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Οι ανθρώπινες σχέσεις μπροστά στην ασθένεια: Μια ομαδικο-αναλυτική προσέγγιση 
 
Ομιλία στον Ελληνικό Οργανισμό Ψυχοθεραπείας & Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση, 
24/10/2009. 
 
 
Πολλές φορές αναφερόμενοι στην ψυχοσωματική ολότητα του ανθρώπου, οι ειδικοί  τείνουν να 
περιορίσουν το ενδιαφέρον τους στις ενδο-ψυχικές διεργασίες ως πιθανά αίτια ή παράγοντες 
που ευνοούν την εκδήλωση ασθενειών, είτε στις σωματικές ασθένειες ως εκδηλώσεις τυπικών 
ψυχικών συγκρούσεων ή και τύπων προσωπικότητας. 
 
Σε αυτήν την παρουσίαση η ασθένεια τοποθετείται μέσα στο πλέγμα των σχέσεων του ατόμου 
που ασθενεί και εξετάζεται η επικοινωνιακή και αλληλεπιδραστική σημασία της, μέσα από την 
ανάλυση κλινικών περιπτώσεων ψυχοθεραπείας. 
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Σειρά διαφανειών 

 

• Οι ανθρώπινες σχέσεις μπροστά στην ασθένεια. Μια ομαδικοαναλυτική 

προσέγγιση  

• Η ασθένεια 

επικοινωνιακή και αλληλεπιδραστική αξία  

Εννοούμε εκείνες τις περιπτώσεις που προσλαμβάνονται ως σοβαρές από τους 

εμπλεκόμενους (ασθενή και οικείους).  

Πολυπαραγοντικό και τυχαίο φαινόμενο, που ως τέτοιο προκύπτει στη ζωή της 

οικογένειας και εντάσσεται με συγκεκριμένους κάθε φορά μηχανισμούς στην 

προϋπάρχουσα δυναμική της αλληλεπίδρασης.  

• Η ασθένεια ως ψυχικό τραύμα 

Η αντιμετώπιση της ασθένειας ως τραυματικού γεγονότος είναι σχετικά 

πρόσφατη.  

DSM: γεγονότα που απειλούν τη σωματική ακεραιότητα, αλλά επίσης και η 

συναισθηματική εμπλοκή με γεγονότα που απειλούν την ακεραιότητα 

ανθρώπων που αγαπάμε  

• Η ασθένεια ως ψυχικό τραύμα 

Υγιής και παθολογική αντιμετώπιση της ασθένειας  

Ικανότητα να πενθούμε 

• Η ασθένεια ως ψυχικό τραύμα 

Κεντρικό ζήτημα της διαχείρισης είναι ο φόβος του θανάτου 

• Η ασθένεια ως ψυχικό τραύμα 

                        Διαχωρίζουμε την αντιμετώπιση της ασθένειας σε  

- διαχείριση κρίσης (αναφερόμαστε σε κάποιο αρχικό οξύ στάδιο, εγχειρήσεις 

και άλλες νοσηλείες) και  

- στη διαχείριση χρόνιων καταστάσεων. 

• Η διαχείριση της κρίσης 

Το άγχος, ο φόβος, οι ταυτίσεις.  

Η έννοια του συμπάσχειν, ο πόνος – η κοινή φύση σωματικού και ψυχικού 

πόνου.  

• Η χρόνια διαχείριση 
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Κατάθλιψη. 

Οι παγιωμένοι μηχανισμοί άμυνας.  

Η ταυτότητα του ασθενή.  

Η ανεπιθύμητη ίαση ή η επιθυμητή ασθένεια;  

• Η οικογένεια ως ομάδα 

 εσωτερική δυναμική  

Oμαδικά συστήματα αμυνών τα οποία έχουν ως στόχο να προστατέψουν 

σημεία ευαλωτότητας των σχέσεων μέσα στην οικογένεια και κρυμμένες 

ασυνείδητες συγκρούσεις. 

Mυστικά και αποφευκτικές συμπεριφορές  

Προβλητική ταύτιση  

• Η οικογένεια ως ομάδα 

 δυναμική των σχέσεων με το ευρύτερο δίκτυο σχέσεων 

Η περιορισμένη και αυστηρά οριοθετημένη αλληλεπίδραση της οικογένειας με 

τον κοινωνικό περίγυρο. 

Η τυραννία της "σωστής ανατροφής".  

Η αποφυγή της αποτυχίας.  

• Η θεραπεία  

              Αναφορικά με την επεξεργασία του ψυχικού τραύματος από τη ασθένεια στη θεραπεία 

θα χρειαστεί: 

- να βιωθεί η αίσθηση της ασφάλειας, 

- το κλίμα να είναι ήρεμο και χαλαρωτικό, 

- να ειπωθούν ή και να βιωθούν εκ νέου κάποιες πλευρές των τραυματικών 

εμπειριών, 

- να ανακληθούν οι σκέψεις και τα συναισθήματα που σχετίζονται με το 

γεγονός,  

- να διαπραγματευτούν εκ νέου οι καταστροφικές σκέψεις και οι 

διαστρεβλώσεις, 

- να αναγνωριστούν εκείνα τα σημεία που λειτουργούν ως ενθύμια και 

πυροδοτούν ξανά το τραυματικό άγχος,  

- μία επαναπροσέγγιση στο τι είναι επικίνδυνο και τι ασφαλές, 

- να διαπραγματευτούμε την ενοχή και τις αυτοκατηγορίες, 

• Η θεραπεία  

Ο θεραπευτής και η ομάδα τείνουν να αναπαράγουν το σύστημα των αμυνών  

• Η δυναμική της άμυνας στον τρόμο του θανάτου  

Προβολή θνητότητας 

Εγγύς άμυνες 

             Άμεσες στρατηγικές για να ελαχιστοποιήσουμε ορθολογικά την απειλή και να 

απομακρύνουμε τις σχετικές με το θάνατο σκέψεις από τη συνείδηση 

Χαμηλή προσβασιμότητα στις σκέψεις θανάτου 

Καθυστέρηση 

Υψηλή προσβασιμότητα στις σκέψεις θανάτου 
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Απώτερες άμυνες 

           Συμβολικές, εμπειρικές στρατηγικές ενίσχυσης της κοσμοθεωρίας και της αυτοεκτίμησης, 

καταστείλουν την ασυνείδητη ανησυχία για τη θνητότητα του ατόμου 

• Η θεραπεία  

Η αντιμεταβίβαση του θεραπευτή ως μέρος του αμυντικού συστήματος  

 


