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« Σωματικός πόνος-Ψυχικός πόνος» 
 

Συντονισμός συζήτησης: 

Μαρία Κοτρώτσου, Ψυχίατρος, Κέντρο Ημέρας για την Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο, Εταιρία 

Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας 

 

Εισηγήσεις: 
 

15.00-15.30 :  «Σωματικός πόνος» 
                       Γεωργία Μίχα, MD, Αναισθησιολόγος, Εξειδικευ/όμενη Μ.Ε.Θ. - Γ.Α.Ο.Ν.Α. "ο  Άγιος Σάββας" 

 

Ο πόνος είναι  ένα αίσθημα και ένα συναίσθημα άρα είναι μοναδικός και ξεχωριστός για κάθε ασθενή που τον 

βιώνει. Επηρεάζεται από στοιχεία της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου, από παλαιότερες επώδυνες εμπειρίες 

προσωπικές ή των οικείων του, από την μνήμη που έχει κάθε ανθρώπινος οργανισμός για τον πόνο. Αυτά τα στοιχεία 

ενσωματώνονται μέσα σε ένα πολύπλοκο νευρωνικό δίκτυο που είναι σε θέση να τροποποιήσει την αντίληψη που 

έχει ο ασθενής για τον πόνο που βιώνει, για την ποιότητα και την ένταση του και όλα αυτά καθορίζουν και την 

συμπεριφορά που έχει απέναντι σε αυτόν. Η ομάδα των επαγγελματιών υγείας που καλείται να τον αντιμετωπίσει έχει 

να λύσει αυτόν τον πολύπλοκο γρίφο, αντιμετωπίζοντας κάθε ασθενή ως  ξεχωριστή οντότητα. 

 
 

15.30-15.45: «Ένα παράδειγμα διεπιστημονικής συνεργασίας για τον πόνο σε δημόσιο νοσοκομείο» 

                   Ευανθία Ξανθοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «ο Άγιος Σάββας» 

 

Η ομιλία επικεντρώνεται στην εμπειρία της διεπιστημονικής συνεργασίας στα πλαίσια της Ομάδας Ανακουφιστικής 

Φροντίδας και του Ιατρείου Πόνου στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας» 

 
 

15.45-16.15:  «Ποια η αξία του πόνου στην ψυχική λειτουργία;» 

                    Ιωάννης Ντίνος, κλινικός ψυχολόγος, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «ο Άγιος Σάββας» 

 

Αν τοποθετήσουμε στον πυρήνα της ανθρώπινης ζωής την αέναη και σφοδρή πάλη της ψυχικής πραγματικότητας με 

την εξωτερική πραγματικότητα προκειμένου να αποκαλυφθεί το νόημά της, τότε ο πόνος, σωματικός και ψυχικός, δε 

μπορεί παρά να αποτελεί την πρωταρχική εμπειρία αυτής της σύγκρουσης. Η στάση, όμως, του ανθρώπου μπροστά 

στην εμπειρία του πόνου μπορεί να κυμανθεί από την αλγολαγνεία και την εξύψωση του πόνου στην απόλυτη αρχή 

της ζωής ως το «προμηθεϊκό» κουράγιο της πάλης με την πραγματικότητα του «παθει ν-μαθει ν». Η ανάλυση του 

κλινικού υλικού θα δοκιμάσει να φωτίσει το πέρασμα από τη μια στάση στην άλλη. 
 

 

16.15-17.00:    Συζήτηση 

 


