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Δπραξηζηίεο
Θα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο καο ζε φινπο εθείλνπο πνπ
ζπλέβαιαλ ζηελ δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο απηήο. Αξρηθά λα επραξηζηήζνπκε ηελ
επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά καο θα. Ίξηο Εακπίξα γηα ηελ ζπλερή θαη πνιχηηκε
θαζνδήγεζή ηεο ζηελ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο.
Αθφκε, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε φινπο εθείλνπο πνπ απηά ηα ρξφληα καο
έκαζαλ λα πξνζπαζνχκε θαη καο ελζάξξπλαλ θαζεκεξηλά ζε απηή ηε πξνζπάζεηα πνπ
θάλακε απηά ηα ηέζζεξα ρξφληα, γηα λα αληαπνθξηζνχκε θαη λα θέξνπκε εηο πέξαο ηηο
απαηηήζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο ζρνιήο. Αλαθεξφκαζηε θπζηθά ζηνπο θίινπο, ηελ
νηθνγέλεηα, ηνπο ζπκθνηηεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο καο.
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Πεξίιεςε
Δηζαγσγή: Ζ παηδηθή θαθνπνίεζε απνηειεί έλα δήηεκα, νη ζπλέπεηεο ηνπ νπνίνπ
έρνπλ δηάξθεηα θαη επεξεάδνπλ θαη ηε κεηέπεηηα δσή ηνπ παηδηνχ, κεηαηξέπνληάο ην
ζε έλαλ ελήιηθα πνπ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζε δηάθνξεο ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο
δσήο ηνπ.
θνπόο: Να θαηαλνεζεί ν φξνο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο, λα πεξηγξαθνχλ νη
αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πγεία ηνπ παηδηνχ θαη λα γίλεη ζαθήο ν ξφινο ηνπ
λνζειεπηή ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο.
Μεζνδνινγία: Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ ηεο
εξγαζίαο ήηαλ ε αλαδήηεζε ηεο ζρεηηθήο ειιεληθήο θαη αγγιηθήο βηβιηνγξαθίαο ζηηο
βάζεηο δεδνκέλσλ «Google Scholar» θαη «Scopus», θαζψο θαη ζε επηζηεκνληθά
ζπγγξάκκαηα. Οη ιέμεηο θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, κε φινπο ηνπο πηζαλνχο
ζπλδπαζκνχο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιέμεηο AND θαη OR, είλαη «child», «abuse»,
«physical», «sexual», «emotional» «effects», «maltreatment», «consequences»,
«neglect»,

«παηδί»,

«θαθνπνίεζε»,

«ζεμνπαιηθή»,

«ζπλαηζζεκαηηθή»,

«παξακέιεζε», «ζρνιηθή λνζειεπηηθή» θαη «ξφινο λνζειεπηή».
Απνηειέζκαηα: Ζ παηδηθή θαθνπνίεζε έρεη πνιιέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πγεία
ησλ παηδηψλ θαη ηα ηξαπκαηηθά βηψκαηα επεξεάδνπλ άκεζα έλα παηδί ζε θπζηθφ,
δηαλνεηηθφ

θαη

ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, έρνληαο

επηπηψζεηο

ζηελ νκαιή

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε, ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη
ζηελ πνηφηεηα ηεο παηδηθήο θαη ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπ. Αθφκε, νη λνζειεπηέο ζε
ζπλεξγαζία κε άιινπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο
ησλ θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ.
πκπεξάζκαηα θαη πδήηεζε:. Οη επηπηψζεηο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο είλαη
θαηαζηξνθηθέο (ςπρηθά θαη ζσκαηηθά) γηα έλα παηδί. Έγηλαλ θαη γίλνληαη κειέηεο
φζνλ αθνξά ηα επίπεδα ησλ επηδξάζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. χγρξνλεο κειέηεο
έδεημαλ, φηη ηα άηνκα πνπ θαθνπνηήζεθαλ ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, ελδέρεηαη, ζε
κεγάιν πνζνζηφ λα πξνβνχλ νη ίδηνη ζε θαθνπνίεζε παηδηψλ φηαλ ελειηθησζνχλ. Οη
επαγγεικαηίεο

πγείαο

νθείινπλ

λα

είλαη

ηδηαίηεξα

ελεκεξσκέλνη

θαη

επαηζζεηνπνηεκέλνη, φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο θαθνπνίεζεο, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα
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θξίλνπλ εάλ έλα παηδί έρεη ππνζηεί παηδηθή θαθνπνίεζε θαη λα πξάμνπλ κε νξζφ
ρεηξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ.
Λέμεηο θιεηδηά: παηδί, θαθνπνίεζε, ζεμνπαιηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, παξακέιεζε,
ζρνιηθή λνζειεπηηθή.

5

Abstract

Introduction: Child abuse is an issue with long-term effects, which have an influence
on the entire life of children as they turn into adults who face difficulties on important
aspects of their lives.
Purpose: The aim of this thesis is to comprehend the term “child abuse”, to describe
the negative impacts on children’s health and to clarify the nurse’s part on dealing
with child abuse.
Methodology: Ηn order to collect data research has been carried out through the
databases of “Google Scholar” and “Scopus” as well as quest of scientific books from
relative Greek and English bibliography. The key words that were used (all possible
combinations using words AND and OR) are: child, abuse, physical, sexual,
emotional, effects, maltreatment, consequences, neglect, academic nursing and
nurse’s part.
Results: Child abuse has a negative impact on children’s health. Traumatic
experiences have a direct influence on physical, mental and emotional aspects of their
lives such as regular psychological and emotional growth, personality formation and
quality of young and adult life. Furthermore, nurses in conjunction with science
experts can contribute to improve those children’s health.
Conclusion: Child abuse’s effects are damaging (physically and psychologically).
Several studies have been conducted concerning the impact of this phenomenon and
recent studies have shown that people, who had suffered from abuse in their
childhood, are mostly liable to act the same way when they reach adulthood. Health
experts owe to be informed and to raise awareness about abuse, in order that they
become capable of understanding if a child has been through abuse and of handling
the situation properly.
Key words: child, abuse, physical, sexual, emotional, neglect, academic nursing.
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1. Δηζαγσγή
Έλα απφ ηα πην ζνβαξά ζέκαηα πνπ καζηίδεη ηελ θνηλσλία καο είλαη ε παηδηθή
θαθνπνίεζε, απνηειψληαο παγθφζκην θαη πνιχ ζνβαξφ ζέκα (Odhayani et al., 2013).
Αμίδεη, λα ζεκεησζεί φηη ηα πνζνζηά ησλ παηδηψλ πνπ θαθνπνηνχληαη, απμάλνληαη κε
ην πέξαο ησλ ρξφλσλ, γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ, ην νπνίν έρεη απαζρνιήζεη ηα
ηειεπηαία ρξφληα πνιινχο επηζηήκνλεο θαη ην κειεηνχλ εξεπλεηηθά. ε γεληθέο
γξακκέο θαη έπεηηα απφ κία αλάιπζε θαηά ηελ νπνία πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ 65 άξζξα
γηα 22 ρψξεο, εμήρζε ην ζπκπέξαζκα φηη ην 7,9% ησλ αλδξψλ θαη ην 19,7% ησλ
γπλαηθψλ, ζε λεαξή ειηθία είραλ ππνζηεί θάπνηα κνξθή ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο
(Pereda et al, 2009). χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, πεξηζζφηεξα
απφ 18 εθαηνκκχξηα παηδηψλ ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ, ππνθέξνπλ απφ θαθνπνίεζε,
πεξίπνπ 22,9% απφ ζσκαηηθή θαθνπνίεζε, ην 13,4% ησλ θνξηηζηψλ θαη ην 5,7% ησλ
αγνξηψλ απφ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε (World Health Organization, 2001).
ην πξψην θεθάιαην ινηπφλ ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη ηη πιεξνθνξίεο πεξηέρεη
θάζε θεθάιαην ηεο εξγαζίαο. ην δεχηεξν θεθάιαην δηαηππψλνληαη ν ζθνπφο θαη νη
ζηφρνη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
ην ηξίην θεθάιαην ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο αλαιχνληαη, νη κνξθέο θαθνπνίεζεο
δειαδή ε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε, ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή
θαθνπνίεζε, αιιά θαη ε παξακέιεζε ησλ παηδηψλ. Χζηφζν, ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη
θαη νη λέεο κνξθέο θαθνπνίεζεο πνπ απνηεινχλ έληνλν θαηλφκελν, ηα ηειεπηαία
ρξφληα. Δλ ζπλερεία, αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα επξήκαηα ησλ κνξθψλ
θαθνπνίεζεο. Δπηπιένλ, εμεγείηαη αλαιπηηθά ν ξφινο ηνπ δξάζηε θαη εμεγείηαη
αλαιπηηθά γηαηί νη δξάζηεο θαθνπνηνχλ ηα παηδηά, πσο επηιέγνπλ ηα ζχκαηά ηνπο θαη
κε πνην ηξφπν ηα αλαγθάδνπλ λα ζσπάζνπλ. Αθφκε, αλαθέξνληαη θαη ηα είδε
πξφιεςεο ηεο θαθνπνίεζεο. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε
αληηκεηψπηζε ηεο θαθνπνίεζεο θαη πφζν απαξαίηεηνο είλαη ν ξφινο ηνπ λνζειεπηή
αιιά θαη άιισλ εηδηθψλ, γηα ηε ζεξαπεία θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ.
Σν ηέηαξην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε κεζνδνινγία έξεπλαο, ην πέκπην, ηα
λεφηεξα απνηειέζκαηα - επξήκαηα ηεο έξεπλαο πάλσ ζην ζέκα ηεο παηδηθήο
θαθνπνίεζεο θαη ησλ κνξθψλ ηεο, ηα ηειεπηαία πέληε (5) ρξφληα, ελψ ζην έθην
θεθάιαην, ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Σν έβδνκν θεθάιαην
πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Σέινο, παξαηίζεηαη ε
βηβιηνγξαθία ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.
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2. θνπόο θαη ζηόρνη ηεο εξγαζίαο
θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο, ε
αλάδεημε ηεο ζνβαξφηεηάο ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ κέζσ
λνζειεπηηθψλ παξεκβάζεσλ.
ηφρνη ηεο εξγαζίαο είλαη:
1. Να νξηζηεί ε παηδηθή θαθνπνίεζε θαη λα αλαιπζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ

κνξθψλ ηεο.
2. Να γίλνπλ θαηαλνεηνί νη ηξφπνη πξφιεςεο ηεο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ θαη λα

δηαζαθεληζηεί ν ξφινο ηνπ δξάζηε.
3. Να αλαιπζνχλ νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο θαθνπνίεζεο θαη πφζν απαξαίηεηνο

είλαη ν ξφινο ηνπ λνζειεπηή αιιά θαη άιισλ εηδηθψλ, γηα ηε ζεξαπεία
θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ.
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3. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο
Ζ παηδηθή ειηθία είλαη κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε πεξίνδνο ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ δηφηη
ηα παηδηά αδπλαηνχλ λα ζηεξηρζνχλ ζηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο, δηαθξίλνληαη γηα ηελ
έιιεηςε εκπεηξηψλ θαη ηελ αλσξηκφηεηα ζε πλεπκαηηθφ θαη ςπρηθφ επίπεδν. Λφγσ ηεο
λεαξήο ηνπο ειηθίαο, ρξεηάδνληαη ηελ αξσγή φισλ καο. Γηα απηφ, ε θνηλσλία, νθείιεη λα
παξέρεη ζε φια ηα παηδηά θάζε δπλαηφηεηα γηα λα αλαπηπρζνχλ νιφπιεπξα κέζα ζε έλα
αζθαιέο, ζηνξγηθφ θαη δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ. Παξ’ φια απηά δηαπηζηψζεθε φηη, ε
παηδηθή θαθνπνίεζε θαη ε παξακέιεζε αλαθέξνληαη φιν θαη πην ζπρλά ζηα κέζα
καδηθήο ελεκέξσζεο θαη δηθηχσζεο. Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, νη νηθνγέλεηεο
ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ε παηδηθή θαθνπνίεζε παξαηεξνχληαη δηαηαξαρέο κεηαμχ ησλ
ζρέζεσλ γνλέα-παηδηνχ, πνιιέο θνξέο φκσο νη δηαηαξαρέο απηέο παξαηεξνχληαη θαη
κεηαμχ ησλ ζρέζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο κε άιινπο ζπγγελείο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε
αληίιεςε φηη ε νηθνγελεηαθή εζηία είλαη έλα αξκνληθφ πεξηβάιινλ ρσξίο εληάζεηο θαη
βηαηφηεηα θαηαξξίθζεθε. Με ηελ άθημε ηεο λέαο ρηιηεηίαο ην θαηλφκελν ηεο παηδηθήο
θαθνπνίεζεο παξνπζίαζε δξακαηηθή αχμεζε. Ζ αχμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απνδίδεηαη
ζηηο νηθνγελεηαθέο θξίζεηο νη νπνίεο νθείινληαη ζε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ζηα
απμεκέλα πνζνζηά αλεξγίαο, θαζψο θαη ησλ δηαδπγίσλ, φπσο επίζεο θαη ζηελ ρξήζε
λαξθσηηθψλ θαη αιθνφι (Pereda et al, 2009).
εκαληηθφ βήκα γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ απνηέιεζε ε Γηαθήξπμε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ (1959) θαη ε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ (Ο.Ζ.Δ., 1989)
πνπ επηθπξψζεθε απφ φια ζρεδφλ ηα θξάηε ηνπ θφζκνπ. ην ζεκείν απηφ, ζεκαληηθφ
είλαη λα ηνληζηεί φηη, ε Διιάδα ηελ επηθχξσζε ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1992. Με ηε
χκβαζε ηνπ 1989 ην παηδί αλαγλσξίδεηαη πιένλ σο κηα ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηα άμηα
ζεβαζκνχ θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα μερσξηζηή θνηλσληθή νκάδα θαη φρη πηα
σο αληηθείκελν ππφ πξνζηαζία. Απηή ε λέα πξνζέγγηζε δεκηνπξγεί ςπρνινγηθέο θαη
θνηλσληνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, ηδηαίηεξα ζηελ εθπαίδεπζε. Σα θξάηε νθείινπλ λα
ελεκεξψζνπλ ηνπο πνιίηεο, ελήιηθεο θαη παηδηά, γηα ηα λέα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ
ιφγσ ηεο χκβαζεο, θαζηζηψληαο ηελ έηζη πην δπλαηή θαη ζηαζεξή (Verhellen, 2006).
χκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε, ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα αλήθνπλ ζηα παηδηά (Παληαδήο &
Μαληάηεο, 2008):


Ζ αμηνπξεπήο δηαβίσζε: ζηέγαζε, δηαηξνθή, ξνπρηζκφ, ηαηξνθαξκαθεπηηθή

θάιπςε.
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Ζ δπλαηφηεηα λα αλαπαχνληαη, λα παίδνπλ, λα ςπραγσγνχληαη, λα κειεηνχλ θαη

λα εθπαηδεχνληαη


Δπηβάιιεηαη λα κελ πθίζηαληαη θακία κνξθή δηάθξηζεο θαη λα βηψλνπλ ηελ

αμηνθξαηία θαη ηελ ηζφηεηα αλεμαξηήησο ζξεζθείαο, θχινπ, θπιήο, νηθνλνκηθήο θαη
θνηλσληθήο θαηάζηαζεο.


Σν δηθαίσκα ηεο εζληθφηεηαο



Ζ απφθηεζε ηαπηφηεηαο



Ζ απξφζθνπηε επαθή κε ηε θχζε



Σν λα κε γίλνληαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θαη βαξβαξφηεηαο



Σν λα κελ είλαη ζχκαηα ακέιεηαο, παξακέιεζεο θαη εγθαηάιεηςεο



Σν δηθαίσκα ηεο θαηαλφεζεο, ηεο αγάπεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ



Ζ δσή ζε έλα θφζκν εηξήλεο, δηαιιαθηηθφηεηαο θαη επηείθεηαο



έθηαθηεο αλάγθεο



Γεληθά, ην λα ηπγράλνπλ ηα αλαγθαία θαη επαξθή ζηνηρεία γηα νινθιεξσκέλε

αλάπηπμε (εζηθνπλεπκαηηθή, ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή).
Αθφκε, ε χπαξμε βηβιηνγξαθίαο γηα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα πγείαο, κεηά απφ ηελ
παηδηθή θαθνπνίεζε, είλαη εθηεηακέλε (Fergusson et al., 2008). Έξεπλεο ζε ζρέζε κε
ηελ θαθνπνίεζε ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηελ πγεία,
ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη πην κεησκέλεο ζε ζχγθξηζε κε πην παιηά ρξφληα (Goodwin
et al., 2003). Μεξηθέο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη εάλ έλα παηδί εθηεζεί ζε ζεμνπαιηθή
αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζσκαηηθή θαθνπνίεζε έρεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζνβαξφηεξσλ
επηπηψζεσλ. Μέζα απφ κία κεηαλάιπζε θάλεθε φηη νη επηδξάζεηο ηεο θαθνπνίεζεο
είλαη κεγαιχηεξε ζην λεπξνινγηθφ θαη κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα, θαη αθνινπζνχλ ην
αλαπλεπζηηθφ, ην θαξδηαγγεηαθφ, ην γαζηξεληεξηθφ θαη νη κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο
(Wegman & Stetler, 2009).
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3.1. Ιζηνξηθή Αλαδξνκή
Με εκπεξηζηαησκέλε αλαζθφπεζε ζην ρξφλν, δηαπηζηψζεθε φηη ηα παηδηά έρνπλ
αδηθεζεί θαη παξακειεζεί αηψλεο ηψξα. Ήδε απφ ην 17Ο αηψλα ηα παηδηά
απνηεινχζαλ απνθιεηζηηθφ θηήκα ησλ γνλέσλ ρσξίο λα έρνπλ θαλέλα δηθαίσκα. Με
ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχλ λφκνπο θαη λα δεκηνπξγνχλ
θνηλσληθνχο θνξείο νη νπνίνη έρνπλ ηε δχλακε λα απνκαθξχλνπλ ηα παηδηά απφ ηελ
εζηία ηεο θαθνπνίεζεο θαη λα ηα κεηαθέξνπλ ζε ρψξνπο θηινμελίαο θαθνπνηεκέλσλ
παηδηψλ Σελ αξρή γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαθνπνίεζεο έθεξε,
ην 1962 έλαο παηδίαηξνο απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ν Herry Kempe, ν νπνίνο ήηαλ
ν πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν “Battered child syndrome”, δειαδή, «Σν
ζχλδξνκν ηνπ θαθνπνηεκέλνπ παηδηνχ» (Ρφζθνξ, 1982).
Ο Kempe έθαλε κηα πεξηγξαθή ησλ παηδηψλ πνπ θαθνπνηνχληαη κέζα ζηελ
νηθνγέλεηα, ησλ ηξαπκάησλ ηνπο θαη ησλ γνλέσλ πνπ θαθνπνηνχλ ηα παηδηά ηνπο. Ζ
πεξηγξαθή ηνπ ήηαλ βαζηζκέλε ζε ζηνηρεία ηα νπνία ζπλέιεμε απφ εξσηεκαηνιφγηα
πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ απφ δηάθνξα παηδηαηξηθά θέληξα ηεο
Ακεξηθήο. Οη πξψηεο αληηδξάζεηο ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ Kempe ήηαλ δπζπηζηία θαη
άξλεζε, νη γηαηξνί πξνηηκνχζαλ λα πηζηέςνπλ ηηο αληηθαηηθέο θαη απίζαλεο εμεγήζεηο
πνπ νη γνλείο έδηλαλ γηα ηα ηξαχκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο. Με ηνλ θαηξφ ζηελ Ακεξηθή
θαη ζε άιιεο ρψξεο νη γηαηξνί άξρηζαλ λα απνδέρνληαη φηη εθείλνη πνπ θξνληίδνπλ ηα
παηδηά θάπνηεο θνξέο κπνξεί λα ηα ηξαπκαηίδνπλ. Άξρηζαλ λα απνδέρνληαη θαη λα
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ θαθνπνίεζε σο πηζαλή δηάγλσζε ζηελ πεξίπησζε θαθψζεσλ
ζε βξέθε θαη ζηε παξακέιεζε θαη ζηέξεζε κεηξηθήο θξνληίδαο ζαλ αηηία
ζηαζηκφηεηαο ηεο ζσκαηηθήο αλάπηπμεο ελφο παηδηνχ. Ζ δηάγλσζε ηνπο ήηαλ πην
εχθνιε φηαλ ππήξρε ηζηνξηθφ εγθιεκαηηθήο δξάζεο ζηελ νηθνγέλεηα ή φηαλ ν γνληφο
ήηαλ εμαξηεκέλνο απφ νπζίεο (λαξθσηηθά, αιθνφι) θαη ηέινο φηαλ ν γνληφο εκθάληδε
ςπρηαηξηθά

πξνβιήκαηα.

αληηκεησπίδνπλ

ηέηνηεο

ηαδηαθά
πεξηπηψζεηο

φκσο,

φιν

παηδηθήο

θαη

πεξηζζφηεξνη

θαθνπνίεζεο.

γηαηξνί

Άξρηζαλ

λα

αληηιακβάλνληαη φηη ζηελ πάζεζε απηή ε δηάγλσζε είλαη ην εχθνιν ζθέινο, ελψ γηα
ηελ ζεξαπεία θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο δήηεζαλ βνήζεηα απφ άιινπο
επαγγεικαηίεο πγείαο φπσο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ςπρηάηξνπο θαη ςπρνιφγνπο
(Ρφζθνξ, 1982).
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Τπάξρνπλ κειεηεηέο φπσο ν De Mause πνπ δηαρψξηζε ηελ θαθνπνίεζε θαη ηελ
παξακέιεζε ησλ παηδηψλ ζε 5 ραξαθηεξηζηηθνχο ηξφπνπο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ κε
βάζε 5 ηζηνξηθέο πεξηφδνπο (Αγάζσλνο & Γεσξγνπνχινπ, 1991). :
1. Παηδνθηνλία: αξραίνη ρξφλνη σο 4νο αηψλαο π.ρ
2. Δγθαηάιεηςε :5νο θαη 13νο αηψλαο κ.ρ
3. Ακθηζπκία:14νο έσο 18νο αηψλαο (αλαθάιπςε ηεο παηδηθήο ειηθίαο)
4. Απζηεξή πεηζαξρία: 18νο αηψλαο (πίζηε ζηελ απφιπηε πεηζαξρία)
5. Κνηλσληθνπνίεζε: 19νο αηψλαο σο ζήκεξα
Δθηφο απφ ηνλ παξαπάλσ δηαρσξηζκφ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξα είδε
θαθνπνίεζεο αλάινγα κε ηελ ηζηνξηθή επνρή θαη ηελ γεσγξαθηθή ζέζε. Καηά
πεξηφδνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο κνξθέο θαθνπνίεζεο (Αγάζσλνο &
Γεσξγνπνχινπ, 1991). :
 Δγθαηάιεηςε θαη βξεθνθηνλία: ε πνιιέο πεξηνρέο θαηά ηελ αξραηφηεηα αιιά
αθφκε θαη ζηελ λεφηεξε επνρή αλαθέξνληαη πεξηζηαηηθά, φπνπ ζε πεξηνρέο ε
ζπζία βξεθψλ γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο ήηαλ απνδεθηή. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ
Ζξψδε ε ζξεζθεία αλαθέξεη καδηθέο ζπζίεο βξεθψλ. ηνπο παιαηφηεξνπο
ρξφλνπο νη ζηξαηηψηεο έξηρλαλ ηα απνδπλακσκέλα θαη αλάπεξα παηδηά ζην
Καηάδα. Δξρφκελνη ηψξα ζηε ζχγρξνλε επνρή ε εγθαηάιεηςε βξεθψλ ιφγσ
θαθψλ ή δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ή ιφγσ φηη απαγνξεχεηαη ε γέλλεζε
πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο βξέθνπο (φπσο είλαη ν λφκνο ζηε Κίλα), παξαηεξείηαη
ζηηο ππθλνθαηνηθεκέλεο ρψξεο.
 Παηδηθή εξγαζία: πσο θαη ε βξεθνθηνλία έηζη θαη ε παηδηθή εξγαζία έρεη ξίδεο
απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο. Παιαηφηεξα πνιινί γνλείο πνπινχζαλ ηα κηθξά
παηδηά ηνπο σο ζθιάβνπο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ρξήκαηα. ε πνιιέο αλαηνιηθέο
κε αλεπηπγκέλεο ρψξεο αλαγθάδνπλ ηα παηδηά ηνπο λα εξγάδνληαη ζε εξγνζηάζηα
κε ειάρηζηε ακνηβή, έσο θαη ζήκεξα. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε παηδηθή
εξγαζία έρεη πάξεη λέα ηξνπή, δεκηνπξγψληαο ηελ παηδηθή πνξλεία θαη ηε
ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε γηα νηθνλνκηθνχο θαη πάιη ιφγνπο.
 Αθξσηεξηαζκφο θαη επλνπρηζκφο: Ο επλνπρηζκφο παξαηεξείηαη θπξίσο ζε
πεξηνρέο ηεο Αξαβίαο κε ζθνπφ ηελ ηηκσξία. εκαληηθφ, σζηφζν, είλαη λα
ηνληζζεί, ην γεγνλφο φηη ζηα κηθξά θνξίηζηα επηβαιιφηαλ ε αθαίξεζε ηεο
θιεηηνξίδαο. Αθφκε, γηα λα παξακείλεη ε θσλή ζηνπο κηθξνχο ηξαγνπδηζηέο
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ςηιή, ηνπο επλνχρηδαλ. ρεηηθά κε ηνλ αθξσηεξηαζκφ, ηνλ πξαγκαηνπνηνχλ έσο
θαη ζήκεξα γηα νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο (δεηηαληά).
 θιεξή ηηκσξία: ε απηφ ην είδνο θαθνπνίεζεο ζθνπφο είλαη ε εθπαίδεπζε ηνπ
παηδηνχ γηα λα κάζεη ηε πεηζαξρεία (Αγάζσλνο & Γεσξγνπνχινπ, 1991).
3.2 Οξηζκόο παηδηθήο θαθνπνίεζεο
Σα παηδηά έρνπλ αλάγθε απφ πξνζηαζία θαη θξνληίδα. Ζ άπνςε φηη νη γνλείο ή
φζνη θξνληίδνπλ ηα παηδηά ελδέρεηαη λα θαθνπνηνχλ ηα παηδηά ηνπο αλαγλσξίζηεθε
γηα πξψηε θνξά σο ηαηξηθφ πξφβιεκα ηε δεθαεηία ηνπ 1950. Αλ θαη ηφηε πξνθιήζεθε
κεγάιε αλεζπρία, ε παηδηθή θαθνπνίεζε δελ απνηειεί θαηλνχξγην θαηλφκελν. Σα
παηδηά έρνπλ ππνζηεί ζσκαηηθέο βιάβεο, παξακέιεζε θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε
απαξρήο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο. Απηφ πνπ έρεη αιιάμεη είλαη ην γεγνλφο φηη ε
θνηλσλία δελ ήηαλ πιένλ δηαηεζεηκέλε λα απνδερηεί φηη νη γνλείο ή απηνί πνπ
θξνληίδνπλ ηα παηδηά κπνξνχλ λα ζπκπεξηθέξνληαη βίαηα ζηα παηδηά ηνπο. Σα παηδηά
έρνπλ πηα ην δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ αλαγλσξηζκέλεο θαη απνδεθηέο κνξθέο
παηδηθήο θξνληίδαο θαη αλαηξνθήο (Xαηδεθσηίνπ, 2005).
Οη επαγγεικαηίεο, είηε είλαη ηαηξνί, επηζθέπηξηεο πγείαο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί,
δάζθαινη ή άιινη πνπ εκπιέθνληαη ζηε θξνληίδα παηδηψλ, έρνπλ πηα ην θαζήθνλ λα
κεξηκλνχλ γηα απηά. Ζ δηαπίζησζε πηζαλήο παηδηθήο θαθνπνίεζεο ζα πξέπεη λα
«δπγηζηεί» κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζε πεξίπησζε εζθαικέλεο
θαηεγνξίαο ησλ γνλέσλ γηα θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Απηφ απαηηεί πνιχ
πξνζεθηηθή θξίζε θαζψο, αξρηθά, δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή, ζην «ρηππεκέλν
βξέθνο» πνπ αθνξά ζηελ πξφθιεζε ζνβαξψλ ζσκαηηθψλ ηξαπκάησλ ζε βξέθε.
ήκεξα, αλαγλσξίδνπκε φηη εθηφο ηεο πξφθιεζεο ζσκαηηθψλ ηξαπκάησλ, νη ελήιηθεο
κπνξεί λα βιάςνπλ ηα παηδηά κε αξθεηνχο πνηθίινπο ηξφπνπο (Xαηδεθσηίνπ, 2005).
Ζ παηδηθή θαθνπνίεζε νξίδεηαη σο «όιεο νη κνξθέο ζσκαηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο,
ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, παξακέιεζεο ή ακεινύο δηαπαηδαγώγεζεο ή εκπνξηθήο ή
άιιεο εθκεηάιιεπζεο, πνπ γίλνληαη ζηα πιαίζηα θάπνηαο ζρέζεο επζύλεο, ή
εκπηζηνζύλεο κε ην παηδί, κε απνηέιεζκα ηελ πξαγκαηηθή ή δπλεηηθή βιάβε ζηελ πγεία
ηνπ παηδηνύ, ζηελ επηβίσζε, ζηελ αλάπηπμε ή ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπ» (Νηθνιαΐδεο,
2007).
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χκθσλα κε ηνλ Gilbert et al. (2009:69) ε παηδηθή θαθνπνίεζε είλαη
νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε από γνλέα ή άιιν θξνληηζηή, ή όηη πξνθαιεί βιάβε
ζηελ πγεία, ηελ πηζαλόηεηα πξόθιεζεο βιάβεο ή ηελ απεηιή βιάβεο ελόο παηδηνύ.
3.3 Μνξθέο θαθνπνίεζεο
ηελ ζχγρξνλε επνρή εθαηνκκχξηα παηδηά βηψλνπλ θαζεκεξηλά δηάθνξεο κνξθέο
θαθνπνίεζεο. Ζ παηδηθή θαθνπνίεζε φπνηα κνξθή θαη λα έρεη πξφθεηηαη γηα έλα
ζνβαξφ δήηεκα δηφηη νη ζπλέπεηεο ηεο επεξεάδνπλ ην παηδί θαη ζηε κεηέπεηηα δσή
ηνπ, δεκηνπξγψληαο έλαλ πξνβιεκαηηθφ ελήιηθα. Ζ θαθνπνίεζε πνπ κπνξεί λα
δέρεηαη έλα παηδί δηαθέξεη αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ πνπ δεη. χκθσλα κε ηνπο
Widom et al. (2012) θαη Min et al. (2012) ε θαθνπνίεζε ελφο παηδηνχ κπνξεί λα
δηαθξηζεί ζε:
 ζσκαηηθή θαθνπνίεζε
 ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε
 ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε
 παξακέιεζε
3.3.1. σκαηηθή θαθνπνίεζε
Ζ κνξθή ηεο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο είλαη επηθίλδπλε γηαηί νη ελήιηθεο έρνπλ
πεξηζζφηεξε δχλακε απφ ηα παηδηά κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ εχθνια λα ηα
θαθνπνηήζνπλ ζσκαηηθά. ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε ηα ρηππήκαηα δελ νθείινληαη ζε
αηπρήκαηα. Οη πεξηπηψζεηο ηεο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο θπκαίλνληαη απφ κηθξέο
κνξθέο φπσο έλα ραζηνχθη, κηα ειαθξηά γξνζηά θαη απφ κεγαιχηεξεο κνξθέο, φπσο
γξνζηέο ζε φιν ην ζψκα ή εγθαχκαηα απφ ηζηγάξν θ.α. Σελ παηδηθή θαθνπνίεζε ηελ
ζπληζηνχλ νη εμήο πεξηπηψζεηο (Gonzalez, 2008):
 ηαλ ρηππά θάπνηνο έλα παηδί δπλαηά, ην ηζηκπά, ηνπ ηξαβάεη ηα καιιηά, ην
ραζηνπθίδεη, ην δαγθψλεη, ην θαίεη.
 Ζ ρξήζε αληηθεηκέλσλ κε ζθνπφ λα επηθέξεη ηνλ πφλν ζην παηδί (π.ρ. μχιν κε
δψλε).
 Υξήζε αθαηάιιεισλ πεηζαξρηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ (λα
ηαξαθνπλά έλα βξέθνο ή λα ην πεηά δπλαηά ζε κηα επηθάλεηα αθφκα θαη ζηελ
θνχληα ηνπ.
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3.3.2. εμνπαιηθή θαθνπνίεζε
χκθσλα κε έξεπλεο ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε είλαη έλα ζπρλφ θνηλσληθφ
θαηλφκελν. Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε κπνξεί λα ζπκβεί κέζα ζηελ νηθνγέλεηα απφ
ην γνληφ, ζπγγελείο ή άηνκα εθηφο νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο (δαζθάινπο,
γείηνλεο, αγλψζηνπο). ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή θαθνπνίεζεο
εθαξκφδεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα είλαη πην δχζθνιν λα γίλεη αληηιεπηή, δηφηη ην παηδί
δέρεηαη απεηιή. Σε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ηελ ζπληζηνχλ (Γησηάθνο, 2005):
 εμνπαιηθά αγγίγκαηα
 εμνπαιηθά θηιηά
 Απνπιαλήζεηο - Βηαζκνί
 Δπαθή ζηφκαηνο-γελλεηηθψλ νξγάλσλ
 Δηζρψξεζε ζην θφιπν ή ζην πξσθηφ ηνπ παηδηνχ
 Λεθηηθή πίεζε γηα ζεμ
 Δπίδεημε πνξλνγξαθηθψλ εηθφλσλ ζην παηδί
3.3.3. πλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε
Με

ηνλ

φξν

ζπλαηζζεκαηηθή

θαθνπνίεζε

λνείηαη

ε

δηαηαξαρή

ηεο

ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο ελφο παηδηνχ απφ άηνκα πνπ φθεηιαλ λα ηνπ ηελ
παξέρνπλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, πνιιά παηδηά έρνπλ ππνθέξεη απφ
ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε, ζηελ νπνία πξέπεη λα δίλεηαη κεγαιχηεξε ζεκαζία
δηφηη είλαη απνιχησο απνδεθηφ φηη ε ζεξαπεία ησλ θπζηθψλ ηξαπκάησλ είλαη πνιχ
δχζθνιή έσο αθαηφξζσηε, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (Ληάγθα & Κψηζε, 2015).
Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε ζπλίζηαηαη απφ (Γεκεηξάζθνπ, 2013):
 Απεηιέο εγθαηάιεηςεο απφ ηνπο γνλείο
 Αλχπαξθηε έλδεημε ηξπθεξφηεηαο θαη αγάπεο θπξίσο απφ ηε κεηέξα
 Λεθηηθή θαθνπνίεζε σο κνξθή δηαπαηδαγψγεζεο
 Αλαηξνθή ζε πνιχ απζηεξφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ
 Σαπεηλσηηθνί ραξαθηεξηζκνί
 Υαξαθηεξηζκνί πνπ κεηψλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ παηδηνχ
 Βίαηεο απεηιέο.
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3.3.4. Παξακέιεζε
Χο παξαµέιεζε ζεσξείηαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν ε δηαηξνθή, ε ηαηξηθή
θξνληίδα, ε έλδπζε, ε ζηέγαζε, ε ζρνιηθή θνίηεζε ή ε παξαθνινχζεζε πνπ
παξέρεηαη ζην παηδί είλαη έληνλα αλεπαξθήο ή αθαηάιιειε ζε βαζκφ ηέηνην ψζηε λα
παξαβιέπεηαη ή λα ηίζεηαη ζε ζνβαξφ θίλδπλν ή πγεία θαη ε αλάπηπμή ηνπ. Έλα παηδί
είλαη παξακειεκέλν εάλ αθεζεί ρσξίο θξνληίδα γηα καθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα ή εάλ
εγθαηαιεηθζεί (Αγάζσλνο & Γεσξγνπνχινπ, 1988).
Ζ παξακέιεζε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο κνξθέο θαθνπνίεζεο θαζψο
αθνξά κηα παζεηηθή κνξθή θαθνπνίεζεο θη έηζη απνηειεί έλα ζησπειφ πξφβιεκα. Ζ
παξακέιεζε είλαη εχθνιν λα γίλεη αληηιεπηή ζε φπνηνλ βξίζθεηαη ζε ζηελή επαθή κε
ηελ νηθνγέλεηα. Δπίζεο είλαη ηδηαίηεξα εχθνια αληηιεπηή θαη απφ ηνλ δάζθαιν θαζψο
ην παηδί παξνπζηάδεη παξακέιεζε ζηελ ζσκαηηθή πγηεηλή φπσο θαη ρακειέο
επηδφζεηο (Παπάλεο, 2009). ηελ παξακέιεζε παξνπζηάδνληαη ηέζζεξα (4) είδε
(Γησηάθνο, 2008):
i. Δθπαηδεπηηθή παξακέιεζε (ν γνλέαο δελ πξνζθέξεη ηελ απαηηνχκελε
εθπαίδεπζε ζην παηδί)
ii. πλαηζζεκαηηθή παξακέιεζε (ππνηίκεζε ηνπ παηδηνχ, ιεθηηθή θαθνπνίεζε,
απφξξηςε)
iii. σκαηηθή παξακέιεζε (έιιεηςε ηξνθήο, έλδπζεο, εγθαηάιεηςε ηνπ παηδηνχ,
έιιεηςε θαζαξηφηεηαο θαη πξνζσπηθή πγηεηλή)
iv. Ηαηξηθή παξακέιεζε (δελ παξέρνπλ ηαηξηθή θξνληίδα φηαλ ην παηδί ηελ έρεη
αλάγθε).
3.3.5. Νέεο κνξθέο θαθνπνίεζεο
Παξφιν ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ην θαηλφκελν ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο
δείρλεη λα εμειίζζεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Έρνπλ παξνπζηαζηεί λέεο πνηθίιεο
κνξθέο θαθνπνίεζεο (Αγάζσλνο θαη Σζαγθάξε, 2000):
 ηέξεζε λεξνχ
 Γειεηεξίαζε λεξνχ
 Γηαδηθηπαθή απνπιάλεζε
 Παηδηθή πνξλνγξαθία
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 Παξάλνκε εξγαζία
 αδηζηηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε
 Φπρνζσκαηηθή παρπζαξθία
 πκκεηνρή παηδηψλ ζε ζαηαληζηηθέο ηειεηέο
 ηέξεζε ηαηξηθήο θξνληίδαο ιφγσ ζξεζθείαο
 Μφδεο δηαηξνθήο.
3.4 Σα αίηηα ηνπ θαηλνκέλνπ
Γχζθνια κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ αιιά αθφκε πην δχζθνια παξαδεθηφ πσο έλαο
γνλέαο κπνξεί λα θαθνπνηήζεη ην παηδί ηνπ. Ο Μαηδηαλφο (2006) αλαθέξεη φηη νη παξάγνληεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνγελεηαθή βία είλαη νη παξαθάησ:

 Αηνκηθνί παξάγνληεο: Γάκνο ζε λεαξή ειηθία, ππεξβνιηθή θαηαλάισζε
νηλνπλεπκαησδψλ, θαηάζιηςε, δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο, ρακειφ εηζφδεκα,
εκπεηξίεο βίαο ή θαθνπνίεζεο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία.
 Παξάγνληεο δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ: πδπγηθέο ζπγθξνχζεηο, ζπδπγηθή
αληζνξξνπία,

αλδξνθξαηηθή

νηθνγέλεηα,

νηθνλνκηθφ

ζηξεο,

θησρή

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο.
 Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο: Αδχλακνη θνηλνηηθνί δεζκνί, θηψρεηα θαη
αλνκία θίισλ, αλχπαξθην θνηλνηηθφ ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα.
 Κνηλσληθνί παξάγνληεο: Ζ βία είλαη απνδεθηή θνηλσληθά, παξαδνζηαθνί
ξφινη, θνηλσληθή ελζσκάησζε (Μαηδηαλφο, 2006).
Οη αηηίεο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο εληνπίδνληαη, ζηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ ζε
λεαξή ειηθία (αλεπηζχκεηε θχεζε), ζηελ εθηφο γάκνπ κεηξφηεηα, ζην ρακειφ
κνξθσηηθφ επίπεδν, ζηε γέλλεζε παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο, ζηελ ςπρνπαζνινγία
γνλέσλ θαη ζην φηη νη γνλείο πνπ θαθνπνηνχλ έρνπλ θαη νη ίδηνη βηψζεη ηελ
θαθνπνίεζε ζε κηθξή ειηθία. Έλαο άιινο παξάγνληαο, πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ
παηδηθή θαθνπνίεζε είλαη ε αληίιεςε ησλ γνλέσλ, δειαδή φηη ε ζσκαηηθή ηηκσξία
είλαη ν θαηάιιεινο ηξφπνο πεηζαξρίαο ησλ παηδηψλ. Αθφκα σο αίηηα εθιακβάλνληαη,
ε θηψρεηα, ε αλεξγία θαη ην ππεξβνιηθφ άγρνο ιφγσ ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ.
ηνπο παξάγνληεο κπνξεί αθφκα λα πξνζηεζνχλ θαη νη πνιηηηθέο πνπ εληζρχνπλ ηελ
αληζφηεηα, κεηψλνπλ ηελ αμία ηνπ παηδηνχ θαη θαηαπαηνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπ
(Πξεθαηέ & Γησηάθνο, 2005).
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3.5. Υαξαθηεξηζηηθά θαη επξήκαηα ηεο θαθνπνίεζεο
ην παξφλ ππνθεθάιαην, ζα αλαιπζνχλ ραξαθηεξηζηηθά θαη επξήκαηα ησλ
κνξθψλ παηδηθήο θαθνπνίεζεο.
3.5.1. Υαξαθηεξηζηηθά θαη επξήκαηα ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο
Γηα λα γίλεη ε αλαγλψξηζε ηεο θαθνπνίεζεο πξέπεη αξρηθά λα γίλεη παξαδεθηή ε
πξάμε είηε απφ ηνλ ηαηξφ είηε απφ ηνπο γνλείο θαη ην ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ. Σα
ραξαθηεξηζηηθά

πνπ

παξνπζηάδνληαη

παξαθάησ

ελνρνπνηνχλ

ηελ

χπαξμε

θαθνπνίεζεο (Πξεθαηηε & Γησηάθνο, 2005).
 Σν παηδί δελ αληηδξά ζηνλ απνρσξηζκφ απφ ηνπο γνλείο, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο
πξνηηκά ην λνζνθνκείν απφ ην ζπίηη
 Μσισπηζκνί
 Καθψζεηο ησλ νζηψλ
 Δζσηεξηθέο θαθψζεηο
 Ξεξά ή πγξά εγθαχκαηα
 Καθψζεηο ζην δέξκα θαη ζην ζηφκα
 Μεησκέλε θνηλσληθφηεηα
 Γπζθνιία θίλεζεο ή δπζθνιία λα θαζίζνπλ
 Μεησκέλε ζσκαηηθή θαη λνεηηθή αλάπηπμε
 Ηζηνξηθφ κε αζάθεηεο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κε ηελ θιηληθή εηθφλα θαη κε ηελ ειηθία
ηνπ παηδηνχ
 Καζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ρσξίο νξγαληθά αίηηα
 Τπνζθιεξηίδηα αηκαηψκαηα
 Πηψζεηο απφ θξεβάηηα ζε βξέθε
 χλδξνκν αηθλίδηνπ ζαλάηνπ
 Γαγθψκαηα
 Καηάγκαηα ζην θεθάιη θαη ζηα άθξα ηδηαίηεξα ζε βξέθε
3.5.2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη επξήκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο
Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε είλαη ε κνξθή θαθνπνίεζεο πνπ πξνθαιεί ην
κεγαιχηεξν ςπρηθφ θαη ζσκαηηθφ θφβν ζην παηδί. Τπάξρνπλ ελδείμεηο θαη
ραξαθηεξηζηηθά ζηα παηδηά ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε είηε απφ
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θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο είηε απφ ηνλ πεξίγπξν πνπ πξνδίδεη ηε θαθνπνίεζε
απηή θαη είλαη, θπξίσο, ηα εμήο (Maikovich & Jaffee, 2010):
 Καηάρξεζε ηεο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο θαη εμάξηεζεο ααλάκεζα ζην ζχηε θαη ζην
ζχκα.
 εκαληηθή δηαθνξά ειηθίαο αλάκεζα ζηνπο δπν εκπιεθφκελνπο.
 Πξνµειεηεµέλε ή µε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ζπκβαίλεη θαη’
επαλάιεςε.
 Παξαβίαζε θνηλσληθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ θαλφλσλ θαζψο θαη ηνπ θξαγκνχ
αηκνκημίαο.
 Αδπλακία ηνπ παηδηνχ λα θαηαλνήζεη ην πεξηερφκελν ηεο πξάμεο ή λα
απνθαζίζεη αλ ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη ζε απηή
 Έθζεζε ηνπ παηδηνχ ζε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε αθαηάιιειε γηα ηελ ειηθία ηνπ γηα
ην ζηάδην ηεο ςπρνζεμνπαιηθήο ηνπ αλάπηπμεο.
 πγθάιπςε ηνπ θαηλφµέλνπ θαη άθξα κπζηηθφηεηα.
 εκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ νηθνγελεηαθή
ιεηηνπξγία.
 Σέινο, παξαηεξείηαη κεηαβίβαζε ηνπ θαηλνκέλνπ απφ γεληά ζε γεληά, ηδηαίηεξα
ζε ρξφληα δηαηαξαγκέλεο νηθνγέλεηεο (Πξεθαηηε & Γησηάθνο, 2005).
3.5.3. Υαξαθηεξηζηηθά θαη επξήκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο θαθνπνίεζεο
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θαθνπνηεκέλνπ παηδηνχ είλαη ηα εμήο
(Γησηάθνο, 2005):
 Αλαζθάιεηα
 Φφβνο λα αληηκεησπίζεη ηελ απνηπρία θαζψο θαη λέεο θαηαζηάζεηο
 ηνηρεία παιηλδξφκεζεο
 Κηλήζεηο πνπ έθαλε φηαλ ήηαλ κσξά
 Σξνκάδνπλ κε θσλέο
Έρεη έιιεηςε ζηνξγήο, αγάπεο θαη ηξπθεξψλ εθδειψζεσλ Δπηπιένλ πξέπεη λα
αλαθεξζεί φηη ηα παηδηά ηα νπνία βηψλνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε
ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο πξνβιεκαηηθφ κέζα ζηελ θνηλσλία (Γησηάθνο, 2005).
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3.5.4. Υαξαθηεξηζηηθά θαη επξήκαηα παξακέιεζεο
Σα παξακειεκέλα παηδηά έρεη παξαηεξεζεί φηη πξνέξρνληαη, απφ κνλνγνλετθέο
νηθνγέλεηεο, κεηέξεο ζπλήζσο κηθξέο ζε ειηθία, φηαλ ππάξρεη ζπδπγηθή βία,
πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ρξήζε νπζηψλ. εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ
παηδηνχ είλαη φηη ζπρλά θάλεη ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο (θνπληέηαη κπξνο - πίζσ
ξπζκηθά ή θηππά ην θεθάιη ηνπ). Δπηπιένλ, ν ιφγνο ηνπ είλαη θαζπζηεξεκέλνο φπσο
θαη ε ςπρνζσκαηηθή ηνπ αλάπηπμε, είλαη απνκνλσκέλν θαη αλίθαλν λα παίμεη,
θνβηζκέλν, αιιά φηαλ απνκαθξχλεηαη ε κεηέξα ηνπ δελ δείρλεη άγρνο απνρσξηζκνχ.
ηαλ ηξψεη θαηαβξνρζίδεη ηελ ηξνθή ηνπ κε βνπιηκία, πνιιέο θνξέο παξνπζηάδεη
αιινηξηνθαγία. Σν ηζηνξηθφ ζε πεξίπησζε παξακέιεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ.
Πάληα ε ζρέζε κάλαο-παηδηνχ είλαη δηαηαξαγκέλε. ηαλ ππάξρνπλ ηαηξηθέο
επηπινθέο, ε κεηέξα κπνξεί λα πηζηεχεη πσο ην παηδί ηεο είλαη πξνβιεκαηηθφ ή φηη
έρεη εγθεθαιηθή βιάβε θαη ηφηε εξκελεχεη ζαλ παζνινγηθή αθφκα θαη ηελ
θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηεο. Πνιιέο θνξέο ε κεηέξα δελ είλαη
δηαζέζηκε γηα ην παηδί γηαηί νη δηθέο ηεο αλάγθεο έρνπλ πξνηεξαηφηεηα (π.ρ. θαξηέξα).
Δπίζεο δελ βξίζθεη επραξίζηεζε ζην γέιην ηνπ παηδηνχ ηεο θαη εθδειψζεηο πνπ γηα
άιιεο κεηέξεο είλαη ζεηηθέο, ζε απηήλ πεξλνχλ απαξαηήξεηεο κε απνηέιεζκα λα
ζηεξνχλ ζπλαηζζεκαηηθά ην παηδί (Αγάζσλνο-Γεσξγνπνχινπ, 2009).
Σα ελδεηθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παξακειεκέλνπ παηδηνχ
είλαη ηα αθφινπζα (Αγάζσλνο-Γεσξγνπνχινπ, 2009):
 πλήζσο αδχλαην(Γπζηξνθία).
 Γέξκα σρξφ θαη ςπρξφ.
 Καθή θαηάζηαζε δέξκαηνο, εθδνξέο, κηθξά έιθε.
 Απάζεηα - απφζπξζε.
 Μπνξεί λα ππάξρνπλ εθρπκψζεηο, θνςίκαηα θαη νπιέο.
 πζηεκαηηθή θαθή ζίηηζε ή ζηέξεζε ηξνθήο.
 Καθή πγηεηλή.
 Αθαηάιιειε έλδπζε (π.ρ. θαινθαηξηλά ξνχρα ηνλ ρεηκψλα).
 Αζηαζήο ζρνιηθή θνίηεζε.
 πλερήο θφπσζε ή χπλνο κέζα ζηελ ηάμε.
 Σν παηδί αλαθέξεη φηη δελ ππάξρεη θαλείο λα ην θξνληίδεη.
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Τπνινγίδεηαη φηη νη επηδξάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηέξεζεο ζηα πνιχ κηθξά
παηδηά κπνξεί λα εθδειψλνληαη κε ηε κνξθή (Αγάζσλνο-Γεσξγνπνχινπ, 2009):
 Καζπζηέξεζεο ζηελ εμέιημε ηνπ ινγνχ.
 Μεησκέλεο ηθαλφηεηαο γηα επραξίζηεζε.
 νβαξψλ δηαηαξαρψλ ζπκπεξηθνξάο.
 Μεησκέλεο απηνεθηίκεζεο- «απηνθαηαζηξνθηθή» ζπκπεξηθνξά (π.ρ. ηάζεηο
απηνθηνλίαο).
 Δλαληησκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
 Μεγάιεο δηεγεξζηκφηεηαο.
 Μαζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ.
3.6. Ο ξόινο ησλ δξαζηώλ
Ο ξφινο ησλ δξαζηψλ ζα αλαιπζεί ζην παξφλ ππνθεθάιαην θαη ζα ηνληζηεί γηαηί
νη δξάζηεο θαθνπνηνχλ ηα παηδηά, πσο επηιέγνπλ ηα ζχκαηά ηνπο θαη ζπλάκα, πσο
εμαγνξάδνπλ ηε ζησπή ηνπο.
3.6.1. Γηαηί νη δξάζηεο θαθνπνηνύλ παηδηά
Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη πσο γίλεηαη θαηλνκεληθά επγεληθνί θαη
αμηνζέβαζηνη άλζξσπνη λα θαθνπνηνχλ παηδηά. Μεξηθνί γλσξίδνπλ φηη απηφ πνπ
θάλνπλ πξνθαιεί κεγάιε αλαηαξαρή. Άιινη εμαπαηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θάλνληαο ηνλ
εαπηφ ηνπο λα πηζηέςεη φηη απιψο ζέινπλ λα «αγαπήζνπλ» ηα παηδηά. Απηνί νη
δξάζηεο βιέπνπλ ηελ εηθφλα άιισλ δξαζηψλ ζηελ ηειεφξαζε θαη αλαγλσξίδνπλ ζε
απηνχο ηνλ εαπηφ ηνπο. Πξνζπαζνχλ λα εμαπαηεζνχλ νη ίδηνη φηη ε θαθνπνίεζε δελ
θάλεη θαθφ ζην παηδί αιιά αθφκε φηη κπνξεί λα ηνπ θάλεη θαη θαιφ. Κάπνηεο θνξέο ε
πξαγκαηηθφηεηα γίλεηαη ζηηγκηαία ζπλεηδεηή θαη ηφηε θαηαζιίβνληαη. Πξνζπαζνχλ λα
δηψμνπλ ηελ ελνρή θαηεγνξψληαο ηνπο άιινπο θαη ζπλήζσο ην παηδί. Κάπνηνη απφ
απηνχο έρνπλ ήδε θαθνπνηεζεί, ελψ θάπνηνη πξνέξρνληαη απφ βίαηα ή δπζηπρή
νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα. Δάλ ε θαθνπνίεζε παξακείλεη κπζηηθφ ηφηε ζα
ζπλερίδεηαη. Αλ φκσο κηιήζνπλ ζε θάπνηνλ κπνξεί λα μεθηλήζεη ε ζεξαπεπηηθή
δηαδηθαζία θαη λα ππάξμεη ζεηηθή αιιαγή, ψζηε λα γίλνπλ αζθαιέζηεξνη πνιίηεο. Σα
ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζε ρψξεο φπσο νη Ζ.Π.Α θαη ν
Καλαδάο, βνεζνχλ ηνπο δξάζηεο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπο, κεηψλνληαο έηζη ηνλ θίλδπλν γηα ηα παηδηά (Πξεθαηέ & Γησηάθνο, 2005) .
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3.6.2. Σξόπνη πνπ ν δξάζηεο ζσπαίλεη ην παηδί
Οη δξάζηεο κπνξεί λα πξνζθέξνπλ κηα πνηθηιία απφ δψξα, ράξεο γηα λα
δσξνδνθήζνπλ ην παηδί θαζψο θαη απεηιέο γηα ην ηη ζα ζπκβεί αλ ην παηδί αξλεζεί ή
απνθαιχςεη ην γεγνλφο ζε θάπνηνλ. Έηζη ην παηδί κπνξεί λα θνβεζεί φηη ζα ππνζηεί
βία ή φηη ε νηθνγέλεηα ζα δηαζπαζηεί ή φηη ν παηέξαο ζα πάεη θπιαθή. Δπίζεο πνιχ
κηθξά παηδηά ή παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε κπνξεί λα κελ έρνπλ ηηο ιέμεηο ή ηνπο
ηξφπνπο επηθνηλσλίαο γηα λα εμεγήζνπλ ζηνπο γνλείο ηνπο, ηη ζπκβαίλεη. Οη δξάζηεο
είλαη εηδηθνί ζην λα ρξεζηκνπνηνχλ δηθαηνινγίεο θαη παξαπνηήζεηο γηα λα θξαηνχλ ηα
παηδηά κπεξδεκέλα θαη ζησπεξά φπσο είλαη (Πξεθαηέ & Γησηάθνο, 2005):
 Ο δξάζηεο ιέεη: «Σνπ αξέζεη», ην παηδί ζθέθηεηαη «Μεξηθέο θνξέο, έλησζα
σξαία ίζσο έρεη δίθην».
 Ο δξάζηεο ιέεη «Θα ζθόησλε ηε κεηέξα ζνπ αλ ην κάζαηλε», ην παηδί
ζθέθηεηαη, «Πξάγκαηη.».
 Ο δξάζηεο ιέεη, «Σνπ καζαίλσ ηη θάλνπλ νη κεγάινη.. .Κη εζύ είζαη ηόζν
κεγάινο..», ην παηδί ζθέθηεηαη, «Πξέπεη λα είλαη ζσζηό αθνύ ην θάλνπλ νη
κεγάινη...».
 Ο δξάζηεο ιέεη, «Δίζαη ηόζν όκνξθε πνπ δελ κπνξώ λα αληηζηαζώ..», ην παηδί
ζθέθηεηαη, «Πξέπεη λα θηαίσ εγώ..».
3.6.3. Πσο νη δξάζηεο επηιέγνπλ ηα ζύκαηά ηνπο
Δίλαη επζχλε ηνπ θάζε θεδεκφλα, λα γλσξίδεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αλζξψπνπο ζηνπο νπνίνπο εκπηζηεχεηαη λα αθήζεη ηα παηδηά
ηνπ. Οη δξάζηεο κπνξεί λα ςάρλνπλ γηα παηδηά πνπ είλαη πνιχ κηθξά γηα λα κηιήζνπλ,
παηδηά κε πεξηέξγεηα, παηδηά πνπ είλαη θηιηθά, πνπ δεηνχλ πξνζνρή, πνπ δελ πνπ
έρνπλ απηνπεπνίζεζε θαη απηνεθηίκεζε, πνπ είλαη δπζηπρηζκέλα, πνπ ληψζνπλ
κνλαμηά, πνπ είλαη επάισηα ιφγσ πξνβιεκάησλ ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν ή ηέινο
πνπ έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο θαη δπζθνιεχνληαη λα επηθνηλσλήζνπλ. πσο αλαθέξεη
έλαο δξάζηεο, «Ψάρλσ γηα παηδηά πνπ θαίλνληαη κνλαρηθά, ιππεκέλα ή έρνπλ αλάγθε
πξνζνρήο. Μεηά παίξλσ ην ρξόλν κνπ γηα λα θεξδίζσ ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο θαη λα
γίλσ θίινο καδί ηνπο. Με ηνλ θαηξό ζα θάλνπλ όηη ηνπο δεηήζσ» (Πξεθαηέ &
Γησηάθνο, 2005) .
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3.6.4. Όηαλ ν δξάζηεο είλαη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο
Πξνθαιεί κεγάιε αλαζηάησζε λα ε ππνςία, φηη θάπνηνο πνπ γλσξίδεη ε
νηθνγέλεηα, θαθνπνηεί έλα παηδί, κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ή θίινο καο. Δίλαη πνιχ πην
εχθνιν λα ζεσξεζνχλ απηά σο θαληαζηηθά γεγνλφηα. Πξάγκαηα πνπ ιέλε ζπλήζσο
ζηνλ εαπηφ ηνπο νη άλζξσπνη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ γηα λα αξλεζνχλ ην
γεγνλφο (Πξεθαηέ & Γησηάθνο, 2005):
 «Ήηαλ ν ηέιεηνο παηέξαο, αζρνινχληαλ κε ηα παηδηά, έπαηδε καδί ηνπο θαη ηα
πξφζερε φηαλ ήηαλ άξξσζηα»
 «Νφκηδα φηη απιψο έπαηδαλ ζαλ παηδηά. Γελ κπνξεί έλα 14ρξνλν παηδί λα
θαθνπνηεί έλα κηθξφηεξν παηδί.»
 «Ο αδεξθφο κνπ δελ ζα έθαλε πνηέ θάηη ηέηνην ζε έλα παηδί. Έρεη γπλαίθα θαη
παηδηά..»
 «Ο θίινο κνπ έρεη ρξφληα ζρέζε κε κία γπλαίθα. Πσο γίλεηαη λα ελδηαθέξεηαη
ζεμνπαιηθά γηα κηθξά αγφξηα;»
 «Μα ήηαλ ε κεηέξα ηνπο. Πσο γίλεηαη λα ηα θαθνπνηεί;»
 «Μνπ είπε φηη ην είρε μαλαθάλεη ζην παξειζφλ αιιά φηη είρε αιιάμεη. Γελ ζα
ην μαλαέθαλε αθνχ είρε αιιάμεη. Δμάιινπ ζα ην θαηαιάβαηλα..»
κσο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί φηη, ην ζρνιείν θαη θπξίσο ε νηθνγέλεηα ηνπ
παηδηνχ, ζα πξέπεη λα πξνζέρεη ηνπο ελήιηθεο κε ηνπο νπνίνπο ζπλαλαζηξέθεηαη ην
παηδί δηφηη ρηιηάδεο αλήιηθα θαθνπνηνχληαη θάζε ρξφλν (Πξεθαηέ & Γησηάθνο, 2005).
3.7. Πξόιεςε
Ζ έλλνηα ηεο πξφιεςεο, έγθεηηαη ζηελ πξνζπάζεηα πξφιεςεο θαη απνηξνπήο
αξλεηηθψλ ή αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ. Ζ πξφιεςε ηεο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ
απνηειεί κηα νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ηαλ ην παηδί κεγαιψζεη
ζα ζπκπεξηθεξζεί αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο πνπ είρε ζηελ παηδηθή ειηθία. Δάλ είρε
κηα ηζνξξνπεκέλε παηδηθή ειηθία ζα επηδίσθε λα δεκηνπξγήζεη κηα αλάινγε δσή. Ζ
πξφιεςε δηαθξίλεηαη ζε ηξείο κνξθέο, ηελ πξσηνγελή, ηε δεπηεξνγελή θαη ηελ
ηξηηνγελή πξφιεςε (Αγάζσλνο & Γεσξγνπνχινπ, 2004).
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3.7.1. Πξώην ζηάδην πξόιεςεο
ηφρνο ηεο πξσηνγελήο πξφιεςεο απνηειεί ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ελφο
πιεζπζκνχ κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία δηαθφξσλ επηζηεκψλ θαη κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη ηα εμήο (Υαηδεθσηίνπ, 2005):
 Βειηίσζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ.
 Δθπαίδεπζε κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο.
 Πξνγξάκκαηα νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.
 Αιιαγή ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ αλαθνξηθά κε ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ,
φζνλ αθνξά θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο.
 Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πξφιεςεο.
ηελ πξσηνγελή πξφιεςε ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ νη θνηλνηηθνί λνζειεπηέο θαη νη
θνηλσληθνί ιεηηνπξγεί δηφηη κέζσ ηεο δνπιεηάο ηνπο έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ
νηθνγέλεηα θαη κπνξνχλ λα ηνπο ελεκεξψζνπλ γηα πξνγξάκκαηα ψζηε λα
θαιπηεξεχζνπλ ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα (Μπαινχξδνο, 2012).
3.7.2. Γεύηεξν ζηάδην πξόιεςεο
Ζ δεπηεξνγελήο πξφιεςε γεληθά έρεη σο ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ νηθνγελεηψλ
«πςεινχ θηλδχλνπ». Αθφκα, ε δεπηεξνγελήο πξφιεςε πεξηιακβάλεη «νπνηνδήπνηε
κέηξν ιακβάλεηαη ζηα άηνκα απηά, κε ζθνπφ λα πξνιεθζεί ε θαθνπνίεζε ή ε
παξακέιεζε ησλ παηδηψλ, δειαδή λα κελ δηαησλίδεηαη ε εκπεηξία ησλ ήδε
θαθνπνηεκέλσλ γνλέσλ ζηα παηδηά πνπ απνθηνχλ» (Υαηδεθσηίνπ, 2005).
Ζ δεπηεξνγελήο πξφιεςε είλαη αλαγθαίν λα πεξηιακβάλεη κέηξα γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ βειηίσζε ηεο παηδηθήο πξνζηαζίαο. Δθηφο απηψλ
έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη νξηζκέλα εηδηθφηεξα κέηξα, ηα νπνία είλαη (ΑγάζσλνοΓεσξγφπνπινπ, 1991):
1. Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, κε 24σξή ιεηηνπξγία
ψζηε λα εμππεξεηνχλ ηηο εξγαδφκελεο κεηέξεο.
2. Αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ησλ ρνιψλ Γνλέσλ.
3. Γεκηνπξγία ζπκβνπιεπηηθήο ππεξεζίαο ζε καηεπηηθέο κνλάδεο.
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4. Βειηίσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ηδξπκάησλ, θαζψο θαη
ηελ εθπαίδεπζε απηψλ.
3.7.3. Σξίην ζηάδην πξόιεςεο
Ζ ηξηηνγελήο πξφιεςε αζρνιείηαη κε άηνκα πνπ έρνπλ ήδε ππνζηεί θάπνηα
κνξθή βίαο, ψζηε λα κελ ππάξμεη μαλά θαθνπνίεζε θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηα
εμήο:
 Δθηίκεζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ δηεπηζηεκνληθή νκάδα.
 Θεξαπεία θαη ππνζηήξημε.
 Βειηίσζε ησλ θαθψλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηεο νηθνγέλεηαο.
 Φπρνζεξαπεία, φπνπ ππάξμνπλ ελδείμεηο (Υαηδεθσηίνπ, 2005).
 Γηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη εηδηθά κέηξα γηα ηνπο παηδεξαζηέο θαη ηα δίθηπά
ηνπο (Μαηζαληψηεο, 1999)
πκπεξαζκαηηθά, ε ηξηηνγελήο πξφιεςε ζπκβάιεη ζηε δηαθνπή ηνπ θχθινπ ηεο
βίαο κέζα ζην ζπίηη θαη πεξηιακβάλεη φια ηα κέηξα γηα ηε πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ
(Αγάζσλνο & Γεσξγφπνπινο, 1993)
3.7.4. Οη Φνξείο πξόιεςεο
ηε ζχγρξνλε επνρή ε ελεκέξσζε γηα ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε έρεη εμειηρζεί
ξαγδαία θπξίσο φζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο θαηαγγειίαο ελφο πεξηζηαηηθνχ
θαθνπνίεζεο. Πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ νκάδεο θαη θνηλσληθνί θνξείο νη νπνίνη δελ
είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε αιιά νη ππεξεζίεο ηνπο έρνπλ
σο αληίθηππν ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ. Μεξηθνί απφ απηνχο ηνπο θνξείο είλαη
(Μπαινχξδνο, 2012):
 Τπεξεζίεο νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ
 Τπεξεζίεο παηδηθήο κέξηκλαο
 Τπεξεζίεο ζηέγαζεο
 Πξνγξάκκαηα πξφιεςεο αθξνδίζησλ λνζεκάησλ
 Κέληξα εκέξαο
 Πξνγξάκκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο ησλ γπλαηθψλ
θαη ηεο λεαληθήο βίαο
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 Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο
 Δθθιεζηαζηηθνί θνξείο
 Κνηλνηηθέο ππεξεζίεο πεξίζαιςεο.
3.8. Αληηκεηώπηζε θαθνπνηεκέλνπ παηδηνύ θαη ν ξόινο ησλ εηδηθώλ
3.8.1. Αληηκεηώπηζε θαθνπνηεκέλνπ παηδηνύ
ηελ ζεκεξηλή επνρή ην θαηλφκελν ηεο θαθνπνίεζεο θαη θπξίσο ηεο θαθνπνίεζεο
έρεη αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ ζπληζηά λα
πξαγκαηνπνηνχληαη

πξνζεθηηθέο

ζηξαηεγηθέο

πξφιεςεο

αιιά

θαη

γξήγνξε

αληηκεηψπηζε φηαλ ππάξρεη δηαπηζησκέλε θαθνπνίεζε. Έρνπλ δεκηνπξγεζεί εηδηθά
πξνγξάκκαηα κε θχξην ζηφρν ηελ πξφιεςε ηεο θαθνπνίεζεο αιιά θαη ηελ απνηξνπή
ηεο επαλεκθάληζήο ηεο. ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο πεξηιακβάλνληαη
θπξίσο ηα παηδηά, θαζψο θαη νη γνλείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηζηαηηθφ. Σα
πξνγξάκκαηα απηά, έρνπλ ζρέζε κε φιν ην πιεζπζκφ δηφηη κπνξνχλ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ζπίηηα, ζρνιεία, θέληξα πξνζηαζίαο παηδηψλ, κέρξη θαη ζε
πιαηείεο. Οπζηαζηηθφ θαη θεληξηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαθνπνηεκέλνπ
παηδηνχ αλαιακβάλεη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ελψ πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ είλαη
λα δεκηνπξγήζεη έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ, ψζηε λα βνεζήζεη ην παηδί ζηελ αλάθηεζε
εθ λένπ εκπηζηνζχλεο (Gonzalez, 2008). Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ην λνζειεπηηθφ
πξνζσπηθφ είλαη ε θαηάιιειε θαηάξηηζε θαη θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ
θαηάξηηζε αθνξά ηα εμήο (Ράξξα, 2013):
 Παξαθνινχζεζε θαη ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, εκεξίδεο, ζεκηλάξηα θαη
νπνηαδήπνηε άιιε εθδήισζε γηα ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε
 Δηδηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηε παηδηθή θαθνπνίεζε
 Καηάξηηζε ζε ζπγθεθξηκέλν είδνο θαθνπνίεζεο
 Δηδίθεπζε ζηελ παηδηαηξηθή λνζειεπηηθή Σέινο πνιχ ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ, είλαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ φινη (π.ρ.
θνηλσλία) ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζεκάδηα ηνπ θαηλνκέλνπ.
3.8.2. Θεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε
Ο φξνο «ζεξαπεία» αλαθέξεηαη ζηε «δηαδηθαζία ηεο ίαζεο γηα θάηη πνπ απνθιίλεη
απφ ην «πγηέο», ηελ επηζηεκνληθά εμαθξηβσκέλε ίαζε κεηά ηε ζεξαπεπηηθή
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δηαδηθαζία» (Porter, 1996). πσο αλαθέξεη ην ηλζηηηνχην Τγείαο ηνπ παηδηνχ νη δχν
ζθνπνί ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο είλαη (Ηλζηηηνχην Τγείαο ηνπ παηδηνχ, 1991):
1. Ζ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ απφ πεξαηηέξσ θαθνπνίεζε.
2. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο κε ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ αζθαιέζηεξε
επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ ζην ζπίηη.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε εμέιημε ηεο ζεξαπείαο θαη ην απνηέιεζκα απηήο
εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ νξζή αλαγλψξηζε ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην
πξφβιεκα, νη νπνίεο είλαη (Αγγεινπνχινπ, 2003):
1) Ζ επάξθεηα ησλ πεγψλ βνήζεηαο
2) Σν είδνο ηεο θαθνπνίεζεο θαζψο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο αιιά θαη ηεο ρξνληθήο
δηάξθεηαο
3) Ζ πξνζπκία ησλ γνλέσλ λα ζπκβάινπλ ζηελ ζεξαπεία
4) Ζ δπλαηφηεηα ησλ θνξέσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζσζηά ζε θάζε πεξίπησζε.
Ζ ζεξαπεία ζηα παηδηά πεξηιακβάλεη (Αγγεινπνχινπ, 2003):
1. Θεξαπεπηηθή ςπρνζεξαπείαο
2. Οκαδηθή ςπρνζεξαπεία (κε παηδηά ίδηαο ειηθίαο)
3. Αηνκηθή ςπρνζεξαπεία (θπξίσο ζε κεγαιχηεξα παηδηά)
4. Παηρληδηνζεξαπεία (ν ζεξαπεπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αξρίζεη επθνιφηεξα
ζπδήηεζε κε ην παηδί θαη λα θαηαιάβεη ην πξφβιεκά ηνπ.
Ζ ζεξαπεία ζηνπο γνλείο πεξηιακβάλεη (Feinberg et al., 2008):
1. ηήξημε ζπδχγνπ
2. Αηνκηθή ςπρνινγηθή ζηήξημε
3. Οκαδηθή ζηήξημε
4. Κνηλσληθή εξγαζία κε θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ
5. πκβνπιέο ζε ζέκαηα αλαηξνθήο ηνπ παηδηνχ

3.9. Η ζπκβνιή ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο
ηελ ζεξαπεία γηα ηελ θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ γηα λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν
απνηέιεζκα απαξαίηεηε είλαη ε ζπλεξγία φισλ ησλ εηδηθψλ. Ζ ζπλεξγαζία μεθηλά
27

απφ ηε πξψηε ζηηγκή ηεο θαηαγγειίαο ηνπ πεξηζηαηηθνχ έσο ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
πεξηζηαηηθνχ. Ζ νκαδηθή ζπλεξγαζία πνπ έγθεηηαη ζην παηδί, ηνπο γνλείο, ηνλ
λνζειεπηή, ηνλ παηδίαηξν, ηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο
θνξείο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζηεξίδνπλ απηή ηε πξνζπάζεηα (Goldman et al.,
2003).
3.9.1. Η ζπκβνιή ηνπ παηδνςπρίαηξνπ
Ο ξφινο ηνπ παηδνςπρίαηξνπ είλαη αξρηθά λα θαηαγξάςεη έλα ιεπηνκεξέο
ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ θαη λα αθνχεη ηηο αλεζπρίεο ησλ γνληψλ. ηε ζπλέρεηα ην παηδί
εμεηάδεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ελεκεξψλνληαη νη γνλείο γηα ηα απνηειέζκαηα
ηεο εμέηαζεο θαη ηνπ θαηάιιεινπ ζεξαπεπηηθνχ πιάλνπ (Γνμηάδεο, 2012). Ο ξφινο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγεικαηία πγείαο είλαη ππνζηεξηθηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο.
Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ςπρηθά πξνβιήκαηα φρη κφλν ην παηδί
αιιά θαη νη γνλείο. Σα θχξηα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία έξρεηαη αληηκέησπνο ν
παηδνςπρίαηξνο είλαη (Μαζζαιή, 2010):
 πλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο
 Γηαηαξαρέο δηαηξνθήο
 Γηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο
 Γηαηαξαρέο απέθθξηζεο
 Φπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα
 Γηαηαξαρέο κάζεζεο
 Γηαηαξαρέο επηθνηλσλίαο
 Γηαηαξαρή ηεο ηαπηφηεηαο
 Υξφληα ηαηξηθά λνζήκαηα
 εμνπαιηθή , ζπλαηζζεκαηηθή, ζσκαηηθή θαθνπνίεζε
 Αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο
3.9.2. Η ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη έλαο απφ ηνπο
επαγγεικαηίεο πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη θαη λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο
ησλ θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ. Δίλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα θαζψο έηζη
ελεξγνπνηείηαη θαη ην ζχζηεκα ησλ ππεξεζηψλ παηδηθήο πξνζηαζίαο. (Goldman et al.,
2003).
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Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαθέξεη ην πεξηζηαηηθφ ζηνλ δηεπζπληή
ηνπ ζρνιείνπ θαη εθείλνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζηνλ αζηπλνκηθφ ηκήκα θαη ζην ζρνιηθφ
ζχκβνπιν. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά έηζη
ψζηε λα εληνπίζνπλ ην θαθνπνηεκέλν θαη παξακειεκέλν παηδί. Σα ραξαθηεξηζηηθά
απηά είλαη (Φεξέηε, 1998):
* Φφβνο πξνο ηνπο γνλείο ηνπ.
* Αλεζπρία φηαλ ηα άιια παηδηά θιαίλε (ππεξεπαηζζεζία).
* Φφβνο λα επηζηξέςεη ζην ζπίηη.
* Γπζθνιία λα επελδχζεη ζε ζρέζε κε ηνπο ελήιηθεο.
* Πξνζθφιιεζε ζε αγλψζηνπο.
* Καζπζηεξεκέλε ή δηαηαξαγκέλε νκηιία .
* Γπζθνιία ζηελ ζηηο ζπλαλαζηξνθέο κε ζπλνκειίθνπο ή ελήιηθεο.
* Άγρνο.
* Παηδί κε ππεξβνιηθή ππαθνή, κε παζεηηθφηεηα θαη είλαη απνζπξκέλν .
* Σν παηδί παξνπζηάδεη παιηλδξνκεκέλε ζπκπεξηθνξά.
3.9.3. Η ζπκβνιή ηνπ παηδίαηξνπ
Ο ξφινο ηνπ παηδηάηξνπ, φζνλ αθνξά ηελ θαθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ είλαη πνιχ
ζεκαληηθφο. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επεκεξία ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη γηα ηελ
βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ. Μπνξεί, σζηφζν, λα δηαδξακαηίζεη θαη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ
πξφιεςε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο, θαζψο ν παηδίαηξνο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ
ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ζηελ νηθνγέλεηα θαη κέζσ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ,
ζπκβάιεη ζηε πξφιεςε ηεο θαθνπνίεζεο. πγθεθξηκέλα, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
αλαγλσξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ, λα παξέρνπλ ρξήζηκεο νδεγίεο, λα
ελζαξξχλνπλ ηνπο γνλείο λα ζπκκεηέρνπλ ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο κε
ζηφρν λα κελ θαθνπνηεζεί ην παηδί (Flaherty et al., 2010).
3.9.4. Η ζπκβνιή ηνπ θνηλσληθνύ ιεηηνπξγνύ
ηελ αξρή ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο πξνζπάζεηαο λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα, ν
θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, αθήλεη ην παηδί λα παξακείλεη ζηελ νηθία ηνπ κε ηελ
νηθνγέλεηα ελψ θαηφπηλ πξαγκαηνπνηεί ζπρλέο απξνεηδνπνίεηεο επηζθέςεηο θαη ην
απνκαθξχλεη ζε πεξίπησζε πνπ ην πεξηβάιινλ θξηζεί αθαηάιιειν θαη επηθίλδπλν.
Έρνληαο σο βάζε ηα δπν παξαπάλσ, ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο δεκηνπξγεί έλα
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ζρεδηάγξακκα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα ζρεκαηίζεη ηε ζσζηή δηάγλσζε γηα φιε
ηελ νηθνγέλεηα (Αγάζσλνο, 1998). χκθσλα κε ηνπο Υαηδεθσηίνπ et al. (2003) ν
θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο θαιείηαη λα :
 Να θαηαγξάθεη ηα πεξηζηαηηθά
 Να αμηνινγεί ηε βαξχηεηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ
 Να έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν σο πξνο ηα παηδηά θαη ηνπο εκπιεθνκέλνπο
 Να θξνληίζεη γηα ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο
 Να ζπκβάιεη κε ζεξαπεπηηθφ ξφιν ζηηο πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε καθξνρξφληα
απνζεξαπεία
3.9.5. Η ζπκβνιή ηνπ ζρνιηθνύ λνζειεπηή
Χο «ζρνιηθή λνζειεπηηθή» νξίδεηαη ν εμεηδηθεπκέλνο θιάδνο ηεο λνζειεπηηθήο
επηζηήκεο, ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηελ πξναγσγή ηεο επεμίαο, ηεο εθπαηδεπηηθήο
ζηαδηνδξνκίαο θαη ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ ζηφρνο ηεο
ζρνιηθήο λνζειεπηηθήο απνηειεί ε ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζηε
θπζηνινγηθή αλάπηπμε, ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζρνιηθνί
λνζειεπηέο έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ ελεξγεηψλ (Nies,
2001):


Να ελζαξξχλνπλ ηε ζεηηθή αληίδξαζε ησλ καζεηψλ ζηε θπζηνινγηθή
αλζξψπηλε αλάπηπμε,



Να πξνάγνπλ ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ζην ζρνιείν,



Να παξεκβαίλνπλ ζηα πξαγκαηηθά θαη δπλεηηθά πξνβιήκαηα πγείαο,



Να παξέρνπλ ππεξεζίεο θαηά πεξίπησζε θαη ζπλεξγάδνληαη ψζηε λα
θαηαζηήζνπλ ην καζεηή θαη ηελ νηθνγέλεηα ηθαλνχο λα πξνζαξκνζηνχλ, λα
απηνεμππεξεηνχληαη, λα ππεξαζπίδνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα καζαίλνπλ.

Γελ ζα πξέπεη λα παξαιεηθζεί, φηη ην ζρνιείν είλαη ν ρψξνο πνπ νη γνλείο
εκπηζηεχνληαη ηα παηδηά ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε κφξθσζή ηνπο. Σν ζρνιείν
φκσο, εθηφο απφ ηελ ηδηφηεηα ηεο παξνρήο γλψζεσλ παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ
θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ ζηα πξψηα
ρξφληα ηεο δσήο ηνπ. Πνιιέο θνξέο φκσο ζηα ζρνιεία ηα παηδηά γίλνληαη ζχκαηα
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θαθνπνίεζεο, είηε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο είηε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ηα ζρνιεία
είλαη αλαγθαίν λα ππάξρνπλ λνζειεπηέο ψζηε λα ππάξρεη ελεκέξσζε ηφζν ζηνπο
θαζεγεηέο φζν θαη ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο. Οη βαζηθέο δεμηφηεηεο ηνπ
ζρνιηθνχ λνζειεπηή είλαη (Γαξβίξε, 2007).:
 Παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζε επείγνπζα αλάγθε.
 Δκβνιηαζκφο ησλ καζεηψλ.
 Δλεκέξσζε ησλ καζεηψλ θαη ηνλ γνλέσλ γηα ζσζηή δη
 αηξνθή.
 Να είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη πφηε ρξεηάδεηαη ηελ παξέκβαζε απφ θάπνηνλ
άιιν επαγγεικαηία πγείαο ή θνξέα (θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ).
ε πεξηπηψζεηο πνπ ν λνζειεπηήο αληηιεθζεί πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο ελφο
παηδηνχ πξέπεη λα πξνζθέξεη εκπηζηνζχλε ζην παηδί έηζη ψζηε ην παηδί λα έξζεη ζε
επηθνηλσλία καδί ηνπ. Ζ επζχλε ηνπ λνζειεπηή δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε
θαθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ ζην ρψξν ζρνιείν αιιά θαη ζηε θαθνπνίεζε πνπ κπνξεί λα
ιακβάλεη ρψξα ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. ε πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο
παηδηνχ ν λνζειεπηήο πξέπεη (Γαξβίξε, 2007 ):
 Αξρηθά λα ιακβάλεη ην ηζηνξηθφ απφ ην παηδί γηα δηαπίζησζε ηεο θχζεο θαη ηνπ
βαζκνχ ηεο βιάβεο. ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ην παξαπέκπεη ζε
επείγνπζα πεξίζαιςε.
 Να ελεκεξψλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ
 Να θαηαγξάθεη ιεπηνκεξψο ην πφξηζκα ησλ εμεηάζεσλ θαη ηηο εμεγήζεηο πνπ
δίλνληαη γηα ηνπο ηξαπκαηηζκνχο. Σέινο, λα θαηαγξάθεη απηνχο απφ ηνπο
νπνίνπο δφζεθαλ νη εμεγήζεηο (Γαξβίξε, 2007).
3.10. Ννζειεπηηθή Παξέκβαζε
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν λνζειεπηήο είλαη ν πξψηνο
πνπ ζα έξζεη ζε επαθή κε ην θαθνπνηεκέλν παηδί, είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαιέζεη θαη
ηνπο ππφινηπνπο επηζηήκνλεο πγείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ
(παηδνςπρνιφγνο, θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, παηδνςπρίαηξνο) (Οπδνχλε, 2013).
Σν λνζειεπφκελν παηδί πνπ έρεη ππνζηεί θαθνπνίεζε, ρξεηάδεηαη πξνζσπηθή θαη
απμεκέλε λνζειεπηηθή θξνληίδα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαη ε εμαζθάιηζε ηεο
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εμαηνκηθεπκέλεο λνζειεπηηθήο θξνληίδα επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζσπηθή αλάζεζή
ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλν λνζειεπηή (πξνζσπηθφο λνζειεπηήο). Χζηφζν, απηφο ν ηχπνο
λνζειεπηηθήο θξνληίδαο παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ κέζα ζην
πιαίζην ησλ πθηζηάκελσλ λνζνθνκεηαθψλ ζπλζεθψλ, θαζψο πξνυπνζέηεη επαξθή
ζηειέρσζε ησλ παηδηαηξηθψλ – παηδνςπρηαηξηθψλ ζεξαπεπηηθψλ δνκψλ, αιιά θαη
επηθαηξνπνηεκέλε γλψζε ζε εμεηδηθεπκέλεο λνζειεπηηθέο εθαξκνγέο θαη ζε
ζεξαπεπηηθέο επηθνηλσληαθέο – ζπκβνπιεπηηθέο δηαζηάζεηο ηεο λνζειεπηηθήο
θξνληίδαο παηδηψλ βαζηζκέλεο ζε ελδείμεηο. Δπεηδή ην θαθνπνηεκέλν παηδί είλαη
επάισην ζε θάζε είδνπο αλαπάληερεο αλαηξνπέο θαη αηθληδηαζκνχο, ε δηαηήξεζε ησλ
ξπζκψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κε ζηαζεξφηεηα, ζπλέπεηα θαη πξνβιεςηκφηεηα είλαη
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ην πιαηζηψλεη, θαη
ην βνεζνχλ λα κε βηψλεη αλαζθάιεηα, θφβν θαη παληθφ. Δπίζεο, ζε έλα ζεξαπεπηηθφ
πεξηβάιινλ ην λνζειεπφκελν παηδί επηβάιιεηαη λα πξνεηνηκάδεηαη θαηάιιεια γηα
θάζε επψδπλε δηαγλσζηηθή εμέηαζε ή επέκβαζε, κε εμεγήζεηο γηα ηε δηάξθεηά ηεο,
αιιά θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ πνπ ζα πξνθιεζεί, ψζηε λα
κεηψλεηαη ε επηπξφζζεηε ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ επηβάξπλζε (Οπδνχλε,
2013).
3.10.1. Ο ξόινο ηνπ λνζειεπηή ζηε δηάγλσζε
Ο λνζειεπηήο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο αλαγλψξηζεο πεξηζηαηηθψλ
παηδηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί θαθνπνίεζε. Ζ δπλαηφηεηα απηή πξνέξρεηαη απφ ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδεη ην θάζε θαθνπνηεκέλν παηδί πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη
λα ηνληζηεί φηη (Πξεθαηέ, 2005):
 Οη ζπλέπεηεο ηεο θαθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ είλαη πνιιαπιέο θαη πνιχκνξθεο.
 ε ρξφληα θαθνπνίεζε ην παηδί παξνπζηάδεη ηξαπκαηηζκνχο δηαθνξεηηθνχ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
 Ηζηνξηθφ κε αζάθεηεο πνπ δελ ηαηξηάδεη ζε θακία πεξίπησζε κε ηελ θιηληθή
εηθφλα. Πνιιέο θνξέο δελ κπνξνχλ λα δνζνχλ αθξηβήο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο
ζπλζήθεο ηνπ ηξαπκαηηζκνχ.
 Ο ηξφπνο πνπ ζπκπεξηθέξνληαη νη γνλείο ζην παηδί καξηπξνχλ θαθνπνίεζε ή
εγθαηάιεηςε.
 Οη βιάβεο ππνρσξνχλ κφιηο εηζαρζεί ην παηδί ζην λνζνθνκείν δηφηη εξεκεί.
 Σν βιέκκα θαη ε έθθξαζε ηνπ παηδηνχ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ.
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3.10.2. Ο ξόινο ηνπ λνζειεπηή ζηε ζεξαπεία
Ο ξφινο ηνπ λνζειεπηή ζηε ζεξαπεία έρεη σο ζθνπφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
πγείαο. Καηά ηελ επαθή ηνπ ν λνζειεπηήο κε ην παηδί πξέπεη λα είλαη θαη ζε
επηθνηλσλία κε ηνπο ππφινηπνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. χκθσλα κε ηελ Dewit (2013)
ν λνζειεπηήο, κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαθνπνίεζεο
ηνπ παηδηνχ. Αξρηθά, είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαθέξεη ην πεξηζηαηηθφ ζηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σα
ηξαχκαηα ηνπ παηδηνχ ζα ρξεηαζηνχλ πηζαλφλ θαξκαθεπηηθή θξνληίδα θαη ηαηξηθή
αγσγή. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζεγγίζεη ηνπο γνλείο γηα λα θαζνξηζηνχλ ηα
επφκελα βήκαηα εηδηθά φηαλ ε δηάγλσζε δελ έρεη θαηαδείμεη ηνπο ίδηνπο σο
ππεχζπλνπο. Σν παηδί κπνξεί λα κηιήζεη κε ηνλ λνζειεπηή γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδεη θαη γηα απηφ ν λνζειεπηήο νθείιεη λα ηνλίζεη πσο δελ είλαη ην ίδην ην
παηδί ππεχζπλν γηα ηελ θαθνπνίεζε ηελ νπνία έρεη ππνζηεί. Δπηπξφζζεηα, ηνλίδεη πσο
ν λνζειεπηήο κπνξεί λα ελζαξξχλεη ην παηδί λα κηιήζεη γηα ηνπο θφβνπο θαη ηα
πξνβιήκαηά ηνπ δίρσο λα θνβάηαη πσο ζα ηηκσξεζεί γηα ηελ αλνρή ηνπ θαη ηελ
ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην άηνκν πνπ ην θαθνπνηεί.
Σέινο, νη Kneisl et al. (2009) ηνλίδνπλ πσο είλαη εθηθηφ λα δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο
ππνζηήξημεο ησλ παηδηψλ ή λα παξαπέκςνπλ ηα ζχκαηα ζε απηέο. Δπίζεο, είλαη ζε
ζέζε λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη λα ελεκεξψζνπλ ηνλ θφζκν γηα ηα ζηνηρεία ηεο
παηδηθήο θαθνπνίεζεο φπσο θαη γηα ηηο ελδεδεηγκέλεο θηλήζεηο φηαλ θάπνηνο
αληηιακβάλεηαη πεξηζηαηηθά παηδηθήο θαθνπνίεζεο.
3.10.3. Ο ξόινο ηνπ θνηλνηηθνύ λνζειεπηή
Κνηλνηηθή λνζειεπηηθή είλαη ε ζχγρξνλε θαη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα
εμαζθάιηζεο νινθιεξσκέλεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζηα άηνκα, ηηο νηθνγέλεηεο θαη
ην ζχλνιν ηεο θνηλφηεηαο - φπσο είλαη ην ζπίηη, ην ζρνιείν, ν ρψξνο εξγαζίαο - κε
βάζε ηηο αλάγθεο ηεο πγείαο ηνπο. Χο κέξνο ηεο νιηθήο θνηλνηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ
γίλεηαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο, ε θνηλνηηθή λνζειεπηηθή. Ο ξφινο ηεο
θνηλνηηθήο λνζειεπηηθήο είλαη ν εμήο ελδηαθέξεηαη ηφζν γηα ην πγηέο φζν θαη γηα ην
παηδί πνπ έρεη ππνζηεί θαθνπνίεζε (Κπξηαθίδνπ, 2000):
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 Πξφιεςε ηεο θαθνπνίεζεο θαη πεξηνξηζκφο ηεο εμέιημεο ηεο.
 Πεξηνξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ ηεο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ.
 Δμαζθάιηζε επηδέμηαο επηζηεκνληθήο θξνληίδαο ζην άξξσζην ή αλάπεξν
άηνκν.
 Δλεκέξσζε, δηδαζθαιία νηθνγελεηψλ ή νκάδσλ ζηελ απφθηεζε πγηεηλνχ
ηξφπνπ δσήο γηα ηελ πξναγσγή ηεο θνηλνηηθήο πγείαο.
3.10.4. Διιεληθή Ννκνζεζία πεξί θαθνπνίεζεο
Ζ Διιάδα σο ρψξα έρεη πξνλνήζεη γηα ην ζέκα ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο,
κέζα απφ ηε ζέζπηζε ησλ λφκσλ. Αξρηθά, ην άξζξν 312 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, νξίδεη
γηα ηε ζσκαηηθή βιάβε ησλ αλειίθσλ: «Αλ δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε βαξχηεξεο
αμηφπνηλεο πξάμεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 3 κελψλ: α) πνηνο κε
ζπλερή ζθιεξή ζπκπεξηθνξά πξνμελεί ζσκαηηθή θάθσζε ή βιάβε ηεο πγείαο ζε
πξφζσπν πνπ δελ ζπκπιήξσζε αθφκα ην 17° έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ή πνπ δελ κπνξεί
λα ππεξαζπίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ν δξάζηεο ην έρεη ζηελ επηκέιεηα ή ζηελ
πξνζηαζία ηνπ ή αλήθε ζην ζπίηη ηνπ δξάζηε ή έρεη καδί ηνπ ζρέζε εξγαζίαο ή
ππεξεζίαο ή πνπ ην έρεη αθήζεη ζηελ εμνπζία ηνπ ν ππφρξενο γηα ηελ επηκέιεηά ηνπ.
β) πνηνο κε θαθφβνπιε παξακέιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πξνο ηα
πξναλαθεξφκελα πξφζσπα γίλεηαη αηηία λα πάζνπλ ζσκαηηθή θάθσζε ή βιάβε ηεο
πγείαο ηνπο. Με ηα άξζξα 339, 342 θαη 347 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πνπ πξνβιέπνληαη
θαη ηηκσξνχληαη, αληίζηνηρα, ε απνπιάλεζε παηδηψλ, ε θαηάρξεζε αλειίθσλ ζε
αζέιγεηα θαη ε αζέιγεηα παξά θχζε, πξνζηαηεχνληαη νη αλήιηθνη απφ ηε ζεμνπαιηθή
θαθνπνίεζε φρη φκσο ηθαλνπνηεηηθά, αθελφο γηαηί νη δηαηάμεηο έρνπλ σο
πξνζβαιιφκελν έλλνκν αγαζφ ηε «γελεηήζηα ειεπζεξία» θαη ηε «κε νηθνλνκηθή
εθκεηάιιεπζε ηεο γελεηήζηαο δσήο» θαη φρη φπσο ζα έπξεπε ηελ «αγηφηεηα ηεο
παηδηθήο ειηθίαο». Με ηα άξζξα 306, 358, 360 θαη 409 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πνπ
πξνβιέπνληαη θαη ηηκσξνχληαη αληίζηνηρα, ε έθζεζε, ε παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο
γηα δηαηξνθή, ε παξακέιεζε ηεο επνπηείαο αλειίθνπ θαη ε παξακέιεζε απνηξνπή
απφ επαηηεία ή αιεηεία, πξνβιέπνληαη πνηλέο γηα κεξηθέο απφ ηηο κνξθέο
παξακέιεζεο ησλ αλειίθσλ

(Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ

Γηθαησκάησλ.

,

2008.

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14b927684d8d29a7?projector=1 ,[ “Έγηλε
πξφζβαζε ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 2017]
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4. Μεζνδνινγία Έξεπλαο
4.1

Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα
ηηο κέξεο καο, ε θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ έρεη εμειηρζεί ζε κηα ζχγρξνλε

επηδεκία θαη απνηειεί παγθφζκην πξφβιεκα ηεο δεκφζηαο πγείαο. Αξθεηά παηδηά
πέθηνπλ ζχκαηα θαθνπνίεζεο θπξίσο απφ ηνπο ίδηνπο, ηνπο γνλείο ηνπο, νη νπνίνη
ρξεζηκνπνηνχλ ηε βία σο κέζν πεηζαξρίαο.
θνπφο ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ ηεο
παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη ε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε απηήο κέζσ ηεο
λνζειεπηηθήο παξέκβαζεο. Γηα ηελ νινθιεξσκέλε ινηπφλ απνηχπσζε ηνπ
πξνβιήκαηνο θαη ηε δηεμαγσγή νξζψλ απνηειεζκάησλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο
ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο.
4.2

Γείγκα πξνο έξεπλα
Σν δείγκα κειέηεο απνηεινχλ δέθα άξζξα θαη ην δείγκα πιεζπζκνχ παηδηά

ειηθίαο απφ ηξηψλ εηψλ έσο δψδεθα εηψλ. Απφ ην δείγκα κειέηεο απνθιείζηεθαλ νη
νκάδεο πιεζπζκνχ άλσ ησλ δψδεθα εηψλ δηφηη εληάζζνληαη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο
ηεο πξν-εθεβείαο θαη ηεο εθεβείαο. Δπίζεο κειεηήζεθαλ νη κνξθέο θαθνπνίεζεο
φπσο ε ζσκαηηθή, ζεμνπαιηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή. Αθνινχζσο εξεπλήζεθαλ νη
παξεκβάζεηο ησλ εηδηθψλ (παηδνςπρίαηξνο, εθπαηδεπηηθφο, λνζειεπηέο θ.ά.), ην
πξνθίι θαη ηα θίλεηξα ησλ δξαζηψλ, θαζψο θαη νη αληηδξάζεηο ηνπ ζηελνχ
νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. Σέινο εξεπλήζεθε ην ειιεληθφ λνκηθφ πιαίζην ζηελ
θαθνπνίεζε παηδηψλ.
4.3

Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο θαη ειιεληθήο

βηβιηνγξαθίαο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ φπσο Pub Med, Google Scholar, θαη Scopus.
Πξνθεηκέλνπ ε έξεπλα λα είλαη ζηνρεπκέλε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο ιέμεηο
«θιεηδηά»: «child physical abuse», «child sexual abuse», «effects of child abuse»,
«child maltreatment», «consequences of sexual abuse», «consequences of physical
abuse», «emotional abuse», «neglect», «ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε», «ζπλαηζζεκαηηθή
θαθνπνίεζε», «παξακέιεζε». Οη ιέμεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε φινπο ηνπο πηζαλνχο
ζπλδπαζκνχο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιέμεηο AND θαη OR.
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4.4

Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Καηά ηεο δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ πξνηηκήζεθαλ νη πεγέο λα

πξνέξρνληαη απφ ζχγρξνλα άξζξα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ
ηα έηε 2011 έσο 2016. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζην λα απνξξηθζεί βηβιηνγξαθία
πξνεγνχκελσλ εηψλ είλαη θπξίσο ε ηάζε αιιαγήο ησλ θνηλσληθψλ δξψκελσλ θαη ε
πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ηεο επίθαηξεο πξνβιεκαηηθήο. Σέινο ηέζεθαλ θαη
πεξηνξηζκνί φζν αθνξά ηε γιψζζα δεκνζίεπζεο. Υξεζηκνπνηήζεθε ειιεληθή θαη
αγγιηθή βηβιηνγξαθία ελψ απνξξίθζεθαλ νη ππφινηπεο μελφγισζζεο πεγέο. Δπίζεο νη
κειέηεο νη νπνίεο ζπκπεξηιήθζεθαλ ήηαλ ηφζν πνηνηηθέο φζν θαη πνζνηηθέο.
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5. Απνηειέζκαηα / Δπξήκαηα
5.1. Άξζξα
1. Kiran K. (2011). Child abuse and neglect. J Indian Soc Pedod Prev Dent, Suppl
S1:79-82.
Abstract
Child abuse and neglect are important public health problem and recent estimates of
their prevalence suggest that they are considerably more common than had hitherto
been realized. Intervening to change parenting practices may, however, be important
in their treatment. Despite their frequent occurrence among dental patients, neglect is
the least known and identified type of abuse. The present case reports a 3 – years –
old girl suffering from abuse and neglect. The girl had dental neglect and also
performed poorly in all parameters of growth and development. This case describes
the process that was followed in order to reach a diagnosis and safeguard the child.
This case emphasizes that the dental professional should always be vigilant and
collaborates among like – minded individuals to increase the prevention, detection
and treatment of these conditions.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ
Καθνπνίεζε θαη παξακέιεζε παηδηώλ .
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ζ θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε παηδηψλ είλαη ηα πξνβιήκαηα ηεο δεκφζηαο πγείαο
θαη πξφζθαηεο εθηηκήζεηο δείρλνπλ φηη είλαη πνιχ πην ζπρλφ θαηλφκελν απφ φηη ήηαλ
παιηφηεξα. Ζ παξέκβαζε γηα λα αιιάμνπλ ηηο πξαθηηθέο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ
κπνξεί, σζηφζν, λα είλαη ζεκαληηθή γηα ηε ζεξαπεία ηνπο. Παξά ηηο ζπρλέο
εκθαλίζεηο ηνπο κεηαμχ ησλ νδνληηαηξηθψλ αζζελψλ, ε παξακέιεζε είλαη ε ιηγφηεξν
γλσζηή θαη αλαγλσξηζκέλε σο θαθνπνίεζε. Ζ παξνχζα κειέηε παξνπζηάδεη έλα
ηξίρξνλν θνξίηζη θαθνπνηεκέλν θαη παξακειεκέλν. Σν θνξίηζη είρε νδνληηαηξηθά
πξνβιήκαηα θαη θαθή απφδνζε ζε φιεο ηηο παξακέηξνπο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο
εμέιημεο. Ζ κειέηε απηή πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε πξνθεηκέλνπ
λα γίλεη δηάγλσζε θαη δηαζθάιηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ παηδηνχ. Ζ κειέηε απηή
38

ηνλίδεη φηη ν νδνληίαηξνο ζα πξέπεη πάληα λα επαγξππλά θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο
αζζελήο θαη ηνπο θεδεκφλεο ηνπο έηζη ψζηε λα απμήζεη ηελ πξφιεςε, αλίρλεπζε θαη
ζεξαπεία απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ .
2. Macdonald G., Higgins J.P., Ramchandani P., Valentine J.C., Bronger L.P.,
Klein P., O'Daniel R., Pickering M., Rademaker B., Richardson G., Taylor
M.(2012). Cognitive-behavioural interventions for children who have been
sexually abused. Cochrane Database Syst Rev., (5), 1-70.
Abstract
Despite differences in how it is defined, there is a general consensus amongst
clinicians and researchers that the sexual abuse of children and adolescents (“child
sexual abuse”) is a substantial social problem worldwide. The effects of sexual abuse
manifest in a wide range of symptoms, including fear, anxiety, post-traumatic stress
disorder and various externalising and internalizing behaviour problems, such as
inappropriate sexual behaviours. Child sexual abuse is associated with increased risk
of psychological problems in adulthood. Cognitive-behavioural approaches are used
to help children and their non-offending or 'safe' parent to manage the sequelae of
childhood sexual abuse. This review updates the first Cochrane review of cognitivebehavioural approaches interventions for children who have been sexually abused,
which was first published in 2006.
OBJECTIVES: To assess the efficacy of cognitive-behavioural approaches in
addressing the immediate and longer-term sequelae of sexual abuse on children and
young people up to 18 years of age.
AUTHORS' CONCLUSIONS: The conclusions of this updated review remain the
same as those when it was first published. The review confirms the potential of CBT
to address the adverse consequences of child sexual abuse, but highlights the
limitations of the evidence base and the need for more carefully conducted and better
reported trials.
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ
Γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηθή παξέκβαζε γηα ηα παηδηά πνπ έρνπλ θαθνπνηεζεί
ζεμνπαιηθά.
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Παξά ηηο δηαθνξέο ζηνλ νξηζκφ, ππάξρεη κηα γεληθή ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ θιηληθψλ
ηαηξψλ θαη ησλ εξεπλεηψλ, φηη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ
εθήβσλ («ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ») είλαη έλα ζεκαληηθφ θνηλσληθφ
πξφβιεκα ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη ζπλέπεηεο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο έρνπλ επξχ
θάζκα ζπκπησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ην θφβν, ην άγρνο, ηε δηαηαξαρή κεηάηξαπκαηηθνχ

ζηξεο

θαη

δηάθνξα

πξνβιήκαηα

εμσηεξηθήο

θαη

εζσηεξηθήο

ζπκπεξηθνξάο φπσο νη αθαηάιιειεο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο. Ζ ζεμνπαιηθή
θαθνπνίεζε παηδηψλ ζπλδέεηαη ηνλ θίλδπλν γηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ζηελ
ελήιηθε

δσή

ηνπο.

Οη

γλσζηηθέο

θαη

ζπκπεξηθνξηθέο

πξνζεγγίζεηο

πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο ηνπο, γηα ηε δηαρείξηζε
ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Ζ κειέηε απηή θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηελ
πξψηε αλαζθφπεζε ηεο Cochrane γηα ηηο γλσζηηθέο – ζπκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο
ζηα παηδηά πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ε νπνία εθδφζεθε γηα πξψηε
θνξά ην 2006.
ΣΟΥΟ: Να εθηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γλσζηηθήο- ζπκπεξηθνξηθήο
πξνζέγγηζεο γηα ηελ άκεζε θαη ηελ καθξνπξφζεζκε αληηκεηψπηζε ηεο ζεμνπαιηθήο
θαθνπνίεζεο ζε παηδηά θαη λένπο έσο 18 εηψλ.
ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Πεξηιακβάλνληαη 10 κειέηεο ζην πείξακα, κε ηε
ζπκκεηνρή 847 ζπκκεηερφλησλ. ιεο νη κειέηεο εμέηαδαλ ηα πξνγξάκκαηα
γλσζηηθήο- ζπκπεξηθνξηθήο πξνζέγγηζεο πνπ παξέρνληαη ζε παηδηά. Ζ ζεξαπεία σο
ζπλήζσο ήηαλ επί ην πιείζηνλ κηα ππνζηεξηθηηθή θαη αδφκεηε ςπρνζεξαπεία. Γεληθά,
ε αλαθνξά ησλ κειεηψλ ήηαλ θησρή. Μφλν ηέζζεξηο κειέηεο θξίζεθαλ «ρακεινχ
θηλδχλνπ πξνθαηάιεςε» ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή αθνινπζία θαη κφλν κία κειέηε
θξίζεθε «ρακεινχ θηλδχλνπ πξνθαηάιεςε». ιεο νη κειέηεο θξίζεθαλ «πςεινχ
θηλδχλνπ πξνθαηάιεςεο». ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε θαηάζιηςε, ην κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο, ην άγρνο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ήηαλ ηα θχξηα
πξνβιήκαηα. Σα δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ηα πξνγξάκκαηα γλσζηηθήο- ζπκπεξηθνξηθήο
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πξνζέγγηζεο έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ εμέιημε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο
ησλ παηδηψλ. Αθφκε, ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε κείσζε ηνπ παξάγνληα άγρνπο, σο
απνηέιεζκα. Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απφ πέληε κειέηεο πξνηάζεθε κηα
κέζε κείσζε ηεο ηάμεο ησλ 1,9 κνλάδσλ ζηελ Απνγξαθή Παηδηθήο θαηάζιηςεο
ακέζσο κεηά ηελ παξέκβαζε (95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο (CI) θαη p-value ίζν κε
0,08), πνπ αληηπξνζσπεχνπλ έλα κηθξφ έσο κέηξην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη, ζηαηηζηηθά, ε ηηκή ηεο p-value αληηπξνζσπεχεη έλαλ δείθηε ηεο
αμηνπηζηίαο ελφο απνηειέζκαηνο. ζν πςειφηεξε ε p-value, ε παξαηεξεζείζα ζρέζε
κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ζην δείγκα δελ είλαη έλαο αμηφπηζηνο δείθηεο ηεο ζρέζεο
κεηαμχ ησλ αληίζηνηρσλ κεηαβιεηψλ ζηνλ πιεζπζκφ. ηνηρεία απφ έμη κειέηεο
απέδσζαλ θαηά κέζν φξν κείσζε 0,44% φζνλ αθνξά ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο ζε κηα
πνηθηιία παηδηψλ, ηνπ κεηα-ηξαπκαηηθνχ ζηξεο ζε θιίκαθεο δηαηαξαρήο (95%
δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο (CI) θαη p-value ίζν κε 0.10). Ο ζπλδπαζκφο ησλ δεδνκέλσλ
απφ πέληε κειέηεο απέδσζαλ θαηά κέζν φξν κείσζε 0,23 ζηηο ηππηθέο απνθιίζεηο ζε
δηάθνξεο θιίκαθεο φζν αθνξά ην παηδί ζε ζέκαηα άγρνπο (95% δηάζηεκα
εκπηζηνζχλεο (CI) θαη p-value ίζν κε 0,84). Κακία κειέηε δελ αλαθέξζεθε ζε
αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΤΝΣΑΚΣΧΝ: Σα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο επηζθφπεζεο
παξακέλνπλ ηα ίδηα κε απηά πνπ εθδφζεθαλ γηα πξψηε θνξά ην 2006. Ζ επαλεμέηαζε
επηβεβαηψλεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ γλσζηηθήο - ζπκπεξηθνξηθήο
πξνζέγγηζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο ζεμνπαιηθήο
θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ, αιιά ηνλίδεηαη, σζηφζν, ε αλάγθε γηα πην πξνζεθηηθή θαη
θαιχηεξε δηεμαγσγή ησλ αλαθεξφκελσλ δνθηκψλ.
3. Hashimoto H., Tani H., Ninomiya T., Mori K. (2016). The relationship
between parents with a history of childhood problems and incidence of
consequent child abuse. J Med Invest, 63(3-4), 209-215.
Abstract
The purpose of this study was to determine the factors related to the need for
cooperation with child guidance centers with a focus on the presence or absence of a
history of childhood problems in at-risk parents receiving support from their
municipality. Among the 1890 parents who received child care support from public
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health nurses in the municipalities, 164 parents (8.7%) had a history of childhood
problems. Among these, 50 parents (30.5%) received support from child guidance
centers. The parents with a history of childhood problems had a higher incidence rate
for receiving support from child guidance centers than other parents. Multiple logistic
regression analysis showed that "marital strife or domestic violence", and "financial
problems" were associated with consultations with child guidance centers among
parents with a history of childhood problems. The results showed that family
situations of parents who had a history of childhood problems may, in time, become
more severe, even if they have received support from public health nurses in the
municipalities. Therefore, parents with a history of childhood problems need support
as early as possible. In addition, those parents with "marital strife or domestic
violence" and "financial problems" also need guidance and early nursing care
interventions.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ
Η ζρέζε κεηαμύ ησλ γνλέσλ κε ηζηνξηθό πξνβιεκάησλ από ηελ παηδηθή ηνπο
ειηθία θαη νη επηπηώζεηο ηεο επαθόινπζεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο.
Πεξίιεςε
Ο ζθνπφο απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ λα πξνζδηνξίζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ αλάγθε γηα ζπλεξγαζία κε ηα θέληξα παηδηθήο θαζνδήγεζεο, κε έκθαζε ζηελ
παξνπζία ή απνπζία ησλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ παηδηθή ειηθία ησλ γνληψλ,
ιακβάλνληαο ζηήξημε απφ ην δήκν ηνπο ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. Μεηαμχ ησλ 1890
γνλέσλ, νη νπνίνη έιαβαλ ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θξνληίδα ησλ παηδηψλ απφ ηνπο
λνζειεπηέο ηεο δεκφζηαο πγείαο ζηνπο δήκνπο, 164 γνλείο (8,7%) είραλ ηζηνξηθφ κε
πξνβιήκαηα ζηε παηδηθή ειηθία. Μεηαμχ απηψλ, 50 γνλείο (30,5%) έιαβαλ ζηήξημε
απφ ηα θέληξα παηδηθήο θαζνδήγεζεο. Οη γνλείο πνπ είραλ ζην ηζηνξηθφ ηνπο
πξνβιήκαηα ζηε παηδηθή ειηθία εκθάληζαλ κεγαιχηεξα πνζνζηά, φζνλ αθνξά ιήςε
ππνζηήξημεο απφ ηα θέληξα παηδηθήο θαζνδήγεζεο απφ ηνπο άιινπο γνλείο. Ζ
αλάιπζε πνιιαπιήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο έδεημε φηη «ε νηθνγελεηαθή δηακάρε ή
ε ελδννηθνγελεηαθή βία», θαη «ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα» ζπλδέζεθαλ κε ηηο κε
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη γνλείο ζηελ παηδηθή ειηθία ηνπο. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ πνπ είραλ
42

αληηκεησπίζεη απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξνβιήκαηα, κε ηνλ θαηξφ, κπνξνχζαλ λα γίλνπλ
πην ζνβαξέο, αθφκε θαη αλ έρνπλ ιάβεη ζηήξημε απφ ηνπο λνζειεπηέο ηεο δεκφζηαο
πγείαο ζηνπο δήκνπο. Χζηφζν, ηα άηνκα απηά ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε φζν ην
δπλαηφλ λσξίηεξα. Σέινο, νη γνλείο απηνί έρνπλ αλάγθε απφ θαζνδήγεζε θαη
λνζειεπηηθή θξνληίδα.
4. Ferrara P., et al. (2016). Child abuse and neglect: A review of the literature.
CurrPediatr Rev.
Abstract
Child maltreatment is a complex life experience happening when a parent or caregiver
does an intentional or potential damage to a child, including acts of commission and
omission. Child abuse is not an uncommon event, but it is not always recognized.
Identifying the real number of maltreated children is a challenge because of the large
variability in reported prevalence data across studies. Unfortunately, in the United
States, it affects 1 in 8 children, by the age of 18 years, annually. Paediatricians may
encounter a variety of forms of maltreatment such as neglect, emotional, physical and
sexual abuse. These aspects should be recognised, examined and evaluated by
employing a systematic approach and focusing on basic need of children that may not
be met. Child maltreatment is a global problem with serious life-long physical and
psychological or psychiatric outcomes. It is associated with important economic and
social costs (such as physical and mental health, productivity losses, child welfare,
criminal justice and special education costs) due to its high prevalence and its longterm and short-term consequences. In the United States, the average cost of nonfatal
maltreatment is $210,012 per children and the cost of fatal maltreatment is
$1,272,900. General Practitioners are quite prepared to face the problem of child
maltreatment: since they have the opportunity to meet several members of the same
family, they can detect stressors that put children at risk of maltreatment. All health
professionals have the responsibility to protect children from abuse and neglect.
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ
Η θαθνπνίεζε θαη ε παξακέιεζε ησλ παηδηώλ: Μηα αλαζθόπεζε ηεο
βηβιηνγξαθίαο.
Πεξίιεςε
Ζ παηδηθή θαθνπνίεζε είλαη κηα πνιχπινθε εκπεηξία δσήο πνπ ζπκβαίλεη φηαλ έλαο
γνλέαο ή θεδεκφλαο θάλεη κηα ζθφπηκε ή πηζαλή βιάβε ζε έλα παηδί,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξάμεσλ θαη ησλ παξαιείςεσλ. Ζ θαθνπνίεζε ησλ
παηδηψλ δελ είλαη έλα αζπλήζηζην γεγνλφο, αιιά δελ αλαγλσξίδεηαη πάληα. Ο
πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ ησλ θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ είλαη κηα
πξφθιεζε, ιφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ ζε πνιιέο
κειέηεο . Γπζηπρψο, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, επεξεάδεη 1 ζηα 8 παηδηά, θάησ απφ
ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ, ζε εηήζηα βάζε. Οη παηδίαηξνη αληηκεησπίδνπλ δηάθνξεο
κνξθέο θαθνπνίεζεο, φπσο είλαη ε παξακέιεζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή, ε ζσκαηηθή θαη
ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. Οη πηπρέο απηέο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη, λα
εμεηάδνληαη θαη λα αμηνινγνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη
λα εζηηάδνληαη ζηηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ. Ζ
παηδηθή θαθνπνίεζε είλαη έλα παγθφζκην πξφβιεκα κε ζνβαξέο ζσκαηηθέο
ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο. Απηφ ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ
θφζηνο (φπσο ε ζσκαηηθή θαη ε ςπρηθή πγεία, ε απψιεηα παξαγσγηθφηεηαο, ηελ
επεκεξία ησλ παηδηψλ, ηελ πνηληθή δηθαηνζχλε θαη εηδηθέο δαπάλεο εθπαίδεπζεο).
ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ην κέζν θφζηνο ηεο κε ζαλαηεθφξνπ θαθνπνίεζεο παηδηψλ
είλαη $ 210.012 θαη ην θφζηνο ηεο ζαλαηεθφξαο θαθνπνίεζεο είλαη $ 1.272.900. ινη
νη γηαηξνί είλαη αξθεηά πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ηεο
παηδηθήο θαθνπνίεζεο: δεδνκέλνπ φηη έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ πνιιά κέιε
ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ
ηα παηδηά ζε θίλδπλν θαθνπνίεζεο. ινη νη επαγγεικαηίεο πγείαο έρνπλ ηελ επζχλε
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ ηελ θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε.
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5. Mandavia A., Robinson G.G., Bradley B., Ressler K.J., Powers A. (2016).
Exposure to Childhood Abuse and Later Substance Use: Indirect Effects of
Emotion Dysregulation and Exposure to Trauma. J Trauma Stress, 29, (5),
422–429.
Abstract
Little is known about how emotion dysregulation (ED) and trauma exposure
differentially affect the relationship between abuse in childhood and adult substance
use. We examined associations between child abuse, trauma exposure, ED, and
current substance use in an already existing dataset. Participants (N=2,014 adults,
90% African American) had been recruited from an urban hospital for a parent study.
Analyses showed that drug and alcohol use was significantly positively correlated
with child abuse (emotional, physical, and sexual), later trauma exposure, and ED. A
better understanding of vulnerabilities to additional traumatization and emotionregulation deficits in individuals who have been exposed to child abuse and in
addition have co morbid substance use problems may inform treatments that lead to
improved outcomes.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ
Πεξίιεςε
Διάρηζηα είλαη γλσζηφ γηα ην πψο ε ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε θαη ην ηξαχκα ηεο
έθζεζεο επεξεάδνληαη απφ ηελ θαθνπνίεζε ζηελ παηδηθή ειηθία θαη νδεγνχλ ζηελ
ρξήζε νπζηψλ ζηελ ελήιηθε δσή ησλ παηδηψλ. Δμεηάζηεθαλ νη επηπηψζεηο κεηαμχ ηεο
παηδηθήο θαθνπνίεζεο, ηεο έθζεζεο ζε ηξαχκα, ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε θαη ηελ
ηξέρνπζα ρξήζε νπζηψλ ζε έλα ήδε ππαξθηφ ζχλνιν δεδνκέλσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο
(N=2.014 ελήιηθεο-γνλείο, 90% Αθξηθαλνί, Ακεξηθάλνη), νη νπνίνη απνηέιεζαλ ην
δείγκα ηεο έξεπλαο. Οη αλαιχζεηο έδεημαλ φηη ε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη
αιθνφι ήηαλ αιιειέλδεηα κε ηελ θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ (ζπλαηζζεκαηηθή,
ζσκαηηθή θαη ζεμνπαιηθή) θαη ηελ έθζεζε ηξαχκα (κε p<0.01). Ζ γξακκηθή
παιηλδξφκεζε έδεημε φηη ε έθζεζε ζε θαηάρξεζε νπζηψλ απφ έλα παηδί ήηαλ
ζεκαληηθά ζρεηηδφκελε κε ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη αιθνφι αλεμαηξέησο θαη απφ
ηελ θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ, ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξψησλ
ηξαπκαηηθψλ ζεκείσλ θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ
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ππνζηεί παηδηθή θαθνπνίεζε θαη θάλνπλ ρξήζε νπζηψλ, κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο
ελεκέξσζεο γηα ζεξαπείεο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα.
6. Theoklitou, D., Kabitsis, N. , Kabitsi, A., (2011). Physical and emotional abuse
of primary school children by teachers. Elselvier, 36(1), 64 -70.
Abstract
The existence of child abuse is unfortunately a reality of contemporary society.
Although various organizations and researchers have been making progress in the
struggle against abuse, it has not been decisively dealt with thus far. Most of the
research on abuse has focused on the abuse of children in their family environment.
OBJECTIVE: The aim of the present study was the investigation of abuse in the
school environment and the effects of the genderand school grade of pupils, as well as
the gender of the teacher on the various forms of abuse.
METHODS: The study utilized a questionnaire with a 5-point rating scale, with
questions concerning physical abuse, emotional abuse and neglent, which was
completed in class by a sample of schoolchildren. The sample consisted of 1,339
pupils in the 4th, 5th and 6th grade of primary school in the Republic of Cyprus, who
lived in the both urban and rural areas. Two pilot studies were conducted initially to
ensure the appropriateness of the questionnaire. Permission to conduct the study was
gained by the headmasters of the schools, and authorization to participate in the study
was granted by the students’ parents.
RESULTS:
More than half (52.9%) of the pupils reported neglent, almost a third (33.1%) reported
emotional abuse, and almost one tenth (9.6%) reported physical abuse. The results of
the statistical analysis revealed statistically significant differences between the 2
genders (p<0.01), with boys being the most vulnerable group, with regards to all
forms of abuse, but no significant differences between the 3 grades and the teachers’
gender (p>0.5).
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CONCLUSIONS: The gender of the pupils seems to be related to abuse, since more
boys than girls reported being victims of abuse, while abuse is not depended on the
school grade, or the teachers’ gender.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ
Η ζσκαηηθή θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε ησλ παηδηώλ ηνπ δεκνηηθνύ
ζρνιείνπ από ηνπο δαζθάινπο.
Ζ χπαξμε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο είλαη δπζηπρψο πξαγκαηηθφηεηα ζηε ζχγρξνλε
θνηλσλία. Παξά ην γεγνλφο φηη νη δηάθνξεο νξγαλψζεηο θαη νη εξεπλεηέο έρνπλ θάλεη
πξφνδν ζηνλ αγψλα θαηά ηεο θαθνπνίεζεο, ην ζέκα δελ έρεη αληηκεησπηζηεί
εμνινθιήξνπ κέρξη ζήκεξα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο έρεη επηθεληξσζεί ζηα
παηδηά πνπ έρνπλ ππνζηεί θαθνπνίεζε θαη ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ .
ΣΟΥΟ: θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ
θαθνπνίεζεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη νη επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζηα δχν
θχια, θαζψο θαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζπκβάινπλ ζηηο δηάθνξεο κνξθέο
θαθνπνίεζεο.
ΜΔΘΟΓΟΙ: ηε κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην 5-βάζκηαο θιίκαθαο,
κε εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή
θαθνπνίεζε θαη ηε παξακέιεζε, νη νπνίεο απαληήζεθαλ απφ έλα δείγκα καζεηψλ
κέζα ζηε ηάμε. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 1.339 καζεηέο ζηε 4ε, 5ε θαη ζηελ 6ε
ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηε Γεκνθξαηία ηεο Κχπξνπ, πνπ δνχζαλ ζε αζηηθέο
θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. Αξρηθά πξαγκαηνπνηεζήθαλ δχν πηινηηθέο κειέηεο γηα λα
εμαζθαιίζνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ άδεηα γηα ηελ δηεμαγσγή
ηεο κειέηεο απνθηήζεθε απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ελψ ε άδεηα γηα ηε
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε κειέηε ρνξεγήζεθε απφ ηνπο γνλείο ηνπο .
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο καζεηέο (52,9%) αλέθεξαλ
παξακέιεζε, ζρεδφλ ην έλα ηξίην (33,1%) αλέθεξαλ ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε
ελψ ζρεδφλ έλα δέθαην (9,6%) αλέθεξαλ ζσκαηηθή θαθνπνίεζε. Σα απνηειέζκαηα
ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο έδεημαλ ζεκαληηθέο ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν
θχισλ (p<0,01). Ζ νκάδα ησλ αγνξηψλ θάλεθε λα είλαη πην επάισηε φζνλ αθνξά
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φιεο ηηο κνξθέο θαθνπνίεζεο αιιά αληηζέησο δελ ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ
ησλ φζνλ αθνξνχζε ην θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ (p>0,5).
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Σν θχιν ησλ καζεηψλ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηε κε ηελ
θαθνπνίεζε, δεδνκέλνπ φηη ηα αγφξηα ζε αληίζεζε κε ηα θνξίηζηα αλέθεξαλ φηη είλαη
πεξηζζφηεξν ζπρλά ζχκαηα θαθνπνίεζεο, ελψ ε θαθνπνίεζε δελ εμαξηάηαη απφ ην
θχιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
7. Kraft L.E. & Eriksson U.B. (2014). The School Nurse’s Ability to detect and
support abused children: A trust-creating process. The Journal of School
Nursing, 1-10.

Abstract
Purpose: Child abuse has negative health consequences. Early detection and
preventive measures lead to avoidance of prolonged and more complex problems.
School nurses have a child protection role and should pay attention to vulnerable
children. Through health dialogues and other interactions with pupils, school nurses
have the opportunity to detect child abuse.
Result: The aim of the study was to explore how school nurses detect child abuse and
initiate support measures. Focus group interviews were conducted with 23 school
nurses .The data were analyzed using a grounded theory approach. Results showed
that the main concern of the school nurses was support and assistance to children who
are abused which was preceded by a trust-creating and trust – strengthening process.
Conclusion: Trust contains self – confidence and confidence in the system and trust
can be strengthened or undermined. Building trustful relations is time consuming and
is facilitated by networking, refined assessment instruments, and collaboration ( Kraft,
2014).

48

ΜΔΣΑΦΡΑΗ
Η Ιθαλόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ λνζειεπηή ζηνλ εληνπηζκό θαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ
θαθνπνηεκέλσλ παηδηώλ: Η εκπηζηνζύλε – δεκηνπξγίαο
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
θνπόο: Ζ παηδηθή θαθνπνίεζε έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία. Ζ έγθαηξε
αλίρλεπζε θαη ηα κέηξα πξφιεςεο νδεγνχλ ζε απνθπγή ηεο παξαηεηακέλεο
θαθνπνίεζεο ζε πην ζχλζεηα πξνβιήκαηα. Ο ξφινο ησλ ζρνιηθψλ λνζειεπηψλ είλαη
ε πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ θαη πξέπεη λα δψζνπλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζηα επάισηα
παηδηά. Οη ζρνιηθνί λνζειεπηέο κέζα απφ ηνπο δηαιφγνπο πνπ έρνπλ κε ηνπο καζεηέο,
έρνπλ επθαηξία λα εληνπίζνπλ ηα θαθνπνηεκέλα παηδηά.
Απνηέιεζκα: Ο ζθνπφο ηεο κειέηεο ήηαλε λα δηεξεπλήζεη πσο νη ζρνιηθνί
λνζειεπηέο εληνπίδνπλ ηα θαθνπνηεκέλα παηδηά θαη λα αλαιάβνπλ δξάζεηο γηα ηε
ζηήξημε. πλεληεχμεηο ππνζηήξημεο, δηεμήρζεζαλ κε 23 ζρνιηθνχο λνζειεπηέο. Σα
δεδνκέλα πνπ αλαιχζεθαλ θαη εμήρζεζαλ ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία έδεημαλ φηη ην
θχξην κέιεκα ησλ ζρνιηθψλ λνζειεπηψλ ήηαλε ε ππνζηήξημε θαη ε βνήζεηα ζε
παηδηά πνπ θαθνπνηνχληαη δεκηνπξγψληαο πξψηα έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη κία
δηαδηθαζία ελδπλάκσζεο ηεο.
πκπέξαζκα: Ζ εκπηζηνζχλε παξέρεη απηνπεπνίζεζε θαη κπνξεί λα εληζρπζεί ή λα
ππνλνκεπηεί. Γηα λα ρηίζνπκε ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο απαηηείηαη ρξφλνο θαη απηφ
επηηπγράλεηαη απφ κέζα απφ ηελ δηθηχσζε θαη ηειεηνπνηείηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε θαη
ηελ ζπλεξγαζία.
8. Οπδνύλε X. et al., (2013). Ννζειεπηηθή θξνληίδα παηδηώλ κεηά από
ηξαπκαηηθό γεγνλόο. Το βήμα του Ασκληπιού. Σόκνο 12, Σεύρνο 2.
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Σα βηψκαηα πνπ ζπρλά έρνπλ ηα παηδηά, δψληαο ζε έλα θφζκν κε ζαξσηηθέο αιιαγέο
θαη απξφβιεπηα αθξαία γεγνλφηα είλαη ηδηαίηεξα αγρσηηθά θαη αξθεηέο θνξέο
ηξαπκαηηθά, ψζηε λα αθπξψλνπλ θάζε κεραληζκφ πξνζαξκνγήο ηνπο. Σξαπκαηηθέο
εκπεηξίεο γηα έλα παηδί κπνξεί λα είλαη ε έθζεζε ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ζε
ζπλζήθεο φπσο ν πφιεκνο θαη ε ηξνκνθξαηία, ζε θαηαζηάζεηο ζπκαηνπνίεζεο
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(θπζηθή ή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε), ζε αηπρήκαηα κε ζπλέπεηα ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ
θαη αλαπεξία ή κε απψιεηα αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ, ζε απεηιεηηθέο αζζέλεηεο θαη
επψδπλεο

λνζειείεο,

θαζψο

θαη

ζε

θαηαζηάζεηο

ελδννηθνγελεηαθήο

θαη

εμσνηθνγελεηθήο βίαο. Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ήηαλ λα
δηεξεπλήζεη κέζα απφ ηελ θξηηηθή κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο ηε λνζειεπηηθή
θξνληίδα ησλ παηδηψλ κεηά απφ ηξαπκαηηθφ γεγνλφο.
Απνηειέζκαηα: Απφ ηελ αλαζθφπεζε δηαπηζηψζεθε φηη νη δεκνζηεπκέλεο πεγέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηε λνζειεπηηθή πξνζέγγηζε παηδηψλ κεηά απφ ηξαπκαηηθφ γεγνλφο
είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο θαη δελ παξέρνπλ ζαθή πξνγξάκκαηα λνζειεπηηθήο
θξνληίδαο. Ζ λνζειεπηηθή θξνληίδα παηδηνχ κεηά απφ ηξαπκαηηθφ γεγνλφο
πεξηιακβάλεη

ηελ

πξφιεςε

ηνπ

ηξαχκαηνο,

ηελ

αλίρλεπζε

ηεο

πξψηκεο

ζπκπησκαηνινγίαο, ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ απηνθαηαζηξνθηθή θαη απηνθηνληθή
ζπκπεξηθνξά, ηελ αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηνπο άιινπο, ηελ
ελίζρπζε ηεο απηφ-έθθξαζεο, ηελ θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπ αλαγθψλ, ηε
ζπκβνπιεπηηθή ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ επαλαζχλδεζή ηνπ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ
θαη

ηηο

δξαζηεξηφηεηέο

ηνπ,

θαζψο

θαη

ηελ

εμαζθάιηζε

ζπλερηδφκελεο

παξαθνινχζεζεο ηεο ζεξαπεπηηθήο ηνπ πνξείαο.
πκπεξάζκαηα: Σα ηξαπκαηηθά βηψκαηα επεξεάδνπλ άκεζα έλα παηδί ζε θπζηθφ,
δηαλνεηηθφ

θαη

ζπλαηζζεκαηηθφ

επίπεδν, έρνληαο

επηπηψζεηο

ζηελ νκαιή

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε, ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη
ζηελ πνηφηεηα ηεο παηδηθήο θαη ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπ. Ο λνζειεπηήο ρξεηάδεηαη λα
γλσξίδεη ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο γηα λα θξνληίζεη παηδηά κεηά απφ βίσζε ηξαπκαηηθνχ
γεγνλφηνο ζηελ θνηλφηεηα, αιιά θαη ζε θιηληθφ πεξηβάιινλ. Δίλαη επίζεο αλαγθαίν
λα δηακνξθσζνχλ πξνγξάκκαηα λνζειεπηηθήο θξνληίδαο πνπ λα βαζίδνληαη ζε
ελδείμεηο απφ ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο.
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9. Merrick M., Natasha E., Latzman (2014). Child maltreatment: a public health
overview and prevention considerations. The online journal of issues in nursing,
19(1).

Abstract
Child maltreatment (CM) is a significant public health problem, affecting hundreds of
millions of children globally. CM has been linked to a variety of short- and long-term
health consequences, including poor physical and mental health, changes to brain
architecture and development, altered biological factors, reduced cognitive ability and
educational achievement, and impaired psychosocial functioning. This article will
define and describe the various types of CM and its epidemiology from a public
health perspective that considers incidence, prevalence and consequences. The
authors discuss risk and protective factors and approaches for the prevention of CM,
including key considerations for nurses to help identify potential victims and provide
treatment and/or referrals.
Addressing the problem of CM from a public health perspective is clearly warranted,
given the magnitude of the problem and the burden it places on the health of the
public.
MΔΣΑΦΡΑΗ
Παηδηθήο θαθνπνίεζε: Μηα επηζθόπεζε ηεο Γεκόζηαο Τγείαο θαη ε Πξόιεςε
ηεο.
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ζ θαθνπνίεζε παηδηψλ (CM) είλαη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο, πνπ
επεξεάδεη εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα παηδηά ζε παγθφζκην επίπεδν. CM έρεη ζπλδεζεί
κε κηα πνηθηιία ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζπλεπεηψλ γηα ηελ πγεία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαθήο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο, αιιαγέο ζηελ
αξρηηεθηνληθή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ, κεηαβνιή ζηνπο βηνινγηθνχο
παξάγνληεο, κεησκέλε γλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηηεχγκαηνο, θαη
εμαζζελεκέλε ςπρνθνηλσληθή ιεηηνπξγία. Απηφ ην άξζξν ζα θαζνξίζεη θαη ζα
πεξηγξάςεη ηα δηάθνξα είδε ηεο CM θαη ηελ επηδεκηνινγία ηεο απφ ηελ άπνςε ηεο
δεκφζηαο πγείαο πνπ ζεσξεί επίπησζε, ηνλ επηπνιαζκφ θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ. Οη
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ζπγγξαθείο ζπδεηνχλ θηλδχλνπο θαη πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο θαη πξνζεγγίζεηο
γηα ηελ πξφιεςε ηεο CM , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βαζηθψλ δεηεκάησλ γηα ην πψο νη
λνζνθφκεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ ζπκάησλ θαη ηελ παξνρή
ζεξαπείαο ή / θαη παξαπνκπέο.
Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο απφ ηελ άπνςε ηεο
δεκφζηαο πγείαο είλαη ζαθψο δηθαηνινγεκέλε, δεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ηνπ
πξνβιήκαηνο θαη ηεο ζεκαζίαο πνπ δίλεηαη ζηε δεκφζηα πγεία.
10. Hornor G. Herendeen P. (2014). Advanced Practice Nursing in Child
Maltreatment: Practice Characteristics. Journal of Pediatric Health Care, 28(5),
438-443.
Abstract
Introduction: Child maltreatment is a problem of epidemic proportions in the United
States. Pediatric nurse practitioners and other advanced practice nurses (APNs) have
been caring for maltreated children for decades, yet to date no comprehensive
assessment of their practice characteristics or their clinical and academic contributions
to the field has been performed. The purpose of this study is to describe the practice
characteristics of APNs who care for maltreated children.
Method: A descriptive design was used for this study. Child advocacy centers and
children's hospitals were contacted to inquire about employment of child
maltreatment APNs in their institution, and contact information for the lead APN was
obtained.
Results: The majority of APNs who work primarily in child maltreatment are
pediatric nurse practitioners who work in child advocacy centers. They are providing
care to children with physical and/or sexual abuse concerns; however, APNs provide
care for children with all types of child maltreatment concerns.
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METAΦΡΑΗ
Πξνεγκέλε Ννζειεπηηθή Πξαθηηθή ζηελ παηδηθή θαθνπνίεζε: Υαξαθηεξηζηηθά
Πξαθηηθήο.
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ζ παηδηθή θαθνπνίεζε απνηειεί έλα πξφβιεκα κε δηαζηάζεηο επηδεκίαο ζηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Οη παηδηαηξηθνί λνζειεπηέο θαη άιινη εμεηδηθεπκέλνη
λνζειεπηέο (APNs) αλαιακβάλνπλ ηε θξνληίδα ησλ θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ γηα
δεθαεηίεο, αιιά κέρξη ζήκεξα θακία ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
πξαθηηθήο ηνπο ή ε θιηληθή θαη αθαδεκατθή ηνπο ζπλεηζθνξά ηνπο έρεη κειεηεζεί. Ο
ζθνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη λα πεξηγξάςεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξαθηηθήο ησλ
APNs πνπ αλαιακβάλνπλ ηε θξνληίδα ησλ θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ.
Μέζνδνο: Υξεζηκνπνηήζεθε ε πεξηγξαθηθή κέζνδνο γηα ηε δηεμαγσγή απηήο ηεο
κειέηεο. ε εξσηεκαηνιφγηα απάληεζαλ εξγαδφκελνη εμεηδηθεπκέλνη λνζειεπηέο πνπ
εξγάδνληαη ζε θέληξα ππεξάζπηζεο παηδηψλ θαη λνζνθνκεία γηα παηδηά.
Απνηειέζκαηα: Ζ πιεηνςεθία ησλ APNs πνπ εξγάδνληαη θπξίσο γηα ηελ παηδηθή
θαθνπνίεζε είλαη παηδηαηξηθνί λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζηα θέληξα παηδηθήο
ππεξάζπηζεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο ζε παηδηά κε ζσκαηηθή ή / θαη
ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. Χζηφζν, νη APNs παξέρνπλ θξνληίδα ζε παηδηά φηαλ
δηαπηζησζνχλ ππνςίεο γηα θαθνπνίεζε θαη κάιηζηα ε θξνληίδα πνπ παξέρεηαη αθνξά
φινπο ηνπο ηχπνπο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο.
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6. πδήηεζε
θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ ηεο
παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη ε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε απηήο κέζσ ηεο
λνζειεπηηθήο παξέκβαζεο. Ζ θαθνπνίεζε επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ελήιηθε δσή ηνπ
παηδηνχ ηφζν ςπρηθά φζν θαη ζσκαηηθά. Ο ξφινο ηνπ λνζειεπηή ζηελ νξζή
δηαρείξηζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ε ζσζηή θαζνδήγεζε απηψλ είλαη κεγίζηεο
ζεκαζίαο. Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ, λα ηνληζηεί φηη είλαη βαζηθφ λα ζπλεξγάδνληαη
πνιινί επαγγεικαηίεο, φπσο λνζειεπηέο, παηδίαηξνη, ςπρνιφγνη, θνηλσληνιφγνη γηα
ηελ βειηίσζε απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ, αιιά θαη γηα ηελ πξφιεςε ηεο θαθνπνίεζεο
(Flaherty, 2010; Goldman et al., 2003; Nies, 2001; Μαζζάιε, 2010; Αγάζσλνο, 1998;
Φαξέηε, 1998).
χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Merrick et al., (2014) ε θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ
απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο θαζψο έρεη ζπλδεζεί κε αξλεηηθέο
ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ, φπσο ε θαθή ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία,
αιιαγέο ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ, κεηαβνιή ζηνπο
βηνινγηθνχο παξάγνληεο, κεησκέλε γλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
επηηεχγκαηνο, εμαζζελεκέλε ςπρνθνηλσληθή ιεηηνπξγία. Γηα απηφ ινηπφλ, βάζεη ηεο
έξεπλαο ηνπ Theoklitou et al., (2011) ζα πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηε ζπκπεξηθνξά
ησλ θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ ζην ζρνιείν θαζψο ζηελ κειέηε ηνπ γίλνληαη εκθαλείο
νη επηπηψζεηο θαθνπνίεζεο αλειίθσλ. Ο Macdonald et al., (2012) ηνλίδεη πσο νη
ζπλέπεηεο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο έρνπλ επξχ θάζκα ζπκπησκάησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ην θφβν θαη ην άγρνο θαη ζεκεηψλεη πσο ε ζεμνπαιηθή
θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζπλδέεηαη κε ηνλ θίλδπλν γηα εκθάληζε ςπρνινγηθψλ
πξνβιεκάησλ ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο. Δίλαη γεγνλφο φηη, ζηηο κέξεο καο, έλα ζηα
νθηψ παηδηά ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο πθίζηαηαη θάπνηα απφ ηηο κνξθέο θαθνπνίεζεο,
φπσο παξακέιεζε, ζπλαηζζεκαηηθή, ζσκαηηθή ή/θαη ζεμνπαιηθή (Ferrara et al.,
2016). χκθσλα κε ηνλ Hornor et al., (2014) εμεηδηθεπκέλνη παηδηαηξηθνί λνζειεπηέο
πνπ εξγάδνληαη ζε θέληξα παηδηθήο ππεξάζπηζεο θαη λνζνθνκεία, ζπκβάινπλ ζηελ
βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ. Ζ λνζειεπηηθή θξνληίδα
θαθνπνηεκέλνπ παηδηνχ, πεξηιακβάλεη: ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ηξαχκαηνο, ηελ
αλίρλεπζε

ηεο

πξψηκεο

ζπκπησκαηνινγίαο,

ηελ

πξνζηαζία

ηνπ

απφ

απηνθαηαζηξνθηθή θαη απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά, ηελ αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο
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ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηνπο άιινπο, ηελ ελίζρπζε ηεο απηφ-έθθξαζεο, ηελ θάιπςε ησλ
ζπλαηζζεκαηηθψλ

ηνπ

αλαγθψλ,

ηε

ζπκβνπιεπηηθή

ηεο

νηθνγέλεηαο,

ηελ

επαλαζχλδεζή ηνπ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ (Οπδνχλε
et al., 2013).
Ζ θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε παηδηψλ είλαη πξνβιήκαηα δεκφζηαο πγείαο θαη
πξφζθαηεο εθηηκήζεηο δείρλνπλ φηη είλαη πνιχ πην ζπρλφ θαηλφκελν απφ φηη ήηαλ
παιηφηεξα (Kiran, 2011). ήκεξα, ε ζπκβνιή ησλ ζρνιηθψλ λνζειεπηψλ/ηξηψλ είλαη
πςίζηεο

ζεκαζίαο

θαζψο

κπνξνχλ

θαη

δηαρεηξίδνληαη

θαη

ππνζηεξίδνπλ

θαθνπνηεκέλα παηδία (Kraft & Eriksson, 2014). χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα,
ππάξρνπλ γνλείο πνπ ππήξμαλ ζχκαηα θαθνπνίεζεο ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία θαη ε
ζσζηή θαζνδήγεζε απφ ππεξεζίεο θξίλεηαη απαξαίηεηε (Hashimoto et al., 2016).
Σέινο, εάλ δελ ππάξμεη θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη ρεηξηζκφο θαθνπνηεκέλσλ
παηδηψλ απφ αξκφδηνπο θνξείο, ππάξρεη πεξίπησζε ηα παηδία απηά λα θάλνπλ ρξήζε
ςπρνηξφπσλ νπζηψλ ζηελ ελήιηθή δσή ηνπο (Mandavia et al., 2016).
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7. πκπεξάζκαηα
Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα, ε παηδηθή θαθνπνίεζε απνηειεί έλα δήηεκα, νη ζπλέπεηεο
ηνπ νπνίνπ έρνπλ δηάξθεηα θαη επεξεάδνπλ θαη ηε κεηέπεηηα δσή ηνπ παηδηνχ,
κεηαηξέπνληάο ην ζε έλαλ ελήιηθα πνπ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζε δηάθνξεο
ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ, φπσο ε πγεία ηνπ αιιά θαη ε ςπρνινγία ηνπ.
Δπίζεο, νη άλζξσπνη πνπ ππέζηεζαλ θαθνπνίεζε φηαλ ήηαλ παηδηά ελδέρεηαη λα
πξνβνχλ νη ίδηνη ζε θαθνπνίεζε παηδηψλ φηαλ ελειηθησζνχλ, φπσο κειέηεο έδεημαλ.
Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ηα άηνκα πνπ είραλ ππνζηεί ζσκαηηθή
θαθνπνίεζε σο παηδηά είραλ 57% πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δηαγλσζηνχλ κε
θαξδηαθή λφζν ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ δελ είραλ ππνζηεί θαθνπνίεζε.
Δπηπξφζζεηα, ν ξφινο ηνπ λνζειεπηή είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαζψο έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα εληνπίδεη ηα πηζαλά ζχκαηα θαη λα ηνπο παξέρεη ζεξαπεία
ζπκβάιινληαο ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπο. Ο λνζειεπηήο έρεη
ηε δπλαηφηεηα λα ελζαξξχλεη ην παηδί, λα κηιήζεη γηα ηνπο θφβνπο θαη ηα
πξνβιήκαηά ηνπ ρσξίο λα θνβάηαη πσο ζα ηηκσξεζεί γηα ηελ αλνρή ηνπ θαη ηελ
ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην άηνκν πνπ ην θαθνπνηεί. Δπίζεο, έπεηηα απφ εμέηαζε θαη
ζπδήηεζε κε ην παηδί ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη ζε πνηα απφ ηηο
κνξθέο θαθνπνίεζεο αλήθεη ην πεξηζηαηηθφ θαη λα εθαξκφδεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπ.
εκαληηθφ βήκα ζηελ πξφιεςε ηεο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ ζεκεηψλεηαη ζηε
ρψξα καο, κέζα απφ πνηθίια πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο γνλέσλ, θεδεκφλσλ,
εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη δηαθεκηζηηθά ζπνη, ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο ζηελ ηειεφξαζε
κε ζηφρν λα κεησζεί ή αθφκα, αλ είλαη δπλαηφλ, λα εμαιείθεη ην πνζνζηφ
θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ ζηελ Διιάδα.
Σέινο, αλ θαη είλαη γλσζηέο νη επηπηψζεηο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο εμαθνινπζεί
λα ππάξρεη ε αλάγθε γηα πεξηζζφηεξεο κειέηεο εξεπλψληαο θαη άιιεο πηζαλέο
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιεί ε θαθνπνίεζε. Υξεηάδνληαη κειινληηθέο
έξεπλεο πνπ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ηεο
θαθνπνίεζεο θαη ηελ ζσζηή αληηκεηψπηζε-παξέκβαζε. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο
νθείινπλ λα είλαη ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλνη ζην κείδνλ ζέκα ηεο θαθνπνίεζεο,
εμεηάδνληαο έηζη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ην θαθνπνηεκέλν παηδί.
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