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1. Ψυχολογική
κατάσταση 

3. Σχέση 
με σύντροφο 

2. Σεξουαλική 
έκφραση

Καρκίνος:

Η επόμενη μέρα



Άρνηση 
πραγματικότητας

Θυμός Διαπραγμάτευση

Κατάθλιψη 

Αγχώδεις διαταραχές

Αποδοχή 
ασθένειας 

Συμμόρφωση 
στη θεραπεία

Zamanian, Η…Foroozanfar, S. (2021). Perceived social support, coping strategies, anxiety and depression 
among women with breast cancer: Evaluation of a mediation model.European Journal of Oncology Nursing.

Οι ψυχολογικές αντιδράσεις μετά τη διάγνωση με καρκίνο



Καρκίνος, αγχώδεις διαταραχές και κατάθλιψη

50% θα εμφανίσει 
αγχώδη διαταραχή ή/και κατάθλιψη 

μέσα στον πρώτο χρόνο της διάγνωσης 

Επιπτώσεις κατάθλιψης/αγχώδους διαταραχής:

• Χαμηλή αυτοεκτίμηση

• Αρνητική εικόνα σώματος

• Σεξουαλικές δυσλειτουργίες

• Αυξημένες πιθανότητες 
επανεμφάνισης καρκίνου

• Αρνητική πρόγνωση

Zamanian, Η…Foroozanfar, S. (2021). Perceived social support, coping strategies, anxiety and depression among women with breast cancer: 
Evaluation of a mediation model.European Journal of Oncology Nursing.



Αυξημένη Ψυχική Ανθεκτικότητα
(Resilience)

Μεγαλύτερη 
Προσαρμοστικότητα:

Δεξιότητες διαχείρισης 
προβλημάτων 

(adaptive coping skills, 
e.g. acceptance, 

positive revaluation)

Πιο θετική αντίληψη ζωής 
(better perception
of quality of life)

Μειωμένα επίπεδα πόνου, 
Καλύτερη σωματική υγεία

Tamura, S., Suzuki, K., Ito, Y., & Fukawa, A. (2021). Factors related to the resilience and mental health of adult cancer patients: 
a systematic review. Supportive Care in Cancer, 29(7), 3471–3486.

Ψυχική ανθεκτικότητα και καρκίνος



Έχει φανεί ότι η μείωση της καταθλιπτικής
και αγχώδους συμπτωματολογίας,
η υιοθέτηση  καλύτερων συμπεριφορών υγείας 
(π.χ. διατροφή), η συμμόρφωση στη θεραπεία, 
η ύπαρξη υποστηρικτικού κοινωνικού δικτύου 
συσχετίζονται με:

1. 45% λιγότερες πιθανότητες 
για επανεμφάνιση του καρκίνου

2. 56% μικρότερη πιθανότητα 
θανάτου από καρκίνο

Θετικές επιδράσεις της διαχείρισης της ψυχικής υγείας 

Finck, C., Barradas, S., Zenger, M., & Hinz, A. (2018). Quality of life in breast cancer patients: Associations with optimism and social support.
International Journal of Clinical and Health Psychology



Καρκίνος 
και σεξουαλικότητα

Η σεξουαλική εικόνα μου 
εκφράζεται, 

όταν στο μυαλό μου υπάρχει 
το βασικό ερώτημα:  

«Θα ζήσω;»



Καρκίνος και Σεξουαλικότητα

Πάνω από το 60% των ασθενών με καρκίνο εμφανίζουν κάποια σεξουαλική 
δυσλειτουργία, ενώ μόνο το 25% εξ αυτών αναζητά θεραπεία.

Mayer, S., Iborra, S., Grimm, D., Steinsiek, L., Mahner, S., Bossart, M., … Hasenburg, A. (2018). Sexual activity and quality of life 
in patients after treatment for breast and ovarian cancer. Archives of Gynecology and Obstetrics. 

Ν= 183  γυναίκες με καρκίνο του μαστού 
Μ.Ο ηλικίας: 56 έτη (18-70) 
2  χρόνια μετά τη διάγνωση

Το 46% ανέφερε πως είχε σεξουαλική ζωή, 
το οποίο συσχετίστηκε με:

• Μειωμένα επίπεδα άγχους

• Καλύτερη ποιότητα σχέσης με το σύντροφο

• Καλύτερη ποιότητα ζωής 

• Καλύτερη σωματική υγεία



Ο σύντροφος είναι 

η βασική πηγή 

συναισθηματικής υποστήριξης 

και φροντίδας  



Σεξουαλική διεκδίκηση 

Καλή επικοινωνία

Υποστήριξη 

Ο ρόλος του συντρόφου/συζύγου



Θεραπευτικoί χειρισμοί στον πάσχοντα

Ψυχοεκπαίδευση γύρω 
από την ασθένεια

Βοήθεια προσαρμογής 
στο νέο τρόπο ζωής

Ενίσχυση συναισθηματικής 
έκφρασης

Ye, M., Du et al. (2018). A meta‐analysis of the efficacy of cognitive behavior therapy on quality of life and psychological health of breast cancer survivors 
and patients. Psycho‐oncology, 27(7), 1695-1703.



Θεραπευτικoί χειρισμοί στο ζευγάρι 

Ενίσχυση της σεξουαλικής έκφρασης 
προσαρμοσμένη 

στην παρούσα ψυχική
και σωματική κατάσταση 

(θετική ενίσχυση)

Βελτίωση του τρόπου επικοινωνίας

Ενίσχυση του κινήτρου 
της συντροφικότητας

Reese, J. B., Zimmaro, L. et al. (2020). Evaluating a couple-based 
intervention addressing sexual concerns for breast cancer survivors: 
study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 21(1), 1-13.



Το αίσθημα θανάτου 
αφυπνίζει τον άνθρωπο, 

που συνειδητοποιεί την αξία της ζωής 
και γίνεται πιο ερωτικός, μαχητικός, 

ρουφώντας  λεπτό προς λεπτό 
τις ανάγκες προς τον εαυτό του, 

την οικογένειά του…

H «θετική πλευρά» του καρκίνου…

Ι.Ψ.Σ.Υ, 2019



Το σεξ είναι ζωή 

και 

ο έρωτας δικαίωμα

Θάνος Ασκητής, 1987


