφορά βρέθηκε µόνο στην κατηγορία παράδοξη 
συµπεριφορά / ψυχοκινητική ανησυχία, µε αύξηση στο 64% των όλων επειγόντων από το 
37% κατά το1988. Αυτή η ειδική συµπεριφορά απαιτεί άµεση διαγνωστική εκτίµηση για την 
ύπαρξη ή µη οργανικών παραγόντων στον ασθενή, αφού τα οργανικά εγκεφαλικά σύνδροµα 
είναι µεταξύ των πλέον κοινών διαγνώσεων που συνδέονται αιτιολογικώς µε ψυχιατρικά 
επείγοντα στη ∆ιασυνδετική της Ογκολογίας. Η επικράτηση του οργανικού εγκεφαλικού 
συνδρόµου στα ογκολογικά νοσοκοµεία ανέρχεται σε 25-40% των νοσηλευοµένων ασθενών, 
φθάνοντας στο 75% στους ασθενείς τελικού σταδίου. 
Η στατιστικώς σηµαντική αύξηση µεταξύ των δύο ετών σύγκρισης θα µπορούσε να 
ερµηνευθεί µε τον εστιασµό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ∆ιασυνδετικής στη 
σηµασία αυτής της διαταραχής και στην αναγκαιότητα εκτίµησης από το προσωπικό των 
τµηµάτων των πρώιµων σηµείων της. Τότε που ο ασθενής γίνεται λίγο παράξενος ή 
ψευδοκαταθλιπτικός, µε ήπια συµπτώµατα άγχους, αϋπνίας, εκνευρισµού και ελαφρών 
διαταραχών µνήµης. 'Ενας άλλος παράγων που θα µπορούσε να ερµηνεύσει αυτή τη 
διαφορά µεταξύ των ετών 1988 και 1998 είναι η είσοδος του Νοσοκοµείου «Μεταξά» στις 



γενικές εφηµερίες της περιοχής για ογκολογικά περιστατικά, αφού παρατηρήθηκε ότι το 
πλείστον των εκτάκτως εισαχθέντων ήταν ασθενείς τελικού σταδίου. 
'Ενας άλλος παράγων που φαίνεται να ερµηνεύει την αύξηση, αλλά και την εν γένει δυσκολία 
χειρισµού αυτής της συµπεριφοράς από το προσωπικό, είναι η στάση του ιδίου του 
προσωπικού, αλλά και η στάση της οικογένειας. Όπως φαίνεται στη διεθνή αλλά και στην 
ελληνική βιβλιογραφία, οι ανήσυχοι ή διεγερµένοι ασθενείς φαίνεται να προκαλούν φόρτιση 
και ένταση στους ογκολόγους. Επίσης, ο απόµακρος αµέτοχος ασθενής ή ο ασθενής που δεν 
α νησυχεί και αστειεύεται προκαλεί ιδιαίτερες δυσκολίες χειρισµού στους ογκολόγους. Ο 
χαρακτηρισµός αυτής της συµπεριφοράς ως επείγοντος περιστατικού απορρέει από την 
αδυναµία επικοινωνίας µε τον ασθενή και από την ανάπτυξη αισθήµατος «αδυναµίας 
θεραπεύειν» από το προσωπικό. Επίσης, η στάση της οικογένειας που τα µέλη της βλέπουν 
τον ασθενή τους ξαφνικά να «τρελαίνεται» είναι παράγων για τον χαρακτηρισµό της 
κατάστασής του ως επείγοντος περιστατικού για ψυχιατρική εκτίµηση. 
Η αιτιολογική συσχέτιση της παράδοξης συµπεριφοράς / ψυχοκινητικής ανησυχίας µε 
ψύχωση σχιζοφρενική ή συναισθηµατική είναι αρκετά σπάνια στο ογκολογικό νοσοκοµείο. 
Ακόµα και για το υπερθυµικό επεισόδιο της συναισθηµατικής διαταραχής κλινικές 
παρατηρήσεις δείχνουν να µην οδηγεί το προσωπικό στον χαρακτηρισµό της συµπεριφοράς 
του ασθενούς ως επείγοντος, κάτι που αντιθέτως συµβαίνει στο οργανικό εγκεφαλικό 
σύνδροµο ή τη σχιζοφρενική διαταραχή. 
Η διαταραχή συµπεριφοράς που χαρακτηρίζεται ως συναισθηµατική αναστάτωσηlκρίσεις 
πανικού και είναι πρώτη στην επικράτηση των ψυχικών διαταραχών στην Ογκολογία διεθνώς 
και στην Ελλάδα δείχνει µείωση της επικράτησής της ως επείγοντος περιστατικού, προφανώς 
ως αποτέλεσµα του εκπαιδευτικού έργου της ∆ιασυνδετικής και της αποµυθοποίησης αυτής 
της διαταραχής, αφού αυτή η συµπεριφορά έχει ευρύ φάσµα αιτιολογικής συσχέτισης από τη 
φυσιολογική και αναµενόµενη αντίδραση του ασθενούς στο γεγονός της νόσησης από 
καρκίνο µέχρι τη διαταραχή προσαρµογής µε κρίσεις πανικού ή τη διαταραχή µετά από 
ψυχοτραυµατικό γεγονός. Στην αιτιολογική συσχέτισή της αυτή η διαταραχή συµπεριφοράς 
οφείλεται σε προϋπάρχουσα αγχώδη διαταραχή και επίτασή της λόγω των ψυχοπιεστικών 
γεγονότων του καρκίνου. 'Ενα ικανό ποσοστό εµφανίζει για πρώτη φορά κρίση πανικού ως 
αντίδραση στην απειλητική για τη ζωή νόσο. Αναφέρθηκε επίσης περιστατικό, κατά το οποίο 
αναπτύχθηκαν κρίσεις πανικού ως πρώτο σύµπτωµα του καρκίνου του παγκρέατος πριν τη 
διάγνωση και χωρίς προηγούµενο ψυχιατρικό ιστορικό. Επίσης, σε όλο της το φάσµα η 
δυνατότητα επικοινωνίας ασθενούς / προσωπικού δεν χάνεται, γεγονός που δείχνει να είναι 
καθοριστικό για τον χαρακτηρισµό µιας συµπεριφοράς ως επείγοντος περιστατικού. Η 
διαταραχή µετά από ψυχοτραυµατικό γεγονός κυµαίνεται σύµφωνα µε τελευταίες έρευνες από 
1,9% έως 39% µετά από την τέταρτη έκδοση του ∆ιαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου 
της Αµερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (DSM-IV), αφού στις προηγούµενες εκδόσεις του 
εγχειριδίου είχε αποκλεισθεί η νόσηση από απειλητική για ζωή νόσο ως ψυχοτραυµατικό 
γεγονός. 
Η συµπεριιρορά του µη ελεγχόµενου πόνου που έδειξε αύξηση της επικράτησής της, ως 
επείγοντος, κατά 6,3% χαρακτηρίζεται από οξύ άγχος, θυµό, έλλειψη συνεργασίας, ακεφιά, 
ιδιαίτερα αν ο ασθενής πιστεύει ότι ο µη έλεγχος του πόνου οφείλεται σε επιδείνωση της 
νόσου του και έχει αιτιολογική συσχέτιση µε την αναµενόµενη αντίδραση στον ανεξέλεγκτο 
πόνο, αλλά και στη συννοσηρότητα µε κατάθλιψη και αυτοκαταστροφική συµπεριφορά. Η αύ-
ξηση της επικράτησης µεταξύ των δύο ετών σύγκρισης οφείλεται περισσότερο στην αύξηση 
της προσοχής της Ογκολογίας στην ανακούφιση του πόνου σε όλους τους ασθενείς, αφού 
σύµφωνα µε την έρευνα 15% των ασθενών µε τοπικό καρκίνο και 60-90% των ασθενών 
τελικού σταδίου υποφέρουν από πόνο. Αν το προσωπικό δεν δίνει σηµασία στην ανακούφιση 
του πόνου, αυξάνεται ο κίνδυνος κατάθλιψης στα πλαίσια είτε διαταραχής προσαρµογής είτε 
µείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου, αλλά και αυτοκτονικού ιδεασµού. Η αύξηση της 
επικράτησης µπορεί επίσης να οφείλεται στη συµπτωµατολογία του ασθενούς, ο οποίος 
παρουσιάζει έλλειψη συνεργασίας και θυµό, συµπεριφορές που αποµακρύνουν το 
προσωπικό από τον ασθενή και το οδηγούν να χαρακτηρίσει τη συµπεριφορά ως ψυχιατρικό 
επείγον. 
Η συµπεριφορά από τον µη ελεγχόµενο πόνο πρέπει να αντιδιαστέλλεται αιτιολογικά από τη 
«συµπεριφορά πόνου», η οποία αναφέρεται σε δυσπροσαρµοστική συµπεριφορά, επειδή 
αναµένονται οφέλη από την έκφραση του πόνου και έχει δηµιουργηθεί εξαρτηµένη µάθηση 
που συνεχίζεται και µετά τη λύση του πόνου. 



 Τα ψυχιατρικά επείγοντα από χρήση αλκοόλης/ ουσιών δεν παρουσίασαν µεταβολή στα 
δύο έτη σύγκρισης, αλλά και γενικώς η επικράτησή τους είναι χαµηλή σε σύγκριση µε εκείνη 
των γενικών νοσοκοµείων, λόγω του αντικαρκινικού χαρακτήρα του Νοσοκοµείου. 
 Η συµπεριφορά µε περιεχόµενο τις αυτοκτονικές σκέψεις παρουσίασε µικρή αύξηση, µη 
σηµαντική, στα δύο έτη σύγκρισης, αλλά γενικά παρουσιάζεται µε πολύ χαµηλή επικράτηση 
σε σύγκριση µε εκείνη των γενικών νοσοκοµείων, όπου αποτελεί την πρώτη σε επικράτηση 
αιτία για παραποµπή στη ∆ιασυνδετική. Αν και λίγοι ασθενείς µε καρκίνο επιχειρούν 
αυτοκτονία ως καθαρή επιλογή, µια παραπλανητική µυθολογία θέλει τις αυτοκτονίες των 
ασθενών µε καρκίνο είτε σηµαντικά αυξηµένες είτε ανύπαρκτες. Σε τρεις έρευνες που έγιναν, 
η µία στη Φιλανδία, η δεύτερη στις Ηνωµένες Πολιτείες και η τρίτη στη Σουηδία, η αναλογία 
αυτοκτονιών σε ασθενείς µε καρκίνο βρέθηκε να υπερέχει ελαφρώς εκείνης του γενικού 
πληθυσµού. Παρά τη χαµηλή επικράτηση της αυτοκαταστροφικής συµπεριφοράς στην Ογκο-
λογία, ο αυτοκτονικός ιδεασµός πάντα απαιτεί επείγουσα εκτίµηση από τη ∆ιασυνδετική, ώστε 
να διαπιστωθεί αν τα αναφερόµενα για αυτοκτονία είναι σύµπτωµα κατάθλιψης ή ένας τρόπος 
του ασθενούς να εκφράσει την επιθυµία του να έχει τον έσχατο έλεγχο στα µη ελεγχόµενα 
συµπτώµατά του ή στην απώλεια ελέγχου που βιώνει σχεδόν κάθε ασθενής µε καρκίνο. 
 Η άρνηση Θεραπείαςlαπειλή εξόδου διαχρονικά παρουσίασε µείωση της επικράτησής της 
από το 11,9% των επειγόντων στο 3,1 % στα δύο έτη σύγκρισης. Αυτή η συµπεριφορά 
παρατηρείται συνήθως σε ασθενείς µε ανεπαρκή ενηµέρωση και πληροφόρηση ή εκεί που 
υπάρχει διαφορά στην εκτίµηση πε 
ρί ποιότητας ζωής µεταξύ ασθενούς και θεράποντος ογκολόγου. Επίσης, µπορεί οφείλεται σε 
ψύχωση ή σε θρησκευτικό πιστεύω. 
 Κλινικές παρατηρήσεις της ∆ιασυνδετικής στο Νοσοκοµείο «Μεταξά» περιστατικών 
παραποµπής από την κλινική ηµέρας ως επειγόντων, σε ασθενείς που αρνούνταν τη 
χηµειοθεραπεία, δείχνουν να συνηγορούν υπέρ της απόψεως των ξένων ερευνητών, αφού 
ουδεµία σχεδόν άρνηση θεραπείας παρατηρήθηκε σε καλά ενηµερωµένο και πληροφορηµένο 
ασθενή. 
 Επιπροσθέτως, κλινικές παρατηρήσεις στο «Μεταξά» έδειξαν ότι πολλές φορές η άρνηση 
θεραπείας ήταν συνειδητή ή ασυνείδητη συµπεριφορά «ελέγχου» του περιβάλλοντος του 
ασθενούς για τον προσπορισµό συναισθηµατικής υποστήριξης. Αξίζει να αναφερθούν τα 
λόγια άρρενος 30 ετών µε λέµφωµα προς τον ψυχίατρο: 
 

«Τώρα που δεν θέλω να κάνω Θεραπεία, όλοι οι δικοί µου πέσανε επάνω µου. Μετά από 
λίγες ώρες, αφ' ότου κάνω τη Θεραπεία, Θα µε ξεχάσουν». 
 

 Η µείωση της επικράτησής της ως επείγοντος µάλλον οφείλεται στον εστιασµό του 
εκπαιδευτικού έργου της ∆ιασυνδετικής προς το προσωπικό - κυρίως της κλινικής ηµέρας - 
του µηνύµατος ότι σε µια άρνηση θεραπείας η αναµέτρηση αποτυγχάνει οδηγώντας σε 
αδιέξοδο, ενώ το να δώσουµε χρόνο στον ασθενή να εκφράσει τα κίνητρα της άρνησης 
θεραπείας σχεδόν πάντα οδηγεί σε αποδοχή της θεραπείας. 
 Η άρνηση θεραπείας πρέπει να αντιδιαστέλλεται από τον µηχανισµό της άρνησης της 
νόσου ή των επιπτώσεών της, η οποία, αν και ανώριµος µηχανισµός άµυνας, είναι αποδεκτή 
αφού έχει ως στόχο την αποφυγή της συναισθηµατικής δυσφορίας και σπανίως οδηγεί σε 
άρνηση της θεραπείας, Η επικράτηση του µηχανισµού της άρνησης νόσου, παρόµοια στην 
ελληνική και ξένη πραγµατικότητα ως προς την επικράτησή της περίπου στο 4% των α-
σθενών, έχει το ενδιαφέρον στοιχείο να σχετίζεται περισσότερο µε χαµηλό µορφωτικό 
επίπεδο, γεγονός που κάνει τους ασθενείς υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου να στερούνται 
αυτού του ευεργετικού µηχανισµού για αποφυγή της δυσφορίας, αφού σήµερα πιστεύεται ότι 
άµυνα και αντιµετώπιση είναι εξ ίσου αποδεκτοί τρόποι για την προσαρµογή του ασθενούς. 
 Η διαταραχή συµπεριφοράς που χαρακτηρίζεται ως επείγον περιστατικό, και αφορά µέλος 
του προσωπικού συνήθως δεν οφείλεται, ως θα αναµένετο, στις συγκρούσεις µεταξύ των 
µελών του προσωπικού και των ασθενών. Συνήθως οφείλεται σε προϋπάρχουσα ψυχική 
διαταραχή µέλους του προσωπικού, του οποίου κάποια συµπεριφορά έκανε τους 
πρόίσταµένους του να ζητήσουν την ψυχιατρική εκτίµηση ως επείγον. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις υπάρχει µεγάλη δυσκολία, όπως αναγράφεται και στην ξένη αρθρογραφία, 
µεταξύ νοµικών υποχρεώσεων ψυχιάτρου και τήρησης ιατρικού απορρήτου. Η δυσκολία 



διαπιστώσεως της πιθανής µειωµένης ικανότητας του µέλους του προσωπικού και της ανι-
χνεύσεως στοιχείων που να δείχνουν ότι υπάρχει ενδεχόµενο βλαπτικής συµπεριφοράς προς 
τους ασθενείς είναι επίσης αληθής. 

Συµπεράσµατα -Σχόλια 

 Σύµφωνα µε τη βιοψυχοκοινωνική θεώρηση, ο ογκολογικός ασθενής βιώνει πραγµατική 
χειροτέρευση ή προκαταβολικό φόβο χειροτέρευσης στην εικόνα του σωµατικού του εγώ, στη 
λειτουργική ικανότητά του, στην ανάγκη για έλεγχο και κοινωνική υποστήριξη από το 
οικογενειακό δίκτυο ή από το προσωπικό υγείας. Επιπροσθέτως, ο καρκίνος εκλαµβάνεται 
από πολλά άτοµα ως διαδικασία, κατά την οποία το σώµα στρέφεται ενάντια στον εαυτό. 
 'Ολα αυτά µπορεί να προκαλέσουν θεαµατική αλλαγή στη συµπεριφορά του ασθενούς, 
αλλά και να προκαλέσουν αµηχανία ή το θυµό του προσωπικού, µε αποτέλεσµα να 
αποστασιοποιηθούν ή να θεωρήσουν ως απαραίτητη µια επείγουσα ψυχιατρική εκτίµηση. 
 Τα ψυχιατρικά επείγοντα στην Ογκολογία είναι διαφορετικά στην επικράτησή τους, αλλά 
και στην αιτιολογική συσχέτισή τους, από εκείνα των γενικών νοσοκοµείων και απαιτούν τον 
συνδυασµό όλων των δραστηριοτήτων της ∆ιασυνδετικής, όχι µόνο γιατί η διαταραχή 
συµπεριφοράς αναπτύσσεται κατά το προηγούµενο χρονικό διάστηµα ωρών ή και ηµερών 
χωρίς να έχει εκτιµηθεί από το προσωπικό, αλλά, κυρίως, για το τί µπορεί να γίνει µέχρι να 
φθάσει ο ψυχίατρος. Ο στενοχωρηµένος ασθενής µπορεί να ταλαντεύεται µεταξύ δύο 
αντιθέτων συναισθηµάτων, του να εξαρτάται από την οικογένεια και το προσωπικό και του να 
αισθάνεται ανεξάρτητος, ελέγχοντας την κατάσταση. Πανικός, φόβος και ανασφάλεια 
βασισµένα σε πραγµατικά ή µη προβλήµατα µπορεί να κάνουν τον ασθενή να αµφιταλαντεύ-
εται στη συµπεριφορά του χωρίς κανένα φανερό λόγο, για το προσωπικό. Το νοσηλευτικό και 
ιατρικό προσωπικό µπορεί να αισθάνεται αµήχανο, θυµωµένο, ανυπόµονο ή να εύχεται να 
αποφύγει τον ασθενή. Αυτές οι αντιδράσεις από τον ασθενή ή τα µέλη της οικογένειας ή το 
προσωπικό ή όλους κάνουν αναγκαία τη διαπροσωπική παρέµβαση, ώστε να υπάρχει 
πληροφόρηση για τις αιτίες της συµπεριφοράς, βιολογικές ή ψυχοκοινωνικές. Η δυνατότητα 
αυτή της πρώτης εκτίµησης και πρώτης παρέµβασης από το προσωπικό είναι σηµαντική και 
απαιτεί καλή εκπαιδευτική δραστηριότητα της ∆ιασυνδετικής προς το µη ψυχιατρικό 
προσωπικό του νοσοκοµείου. 
 Το προσωπικό πρέπει να γίνε«κανό στην πρώτη εκτίµηση, αλλά και στην παροχή επαφής 
και βραχυπρόθεσµης συναισθηµατικής και σωµατικής υποστήριξης. Συναισθηµατική 
ανακούφιση µπορεί να δοθεί από το προσωπικό, αφήνοντας τον ασθενή να µιλήσει, αλλά και 
µε την παραδοχή των δυσκολιών του ασθενούς και την καθησύχασή του ότι είναι φυσικό και 
αναµενόµενο να αισθάνεται έτσι. 
Τέλος, η εκπαίδευση µικρού αριθµού νοσηλευ τριών στην παθητική µϋϊκή χαλάρωση, που θα  
επιλαµβάνονταν όλους τους ασθενείς του νοσοκοµείου, παρόµοια µε την οµάδα της 
καρδιακής ανάνηιµης, θα µπορούσε να δράσει αποτελεσµατικά σε µια φοβική αντίδραση ή 
κρίση πανικού ή συµπεριφορά από τον µη ελεγχόµενο πόνο. 
 


