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ξνκπφη κε παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ θαξθίλν ή ιεπραηκία θαη πεξλνχλ κεγάια 

δηαζηήκαηα ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ. ρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ θάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηε δηαρείξηζε 

ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηηο ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο. ηελ 

έξεπλα ζπκκεηείραλ 6 παηδηά πνπ λνζειεχνληαη ζην παηδννγθνινγηθφ ηκήκα ηνπ 

λνζνθνκείνπ Α.Υ.Δ.Π.Α. Αξρηθά, ζρεδηάζηεθαλ λα γίλνπλ 8 παξεκβάζεηο, 4 ζηνλ 

πξψην θχθιν θαη 4 ζηνλ δεχηεξν. Οη ζηφρνη ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ νη ίδηνη ζηνπο 2 

θχθινπο, αιιά άιιαδαλ νη ξφινη θαη ηα ζελάξηα  ζηα νπνία έπαηξλαλ κέξνο ηα 

παηδηά. Λφγσ θάπνησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κφλν ν πξψηνο θχθινο ησλ παξεκβάζεσλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

έξεπλαο επηιέρζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη 

ζπλεληεχμεηο. Δξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ απνηέιεζαλ ην ξνκπφη Νao, νη 

παξεκβάζεηο θαη ε θιίκαθα ‗‗State & Trait Inventory for Children (STAIC)‘‘, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν. 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κε ην ξνκπφη ήηαλ ζεηηθά. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηε ζηάζε ησλ παηδηψλ πξνο ην ξνκπφη (ιεθηηθή κε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία), ηελ ηαχηηζε ηνπο καδί ηνπ θαη απφ ηηο ελαιιαγέο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηνπο ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θάλεθε φηη ηα παηδηά δηαζθέδαζαλ, 

επηθνηλψλεζαλ θαη εθθξάζηεθαλ. Σν ξνκπφη απνηέιεζε ηελ αθνξκή, ψζηε ην παηδί 

λα κηιήζεη γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαη λα δψζεη 

ιχζεηο ζε απηά.  
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ABSTRACT 

The present study conducted to study the interaction of the robot Nao with children 

suffering from cancer or leukemia and being hospitalized for a long period. Certain 

activities were designed to improve children‘s social skills, to help children manage 

the disease and get familiarized with the medical procedures. The participants were 6 

children from the pediatric oncology department of the AHEPA university hospital. 

Initially, 8 interventions were designed, 4 for the first cycle and 4 for the second. The 

sessions‘ purposes were the same in both cycles; however, the roles and the scenarios 

were changed. Due to some problems during the interventions, only the first cycle 

was held. The method chosen was the qualitative method, the participant observation 

and the interviews. The data collection instruments were the robot Nao, the 

intervention and the ―State and Trait Inventory Scale for Children‖ (STAIC). 

The results from children-robot interaction were positive. More specifically, from 

children‘s attitude towards the robot (verbal, non-verbal communication), the 

identification with the robot and the children‘s emotional alteration during the 

sessions, it seemed that the children had fun, communicated and expressed their 

thoughts and feelings. The robot was a motive for the child to talk about the disease 

and its problems and think how to manage them.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή κεηαπηπρηαθή εξγαζία δηεξεπλά ηελ αμηνπνίεζε ησλ Ρνκπφη 

Κνηλσληθήο Αξσγήο ζηνλ παηδηαηξηθφ ηνκέα. Πνιιά παηδηά κε ρξφληεο αζζέλεηεο πνπ 

λνζειεχνληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε λνζνθνκείν, πέξα απφ ηα πξνβιήκαηα 

πγείαο, αληηκεησπίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα, φπσο θφβν, 

άγρνο θαη κνλαμηά. Οη απμεκέλεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ γηα επηθνηλσλία, νη ηδηαίηεξεο 

πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ ρξίδνπλ δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο θάζε θνξά θαη νη 

πεξηνξηζκνί ιφγν ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο (θφβνο έθζεζεο ιφγσ ινηκψμεσλ) 

θαζηζηνχλ αλαγθαίεο λέεο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ αζζελψλ. 

Οη εηδηθνί επαγγεικαηίεο αθνινπζνχλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ 

ςπρνινγηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηζηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνπλ νη αζζελείο θαη 

ε παξέκβαζε ηνπο απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

αζζελψλ, ε νπνία επεξεάδεη θαη ηελ πνηφηεηα ηεο πγείαο ηνπο. Οη παηδνςπρίαηξνη θαη 

ςπρνιφγνη είλαη απαξαίηεηνη γηα λα παξέρνπλ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

ζηήξημε ζηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο φκσο ην 

πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ δελ επαξθεί λα θαιχςεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο. 

Έηζη, αλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα θάπνηαο άιιεο παξνπζίαο πνπ λα βνεζά θαη λα 

εμειίζζεη ην ξφιν πνπ αλαιακβάλνπλ νη εηδηθνί, ζα ήηαλ ζπνπδαίν φθεινο γηα ηα 

παηδηά πνπ δελ αηζζάλνληαη θαιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπο ζην 

λνζνθνκείν(Jeong, 2014). χκθσλα κε ηνπο Larriba et al. (2016), ε ξνκπνζεξαπεία 

(robo-therapy) θαη ε αιιειεπίδξαζε πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζε ξνκπφη θαη 

αζζελή βνεζάεη ηνλ δεχηεξν λα αλαπηχμεη κηα πην ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο. 

Σα ξνκπφη αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ ζε βηνκεραληθνχο ρψξνπο, 

σζηφζν, εδψ θαη θάπνηα ρξφληα ε αλάγθε γηα αλζξψπηλν δπλακηθφ νδήγεζε ζηελ  

εηζρψξεζή ηνπο ζε αλζξψπηλα θαζεκεξηλά πεξηβάιινληα, φπνπ αιιειεπηδξνχλ κε 

αλζξψπνπο. ε απηά ηα πεξηβάιινληα ηα ξνκπφη δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ 

άλεζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηε θξνληίδα θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε ειηθησκέλνπο, 

αζζελείο θαη παηδηά. ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ηα ξνκπφη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

δηάθνξνπο ζθνπνχο, απφ ρεηξνπξγηθέο δηαδηθαζίεο θαη κεηαθνξέο, κέρξη θξνληίδα θαη 

ππνζηήξημε αζζελψλ.   
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Σα ηειεπηαία ρξφληα ν ηνκέαο ηεο ξνκπνηηθήο κε ηε δεκηνπξγία ησλ Ρνκπφη 

Κνηλσληθήο Αξσγήο  πνπ βνεζνχλ ζηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε ησλ 

αζζελψλ, πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ θαη λα 

ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ λνζειείαο ζε λνζνθνκεία, θέληξα 

απνθαηάζηαζεο θαη γεξνθνκεία. Ρνκπφη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ελζαξξχλνπλ 

θαη λα βνεζνχλ ειηθησκέλνπο κε Alzheimer (Barton, 2013), λα βνεζνχλ ζηελ 

αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε απηηζκφ (Stanton et al., 2008), λα 

δίλνπλ θίλεηξν ζε παηδηά κε νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα, ψζηε λα αθνινπζνχλ ηηο 

ζεξαπείεο απνθαηάζηαζήο ηνπο (Carillo et al., 2016), λα βνεζνχλ θαη λα δίλνπλ 

θίλεηξν ζηελ απνθαηάζηαζε παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε (Carillo et al., 

2017).Σν πξφγξακκα ALIZ-E ζηφρεπζε ζηελ αλάπηπμε ξνκπφη κε ζθνπφ λα παξέρεη 

ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ζε παηδηά κε δηαβήηε, ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ ηελ αζζέλεηα 

ηνπο, αιιά θαη κε εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ, ψζηε λα απνθηήζνπλ γλψζεηο γχξσ απφ ην 

δηαβήηε θαη λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο απηνδηαρείξηζεο (De Greeff et al., 2014). Σν 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα Patricia είλαη έλα πξφγξακκα, ην νπνίν αλαθέξεηαη θαη 

εμεηάδεη ηε ρξήζε ξνκπφη, ψζηε λα κεησζεί ν πφλνο θαη ην άγρνο ζε παηδηά πνπ 

λνζειεχνληαη (Larriba et al., 2016). ζνλ αθνξά παηδηά κε λενπιαζκαηηθέο 

αζζέλεηεο, φπσο θαξθίλνο θαη ιεπραηκία, έρεη ζρεδηαζηεί ην huggable robot κε ζηφρν 

ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε ησλ παηδηψλ (Jeong, 2014). Δπίζεο ην 

ξνκπφη Νao έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ βνεζφο νκαδηθήο ζεξαπείαο ζε παηδηά, κε ζηφρν 

ηε δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο θαη ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

(Alemi et al., 2014).       

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα κειεηήζεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ξνκπφη κε παηδηά 

πνπ λνζειεχνληαη ζε παηδννγθνινγηθφ ηκήκα λνζνθνκείνπ θαη λα εμεηάζεη αλ ην 

ξνκπφη απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ. Δηδηθφηεξα, λα εξεπλεζεί αλ ην ξνκπφη κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ πνπ αθνξά ηηο θνηλσληθέο, ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη: 

1. Μπνξεί έλα ξνκπφη λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ πνπ λνζειεχνληαη; 

2. Μπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο 

αζζέλεηαο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο (άγρνο, θφβν, κνλαμηά); 
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3. Μπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηελ αζζέλεηα 

ηνπο, ηηο ζεξαπείεο θαη ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο; 

Ζ ζεκαληηθφηεηα απηήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο έγθεηηαη ζην φηη ε ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ λενπιαζκαηηθέο αζζέλεηεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λνζειείαο θαη ζεξαπείαο ηνπο ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηελ θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο ηνπο. Σα παηδηά πνπ λνζειεχνληαη ρξεηάδνληαη 24σξε θξνληίδα θαη 

ςπρνινγηθή ζηήξημε πνπ θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηελ αλεχξεζε θαηλνχξησλ κέζσλ ηα 

νπνία ζα βνεζνχλ θαη ζα δηεπθνιχλνπλ ηε δνπιεηά ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

λνζνθνκείσλ, αιιά θαη ησλ γνληψλ.  

Τπάξρνπλ ιηγφηεξεο έξεπλεο γηα ηε ρξήζε Ρνκπφη Κνηλσληθήο Αξσγήο ζε παηδηά κε 

λενπιαζκαηηθέο αζζέλεηεο απ‘ φηη ζε άιιεο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ φπσο: ζηήξημε 

ειηθησκέλσλ, παηδηά κε απηηζκφ, νξζνπεδηθή απνθαηάζηαζε, παηδηά κε δηαβήηε θ.α. 

ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο, δίλεηαη έκθαζε ζηε κεραληθή αλάπηπμε ηνπ ξνκπφη θαη 

ησλ αηζζεηήξησλ νξγάλσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε παηδηνχ-ξνκπφη, 

παξά ζηελ ίδηα ηελ αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε δξαζηεξηνηήησλ κε ζπγθεθξηκέλνπο 

θνηλσληθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΔΡΔΤΝΑ-ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

Α’ ΜΔΡΟ 

Σν πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο. Σν 

πξψην θεθάιαην αθνξά ηηο λενπιαζκαηηθέο αζζέλεηεο, φπσο είλαη ν θαξθίλνο θαη ε 

ιεπραηκία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ απηέο. Δηδηθφηεξα, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο λφζνπ, ζηελ ίδηα ηε λφζν, ζηε ζεξαπεία 

θαη ζηηο παξελέξγεηεο, ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ θαη ηηο ςπρνθνηλσληθέο 

επηπηψζεηο, ζηνπο γνλείο, ζηελ νηθνγέλεηα παηδηψλ πνπ αζζελνχλ, ζηε κεηαμχ ηνπο 

ζρέζε θαη ζην πσο απηή επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζεξαπεηψλ, αιιά θαη κεηέπεηηα. Σέινο, αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε ηεο λφζνπ θαη 

ζηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζήο ηεο απφ ηελ πιεπξά ησλ αζζελψλ, ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ εηδηθψλ παηδνςπρίαηξσλ, ςπρνιφγσλ. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην αθνξά γεληθά ηα ξνκπφη, ηε ρξήζε θαη ηελ εμέιημή ηνπο. 

Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-ξνκπφη, παηδηνχ-ξνκπφη, ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ, εμειίζζνπλ θαη δηαηεξνχλ 
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απηή ηελ αιιειεπίδξαζε, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα ζρέζε. Αλαθέξεηαη ζηηο αλάγθεο 

πνπ νδήγεζαλ ζηε ρξήζε ησλ ξνκπφη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ζηε ρξεζηκφηεηα ηνπο 

θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Σν ηξίην θεθάιαην αθνξά κηα εηδηθή θαηεγνξία ξνκπφη, ηα Ρνκπφη Κνηλσληθήο 

Αξσγήο, ηηο αλάγθεο πνπ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ είδνπο ξνκπφη θαη ηηο 

εθαξκνγέο ηνπο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ζε εθαξκνγέο ησλ ξνκπφη ζε 

ειηθησκέλνπο, ζε παηδηά κε απηηζκφ, ζηε ζηήξημε θαη απνθαηάζηαζε αζζελψλ (π.ρ. 

κε νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα), ζε παηδηά κε λενπιαζκαηηθέο αζζέλεηεο. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην αθνξά ηελ πεξίπησζε ηνπ ξνκπφη Νao, ην νπνίν έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζηε ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε 

παηδηψλ. Αλαθέξεηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ξνκπφη πνπ ην θαζηζηνχλ θαηάιιειν γηα εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

γεληθφηεξα, αιιά θαη εηδηθφηεξα, ζηνλ παηδηαηξηθφ ηνκέα. 

Σν πέκπην θεθάιαην αθνξά ηα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ 

εηζρψξεζε ησλ ξνκπφη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ, απφ πξαθηηθήο θαη 

εζηθήο πιεπξάο, ηηο πξνθιήζεηο ηεο ρξήζεο ησλ ξνκπφη, εηδηθφηεξα ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, φζνλ αθνξά ηε ζρέζε 

παηδηνχ-ξνκπφη. 

Β’ ΜΔΡΟ 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη ην εξεπλεηηθφ πιαίζην. ην πξψην 

ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζηε κέζνδν δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο θαη ηνλ ιφγν πνπ επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, ζηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα, ζην πσο θαη γηαηί επηιέρζεθαλ, ζηηο κεζφδνπο (εξγαιεία) πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα πξνζεγγηζηνχλ ηα εξσηήκαηα, ζηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο 

ζπλζήθεο ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζην δείγκα θαη ζηνλ ηξφπν πνπ 

πξνζεγγίζηεθε, ζην πσο έγηλε ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ, ζηε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζην πσο έγηλε ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. 

ην δεχηεξν ηκήκα παξαηίζεληαη νη αλαιπηηθέο παξαηεξήζεηο πνπ ζπιιέρζεθαλ  απφ 

ηηο παξεκβάζεηο θαη ηηο ζπλεληεχμεηο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ην 
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ζεσξεηηθφ πιαίζην. Γίλεηαη έλαο πξψηνο ζρνιηαζκφο ησλ επξεκάησλ θαη ησλ 

δεδνκέλσλ. 

Γ’ ΜΔΡΟ 

ην ηξίην κέξνο ηεο έξεπλαο ζρνιηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαη ην πψο απηά 

απαληνχλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Γίλεηαη ζχλδεζε κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη 

παξνπζηάδνληαη πηζαλέο εμεγήζεηο ησλ απνηειεζκάησλ. Γίλεηαη αλαθνξά ζηα 

πξνβιήκαηα θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο. Σέινο, αλαθέξεηαη ζηε 

ρξεζηκφηεηα θαη ηελ πξαθηηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα 

κειινληηθέο έξεπλεο. 
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ΜΔΡΟ Α 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΔ ΑΘΔΝΔΗΔ ΚΑΗ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΑΘΔΝΧΝ  

1.1. ηαηιζηικά ηοισεία ηηρ Νόζος 

 

Ο θαξθίλνο είλαη ε δεχηεξε θπξηφηεξε αηηία ζαλάηνπ παγθνζκίσο θαη ήηαλ ππεχζπλνο 

γηα 8,8 εθαηνκκχξηα ζαλάηνπο ην 2015. Έλαο ζηνπο δχν ζαλάηνπο παγθνζκίσο 

νθείιεηαη ζηνλ θαξθίλν (World Health Organization, 2017). χκθσλα κε ηνλ 

International Association of Cancer Registries (2017), ηα επηβεβαησκέλα πεξηζηαηηθά 

παηδηθνχ θαξθίλνπ παγθνζκίσο απμήζεθαλ απφ 165.000 θαηλνχξηεο πεξηπηψζεηο 

εηεζίσο ζε 215.000 πεξηπηψζεηο, ζε παηδηά 14 εηψλ θαη ζε λεφηεξα θαη 85.000 

θαηλνχξηεο πεξηπηψζεηο ζηηο ειηθίεο απφ 15 έσο 19 εηψλ. Πνιιά πεξηζζφηεξα 

πεξηζηαηηθά δελ έρνπλ θαηαγξαθεί εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο αξρείσλ ζε πνιιέο ρψξεο.   

Δθηηκάηαη φηη, θάζε ρξφλν, παγθνζκίσο, πεξίπνπ 250.000 παηδηά λνζνχλ απφ θαξθίλν, 

απφ ηα νπνία κφλν ην 20% έρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε επαξθή ηαηξηθή θξνληίδα. 

Σν 80% απφ απηά, πξνέξρεηαη απφ ρψξεο κέζνπ θαη ρακεινχ εηζνδήκαηνο. Θα 

κπνξνχζαλ λα είραλ απνθεπρζεί πάλσ απφ 150.000 ζάλαηνη θάζε ρξφλν, εάλ ππήξρε 

δπλαηφηεηα έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη εμεηδηθεπκέλεο ζεξαπείαο ζε φια ηα παηδηά. ηελ 

Διιάδα ν θαξθίλνο απνηειεί ηε δεχηεξε αηηία ζαλάηνπ κεηά ηα θαξδηαγγεηαθά 

λνζήκαηα (Παηειάξνπ θ.α., 2011).  χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Τγείαο ν θαξθίλνο 

απνηειεί ηελ θπξηφηεξε αηηία ζαλάηνπ ζε παηδηά κεηά ηα αηπρήκαηα. Πεξίπνπ 300 

παηδηά πξνζβάιινληαη θάζε ρξφλν απφ θαξθίλν, θπξίσο απφ ιεπραηκία. Ζ νμεία 

ιεπραηκία απνηειεί ην ζπρλφηεξν θαθνήζεο λφζεκα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη 

εθπξνζσπεί πεξίπνπ ην 30%  ηνπ ζπλφινπ ηνπ παηδηθνχ θαξθίλνπ (Παλαγηψηνπ & 

Πνιπρξνλνπνχινπ, 2000). 

1.2. Νόζορ, Θεπαπεία και Παπενέπγειερ  

 

Ζ ιεπραηκία είλαη ε πην θνηλή κνξθή θαξθίλνπ πνπ ζπλαληάηαη πεξηζζφηεξν ζε 

παηδηά. Παξφηη δελ ππάξρεη αθξηβήο αηηηνιφγεζε γηα ηελ εκθάληζε ηεο, θάπνηνη 
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πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ ηελ πξνθαινχλ κπνξεί λα είλαη π.ρ. ηνλίδνπζα 

αθηηλνβνιία, αληηλενπιαζκαηηθά θάξκαθα θαη ηνμηθέο ρεκηθέο ελψζεηο, αιιά θαη ε 

νηθνγελεηαθή πξνδηάζεζε (Παλαγηψηνπ & Πνιπρξνλνπνχινπ, 2000). 

Ζ ιεπραηκία αληηκεησπίδεηαη ζε εμεηδηθεπκέλα παηδηθά νγθνινγηθά ηκήκαηα απφ 

παηδννγθνιφγνπο, λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ςπρνιφγνπο θαη θνηλσληθνχο 

ιεηηνπξγνχο. Ζ ηαηξηθή ζεξαπεία ζπκπεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ρεκεηνζεξαπείαο, 

δειαδή ηε ρνξήγεζε εηδηθψλ θαξκάθσλ (Γνχιε & Μπαζηάθνπ, 2006). Άιιεο 

κεζφδνπο ζεξαπείαο απνηεινχλ ε αθηηλνζεξαπεία, ε κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ 

θαη κεηακφζρεπζε θπηηάξσλ (Kazak & Noll, 2015). Δθηφο απφ ηηο ζεξαπείεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λνζειείαο, ηα παηδηά βηψλνπλ θαη άιιεο δηαδηθαζίεο φπσο βηνςίεο, 

εμεηάζεηο αίκαηνο, θ.α. (Hockenberry, 2014; Kazak & Noll, 2015; Katz et al., 2015). Ζ 

ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο είλαη δχν κε ηξία ρξφληα, ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη έλαο κήλαο επηζεηηθήο ζεξαπείαο, έλα κε δχν κήλεο εληαηηθήο 

ζεξαπείαο θαη δχν ρξφληα ζπληήξεζεο (Reinfjell et al., 2009, Han et al., 2011). Οη 

ρεκεηνζεξαπείεο ζε παηδηά κε ιεπραηκία είλαη ζπλήζσο εληαηηθέο θαη επηζεηηθέο θαη 

ζπλνδεχνληαη απφ πνιιέο παξελέξγεηεο (Han et al., 2017). Οη πην ζεκαληηθέο 

παξελέξγεηεο είλαη ε αλαηκία, ε αηκνξξαγηθή δηάζεζε θαη νη ινηκψμεηο. Άιιεο 

παξελέξγεηεο είλαη ε απψιεηα ησλ καιιηψλ (Γνχιε & Μπαζηάθνπ, 2006) θαη επίκνλα 

ζπκπηψκαηα φπσο θνχξαζε, πφλνο, λαπηία θ.α. (Hockenberry, 2014; Kazak & Noll, 

2015; Katz at al., 2015). 

1.3. Ζ Ποιόηηηα Ευήρ ηυν Αζθενών -Φςσοκοινυνικέρ Δπιπηώζειρ 

 

χκθσλα κε ηνπο Nunes et al.(2017) ε πνηφηεηα δσήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πγεία 

''Health-Related Quality of Life (HRQL)'' πεξηιακβάλεη ηηο θπζηθέο, δηαλνεηηθέο θαη 

θνηλσληθέο πηπρέο ηεο πγείαο θαη ζπλδέεηαη κε ηε ρξφληα αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ, 

ηεο ζεξαπείαο, ησλ ζπκπησκάησλ θαη ην πσο απηά παξεκβαίλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή. Ζ πνηφηεηα δσήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πγεία, εθηφο απφ ηηο θπζηθέο δηαζηάζεηο 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ, έρεη ςπρνθνηλσληθέο 

θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο. Οη ςπρνθνηλσληθέο δηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο 

ησλ δηαδηθαζηψλ, ην άγρνο ηεο ζεξαπείαο, ηηο αλεζπρίεο πνπ αθνξνχλ ηηο ζεξαπείεο, 

ηηο επεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο (Ribeiro et al., 2009) θαη ηνλ θφβν ηεο απνηπρίαο ησλ 

ζεξαπεηψλ ή ηνπ ζαλάηνπ (Cicogna  et al., 2010). Ζ αλάγθε επηζεηηθήο ζεξαπείαο πνπ 

ζπρλά επηβάιιεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παηδηθνχ θαξθίλνπ δεκηνπξγεί 
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πξνβιήκαηα άγρνπο. Απφ ηε δηάγλσζε αθφκα ηνπ θαξθίλνπ, δεκηνπξγνχληαη 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο απνκφλσζε, ζπκφο, ελνρή, κνλαρηθφηεηα, απάζεηα, 

ζχγρπζε (Nunes et al., 2017). Απφ ηνλ πξψην κήλα ηεο ζεξαπείαο κέρξη θαη δψδεθα 

κήλεο κεηά ηε δηάγλσζε, ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ησλ παηδηψλ απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα (Myers et al., 2014). Σα ζπρλά δηαζηήκαηα παξακνλήο ζην 

λνζνθνκείν θαη νη ζεξαπείεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λφζνπ δεκηνπξγνχλ ζηα 

παηδηά ζπκπεξηθνξηζηηθά θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα φπσο, εζσηεξηθφηεηα, 

θαηάζιηςε, ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα θαη άγρνο (Cicogna et al., 2010).  

Οη ρεκεηνζεξαπείεο θαη ηα ζπκπηψκαηα ηνπο, φπσο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λνζειείαο, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζηξεο θαη πφλν πνπ νδεγνχλ ζ' έλα 

επίζεο ζεκαληηθφ πξφβιεκα, ηελ θνχξαζε (Perdikaris et al., 2008). Ζ θνχξαζε, ε 

θαηάζιηςε θαη ην άγρνο είλαη επίζεο ζπκπηψκαηα ελφο άιινπ πξνβιήκαηνο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά πνπ αζζελνχλ, ηεο αυπλίαο. Οη δηαηαξαρέο χπλνπ πνπ ζπρλά 

εκθαλίδνληαη ζε παηδηά κε θαξθίλν δεκηνπξγνχληαη επίζεο, απφ ηνλ θφβν θαη ην άγρνο 

ηνπ απνρσξηζκνχ απφ ηνπο γνλείο ηνπο θαη ην ζπίηη θαη ηελ έιιεηςε ηδησηηθφηεηαο 

εμαηηίαο ησλ πνιιψλ παξεκβάζεσλ ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πξνζσπηθνχ (Maeda, 2017). 

Έρεη βξεζεί ζεκαληηθή ζχλδεζε κεηαμχ θνχξαζεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ πγεία ησλ αζζελψλ. Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε θπζηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζρνιηθή ιεηηνπξγία αλάκεζα ζε αζζελείο κε θνχξαζε θαη ζε 

απηνχο ρσξίο (Nunes et al., 2017). 

Ζ κεηακφζρεπζε αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ, δηαδηθαζία πνπ πνιιέο θνξέο απνηειεί 

κέξνο ηεο ζεξαπείαο, νδεγεί ζε ςπρνινγηθά θαη ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα, αθνχ 

απαηηεί κεγαιχηεξε δηάξθεηα λνζειείαο ησλ παηδηψλ θαη ηελ απνκφλσζε ηνπο ζε 

ζαιάκνπο. Ζ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, ςπρνινγηθήο πίεζεο θαη 

θαηάζιηςεο, νθείιεηαη ζε απηήλ ηελ απνκφλσζε ησλ αζζελψλ, αιιά θαη ζε 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αζζελή, θαζψο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο (Maeda, 2017). Σα παηδηά κε θαξθίλν 

αληηκεησπίδνπλ πνιινχο πεξηνξηζκνχο, φπσο λα θάλνπλ θάπνην ζπνξ, λα παλ ζρνιείν, 

λα θάλνπλ θαηλνχξηνπο θίινπο θαη λα βγνπλ έμσ κε ηνπο θίινπο ηνπο (Cicogna  et al., 

2010). 

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο αιιαγέο ζηελ εμσηεξηθή 

εκθάληζε ησλ αζζελψλ σο παξελέξγεηεο ησλ ρεκεηνζεξαπεηψλ (απψιεηα καιιηψλ, 
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αιιαγέο ζην βάξνο, νπιέο απφ εγρεηξίζεηο θ.α) νδεγνχλ ζηελ έιιεηςε απηνεθηίκεζεο, 

απηνπεπνίζεζεο θαη δεκηνπξγνχλ ην αίζζεκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

άιινπο. Δπηπιένλ, νη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηε 

δπζθνιία ζηε επηθνηλσλία (Nunes et al., 2017). Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ιφγσ ηεο 

απξνζπκίαο ησλ αζζελψλ λα επηθνηλσλήζνπλ, θάηη ην νπνίν ηνπο νδεγεί ζηελ 

απνκφλσζε. Πεξηζζφηεξν ηα παηδηά θαη  νη έθεβνη, φηαλ δελ αηζζάλνληαη θαιά θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ρεκεηνζεξαπεηψλ, πξνηηκνχλ λα κέλνπλ ζησπεινί, αξλνχληαη λα 

κηιήζνπλ, λα θνηκεζνχλ ή λα δνπλ ηειεφξαζε θαη πεξλνχλ ηνλ ρξφλν ηνπο παζεηηθά 

(Cicogna et al., 2010). Δπίζεο, ηα ζπλαηζζήκαηα πξνθαηάιεςεο θαη απνμέλσζεο απφ 

ηνπο άιινπο κεγεζχλνπλ ην ζπλαίζζεκα ηεο απνκφλσζεο (Costa & Lima, 2002). Σν 

είδνο ηνπ θαξθίλνπ θαη νη ζεξαπείεο νδεγνχλ ζε ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία, ζηξεο θαη 

θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο, αθνχ απνκνλψλνπλ ηα παηδηά απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη 

θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ (Cicogna et al., 2010).   

Οη ζπρλέο εηζαγσγέο ησλ παηδηψλ ζην λνζνθνκείν νδεγνχλ ζε θνηλσληθά, 

ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ 

παηδηψλ (Nunes et al., 2017). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεξαπεηψλ παξαηεξείηαη κεησκέλε  

γλσζηηθή θαη καζεζηαθή ηθαλφηεηα, επίζεο, κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο ππάξρεη 

δπζθνιία θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο (Han et al., 2011). Δπηπιένλ, ε πξνζέιεπζε ησλ 

παηδηψλ ζην ζρνιείν είλαη ζπνξαδηθή θαη ζπρλά ηα παηδηά ζηακαηνχλ ην ζρνιείν, θάηη 

ην νπνίν έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε αθαδεκατθή ηνπο πνξεία (Cicogna et al., 

2010). Οη αληηδξάζεηο ησλ γνληψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαθή ζρνιηθή επίδνζε ιφγσ 

ησλ απνπζηψλ, δεκηνπξγνχλ ζηα παηδηά ζπλαηζζήκαηα πξνζσπηθήο εμάξηεζεο θαη 

αλεπάξθεηαο, ηα νπνία παξακέλνπλ κέρξη θαη ηελ εθεβεία θαη θάπνηεο θoξέο έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη θαηάζιηςεο (Παηηζηέα, 1999). 

1.4. Γονείρ και Οικογένεια 

 

Ο παηδηαηξηθφο θαξθίλνο είλαη κηα νηθνγελεηαθή λφζνο πνπ επεξεάδεη νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν ησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο (Kazak & Noll, 2015). Οη γνλείο ησλ 

παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληεο αζζέλεηεο, ζπλήζσο βηψλνπλ θαη νη ίδηνη πςειά 

επίπεδα ζηξεο. Έρεη βξεζεί φηη επηθξαηνχλ πςειά πνζνζηά κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο ζε 

γνλείο ησλ νπνίσλ ηα παηδηά δηαλχνπλ ηε θάζε ησλ ζεξαπεηψλ (Shi et al., 2016). 

Αξρηθά θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο κηαο λέαο γη' 

απηνχο θαηάζηαζεο. Αλαιακβάλνπλ ηε ζπλερή θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηνπο, αιιά θαη 
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ηε δηαρείξηζε ηεο αξξψζηηαο, φπσο επηθνηλσλία κε γηαηξνχο ή ην πξνζσπηθφ ηνπ 

λνζνθνκείνπ (Golfenshtein et al., 2015). Αθφκα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

απνκαθξπζκέλε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο, ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηελ αλεζπρία 

γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, φπσο επίζεο θαη ηελ έληνλε εζσζηξέθεηα ή 

εμσζηξέθεηα πνπ ζπλαληάηαη ζπρλά ζε παηδηά κε ρξφληεο αζζέλεηεο (, 2017). Οη γνλείο 

ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν παξνπζηάδνπλ ςπρνινγηθή πίεζε θαη  θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα. Δπηπιένλ, αληηκεησπίδνπλ θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, αθνχ 

αλαγθάδνληαη λα εξγάδνληαη φιν θαη ιηγφηεξεο ψξεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεξαπεηψλ 

ησλ παηδηψλ ηνπο αιιά θαη λα αληηκεησπίδνπλ απμεκέλα έμνδα (Cernvall et al., 2017).    

ηνπο γνλείο πξνθχπηνπλ κεγαιχηεξα επίπεδα ζηξεο απφ ηε δπζιεηηνπξγηθή ζρέζε 

γνλέα-παηδηνχ. Ζ αξλεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ γνλέα θαη παηδηνχ πξνθχπηεη απφ 

ηελ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ πξνο ηνλ γνλέα θαη ηελ αίζζεζε πνπ δίλεηαη 

φηη νη πξνζπάζεηεο ησλ γνλέσλ δελ εθηηκψληαη απφ ην παηδί (Abidin, 1995). ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο νη απαηηήζεηο ηεο λφζνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνχ κε ηνλ γνληφ. Πξνβιήκαηα ζηε ζρέζε 

ηνπο δεκηνπξγνχλ θαη νη δηακάρεο κεηαμχ ηνπο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο λφζνπ, ηελ 

αλππαθνή ησλ παηδηψλ, αιιά θαη ηελ αληίδξαζε ησλ παηδηψλ ζηελ 

ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηα ησλ γνληψλ. Οη δηακάρεο απηέο θαλεξψλνπλ θαη ηελ 

αλεπάξθεηα ηεο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο (, 2017). 

Σν αζηαζέο νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ. Παηδηά κε δπζιεηηνπξγηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζε ζπκπηψκαηα ζηξεο θαη θαηάζιηςεο (Myers et 

al., 2014). Καζψο ε παξέκβαζε ησλ γνληψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο, πξέπεη λα γίλνληαη πξνγξάκκαηα ζηνπο γνλείο κε ζηφρν ηε 

δηαρείξηζε ηεο λφζνπ, ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ, ηε κείσζε ηνπ ζηξεο, ηε 

βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, ηελ 

εμνηθείσζε κε ηηο ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ γνλέα θαη παηδηνχ (Morawaska et al., 2015). 

1.5. Γιασείπιζη ηηρ Νόζος-ηπαηηγικέρ Ανηιμεηώπιζηρ 

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ νη αζζελείο αθνινπζνχλ δχν εηδψλ ζηξαηεγηθέο: ηε 

ζηξαηεγηθή ζπγθέληξσζεο ζην πξφβιεκα πνπ ν αζζελήο επηδηψθεη λα αληιεί 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smi.2780/full#smi2780-bib-0018
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πιεξνθνξίεο γηα ηε λφζν, ψζηε λα έρεη ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα θαη ηε 

ζηξαηεγηθή ζπγθέληξσζεο ζην ζπλαίζζεκα πνπ πεξηιακβάλεη ζεηηθή ζθέςε, 

ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, απνδνρή, αλαδήηεζε αληακνηβήο θαη ρηνχκνξ (Boman & 

Bodegard, 1995; Han et al., 2017). Οη αζζελείο πνπ θαηαθέξλνπλ λα επηδήζνπλ απφ ηε 

λφζν, αιιά θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο, ρξεηάδνληαη ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα 

θξνληίδαο θαη ζεξαπείαο. Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο κε ζηφρν ηελ εζσηεξηθή ηζνξξνπία θαη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο. ηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο είλαη νη ζπλεηδεηέο 

πξνζπάζεηεο λα κεησζνχλ νη δπζιεηηνπξγίεο θαη λα δηεπθνιπλζεί ε αιιειεπίδξαζε 

γνληψλ-παηδηνχ. χκθσλα κε ηελ Παηηζηέα (1999) νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο 

αζζέλεηαο απφ ηνπο γνλείο έρνπλ ζηφρν ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία θαη ηελ επίιπζε 

πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζρεηίδνληαη κε ην θνηλσληθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο 

νηθνγέλεηαο.   

Οη εηδηθνί επαγγεικαηίεο πξέπεη ζε πξψηκν, θηφιαο, ζηάδην λα βνεζνχλ ηνπο γνλείο λα  

αλαπηχμνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο δεμηφηεηεο (Gheibizadeh, 2017). Ζ γλσζηηθή θαη 

ακπληηθή αληηκεηψπηζε είλαη ελδείμεηο γηα ηα επίπεδα ζηξεο θαη αλάθακςεο ζε άηνκα 

πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπείεο. Οη πάξνρνη πγείαο πξέπεη λα εθηηκνχλ απηέο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο θαη λα δνπιεχνπλ, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγνχλ κηα κέζνδν 

αληηκεηψπηζεο πνπ ζα σθειήζεη ηε δηαλνεηηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο (Wu et al., 2013). Οη ςπρνιφγνη βειηηψλνπλ ηε θξνληίδα θαη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο γηα ηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη παίδνπλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηε κείσζε ηνπ πφλνπ θαη ηεο πίεζεο πνπ ππφθεηληαη ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζεξαπεηψλ, αιιά θαη έπεηηα. Οη ςπρνιφγνη αθνινπζνχλ κεζφδνπο βαζηζκέλεο ζε 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο θαη γλσζηηθέο παξεκβάζεηο βαζηζκέλεο ζηα γεγνλφηα. Σέηνηεο 

είλαη, ε απφζπαζε πξνζνρήο, θπξίσο ζε κηθξφηεξα παηδηά, ε θαζνδεγνχκελε 

ραιάξσζε θαη ε χπλσζε, ζε κεγαιχηεξα παηδηά θαη ελήιηθεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, 

παξεκβαίλνπλ, επίζεο, κε ειαθξά γεληθή αλαηζζεζία θαη αληηεκεηηθά θάξκαθα 

(Kazak & Noll, 2015). 

 πσο αλαθέξνπλ  νη Shi et al. (2016), νη ππνζηεξηθηηθέο ςπρνινγηθέο παξεκβάζεηο, 

ψζηε λα κεησζνχλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ γνληψλ θαη λα βειηησζεί ε 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο, απνηεινχλ ζεκαληηθά κέζα γηα λα πξνσζήζνπλ ηνπο 

θπζηθνχο πξνζηαηεπηηθνχο νξγαληζκνχο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ην 

ζηξεο. Πξέπεη λα αλαπηπρζεί πνιηηηθή ελζσκάησζεο ςπρνιφγσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην 
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ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ψζηε λα παξέρεηαη άκεζε βνήζεηα ζηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηεο 

ηνπο θαη λα κεηψλεηαη ην θφζηνο θξνληίδαο  είηε έκκεζα, κε ην λα απνζπκθνξίδεηαη ην 

λνζνθνκεηαθφ πξνζσπηθφ απφ ηε ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ αζζελψλ θαη λα 

πξνζειψλεηαη ζηε δνπιεηά ηνπ είηε άκεζα, κε ην λα γλσξίδεη ε νηθνγέλεηα  πνπ πξέπεη 

λα απεπζπλζεί αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη (Kazak & 

Noll, 2015). 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΡΟΜΠΟΣ 

2.1. Δξέλιξη και Δθαπμογέρ ηυν Ρομπόη 

 

Αξρηθά, ηα ξνκπφη ζρεδηάζηεθαλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα ιεηηνπξγνχλ ζε 

βηνκεραληθά πεξηβάιινληα. Σα ξνκπφη, παξαδνζηαθά, έρνπλ θαζνξηζηεί ζαλ έμππλεο 

κεραλέο πνπ ρεηξίδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κε αληηθείκελα (Breazeal, 2009). Οη 

ηθαλφηεηεο ηνπο πεξηνξίδνληαλ θπξίσο ζε απιέο ιεηηνπξγίεο, φπσο κεηαθνξέο θαη 

ζπάληα ζπκπεξηιάκβαλαλ θάηη πεξηζζφηεξν πέξα απφ ηνλ ρεηξηζκφ απιψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (Khatib et al., 1999). Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα, εξεπλεηέο 

πξνζπαζνχλ λα αλαπηχμνπλ ξνκπφη, ηα νπνία ζα ζπλεξγάδνληαη θαη ζα 

αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ άλζξσπν (Breazeal, 2009). Ζ αλάγθε γηα λα επεθηαζνχλ ηα 

ξνκπφη πέξα απφ ηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα, ζε αλζξψπηλα πεξηβάιινληα, πεγάδεη απφ 

ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ην πςειφ θφζηνο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δπηπιένλ, ηα ξνκπφη βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

αλζξψπσλ, αθνχ απμάλνπλ ηηο θπζηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο θαη κεηψλνπλ ηελ θνχξαζε 

θαη ην άγρνο (De Santis et al., 2008). ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ε αλάγθε γηα 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη αλζξψπνπο πνπ παξέρνπλ ζηνπο αζζελείο θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ησλ Ρνκπφη Κνηλσληθήο Αξσγήο 

(Nejat, 2010). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ξνκπφη Bandit, Paro θαη Pearl ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα λα ζπληξνθεχνπλ ειηθησκέλνπο κε Alzheimer (Tzafestas,2016). Tα ξνκπφη Aibo, 

Robota, Νao, Charlie, Aria, KosmoBot θαη Kaspar ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε παηδηά κε 

απηηζκφ (Stanton et al., 2008; Boccanfuso, 2011; Tzafestas, 2016; Suzuki et al., 2016). 

Σέινο, ηo ξνκπφη Nao θαη ην Therapist γηα ηελ απνθαηάζηαζε αζζελψλ (Caldredita et 

al. 2014, Carillo et al. 2016).  



13 
  

2.2. Αλληλεπίδπαζη Ανθπώπος-Ρομπόη 

 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην ηη είλαη ζρέζεηο θαη πσο ηηο αλαπαξηζηνχκε. 

Παξφια απηά, νη θνηλσληθέο επηζηήκεο παξέρνπλ ζεκαληηθά πιαίζηα θαη ζεκεία 

αλαθνξάο, ψζηε λα αλαπηπρζεί κηα επηζηήκε ζρέζεσλ αλζξψπνπ-ππνινγηζηή 

(Bickmore & Picard, 2005). Ζ αιιειεπίδξαζε ξνκπφη-αλζξψπνπ κπνξεί λα ρσξηζηεί 

ζε 4 θαηεγνξίεο: α) ηα ηειεξνκπφη (telerobots) πνπ επηηεινχλ θαζεκεξηλέο 

βνεζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.ρ. δηαλνκέο παθέησλ, β) ηα ξνκπφη (teleoperators)  πνπ  

επηηεινχλ εξγαζίεο ζε απνκαθξπζκέλεο θαη δχζβαηεο γηα ηνλ άλζξσπν πεξηνρέο, φπσο 

ζην δηάζηεκα ή ζηνλ βπζφ, γ) ηα απηφκαηα νρήκαηα, κε επηβάηεο π.ρ εκπνξηθά 

αεξνζθάθε θαη δ) ηα ξνκπφη πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ζθνπφ ηε δηαζθέδαζε, ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ άλεζε, ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε ειηθησκέλνπο, παηδηά θ.α. (Sheridan, 

2016).  Πνιιέο απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχλ απφ ηα ξνκπφη λα απνθηήζνπλ 

θαηλνχξηεο δεμηφηεηεο θαη λα κάζνπλ λα θάλνπλ θαηλνχξηεο δξαζηεξηφηεηεο. Σα 

ξνκπφη ηνπ κέιινληνο ζα πξέπεη λα καζαίλνπλ γξήγνξα, φρη απφ αλζξψπνπο εηδηθνχο 

ζηελ πιεξνθνξηθή ή κε ''maching learning'' ηερληθέο, αιιά κέζα απφ εκπεηξίεο πνπ ζα 

απνθηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χπαξμεο ηνπο ή κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε 

άιινπο (Breazeal, 2009). χκθσλα κε ηνπο Ficocelli et al. (2015), γηα λα κπνξεί έλα 

ξνκπφη λα πξνζθέξεη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, θαζνδήγεζε θαη απνηειεζκαηηθή 

ζηήξημε, εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα θαζνξίδεη θαη λα 

αληηδξά, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζηηο θπζηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θιίκαθεο ησλ 

αλζξψπσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί κηα επηηπρεκέλε αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-ξνκπφη. Ζ 

ηθαλφηεηα ηνπ ξνκπφη λα αληαπνθξίλεηαη ζε θάζε άλζξσπν δηαθνξεηηθά, 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκαθα ζπλαηζζεκαηηθψλ απαληήζεσλ, επηηξέπεη κηα 

αιιειεπίδξαζε πνπ εζηηάδεη ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ηνπ αλζξψπνπ. εκαληηθή 

γηα ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-ξνκπφη, είλαη επίζεο, ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. 

χκθσλα κε ηνπο Bickmore & Picard, (2005), ε κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά, φπσο ην λα 

δηαηεξείο κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ ζπλνκηιεηή, λα έρεηο ζσζηφ πξνζαλαηνιηζκφ 

απέλαληη ηνπ, επζχ βιέκκα, ρακφγειν θαη επράξηζηεο εθθξάζεηο θαη θηλήζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ, ζπρλέο θαη αλνηρηέο ρεηξνλνκίεο θαη ζέζεηο ηνπ ζψκαηνο θ.α., δεκηνπξγνχλ 

ζπκπάζεηα, πξνθαινχλ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζπλδένληαη κε ηελ αχμεζε ηεο 

αιιειεγγχεο.  
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2.3. Αλληλεπίδπαζη  Παιδιού-Ρομπόη 

 

Σα Ρνκπφη Κνηλσληθήο Αξσγήο δεκηνπξγνχλ κηα ηθαλνπνηεηηθή, καθξάο δηάξθεηαο 

ζρέζε κε ηα παηδηά θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ έλα ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν 

απνθαηάζηαζεο, ζε παηδηά κε απηηζκφ, γηα λα βνεζήζνπλ παηδηά λα αθνινπζήζνπλ ηηο 

ζεξαπείεο ηνπο, αιιά αθφκα θαη γηα λα ηνπο πξνζθέξνπλ δηαζθέδαζε θαη άλεζε (Diaz 

et al., 2015). χκθσλα κε ηνπο Ahmad et al. (2017), ην δέζηκν αλζξψπνπ-ξνκπφη 

επηηπγράλεηαη φρη κφλν ιεθηηθά, αιιά θαη κε ρεηξνλνκίεο θαη εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ. ηελ αιιειεπίδξαζε παηδηνχ-ξνκπφη ε επαθή κε ηα κάηηα θαη ην βιέκκα, 

ην ρακφγειν, αιιά θαη ε ιεθηηθή αιιειεπίδξαζε, φπσο ην κνπξκνπξεηφ, ην ζθχξηγκα 

θαη ε δπλαηή θσλή, θαζηζηνχλ κέζα κέηξεζεο ηνπ δεζίκαηνο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο. χκθσλα κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο, ην δέζηκν θαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ην ξνκπφη, ηείλεη λα κεηψλεηαη κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα. Χζηφζν, ε 

αλάπηπμε κηαο θνηλσληθήο ζρέζεο κε ην παηδί ή ν κεγάινο αξηζκφο απηφλνκσλ 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπ ξνκπφη δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα. χκθσλα 

κε ηνπο Diaz et al. (2015), ε εκθάληζε θαη ε αξρηθή επίδνζε ηνπ ξνκπφη  πξέπεη λα 

ζρεδηάδεηαη κε πξνζνρή, ψζηε λα εθιακβάλεηαη απφ ηα παηδηά σο κηα ζηαζεξή 

δέζκεπζε θαη λα δεκηνπξγεί έλα πξψην βήκα γηα κηα καθξάο δηάξθεηαο ζρέζε. 

χκθσλα κε ηνλ Σzafestas (2106), ηα ξνκπφη θνηλσληθήο αξσγήο κε νπηηθέο 

ηθαλφηεηεο, ηθαλφηεηεο ιφγνπ θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζσζηή επηινγή ραξαθηεξηζηηθψλ, κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά θαη επηθνηλσλία ησλ παηδηψλ (απηηζηηθψλ θαη κε) θαη λα ζπλεηζθέξνπλ 

ζε κηα πην απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία ζε άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα. Ζ 

πξνβιεςηκφηεηα ελφο ξνκπφη κε κνξθή παηδηνχ δηεπθνιχλεη έλα παηδί κε απηηζκφ ή 

αθφκε θαη έλα νπνηνδήπνηε παηδί, λα εηζρσξεί ζε κηα παηγληψδε αιιειεπίδξαζε, απφ 

ηελ νπνία ζα κπνξεί λα δηεπξχλεη ηηο θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο 

(Kozima et al., 2004).  

χκθσλα κε ηνπο Diaz et al. (2015), ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξνκπφη πνπ έρνπλ 

ηε κνξθή κσξνχ, ελήιηθα ή δψνπ, επεξεάδνπλ ηα παηδηά θαη ππνδεηθλχνπλ ζε απηά ην 

ξφιν πνπ απνδίδνπλ ζε θάζε ξνκπφη. Γηα παξάδεηγκα, ην ξνκπφη Νao πνπ είλαη έλα 

αλζξσπφκνξθν ξνκπφη, δεκηνπξγεί ζηα παηδηά απζφξκεηε κίκεζε, ζαπκαζκφ θαη 

έθπιεμε. Λφγσ ηεο απηφλνκεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (π.ρ. απηφκαηνο πξνζαλαηνιηζκφο 

πξνζψπνπ) ηξαβά ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ, ηα νπνία  ζέινπλ λα αιιειεπηδξάζνπλ 
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καδί ηνπ ραηξεηψληαο, κηιψληαο θαη πιεζηάδνληάο ην. Σν ξνκπφη Νao εμάπηεη ηελ 

πεξηέξγεηα θαη θάλεη ηα παηδηά λα ζέινπλ λα ην αλαθαιχςνπλ θαη λα ην εμεξεπλήζνπλ. 

Αληηζέησο, ην Pleo, έλα ξνκπφη-δψν, δεκηνπξγεί ζηα παηδηά κηα θαζνδεγνχκελε απφ 

ηηο αλάγθεο ηνπ, ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, φπσο ζηνξγή θαη θξνληίδα. 

2.4. Ρομπόη ζηον Σομέα ηηρ Τγείαρ 

 

Ζ ρξήζε ησλ ξνκπφη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο παξνπζηάδεη κηα επθαηξία λα βνεζεζεί 

έλαο κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ (Riek, 2017). Σα ξνκπφη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ψζηε λα βνεζήζνπλ αλζξψπνπο κε γλσζηηθά, αηζζεηηθά θαη 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα, άηνκα πνπ λνζνχλ ή είλαη ηξαπκαηηζκέλα θαη λα ππνζηεξίμνπλ 

ην λνζειεπηηθφ θαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ (Riek, 2017). Ζ αλάγθε γηα λνζνθνκεηαθφ 

πξνζσπηθφ θαη γηα άηνκα πνπ θξνληίδνπλ ειηθησκέλνπο ή αξξψζηνπο, θαζψο θαη ηα 

ηαηξηθά, λνζνθνκεηαθά θαη ζεξαπεπηηθά έμνδα, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε ρξήζε ησλ 

ξνκπφη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο (Ficocelli et al., 2015; Riek, 2017; Whitesell, 2017). Ζ 

ηειε-βνήζεηα κε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη ζπζθεπψλ ζα θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ 

ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη θξνληίδα, αθφκα θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ (De Santis et 

al., 2008).  

   

Δικόνα 1: Riba II  Ρνκπφη θξνληίδαο 

Σα ηειεπηαία δέθα ρξφληα ηα ξνκπφη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. Σα ''Ηαηξηθά ξνκπφη'' ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εγρεηξήζεηο, ζηηο 

ζεξαπείεο, ζε πξφζζεηα κέιε θαη ζηελ απνθαηάζηαζε. Ο ζθνπφο πνπ επηηεινχλ ηα 

''Υεηξνπξγηθά ξνκπφη'' είλαη λα απμεζεί ε απνδνηηθφηεηα θαη ε ηππνπνίεζε ησλ 

ρεηξνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη λα είλαη ιηγφηεξν επηζεηηθέο (Kroczek et al., 2017). Σα 

''Yπεξεζηαθά ξνκπφη'' ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηαθέξνπλ θάξκαθα, δείγκαηα, γεχκαηα αζζελψλ 

θαη βαξηά θνξηία, επίζεο, θαζαξίδνπλ θαη απνιπκαίλνπλ λνζνθνκεηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη βνεζνχλ ζε ρεηξνπξγηθέο δηαδηθαζίεο (Mettler et al., 2017). Ρνκπφη 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο πξνηάζεθαλ επίζεο, κεηά ηελ εμάπισζε ηνπ ηνχ Έκπνια ζε 
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ρψξεο ηεο Αθξηθήο, γηα λα παξέρνπλ ηαηξηθή πεξίζαιςε ζηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ 

κνιπλζεί απφ ηνλ ηφ, ρσξίο λα δηαθηλδπλεχεηαη ε δσή γηαηξψλ θαη πξνζσπηθνχ, αιιά 

θαη γηα λα κεησζεί ην θελφ απφ ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ πγείαο (Whitesell, 2017). 

 

Δικόνα 2: Panasonic Ρνκπφη κεηαθνξψλ 

2.5. Ρομπόη Κοινυνικήρ Απυγήρ 

  

Ζ παγθφζκηα ηάζε αχμεζεο ηνπ γεξαζκέλνπ πιεζπζκνχ δεκηνχξγεζε ειιείςεηο ζην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ, αθνχ επηβαξχλζεθε πνιχ ην πξφγξακκα 

ηνπ. Δπηπιένλ, δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα θαη ζηνπο αζζελείο, νη νπνίνη δελ ιάκβαλαλ 

ηε θξνληίδα πνπ ρξεηάδνληαλ. Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αλαγθάδεηαη λα θαιχπηεη 

θαη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ αζζελψλ -ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε πνπ 

ρξεηάδνληαη- θάηη ην νπνίν δελ είλαη δπλαηφ εμαηηίαο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο. Ζ 

θαηάζηαζε απηή αλάγθαζε ηηο νξγαλψζεηο πγείαο λα πηνζεηήζνπλ λέα ηερλνινγηθά 

κέζα γηα λα αληεπεμέιζνπλ. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ηα ''Ρνκπφη Κνηλσληθήο Αξσγήο'' 

(Nejat, 2010). θνπφο απηψλ ησλ ξνκπφη είλαη λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ άλζξσπν κε 

ζθνπφ λα ηνπ πξνζθέξνπλ βνήζεηα κέζα απφ ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ επηθνηλσλία 

(Ficocelli et al., 2015). χκθσλα κε ηελ American Medical Association (2017), 

ππάξρνπλ έλα ζηα 45 κε 68 παηδηά δηαγλσζκέλα κε απηηζκφ, 800.000 εγθεθαιηθά 

επεηζφδηα ην ρξφλν θαη εθαηνκκχξηα άλζξσπνη κε Alzheimer, άξα δελ είλαη δπλαηφλ 

λα ηνπο παξέρεηαη ε βνήζεηα πνπ ρξεηάδνληαη ρσξίο ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ.  

Σα ''Ρνκπφη Κνηλσληθήο Αξσγήο'', βνεζνχλ αλζξψπνπο ζηελ αλάξξσζε ή ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπο δίλνληαο ηνπο θίλεηξν, θαζνδήγεζε, ζηήξημε θαη θξαηψληαο ηνπο 

παξέα (American Medical Association, 2017). Σέηνηνπ είδνπο ξνκπφη δνθηκάδνληαη ζε 

πνιιά δηαθνξεηηθά ζελάξηα κε κειινληηθέο εθαξκνγέο, απφ ηνλ ηνκέα ηεο δηαηξνθήο, 

ηνλ αζιεηηζκφ, κέρξη ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε απηηζκφ (Schneider et al., 2017). H 

βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα ξνκπφη ζε απηνχο ηνπο ηνκείο δίλεηαη θπξίσο κέζσ ηεο 

θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, ζηνρεχνληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αζζελή, 

ηελ παξαθίλεζε, ηε γλσζηηθή δηέγεξζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε (Carillo et 
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al., 2016). Δθηφο απφ ην λα ζπληνλίζνπλ ηηο ζεξαπείεο απνθαηάζηαζεο, ηα ξνκπφη, 

κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ζπλαηζζήκαηα απνκφλσζεο θαη ζηξεο ζε παηδηά κε ρξφληεο 

αζζέλεηεο (Diaz et al., 2011), φπσο επίζεο θαη λα ηνπο παξέρνπλ ηελ θνηλσληθφ-

ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη (Jeong et al., 2015). Σν πξφγξακκα ALIZ-E 

(Adaptive Strategies for Sustainable Long-Term Social Interaction) μεθίλεζε ην 2010 

γηα λα δεκηνπξγήζεη ηερλεηή λνεκνζχλε ζε κηθξά ξνκπφη θαη λα εξεπλήζεη πσο νη 

άλζξσπνη αληηδξνχλ ζε απηά. Μέρξη ηφηε ήηαλ γλσζηφ φηη νη άλζξσπνη 

αιιειεπηδξνχλ κε ηα ξνκπφη γηα θάπνηα ρξνληθή δηάξθεηα, αιιά δελ γλσξίδακε ην 

πσο ηα ξνκπφη ζα κπνξνχζαλ λα θξαηήζνπλ ην αλζξψπηλν ελδηαθέξνλ ζε κηα 

αιιειεπίδξαζε καθξάο δηάξθεηαο. Μηα ηέηνηα αιιειεπίδξαζε ζα κπνξνχζε λα 

δεκηνπξγήζεη κηα ζρέζε αλζξψπνπ-ξνκπφη  κε ζηφρν ηελ παξνρή ζηήξημεο θαη 

εθπαίδεπζεο (http://www.aliz-e.org/). 

2.5.1 Ρομπόη και Ζλικιυμένοι 

  

Ο Bandit ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δψζεη θίλεηξν, λα ελζαξξχλεη θαη λα ζπληξνθεχζεη 

άηνκα κε άλνηα, Alzheimer ή εγθεθαιηθφ (Tapus et al., 2010). Ο Paro είλαη έλα 

ξνκπφη-θψθηα πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα αιιειεπηδξά κε ειηθησκέλνπο πνπ πάζρνπλ 

απφ άλνηα θαη βαζίδεηαη ζηηο ζεξαπείεο κε δψα πνπ απνδεδεηγκέλα βνεζνχλ άηνκα κε 

λεπξνινγηθέο ή δηαλνεηηθέο παζήζεηο. Ο Paro έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ, ρσξίο ηα κεηνλεθηήκαηα ελφο αιεζηλνχ δψνπ, φπσο, 

κνιχλζεηο, αξλεηηθέο εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ κε δψα θ.α. (Barton, 2013).  Ο Pearl 

είλαη έλα ξνκπφη, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα θαζνδεγεί ειηθησκέλνπο ρσξίο ηε 

βνήζεηα λνζνθφκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Pearl κπνξεί λα ζπκίζεη έλα ξαληεβνχ γηα 

θπζηνζεξαπεία, λα θαζνδεγήζεη θάπνηνλ ζην δηάδξνκν, λα πιεξνθνξήζεη γηα ηνλ 

θαηξφ θαη λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνπο ειηθησκέλνπο (Tzafestas, 2016). χκθσλα κε 

ηνπο Moyle et al. (2015), έλα παηρλίδη-δψν κπνξεί λα είλαη σθέιηκν ζε άηνκα κε 

άλνηα.  

 

Δικόνα 3: Paro Ρνκπφη γηα ηε θξνληίδα ειηθησκέλσλ 
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2.5.2. Ρομπόη ζε Παιδιά με Αςηιζμό 

 

Σν ξνκπφη Aibo είλαη έλα ξνκπφη-ζθχινο πνπ βνεζάεη ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε 

παηδηψλ κε απηηζκφ, αθνχ επλνεί ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη ηελ ακνηβαία θαη 

απζεληηθή αιιειεπίδξαζε (Stanton et al., 2008). Σν Robota, έλα κηθξφ 

αλζξσπφκνξθν ξνκπφη, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο ζε παηδηά κε 

απηηζκφ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα ξνκπφη θνηλσληθήο αξσγήο, 

φπσο απηφ, δξνπλ ζαλ δηακεζνιαβεηέο απφ ηελ ειεγρφκελε επηθνηλσλία κέρξη ηελ 

πξαγκαηηθή αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε. Δπηπιένλ, νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη ε 

έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ βνεζνχλ ηα παηδηά λα αλαγλσξίζνπλ απηά ηα ζήκαηα. Ο 

Charlie είλαη θαη απηφ έλα ξνκπφη πνπ πξαγκαηνπνηεί αιιειεπηδξαζηηθά παηρλίδηα θαη 

βνεζάεη ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζε απηηζηηθά 

παηδηά (Boccanfuso et O‘Kane, 2011). To ξνκπφη Aria, πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο θάζε παηδηνχ κε απηηζκφ γηα λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηέο ηνπο (Bekele et al., 

2013). Άιια ξνκπφη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη έδεημαλ φηη σθεινχλ ζηελ αλάπηπμε 

θαη ηε ζεξαπεία παηδηψλ κε απηηζκφ είλαη ην KosmoBot θαη ην Aibo (Tzafestas, 2016). 

To Nao ρξεζηκνπνηήζεθε, ψζηε λα βνεζήζεη ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε παηδηψλ 

κε απηηζκφ, κέζα απφ κνπζηθά παηρλίδηα πνπ είραλ σο ζηφρν ηε κίκεζε θαη ηελ 

παξαθίλεζε ησλ παηδηψλ λα επηθνηλσλήζνπλ (Suzuki & Lee, 2016). Σν ξνκπφη 

Μαξγαξίηα, ην νπνίν κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε παηδηα κε απηηζκφ θάλεθε 

φηη εληζρχεη ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο φπσο, ιεθηηθή αιιειεπίδξαζε, 

βιεκαηηθή επαθή, εγγχηεηα, πξνζνρή θ.α. (Επγνπνχινπ, 2017). O Kaspar είλαη επίζεο 

έλα ξνκπφη, ην νπνίν κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε παηδηά κε απηηζκφ, λα βειηηψζεη 

ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, λα ηα βνεζήζεη κε ηηο ινγνζεξαπείεο θαη 

καθξνπξφζεζκα, λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηνπο (Mengoni et al., 2017).  

 

Δικόνα 4: Aibo ξνκπφη ζθχινο 
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2.5.3. Ρομπόη για ηη ηήπιξη και ηην Αποκαηάζηαζη Αζθενών 

 

χκθσλα κε ηνπο Larriba et al.(2016) θαη ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα Patricia, ηα 

ζεξαπεπηηθά ξνκπφη ζρεδηάζηεθαλ γηα λα δίλνπλ θίλεηξν θαη λα βνεζνχλ ζηελ 

ςπρνινγηθή ζηήξημε ησλ αζζελψλ. Ζ ξνκπν-ζεξαπεία επηηειείηαη κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ αζζελψλ κε ηα ξνκπφη κε ζθνπφ λα απνθηήζνπλ νη αζζελείο 

ζεηηθή ζηάζε πξνο ηελ αζζέλεηα ηνπο. Ρνκπφη ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα ηελ 

ελδπλάκσζε αηφκσλ κε αλαπεξίεο, επηηξέπνληαο ηνπο ρξήζηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

κηα κεγάιε γθάκα δξαζηεξηνηήησλ κε ην ζψκα ηνπο, αιιά θαη λα αλαπηχμνπλ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Chen et al., 2013). Σν ξνκπφη Therapist ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα λα εθηειεί θαη λα πξνζαξκφδεη ην πξφγξακκα ζεξαπεηψλ, αηφκσλ κε βιάβε ζην 

λεπξηθφ ζχζηεκα. Σν ινγηζκηθφ ηνπ επηηξέπεη, επίζεο, λα καζαίλεη απφ πξνεγνχκελεο 

εκπεηξίεο, λα αιιειεπηδξά ρξεζηκνπνηψληαο ιεθηηθή θαη κε-ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη 

λα δίλεη θίλεηξν ζηνλ αζζελή κέζα απφ ζηνρεπκέλα παηρλίδηα (Calderita et al., 2014). 

Σν ξνκπφη Νao ρξεζηκνπνηήζεθε ζε δηαβεηηθά παηδηά κε ζηφρν λα ηνπο παξέρεη 

ζηήξημε θαη λα ηα βνεζάεη λα δηαρεηξίδνληαη ηελ αζζέλεηα ηνπο (Baroni et al., 2014). 

To Nao ρξεζηκνπνηήζεθε γηα νξζνπεδηθνχο ζθνπνχο, ζε θπζηνζεξαπείεο 

απνθαηάζηαζεο ζηνλ παηδηαηξηθφ ηνκέα, φπνπ ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα δψζεη νδεγίεο 

ζηνπο αζζελείο, λα ηνπο βνεζήζεη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θνχξαζε, ηελ απνγνήηεπζε 

θαη ηελ παξέθθιηζε απφ ηηο ζεξαπείεο (Carillo et al., 2016). Σν ίδην ξνκπφη 

ρξεζηκνπνηήζεθε, επίζεο θαη ζαλ ζεξαπεπηηθή βνήζεηα γηα απνθαηάζηαζε παηδηψλ κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε.  'απηή ηελ πεξίπησζε, ιφγσ ηεο εληαηηθήο κεηεγρεηξεηηθήο 

απνθαηάζηαζεο ησλ παηδηψλ,  ην Νao είρε ζηφρν λα απμήζεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ 

παηδηψλ ζηηο αζθήζεηο θαη λα δηαηεξήζεη ηελ θαιή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, 

εηδηθφηεξα φηαλ νη ζεξαπεπηέο απνπζηάδνπλ. Οη ζηφρνη επηηεχρζεθαλ κέζα απφ 3 

ξφινπο θιεηδηά πνπ είρε ην ξνκπφη: ην ξφιν απηνχ πνπ δείρλεη ηηο αζθήζεηο, απηνχ 

πνπ παξαθηλεί θαη απηνχ πνπ θξαηάεη παξέα ζηνλ αζζελή (Carillo et al., 2017).  

 

Δικόνα 5:  ξνκπφη απνθαηάζηαζεο αζζελψλ 
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2.5.4. Ρομπόη και Παιδιά με Νεοπλαζμαηικέρ Αζθένειερ 

 

Απφ ηε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, αιιά θαη κεηά ην 

ηέινο ησλ ζεξαπεηψλ θαη ηεο λνζειείαο, ηα παηδηά θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα (Nunes et al., 

2017). χκθσλα κε ηνπο Jeong et al., (2015), πνιιά παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζην 

λνζνθνκείν, βηψλνπλ επηζεηηθέο επίπνλεο δηαδηθαζίεο θαη έρνπλ γχξσ ηνπο θφζκν 

άγλσζην ζε απηά. ε πνιιά λνζνθνκεία ππάξρεη θαηάιιειν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ 

πνπ βνεζάεη ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο ηνπο λ' αληηκεησπίζνπλ ην άγρνο θάλνληαο 

θάπνηεο παξεκβάζεηο κε ζηνρεπκέλα παηρλίδηα θαη δηαδηθαζίεο κε ζηφρν ηελ 

απφζπαζε πξνζνρήο. Παξφιν πνπ νη ζπλνδνί ησλ παηδηψλ θαη ην πξνζσπηθφ, ζπρλά,  

απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ δίλνληαο ηνπο θάπνηα θαηαζθεπαζηηθά παηρλίδηα, 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, φπσο i-pads, ηαηλίεο ζε DVDs, δηάθνξεο εθαξκνγέο ζην 

θηλεηφ θ.α., νη ζπζθεπέο απηέο δελ κπνξνχλ λα ηνπο πξνζθέξνπλ ηελ θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή θάιπςε ηεο ζπληξνθηάο θαη ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο (Jeong, 

2014).  

Οη Csala et al., (2012), αλαθέξνπλ φηη ηα ξνκπφη κε αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά 

κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζεξαπεία κηαο ζνβαξήο αζζέλεηαο -φπσο ζηε 

κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ- θαη λα παξέρνπλ ζηα παηδηά θίλεηξν θαη ραξά. 

χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο εξεπλεηέο, ηα παηδηά κε λενπιαζκαζηηθέο αζζέλεηεο πνπ 

ππφθεηληαη ζε ζεξαπείεο θαη κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ είλαη αλαγθαζκέλα λα 

δνπλ ζ' έλα απνζηεηξσκέλν δσκάηην, φπνπ ην ξνκπφη  κπνξεί λα είλαη κηα θαιή παξέα 

γηα λα ηα δηαζθεδάζεη θαη λα ζπάζεη ηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα κε αζθήζεηο θαη 

παξαζηάζεηο (Csala et al., 2012). χκθσλα κε ην πξφγξακκα ALIZ-E, ην νπνίν 

εθαξκφζηεθε αξρηθά ζε παηδηά κε δηαβήηε, έλα ξνκπφη κε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζε παηδηά πνπ λνζειεχνληαη γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα 

(De Greeff et al., 2014). Καηά ηνπο Alemi et al. (2014), νη ςπρνινγηθέο κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη ηψξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο 

Ρνκπνηηθήο δεκηνπξγεί ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ζηελ αιιειεπίδξαζε αζζελή-ξνκπφη. 

Μπνξνχλ λα γίλνπλ ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ησλ ξνκπφη ζε θιηληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο 

πεξηζηάζεηο, θαζψο ηα ξνκπφη κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ επηθνηλσληαθή απφδνζε. 

χκθσλα κε ηνπο Larriba et al. (2016), ην Patricia είλαη έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, 

ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ησλ ξνκπφη, ψζηε λα κεησζεί ν πφλνο θαη ην άγρνο ζε 
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παηδηά πνπ λνζειεχνληαη. Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

Pleo, έλα ξνκπφη δεηλφζαπξνο. Ζ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε παηδηά πνπ ήηαλ ζε θάζε 

ζεξαπείαο, δηήξθεζε επηηπρψο γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα κήλα, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη 

ην ξνκπφη κπνξεί λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηε ζεξαπεία. 

Σν Huggable Robot ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα παξέρεη θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

ζηήξημε ζε παηδηά πνπ λνζειεχνληαη γηα κεγάια δηαζηήκαηα ζε νγθνινγηθφ ηκήκα 

λνζνθνκείνπ. Απφ ηελ έξεπλα θάλεθε φηη ε θπζηθή επαθή κε ην ξνκπφη κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ηζρπξφηεξνπο δεζκνχο ζηελ αιιειεπίδξαζε παηδηνχ-ξνκπφη ζε ζρέζε 

κε έλα ζπκβαηηθφ παηρλίδη ή κία εθαξκνγή ζε ηάκπιεη (Jeong, 2014). Δπίζεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο εξεπλεηέο, ηα παηδηά πνπ λνζειεχνληαη δεκηνπξγνχλ 

ηζρπξφηεξνπο δεζκνχο κε ην ξνκπφη θαη επηδηψθνπλ πεξηζζφηεξε θπζηθή επαθή κε 

απηφ, ζε ζρέζε κε ηα πγηή παηδηά. Σν ξνκπφη Νao ρξεζηκνπνηήζεθε, ζαλ βνεζφο 

νκαδηθήο ζεξαπείαο ζε παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ θαξθίλν, κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε θαη 

αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο δπζθνξίαο. To Νao εθηφο απφ ην φηη ελζάξξπλε ηα 

παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζεξαπείεο, είρε θαη εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, αθνχ 

κάζαηλε ζηα παηδηά δηάθνξα γηα ηελ αζζέλεηα ηνπο, αιιά θαη ην πσο λα ηελ 

αληηκεησπίδνπλ (Alemi et al. 2014).  

 

Δικόνα 6: Ρνκπφη Huggable  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. Ζ ΔΗΥΧΡΖΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ 

ΡΟΜΠΟΣ Δ ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ 

3.1.Μια πεπίπηυζη: ηο πομπόη  ζηη Θεπαπεία και 

Αποκαηάζηαζη Παιδιών 

χκθσλα κε ηελ επίζεκε ζειίδα ηεο Aldebaran Softbank Robotics, ην Νao είλαη έλα 

αιιειεπηδξαζηηθφ ξνκπφη ζπληξνθηάο κε αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά, ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε ην 2006 θαη ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη. Έρεη 25 βαζκνχο ειεπζεξίαο, 
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ψζηε λα θηλείηαη θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπ. Γηαζέηεη 

αηζζεηήξεο ζην θεθάιη, ζηα ρέξηα θαη ζηα πφδηα γηα λα έρεη αληίιεςε ηνπ ρψξνπ. 

Μπνξεί λα αιιειεπηδξά κε ηνλ άλζξσπν κε θπζηθφ ηξφπν, αθνχ δηαζέηεη κηθξφθσλα 

θαη κεγάθσλα πνπ ην θαηεπζχλνπλ. Οη δχν πςειήο αλάιπζεο θάκεξεο ην βνεζνχλ λα 

αλαγλσξίδεη ζρήκαηα θαη αληηθείκελα. Έρεη απηφλνκε πξφζβαζε ζην ηληεξλέη. 

Καηά ηνπο Csala et al. (2012), ην Νao είλαη έλα ξνκπφη πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

επηηπρψο ζε πνιιέο εθαξκνγέο ζε λνζνθνκεία. Ζ επηινγή ηνπ Νao ζ' απηά ηα 

πεξηβάιινληα δηθαηνινγείηαη γηαηί κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί θαιά κε πξαγκαηηθά θαη 

εηθνληθά εμαξηήκαηα, αιιά θαη γηαηί δηαζέηεη ην θαηάιιειν κέγεζνο. Σν χςνο ηνπ 

είλαη ηφζν κηθξφ, ψζηε λα γίλεηαη εχθνια απνδερηφ απφ ηα παηδηά θαη ηφζν κεγάιν, 

ψζηε λα αιιειεπηδξά κε ηνλ θαζέλα. Δπίζεο, επεηδή νη αζζελείο πνπ ππφθεηληαη ζε 

ζεξαπείεο δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε αληηθείκελα πνπ απνηεινχλ εζηίεο 

κφιπλζεο, ην Νao κπνξεί λα απνιπκαλζεί εχθνια. Παξφια απηά, θαιφ είλαη λα 

απνθεχγεηαη ε επαθή.  

χκθσλα κε ηνπο Diaz et al. (2015), ηo  ρξεζηκνπνηεί ηα ίδηα εθθξαζηηθά θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηα κσξά γηα λα αιιειεπηδξνχλ κε 

ηνπο άιινπο θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δεζκνχο κε αλζξψπνπο πνπ ηνπ 

ζπκπεξηθέξνληαη επγεληθά. To Νao δηαζέηεη φιεο ηηο δεμηφηεηεο ελφο ξνκπφη, ψζηε λα 

θαζνδεγεί επηηπρψο θάπνηνλ:  νπηηθή επαθή, θηλήζεηο θεθαιηνχ θαη ρεξηψλ θαη 

αλαγλψξηζε νκηιίαο. Δπηπιένλ, ε αξζξσηή αλαηνκία ηνπ θαη ε αθξίβεηα ησλ θηλήζεσλ 

ηνπ, επηηξέπνπλ ζηα παηδηά ηε κίκεζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο 

απνθαηάζηαζεο. Ζ απηφλνκε ζπκπεξηθνξά ηνπ  θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα βξίζθεη 

πξφζσπα πξνθαιεί ζηα παηδηά ζαπκαζκφ, πεξηέξγεηα θαη ζέιεζε λα ην αλαθαιχςνπλ.  

Καηά ηνπο Alemi et al. (2014), ηo  είλαη ηθαλφ λα επηδείμεη ζσκαηηθέο θηλήζεηο ίδηεο κε 

ελφο αλζξψπνπ, λα παίμεη ερεηηθά εθέ θαη κνπζηθή, λα κηιήζεη θαη λα ρνξέςεη.  

 

Δικόνα 7: Ρνκπφη  
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3.2.Εηηήμαηα πος ππέπει να ληθθούν Τπότη ζηην 

Διζσώπηζη ηυν Ρομπόη ζηην Καθημεπινόηηηα ηυν 

Ανθπώπυν 

 

χκθσλα κε ηνπο De Santis et al., (2008), ε εηζρψξεζε ησλ ξνκπφη ζην θαζεκεξηλφ 

αλζξψπηλν πεξηβάιινλ επηβάιιεη ηελ αληηκεηψπηζε δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ. Γηα λα γίλεη απηή ε εηζρψξεζε επηηπρψο πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ 

θάπνηα γλσζηηθά ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηνπ πσο εθιακβάλεη ν άλζξσπνο 

ην ξνκπφη θαη ην αληίζεην. Άιια ζέκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ είλαη απηά 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιαλζαζκέλε αληίιεςε θαη ηελ απνκφλσζε, αιιά θαη θάπνηα 

πξαθηηθά ζέκαηα αιιειεπίδξαζεο κε έλα ξνκπφη. Σα πξαθηηθά ζέκαηα απνηεινχλ ε 

αζθάιεηα θαη ε αμηνπηζηία, ηα νπνία είλαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γηα ηνλ κεραληθφ 

ζρεδηαζκφ, ηελ θίλεζε θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ειέγρνπ. Αζθάιεηα πξέπεη λα ππάξρεη 

ζε κεραληθά, ειεγθηηθά ζέκαηα θαη ζε ηερληθέο αζθαιείαο θαη αμηνπηζηίαο ζηνπο 

αηζζεηήξεο, ηελ αξρηηεθηνληθή, ζην ιάζνο ρεηξηζκφ θαη ηελ αληνρή. χκθσλα κε ηνλ 

Riek (2017), εηδηθφηεξα γηα ηα ξνκπφη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, φπνπ αιιειεπηδξνχλ κε 

αλζξψπνπο πεξηζζφηεξν επάισηνπο εμαηηίαο θάπνηαο αλαπεξίαο, δηαηαξαρήο, 

ηξαπκαηηζκνχ ή αζζέλεηαο, πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ζπγθξηκέλεο πξνθιήζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ. Οη πξνθιήζεηο απηέο είλαη ε ρξεζηκφηεηα θαη ε απνδνρή, ε αζθάιεηα θαη 

ε αμηνπηζηία, ε ηθαλφηεηα θαη ε ιεηηνπξγία, ε θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην 

θφζηνο.  

Έλα άιιν ζέκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην γηα πφζν θαηξφ κπνξεί λα αιιειεπηδξά ν 

άλζξσπνο κε ην ξνκπφη ρσξίο λα κεησζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ. χκθσλα κε ηνπο 

Bickmore & Picard (2005), ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ πξφβιεκα απνηειεί ε επαλάιεςε 

θαη ζπγθεθξηκέλα ε κεηαβιεηφηεηα θαη ηα είδε ηεο κεηαβιεηφηεηαο πνπ ρξεηάδνληαη 

γηα λα θξαηνχλ ηελ εκπινθή ηνπ αλζξψπνπ κε ην ξνκπφη γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Δπίζεο, ζα πξέπεη ζην ξνκπφη, λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επαλέξρεηαη ζε 

πξνεγνχκελεο ζπδεηήζεηο θαη γλψζεηο, αιιά θαη λα κπνξεί λα αιιάδεη δηάζεζε θαη 

επίπεδα ελέξγεηαο. Ζ ζπκπάζεηα-ζπκπφληα θάλεη ηνλ άλζξσπν λα εθθξάδεηαη 

επθνιφηεξα θαη είλαη έλα ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ δήηεκα. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

πξνζαξκνγή ηνπ ξνκπφη είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηε κλήκε θαη ην απιφ 

παηρλίδη θαη δηαηεξεί κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο αιιειεπίδξαζε παηδηνχ-ξνκπφη (Ahmad 

et al., 2017). 
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3.3.Πποκλήζειρ ζηη Υπήζη ηυν Ρομπόη ζηο Πεπιβάλλον ηος 

Νοζοκομείος 

 

χκθσλα κε ηνπο De Greeff et al. (2014), ην πξφγξακκα ALIZ-E έρεη σο ζηφρν λα 

δεκηνπξγήζεη ξνκπφη ηθαλά λα δηαηεξήζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε παηδηά πνπ 

αζζελνχλ. Ο ξφινο ηνπ ξνκπφη είλαη λα παξέρεη ζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη ζρεηηθή 

εθπαίδεπζε ζηα παηδηά γηα λα αληηκεησπίδνπλ ηελ αζζέλεηα ηνπο θαη λα ζπλεηζθέξεη 

ζηελ αλάπηπμε ησλ απην-δηαρεηξηζηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, 

πξέπεη ην ξνκπφη λα κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ αιιειεπίδξαζε γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

Καηά ηνπο Ros et al. (2011), ηα Ρνκπφη Κνηλσληθήο Αξσγήο πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

απαληνχλ ζε δχζθνια θνηλσληθά πεξηβάιινληα, λα εξκελεχνπλ ηηο θνηλσληθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ θαη λα είλαη ζρεδηαζκέλα, ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

πην πεηζηηθά. Άιιν έλα δήηεκα είλαη φηη, ελψ ηα κηθξφηεξα παηδηά αιιειεπηδξνχλ 

θαιχηεξα κε ηα ξνκπφη, ηα κεγαιχηεξα παηδηά ηείλνπλ λα ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

Γηα λα θξαηεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ πξέπεη ηα ξνκπφη λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο. ζν πην εθιεπηπζκέλν είλαη ην ξνκπφη, ηφζν κεγαιχηεξε 

αιιειεπίδξαζε ζα ππάξρεη.  

3.4.Ζθικά Εηηήμαηα ζηην Δθαπμογή ηυν Ρομπόη ζηον 

Παιδιαηπικό ηομέα 

 

Με ηε ρξήζε ησλ ξνκπφη, ζηνλ παηδηαηξηθφ ζπγθεθξηκέλα ηνκέα, πξνθχπηνπλ 

ζεκαληηθά εζηθά δεηήκαηα. χκθσλα κε ηνπο Jeong et al. (2015)(A), έλα ηέηνην 

δήηεκα είλαη εάλ ηα παηδηά πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη, πξψηνλ, γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ξνκπφη πνπ θξαηνχλ δεδνκέλα απφ ηηο ζπλαληήζεηο θαη δεχηεξνλ, γηα ην φηη 

θάπνηνο άιινο κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ην ξνκπφη απφ θάπνην απνκαθξπζκέλν κέξνο. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα παηδηά πνπ λνζειεχνληαη κε παζήζεηο, φπσο ν θαξθίλνο, δελ 

εθθξάδνληαη θαη δελ εθκπζηεξεχνληαη εχθνια φζα ζθέθηνληαη, νη Jeong et al. 

(2015)(A) ζέηνπλ θάπνηα εξσηήκαηα φπσο: αλ ηα παηδηά γλψξηδαλ, ζα επεξεαδφηαλ ε 

αιιειεπίδξαζε κε ην ξνκπφη ή κήπσο ζα ζπλέρηδαλ θαλνληθά ζθεπηφκελα φηη κηινχλ 

κ' έλα ξνκπφη; απφ πνηά ειηθία πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ξνκπφη; πψο πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη θαλείο ηηο επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ παίξλεη 

κέζσ ηνπ ξνκπφη; πνηφο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα; 
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ΜΔΡΟ Β  

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

4.1. Δπεςνηηικά Δπυηήμαηα 

 

Ζ εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα κειεηήζεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ξνκπφη κε παηδηά πνπ 

λνζειεχνληαη ζε παηδννγθνινγηθφ ηκήκα λνζνθνκείνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη: 

1. Μπνξεί έλα ξνκπφη λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ πνπ λνζειεχνληαη; 

2. Μπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο θαη 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο (άγρνο, θφβν, κνλαμηά); 

3. Μπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηελ αζζέλεηα ηνπο, ηηο 

ζεξαπείεο θαη ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο; 

Ζ επηινγή ησλ παξαπάλσ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ έγηλε, αξρηθά, κεηά απφ κειέηε 

βηβιηνγξαθίαο, ζρεηηθήο κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο παηδηψλ κε θαξθίλν ή 

ιεπραηκία, αιιά θαη κε ηα Ρνκπφη Κνηλσληθήο Αξσγήο θαη πσο απηά κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ αλζξψπνπο ζηελ αλάξξσζε ή ηελ απνθαηάζηαζε κέζα απφ θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαη παξνρή ζρεηηθήο κε ηελ αζζέλεηα εθπαίδεπζεο. ηελ 

επηινγή ησλ εξσηεκάησλ ζεκαληηθφ ξφιν έπαημαλ θαη νη ζπδεηήζεηο κε ηε 

παηδνςπρίαηξν θαη ηνλ θαζεγεηή παηδηαηξηθήο αηκαηνινγίαο ηνπ παηδννγθνινγηθνχ 

ηκήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ Α.Υ.Δ.Π.Α.  

4.2. Μέθοδορ 

 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε παηδννγθνινγηθφ ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ Α.Υ.Δ.Π.Α. Σα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πξνζεγγίζηεθαλ κε ηελ πνηνηηθή κέζνδν. ηελ πνηνηηθή 

έξεπλα ην ελδηαθέξνλ ηνπ κειεηεηή επηθεληξψλεηαη ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

πξννπηηθήο ελφο κηθξνχ δείγκαηνο ππνθεηκέλσλ θαη ηέηνην είδνο έξεπλαο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, φπσο ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο, 

πξνζέζεηο θαη αληηιήςεηο-πνηνηηθή έξεπλα είλαη ζηε βάζε ηεο κηα εξκελεπηηθή 
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δηαδηθαζία (Πνπξθφο & Γαθέξκνο, 2010). Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ 

πξνυπνζέηνπλ ηε δηείζδπζε ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο 

ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ επηξξνψλ πνπ έρνπλ δερηεί 

(Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2016). Ζ πνηνηηθή κέζνδνο ελδείθλπηαη γηα έξεπλεο, νη 

νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο γηα ηε κειέηε αλζξψπσλ ζηνλ 

«πξαγκαηηθφ θφζκν» (Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2016). Ο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη 

ε αλάιπζε, εξκελεία θαη θαηαλφεζε ησλ βησκάησλ θαη ησλ ππνθεηκεληθψλ λνεκάησλ 

(Πνπξθφο, 2010). 

Οη κέζνδνη πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ερνγξάθεζε θαη ε 

βηληενζθφπεζε. Σα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε 

θιίκαθα STAIC σο ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν, ην ξνκπφη ΝΑΟ θαη νξγαλσκέλεο 

παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ 

εμνηθείσζε κε ηελ αζζέλεηα θαη ηηο ζεξαπείεο. Ζ ηαπηφρξνλε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 

πνηνηηθψλ κεζφδσλ πξνζέγγηζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ (ηξηγσληζκφο) δηαζθαιίδεη 

ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη θσηίδεη θαιχηεξα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

(Ησζεθίδεο & ππξηδάθεο, 2006). Ζ ηξηγσλνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη θαη κεηαμχ 

πνηνηηθψλ κεζφδσλ π.ρ. ζε κηα έξεπλα κπνξνχλ λα ππάξρνπλ δχν πνηνηηθέο κέζνδνη 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ε παξαηήξεζε ζπλδπαζηηθά κε ηε ζπλέληεπμε (ηαιίθαο, 

2005).  

4.2.1. ςνένηεςξη 

 

Ζ ζπλέληεπμε απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε κέζνδν ζπιινγήο θαη παξαγσγήο 

πνηνηηθνχ πιηθνχ θαη πιεξνθνξηψλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο (Ησζεθίδεο, 2008). Σα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα εμππεξεηνχληαη δηεμνδηθφηεξα κέζα απφ ηελ άληιεζε 

πιεξνθνξηψλ ζε βάζνο (Ησζεθίδεο, 2008). Ζ ζπλέληεπμε επηηξέπεη ηελ άληιεζε 

πιεξνθνξηψλ ζε βάζνο, φζνλ αθνξά ηε δηεξεχλεζε πνιχπινθσλ ζηάζεσλ, 

ζπκπεξηθνξψλ, θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηεξεχλεζε κε 

πξνθαζνξηζκέλσλ δεηεκάησλ. Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε απνηειείηαη απφ 

πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο, αιιά ππάξρεη κεγαιχηεξε επειημία ζηε ζεηξά ησλ 

εξσηήζεσλ, ζηε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζηελ πξνζζαθαίξεζε ησλ 
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εξσηεκάησλ αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν (Ησζεθίδεο, 2008). Μεηνλεθηήκαηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ είλαη φηη πξνππνζέηνπλ απμεκέλεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ηνπ 

εξεπλεηή, είλαη πνιχ ρξνλνβφξα κέζνδνο θαη φηη ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο 

πιεξνθνξίαο κπνξεί λα κελ είλαη ηειηθά αληηθείκελν αλάιπζεο (Ησζεθίδεο, 2008). 

Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα 

ραζεί ε ζπλέπεηα θαη ε ζπλνρή θαη λα πξνθιεζεί ζθάικα εθ κέξνπο ηνπ ζπλεληεπθηή 

(ηαιίθαο, 2005). ηελ παξνχζα έξεπλα κεηνλέθηεκα απνηέιεζε ε απεηξία ηνπ 

εξεπλεηή ζηηο ζπλεληεχμεηο. 

Σα ζηάδηα ηεο ζπλέληεπμεο ζηελ παξνχζα εξγαζία δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

Καηαξράο, δηαηππψζεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ζρεδηάζηεθαλ νη ζηφρνη θαη 

νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ παξεκβάζεσλ. Έπεηηα ζρεδηάζηεθε ν νδεγφο ζπλέληεπμεο, ν 

νπνίνο πεξηειάκβαλε ηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ηεο ζπλέληεπμεο. Οη πεξηνρέο απηέο ήηαλ 

νη ζηφρνη ησλ παξεκβάζεσλ θαη νη εξσηήζεηο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ αλάινγα κε ηνπο 

ζηφρνπο απηνχο, αιιά θαη κε ηνπο εξσηεζέληεο π.ρ. παηδηά, γνλείο, εηδηθνί. ηε 

ζπλέρεηα έγηλε κηα ζπλάληεζε γλσξηκίαο κε ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά θαηά ηελ νπνία 

δφζεθαλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έξεπλα, δεηήζεθε ε άδεηα ησλ γνληψλ 

γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαη δηαζθαιίζηεθε ε αλσλπκία ηνπο.    

πλεληεχμεηο, εθηφο απφ ηα παηδηά, έγηλαλ ζηνπο γνλείο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Οη ζπλεληεχμεηο ζηα παηδηά γίλνληαλ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο θάζε 

παξέκβαζεο. Οη ζπλεληεχμεηο ζηνπο γνλείο έγηλαλ κεηά ηηο παξεκβάζεηο πνπ είραλ 

ιάβεη θαη νη ίδηνη κέξνο. ηελ παηδνςπρίαηξν πνπ έιαβε κέξνο ζηελ έξεπλα νη 

εξσηήζεηο γηλφηαλ κεηά ην ηέινο θάζε παξέκβαζεο.  

Οη εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα ηελ έξεπλα ήηαλ θπξίσο εξσηήζεηο αλνηρηνχ 

ηχπνπ. Οη αλνηρηέο εξσηήζεηο αθήλνπλ ηνλ εξσηψκελν λ‘ αλαπηχμεη ηελ απάληεζε 

ηνπ ρσξίο πξνθαζνξηζκνχο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηηο εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο (Ησζεθίδεο, 2008).  χκθσλα κε ηνπο Πνπξθφο (2010), νη αξρηθέο 

εξσηήζεηο πξέπεη λα είλαη αλνηρηέο θαη επέιηθηεο, ψζηε λα κειεηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπ 

θάζε εξσηψκελνπ ζε βάζνο. Οη πξψηεο εξσηήζεηο είλαη θπξίσο δηεξεπλεηηθέο, ελψ 

ζηηο ηειεπηαίεο ζπλεληεχμεηο νη εξσηήζεηο γίλνληαη πην ζπγθεθξηκέλεο γηα λ‘ 

αλαδεηεζνχλ πιεξνθνξίεο βαζηδφκελεο ζε πξνεγνχκελα δεδνκέλα (Πνπξθφο, 2010). 

χκθσλα κε ηνλ Ησζεθίδε (2008), ηα είδε ησλ αλνηρηψλ εξσηήζεσλ είλαη: νη 

πεπιγπαθικέρ επωηήζειρ, ζηελ αξρή ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα πιεξνθνξίεο, φπσο ειηθία, 
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θ.α., νη επωηήζειρ γνώμηρ γηα ηε δηεξεχλεζε ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ, νη δομικέρ 

επωηήζειρ, πψο απέθηεζαλ απηή ηε γλψκε θαη νη ςποθεηικέρ επωηήζειρ, πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ άληιεζε πιεξνθνξίαο απφ ηνλ εξσηψκελν.  

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αξρηθά έγηλαλ θάπνηεο πεξηγξαθηθέο εξσηήζεηο, ψζηε λα 

ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηα παηδηά φπσο ειηθία, θαηάζηαζε πγείαο θ.α. Τπήξραλ 

νη εξσηήζεηο γλψκεο φπσο, «πψο ζνπ θάλεθε ε δξαζηεξηφηεηα κε ην ξνκπφη;», 

δνκηθέο εξσηήζεηο φπσο, «γηαηί ζνπ άξεζε ε ζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα;» θαη 

ππνζεηηθέο εξσηήζεηο φπσο, «αλ μαλαθάλαηε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κε ην 

ξνκπφη ηη άιιν ζα ήζειεο λα ιέγαηε;». Δπίζεο, ζθνπφο ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ λα 

κειεηεζνχλ ε απνδνρή ηνπ ξνκπφη απφ ηα παηδηά, ε ηαχηηζε ηνπο κε απηφ, ην είδνο 

θαη ε δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο ηνπο.  

4.2.2. Παπαηήπηζη 

 

Ζ παξαηήξεζε είλαη ε επφκελε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα. 

χκθσλα κε ηνλ ηαιίθα (2005), είλαη κηα κέζνδνο θαηάιιειε γηα ηε κειέηε  

ζπκπεξηθνξάο ζε θπζηθά πεξηβάιινληα θαη απνηειεί ηελ ηδαληθή κέζνδν γηα ηε 

κειέηε ηεο κε ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο π.ρ. ρεηξνλνκίεο, ζπλαηζζήκαηα, ζηάζε ηνπ 

ζψκαηνο. Δπηπιένλ, ε παξαηήξεζε ζπλίζηαηαη ζηελ νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή 

παξαηήξεζε θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ, θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, δηαληίδξαζεο 

θαη επηθνηλσλίαο (ιεθηηθήο θαη κε) (Ησζεθίδεο, 2008). 

ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ν εξεπλεηήο απνηειεί κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

πξνζθέξεη βησκαηηθή γλψζε πνπ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφηεξε απφ ηελ απηή 

ηεθκεξίσζε ησλ γεγνλφησλ θαη κπνξεί λα αμηνπνηήζεη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εθπαίδεπζε (ηαιίθαο, 2005). Δπίζεο, ζχκθσλα θαη κε ηνλ 

Ησζεθίδε (2008), ε κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη γηα ηελ έξεπλα κηθξψλ θαη ζρεηηθά 

ζπλεθηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 

κεζφδνπο. Χο κεηνλέθηεκα παξνπζηάδεηαη ην φηη ίζσο ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ηα 

απνηειέζκαηα λα ήηαλ δηαθνξεηηθά (ηαιίθαο, 2005).  

χκθσλα κε ηνλ ηαιίθα (2005), κεηνλεθηήκαηα ηεο παξαηήξεζεο απνηεινχλ φηη ν 

παξαηεξεηήο πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπγθεληξσκέλνο γηα ηε ζσζηή εμαγσγή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ, είλαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, ππάξρνπλ πνιινί εμσηεξηθνί 
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παξάγνληεο πνπ παξεκβαίλνπλ φπσο ζεξκνθξαζία, άιινη άλζξσπνη, έιιεηςε 

εμνπιηζκνχ θ.α.). Δπίζεο, ν παξαηεξεηήο πξέπεη λα έρεη δεμηφηεηεο θαη λα είλαη 

εθπαηδεπκέλνο γηα ην έξγν πνπ ζα επηηειέζεη. 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο  έγηλε ε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ζην 

ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ πξφζβαζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν ήηαλ αλνηρηή, αθνχ ε 

εμαζθάιηζε ηεο ήηαλ εχθνιε θαη ην πξνζσπηθφ απφιπηα ζπλεξγάζηκν. Ο ρψξνο ηεο 

παξαηήξεζεο ήηαλ ην ζρνιείν, ην νπνίν ζηεγάδεηαη κέζα ζηελ παηδηαηξηθή πηέξπγα 

ηνπ λνζνθνκείνπ Α.Υ.Δ.Π.Α. Ο ζρεδηαζκφο ηεο παξαηήξεζεο βαζίζηεθε ζηελ 

νξγάλσζε ησλ παξεκβάζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλάκεζα ζηα παηδηά θαη ην 

ξνκπφη. Κάζε παξέκβαζε είρε δηάξθεηα πεξίπνπ 20΄ θαη αξρηθά ζρεδηάζηεθαλ λα 

γίλνπλ ζπλνιηθά 8 παξεκβάζεηο. πκκεηέρνληεο ζηελ παξαηήξεζε ήηαλ ν εξεπλεηήο, 

ν νπνίνο είρε ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή θαη ε παηδνςπρίαηξνο πνπ φκσο ήηαλ έμσ απφ 

ην ρψξν παξαηήξεζεο, θαζψο έπξεπε λα κηιάεη κέζσ ηνπ ξνκπφη. Οη γνλείο 

παξεπξίζθνληαλ ζην ρψξν ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα θαη ζηηο παξεκβάζεηο ζηηο 

νπνίεο είραλ ελεξγφ ξφιν ιφγσ ηνπ ζελαξίνπ.  

4.3. Δπγαλεία ςλλογήρ Γεδομένυν 

4.3.1. Σο Ρομπόη 

 

Σν βαζηθφ εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απνηέιεζε ην ξνκπφη Νao. Σν Νao 

πξνγξακκαηίζηεθε, ψζηε λα έρεη ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο (θίινο, γηαηξφο, γνληφο) θαη 

λ‘ αιιειεπηδξά κε ην παηδί. Μέζσ ηνπ Nao, θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζελαξίσλ, κηινχζε ε παηδνςπρίαηξνο ηνπ λνζνθνκείνπ, δεδνκέλνπ φηη γηα ηνλ 

ρεηξηζκφ ησλ δηαιφγσλ ησλ ζελαξίσλ ρξεηαδφηαλ εμεηδίθεπζε. Σα παηδηά γλψξηδαλ 

εμ‘ αξρήο φηη κέζσ ηνπ ξνκπφη κηιάεη ε παηδνςπρίαηξνο, θαζψο ζεσξήζεθε θαιφ, 

απφ εζηθήο πιεπξάο, λα μέξνπλ ηελ αιήζεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Δμαίξεζε 

απνηεινχζαλ ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία παξέκβαζε θαηά ηηο νπνίεο ηα παηδηά 

αιιειεπηδξνχζαλ κε ην ξνκπφη κέζσ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλνκηιηψλ, παηρληδηψλ 

θ.α.   
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4.3.2. Παπέμβαζη 

 

Γηα λα κειεηεζεί ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ξνκπφη κε ηα παηδηά ηνπ λνζνθνκείνπ 

ζρεδηάζηεθαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 8 ζπλνιηθά παξεκβάζεηο, 4 ζηνλ πξψην θχθιν 

θαη 4 ζηνλ δεχηεξν θχθιν, νη ζηφρνη ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ ίδηνη θαη ζηνπο δχν 

θχθινπο, αιιά άιιαδαλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζελάξηα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ έγηλαλ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο αλάκεζα ζηα παηδηά θαη ην ξνκπφη. Οη 

ζηφρνη ησλ δξαζηεξηνηήησλ βαζίζηεθαλ θαη ζρεδηάζηεθαλ πάλσ ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

έξεπλαο θαη ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγήζεθαλ θάπνηα ζελάξηα κε ξφινπο (γηαηξφο, θίινο, γνληφο), 

ηνπο νπνίνπο ζα αλαιάκβαλαλ λα θέξνπλ εηο πέξαο ηα παηδηά, νη γνλείο θαη ην ξνκπφη 

Νao, ελψ νη ξφινη ελαιιάζζνληαλ θάζε θνξά αλάινγα κε ην ζέκα θαη ην ζηφρν ηνπ 

ζελαξίνπ. Μέζα απφ απηφ ην παηρλίδη ξφισλ δεκηνπξγήζεθε ε αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζηα παηδηά θαη ην ξνκπφη. χκθσλα κε παηδνςπρίαηξν ηνπ λνζνθνκείνπ, ηα 

παηρλίδηα ξφισλ είλαη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά νη εηδηθνί θαη 

παηδνςπρνιφγνη γηα λα εθκαηεχζνπλ πιεξνθνξίεο θαη ζθέςεηο ησλ παηδηψλ θαη γηα λα 

ηα πξνεηνηκάδνπλ, ψζηε λα εμνηθεηψλνληαη κε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο (εκβνιηαζκφο, 

εμεηάζεηο θ.α.). 

Οη ζηφρνη ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ νη εμήο: 1) Σν ξνκπφη λα εκπιέμεη ην παηδί ζε κηα 

επράξηζηε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, 2) λα παξαζχξεη ην παηδί, ψζηε λα 

επηθνηλσλήζεη θαη λα εθθξαζηεί, 3) λα ην εμνηθεηψζεη κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ 

ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη ζεξαπεηψλ, 4) λα βνεζήζεη ην ξνκπφη, σο δηακεζνιαβεηήο, 

ζηελ έθθξαζε θαη επηθνηλσλία κεηαμχ γνλέα θαη παηδηνχ. Σα ζελάξηα πνπ βαζίδνληαλ 

νη παξεκβάζεηο άιιαδαλ, ψζηε λα κελ επαλαιακβάλνληαη.  

4.3.3. Φςσομεηπικό Δπγαλείο: State & Trait Inventory for Children 

(STAIC) 

 

Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ έγηλε ε ρξήζε ελφο ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείνπ ‗‗ State & 

Trait Inventory for children (STAIC)‘‘. χκθσλα κε ηνλ ηαιίθα (2005), έλα 

ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν κε δηαδνρηθέο κεηξήζεηο απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ζεσξείηαη φηη 

δηαζθαιίδεη πςειφ βαζκφ αμηνπηζηίαο. Ζ ‗‗State-Trait Anxiety Inventory (STAI)‘‘ 

δεκηνπξγήζεθε γηα ηε κέηξεζε άγρνπο ζε εθήβνπο θαη ελήιηθεο (Jeong, 2014).  
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χκθσλα κε ηνπο Gaudi et al.(1975), ε θιίκαθα State-Trait Anxiety Inventory (STAI) 

απνηειείηαη απφ 2 θιίκαθεο 20 ζηνηρείσλ, νη νπνίεο κεηξνχλ ηελ θαηάζηαζε (state), 

πνπ είλαη ε παξνδηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά (trait) πνπ 

είλαη ε ζηαζεξή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ θάζε αηφκνπ θαη είλαη έλα πξνζεθηηθά 

αλαπηπγκέλν φξγαλν απφ ζεσξεηηθήο θαη κεζνδνινγηθήο πιεπξάο.  Ζ θιίκαθα ‗‗ 

State & Trait Inventory for children (STAIC)‘‘ ζρεδηάζηεθε γηα λα κεηξήζεη ηα 

επίπεδα άγρνπο ζε καζεηέο δεκνηηθνχ, έηζη εθαξκφζηεθε ζε παηδηά 7-10 ρξνλψλ, 

αιιά έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε παιηφηεξεο έξεπλεο ζε παηδηά 6-7 εηψλ (Jeong, 

2014). Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο  ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε έηνηκε 

θιίκαθα, ε νπνία κεηξάεη κφλν ηελ παξνδηθή θαηάζηαζε (state). Απφ ηα 20 ζηνηρεία 

ηεο θιίκαθαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 9, ηα νπνία απαληνχλ ζηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Οη εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο έγηλαλ πξνθνξηθά ζηα παηδηά 

ζπλνδεπφκελεο απφ ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο.  

Πίνακαρ 1. Κιίκαθα Θεηηθήο θαη Αξλεηηθήο Δπίδξαζεο γηα Έξεπλεο ζε Παηδηά 

(Spielberger,1987 ζην Jeong, 2014 ). 
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Πίνακαρ 2: Πξνζαξκνζκέλνο Πίλαθαο Θεηηθήο θαη Αξλεηηθήο Δπίδξαζεο γηα 

Έξεπλεο ζε Παηδηά 

ΤΝΑΗΘΖΜΑ ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΜΔΣΡΗΑ ΑΡΚΔΣΑ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

Δλδηαθέξνλ 1 2 3 4 5 

Υαξνχκελνο 1 2 3 4 5 

Γπλαηφο 1 2 3 4 5 

Ήξεκνο 1 2 3 4 5 

Πεξήθαλνο 1 2 3 4 5 

Φνβηζκέλνο 1 2 3 4 5 

Μφλνο 1 2 3 4 5 

Δπραξηζηεκέλνο 1 2 3 4 5 

Δλζνπζηαζκέλνο 1 2 3 4 5 

 

4.4. Γείγμα 

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 6 παηδηά (Παηδί α 7,5 έησλ, παηδί β 6,5 έησλ, παηδί 

γ 10,5 εηψλ, παηδί δ 6 εηψλ, παηδί ε 8 έησλ, παηδί δ 4,5 εηψλ), ηα νπνία λνζειεχνληαη 

ζην παηδννγθνινγηθφ ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ Α.Υ.Δ.Π.Α. Σν παηδί δ δηέθνςε ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ην ξνκπφη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο παξέκβαζεο θαη δελ 

ζέιεζε λα ζπλερίζεη νχηε ζηηο ππφινηπεο παξεκβάζεηο.  Ζ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ 

παηδηψλ δελ ήηαλ ζηαζεξή ην δηάζηεκα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ νη ζπλεδξίεο γηα ηελ 

έξεπλα. ην λνζνθνκείν εξρφηαλ γηα ηηο θαζηεξσκέλεο ζεξαπείεο ηνπο. Σα παηδηά 

ελεκεξψζεθαλ απφ πξηλ γηα ηελ έξεπλα θαη γηα ην γεγνλφο φηη πίζσ απφ ην ξνκπφη ζα 

ππάξρεη ε παηδνςπρίαηξνο ηνπ λνζνθνκείνπ. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνχξγεζε εμαξρήο 

κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο. Ζ επηινγή ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, ε νπνία αθήλεη 

κεγαιχηεξε επειημία, ζεσξήζεθε θαηάιιειε, αθνχ θάπνηα απφ ηα ππνθείκελα ζα 

ήηαλ παηδηά. πλεληεχμεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα εηδηθά ηκήκαηα ηνπ 

πιεζπζκνχ είλαη πηζαλφ λα απαηηνχλ πξνζαξκνγέο ζηε δηαηχπσζε θαη ζηε δνκή, 

ψζηε νη εξσηήζεηο λ‘ αξκφδνπλ ζηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ (ηαιίθαο, 2005). Οη 

ζπλεληεχμεηο πνπ έγηλαλ ζηα παηδηά απνηεινχληαλ απφ εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, 

ψζηε λα είλαη ειεχζεξα λα ζπκπιεξψζνπλ φηη ζέινπλ θαη λα απαληήζνπλ απζφξκεηα 
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θπξίσο ζε εξσηήζεηο πνπ είραλ ζρέζε κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Οη εξσηήζεηο έγηλαλ 

κε ηξφπν απιφ θαη εχθνια θαηαλνεηφ γηα παηδηά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειηθηψλ.  

4.5. Πεπιοπιζμοί ηηρ Έπεςναρ 

 

Οη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο ήηαλ αξρηθά ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ, ε νπνία 

δελ ήηαλ ζηαζεξή θαη δελ κπνξνχζαλ λα ηεξεζνχλ νη κέξεο θαη νη ψξεο ηνπ αξρηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ησλ παξεκβάζεσλ, ην αζηαζέο πξφγξακκα ησλ αζζελψλ θαη ε δηάξθεηα 

ηεο λνζειείαο ηνπο (κε πξνγξακκαηηζκέλεο εμεηάζεηο, ζεξαπείεο, δηαθνπή 

λνζειείαο). ην πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ ππήξρε αξθεηή θαζαξία θαη 

θηλεηηθφηεηα απφ ζπλνδνχο αζζελψλ, πξνζσπηθφ θαη απφ άιια παηδηά, ηα νπνία 

ήζειαλ λα ζπλαλαζηξαθνχλ θαη απηά κε ην ξνκπφη. Κάπνηεο θνξέο, επεηδή ηα παηδηά 

δελ κπνξνχζαλ λα κεηαθηλεζνχλ, νη παξεκβάζεηο έπξεπε λα γίλνπλ κέζα ζηα δσκάηηα. 

Ζ κεηαθίλεζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θάζε 

θνξά ήηαλ αξθεηά ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. 

4.6. Δπεξεπγαζία Γεδομένυν 

 

Ζ επεμεξγαζία ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο, ηελ παξαηήξεζε, ηηο ερνγξαθήζεηο θαη ηε καγλεηνζθφπεζε, έγηλε 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ζεκειησκέλεο ζεσξίαο. χκθσλα κε ηνπο Ησζεθίδε & 

ππξηδάθε (2006), νη βαζηθέο αξρέο ηεο ζεκειησκέλεο ζεσξίαο, πνπ βαζίδεηαη θπξίσο 

ζε ζηξαηεγηθέο αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, είλαη ε ζπλερήο ζχγθξηζε θαη νη 

δηαδηθαζίεο θσδηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

Ζ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηνπ πνηνηηθνχ πιηθνχ μεθίλεζε κε ηελ 

απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε θείκελν. Έπεηηα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιπηηθέο πεξηιήςεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ, ησλ ζεκεηψζεσλ απφ 

ηελ παξαηήξεζε θαη ησλ αλαιχζεσλ απφ ηε βηληενζθφπεζε. Οη 

απνκαγλεηνθσλήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ, θαζψο θαη νη πεξηιήςεηο απφ ηηο 

ζεκεηψζεηο ηεο παξαηήξεζεο, γηλφηαλ θάζε θνξά ακέζσο κεηά ηε δηεμαγσγή ησλ 

παξεκβάζεσλ. Σα θείκελα ησλ ζπλεληεχμεσλ κειεηήζεθαλ πνιιέο θνξέο θαη 

αθνινχζεζε ε δηαδηθαζία ηεο θσδηθνπνίεζεο. Γηα λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα, νη εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ βαζίζηεθαλ πάλσ ζε 4 ζεκεία, ζηελ 

απνδνρή ηνπ ξνκπφη απφ ηα παηδηά, ζηελ ηαχηηζή ηνπο καδί ηνπ, ζηα ζπλαηζζήκαηα 
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πνπ ην ξνκπφη δεκηνπξγνχζε ζηα παηδηά, ζην είδνο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο 

πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη κε ην ξνκπφη. Καηά ηελ θσδηθνπνίεζε έγηλε ε απφδνζε 

λνήκαηνο  θαη ε πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο βάζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, 

α) βειηίσζε θνηλσληθψλ-επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, β) δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ, 

γ) εμνηθείσζε κε ηελ αζζέλεηα (αλνηρηή θσδηθνπνίεζε). Έπεηηα έγηλε ε ζπζρέηηζε 

ησλ θαηεγνξηψλ κε ηηο ππνθαηεγνξίεο (ζρέζεηο, έθθξαζε ιφγνπ-ζθέςεο/ δηαρείξηζε 

άγρνπο, θφβνπ, κνλαμηάο/ εθπαίδεπζε δηαρείξηζεο-αληηκεηψπηζεο ηεο αζζέλεηαο) 

(θσδηθνπνίεζε αλά άμνλα). Σέινο, έγηλε ε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζε ζεσξεηηθέο 

πξνηάζεηο (επηιεθηηθή θσδηθνπνίεζε). Σαπηφρξνλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε γηλφηαλ 

ζπλερήο ζχγθξηζε ησλ θεηκέλσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο ζχγθξηζεο δηήξθεζε θαζ‘ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο αλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο. χκθσλα κε ηνλ Ησζεθίδε (2008), ε ζπλερήο 

ζχγθξηζε πεξηιακβάλεη δχν δηαδηθαζίεο, ε πξψηε ζηνρεχεη ζηε γεληθή 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πνηνηηθνχ πιηθνχ θαη ε δεχηεξε ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο θάζε θαηεγνξίαο. ηελ παξνχζα έξεπλα ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ έγηλε βάζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. 

4.7. Υπονολογική ειπά Γιαδικαζιών-Οπγάνυζη Παπεμβάζευν 

 

Ζ πξψηε επίζθεςε ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ έγηλε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2017, φπνπ έγηλε 

ελεκέξσζε ζηνλ θαζεγεηή ηνπ παηδννγθνινγηθνχ ηκήκαηνο κε ζθνπφ ηελ έγθξηζε 

ηνπ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Αθνινχζεζε άιιε κηα επίζθεςε, φπνπ δφζεθαλ 

γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα παηδηά πνπ λνζειεχνληαη, ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο 

θαη ηελ ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε. ηηο 8 επηεκβξίνπ μεθίλεζαλ νη ζπλαληήζεηο 

κε ηελ παηδνςπρίαηξν ηνπ λνζνθνκείνπ. Αληηθείκελν ησλ ζπδεηήζεσλ απνηέιεζαλ 

αξρηθά, γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα παηδηά πνπ λνζειεχνληαη, φπσο αξηζκφο παηδηψλ, 

ειηθίεο, δηάζηεκα λνζειείαο, θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. ηελ επφκελε ζπλάληεζε 

νη ζπδεηήζεηο έγηλαλ πην ζπγθεθξηκέλεο ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ηα παηδηά ιφγσ ηεο αζζέλεηαο, ησλ παξελεξγεηψλ θαη ηεο απνκφλσζεο, αιιά θαη 

ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ πνπ νη παηδνςπρνιφγνη, νη γνλείο θαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ. Αθνχ ζπιιέρζεθαλ νη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο δεκηνπξγήζεθαλ νη ζηφρνη θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

Έπεηηα, έγηλε ε δεκηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ παξεκβάζεσλ, ησλ ζελαξίσλ θαη 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλάκεζα ζηα παηδηά θαη ην ξνκπφη. 

ηηο επφκελεο ζπλαληήζεηο κειεηήζεθαλ νη ζηφρνη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη 
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θαζνξίζηεθε ην πξφγξακκα θαη ν ρψξνο ησλ παξεκβάζεσλ. Σέινο, ζρεδηάζηεθαλ νη 

θηλήζεηο θαη ερνγξαθήζεθαλ ηα ιφγηα ηνπ ξνκπφη. 

Απσικό σέδιο Ππογπάμμαηορ Παπεμβάζευν 

1η εβδομάδα 

Σπίηη 6 Μαπηίος  

Παπέμβαζη 1 - ηόσορ: Σν ξνκπφη λα εκπιέμεη ην παηδί ζε κηα επράξηζηε θνηλσληθή 

δξαζηεξηφηεηα 

1ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί α 

2ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί β 

3ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί γ 

4ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί δ 

 

Πέμπηη 8 Μαπηίος  

Παπέμβαζη 2 - ηόσορ: Να παξαζχξεη ην παηδί, ψζηε λα επηθνηλσλήζεη θαη λα 

εθθξαζηεί. 

1ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί α 

2ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί β 

3ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί γ 

4ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί δ 

 

2η εβδομάδα 

Σπίηη 13 Μαπηίος  

Παπέμβαζη 3 - ηόσορ: Να εμνηθεηψζεη ην παηδί κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ηαηξηθψλ 

εμεηάζεσλ θαη ζεξαπεηψλ. 

1ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί α 

2ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί β 

3ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί γ 

4ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί δ 

 

Πέμπηη 15 Μαπηίος  

Παπέμβαζη 4 - ηόσορ: Να βνεζήζεη ην ξνκπφη, σο δηακεζνιαβεηήο, ζηελ έθθξαζε 

θαη επηθνηλσλία κεηαμχ γνλέα θαη παηδηνχ. 
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1ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί α 

2ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί β 

3ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί γ 

4ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί δ 

 

3η εβδομάδα 

Σπίηη 20 Μαπηίος  

Παπέμβαζη 5- ηόσορ: Σν ξνκπφη λα εκπιέμεη ην παηδί ζε κηα επράξηζηε θνηλσληθή 

δξαζηεξηφηεηα 

1ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί α 

2ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί β 

3ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί γ 

4ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί δ 

 

Πέμπηη 22 Μαπηίος  

Παπέμβαζη 6 - ηόσορ: Να παξαζχξεη ην παηδί, ψζηε λα επηθνηλσλήζεη θαη λα 

εθθξαζηεί. 

1ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί α 

2ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί β 

3ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί γ 

4ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί δ 

 

4η εβδομάδα 

Σπίηη 27 Μαπηίος  

Παπέμβαζη 7 - ηόσορ: Να εμνηθεηψζεη ην παηδί κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ηαηξηθψλ 

εμεηάζεσλ θαη ζεξαπεηψλ. 

1ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί α 

2ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί β 

3ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί γ 

4ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί δ 

 

Πέμπηη 29 Μαπηίος  
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Παπέμβαζη 8 - ηόσορ: Να βνεζήζεη ην ξνκπφη, σο δηακεζνιαβεηήο, ζηελ έθθξαζε 

θαη επηθνηλσλία κεηαμχ γνλέα θαη παηδηνχ. 

1ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί α 

2ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί β 

3ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί γ 

4ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί δ 

 

χκθσλα κε ην αξρηθφ πξφγξακκα, νη παξεκβάζεηο είραλ θαζνξηζηεί λα δηαξθέζνπλ 

έλα κήλα, μεθίλεζαλ Σξίηε 6 Μαξηίνπ θαη ζα ηειείσλαλ Πέκπηε 29 Μαξηίνπ. Κάζε 

εβδνκάδα ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ δχν παξεκβάζεηο. Σα παηδηά ζα ζπκκεηείραλ 

δηαδνρηθά ηηο ίδηεο παξεκβάζεηο θάζε θνξά. ζα παηδηά έραλαλ θάπνηα παξέκβαζε ζα 

ζπκκεηείραλ ηελ επφκελε θνξά θαη κεηά ζα αθνινπζνχζαλ ηε ζεηξά ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απφ εθεί πνπ είραλ κείλεη. 

Πίνακαρ 3. πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο-Οξγάλσζε παξέκβαζεο 

1η εβδομάδα 

Τρίτη 6 Μαρτίοσ 

Παπέμβαζη 1 

Στότος: Το πομπόη να εμπλέξει ηο 

παιδί ζε μια εςσάπιζηη κοινωνική 

αλληλεπίδπαζη 

Πέμπτη 8 Μαρτίοσ 

Παπέμβαζη 2 

Στότος: Να παπαζύπει ηο παιδί 

ώζηε να επικοινωνήζει και να 

εκθπαζηεί 

  

ενάπιο: 

α) Γλσξηκία, ην ξνκπφη ζπζηήλεηαη 

ζην παηδί, ξσηάεη ην φλνκα ηνπ, 

ηελ ειηθία ηνπ, ηε γλψκε ηνπ 

παηδηνχ γηα ηελ ειηθία ηνπ ξνκπφη 

θαη γηα ην θχιν ηνπ. 

β) πδεηνχλ γηα αγαπεκέλα 

ρξψκαηα, θαγεηφ, αζρνιίεο ( π.ρ. 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα θ.α.) 

Γπαζηηπιόηηηερ: 

1.Παηρλίδη κε θάξηεο: «κάληεςε 

πνηνο» 

2.Παηρλίδη: «δεζηφ-θξχν» 

ενάπιο: 

α) Σν ξνκπφη παίδεη ην ξφιν ηνπ 

θίινπ ηνπ παηδηνχ, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε 

ην παηδί 

β) Σν ξνκπφη αλαθέξεη θάηη πνπ 

δελ ηνπ αξέζεη ζηελ θαηάζηαζε 

πνπ βξίζθεηαη 

γ) Αζηεηεχεηαη κε θάηη πνπ δελ ηνπ 

αξέζεη κέζα ζην λνζνθνκείν 

δ) Ρσηάεη ην παηδί λα ηνπ πεη θάηη 

δηθφ ηνπ ζρεηηθφ 

Γπαζηηπιόηηηα: 

Παηρλίδη ιέμεσλ 

  

2η εβδομάδα 
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Τρίτη 13 Μαρτίοσ 

Παπέμβαζη 3 

Στότος: Να  εξοικειώζει ηο παιδί 

με ηιρ διαδικαζίερ ηων ιαηπικών 

εξεηάζεων και θεπαπειών 

  

Πέμπτη 15 Μαρτίοσ 

Παπέμβαζη 4 

Στότος: Να βοηθήζει ηο πομπόη, ωρ 

διαμεζολαβηηήρ, ζηην έκθπαζη και 

επικοινωνία μεηαξύ γονέα και 

παιδιού 

  

ενάπιο: 

α) Σν ξνκπφη παίδεη ην ξφιν ηνπ 

αζζελή θαη ην παηδί ηνπ γηαηξνχ 

β) Σν παηδί σο γηαηξφο πξέπεη λα 

εκβνιηάζεη ην ξνκπφη ην φπνην δελ 

ζέιεη θαη εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηα 

ηνπ. Σν ξνκπφη ιέεη φηη 

θνβάηαη/πνλάεη/δελ ζέιεη. 

  

ενάπιο: 

α) Σν παηδί ζα έρεη ην ξφιν ηνπ 

γνλέα, ην ξνκπφη ηνπ παηδηνχ θαη ν 

γνληφο ηνπ γηαηξνχ. 

β) Σν παηδί ζα πάεη ην ξνκπφη ζηνλ 

γηαηξφ γηα λα ην βνεζήζεη κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πγείαο, 

ζρεηηθφ κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ, πνπ 

ην ελνριεί. 

  

 

  

3η εβδομάδα 

Τρίτη 20 Μαρτίοσ 

Παπέμβαζη 5 

Στότος: Το πομπόη να εμπλέξει 

ηο παιδί ζε μια εςσάπιζηη 

κοινωνική αλληλεπίδπαζη 

Πέμπτη 22 Μαρτίοσ 

Παπέμβαζη 6 

Στότος: Να παπαζύπει ηο παιδί, 

ώζηε να επικοινωνήζει και να 

εκθπαζηεί 

  

ενάπιο: 

α) Σν ξνκπφη ραηξεηάεη ην παηδί 

β) Σν ξνκπφη ιέεη ζην παηδί πσο 

έθαλε καζήκαηα ρνξνχ θαη 

ρνξεχεη γηα λα ηνπ δείμεη ηη 

έκαζε 

γ) πδεηνχλ γηα ην ηη ζα ήζειαλ 

λα θάλνπλ ζην κέιινλ-Πσο 

θαληάδνληαη ηε δσή ηνπο  

  

ενάπιο: 

α) Σν ξνκπφη παίδεη ην ξφιν ηνπ 

θίινπ ηνπ παηδηνχ,ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε 

κε ην παηδί 

β) Σν ξνκπφη αλαθέξεη κηα 

δπζάξεζηε εκπεηξία ηνπ κέζα 

απφ ην λνζνθνκείν (θάηη 

δηαθνξεηηθφ απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο θνξέο π.ρ. φρη γηα 

εκβνιηαζκφ) 

δ) Σν ξνκπφη δεηάεη ηε γλψκε 

ηνπ παηδηνχ. π.ρ. Ση ζα έθαλε 

εθείλν αλ ήηαλ ζηε ζέζε ηνπ 

ξνκπφη 
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4η εβδομάδα 

Τρίτη 27 Μαρτίοσ 

Παπέμβαζη 7 

Στότος: Να  εξοικειώζει ηο 

παιδί με ηιρ διαδικαζίερ ηων 

ιαηπικών εξεηάζεων και 

θεπαπειών 

  

Πέμπτη 29 Μαρτίοσ 

Παπέμβαζη 8 

Στότος: Να βοηθήζει ηο πομπόη, 

ωρ διαμεζολαβηηήρ, ζηην 

έκθπαζη και επικοινωνία μεηαξύ 

γονέα και παιδιού 

  

ενάπιο: 

α) Σν ξνκπφη έρεη ην ξφιν ηνπ 

θίινπ ηνπ παηδηνχ πνπ αλεζπρεί 

επεηδή πξέπεη λα πάεη ζην 

γηαηξφ γηα λα θάλεη θάπνηεο 

εμεηάζεηο 

β) Σν ξνκπφη έρεη άγρνο θαη 

θνβάηαη γηαηί δελ μέξεη ηη ζα 

θάλεη θαη θνβάηαη γηα ην πσο ζα 

είλαη κεηά 

γ) Σν ξνκπφη δεηάεη απφ ην 

παηδί λα ηνπ πεη θάπνην δηθφ ηνπ 

κπζηηθφ γηα λα κελ θνβάηαη 

ενάπιο: 

α) Σν παηδί ζα έρεη ην ξφιν ηνπ 

γηαηξνχ, ν γνληφο ην ξφιν ηνπ 

παηδηνχ θαη ην ξνκπφη ηνπ 

γνληνχ 

β) Σν ξνκπφη ζα πάεη ην παηδί 

ηνπ ζηνλ γηαηξφ γηα λα ηνπ πεη 

φηη πνλάεη θαη ηη πξέπεη λα θάλεη 

γηα λα κελ πνλάεη. 

γ)  Απνραηξεηηζκφο 

 

Λφγσ ηνπ αζηαζνχο πξνγξάκκαηνο ησλ αζζελψλ θαη ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ησλ 

παηδηψλ πνπ δελ ήηαλ ζηαζεξή ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα, ην αξρηθφ πξφγξακκα ησλ 

παξεκβάζεσλ άιιαμε θαη δηακνξθψζεθε ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα θαη ηηο αλάγθεο 

ησλ αζζελψλ. χκθσλα κε ην πξνζαξκνζκέλν πξφγξακκα, ε 1
ε
 παξέκβαζε μεθίλεζε 

φπσο είρε αξρηθά ζρεδηαζηεί, ηελ Σξίηε 6 Μαξηίνπ, φπνπ πήξαλ κέξνο θαη ηα 4 παηδηά 

ηνπ δείγκαηνο (παηδί α, παηδί β, παηδί γ, παηδί δ). Σελ Πέκπηε 8 Μαξηίνπ έγηλε ε 2
ε
 

παξέκβαζε κε ην παηδί α. Σηο επφκελεο 3 εβδνκάδεο δελ έγηλε θακία παξέκβαζε. Σελ 

Πέκπηε 19 Απξηιίνπ έγηλε ε 1
ε
 παξέκβαζε κε έλα θαηλνχξην παηδί, ην παηδί ε, ην 

νπνίν ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ έξεπλα ζηε ζέζε ηνπ παηδηνχ δ, ην νπνίν δελ ήζειε λα 

ζπλερίζεη. Σελ Σξίηε 24 Απξηιίνπ έγηλε ε 3
ε
 παξέκβαζε κε ην παηδί α. Σελ Πέκπηε 

26 Απξηιίνπ έγηλε ε πξψηε παξέκβαζε γηα έλα θαηλνχξην παηδί, ην παηδί δ, 4,5 εηψλ. 
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Σελικό Ππόγπαμμα Παπέμβαζηρ 

1η εβδομάδα 

Σπίηη 6 Μαπηίος  

Παπέμβαζη 1- ηόσορ: Σν ξνκπφη λα εκπιέμεη ην παηδί ζε κηα επράξηζηε θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε 

1ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί α 

2ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί β 

3ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί γ 

4ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί δ 

 

Πέμπηη 8 Μαπηίος  

Παπέμβαζη 2 - ηόσορ: Να παξαζχξεη ην παηδί, ψζηε λα επηθνηλσλήζεη θαη λα 

εθθξαζηεί. 

1ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί α 

 

2η εβδομάδα 

Σπίηη 13 Μαπηίος  

Πέμπηη 15 Μαπηίος  

3η εβδομάδα 

Σπίηη 20 Μαπηίος                               Γελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξεκβάζεηο 

Πέμπηη 22 Μαπηίος  

4η εβδομάδα 

Σπίηη 27 Μαπηίος  

Πέμπηη 29 Μαπηίος  

 

5η εβδομάδα 

Πέμπηη 19 Αππιλίος 

Παπέμβαζη 1- ηόσορ: Σν ξνκπφη λα εκπιέμεη ην παηδί ζε κηα επράξηζηε θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε 

1ε δξαζηεξηφηεηα - 20 ιεπηά/παηδί ε 

 

6
η
 εβδομάδα 

Σπίηη 24 Αππιλίος 
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Παπέμβαζη 3 - ηόσορ: Να εμνηθεηψζεη ην παηδί κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ηαηξηθψλ 

εμεηάζεσλ θαη ζεξαπεηψλ. 

3ε δξαζηεξηφηεηα- 20 ιεπηά/παηδί α 

 

Πέμπηη 26 Αππιλίος 

Παπέμβαζη 1 - ηόσορ: Σν ξνκπφη λα εκπιέμεη ην παηδί ζε κηα επράξηζηε θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε 

1ε δξαζηεξηφηεηα- 20 ιεπηά/παηδί δ 

4.8. Βιβλιογπαθική Αναζκόπηζη (Ππυηογενείρ & Γεςηεπογενείρ 

Πηγέρ) 

 

ε πξψηε θάζε, ε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζπληέιεζε ζηε δεκηνπξγία ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. Ζ πνηφηεηα δσήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πγεία, εθηφο απφ 

ηηο θπζηθέο δηαζηάζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ αζζελψλ, 

έρεη ςπρνθνηλσληθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο (Nunes et al., 2017). πσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, ηα παηδηά κε ρξφληεο αζζέλεηεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ, αξρηθά, ηα 

ζέκαηα ηεο πγείαο ηνπο θαη ηεο ζεξαπείαο ηεο αζζέλεηαο θαη έπεηηα ηα θνηλσληθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Σέηνηα πξνβιήκαηα είλαη αξρηθά ν θφβνο 

θαη ην άγρνο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ηηο παξελέξγεηεο ησλ ζεξαπεηψλ, 

ε απξνζπκία λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ, νη θνηλσληθνί πεξηνξηζκνί θαη ε 

απνκφλσζε. Σα ξνκπφη, κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ άλζξσπν, κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε πνπ απηφο ρξεηάδεηαη, 

εηδηθφηεξα ζε πεξηνξηζκέλα πεξηβάιινληα φπσο ηνπ λνζνθνκείνπ. Σα ξνκπφη κε 

νπηηθέο ηθαλφηεηεο, κε ηθαλφηεηεο ιφγνπ, ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζσζηά 

ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη 

επηθνηλσλία (Tzafestas, 2016).  ε δεχηεξε θάζε, ε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

βνήζεζαλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο παξέκβαζεο. 

ηφρνο 1: Το πομπόη να εμπλέξει ηο παιδί ζε μια εςσάπιζηη κοινωνική αλληλεπίδπαζη. 

Σα παηδηά κε θαξθίλν αληηκεησπίδνπλ πνιινχο πεξηνξηζκνχο, φπσο λα θάλνπλ 

θίινπο, λα πάλε ζρνιείν ή λα θάλνπλ θάπνην άζιεκα (Cicogna et al., 2010). Απφ ηε 

δηάγλσζε αθφκα ηεο αζζέλεηαο δεκηνπξγνχληαη ζπλαηζζήκαηα, φπσο απνκφλσζε, 

ζπκφο, ελνρή, κνλαρηθφηεηα, απάζεηα θαη ζχγρπζε (Nunes et al., 2017). Απφ ηνλ 
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πξψην κήλα ηεο ζεξαπείαο κέρξη θαη δψδεθα κήλεο κεηά ηε δηάγλσζε ηα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ησλ παηδηψλ απνηεινχλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα (Myers et 

al., 2014). 

ηφρνο 2: Να παπαζύπει ηο παιδί, ώζηε να επικοινωνήζει και να εκθπαζηεί. 

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηε δπζθνιία ζηελ 

επηθνηλσλία (Nunes et al., 2017). Σα παηδηά θαη νη έθεβνη, φηαλ δελ αηζζάλνληαη θαιά 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεκεηνζεξαπεηψλ, πξνηηκνχλ λα κέλνπλ ζησπεινί, αξλνχληαη 

λα κηιήζνπλ, λα θνηκεζνχλ ή λα δνπλ ηειεφξαζε θαη πεξλνχλ ην ρξφλν ηνπο 

παζεηηθά (Cicogna et al., 2010). 

ηφρνο 3: Να εξοικειώζει ηο παιδί με ηιρ διαδικαζίερ ηων ιαηπικών εξεηάζεων και 

θεπαπειών. 

Οη ςπρνθνηλσληθέο δηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ, ην άγρνο 

ηεο ζεξαπείαο, ηηο αλεζπρίεο πνπ αθνξνχλ ηηο ζεξαπείεο, ηηο επεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο 

(Ribeiro et al., 2009) θαη ηνλ θφβν απνηπρίαο ησλ ζεξαπεηψλ ή ηνπ ζαλάηνπ (Cicogna 

et al., 2010).  

ηφρνο 4: Να βοηθήζει ηο πομπόη, ωρ διαμεζολαβηηήρ, ζηην έκθπαζη και επικοινωνία 

μεηαξύ γονέα και παιδιού. 

χκθσλα κε ηνλ  (2017), ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη απαηηήζεηο ηεο λφζνπ δελ 

επηηξέπνπλ ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνχ κε ηνλ 

γνληφ. Πξνβιήκαηα ζηε ζρέζε ηνπο δεκηνπξγνχλ νη δηακάρεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

λφζνπ θαη ε αληίδξαζε ησλ παηδηψλ ζηελ ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηα  ησλ γνληψλ. Οη 

δηακάρεο απηέο θαλεξψλνπλ θαη ηελ αλεπάξθεηα ηεο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο. Σν 

αζηαζέο νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ θαη δεκηνπξγεί άγρνο θαη θαηάζιηςε (Myers et al., 2014). 

Σα ζελάξηα ησλ ζηφρσλ βαζίδνληαη ζηα δχν είδε ζηξαηεγηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

αζζελείο, ηε ζηξαηεγηθή ζπγθέληξσζεο ζην πξφβιεκα, θαηά ηελ νπνία αληινχλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηε λφζν θαη ηε ζηξαηεγηθή ζπγθέληξσζεο ζην ζπλαίζζεκα, πνπ 

πεξηιακβάλεη ζεηηθή ζθέςε, ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, απνδνρή θαη ρηνχκνξ 

(Boman & Bodegard, 1995; Han et al., 2017). Οη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο 

αζζέλεηαο ζηνρεχνπλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία θαη ηελ επίιπζε πξαθηηθψλ 

πξνβιεκάησλ (Παηηζηέα, 1999). 
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Ζ βηβιηνγξαθία βνήζεζε, επίζεο, φζνλ αθνξά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε ζε ζρέζε κε ηηο παξεκβάζεηο θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ ξνκπφη ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ λνζνθνκείνπ φπσο, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξνκπφη (π.ρ. ραξνχκελνο, θηιηθφο 

ραξαθηήξαο, παηδηθή θσλή), αιιειεπηδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (παηρλίδη ξφισλ- 

ξνκπφη σο γηαηξφο θ.α., ελζαξξπληηθά θαη επηβξαβεπηθά ζρφιηα) (Alemi et al., 2014), 

πξνβιήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ (π.ρ. ρσξνηαμηθά πξνβιήκαηα, εξεπλεηηθά 

πξνβιήκαηα) (Jeong, 2014). 

Απφ ηε βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζρεδηαζκφο ηνπ πίλαθα γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ θηλήζεσλ θαη ησλ θξάζεσλ ηνπ ξνκπφη θαη ε θιίκαθα 

“Positive and Negative Affect Scales for Children Survey” (Jeong, 2014). 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

5.1. Αποηελέζμαηα 

 

Παπέμβαζη 1
η
  

ηόσορ: Σν ξνκπφη λα εκπιέμεη ην παηδί ζε κηα επράξηζηε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

 

Δικόνα 8: Παξέκβαζε 1 

Παπαηήπηζη 

Παηδί α (7,5 εηψλ) 

Πξηλ μεθηλήζεη ε παξέκβαζε, ιφγν θάπνησλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ πνπ είρε κφιηο θάλεη 

ην παηδί ήηαλ θαθνδηάζεην θαη έθιαηγε, φηαλ άθνπζε γηα ην ξνκπφη άιιαμε ακέζσο ε 
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δηάζεζε ηνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη φπσο αλέθεξε θαη ε κεηέξα ηνπ «έιακςαλ ηα 

κάηηα ηνπ». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο ην παηδί αιιειεπηδξνχζε πνιχ θαιά 

κε ην ξνκπφη θαη φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα παηδηά, ην άθνπγε πξνζεθηηθά, 

απαληνχζε θαηεπζείαλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ θαη αθνινπζνχζε ηηο νδεγίεο. Σν παηδί 

ζεσξεί πσο ην ξνκπφη είλαη αγφξη 5 ρξνλψλ. Γελ ηαπηίδεηαη κε ην θχιν ηνπ ξνκπφη, 

θαζψο φπσο ιέεη: «έρεη αγνξίζηηθε θσλή», αιιά ην ζεσξεί θαη απηφ, ιίγν κηθξφηεξν 

απφ ην ίδην.  

Υαξαθηεξηζηηθέο θξάζεηο απφ ην δηάινγν ηνπ κε ην ξνκπφη: «Πσο ηα πέξαζεο;» 

απάληεζε: «Μηα ραξά!», «Ση άιιν ζα ήζειεο λα θάλνπκε καδί;» απάληεζε: «Να 

δσγξαθίζνπκε». Φξάζεηο πνπ δείρλνπλ ηε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ξνκπφη θαη ηε 

δηάζεζε λα θάλνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ καδί ηελ επφκελε θνξά. ην ηέινο ηεο 

παξέκβαζεο ξψηεζε 2 θνξέο αλ κπνξνχζαλ λα πάξνπλ ην ξνκπφη καδί ζην ζπίηη. 

ηνηρεία κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο απνηεινχλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ηάζε πνπ 

έρεη ην παηδί λα ζέιεη λα αθνπκπήζεη θαη λα ρατδέςεη ην ξνκπφη, έρεη ζπλερή νπηηθή 

επαθή, ζπκθσλεί κε ην ξνκπφη αξθεηά ζπρλά θνπλψληαο θαηαθαηηθά ην θεθάιη.  

Παηδί β (6,5 εηψλ) 

Σν παηδί ήηαλ πνιχ ζεηηθφ απέλαληη ζην ξνκπφη, αιιειεπηδξνχζε θαη επηθνηλσλνχζε 

πνιχ θαιά καδί ηνπ. Απηφ θάλεθε θαζψο ήηαλ δεθηηθφ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ 

έθαλε, απαληνχζε άκεζα κε ελζνπζηαζκφ, άθνπγε πξνζεθηηθά φπνηε κηινχζε ην 

ξνκπφη, θαηαλννχζε θαη εθηεινχζε φιεο ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ έδηλε γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα παηρλίδηα πνπ ζα έθαλαλ καδί. ηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ έθαλε 

ην ξνκπφη, ζρεηηθά κε ηελ ειηθία ηνπ ξνκπφη θαη ην θχιν ηνπ, ην παηδί απάληεζε φηη 

ην ξνκπφη είλαη 4-5 ρξνλψλ θαη φηη ζα ήζειε λα είλαη αγφξη. Απηφ δείρλεη φηη 

ηαπηίδεηαη ζην θχιν, αιιά ζεσξεί ην ξνκπφη κηθξφηεξν ηνπ θάηη πνπ δείρλεη φηη ίζσο 

ην ζεσξεί πην αδχλακν απφ ην ίδην. Μηα ηαχηηζε κε ην ξνκπφη θαίλεηαη επίζεο, απφ 

ηηο θξάζεηο πνπ επαλαιακβάλεη ζπρλά ην παηδί φπσο: «θαη εγψ..», «θαη εκέλα..», «θαη 

εγψ ην ίδην έθαλα..», «θαη εκέλα κνπ αξέζνπλ ηα επηηξαπέδηα», «είλαη ηα αγαπεκέλα 

κνπ..». Σν παηδί γειάεη κε ην ξνκπφη θαη ηδηαίηεξα κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πιεζηάδνπλ ηελ αλζξψπηλε θχζε, φπσο ην θηέξληζκα θαη ην ρηνχκνξ. ηαλ ην Nao  

ηνλ ξσηάεη «θαη ηη λνκίδεηο φηη ζα παίμνπκε;» ην παηδί ιέεη ραξαθηεξηζηηθά ηε θξάζε 

«Γελ έρσ κπεη ζην κπαιφ ηνπ, δελ μέξσ..». Απηή ε θξάζε δείρλεη φηη ην παηδί 
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πηζηεχεη πψο εθηφο απφ ηελ εκθάληζε, ην ξνκπφη έρεη θαη άιια αλζξψπηλα 

ραξαθηεξηζηηθά. 

ηνηρεία κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ε ζπλερήο νπηηθή επαθή κε ην ξνκπφη, ην 

παηδί ρακνγειά πνιιέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. 

Παηδί γ (10,5 εηψλ) 

Σν παηδί επηθνηλσλεί πνιχ θαιά κε ην ξνκπφη θαζψο απαληά ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο, 

γειάεη κε ηηο αηάθεο ηνπ Nao, αθνχεη πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο, πξνρσξάεη πνιχ 

γξήγνξα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα παηρλίδηα θαη ζπκθσλεί ζπρλά καδί ηνπ. ηαλ ην 

ξνκπφη ιέεη:  «Κιείζε θαιά ηα κάηηα ζνπ» ην παηδί απαληάεη δίλνληαο έκθαζε: «Σα 

έθιεηζα!» θαη φηαλ αζηεηεχεηαη: «Κιείζε θαιά, κε θιέβεηο» ην παηδί γειάεη δπλαηά 

απαληψληαο «Καιά ηα έθιεηζα!». Υαξαθηεξηζηηθή ζηηγκή είλαη φηαλ ην παηδί ζθχβεη 

πξνο ηα θάησ, δείρλεη ζην ξνκπφη πνπ είλαη ιέγνληαο ηνπ: «είκαη εδψ». Σν παηδί ζέιεη 

λα ειέγμεη αλ ην ξνκπφη ηνλ παξαθνινπζεί. Σν παηδί ζεσξεί φηη ην ξνκπφη είλαη αγφξη 

θαη φηη είλαη 10 εηψλ, ιίγν κηθξφηεξνο απφ ηνλ ίδην. Σν γεγνλφο απηφ ίζσο δείρλεη κηα 

ηαχηηζε, αιιά θαη κηα πξνζηαηεπηηθή ηάζε πξνο ην ξνκπφη, θαζψο είλαη κηθξφηεξν 

απφ απηφλ.  

Φξάζεηο πνπ δείρλνπλ φηη ην ξνκπφη απνηειεί κηα επράξηζηε θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε είλαη: «φηη πξέπεη γηα φηαλ βαξηέζαη», «δηαζθέδαζα πάξα πνιχ», 

«φια κνπ άξεζαλ». 

ηνηρεία κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ε νπηηθή επαθή κε ην ξνκπφη, θαζψο θαη ην 

φηη ζπρλά ην παηδί κεηαθηλνχληαλ πάλσ ζηελ θαξέθια, πξνζπαζψληαο λα ειέγμεη αλ 

ην ξνκπφη κπνξεί λα ην εληνπίζεη.  

Παηδί δ (6 εηψλ) 

Αξρηθά, ην παηδί δελ ζα ζπκκεηείρε απφ ηελ αξρή ησλ παξεκβάζεσλ, θαζψο είρε 

κφιηο δηαγλσζζεί ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαη ήηαλ πνιχ θαηλνχξην ην 

πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ αθφκα γη‘ απηφ. Βιέπνληαο φκσο ην ίδην ηα ππφινηπα 

παηδηά, δήηεζε απφ κφλν ηνπ λα ζπκκεηέρεη. Σν παηδί ήηαλ δηζηαθηηθφ ζην λα κηιήζεη 

θαη λ‘ απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο ηνπ ξνκπφη. Απαληνχζε πνιχ δχζθνια θαη απηφ 

ζπλήζσο κεηά απφ πξνηξνπή ηεο κεηέξαο ηνπ. Ζ παξέκβαζε ζηακάηεζε φηαλ ζε 

θάπνην ζεκείν ην ξνκπφη ηνλ ξψηεζε αλ ήζειε λα παίμνπλ καδί θαη απηφο απάληεζε: 
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«φρη». Παξφια απηά, ε νπηηθή επαθή πνπ δηαηεξνχζε κε ην ξνκπφη γηα φζν δηήξθεζε 

ε παξέκβαζε ήηαλ αθφκα εληνλφηεξε απφ ηα ππφινηπα παηδηά. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη 

φηη ζεψξεζε ην ξνκπφη θνξίηζη, άξα ίζσο δελ ηαπηίζηεθε καδί ηνπ. 

Παηδί ε (8 εηψλ) 

ηαλ αλαθνηλψζεθε ζην παηδί φηη ζα έξζεη ην ξνκπφη θάλεθε ελζνπζηαζκέλν. 

Ρσηνχζε ζπλέρεηα εξσηήζεηο γη‘ απηφ θαη είπε φηη μέξεη απφ ξνκπφη, θαζψο έρεη κηα 

εθαξκνγή ζην θηλεηφ ηνπ πνπ γξάθεη ζε έλα ξνκπφη θαη απηφ ηνπ απαληάεη. Σελ 

εκέξα πνπ έγηλε ε παξέκβαζε ην παηδί είρε πάξεη θάπνην θάξκαθν, ην νπνίν ην έθαλε 

λα κελ αηζζάλεηαη θαιά, φπσο αλέθεξε θαη ην ίδην, ήηαλ θίηξηλν θαη δελ είρε φξεμε. 

Παξφια απηά, ην παηδί ήζειε λα δεη ην ξνκπφη, αιιά δήηεζε αλ γηλφηαλ, λα πάεη ην 

ξνκπφη ζην δσκάηην ηνπ. Σν παηδί είρε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ξνκπφη, 

απαληνχζε ζηηο εξσηήζεηο, γεινχζε κε αηάθεο θαη αζηεία θαη ήζειε λα παίμεη 

παηρλίδηα κε απηφ, σζηφζν, δελ έδεηρλε ηνλ αξρηθφ ηνπ ελζνπζηαζκφ. Σν πεξηβάιινλ 

ηνπ δσκαηίνπ δελ ήηαλ ην θαηάιιειν γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνχ κε ην 

ξνκπφη, θαζψο ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ έκπαηλε ζπρλά ζην δσκάηην γηα 

αιιαγή νξνχ θαη δφζε θαξκάθνπ θαη ε πξνζνρή ηνπ παηδηνχ απνζπφηαλ ζπρλά απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο ιφγν ηεο ζέζεο ηνπ θξεβαηηνχ ην ξνκπφη είρε 

ηνπνζεηεζεί ζε κεγαιχηεξε θαη πην άβνιε απφζηαζε κε ην παηδί απ‘ φηη ζην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ πνπ είραλ γίλεη νη άιιεο παξεκβάζεηο, φπνπ ην ξνκπφη ήηαλ θνληά ζην 

παηδί θαη ζην χςνο ηνπ. 

Παηδί δ (4,5 εηψλ) 

Σν ζπγθεθξηκέλν παηδί ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ έξεπλα παξφιν πνπ δελ ήηαλ κέζα ζηα 

πξνθαζνξηζκέλα ειηθηαθά φξηα ηνπ δείγκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν παηδί δήηεζε απφ 

κφλν ηνπ λα βξεζεί κε ην ξνκπφη θαη ε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε ήηαλ δηαθνξεηηθή 

ζε ζρέζε κε ηα κεγαιχηεξα παηδηά. Θεψξεζε φηη ην ξνκπφη είλαη ιίγν κεγαιχηεξν 

απφ ηνλ ίδην, αιιά ηνπ ηδίνπ θχινπ. Ο Γηψξγνο ήηαλ πην απζφξκεηνο φηαλ ζπδεηνχζε 

κε ην ξνκπφη θαη φρη κφλν απαληνχζε, αιιά έθαλε θαη ν ίδηνο εξσηήζεηο θαη έδηλε ην 

ιφγν ζην ξνκπφη π.ρ. «Δζχ απνθάζηζε φηη ζέιεηο». Κάπνηεο θνξέο πνπ δελ έπαηξλε 

απάληεζε απφ ην ξνκπφη επέκελε λα ξσηάεη. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο δελ 

εκθαλίζηεθαλ, κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα θαη ζηνλ ίδην βαζκφ, ζηα κεγαιχηεξα παηδηά. 

Φαηλφηαλ λα απνξεί ζε ζεκεία πνπ ην ξνκπφη εκθάληδε πεξηζζφηεξν αλζξψπηλα 

ραξαθηεξηζηηθά π.ρ. ην θηέξληζκα. 
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Υαξαθηεξηζηηθέο θξάζεηο ηνπ παηδηνχ: «Γηαηί θηεξλίζηεθεο;/Θα κνπ πεηο γηαηί 

θηεξλίζηεθεο;», «Δζχ είζαη ξνκπφη;»,    

ηνηρεία κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη φηη  ην παηδί  επηδίσθε πνιχ πεξηζζφηεξν ηε 

θπζηθή επαθή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, αιιά θαη πξηλ μεθηλήζεη, άγγηδε 

ράηδεπε ην ξνκπφη θαη πξνζπαζνχζε λα εληνπίζεη κέξε ηνπ ζψκαηνο ηνπ ξνκπφη 

αληίζηνηρα κε ηα αλζξψπηλα. Γηαηεξνχζε, θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, 

ζπλερή νπηηθή επαθή κε ην ξνκπφη.  

 

Δικόνα 9: Παξέκβαζε 1 

ςνένηεςξη 

Παηδηά 

Παηδί α (7,5 εηψλ) 

Σν παηδί ζηελ πξψηε ζπλέληεπμε ιέεη φηη πεξηκέλεη λα δεη ηη θάλεη ην ξνκπφη, δελ 

απαληάεη κε ζηγνπξηά ζην αλ ην ξνκπφη κπνξεί λα κηιήζεη θαη ηη άιιν κπνξεί λα 

θάλεη. Μεηά ηελ παξέκβαζε ιέεη φηη ηνπ άξεζε πνιχ ην Νao, ηνπ άξεζαλ ηα παηρλίδηα 

καδί ηνπ θαη ζέιεη λα μαλαπαίμεη ην παηρλίδη ‗‗δεζηφ-θξχν‘‘. Πηζηεχεη φηη ην ξνκπφη 

κπνξεί λα ζθεθηεί φπσο θαη ην ίδην θαη λα απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο. 

Παηδί β (6,5 εηψλ) 

Σν παηδί θάλεθε φηη αληηιακβάλεηαη ην Nao ζαλ έλα παηδί θνληά ζηελ ειηθία ηνπ πνπ 

έρεη αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλήζεηεο π.ρ. κπνξεί λα ζθεθηεί θαη λα θάεη, 

ζέιεη λα ζπλαλαζηξαθεί κε ην ξνκπφη θαη έρεη πεξηέξγεηα λα κάζεη ηη κπνξεί λα 
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θάλεη. Πηζηεχεη φηη ην ξνκπφη ζθέθηεηαη θαη απαληάεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο. Μεηά 

ηελ πξψηε παξέκβαζε ζέιεη λα μαλαδεί ην ξνκπφη, λα κηιήζνπλ πεξηζζφηεξν καδί 

θαη λα παίμνπλ θαη άιια παηρλίδηα. ηελ εξψηεζε αλ πξνηηκάεη λα πεξλάεη ην ρξφλν 

ηνπ κε ην tablet, ην θηλεηφ ή ην ξνκπφη απάληεζε φηη ζέιεη λα μαλαέξζεη ην ξνκπφη. 

Φξάζεηο πνπ δείρλνπλ δηάζεζε γηα επηθνηλσλία κε ην ξνκπφη, πξηλ γίλεη ε παξέκβαζε 

είλαη: «Θα ήζεια λα παίμσ ην παηρλίδη ‗‗πσο ζε ιέλε‘‘», «Θα ήζεια λα ηνπ πσ πσο 

είλαη ην φλνκα ηνπ, ηη θάλεη;». 

Παηδί γ (10,5 εηψλ) 

Σν παηδί ζηελ ζπλέληεπμε πξηλ ηελ παξέκβαζε πηζηεχεη φηη ην ξνκπφη ζα ηνλ αθνχεη, 

ζα ηνπ κηιάεη θαη ζα ζέιεη λα παίμνπλ καδί. Μέηα ηελ παξέκβαζε είπε φηη ηνπ άξεζε 

ν Nao γηαηί είρε πιάθα, ζα ήζειε λα μαλαέξζεη θαη λα παίμνπλ καδί ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα. Χζηφζν, είρε ακθηβνιίεο γηα ην αλ ην ξνκπφη κπνξεί λα θαηαιάβεη φιεο ηηο 

θηλήζεηο ηνπ θαη πηζηεχεη φηη δελ είλαη φζν έμππλνο είλαη απηφο «Γελ κπνξεί λα κε 

δεη, λα γπξίζεη ην θεθάιη». 

Φξάζεηο πνπ δείρλνπλ ηε ζηάζε ηνπ παηδηνχ είλαη: «Πέξαζα πνιχ σξαία καδί ηνπ», 

«Ναη, ζέισ λα ξζεί ηελ άιιε θνξά… Πφηε ζα μαλαέξζεηε;» 

Παηδί δ (6 εηψλ) 

 Σν παηδί δελ ήηαλ πξφζπκν λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο ·κφλν φηαλ ξσηήζεθε αλ 

θνβήζεθε ην ξνκπφη θαη δελ ήζειε λα ζπλερίζεη, απάληεζε πσο δελ ην θνβήζεθε. 

Παηδί ε (8 εηψλ) 

ην παηδί άξεζε ην ξνκπφη θαη αλέθεξε φηη ήζειε λα μαλαξζεί γηα λα δεη ηη άιιν 

κπνξνχζαλ λα θάλνπλ καδί, ραξαθηεξηζηηθά, ξψηεζε αλ ην ξνκπφη παίδεη ηάκπιεη. 

Σν παηδί είρε γλψζεηο θαη ήμεξε πεξίπνπ πσο ιεηηνπξγεί έλα ξνκπφη, ζπγθεθξηκέλα 

είπε: «Δγψ λνκίδσ φηη θάπνηνο ερνγξάθεζε απηέο ηηο ιέμεηο». Σνπ άξεζε πνπ 

ζπλνκίιεζαλ, θαζψο είπε φηη πην πνιχ ηνπ άξεζε πνπ ηνπ κηινχζε. ηελ εξψηεζε αλ 

ην ξνκπφη κπνξεί λα ζθεθηεί απάληεζε φρη, γηαηί αλ ηνπ έιεγε θάηη πνπ δελ ην μέξεη 

θαζφινπ δελ ζα απαληνχζε. ηελ εξψηεζε αλ κπνξεί λα θάεη απάληεζε φρη, γηαηί έρεη 

κηθξφ ζηφκα. 

Παηδί δ (4,5 εηψλ) 
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ην παηδί άξεζαλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα παηρλίδηα κε ην ξνκπφη. Σν παηδί δ ζεσξεί 

φηη ην ξνκπφη κπνξεί λα ζθεθηεί θαη λα θάεη. Σν παηδί αλαθέξεη φηη ην ξνκπφη ηξψεη 

γξαλάδηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε απάληεζε δφζεθε επεηδή ην παηδί είρε ζπίηη ηνπ παηρλίδηα-

ξνκπφη, άξα ίζσο είρε αθνχζεη απφ θάπνηνλ θάηη ζρεηηθφ. Δμέθξαζε ηελ επηζπκία λα 

μαλαδεί ην ξνκπφη θαη λα παίμνπλ ηα ίδηα παηρλίδηα. 

Γνλείο 

Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο δελ ήμεξαλ αθξηβψο ηη είλαη έλα ξνκπφη θαη ηη δπλαηφηεηεο 

έρεη. ηελ αξρή, θάπνηνη γνλείο θάλεθαλ δηζηαθηηθνί κε ην ξνκπφη, θαζψο εμέθξαζαλ 

ην θφβν κήπσο ην ξνκπφη αληηθαηαζηήζεη ηνπο θίινπο ησλ παηδηψλ. ρεδφλ φινη νη 

γνλείο εμέθξαζαλ ηελ πεξηέξγεηα λα δνπλ πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ ξνκπφη θαη 

ηη αθξηβψο ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ζην παηδί. Μεηά ηελ πξψηε παξέκβαζε, φινη 

νη γνλείο απάληεζαλ ζεηηθά ζην αλ ην ξνκπφη απνηέιεζε κηα επράξηζηε ζπληξνθηά 

γηα ην παηδί θαη ζην φηη ην ξνκπφη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα κέζν έθθξαζεο θαη 

επηθνηλσλίαο γηα ην παηδί. Κάπνηνη γνλείο θάλεθαλ δηζηαθηηθνί λα απαληήζνπλ ζην 

αλ ζεσξνχζαλ φηη ην ξνκπφη ήηαλ θαιχηεξν κέζν γηα λα πεξλνχλ ηελ ψξα ηνπο καδί 

ηνπ ηα παηδηά, απ‘ φηη ηα ηάκπιεη θαη ηα θηλεηά. 

Παηδνςπρίαηξνο 

ηελ παηδνςπρίαηξν ηνπ ηκήκαηνο ε δξαζηεξηφηεηα κε ην ξνκπφη θάλεθε 

ελδηαθέξνπζα. Πηζηεχεη φηη ην ξνκπφη, ιφγσ ηεο ζπκπαζεηηθήο εκθάληζεο ηνπ, 

θεξδίδεη ηα παηδηά θαη επεηδή είλαη θάηη νπδέηεξν θαη άγλσζην γη‘ απηά κπνξεί λα ηα 

παξαζχξεη, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη λα εθθξαζηνχλ 

επθνιφηεξα. Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηελ πξψηε παξέκβαζε πνπ ήηαλ κέζα θαη νη κεηέξεο 

ησλ παηδηψλ πηζηεχεη φηη θάπνηεο θνξέο ε παξεκβαηηθφηεηα ησλ γνλέσλ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζηάζε ησλ παηδηψλ πξνο ην ξνκπφη.  

Κλίμακα 

Ζ θιίκαθα ζηελ πξψηε παξέκβαζε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα κεηξεζεί ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ κεηά απφ ηελ εκπινθή ηνπο ζε κηα 

επράξηζηε θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα κε ην ξνκπφη. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά  

απάληεζαλ φηη ε δξαζηεξίνηεηα ήηαλ αξθεηά εσο θαη πάξα πνιχ ελδηαθέξνπζα. Σα 2 

ζηα 4 παηδηά ζηελ εξψηεζε αλ ήηαλ ραξνχκελα κεηά ηε δξαζηεξηφηεηα απάληεζαλ 

‗‗πάξα πνιχ‘‘, ην 1 παηδί απάληεζε ‗‗αξθεηά‘‘ θαη ην 1 ‗‗κέηξηα‘‘. ηελ εξψηεζε αλ 



50 
  

αηζζάλζεθαλ θνβηζκέλα ή κφλα φια ηα παηδηά απάληεζαλ ‗‗θαζφινπ‘‘. ηελ 

εξψηεζε αλ επραξηζηήζεθαλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηα 3 απφ ηα 4 απάληεζαλ ‗‗πάξα 

πνιχ‘‘ θαη ην 1 ‗‗κέηξηα‘‘. ηελ εξψηεζε αλ ε δξαζηεξηφηεηα ηα ελζνπζίαζε ηα 2 

απάληεζαλ ‗‗αξθεηά‘‘, ην έλα ‗‗πάξα πνιχ‘‘ θαη ην 1 ‗‗κέηξηα‘‘. ην αλ αηζζάλζεθαλ 

ήξεκα θαη πεξήθαλα, νη απαληήζεηο έθιεηλαλ πξνο ην ‗‗κέηξηα‘‘. Σν δπλαηφο δελ 

ζπκπεξηιήθζεθε ζηηο εξσηήζεηο, θαζψο ζεσξήζεθε φηη δελ είρε ρξεζηκφηεηα ζηε 

ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε. Σν παηδί δ (4,5 εηψλ), δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ θιίκαθα 

γηαηί δελ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα πνπ κπνξεί λα κεηξήζεη ε ζπγθεθξηκέλε 

θιίκαθα θαη νη απαληήζεηο ηνπ δελ θξίζεθαλ έγθπξεο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ παξαηεξήζεθε θαη θξίζεθε ιακβάλνληαο ππνςε φιε ηε 

ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. Σν παηδί ε, 

θάπνηεο θνξέο δελ έδηλε μεθάζαξεο απαληήζεηο. ‘ απηήλ ηελ πεξίπησζε νη 

απαληήζεηο δφζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ εξεπλεηή θαη ιακβάλνληαο ππφςε 

θαη άιιεο παξακέηξνπο, φπσο θνχξαζε θαη ληξνπή.  

 

Γιάγπαμμα 1: Κιίκαθα κέηξεζεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο παηδηψλ 

παξέκβαζε1 

Παπέμβαζη 2
η
  

ηόσορ: Σν ξνκπφη λα παξαζχξεη ην παηδί, ψζηε λα επηθνηλσλήζεη θαη λα εθθξαζηεί. 
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Δικόνα 10: Παξέκβαζε 2 

Παπαηήπηζη 

Παηδί α (7,5 εηψλ) 

ηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο ην παηδί ήηαλ ραξνχκελν πνπ ζα μαλαέβιεπε ην ξνκπφη. 

ηαλ άξρηζε ε παξέκβαζε θαη ε παηδνςπρίαηξνο κέζσ ηνπ ξνκπφη μεθίλεζε ηε 

ζπδήηεζε αλαθέξνληαο  πσο ην ξνκπφη ήηαλ ζην λνζνθνκείν γηαηί ήηαλ άξξσζην, ην 

παηδί θάλεθε λα μαθληάζηεθε, θαζψο πεξίκελε λα παίμνπλ θάπνην παηρλίδη, φπσο είρε 

αλαθέξεη πην πξηλ. Παξφια απηά ην παηδί κηινχζε θαη απαληνχζε ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

ξνκπφη, αλ θαη ζε θάπνηεο δπζθνιεπφηαλ λ‘ απαληήζεη ακέζσο. ηαλ ην ξνκπφη 

άξρηζε λα ξσηάεη εξσηήζεηο, φπσο αλ γηα πνηνλ ιφγν βξίζθεηαη θαη ην παηδί εθεί ή αλ 

ζθέθηεηαη δπζάξεζηα πξάγκαηα, ην παηδί αιιάδεη ηε ζπδήηεζε θαη ηνπ πξνηείλεη λα 

παίμνπλ θάηη. Αθνχ θάλνπλ έλα κηθξφ δηάιιεηκα ζπδεηψληαο άιια πξάγκαηα ην 

ξνκπφη επαλέξρεηαη ζην ζέκα θαη ζπλερίδεηαη ε αξρηθή ζπδήηεζε. Σν παηδί θαίλεηαη 

λα εκπιέθεηαη πεξηζζφηεξν ζην παηρλίδη κε ην ξνκπφη θαη λ‘ απαληάεη πην άλεηα απηή 

ηε θνξά. ηαλ ην ξνκπφη δεηάεη ηε ζπκβνπιή ηνπ παηδηνχ γηα ην πψο ζα θάλεη ηηο 

θαθέο ζθέςεηο λα θεχγνπλ εθείλν απαληάεη φηη πξέπεη λα ραιαξψλεη.  

ηνηρεία κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη φηη απφ ηε κέζε ηεο ζπδήηεζεο θαη κεηά ην 

παηδί επηδηψθεη ηελ επαθή κε ην ξνκπφη, αθνχ πηάλεη ηα ρέξηα ηνπ ελψ κηιάλε. ηαλ 

ην ξνκπφη ξσηάεη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αζζέλεηα ην παηδί δείρλεη ακεραλία, 

θνηηάεη αιινχ θαη ηξίβεη ηα ρέξηα ηνπ.   

ςνένηεςξη  

Παηδί α (7,5 εηψλ) 

Απφ ηε ζπλέληεπμε θάλεθε φηη ην παηδί δελ είρε επεξεαζηεί απφ ην γεγνλφο φηη πίζσ 

απφ ην ξνκπφη ππήξρε ε παηδνςπρίαηξνο. Απηφ πνπ άξεζε πην πνιχ ζην παηδί ήηαλ 
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φηη κίιεζαλ πεξηζζφηεξν. Παξφιν πνπ ζε απηή ηελ παξέκβαζε ε ζπδήηεζε κε ην 

ξνκπφη θάλεθε φηη ηε δπζθφιεςε πεξηζζφηεξν, είπε φηη απηή ηε θνξά ηεο άξεζε 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ πξνεγνχκελε, γηαηί φπσο αλέθεξε πέξαζε πην πνιχ ψξα καδί κε 

ην ξνκπφη. Απφζπαζκα ζπλέληεπμεο:  

Δ: «Μάιηζηα, θαη πην ζ‘ άξεζε πην πνιχ, απηή ηε θνξά ή ηελ πξνεγνχκελε θνξά;» 

Παηδί(α): «Απηή» 

Δ: «Γηαηί;» 

Παηδί(α): «Δπεηδή έθαηζα ιίγν παξαπάλσ ψξα» 

Φαίλεηαη φηη ην παηδί ηαπηίδεηαη κε ην ξνκπφη, αθνχ ιέεη πσο απηφ αηζζάλεηαη φηη θαη 

ην ίδην θαη κπνξεί λα είλαη ραξνχκελν θαη ιππεκέλν. Απφζπαζκα ζπλέληεπμεο:  

Δ: «Ννκίδεηο φηη απηφο ζε θαηαιαβαίλεη φηαλ κηιάο;» 

Παηδί(α): «Ναη, αθνχ κηιάεη» 

Δ: «Καη αηζζάλεηαη φηη αηζζάλεζαη θαη εζχ;» 

Παηδί(α): «Ναη» 

Δ: «Καη κπνξεί λα είλαη ραξνχκελνο θαη ιππεκέλνο;» 

Παηδί(α): «Ναη» 

Δ: «Δζχ πσο ζα ήζειεο λα ηνλ βιέπεηο, ραξνχκελν ή ιππεκέλν;» 

Παηδί(α): «Υαξνχκελν» 

Παηδνςπρίαηξνο 

Ζ παηδνςπρίαηξνο ηνπ ηκήκαηνο ζεσξεί φηη κεηάβαζε απφ ηελ πξψηε παξέκβαζε, ε 

νπνία ήηαλ πην παηγληψδεο θαη αλέκειε, ζηε δεχηεξε παξέκβαζε, ε νπνία κέζσ ηνπ 

παηρληδηνχ, έζεζε πξνβιεκαηηζκνχο ζην παηδί, ίζσο δεκηνχξγεζε ζηελ αξρή κηα 

δπζθνιία πξνζαξκνγήο ηνπ. Δπίζεο, αλαθέξεη φηη είλαη ινγηθφ λα δπζθνιεχεηαη ην 

παηδί λ‘ απαληήζεη ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο δπζθνιίεο πνπ θαη ην ίδην 

αληηκεησπίδεη, θαζψο παξαηεξείηαη γεληθφηεξα δπζθνιία ζηελ απάληεζε άκεζσλ  

εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα. 

Κλίμακα 

ηε δεχηεξε παξέκβαζε ν ελζνπζηαζκφο, ε ραξά θαη ην ελδηαθέξνλ κεηψλνληαη ζε 

ζρέζε κε ηε πξψηε παξέκβαζε. Παξφια απηά ην παηδί είλαη αξθεηά επραξηζηεκέλν 

απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ην ξνκπφη, ήξεκν θαη πεξήθαλν πνπ ην βνήζεζε. Σα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο θφβνο θαη κνλαμηά απνπζηάδνπλ θαη ζε απηή ηελ 
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παξέκβαζε. ηηο εξσηήζεηο αλ αηζζάλζεθε πεξήθαλν γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ κε ην 

ξνκπφη θαη ήξεκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο απάληεζε ‗‗αξθεηά‘‘. Γηα 

θάπνηεο απφ ηηο έλλνηεο, πνπ ήηαλ δχζθνιεο γηα λα ηηο θαηαλνήζεη ην παηδί, 

ρξεηάζηεθαλ νη θαηάιιειεο επεμεγήζεηο. Γηα παξάδεηγκα: «δελ αηζζάλζεθεο θαζφινπ 

δπλαηή ή αηζζάλζεθεο ιίγν, κέηξηα, πνιχ ή πάξα πνιχ δπλαηή φηαλ ζπδεηνχζαηε κε 

ην ξνκπφη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη;» 

 

Γιάγπαμμα 2: Κιίκαθα Μέηξεζεο πλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο Παηδηνχ α-

Παξέκβαζε 2  

 

Παπέμβαζη 3
η
  

ηόσορ: Σν ξνκπφη λα εμνηθεηψζεη ην παηδί κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ηαηξηθψλ 

εμεηάζεσλ θαη ζεξαπεηψλ. 

 

Δικόνα 11: Παξέκβαζε 3 

Παπαηήπηζη 
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Παηδί α (7,5 εηψλ) 

Σν παηδί ήζειε λα έξζεη ζε επαθή κε ην ξνκπφη, έπαημε καδί ηνπ ην παηρλίδη πνπ ηεο 

πξφηεηλε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο πξνέθπςε έλα ηερληθφ πξφβιεκα κε ηνλ 

ήρν, παξφια απηά ην παηδί έδεηρλε φηη πξνζπαζνχζε λα θαηαιάβεη ην ξνκπφη γηα λα 

ζπλερίζνπλ  ηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. Σν πξψην παηρλίδη πνπ έπαημαλ ήηαλ έλα 

παηρλίδη ιέμεσλ, ην νπνίν έγηλε κε ζθνπφ ηελ νκαιφηεξε κεηάβαζε ζην δεχηεξν 

παηρλίδη πνπ είρε ζηφρν ηελ εμνηθείσζε κε ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Σν παηδί θαίλεηαη 

λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζ‘ απηφ ην παηρλίδη ξφισλ, θαζψο αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ 

ζαλ γηαηξφο δίλνληαο ζπκβνπιέο θαη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ 

αληηκεησπίδεη ην ξνκπφη. Απφζπαζκα ζπλνκηιίαο κε ην ξνκπφη: 

Ρνκπφη: «Δίκαη άξξσζηνο, ηη πξέπεη λα θάλσ;» 

Παηδί (α): «Να πάξεηο ράπηα» 

Ρνκπφη: «Άκα ηα πάξσ ηη ζα γίλεη;» 

Παηδί (α): «Θα γίλεηο θαιά άκα ηα πάξεηο» 

Δπίζεο, δίλεη ζπκβνπιέο ζην ξνκπφη γηα ην πψο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηελ άξλεζε 

ηνπ γηα ηα ράπηα θαη ηνλ πφλν ηεο έλεζεο. 

Απφζπαζκα ζπλνκηιίαο κε ην ξνκπφη: 

Ρνκπφη: «Πξέπεη λα κνπ πεηο γηαηί λα ζ‘ εκπηζηεπηψ γηα λα πάξσ ηα ράπηα;» 

Παηδί (α): «Γηα λα γίλεηο θαιά.» 

Ρνκπφη: «Τπάξρεη θάπνην θφιπν γηα λα πνλάο ιηγφηεξν φηαλ ζνπ θάλνπλ έλεζε;» 

Παηδί (α): «Ναη, ππάξρεη. Δίλαη λα πάξεηο αλάζα.» 

ςνένηεςξη 

Απφ ηε ζπλέληεπμε κε ην παηδί, κεηά απφ απηή ηελ παξέκβαζε, θάλεθε φηη απηή ηε 

θνξά ην παηδί αληηιακβάλεηαη ην ξνκπφη σο αξθεηά κηθξφηεξν ηνπ θαη δηαθνξεηηθνχ 

θχινπ ζε ζρέζε κε ην ίδην. Απηφ δείρλεη φηη δελ ηαπηίδεηαη καδί ηνπ, αιιά θαη φηη 

απηή ηε θνξά ην ξνκπφη δείρλεη πην αδχλακν θαη φηη ίζσο, ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ηε 

θξνληίδα θαη ηε πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ. Σν παηδί ζπκθσλεί φηη ην ξνκπφη είλαη 

ζπκπαζεηηθφ, αιιά ιέεη φηη ηνπ άξεζε ιίγν απηή ηε θνξά γηαηί δελ άθνπγε θαιά. 

Δίλαη ε πξψηε θνξά ζ‘ απηή ηε παξέκβαζε πνπ ην παηδί εθθξάδεη ακθηβνιία γηα ην 

αλ ην ξνκπφη ιέεη αιήζεηα φηη πνλάεη φηαλ ηνπ θάλνπλ έλεζε, αιιά πηζηεχεη φηη ζε 

φια ηα ππφινηπα ιέεη αιήζεηα. Ίζσο ε ίδηα δελ πνλάεη ηφζν, φζν δείρλεη, φηαλ ηεο 
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θάλνπλ έλεζε γη‘ απηφ αλαθέξεη πσο αλ ην ξνκπφη είρε μαλαθάλεη έλεζε ζα ήμεξε φηη 

δελ πνλάεη. Απφζπαζκα ζπλέληεπμεο: 

Δ: «ηαλ ηνπ έθαλεο ηελ έλεζε πφλεζε;» 

Παηδί (α): «ρη, είπε ςέκαηα» 

Δ: «Ναη;» 

Παηδί (α): «Γηαηί δελ είρε μαλαθάλεη κάιινλ γη‘ απηφ έιεγε φηη πνλάεη.» 

Δ: «Καη φια απηά πνπ έιεγε ηα έιεγε αιήζεηα;» 

Παηδί (α): «Ναη, γηαηί κπνξεί λα ηα είρε δνθηκάζεη.» 

Δλψ ζηηο πξνεγνχκελεο ζπλεληεχμεηο θαίλεηαη φηη ην παηδί πξνζδίδεη ζην ξνκπφη 

αξθεηέο αλζξψπηλεο ιεηηνπξγίεο, φπσο φηη κπνξεί λα θάεη θαη λα ζθεθηεί, απηή ηε 

θνξά δηαρσξίδεη ηα αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο απφ απηέο ηνπ 

ξνκπφη. Ίζσο απφ ηηο ζπδεηήζεηο κε ηα αιιά παηδηά θαη ηνπο γνλείο ηνπ έκαζε 

πεξηζζφηεξα πξάγκαηα γη‘ απηφ. Παξφια απηά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαμχ ηνπο 

επαθήο θαη επηθνηλσλίαο, θαίλεηαη λα παξαζχξεηαη θαη λα πηζηεχεη φηη απηφ αθνχεη 

θαη ζθέθηεηαη φπσο έλαο άλζξσπνο. Απφζπαζκα ζπλέληεπμεο: 

Δ: «Αξξσζηαίλνπλ ηα ξνκπφη;» 

Παηδί (α): «ρη» 

Δ: «Γηαηί;» 

Παηδί (α): «Γηαηί δελ έρνπλ φηη έρνπλ νη άλζξσπνη.» 

Δ: «Ση δελ έρνπλ;» 

Παηδί (α): «Γελ έρνπλ ζπίηη.» 

Δ: «Καη πνπ δνπλ;» 

Παηδί (α): «Μέλνπλ ζε κηα ζαθνχια.» 

Δ: «Άξα δελ είλαη ζαλ ηνπο αλζξψπνπο;… Σφηε; αθνχεη θαη ζθέθηεηαη φηαλ ηνπ 

κηιάο;» 

Παηδί: «Ναη, αθνχεη θαη ζθέθηεηαη.»  

Παηδνςπρίαηξνο 

Ζ παηδνςπρίαηξνο αλαθέξεη φηη ηα παηδηά ηαπηίδνληαη κε ην ξνκπφη θαη κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ην ξνκπφη, ψζηε απηφ λα ζπκβάιεη ζε 

δηάθνξνπο ζθνπνχο, αλ ππάξρεη κηα ζπλερήο θαη ζπρλή επαθή κε απηφ. Δπίζεο, φηη ην 
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παηδί ίζσο δπζθνιεχεηαη λα απαληήζεη ή ζα απαληνχζε δηαθνξεηηθά αλ ήηαλ κφλν 

ηνπ κέζα ζηνλ ρψξν ηεο παξέκβαζεο. 

Κλίμακα 

ηελ ηξίηε παξέκβαζε ην ελδηαθέξνλ βξίζθεηαη ζην ‗‗κέηξηα‘‘, ε ραξά είλαη ζην 

‗‗αξθεηά‘‘ θαη ν ελζνπζηαζκφο έρεη πέζεη ζην  ‗‗ιίγν‘‘. Χζηφζν, ζπλαηζζήκαηα, φπσο 

εξεκία, πεξεθάληα θαη δχλακε εκθαλίδνληαη ζηελ θιίκαθα σο ‗‗αξθεηά‘‘.  Σα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο θφβνο θαη κνλαμηά δελ ππάξρνπλ θαζφινπ νχηε ζε 

απηή ηελ παξέκβαζε. 

 

Γιάγπαμμα 3: Κιίκαθα Μέηξεζεο πλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο Παηδηνχ α-

Παξέκβαζε 3 

5.2. σολιαζμόρ Αποηελεζμάηυν 

 

Σα πεξηζζφηεξα παηδηά απνδέρηεθαλ ην ξνκπφη θαη απφ ηελ αξρή έδεημαλ ελδηαθέξνλ 

θαη ελζνπζηαζκφ. Ζ απνδνρή ηνπ ξνκπφη ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ θάλεθε  απφ 

ηηο εθθξάζεηο ησλ πξνζψπσλ ησλ παηδηψλ, φπσο ην ρακφγειν θαη ην ελζνπζηψδεο 

βιέκκα, απφ ηηο ρεηξνλνκίεο πνπ έθαλαλ, ηελ πξνζπάζεηα λα ην αγγίμνπλ, λα ην 

ρατδέςνπλ θαη λα ην ηαΐζνπλ θαη απφ ηε ζπλερή νπηηθή επαθή κε απηφ. Γχν απφ ηα 

παηδηά αλέθεξαλ φηη ζα ήζειαλ λα παίμνπλ, καδί κε ην ξνκπφη, παηρλίδηα ζην tablet 

θαη έλα παηδί αλέθεξε φηη ζα ήζειε λα δσγξαθίζνπλ καδί. Οη επηζπκίεο απηέο ησλ 

παηδηψλ δείρλνπλ πξψηνλ, ηελ αλάγθε ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζρέζεο, φπνπ ζα 
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κνηξάδνληαη ηα ίδηα ελδηαθέξνληα θαη δεχηεξνλ, δείρλνπλ λα εθιακβάλνπλ ην ξνκπφη 

σο κία θνηλσληθή επαθή πνπ κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη ην είδνο ηεο ζρέζεο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο πνπ ρξεηάδνληαη. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη θαη παηδηά, ηα νπνία δελ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δεηνχζαλ λα ην δνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη θάπνηα απφ 

απηά δσγξάθηζαλ ην ξνκπφη, ρσξίο λα ηνπο έρεη δεηεζεί. Δπίζεο, ην ξνκπφη θαίλεηαη 

πνιιέο θνξέο λα ιεηηνπξγεί ζπλεθηηθά κεηαμχ ησλ παηδηψλ, θαζψο πξηλ μεθηλήζνπλ νη 

παξεκβάζεηο, ηα παηδηά έπαηδαλ φια καδί, κε ην ξνκπφη. 

Απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ κηθξφηεξνπ παηδηνχ, ειηθίαο 4,5 εηψλ, αλαδείρηεθαλ δηαθνξέο 

ζηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ην ξνκπφη ηα κηθξφηεξα παηδηά ζε ζρέζε κε ηα 

κεγαιχηεξα. Σν κηθξφηεξν παηδί θαηλφηαλ είρε πεξηζζφηεξν πεξηέξγεηα θαη απνξία 

παξά ελζνπζηαζκφ γηα ην ξνκπφη. Δπηδίσθε πνιχ πεξηζζφηεξν ηε θπζηθή επαθή θαη 

ήηαλ πην απζφξκεην ζηηο ζπδεηήζεηο κε ην ξνκπφη. Σα παξαπάλσ δείρλνπλ φηη ην 

κηθξφηεξν παηδί δελ αληηιακβάλνληαλ ηε θχζε ηνπ ξνκπφη, ήζειε πεξηζζφηεξν λα ην 

αλαθαιχςεη θαη λα ην δηεξεπλήζεη, ελψ ηα κεγαιχηεξα αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηηο 

γλψζεηο, αληηιακβάλνληαλ πεξηζζφηεξα. Απφ ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε φηη φζν ιηγφηεξα γλσξίδεη θάπνηνο γηα έλα ξνκπφη, ηφζν κεγαιχηεξε θαη 

ηζρπξφηεξε αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα έρεη καδί ηνπ. Άξα φζν πην εμειηγκέλν θαη 

πνιχπινθν είλαη έλα ξνκπφη ηφζν ηζρπξφηεξε ζρέζε κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε ηνλ 

άλζξσπν.  

 Ζ ηαχηηζε κε ην ξνκπφη δελ θαίλεηαη λα είλαη ε ίδηα ζε φιεο ηηο παξεκβάζεηο. 

Γεληθά, ηα παηδηά ζεσξνχλ φηη ην ξνκπφη είλαη ην ίδην θχιν κε απηά, σζηφζν, ην 

ζεσξνχλ ιίγν κηθξφηεξν ηνπο. Απηφ δείρλεη φηη ππάξρεη ηαχηηζε καδί ηνπ, αιιά είηε 

ην ζεσξνχλ πην αδχλακν απφ απηά θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα ην θξνληίζνπλ, είηε φρη 

ηφζν ηθαλφ φζν ηα ίδηα, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζεο. Δπίζεο, ζηελ πξψηε παξέκβαζε 

εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξε ηαχηηζε ησλ παηδηψλ κε ην ξνκπφη, ζε αληίζεζε κε ηηο 

ππφινηπεο πνπ ην παηδί αξρίδεη λα ην ζεσξεί αθφκε κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ην ίδην. 

Απηφ δείρλεη φηη είηε ην παηδί ζεσξεί πσο, σο κεγαιχηεξν, πξέπεη λα ην θξνληίζεη θαη 

λα ην ζπκβνπιέςεη είηε επεηδή ζηηο ππφινηπεο παξεκβάζεηο ην ξνκπφη εκθαλίδεηαη σο 

αζζελήο κε ηα ίδηα πξνβιήκαηα πγείαο, απνζηαζηνπνηείηαη απφ ην ξνκπφη ζθφπηκα, 

γηα λα κελ εηζέιζεη ζηε δπζθνιία ησλ θαηαζηάζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην 

παηδί πνπ ζηακάηεζε ζηα κηζά ηεο πξψηεο παξέκβαζεο θαη αξλήζεθε λα ιάβεη κέξνο 
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ζηηο ππφινηπεο παξεκβάζεηο δελ ηαπηίζηεθε απφ ηελ αξρή θαζφινπ κε ην ξνκπφη, 

νχηε ζηελ ειηθία νχηε ζην θχιν.  

ζνλ αθνξά ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

παηδηψλ πνπ αλαδείρζεθαλ απφ απηή, θάλεθε φηη ζπλαηζζήκαηα, φπσο ελζνπζηαζκφο, 

ραξά θαη ελδηαθέξνλ θπξηαξρνχζαλ ζηελ πξψηε παξέκβαζε, ε νπνία πεξηειάκβαλε 

γλσξηκία θαη παηρλίδηα. ηηο ππφινηπεο παξεκβάζεηο πνπ πεξηειάκβαλαλ παηρλίδη 

ξφισλ ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα θαη έζεηαλ δηάθνξνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηα 

ζπλαηζζήκαηα απηά θαη ν αξρηθφο ελζνπζηαζκφο κεηψζεθαλ. Χζηφζν, ην παηδί πνπ 

ζηελ αξρή ηεο δεχηεξεο παξέκβαζεο έδεηρλε ζθεπηηθφ θαη ακήραλν,  αλέθεξε φηη ηε 

δεχηεξε θνξά ηνπ άξεζε πεξηζζφηεξν γηαηί έκεηλε πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ην ξνκπφη. 

Πηζαλή εμήγεζε είλαη φηη ηε δεχηεξε θνξά ην ξνκπφη ήηαλ πην απηφλνκν θαη ππήξρε 

θαιχηεξε θαη πην άκεζε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, ζε θακηά παξέκβαζε, 

δελ εθδειψζεθαλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο θφβνο, κνλαμηά. Υαξαθηεξηζηηθφ 

είλαη φηη ζηελ ηξίηε παξέκβαζε, φπνπ ην παηδί ζπκβνχιεπε ην ξνκπφη πσο λα 

αληηκεησπίδεη ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ είρε ιφγσ ηεο αζζέλεηαο, ζπλαηζζήκαηα 

φπσο δχλακε, εξεκία θαη πεξεθάληα έδεημαλ απμεκέλα. ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θιίκαθαο πηζαλφλ λα έπαημε ξφιν θαη ε γεληθφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ 

παηδηψλ ηελ εκέξα ησλ παξεκβάζεσλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, πξηλ γίλνπλ νη 

παξεκβάζεηο ηα παηδηά έθαλαλ θάπνηεο ζεξαπείεο θαη εμεηάζεηο, νη νπνίεο ήηαλ 

δπζάξεζηεο γηα ηα παηδηά. Δπίζεο, ηα παηδηά πνπ πεξίκελαλ ψξα πξηλ ηηο παξεκβάζεηο 

ίζσο επεξεάδνληαλ, ζεηηθά ή αξλεηηθά, απφ ην θιίκα πνπ επηθξαηνχζε ζην ρψξν ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη απφ ηηο ζπλαλαζηξνθέο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν.  

Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο δείρλνπλ φηη νη ζηφρνη ησλ παξεκβάζεσλ επηηεχρζεθαλ. 

ηελ πξψηε παξέκβαζε, ηα παηδηά ελζνπζηάζηεθαλ, γλσξίζηεθαλ, κίιεζαλ θαη 

έπαημαλ κε ην ξνκπφη. Σα παηδηά ράξεθαλ θαη επραξηζηήζεθαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

ηε δεχηεξε παξέκβαζε ην παηδί επηθνηλψλεζε κε ην ξνκπφη, παξφιν πνπ 

δπζθνιεχηεθε λα απαληήζεη ζε δχζθνιεο εξσηήζεηο, έδσζε ζπκβνπιέο ζην ξνκπφη 

γηα ην πψο λα αληηκεησπίζεη θαη λα μεπεξλά ηα πξνβιήκαηα πγείαο θαη ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ ην απαζρνινχλ. ηελ ηξίηε παξέκβαζε, ην παηδί 

θαίλεηαη λα μέξεη ηη ζα αληηκεησπίζεη θαη ζπλερίδεη λα απαληάεη θαη λα δίλεη 

ζπκβνπιέο ζην ξνκπφη γηα ην πψο λα κελ πνλάεη, ζαλ γηαηξφο απηή ηε θνξά.  
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Παξφιν πνπ ηα παηδηά έδεημαλ ζέιεζε λα ζπλερίζνπλ θαη ζηηο επφκελεο παξεκβάζεηο 

κε ην ξνκπφη, ην αζηαζέο πξφγξακκα ηνπο θαη ην γεγνλφο φηη δελ γηλφηαλ λα 

αθνινπζεζεί ην αξρηθφ πξφγξακκα ησλ παξεκβάζεσλ δεκηνχξγεζαλ πξνβιήκαηα 

ζην λα δεκηνπξγεζεί κηα ζπλερήο επηθνηλσλία θαη επαθή, ψζηε λα κειεηεζεί ε 

δηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ΜΔΡΟ Γ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ 

6.1.Δπμηνεία Ποπιζμάηυν  

 

Σν ξνκπφη γηα λα πξνζθέξεη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε, 

εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο πξέπεη λα θαζνξίδεη θαη λα αληηδξά, ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, ζηηο θπζηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ (Ficocelli et al., 

2016). Ζ κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά, φπσο ε κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ ζπλνκηιεηή, ν 

ζσζηφο πξνζαλαηνιηζκφο, επζχ βιέκκα, ρακφγειν, επράξηζηεο εθθξάζεηο θαη 

θηλήζεηο, αλνηρηέο θαη ζπρλέο ρεηξνλνκίεο θαη ζέζεηο ηνπ ζψκαηνο δεκηνπξγνχλ 

αηζζήκαηα ζπκπάζεηαο θαη αιιειεγγχεο θαη πξνθαινχλ ηελ αιιειεπίδξαζε 

(Bickmore & Picard, 2005). ηελ αιιειεπίδξαζε παηδηνχ-ξνκπφη ε νπηηθή επαθή, ην 

ρακφγειν, αιιά θαη ε ιεθηηθή αιιειεπίδξαζε, φπσο ην κνπξκνπξεηφ θαη ε δπλαηή 

θσλή, δείρλνπλ ηνλ βαζκφ δεζίκαηνο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο 

(Ahmad et al., 2017). Ζ αλάπηπμε κηαο θνηλσληθήο ζρέζεο κε ην παηδί θαη νη 

πεξηζζφηεξεο απηφλνκεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ ξνκπφη δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο κε 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα (Ahmad et al., 2017). χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ηνπ ξνκπφη είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηε 

κλήκε θαη ην απιφ παηρλίδη θαη δηαηεξεί κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο αιιειεπίδξαζε. 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, γηα λα κειεηεζεί ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ξνκπφη κε ηα 

παηδηά θαη λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, παξαηεξήζεθε ε απνδνρή ηνπ 

ξνκπφη απφ ηα παηδηά, ε ηαχηηζε ηνπο κε απηφ, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη ν βαζκφο δηαηήξεζεο ηεο ζρέζεο. Αλαιπηηθφηεξα, κέζσ ηεο 

παξαηήξεζεο ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ (ιεθηηθήο θαη κε) θαη 

ηεο θιίκαθαο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 
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θαηάζηαζεο ηνπο κεηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην ξνκπφη, αλαδείρζεθαλ ηα ζηνηρεία 

ηα νπνία απαληνχλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαίλεηαη φηη ην ξνκπφη γίλεηαη απνδεθηφ 

φρη κφλν απφ ηα παηδηά, αιιά θαη απφ ηνπο εηδηθνχο θαη ηνπο γνλείο. Ζ απνδνρή ηνπ 

ξνκπφη θαη ε ηαχηηζε καδί ηνπ θαίλνληαη απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηε ζηάζε ησλ 

παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ. Ζ ζηάζε ζψκαηνο ησλ παηδηψλ, ε 

έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπο, νη δηαθπκάλζεηο ηεο θσλήο ηνπο, αλάινγα κε ην είδνο 

ηεο αιιειεπίδξαζεο, νη δηάινγνη πνπ αλαπηχζζνπλ κε ην ξνκπφη θαη ε αιιαγή ηεο 

δηάζεζεο ηνπο, δείρλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ θνηλσληθή ζρέζε πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο θάζε παξέκβαζεο, γηα παξάδεηγκα, 

ελζνπζηαζκφο, ραξά, ζηελ πξψηε παξέκβαζε, εξεκία, πεξεθάληα ζηε  δεχηεξε θαη 

ηελ ηξίηε παξέκβαζε, δείρλεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ηνπ παηδηνχ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ κε ην ξνκπφη.  Ζ εκπινθή απηή κε ην ξνκπφη 

θαίλεηαη θαη φηαλ ην παηδί αθνχγνληαο ην, κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα ζθεθηεί ηη 

κπνξεί απηφ λα αηζζάλεηαη, ηη ζα έθαλε ην ίδην γηα λα αληηκεησπίζεη απηφ ην 

πξφβιεκα θαη ζην ηέινο λα δψζεη ηε δηθή ηνπ ζπκβνπιή ζην ξνκπφη. ια ηα 

παξαπάλσ δείρλνπλ φηη ην ξνκπφη απνηειεί έλα εξγαιείν, ην νπνίν κπνξεί λα 

κεηαβάιεη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζ‘ έλα ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ. 

Ζ ηαχηηζε ησλ παηδηψλ κε ην ξνκπφη, ε δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε 

εκπινθή ησλ παηδηψλ ζε δηάινγν θαη παηρλίδηα κε ην ξνκπφη, δείρλνπλ φηη ην ξνκπφη 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ 

ησλ παηδηψλ πνπ λνζειεχνληαη.  

Ζ ηάζε ηνπ παηδηνχ λα θξνληίζεη θαη λα πξνζηαηέςεη ην ξνκπφη, ε απνπζία ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο θφβνο ή κνλαμηά θαη ε εκπινθή ηνπ παηδηνχ ζην λα 

βνεζήζεη ην ξνκπφη λα αηζζάλεηαη θαιχηεξα, δείρλνπλ φηη  απηφ κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηε δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ (θφβνο, πφλνο). 

Ζ εκπινθή ηνπ παηδηνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αζζέλεηα θαη 

ηηο ζεξαπείεο ηεο, ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ δίλνληαο ζπκβνπιέο θαη παίξλνληαο 

απνθάζεηο γηα ηελ πγεία ηνπ θαη ην ζπλαίζζεκα ηεο δχλακεο πνπ δεκηνπξγείηαη ζε 

απηφ, δείρλνπλ φηη ην ξνκπφη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εμνηθείσζε ηνπ παηδηνχ κε 

ηελ αζζέλεηα, ηηο ζεξαπείεο θαη ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. 
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 Γηα ηηο παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ εμνηθείσζε κε ηελ αζζέλεηα δελ 

κπνξνχκε λα γεληθεχζνπκε ηα απνηειέζκαηα θαζψο ην έλα παηδί δελ επαξθεί. Γη‘ 

απηέο ηηο παξεκβάζεηο γίλεηαη απιά κηα πεξηγξαθή ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην παηδί. 

6.2.ύνδεζη ηυν Αποηελεζμάηυν με Πποηγούμενερ Έπεςνερ  

 

χκθσλα κε ην πξφγξακκα ALIZ-E (2011) πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε καθξάο 

δηάξθεηαο αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε ξνκπφη θαη παηδηά πνπ αζζελνχλ, 

επηβεβαηψλεηαη φηη ε εηζαγσγή ησλ ξνκπφη ζην πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ε 

αιιειεπίδξαζε κε παηδηά αζζελείο, εκπεξηέρνπλ κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο, ψζηε λα 

επηηεπρζεί θαη λα δηαηεξεζεί κηα ζρέζε αλάκεζα ηνπο. Ζ ζχλδεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ 

λνζνθνκείνπ κε δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο, ε απφζπαζε πξνζνρήο ησλ παηδηψλ απφ 

άιια άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν, απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ, απφ ηηο 

κε πξνγξακκαηηζκέλεο δηαδηθαζίεο εμεηάζεσλ θ.α. απνηεινχλ αλαζηαιηηθά ζηνηρεία 

γηα ην δέζηκν ησλ παηδηψλ κε ην ξνκπφη. Παξφια απηά, φπσο επηζεκαίλεηαη θαη ζην 

παξαπάλσ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, ε δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο παηδηνχ-ξνκπφη ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ζεκαίλεη επθνιφηεξε δηαηήξεζε ζρέζεο θαη ζε ζπκβαηηθά 

πεξηβάιινληα. Tνπο 2 κήλεο, θαηά ηνπο νπνίνπο δηήξθεζε ε παξαηήξεζε ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ, θάλεθε φηη ηα παηδηά εθδήισλαλ πεξηζζφηεξν 

ελδηαθέξνλ θαη ήζειαλ λα βξεζνχλ κε ην ξνκπφη, φηαλ ήηαλ ζηε θάζε ηεο 

ζπληήξεζεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά μεθίλεζαλ ηε πξψηε 

παξέκβαζε κε ην ξνκπφη, φηαλ ήηαλ ζηε θάζε ησλ ζεξαπεηψλ θαη έδεημαλ ζέιεζε λα 

ζπλερίζνπλ, ίζσο αλ δελ ππήξραλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ κεηά, λα ππήξρε 

κηα επηηπρεκέλε ζρέζε θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ παξεκβάζεσλ, φπσο κε ην παηδί α ην 

νπνίν ζπλέρηζε. 

χκθσλα κε ηνπο Bickmore & Picard (2005), ην ξνκπφη πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζε 

ζπδεηήζεηο, λα αιιάδεη δηαζέζεηο, επίπεδα ελέξγεηαο θαη λα πξνζαξκφδεηαη 

ζπλαηζζεκαηηθά, ψζηε λα δηαηεξεί ηελ αιιειεπίδξαζε κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα. ηελ 

παξνχζα έξεπλα ε άκεζε πξνζαξκνγή ηνπ ξνκπφη επηηεχρζεθε, αθνχ ζρεδηάζηεθε 

λα ππάξρεη δσληαλφο δηάινγνο κε ηα παηδηά. Σν ζηνηρείν απηφ θάλεθε λα αξέζεη ζην 

παηδί, πνπ ζπλέρηζε, θαζψο ηνπ άξεζαλ πεξηζζφηεξν νη δσληαλέο ζπδεηήζεηο κε ην 

ξνκπφη. Χζηφζν, ηα δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ κε ην πξφγξακκα ησλ αζζελψλ δελ 

έδσζαλ ηελ επθαηξία λα κειεηεζεί ε ζηάζε θαη άιισλ παηδηψλ ζε βάζνο ρξφλνπ. 
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Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θάλεθε φηη ηα κηθξφηεξα παηδηά αιιειεπηδξνχλ 

θαιχηεξα κε ην ξνκπφη, θαζψο δηαηεξνχλ πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Σα 

ζηνηρεία απηά επηβεβαηψλνπλ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Ros et al. (2011), 

ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο, φζν πην εθιεπηπζκέλν είλαη έλα ξνκπφη ηφζν κεγαιχηεξε 

θαη ε αιιειεπίδξαζε. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηα επξήκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Patricia (2014) ζχκθσλα κε ην νπνίν, ε εκπινθή ησλ παηδηψλ ζε 

ζεξαπεία κε ην ξνκπφη ήηαλ επηηπρήο γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα κήλα θαη απηφ 

δεκηνπξγεί ηε δπλαηφηεηα γηα πεξηζζφηεξεο ζεξαπεπηηθέο πηζαλφηεηεο. ηελ 

παξνχζα έξεπλα νη παξεκβάζεηο κε ην ξνκπφη θξάηεζαλ πεξηζζφηεξν απφ έλα κήλα, 

αιιά ιφγσ ηνπ αζηαζνχο πξνγξάκκαηνο ησλ αζζελψλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ηεξεζνχλ 

κε ζπλέπεηα νη ζπλαληήζεηο κε ην ξνκπφη θαη λα κειεηεζεί κε αθξίβεηα ε δηαηήξεζε 

ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο. Χζηφζν, κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ επηθνηλσλία κε 

ηα παηδηά απηφ ην δηάζηεκα, αθφκα θαη φηαλ απηά δελ έπαηξλαλ κέξνο ζηηο 

παξεκβάζεηο, θάλεθε φηη ηα πεξηζζφηεξα ήζειαλ λα ζπλερίζνπλ θαη πεξίκελαλ λα 

δνπλ ην ξνκπφη, παξφιν πνπ κεζνιαβνχζαλ κεγάια δηαζηήκαηα αλάκεζα ζηηο 

ζπλαληήζεηο κε ην ξνκπφη. 

χκθσλα κε ηνπο Alemi et al. (2014), έλα αλζξσπφκνξθν ξνκπφη, φρη κφλν 

ελζαξξχλεη θαη δίλεη θίλεηξν ζηα παηδηά, αιιά ηα εθπαηδεχεη γηα ηελ αζζέλεηα ηνπο 

θαη γηα ην πψο κπνξνχλ λα ηελ αληηκεησπίζνπλ κφλα ηνπο. χκθσλα κε ηνπο Csala et 

al. (2012), ν κνλφπιεπξνο δηάινγνο αλάκεζα ζην ξνκπφη θαη ην παηδί είλαη 

βνεζεηηθφο, αιιά ηα πξαγκαηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ζελαξίνπ ζα σθεινχζαλ 

πεξηζζφηεξν αλ ππήξρε ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. ηελ παξνχζα 

έξεπλα ππήξρε ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε θαη δσληαλφο δηάινγνο αλάκεζα ζην 

ξνκπφη θαη ην παηδί. ηηο πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ην παηδί ζπδεηνχζε κε ην 

ξνκπφη, αθνχ κέζσ ηνπ ξνκπφη κηινχζε ε παηδνςπρίαηξνο ηνπ λνζνθνκείνπ. Έηζη 

επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ησλ ζελαξίσλ π.ρ. δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο, αιιά θαη ε 

άκεζε αλαηξνθνδφηεζε, σο έλα εξγαιείν γηα ηνπο εηδηθνχο. Φαίλεηαη φηη ε 

ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε κε ην ξνκπφη άξεζε ζηo παηδί, παξά ηε δπζθνιία πνπ 

αληηκεηψπηζε εμαηηίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ αζζέλεηα. 

χκθσλα κε ηνπο Jeong et al. (2015)(Β), ε θπζηθή επαθή κε ην ξνκπφη κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ηζρπξφηεξνπο δεζκνχο ζηελ αιιειεπίδξαζε παηδηνχ-ξνκπφη ζε ζρέζε 
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κε έλα απιφ παηρλίδη ή κηα εθαξκνγή ζην ηάκπιεη. ηελ παξνχζα έξεπλα ηα παηδηά 

εθδειψλνπλ ηελ επηζπκία λα ζπλδπάζνπλ ην ηάκπιεη θαη ην απιφ παηρλίδη κε ην 

ξνκπφη. Αληηιακβάλνληαη ην ξνκπφη σο κηα παξέα κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα θάλνπλ 

καδί πξάγκαηα πνπ ηα επραξηζηνχλ. Απηφ δείρλεη φηη πξνζδίδνπλ ζην ξνκπφη κηα 

άιιε ηδηφηεηα δηαθνξεηηθή απφ απηή ησλ απιψλ παηρληδηψλ (ειεθηξνληθψλ θαη κε). 

Φαίλεηαη φηη ην ξνκπφη ιεηηνπξγεί ζπλεθηηθά κεηαμχ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ/ 

παηρληδηψλ θαη ησλ παηδηψλ, θαζψο ηα παηδηά ζέινπλ λα παίδνπλ άιια παηρλίδηα καδί 

κε ην ξνκπφη. Δπίζεο, παξαηεξείηαη φηη ην ξνκπφη ιεηηνπξγεί ζπλεθηηθά κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ, θαζψο παξαηεξείηαη ε ηάζε λα παίδνπλ φια καδί, κε ην ξνκπφη. Σα 

παξαπάλσ πξνζδίδνπλ έλα ξφιν ζην ξνκπφη ν νπνίνο κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ζε 

δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο. 

Ο Jeong (2014) πξνηείλεη λα ππάξμνπλ πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζε παηδηνχ-ξνκπφη, θαζψο ζε πείξακα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δελ 

ππήξραλ πνιιέο επηινγέο δξαζηεξηνηήησλ αλάκεζα ζην παηδί θαη ην ξνκπφη. ηελ 

παξνχζα έξεπλα ππήξρε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ κε ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθνχο, 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο ζηφρνπο.  

6.3. Δξήγηζη ηυν Αποηελεζμάηυν 

 

χκθσλα κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ ηείλεη λα κεηψλεηαη 

κεηά απφ θάπνην ζεκείν. Ζ ζρέζε πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη ε απηφλνκε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ξνκπφη φκσο, κπνξεί λα δηαηεξήζνπλ απηή ηελ αιιειεπίδξαζε γηα 

πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ θαηλνηνκία ηεο εηζαγσγήο ξνκπφη ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά δελ είραλ έξζεη ζε επαθή 

κε έλα ηέηνηνπ είδνπο ξνκπφη, εμεγεί ηνλ αξρηθφ ελζνπζηαζκφ ησλ παηδηψλ θαη ην 

ελδηαθέξνλ λα ην αλαθαιχςνπλ. Σν γεγνλφο φηη ην ελδηαθέξνλ θαη ν ελζνπζηαζκφο 

ησλ παηδηψλ κεηψλεηαη κεηά ηελ πξψηε παξέκβαζε, ίζσο νθείιεηαη θαη ζηελ αιιαγή 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έθαλαλ ηα παηδηά κε ην ξνκπφη. Ζ πξψηε θνξά είρε ζηφρν 

ηε γλσξηκία θαη ηελ εμνηθείσζε κε ην ξνκπφη θαη πεξηειάκβαλε παηρλίδηα, νη 

ππφινηπεο είραλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ έβαδαλ ην παηδί λα πξνβιεκαηηζηεί θαη 

λα δψζεη ιχζεηο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ αζζέλεηα ηνπ. Παξφια απηά, ε 

απηνλνκία πνπ απνθηάεη ην ξνκπφη απφ ηε δεχηεξε παξέκβαζε θαη έπεηηα θαίλεηαη 

λα επραξηζηεί πεξηζζφηεξν ην παηδί.  



64 
  

Ζ αζζέλεηα ησλ παηδηψλ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο γνλείο θαη 

δηακάρεο κεηαμχ ηνπο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο λφζνπ, ηελ αλππαθνή ησλ παηδηψλ θαη 

ηελ αληίδξαζε ηνπο ζηελ ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηα ησλ γνληψλ. Σα παηδηά 

επηδεηθλχνπλ εζσζηξεθή θαη απνκαθξπζκέλε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο γνλείο (, 

2017). Ζ θαηάζηαζε απηή πνπ επηθξαηεί αλάκεζα ζε γνλείο θαη παηδηά ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην γεγνλφο φηη αξθεηά απφ ηα παηδηά παξαηήξεζαλ θαη ξψηεζαλ γηα ηελ χπαξμε 

ηεο θάκεξαο ζηνλ ρψξν, ίζσο εμεγεί ηνλ δηζηαγκφ θαη ηε δπζθνιία ησλ παηδηψλ λα 

κηιήζνπλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπο. Ζ παξεκβαηηθφηεηα θάπνησλ 

γνληψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο παξέκβαζεο, ίζσο ήηαλ αλαζηαιηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ αξρηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ ζηηο ππφινηπεο 

παξεκβάζεηο. Απφ ηελ παξαηήξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ θάλεθε φηη 

φηαλ ηα παηδηά είλαη κφλα ηνπο κε ην ξνκπφη ληψζνπλ πεξηζζφηεξε αζθάιεηα θαη 

αλνίγνληαη πεξηζζφηεξν. 

Σν γεγνλφο φηη ηα παηδηά θάπνηεο θνξέο πίζηεπαλ φηη ξνκπφη έρεη αλζξψπηλα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη άιιεο θνξέο φρη, κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δχν παξάγνληεο. 

Πξψηνλ, φηη κε ηνλ θαηξφ ίζσο ελεκεξψζεθαλ γηα ην ξνκπφη απφ ηνπο γνλείο ηνπο ή 

απφ ηηο κεηαμχ ηνπο ζπδεηήζεηο θαη δεχηεξνλ, ζην φηη είραλ πιεξνθνξεζεί απφ ηελ 

αξρή φηη πίζσ απφ ην ξνκπφη ζα ππήξρε ε παηδνςπρίαηξνο ηνπ ηκήκαηνο.  

6.4. Πποηάζειρ για Μελλονηική Υπήζη ηυν Αποηελεζμάηυν 

 

Δθφζνλ απνδείρηεθε φηη ε παξνπζία ηνπ ξνκπφη κπνξεί λα κεηαβάιεη ηηο θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο ζ‘ έλα ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ, φπσο απηφ ηνπ λνζνθνκείνπ, ην ξνκπφη 

κπνξεί λα απνηειέζεη έλα εξγαιείν, γηα ηνπο εηδηθνχο παηδνςπρνιφγνπο, 

παηδνςπρίαηξνπο, πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ 

πνπ αζζελνχλ, αιιά θαη ησλ γνληψλ ηνπο. Μπνξεί, επίζεο, λα απνηειέζεη έλα 

εξγαιείν γηα λνζνθνκεία θαη θέληξα απνθαηάζηαζεο, ψζηε ηα παηδηά λα κπαίλνπλ κε 

κεγαιχηεξε δηάζεζε θαη λα δέρνληαη πην εχθνια ηηο ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηε 

θξνληίδα ησλ εηδηθψλ. 

χκθσλα κε ηελ παηδνςπρίαηξν πνπ βνήζεζε ζηελ έξεπλα, ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη 

ζηε θάζε ηεο απνθαηάζηαζεο, είλαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απνθνκκέλα απφ 

ηελ εθπαίδεπζε θαη δπζθνιεχνληαη λα εληαρζνχλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, απηφ 
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δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε εχξεζεο ελφο εξγαιείνπ πνπ ζα ηα βνεζήζεη λα εμνηθεησζνχλ 

θαη λα εληαρζνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

Σν πξψην βήκα πνπ πξέπεη λα γίλεη γηα λα κπνξνχλ ηα παηδηά λα αληηκεησπίζνπλ θαη 

λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ αζζέλεηα ηνπο είλαη λα ελεκεξσζνχλ γη‘ απηήλ. χκθσλα κε ηνλ 

ςπρνιφγν πνπ βνήζεζε ζηελ έξεπλα, ην ξνκπφη κπνξεί λα γίλεη ην εξγαιείν πνπ ζα 

βνεζήζεη ζηελ ελεκέξσζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα. Οη 

παξαπάλσ πξνηάζεηο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ είηε αηνκηθά, κε ην ξνκπφη λα 

αιιειεπηδξά μερσξηζηά κε ην θάζε παηδί, είηε νκαδηθά ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

6.5. Πποηάζειρ για Μελλονηικέρ Έπεςνερ 

 

Αλαθνξηθά κε φια ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα έξεπλα πνπ κέζα απφ 

εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο λα εμεηάδεη αλ ην ξνκπφη κπνξεί λα 

πξνεηνηκάζεη ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζηελ απνθαηάζηαζε γηα ηελ νκαιή έληαμε 

ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα έξεπλα 

πνπ λα κειεηά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ξνκπφη ζαλ δάζθαινο, ν νπνίνο κέζα 

απφ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο, νκηιίεο, βίληεν θαη παηρλίδηα ζα εθπαηδεχεη ηα παηδηά 

γηα ηελ αζζέλεηα ηνπο. 

Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνέθπςαλ θάπνηα θαηλνχξηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

1. Σν γεγνλφο φηη ηα παηδηά γλψξηδαλ φηη πίζσ απφ ξνκπφη κηινχζε ε 

παηδνςπρίαηξνο ηνπ ηκήκαηνο επεξέαζε ηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε;  

2. Αλ ηα παηδηά ήηαλ κφλα ηνπο κε ην ξνκπφη ρσξίο ηελ παξνπζία ηεο θάκεξαο 

ή ηνπ εξεπλεηή ηα απνηειέζκαηα ζα ήηαλ δηαθνξεηηθά; 

6.6. Πεπιοπιζμοί ηηρ Έπεςναρ 

 

Βαζηθνί πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ ην δηαθνξεηηθφ θαη αζηαζέο πξφγξακκα 

ησλ αζζελψλ θαη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο απφ ηηο παξελέξγεηεο ησλ ζεξαπεηψλ 

θαη ηελ έθβαζε ηεο αζζέλεηαο. Γη‘ απηνχο ηνπο ιφγνπο, δελ κπφξεζαλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη πξνγξακκαηηζκέλεο παξεκβάζεηο θαη δελ κπφξεζαλ λα 

ζπλερίζνπλ φια ηα παηδηά πνπ έιαβαλ αξρηθά κέξνο ζηελ έξεπλα. Ζ αλαγθαζηηθή 

πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ παξεκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ 
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παηδηψλ, επηκήθπλαλ ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη νη παξεκβάζεηο δελ είραλ κεηαμχ 

ηνπο ηε ρξνληθή απφζηαζε πνπ έπξεπε, ψζηε λα δηαηεξεζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο 

ξπζκφο ζπλαληήζεσλ ησλ παηδηψλ κε ην ξνκπφη. Χο απνηέιεζκα, δελ ήηαλ δπλαηφλ 

λα κειεηεζεί κε αθξίβεηα ην δέζηκν ησλ παηδηψλ κε ην ξνκπφη θαη ε δηάξθεηα αληνρήο 

ηεο αιιειεπίδξαζεο. Ζ παξεκβαηηθφηεηα θάπνησλ γνληψλ ζηελ πξψηε θπξίσο 

παξέκβαζε θαη ζπλέληεπμε είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

παηδηψλ ζε εθείλε ηελ παξέκβαζε θαη ζηελ πξψηε ζπλέληεπμε. ηελ πεξίπησζε φπνπ 

ε παξέκβαζε έγηλε ζην δσκάηην ηνπ λνζνθνκείνπ θαη φρη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, νη 

λνζνθφκεο πνπ έκπαηλαλ γηα λα ειέγμνπλ ηνπο νξνχο θαη νη γνλείο ησλ άιισλ 

παηδηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ απνζπνχζαλ ηελ πξνζνρή ηνπ παηδηνχ απφ ην ξνκπφη. 

Οη εξσηήζεηο γηα ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ έγηλαλ κε ηξφπν απιφ 

θαη θαηαλνεηφ γηα ηα παηδηά. Χζηφζν, πξνέθπςαλ θάπνηα δεηήκαηα, φπσο φηη θάπνηα 

παηδηά, εηδηθά ηα κηθξφηεξα, δελ έδηλαλ μεθάζαξεο απαληήζεηο. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ιακβάλνληαλ ππφςε θαη άιινη παξάκεηξνη, φπσο ε γεληθή εηθφλα ηνπ 

παηδηνχ ζηελ παξέκβαζε, νη ππφινηπεο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο θαη 

νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην παηδί δελ απαληνχζε μεθάζαξα π.ρ. θνχξαζε, απφζπαζε 

πξνζνρήο θ.α.  

 

 



67 
  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1. Γνχιε, Υ., Μπαζηάθνπ, Μ. (2006). Ζ ζεξαπεία ηεο ιεπραηκίαο ζην παηδί. 

Αλαθηήζεθε απφ: 

http://nestor.teipel.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/13044/SDO_DMYP_0

1028_Medium.pdf?sequence=1  

2. Επγνπνχινπ, Μ. (2017). Δθπαηδεπηηθή ρξήζε ηεο ξνκπνηηθήο νληφηεηαο θαη 

αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ: κειέηε πεξίπησζεο ζε παηδηά ζρνιηθήο 

ειηθίαο κε απηηζκφ. Αλαθηήζεθε απφ: 

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21097 

3. Ησζεθίδεο, Θ., (2008). Πνηνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, 

Δθδφζεηο: Κξεηηθή 

4. Ησζεθίδεο, Θ., ππξηδάθεο, Μ., (2006). Πνηνηηθή Κνηλσληθή Έξεπλα 

Μεζνδνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Αλάιπζε Γεδνκέλσλ. Δθδφζεηο: Κξηηηθή 

5. Παλαγηψηνπ, Π., Πνιπρξνλνπνχινπ, Α.. (2000). Λεπραηκνγέλεζε ζηε παηδηθή 

ειηθία. Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο θαη παζνγελεηηθνί κεραληζκνί. Αλαζθφπεζε. 

Απσεία Ελληνικήρ Θαηπικήρ,17(6),576-583 

6. Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, Δ. (2016). Μεζνδνινγία πνηνηηθήο έξεπλαο ζηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ζπλεληέπμεηο. Ανοισηή Εκπαίδεςζη: ηο πεπιοδικό για 

ηην Ανοικηή και εξ Αποζηάζεωρ Εκπαίδεςζη και ηην Εκπαιδεςηική Τεσνολογία, 

4(1), 72-81. doi:http://dx.doi.org/10.12681/jode.9726  

7. Παηειάξνπ, Α., εθάθε, Π. Γ., Ξπινχξε, Α., Πξηλάξε, Α. (2011) Πξφζθαηα 

Δπηδεκηνινγηθά Γεδνκέλα γηα ηελ εμάπισζε ηνπ θαξθίλνπ ζηελ Διιάδα θαη ηελ 

νξγάλσζε θνξέσλ πξφιεςεο ζε παγθφζκην επίπεδν: Μηα αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο. Ελληνικό Πεπιοδικό ηηρ Νοζηλεςηικήρ Επιζηήμηρ,4(2),72, 

Retrieved from:  http://journal-ene.gr/wp-

content/uploads/2011/07/TOMOS4_TEFXOS2-dragged8.pdf  

8. Παηηζηέα, Δ. (1999) Γνληθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο ιεπραηκίαο ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο. Αλαθηήζεθε απφ: 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/11389#page/1/mode/2up 

9. Πνπξθφο, Μ. (2010). Ζ Γηακάρε κεηαμχ Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Έξεπλαο ζηηο 

Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο: Γηεπξχλνληαο ηηο Πξννπηηθέο ζηε Μεζνδνινγία θαη ηνλ 

Δξεπλεηηθφ ρεδηαζκφ. . [ειεθηξ. βηβι.]  Ποιοηική Έπεςνα ζηιρ Κοινωνικέρ 

Επιζηήμερ: Επιζηημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζηηήμαηα (ζζ.131-176).  

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/11389#page/1/mode/2up


68 
  

10. ηαιίθαο, Α. (2005). Μέζνδνη έξεπλαο ζηελ ςπρνινγία. Δθδφζεηο:   Διιεληθά 

Γξάκκαηα. Αζήλα. 

11. Τπνπξγείν Τγείαο (2017). Retrieved from: 

http://www.moh.gov.gr/articles/news/1048-pagkosmia-hmera-kata-toy-paidikoy-

karkinoy 

ΞΔΝΟΓΛΧΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1. Abidin, R. (1995). The parenting stress index (3rd ed.). Odessa, FL: 

Psychological Assessment Resources. 

2. Ahmad, I. M., Mudin, O., Orlando, J. (2017). Adaptive Social Robot for 

sustaining social engagement during long-term children-robot interaction. 

International Journal off Human-Computer Interaction, 33(12), 943-962. 

doi.org/10.1080/10447318.2017.1300750 

3. Alemi, M., Meshdari, A., Ghanbarzadeh, A. (2014). Effect of utilizing a 

Humanoid Robot as a therapy assistant in reducing anger, anxiety and 

depression. International Conference on Robotics and Mechatronics. Retrieved 

from: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6990993&tag=1 

4. Baroni, I., Nalin, M., Baxter, P. Pozzi, C., Orleani, E., Sanna, A., Belpaeme, T. 

(2014).What a robotic companion could do for a diabetic child. International 

Workshop on Robot and Human Communication.  DOI: 

10.1109/ROMAN.2014.6926373 

5. Barton, A.(2013) Dolphins, dogs and robot seals for the treatment of 

neurological disease. The Lancet Neurology, 12(9), 851-852. Retrieved from: 

https://doi.org/10.1016/S1474-4422(13)70206-0 

6. Bekele, E.T, Lahiri, U., Swanson, A.R., Crittendon, J.A., Warren, Z.E., Sarkar, 

N.(2013) A step torwards developing adaptive robot-mediated intervention 

architecture (ARIA) for children with autism. IEEE Transactions on Neural 

Systems and Rehabilitation Engineering,21(2),289-299. DOI: 

10.1109/TNSRE.2012.2230188 

7. Bickmore, T.W., Picard, R.W. (2005).Establishing and maintaining long-term 

human- computer relationships. ACM Transactions on Computer-Human 

Interaction, 12(2), 293-327. doi>10.1145/1067860.1067867 

http://www.moh.gov.gr/articles/news/1048-pagkosmia-hmera-kata-toy-paidikoy-karkinoy
http://www.moh.gov.gr/articles/news/1048-pagkosmia-hmera-kata-toy-paidikoy-karkinoy
https://doi.org/10.1080/10447318.2017.1300750
https://doi.org/10.1016/S1474-4422(13)70206-0
https://www.scopus.com/sourceid/16321?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/16321?origin=recordpage
https://doi.org/10.1145/1067860.1067867


69 
  

8. Boccanfuso, L., O'Kane, J.M. (2011). CHARLIE: An adaptive robot design with 

hand and face tracking for use in autism therapy. International Journal of Social 

Robotics,3(4),337-347.  DOI: 10.1007/s12369-011-0110-2   

9. Boman, K., Bodegard, G., (1995). Psychological long-term coping with the 

experience of disease and treatment in childhood cancer. Acta paediatr 84,1395-

402 Retrieved from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651-

2227.1995.tb13576.x/epdf 

10. Breazeal, C. (2009). Role of expressive behaviour for robots that learn from 

people. Philosophical Transactions of the Royal Society B. DOI: 

10.1098/rstb.2009.0157 

11. Calderita, L. V., Manso, L. J., Bustos, P., Suárez-Mejías, C., Fernández, F., & 

Bandera, A. (2014). THERAPIST: Towards an Autonomous Socially Interactive 

Robot for Motor and Neurorehabilitation Therapies for Children. JMIR 

Rehabilitation and Assistive Technologies, 1(1), e1. 

http://doi.org/10.2196/rehab.3151 

12. Carillo, M., Butchart, J., Knight, S., Scheinberg, A., Wise, L., Sterling, L., Mc 

Carthy, C. ( 2016). ''Help me help you'': A human-assisted Social Robot in 

pediatric rehabilitation. 28th Australian Computer-Human Interaction 

Conference, 659-661. DOI: 10.1145/3010915.3011858 

13. Carillo, M., Butchart, J., Knight, S., Scheinberg, A., Wise, L., Sterling, L., Mc 

Carthy, C. ( 2017). In-Situ design and development of a Socially Assistive Robot 

for paediatric rehabilitation. 12th Annual ACM/IEEE International Conference 

on Human-Robot Interaction, 199-200. DOI: 10.1145/3029798.3038382 

14. Cernvall M, Carlbring P, Wikman A, Ljungman L, Ljungman G, von Essen 

L(2017) Twelve-Month Follow-Up of a Randomized Controlled Trial of 

Internet-Based Guided Self-Help for Parents of Children on Cancer TreatmentJ 

Med Internet Res ,19(7):e273 DOI: 10.2196/jmir.6852 

15. Chaplin, T. M., & Aldao, A. (2013). Gender differences in emotion expression 

in children: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 139(4), 735-765.  

16. Chen, T.L., Ciocarlie, M., Cousins, S., Grice, P.M., Hawkins....K., Kemp, C.C. 

(2013). Robots for humanity: using assistive robotics to empower people with 

disabilities. IEEE Robotics & Automation Magazine, 20(1),30-

39.DOI:10.1109/MRA.2012.2229950  

http://doi.org/10.2196/jmir.6852
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=100
https://doi.org/10.1109/MRA.2012.2229950


70 
  

17. Cicogna,.E., Nascimento,.L.C., Regina, A.G.L. ,(2010). Children and 

Adolescents with Cancer: Experiences with Chemotherapy. Rev. Latino-Am. 

Enfermagem, 18,(5). Retrieved from http://dx.doi.org/10.1590/S0104-

11692010000500005   

18. Costa, J.C., Lima, R.A.G. (2002).Children and adolescents in outpatient clinic 

chemotherapy: nursing implications.Rev. Latino-Americana Enferm., 10 (3), 

321-333. Retrieved from 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

11692002000300007&lng=pt&tlng=pt 

19. Csala, E., Nemeth, G., Zainko, C. (2012).Application of  NAO humanoid robot 

in the treatment of marrow-transplanted children. International Conference on 

Cognitive Infocommunications. Retrived from: 

http://booksc.org/book/29279858/d0f874 

20. De Greeff, J., Solms, L., Henkemans, B.,O., Wingdor, N., Fraaije, A., Bierman, 

B., (2014). Child-Robot Interaction  in the Wild: Field Testing Activities of the 

ALIZ-E Project. international conference on Human-robot interaction. 

Retrieved from: https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2559636.2559804 

21. De Santis, A., Siciliano, B., De Luca, A., Bicchi, A. (2008). An atlas of physical 

human–robot interaction. Mechanism and Machine Theory, 43(3),253-270. 

https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2007.03.003 

22. Diaz, M., Nuno, N., Saez-Pons, J., Pardo, E.D., Angulo, C. (2011) Building up 

child-robot relationship for therapeutic purposes. Automatic Face & Gesture 

Recognition and Workshops (FG 2011), 2011 IEEE International Conference. 

DOI: 10.1109/FG.2011.5771375  

23. Ficocelli, M., Terao, J., Nejat, G., (2015). Promoting Interactions Between 

Humans and Robots Using Robotic Emotional Behavior. IEEE Transactions on 

Cybernetics ,4 (12). DOI: 10.1109/TCYB.2015.2492999  

24. G. Nejat, M. A. Nies, T. R. Sexton, "An interdisciplinary team for the design and 

integration of assistive robots in health care applications", Home Health Care 

Manage. Pract., vol. 22, no. 2, pp. 104-110, 2010. 

25. Gaudi, E., Vagg, P., Spielberger, C. D. (1975), Validation of the State-Trait 

Distinction in Anxiety Research, Multivariate Behavioral Research, 10(3), 331-

334, Retreived from: http://sci-hub.tw/10.1207/s15327906mbr1003_6 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692002000300007&lng=pt&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692002000300007&lng=pt&tlng=pt
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0094114X
https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2007.03.003
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5765597
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5765597
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5765597
https://doi.org/10.1109/FG.2011.5771375
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6221036
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6221036
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6221036
https://doi.org/10.1109/TCYB.2015.2492999
http://sci-hub.tw/10.1207/s15327906mbr1003_6


71 
  

26. Gheibizadeh M, Gholami Z, Bassaknejad S,Cheraghian B. (2017). Coping 

Strategies of Parents with Chronic Ill Children Hospitalized in Educational 

Hospitals, Ahvaz.Int J Pediatr, 5(10),5813-

25.DOI:10.22038/ijp.2017.23834.2014 

27. Golfenshtein, N., Srulovici, E., Medoff-Cooper, B. (2015). Investigating 

Parenting Stress across Pediatric Health Conditions-A Systematic Review. 

Journal Comprehensive Child and Adolescent Nursing, 1(39). 

https://doi.org/10.3109/01460862.2015.1078423 

28. Han, J., Liu, J., Xiao,Q., (2017).Coping strategies of children treated for 

leukemia in China. European Journal of Oncology Nursing, 30, 43-47. 

https://doi.org/10.1016/j.ejon.2017.08.002 

29. Han, J., Liu, J.E., Xiao, Q., Zheng, X.L., Ma, Y.H., Ding, Y.M. (2011) The 

experiences and feelings of Chinese children living with leukemia: a qualitative 

study.Cancer Nursing.34(2),134-141 DOI: 10.1097/NCC.0b013e3181efea47 

30. Hockenberry, M.,(2004). Symptom Management Research in Children With 

Cancer. Journal of Pediatric Oncology Nursing, Vol 21, No 3 (May-June), 2004: 

p 132-136. Retrieved from 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1043454204264387  

31. Jeong, S.,  Graca, S., O'Connell, B., Anderson, L., (2015) (Α). Deploying Social 

Robots in Pediatric Hospitals: What needs to be considered? The Emerging 

Policy and Ethics of Human Robot Interaction. Retrieved from: 

http://www.openroboethics.org/hri15/wp-content/uploads/2015/02/Hf-Jeong-et-

al.pdf 

32. Jeong, S., (2014). Designing a Socially Assistive Robot for Pediatric Care. 

33. Jeong, S., Dos Santos, K., Graca, S., O'Connell, B., Anderson, L., Stenquist, N., 

Fitzpatrick, K.,Goodenough, H., Logan, D., Weinstock, P., Breazeal, C. (2015) 

(Β).Designing a socially assistive robot for pediatric care. The 14th International 

Conference on Interaction Design and Children, no. 2771923, pp. 387-390. doi: 

10.1145/2771839.2771923 

34. Katz,L.F., Meleniak, C., Kawamura, J., Jakubiak, J.(2015). Emotion regulation, 

internalizing symptoms and somatic complaints in pediatric survivors of acute 

lymphoplastic leukemia. Phyco-oncology,24, 1536-1544. DOI: 

10.1002/pon.3762 

https://doi.org/10.3109/01460862.2015.1078423
https://doi.org/10.1016/j.ejon.2017.08.002
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Han%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20921888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20921888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xiao%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20921888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zheng%20XL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20921888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ma%20YH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20921888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ding%20YM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20921888


72 
  

35. Kazak, A. E., & Noll, R. B. (2015). The integration of psychology in pediatric 

oncology research and practice: Collaboration to improve care and outcomes for 

children and families. American Psychologist, 70(2), 146-158. Retrieved from 

http://psycnet.apa.org/record/2015-08692-007 

36. Khatib, O., Yokoi, K., Brock, O., Chang, K., Casal, A. (1999). Robots in human 

environments: basic autonomous capabilities. International Journal of Robotics 

Research, 18 (7), pp. 684-696. Retrieved from: 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/02783649922066501 

37. Klassen, A.F., Anthony, S.J., Khan, A. et al. Support Care Cancer (2011) 19: 

1275. https://doi.org/10.1007/s00520-011-1193-x 

38. Kozima, H., Nakagawa, C., Kawai, N., Kosugi, D., Yano, Y. (2004). A 

humanoid in company with children. International Conference of Humanoid 

Robots, 1, 470-477. Retrieved from: https://www.scopus.com/record/display.uri? 

39. Kroczek, K., Kroczek, P., & Nawrat, Z. (2017). Medical robots in cardiac 

surgery – application and perspectives. Kardiochirurgia I Torakochirurgia 

Polska = Polish Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 14(1), 79–83. 

http://doi.org/10.5114/kitp.2017.66939 

40. Larriba, F., Raya, C., Angulo, C., Albo-Canals, J., Diaz, M., Boldu, R.(2016). 

Externalizing moods and psychological states in a cloud based system to 

enhance a pet-robot and child's interaction. BioMedical Engineering 

OnLine,15(1),72. doi: 10.1186/s12938-016-0180-3 

41. Maeda, K., Hasegawa, D., Urayama, K. Y., Tsujimoto, S., Azami, Y., Ozawa, 

M. and Manabe, A. (2017), Risk factors for psychological and psychosomatic 

symptoms among children with malignancies. J Paediatr Child Health. 

doi:10.1111/jpc.13771 

42. Mengoni SE, Irvine K,Thakur, D. et al. (2017). Feasibility study of a randomised 

controlled trial to investigate the effectiveness of using a humanoid robot to 

improve the social skills of children with autism spectrum disorder (Kaspar 

RCT): a study protocol. Retrieved from 

http://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/7/6/e017376.full.pdf 

43. Mettler, T., Sprenger, M., Winter, R. (2017) Service robots in hospitals new 

perspectives on niche evolution and technology affordances. Empirical survey. 

European Journal of Information. Retrieved from: https://sci-

hub.cc/10.1057/s41303-017-0046-1  

https://dx.doi.org/10.1186%2Fs12938-016-0180-3


73 
  

44. Morawaska, A., Calam, R., Fraser, J. (2015) Parenting interventions for children 

chronic illness. A review and recommendations for intervention design and 

delivery. Journal of child health,19(1),5-17 DOI: 10.1177/1367493513496664 

45. Moyle, W., Jones, C.T., Murfield J.E. (2015). Use of a Robotic Seal as a 

Therapeutic Tool to Improve Dementia Symptoms: A Cluster-Randomized 

Controlled Trial.Journal of the American Medical Directors Association , 9, 1 

September 2017, Pages 766-773. Retrieved from 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1525861017301895?via%3Di

hub 

46. Myers, R. M., Balsamo, L., Lu, X., Devidas, M., Hunger, S. P., Carroll, W. L., 

Winick, N. J., Maloney, K. W. and Kadan-Lottick, N. S. (2014). A prospective 

study of anxiety, depression, and behavioral changes in the first year after a 

diagnosis of childhood acute lymphoblastic leukemia. Cancer, 120: 1417–1425. 

doi:10.1002/cncr.28578 

47. Nunes, M.D.R, Jacob, E., Bomfin, E.O., Lopes-Junior, L.C.,Reg., A., 

Nascimento, L.C., (2017). European Journal of Oncology Nursing,29,39-46. 

https://doi.org/10.1016/j.ejon.2017.05.001 

48. Perdikaris, P., Merkouris, A., Patiraki, E., Papadatou, D., Vasilatou-Kosmidis, 

H. and Matziou, V. (2008), Changes in children's fatigue during the course of 

treatment for paediatric cancer. International Nursing Review, 55: 412–419. 

doi:10.1111/j.1466-7657.2008.00644.x 

49. Pinquart, M.,(2017) Parenting stress in caregivers of children with chronic 

physical condition—A meta-analysis. Stress and Health, 10.1002/smi.2780. 

Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smi.2780/full. 

50. Reinfjell, T., Lofstad, G.E., Nordahl, H.M., Vikan, A. and Diseth, T.H. (2009), 

Children in remission from acute lymphoblastic leukaemia: mental health, 

psychosocial adjustment and parental functioning. European Journal of Cancer 

Care, 18: 364–370. doi:10.1111/j.1365-2354.2008.00954.x 

51. Ribeiro, C.A., Coutinho, R.M., De Araujo, T.F. Souza, V.S., (2009).A world of 

procedures and worries: experience of children with a Port-a-Cath. Acta Paul 

Enferm., 22 (e), 935-941. Retrieved from 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-77950150614&origin  

52. Riek, L. D. (2017) Healthcare Robotics. Communications of the 

ACM,60(11),68-78 doi>10.1145/3127874 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15258610/18/9
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1525861017301895?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1525861017301895?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com/science/journal/14623889
https://doi.org/10.1016/j.ejon.2017.05.001
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smi.2780/full
https://doi.org/10.1145/3127874


74 
  

53. Ros, R., Nalin, M., Wood, R., Baxter, P., Looijie, R., Demiris, Y., Belpaeme, T., 

Guisti, A., Pozzi, C., (2011). Child-robot interaction in the wild: advice to 

aspiring experimenter. International conference on multimodal interfaces. P. 

335-342. Doi:10.1145/2070481.2070545 

54. Schneider, S., Goerlich, M., Kummert, F. (2017). A framework for designing 

socially assistive robot interactions. Cognitive Systems Research, 43,301-312. 

https://doi.org/10.1016/j.cogsys.2016.09.008 

55. Sheridan, T.B. (2016). Human-Robot interaction: Status and challenges. Human 

Factors, 58(4), 525-532.  DOI:10.1177/0018720816644364 

56. Shi, L., Gao, Y., Zhao, J., Cai, R., Zhang, P., Hu, Y., Li, Z., Li., Y.(2016). 

Prevalence and predictors of posttraumatic stress symptoms in parents of 

children with ongoing treatment for cancer in South China: a multi-centered 

cross-sectional study. Supportive Care in Cancer ,24(4),1159-1167.Retrieved 

from: https://doi.org/10.1007/s00520-016-3506-6 

57. Stanton, C.A., Kahn, P.H., Severson, R.L., Ruckert, J.H., Gill, B.T. (2008). 

Robotic animals might aid in the social development of children with autism. 

Proceedings of the 3rd ACM/IEEE International Conference on Human-Robot 

Interaction: Living with Robots2008, Pages 271-278. DOI: 

10.1145/1349822.1349858 

58. Suzuki, R., Lee, J. (2016). Robot-play therapy for improving prosocial 

behaviours in children with Autism Spectrum Disorders. Micro-

NanoMechatronics and Human Science (MHS), 2016 International Symposium 

on. DOI: 10.1109/MHS.2016.7824238  

59. Tapus, A., Tapus, C., Mataric, M.(2010). Long term learning and on line robot 

behavior adaptation for individuals with physical and cognitive impairments. 

Springer Tracts in Advanced Robotics,62,389-398. Retrieved from: 

https://www.scopus.com/record/display.uri? 

60. Tzafestas,S.,(2016).Sociorobot World, Intelligent Systems, Control and 

Automation.Science and Engineering 80. Retrieved from 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-21422-1_9.pdf 

61. Whitesell, A.(2017).Robot-human collaboration for improving patient care in 

infectious disease environments. International Conference on Human-Robot 

Interaction,p. 385-358. doi>10.1145/3029798.3034805 

https://doi.org/10.1145/2070481.2070545
https://doi.org/10.1016/j.cogsys.2016.09.008
https://doi.org/10.1177/0018720816644364
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7811891
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7811891
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7811891
https://doi.org/10.1109/MHS.2016.7824238
https://www.scopus.com/sourceid/4900152703?origin=recordpage
https://doi.org/10.1145/3029798.3034805


75 
  

62. Wu, L.-M., Sheen, J.-M., Shu, H.-L., Chang, S.-C. and Hsiao, C.-C. (2013), 

Predictors of anxiety and resilience in adolescents undergoing cancer treatment. 

Journal of Advanced Nursing, 69, 158–166. doi:10.1111/j.1365-

2648.2012.06003.x 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1. Adaptive Strategies for Sustainable Long-Term Interaction. Retrieved from: 

http://www.aliz-e.org/ 

2. Aldebaran Softbank Robotics. Retrieved from: 

https://www.ald.softbankrobotics.com/en/robots//find-out-more-about-nao  

3. American Medical Association (2017) Socially Assistive Robots help patients 

Make behavioral changes. medical News and Perspectives. Published online : 

June 2017. Retrieved from: http://sci-hub.cc/10.1001/jama.2017.5682 

4. International association of cancer registries Retrieved from: 

http://www.internationalchildhoodcancerday.org/ 

5. World Health Organisation (2017) Retrieved from: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/ 

 

 

 

  

http://www.aliz-e.org/


76 
  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1  

Οδηγόρ ςνένηεςξηρ 

ΠΑΗΓΗΑ 

1νο ζηφρνο: Να εμπλακεί ηο παιδί ζε μια εςσάπιζηη κοινωνική αλληλεπίδπαζη. 

1. Ξέξεηο ηη είλαη ην ξνκπφη; 

2. Πσο λνκίδεηο φηη είλαη; 

3. Μπνξεί λα ζε αθνχζεη ή λα κηιήζεη;  

4. Ση ζα ήζειεο λα θάλεηε καδί; 

 

5. νπ άξεζε ην ξνκπφη; Γηαηί; 

6. Πξνηηκάο λα παίδεηο κε ην ξνκπφη ή κε ην θηλεηφ θαη ην ηάκπιεη; 

7. Να μαλαέξζεη ην ξνκπφη; 

8. Ση ζα ήζειεο λα θάλεηε ηελ επφκελε θνξά;   

2νο ζηφρνο: Να παπαζύπει ηο παιδί ώζηε να επικοινωνήζει και να εκθπαζηεί. 

1. Ση ζα ήζειεο λα θάλεηε απηή ηε θνξά; 

2. Ση λνκίδεηο ζα θάλεη απηφ; 

 

3. Πσο ηα πέξαζεο ζήκεξα κε ην ξνκπφη; 

4. νπ θάλεθε δηαθνξεηηθφ απφ ηελ πξνεγνχκελε θνξά; 

5. Ση ήηαλ αγφξη ή θνξίηζη; 

6. Πφζν ρξνλψλ; 

7. νπ άξεζε; Γηαηί; 

8. Πην πνιχ ζνπ άξεζε απηή ή ε πξνεγνχκελε θνξά; Γηαηί; 

9. Μπνξεί ην ξνκπφη λα ζθεθηεί; 

10. ε θαηαιαβαίλεη φηαλ ηνπ κηιάο; 

11. Μπνξεί λα είλαη ραξνχκελνο ή ιππεκέλνο; 

12. Ση ζα ήζειεο λα πείηε ηελ επφκελε θνξά; 

3νο ζηφρνο: Να εξοικειώζει ηο παιδί με ηιρ διαδικαζίερ ηων ιαηπικών εξεηάζεων. 

1. Ση λνκίδεηο ζα θάλεηε ζήκεξα; 

2. Θέιεηο λα δεηο ην ξνκπφη ζήκεξα; 
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3. Πφζν ρξνλψλ ήηαλ ζήκεξα; 

4. Ήηαλ αγφξη ή θνξίηζη; 

5. νπ άξεζε ζήκεξα; Γηαηί; 

6. Πφλεζε ην ξνκπφη; 

7. Σν ξνκπφη έιεγε αιήζεηα;  

8. Αξξσζηαίλνπλ ηα ξνκπφη; 

9. Αθνχλε/ ζθέθηνληαη ηα ξνκπφη; 

ΟΓΖΓΟ-ΔΡΧΣΖΔΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ 

ΓΟΝΔΗ 

1. Με ηη αζρνιείηαη ην παηδί φηαλ βξίζθεηαη ζην λνζνθνκείν; 

2. Με ηη ζα ζέιαηε εζείο λα αζρνιείηαη; 

3. Θα αξέζεη ην ξνκπφη ζην παηδί; Γηαηί; 

4. Ξέξεη ηη είλαη ην ξνκπφη; 

5. Πσο ζαο θάλεθε ε δξαζηεξηφηεηα κε ην ξνκπφη; 

6. Σν ξνκπφη απνηέιεζε κηα ζπληξφθηα γηα ην παηδί; 

7. Πσο είδαηε ηε δηάζεζε ηνπ παηδηνχ απέλαληη ζην ξνκπφη; 

8. Καιχπηεη πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ γηα επηθνηλσλία ζε ζρέζε κε 

ην θηλεηφ ή ην ηάκπιεη; 

9. Ση άιιν ζα ζέιαηε λα θάλεη ην ξνκπφη καδί κε ην παηδί; 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

 Δκθπάζειρ, Λόγια και Κινήζειρ ηος Ρομπόη 

CANNED GESTURES 

1ε Δβδνκάδα 

Παξέκβαζε 1 :ηφρνο: Σν ξνκπφη λα εκπιέμεη ην παηδί ζε κηα επράξηζηε θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε 

ελάξην 1 

ANIMATION AUDIO PHRASE GESTURE 

Δηζαγσγή ''Γεηα ζνπ!'' 

  

εθψλεη ην δεμί  ρέξη , 

θνπλάεη ηα δάρηπια, γέξλεη 

ην θεθάιη ζηα αξηζηεξά 

  ''Με ιέλε ΝΑΟ!'' 

  

Κνηηάεη κπξνζηά , θέξλεη ην 

ρέξη ηνπ ζην ζηήζνο 

  ''Θα έξρνκαη θάπνηεο κέξεο λα 

πεξλάκε ρξφλν καδί ... λα 

παίδνπκε... θαη λα ηα ιέκε..'' 

''Θα θάλνπκε παξέα πεξίπνπ 20' 

θάζε θνξά .. 

Έρεη ηα ρέξηα ηνπ αλνηρηά, 

κπξνζηά, ζε κέηξην χςνο 

θαη θάλεη δηάθνξεο θηλήζεηο 

''ζέζε ζπδήηεζεο''* 

  

  

  ..γηαηί θνπξάδνκαη εχθνια θαη ζα 

πξέπεη λα πεγαίλσ λα 

μεθνπξάδνκαη ιηγάθη..'' 

Πηάλεη ηα ρέξηα ηνπ ρακειά 

θαη θνηηάδεη θάησ 

Γλσξηκία ''Δζέλα πσο ζε ιέλε?'' 

  

Γείρλεη ην παηδί 

  ''θαη πφζν ρξνλψλ είζαη?'' Σν έλα ρέξη ζηε κέζε ην 

άιιν ην απιψλεη κπξνζηά 

θαη ην πεξηζηξέθεη θάλνληαο 

ηελ εξψηεζε 
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  ''Πφζν ρξνλψλ κε θάλεηο εκέλα?'' Σν έλα ρέξη ζηε κέζε θαη ην 

άιιν δείρλεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

  ''Καη ηη πηζηεχεηο φηη είκαη θνξίηζη 

ή αγφξη?'' 

Σν έλα ρέξη ζηε κέζε ην 

άιιν αθνπκπάεη ην κάγνπιν 

ηνπ ζαλ λα ζθέθηεηαη 

Δλδηαθέξνληα-

Αζρνιίεο 

''Γηα λα γλσξηζηνχκε ιίγν 

θαιχηεξα..'' 

Αλνίγεη ηα ρέξηα ηνπ 

κπξνζηά-παιάκεο πξνο ηα 

επάλσ 

  ''Δκέλα κνπ αξέζεη λα βιέπσ 

θηλνχκελα ζρέδηα θαη βίληεν. 

Γείρλεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κε 

ηα δπν ρέξηα 

  Να παίδσ παηρλίδηα ζην ηάκπιεη 

θαη ζην θηλεηφ'' 

ην έλα ρέξη ζηε κέζε θαη λα 

θνπλάεη ην άιιν 

  

  ''Δζέλα ?'' Απιψλεη ην έλα ηνπ ρέξη 

πξνο ην παηδί 

  ''θαη εκέλα!'' Γείρλεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

  ''Ση ζνπ αξέζεη πην πνιχ λα θάλεηο 

 φηαλ έρεηο ρξφλν?'' 

Σν έλα ρέξη ζηε κέζε ,ην 

άιιν δείρλεη πξνο ην παηδί 

  ''Μνπ αξέζεη λα παίδσ θαη λα ιέσ 

αζηεία  κε ηνπο θίινπο κνπ'' 

Έρεη ηα ρέξηα ηνπ αλνηρηά, 

κπξνζηά, ζε κέηξην χςνο 

θαη θάλεη δηάθνξεο θηλήζεηο 

''ζπδήηεζεο'' 

  Κακηά θνξά δσγξαθίδσ θαη παίδσ 

επηηξαπέδηα 

ην έλα ρέξη ζηε κέζε θαη 

θνπλάεη ην άιιν 

Παηρλίδη: κάληεςε 

πνηφο-εηζαγσγή 

''Να παίμνπκε έλα παηρλίδη?'' Απιψλεη ηα ρέξηα ηνπ 

κπξνζηά  
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  ''Λνηπφλ ιέσ λα παίμνπκε ην 

κάληεςε πνηνο .'' 

Σν έλα ρέξη ζηε κέζε ην 

άιιν αθνπκπάεη ην κάγνπιν 

ηνπ ζαλ λα ζθέθηεηαη 

Παηρλίδη  : 

κάληεςε πνηφο- 

νδεγίεο  

''Θα βάισ ζην κπαιφ κνπ έλα 

άηνκν απφ ηηο θάξηεο θαη εζχ 

πξέπεη λα κνπ θάλεηο εξσηήζεηο 

γηα λα καληέςεηο πνηνλ έρσ 

ζθεθηεί.'' 

Έρεη ηα ρέξηα ηνπ αλνηρηά, 

κπξνζηά, ζε κέηξην χςνο 

θαη θάλεη δηάθνξεο θηλήζεηο 

  ''Μπνξψ λα απαληάσ κφλν κε 

''Ναη'' θαη ''ρη''.'' 

εθψλεη πξψηα ην δεμί ηνπ 

ρέξη γηα ην ''Ναη'' θαη κεηά 

ην αξηζηεξφ γηα ην ''ρη'' 

  ''Ναη..'' θνπλάεη θαηαθαηηθά ην 

θεθάιη 

  ''ρη'' εθψλεη πξνο ηα πάλσ ην 

θεθάιη θαη ην θνπλάεη δεμηά 

-αξηζηεξά γηα λα αξλεζεί 

  

Παηρλίδη ''δεζηφ- 

θξχν'' : εηζαγσγή 

''Σν παηρλίδη πνπ λνκίδσ φηη ζα ζνπ 

αξέζεη ιέγεηαη ''δεζηφ- θξχν'' 

 Σν έλα ρέξη πηάλεη 

ην κάγνπιν ηνπ, ην 

άιιν ρέξη ζηε κέζε 

Παηρλίδη ''δεζηφ- 

θξχν'' :νδεγίεο 

''Λνηπφλ, εζχ ζα θιείζεηο ηα κάηηα ζνπ θαη 

εγψ ζα θξχςσ έλα αληηθείκελν. Μφιηο 

ηειεηψζσ ζα ζνπ πσ λα ηα αλνίμεηο. 

Καζψο ζα ςάρλεηο λα βξεηο απηφ πνπ 

έθξπςα ζα ζνπ ιέσ ''δεζηφ'' αλ είζαη 

θνληά θαη'' θξχν'' αλ είζαη καθξηά απ' 

απηφ. Δζχ ζα θεξδίζεηο αλ βξεηο  απηφ πνπ 

έθξπςα.'' 

Έρεη ηα ρέξηα ηνπ 

αλνηρηά, κπξνζηά, 

ζε κέηξην χςνο θαη 

θάλεη δηάθνξεο 

θηλήζεηο 

  ''θιείζε ηα κάηηα ζνπ!'' Γείρλεη πξνο ζην 

παηδί 
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  ''θιείζε ηα θαιά, κε θιέβεηο..!'' Έρεη ηνλ δείθηε ηνπ 

ρεξηνχ ηνπ πξνο ην 

παηδί 

  ''Έηνηκνο! Μπνξείο λ' αλνίμεηο ηα κάηηα 

ζνπ!'' 

  

  ''δεζηφνν'' θχβεη ,βάδεη ηα 

δχν ρέξηα 

πεξηκεηξηθά ζην 

ζηφκα ζαλ λα 

θσλάδεη 

  ''θξχννν'' θχβεη ,βάδεη ηα 

δχν ρέξηα 

πεξηκεηξηθά ζην 

ζηφκα ζαλ λα 

θσλάδεη 

  ''πνιχ δεζηφ'' >>  

  ''θξχν, πνιχ θξχν'' >>  

  ''θαπηφ..." >>  

  ''παγσκέλν'' >>  

Αλαηξνθνδφηεζε ''Πσο ηα πέξαζεο καδί κνπ?'' Σν έλα ρέξη ζηε 

κέζε, ην άιιν ην 

απιψλεη κπξνζηά 

  ''νπ άξεζε ην παηρλίδη πνπ παίμακε?'' εθψλεη ηνπο 

ψκνπο, απιψλεη ηα 

ρέξηα κπξνζηά  

  ''Ση άιιν ζα ήζειεο λα θάλνπκε καδί?'' Σν έλα ρέξη ζηε 

κέζε, ην άιιν ην 

απιψλεη κπξνζηά 

Απαληήζεηο ζηελ 

αλαηξνθνδφηεζε 

''Χξαία ηδέα!'' εθψλεη ηνλ 

''δείθηε'' ηνπ ρεξηνχ 

ηνπ ςειά 

  ''Μκκκ..άζε κε λα ην ζθεθηψ ιηγάθη'' Ξχλεη ην θεθάιη 

ηνπ 
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  ''θξίκα'' εθψλεη ηνπο 

ψκνπο, θνηηάεη 

πξνο ηα θάησ 

  ''θαη εγψ πέξαζα ηέιεηα!'' Απιψλεη ηα ρέξηα 

ηνπ κπξνζηά 

Απνραηξεηηζκφο ''Σα ιέκε ζχληνκα!'' εθψλεη ην ρέξη, 

ραηξεηάεη 

  ''Bye, bye!'' Υαηξεηάεη 

  

Fix phrases-gestures   

θέθηεηαη ''Μκκκκκ....'' Σν έλα ρέξη ζηε 

κέζε ην άιιν 

αθνπκπάεη ην 

κάγνπιν ηνπ ζαλ λα 

ζθέθηεηαη 

Δπηβξάβεπζε ''Μπξάβν! ην βξήθεο!'' παιακάθηα 

Δπηβξάβεπζε-

Δλζνπζηαζκφο 

''Σέιεηα!!''-κε ελζνπζηαζκφ Παιακάθηα 

Γέιην ''Υαραραραρααρα!'' θχβεη , πηάλεη ηε 

θνηιηά ηνπ κε ηα 2 

ρέξηα 

Γηζηαθηηθφηεηα ''Δεεεε...'' Κνηηάεη πξνο ηα 

επάλσ 

Δπαλάιεςε Ση είπεο? Μπνξείο λα ην μαλαπείο απηφ? Γέξλεη ην θεθάιη 

μχλεη ην απηί ηνπ κε 

ηνλ δείθηε ηνπ 

  ''Κφιια πέληε!'' εθψλεη ην ρέξη θαη 

ην θξαηάεη έηζη γηα 

0.5'' 

  ''ρη θαιέ'' Υέξηα ζηε κέζε 

θηέξληζκα ''Αααααααςνχ!'' Υέξη ζην ζηφκα, 

ζθχβεη κπξνζηά 
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πγθαηάβαζε -

Δλζνπζηαζκφο 

''Yes!'' εθψλεη ηα ρέξηα 

ηνπ ςειά 

ληξνπή ''Υε ρε, ζφξπ!'' Φέξλεη ηα ρέξηα ηνπ 

ζην ζηφκα 

ζθχξηγκα ''θθθζζζζζηηη'' Κνηηάεη επάλσ 

Δλζνπζηαζκφο ''Ναη..!!!'' - κε ελζνπζηαζκφ εθψλεη θαη ηα δχν 

ρέξηα ςειά 

Παηρλίδη: λνκα-

δψα-θπηά-

Πξάγκαηα-

ρξψκαηα 

''Ξέξεηο ην παηρλίδη λνκα-δψα-θπηά-

Πξάγκαηα?'' 

έρεη ηα ρέξηα ηνπ 

ζηε κέζε 

εηζαγσγή ''Χξαία ! Άξα είκαζηε έηνηκνη λα 

παίμνπκε'' 

Απιψλεη ηα ρέξηα 

κπξνζηά 

νδεγίεο ''Λνηπφλ, κφιηο αθνπκπήζεηο ην πφδη κνπ 

ζα πσ 1 γξάκκα θαη ζα πξέπεη λα βξνχκε 

1 φλνκα, 1 δψν, 1 θπηφ, 1 πξάγκα θαη 1 

ρξψκα, πνπ λα μεθηλάεη απφ απηφ ην 

γξάκκα.'' 

Έρεη ηα ρέξηα ηνπ 

αλνηρηά, κπξνζηά, 

ζε κέηξην χςνο θαη 

θάλεη δηάθνξεο 

θηλήζεηο 

  

''Γέιηα'' ''Γέιηα''   

  ''φλνκα..Γεκνζζέλεο!'' εθψλεη ην ρέξη ηνπ 

ςειά 

  ''δψν.. δεηλφζαπξνο? ρερερε!'' -Ξχλεη ην θεθάιη 

ηνπ 

-βάδεη ην ρέξη 

κπξνζηά ζην ζηφκα 

  ''θπηφ..δάθλε''   

  ''πξάγκα..δίπισκα απηνθηλήηνπ!!''   
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  ''ρξψκα..κκκ..δεληξί! ην ρξψκα ηνπ 

δέληξνπ!'' 

  

Απνδνθηκαζία-

ιάζνο απάληεζε 

ηνπ ΝΑΟ 

''θξίκα'' -γέξλεη ην θεθάιη 

-ζεθψλεη ηνπο 

ψκνπο 

  ''Μπξάβν! Σα παο θαιά εζχ!!'' 

''Πάκε γηα άιιν γξάκκα!'' 

παιακάθηα 

''κηθξνλ'' ''κηθξνλ''   

  ''λνκα..Οξέζηεο''   

  ''δψν.. νπξαθνηάγθνο''   

  ''θπηφ..νξρηδέα''   

  ''Πξάγκα..νκπξέια''   

  ''ρξψκα..κκ.. δελ βξήθα!'' Ξχλεη ην θεθάιη ηνπ 

  ''Πάκε γηα αθφκα έλα!'' εθψλεη ην ρέξη ηνπ 

ςειά 

''Κάπα'' ''Κάπα''   

  ''φλνκα..Κνχια ''   

  ''δψν.. θαιηθάηδαξνο!   

Απνδνθηκαζία-

ιάζνο απάληεζε 

ηνπ ΝΑΟ 

''θξίκα'' -γέξλεη ην θεθάιη 

-ζεθψλεη ηνπο 

ψκνπο 

  ''θπηφ..θξίλνο!''   

  ''πξάγκα..θεξί! ''   
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  ''ρξψκα..θαλαξηλί!''   

  ''Μπξάβν! Έζθηζεο ζ' απηφ ην παηρλίδη'' παιακάθηα 

  

CANNED GESTURES 

1ε Δβδνκάδα-3ε βδνκάδα 

Παξέκβαζε 2 & 6:ηφρνο: Να παξαζχξεη ην παηδί ψζηε λα επηθνηλσλήζεη θαη λα 

εθθξαζηεί 

ελάξην 2 

ANIMATION AUDIO 

PHRASE* 

GESTURE 

Δηζαγσγή-ραηξεηηζκφο   -εθψλεη ην ρέξη-ραηξεηάεη 

πζηήλεηαη   Φέξλεη ην ρέξη ηνπ ζην ζηήζνο  

Δμεγεί   -Έρεη ηα ρέξηα ηνπ αλνηρηά, 

κπξνζηά, ζε κέηξην χςνο -θαη 

θάλεη δηάθνξεο θηλήζεηο 

  

Αθνχεη   -Αθνπκπάεη ηα ρέξηα ηνπ ζηα 

γφλαηα 

-ζθχβεη πξνο ην παηδί 

  

θέθηεηαη -Αλαξσηηέηαη   1.Γέξλεη ην θεθάιη ηνπ θαη ην 

μχλεη 

2.αθνπκπάεη κε ην δάρηπιν ηνπ 

 ην ζηφκα ηνπ. 
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πκθσλεί   1.Κνπλάεη θαηαθαηηθά ην θεθάιη 

  

Γηαθσλεί   1.εθψλεη πξνο ηα πάλσ ην 

θεθάιη θαη ην θνπλάεη δεμηά -

αξηζηεξά γηα λα αξλεζεί 

2.Απιψλεη ηελ παιάκε ηνπ 

κπξνζηά, γέξλεη ην ζψκα ηνπ 

πξνο ηα πίζσ. 

Γείρλεη ελζνπζηαζκφ   1.παιακάθηα 

2.ζεθψλεη θαη ηα δχν ρέξηα ηνπ 

ςειά 

Γείρλεη απνγνήηεπζε   -θαηεβάδεη ην θεθάιη 

-Έρεη ηα ρέξηα ηνπ ίζηα θάησ 

θνιιεκέλα ζην θνξκφ ηνπ 

Γείρλεη αβεβαηφηεηα   -ηαπξψλεη ηα ρέξηα κπξνζηά 

''ζέζε άκπλαο'' 

-Κνπλάεη ην θεθάιη αξηζηεξά-

δεμηά 

Γειάεη δπλαηά   -Πηάλεη ηελ θνηιηά ηνπ 

-ζθχβεη κπξνζηά 

Γειάεη ληξνπαιά   Καιχπηεη κε ην ρέξη ηνπ ην ζηφκα 

ηνπ 

εθψλεη ηνπο ψκνπο 

Ρσηάεη / δεηάεη γλψκε                     -Αλνίγεη ην ρέξη ηνπ πξνο ην 

παηδί(ζαλ λα δίλεη ην ιφγν) 

Γείρλεη φηη θάηη είλαη ελνριεηηθφ   -Πηάλεη ην θεθάιη ηνπ κε ηα δχν 

ηνπ ρέξηα 
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Γείρλεη φηη θάηη δελ ηνπ αξέζεη   -εθψλεη ην θεθάιη 

 -απιψλεη ην ρέξη κπξνζηά 

ηεληψλνληαο 

-γέξλεη πξνο ηα πίζσ 

Γείρλεη θφβν   -Λπγίδεη ηα γφλαηα 

-έρεη ηα ρέξηα ηνπ θάησ απφ 

πξφζσπν   

δαιίδεηαη   Πηάλεη ην θεθάιη ηνπ 

Πνλάεη ην ρέξη ηνπ   Πηάλεη ην ρέξη ηνπ 

Έρεη ηάζε γηα εκεηφ   Σν έλα ρέξη πηάλεη ηελ θνηιηά ηνπ 

θαη ην άιιν ην ζηφκα ηνπ 

Fix phrases-gestures ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

Δπηβξάβεπζε-Δλζνπζηαζκφο   1)Παιακάθηα 

2) εθψλεη θαη ηα δχν 

ρέξηα ςειά 

  

Γηζηαθηηθφηεηα   Κνηηάεη πξνο ηα επάλσ   

Δπαλάιεςε   Γέξλεη ην θεθάιη μχλεη 

ην απηί ηνπ κε ηνλ 

δείθηε ηνπ 

  

''Κφιια πέληε!''   εθψλεη ην ρέξη θαη ην 

θξαηάεη έηζη γηα 0.5'' 

  

θηέξληζκα   Βάδεη ην ρέξη ζην ζηφκα 

θαη ζθχβεη 

  

ληξνπή   Φέξλεη ηα ρέξηα ηνπ ζην 

ζηφκα 
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*audio phrase δελ ππάξρεη. Ζ παηδνςπρίαηξνο ηνπ λνζνθνκείνπ ζα κηιάεη κέζσ ηνπ 

ξνκπφη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζελάξηα θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηνχλ. 

 

CANNED GESTURES 

2ε Δβδνκάδα-4ε βδνκάδα 

Παξέκβαζε 3 & 7:ηφρνο: Να εμνηθεηψζεη ην παηδί κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ εμεηάζεσλ 

θαη ησλ ζεξαπεηψλ 

ελάξην 

ANIMATION AUDIO PHRASE* GESTURE 

Δηζαγσγή-

ραηξεηηζκφο 

  -εθψλεη ην ρέξη-ραηξεηάεη 

πζηήλεηαη   Φέξλεη ην ρέξη ηνπ ζην ζηήζνο  

Δμεγεί   -Έρεη ηα ρέξηα ηνπ αλνηρηά, 

κπξνζηά, ζε κέηξην χςνο -θαη 

θάλεη δηάθνξεο θηλήζεηο 

  

Αθνχεη   -Αθνπκπάεη ηα ρέξηα ηνπ ζηα 

γφλαηα 

-ζθχβεη  πξνο ην παηδί 

  

Αθνχεη θάηη κπζηηθφ   -έρεη ην ρέξη ηνπ ζην απηί 

-ζθχβεη πξνο ην παηδί 
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θέθηεηαη -

Αλαξσηηέηαη 

  1.Γέξλεη ην θεθάιη ηνπ θαη ην 

μχλεη 

2.αθνπκπάεη κε ην δάρηπιν ηνπ 

 ην ζηφκα ηνπ. 

πκθσλεί   1.Κνπλάεη θαηαθαηηθά ην θεθάιη 

  

Γηαθσλεί   1.εθψλεη πξνο ηα πάλσ ην 

θεθάιη θαη ην θνπλάεη δεμηά -

αξηζηεξά γηα λα αξλεζεί 

2.Απιψλεη ηελ παιάκε ηνπ 

κπξνζηά, γέξλεη ην ζψκα ηνπ 

πξνο ηα πίζσ. 

Γείρλεη ελζνπζηαζκφ   1.παιακάθηα 

2.ζεθψλεη θαη ηα δχν ρέξηα ηνπ 

ςειά 

Γείρλεη 

απνγνήηεπζε 

  -θαηεβάδεη ην θεθάιη 

-Έρεη ηα ρέξηα ηνπ ίζηα θάησ 

θνιιεκέλα ζην θνξκφ ηνπ 

Γείρλεη αβεβαηφηεηα   -ηαπξψλεη ηα ρέξηα κπξνζηά 

''ζέζε άκπλαο'' 

-Κνπλάεη ην θεθάιη αξηζηεξά-

δεμηά 

Γειάεη δπλαηά   -Πηάλεη ηελ θνηιηά ηνπ 

-ζθχβεη κπξνζηά 
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Γειάεη ληξνπαιά   Καιχπηεη κε ην ρέξη ηνπ ην 

ζηφκα ηνπ 

εθψλεη ηνπο ψκνπο 

Ρσηάεη   -Αλνίγεη ην ρέξη ηνπ πξνο ην 

παηδί(ζαλ λα δίλεη ην ιφγν) 

Γείρλεη φηη θάηη 

είλαη ελνριεηηθφ 

  -Πηάλεη ην θεθάιη ηνπ κε ηα δχν 

ηνπ ρέξηα 

Γείρλεη φηη θάηη δελ 

ηνπ αξέζεη 

  -εθψλεη ην θεθάιη 

 -απιψλεη ην ρέξη κπξνζηά 

ηεληψλνληαο 

-γέξλεη πξνο ηα πίζσ 

Γείρλεη θφβν   -Λπγίδεη ηα γφλαηα 

-έρεη ηα ρέξηα ηνπ θάησ απφ 

πξφζσπν  

Γείρλεη πφλν   -Καιχπηεη ην πξφζσπν ηνπ κε ηα 

ρέξηα 

δαιίδεηαη   Πηάλεη ην θεθάιη ηνπ 

Πνλάεη ην ρέξη ηνπ   Πηάλεη ην ρέξη ηνπ 

Έρεη ηάζε γηα εκεηφ   Με ην έλα ρέξη πηάλεη ηελ θνηιηά 

ηνπ θαη κε ην άιιν ην ζηφκα ηνπ 

Fix phrases-gestures 

Δπηβξάβεπζε-

Δλζνπζηαζκφο 

  1)Παιακάθηα 

2) εθψλεη θαη ηα δχν 

ρέξηα ςειά 
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Γηζηαθηηθφηεηα   Κνηηάεη πξνο ηα επάλσ   

Δπαλάιεςε   Γέξλεη ην θεθάιη μχλεη 

ην απηί ηνπ κε ηνλ 

δείθηε ηνπ 

  

''Κφιια πέληε!''   εθψλεη ην ρέξη θαη ην 

θξαηάεη έηζη γηα 0.5'' 

  

θηέξληζκα   Βάδεη ην ρέξη ζην ζηφκα 

θαη ζθχβεη 

  

ληξνπή   Φέξλεη ηα ρέξηα ηνπ ζην 

ζηφκα 

  

 

CANNED GESTURES 

2ε Δβδνκάδα- 

Παξέκβαζε 4:ηφρνο: Να βνεζήζεη ην ξνκπφη, σο δηακεζνιαβεηήο, ζηελ έθθξαζε 

θαη  επηθνηλσλία  γνλέα θαη παηδηνχ 

ελάξην 

ANIMATION AUDIO PHRASE* GESTURE 

Δηζαγσγή-

ραηξεηηζκφο 

  -εθψλεη ην ρέξη-ραηξεηάεη 

πζηήλεηαη   Φέξλεη ην ρέξη ηνπ ζην ζηήζνο  

Δμεγεί   -Έρεη ηα ρέξηα ηνπ αλνηρηά, 

κπξνζηά, ζε κέηξην χςνο -θαη 

θάλεη δηάθνξεο θηλήζεηο 
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Αθνχεη   -Αθνπκπάεη ηα ρέξηα ηνπ ζηα 

γφλαηα 

-ζθχβεη πξνο ην παηδί 

  

θέθηεηαη -

Αλαξσηηέηαη 

  1.Γέξλεη ην θεθάιη ηνπ θαη ην 

μχλεη 

2.αθνπκπάεη κε ην δάρηπιν ηνπ 

 ην ζηφκα ηνπ. 

πκθσλεί   1.Κνπλάεη θαηαθαηηθά ην θεθάιη 

  

Γηαθσλεί   1.εθψλεη πξνο ηα πάλσ ην 

θεθάιη θαη ην θνπλάεη δεμηά -

αξηζηεξά γηα λα αξλεζεί 

2.Απιψλεη ηελ παιάκε ηνπ 

κπξνζηά, γέξλεη ην ζψκα ηνπ 

πξνο ηα πίζσ. 

Γείρλεη ελζνπζηαζκφ   1.παιακάθηα 

2.ζεθψλεη θαη ηα δχν ρέξηα ηνπ 

ςειά 

Γείρλεη 

απνγνήηεπζε 

  -θαηεβάδεη ην θεθάιη 

-Έρεη ηα ρέξηα ηνπ ίζηα θάησ 

θνιιεκέλα ζην θνξκφ ηνπ 
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Γείρλεη αβεβαηφηεηα   -ηαπξψλεη ηα ρέξηα κπξνζηά 

''ζέζε άκπλαο'' 

-Κνπλάεη ην θεθάιη αξηζηεξά-

δεμηά 

Γειάεη δπλαηά   -Πηάλεη ηελ θνηιηά ηνπ 

-ζθχβεη κπξνζηά 

Γειάεη ληξνπαιά   Καιχπηεη κε ην ρέξη ηνπ ην 

ζηφκα ηνπ 

εθψλεη ηνπο ψκνπο 

Ρσηάεη   -Αλνίγεη ην ρέξη ηνπ πξνο ην 

παηδί(ζαλ λα δίλεη ην ιφγν) 

Γείρλεη φηη θάηη 

είλαη ελνριεηηθφ 

  -Πηάλεη ην θεθάιη ηνπ κε ηα δχν 

ηνπ ρέξηα 

Γείρλεη φηη θάηη δελ 

ηνπ αξέζεη 

  -εθψλεη ην θεθάιη 

 -απιψλεη ην ρέξη κπξνζηά 

ηεληψλνληαο 

-γέξλεη πξνο ηα πίζσ 

Γείρλεη θφβν   -Λπγίδεη ηα γφλαηα 

-έρεη ηα ρέξηα ηνπ θάησ απφ 

πξφζσπν  

Γείρλεη πφλν   -Καιχπηεη ην πξφζσπν ηνπ κε ηα 

ρέξηα 

δαιίδεηαη   Πηάλεη ην θεθάιη ηνπ 

Πνλάεη ην ρέξη ηνπ   Πηάλεη ην ρέξη ηνπ 
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Έρεη ηάζε γηα εκεηφ   Με ην έλα ρέξη πηάλεη ηελ θνηιηά 

ηνπ θαη κε ην άιιν ην ζηφκα ηνπ 

Fix phrases-gestures 

Δπηβξάβεπζε-

Δλζνπζηαζκφο 

  1)Παιακάθηα 

2) εθψλεη θαη ηα δχν 

ρέξηα ςειά 

  

Γηζηαθηηθφηεηα   Κνηηάεη πξνο ηα επάλσ   

Δπαλάιεςε   Γέξλεη ην θεθάιη μχλεη 

ην απηί ηνπ κε ηνλ 

δείθηε ηνπ 

  

''Κφιια πέληε!''   εθψλεη ην ρέξη θαη ην 

θξαηάεη έηζη γηα 0.5'' 

  

θηέξληζκα   Βάδεη ην ρέξη ζην ζηφκα 

θαη ζθχβεη 

  

ληξνπή   Φέξλεη ηα ρέξηα ηνπ ζην 

ζηφκα 

  

 

CANNED GESTURES 

3ε Δβδνκάδα- 

Παξέκβαζε 5:ηφρνο: Σν ξνκπφη λα εκπιέμεη ην παηδί ζε κηα επράξηζηε θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε 

 ελάξην 

ANIMATION AUDIO PHRASE* GESTURE 

Δηζαγσγή-

ραηξεηηζκφο 

  -εθψλεη ην ρέξη-ραηξεηάεη 

πζηήλεηαη   Φέξλεη ην ρέξη ηνπ ζην ζηήζνο  
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Δμεγεί   -Έρεη ηα ρέξηα ηνπ αλνηρηά, 

κπξνζηά, ζε κέηξην χςνο -θαη 

θάλεη δηάθνξεο θηλήζεηο 

  

Αθνχεη   -Αθνπκπάεη ηα ρέξηα ηνπ ζηα 

γφλαηα 

-ζθχβεη πξνο ην παηδί 

  

Αθνχεη θάηη κπζηηθφ   -έρεη ην ρέξη ηνπ ζην απηί 

-γέξλεη πξνο ην παηδί 

θέθηεηαη -

Αλαξσηηέηαη 

  1.Γέξλεη ην θεθάιη ηνπ θαη ην 

μχλεη 

2.αθνπκπάεη κε ην δάρηπιν ηνπ 

 ην ζηφκα ηνπ. 

πκθσλεί   1.Κνπλάεη θαηαθαηηθά ην θεθάιη 

  

Γηαθσλεί   1.εθψλεη πξνο ηα πάλσ ην 

θεθάιη θαη ην θνπλάεη δεμηά -

αξηζηεξά γηα λα αξλεζεί 

2.Απιψλεη ηελ παιάκε ηνπ 

κπξνζηά, γέξλεη ην ζψκα ηνπ 

πξνο ηα πίζσ. 

Γείρλεη ελζνπζηαζκφ   1.παιακάθηα 

2.ζεθψλεη θαη ηα δχν ρέξηα ηνπ 

ςειά 
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Γείρλεη 

απνγνήηεπζε 

  -θαηεβάδεη ην θεθάιη 

-Έρεη ηα ρέξηα ηνπ ίζηα θάησ 

θνιιεκέλα ζην θνξκφ ηνπ 

Γείρλεη αβεβαηφηεηα   -ηαπξψλεη ηα ρέξηα κπξνζηά 

''ζέζε άκπλαο'' 

-Κνπλάεη ην θεθάιη αξηζηεξά-

δεμηά 

Γειάεη δπλαηά   -Πηάλεη ηελ θνηιηά ηνπ 

-ζθχβεη κπξνζηά 

Γειάεη ληξνπαιά   Καιχπηεη κε ην ρέξη ηνπ ην 

ζηφκα ηνπ 

εθψλεη ηνπο ψκνπο 

Ρσηάεη   -Αλνίγεη ην ρέξη ηνπ πξνο ην 

παηδί(ζαλ λα δίλεη ην ιφγν) 

Γείρλεη φηη θάηη 

είλαη ελνριεηηθφ 

  -Πηάλεη ην θεθάιη ηνπ κε ηα δχν 

ηνπ ρέξηα 

Γείρλεη φηη θάηη δελ 

ηνπ αξέζεη 

  -εθψλεη ην θεθάιη 

 -απιψλεη ην ρέξη κπξνζηά 

ηεληψλνληαο 

-γέξλεη πξνο ηα πίζσ 

Γείρλεη θφβν   -Λπγίδεη ηα γφλαηα 

-έρεη ηα ρέξηα ηνπ θάησ απφ 

πξφζσπν  

Γείρλεη πφλν   -Καιχπηεη ην πξφζσπν ηνπ κε ηα 

ρέξηα 

Fix phrases-gestures 



97 
  

Δπηβξάβεπζε-

Δλζνπζηαζκφο 

  1)Παιακάθηα 

2) εθψλεη θαη ηα δχν 

ρέξηα ςειά ζε γξνζηέο 

  

Γηζηαθηηθφηεηα   Κνηηάεη πξνο ηα επάλσ   

Δπαλάιεςε   Γέξλεη ην θεθάιη μχλεη 

ην απηί ηνπ κε ηνλ 

δείθηε ηνπ 

  

''Κφιια πέληε!''   εθψλεη ην ρέξη θαη ην 

θξαηάεη έηζη γηα 0.5'' 

  

θηέξληζκα   Βάδεη ην ρέξη ζην ζηφκα 

θαη ζθχβεη 

  

ληξνπή   Φέξλεη ηα ρέξηα ηνπ ζην 

ζηφκα 

  

  

*audio phrase δελ ππάξρεη. Ζ παηδνςπρίαηξνο ηνπ λνζνθνκείνπ ζα κηιάεη κέζσ ηνπ 

ξνκπφη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζελάξηα θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηνχλ. 

 

CANNED GESTURES 

4ε Δβδνκάδα-Σειεπηαία παξέκβαζε (απνραηξεηηζκφο) 

Παξέκβαζε :ηφρνο: Να βνεζήζεη ην ξνκπφη, σο δηακεζνιαβεηήο, ζηελ έθθξαζε θαη 

 επηθνηλσλία  γνλέα θαη παηδηνχ 

ελάξην 

ANIMATION AUDIO 

PHRASE* 

GESTURE 

Δηζαγσγή-ραηξεηηζκφο   -εθψλεη ην ρέξη-ραηξεηάεη 

πζηήλεηαη   Φέξλεη ην ρέξη ηνπ ζην ζηήζνο  
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Δμεγεί   -Έρεη ηα ρέξηα ηνπ αλνηρηά, 

κπξνζηά, ζε κέηξην χςνο -θαη 

θάλεη δηάθνξεο θηλήζεηο 

  

Αθνχεη   -Αθνπκπάεη ηα ρέξηα ηνπ ζηα 

γφλαηα 

-ζθχβεη πξνο ην παηδί 

  

θέθηεηαη -Αλαξσηηέηαη   1.Γέξλεη ην θεθάιη ηνπ θαη ην 

μχλεη 

2.αθνπκπάεη κε ην δάρηπιν ηνπ 

 ην ζηφκα ηνπ. 

πκθσλεί   1.Κνπλάεη θαηαθαηηθά ην 

θεθάιη 

  

Γηαθσλεί   1.εθψλεη πξνο ηα πάλσ ην 

θεθάιη θαη ην θνπλάεη δεμηά -

αξηζηεξά γηα λα αξλεζεί 

2.Απιψλεη ηελ παιάκε ηνπ 

κπξνζηά, γέξλεη ην ζψκα ηνπ 

πξνο ηα πίζσ. 

Γείρλεη ελζνπζηαζκφ   1.παιακάθηα 

2.ζεθψλεη θαη ηα δχν ρέξηα ηνπ 

ςειά 

Γείρλεη απνγνήηεπζε   -θαηεβάδεη ην θεθάιη 

-Έρεη ηα ρέξηα ηνπ ίζηα θάησ 

θνιιεκέλα ζην θνξκφ ηνπ 
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Γείρλεη αβεβαηφηεηα   -ηαπξψλεη ηα ρέξηα κπξνζηά 

''ζέζε άκπλαο'' 

-Κνπλάεη ην θεθάιη αξηζηεξά-

δεμηά 

Γειάεη δπλαηά   -Πηάλεη ηελ θνηιηά ηνπ 

-ζθχβεη κπξνζηά 

Γειάεη ληξνπαιά   Καιχπηεη κε ην ρέξη ηνπ ην 

ζηφκα ηνπ 

εθψλεη ηνπο ψκνπο 

Ρσηάεη   -Αλνίγεη ην ρέξη ηνπ πξνο ην 

παηδί(ζαλ λα δίλεη ην ιφγν) 

Γείρλεη φηη θάηη είλαη ελνριεηηθφ   -Πηάλεη ην θεθάιη ηνπ κε ηα 

δχν ηνπ ρέξηα 

Γείρλεη φηη θάηη δελ ηνπ αξέζεη   -εθψλεη ην θεθάιη 

 -απιψλεη ην ρέξη κπξνζηά 

ηεληψλνληαο 

-γέξλεη πξνο ηα πίζσ 

Γείρλεη θφβν   -Λπγίδεη ηα γφλαηα 

-έρεη ηα ρέξηα ηνπ θάησ απφ 

πξφζσπν  

Γείρλεη πφλν   -Καιχπηεη ην πξφζσπν ηνπ κε 

ηα ρέξηα 

δαιίδεηαη   Πηάλεη ην θεθάιη ηνπ 

Πνλάεη ην ρέξη ηνπ   Πηάλεη ην ρέξη ηνπ 
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Έρεη ηάζε γηα εκεηφ   Με ην έλα ρέξη πηάλεη ηελ 

θνηιηά ηνπ θαη κε ην άιιν ην 

ζηφκα ηνπ 

Fix phrases-gestures 

Δπηβξάβεπζε-Δλζνπζηαζκφο   1)Παιακάθηα 

2) εθψλεη θαη ηα δχν 

ρέξηα ςειά ζε γξνζηέο 

  

Γηζηαθηηθφηεηα   Κνηηάεη πξνο ηα επάλσ   

Δπαλάιεςε   Γέξλεη ην θεθάιη μχλεη 

ην απηί ηνπ κε ηνλ 

δείθηε ηνπ 

  

''Κφιια πέληε!''   εθψλεη ην ρέξη θαη ην 

θξαηάεη έηζη γηα 0.5'' 

  

θηέξληζκα   Βάδεη ην ρέξη ζην 

ζηφκα θαη ζθχβεη 

  

ληξνπή   Φέξλεη ηα ρέξηα ηνπ 

ζην ζηφκα 

  

      

*audio phrase δελ ππάξρεη. Ζ παηδνςπρίαηξνο ηνπ λνζνθνκείνπ ζα κηιάεη κέζσ ηνπ 

ξνκπφη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζελάξηα θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηνχλ. 

  

ANIMATION AUDIO PHRASE GESTURE 
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Απνραηξεηηζκφο ''Ήξζε ε ψξα λα ζε ραηξεηίζσ'' 

''Πέξαζα πνιχ σξαία καδί ζνπ θαη 

κνπ άξεζε πνπ κηιήζακε θαη 

παίμακε'' 

''Με βνήζεζεο πνιχ, λα γίλσ έλα 

θαιχηεξν ξνκπφη! Γη' απηφ θαη εγψ 

ζα ζε απνραηξεηίζσ κ' έλα ρνξφ!!!'' 

-Έρεη ηα ρέξηα ηνπ 

αλνηρηά, κπξνζηά, ζε 

κέηξην χςνο 

 -θαη θάλεη δηάθνξεο 

θηλήζεηο 

  

ρνξφο  κνπζηθή   

Απνραηξεηηζκφο- κεηά 

ην ηέινο ηνπ ρνξνχ 

  -ραηξεηάεη 

-ζηέιλεη θηιηά 

  

 


