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« Καρκίνος και Μετατραυματικό Στρες » 

Η διάγνωση και η θεραπεία του καρκίνου ενδέχεται να προκαλέσουν μια σειρά από σωματικές, 

συναισθηματικές, πρακτικές και κοινωνικές απαιτήσεις θέτοντας σε δοκιμασία τους 

ψυχοκοινωνικούς πόρους που διαθέτει το άτομο που νοσεί, αλλά και το περιβάλλον του. Τα 

εμπειρικά δεδομένα προτείνουν ότι ένας αριθμός ανθρώπων με καρκίνο ενδέχεται να εμφανίσει 

Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες ή συμπτώματα μετατραυματικού στρες. Υιοθετώντας μια 

κοινωνικο-γνωστική προσέγγιση για την εμφάνιση μετατραυματικού στρες και προσπαθώντας 

να δούμε πώς εφαρμόζεται στον χώρο της ψυχοογκολογίας, θα συζητήσουμε θεωρητικά 

μοντέλα που παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις έχουν ως κοινό παρανομαστή την αποδοχή ότι 

η εμπειρία ενός τραυματικού γεγονότος ενδέχεται να συντρίψει τις θεμελιώδεις πεποιθήσεις ενός 

ατόμου για τον κόσμο και τον εαυτό του, όπως ότι είναι άτρωτο, η ζωή του έχει νόημα και ότι ο 

εαυτός μπορεί να ειδωθεί σε ένα θετικό πλαίσιο. Τα άτομα εμπλέκονται σε μια σειρά από 

διανοητικές ενέργειες για να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα στρεσογόνα ερεθίσματα, 

σύμφωνα με τις γνωστικές κατηγορίες και τα ερμηνευτικά σχήματα που διαθέτουν και να 

απαρτιώσουν τις απειλητικές και αποσπασματικές πληροφορίες σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο 

που έχει νόημα και συνοχή. Ένα άτομο που καταφέρνει να έχει ανοιχτή συναλλαγή με το 

κοινωνικό του περιβάλλον και να εκφράζει ελεύθερα τα συναισθήματα του και τις πεποιθήσεις 

του σχετικά με το τραύμα ενδέχεται να λαμβάνει υποστήριξη για μια πιο αποτελεσματική 

γνωστική επεξεργασία του τραύματος. Αντιθέτως, οι κοινωνικοί περιορισμοί φαίνεται να έχουν 

δυσμενή επίδραση στις κοινωνικές και γνωστικές διεργασίες αντιμετώπισης του τραύματος, 

ενισχύοντας αποφευκτικές συμπεριφορές και διατηρώντας μακροπρόθεσμα την παρεισφρητική 

σκέψη και το ψυχολογικό στρες. 

 



Ομιλήτρια:  

Φιλίππα Κολοκοτρώνη, Phd Ψυχολόγος Υγείας 

Συζήτηση:  

Γιάννης Ντίνος, Κλινικός Ψυχολόγος 

Συντονισμός:  

Μαρία Κοτρώτσου, Ψυχίατρος 

 

 

Η Φιλίππα Κολοκοτρώνη σπούδασε ψυχολογία στο Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο New School University στην 
Νέα Υόρκη και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στην ψυχολογία της υγείας στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι μέλος του εργαστηρίου ψυχοπαθολογίας και ψυχολογίας 
της υγείας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και εργάζεται στο Γενικό Αντικαρκινικό-
Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας». 

 

Η συνάντηση θα διεξαχθεί αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω συνδέσμου zoom. 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν 

 

Ώρα έναρξης: 15.00             Διάρκεια: 2 ώρες 

 

Δηλώσεις συμμετοχής:  

keyeepso@cancerhellas.org 

(Αν είναι η πρώτη φορά που θα παρακολουθήσετε την ομάδα εργασίας σας παρακαλούμε στην 

αίτηση σας εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας να αναφέρετε την ιδιότητά σας και το πλαίσιο 

στο οποίο εργάζεστε) 

 

«Το έργο Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Εφήβων και Νέων στην Νεοπλασματική Ασθένεια  υλοποιείται 

στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Κέντρο για την Υποστηριξη, την 

Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.Το πρόγραμμα 

Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος 

του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως 

EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών 

και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των 

πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του 

προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το 

SolidarityNow.» 
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