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Πεξίιεςε
Δηζαγσγή: Ζ παηδηθή θαθνπνίεζε απνηειεί έλα εθηεηακέλν δηαρξνληθά θαη δηαηνπηθά
θνηλσληθφ δήηεκα, κε ηξαπκαηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ςπρνζχλζεζε θαη ηελ νκαιή εμέιημε ηνπ
παηδηνχ, πνπ ην ζπλνδεχνπλ θαη ζηελ ελήιηθε δσή.
θνπόο: Να απνζαθεληζηεί ε έλλνηα ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηεο, λα
αλαδεηρζεί ν αληίθηππνο ηεο θαθνπνίεζεο ζην ζψκα θαη ηνλ ςπρηζκφ ησλ θαθνπνηεκέλσλ
παηδηψλ θαη λα δηεξεπλεζεί ν ξφινο πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ν λνζειεπηήο ζηελ
αληηκεηψπηζε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο.
Τιηθό θαη Μέζνδνο: Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο
βηβιηνγξαθίαο ζηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ PubMed, Cinahl, Cochrane. Σν πιηθφ ηεο
κειέηεο απνηέιεζαλ επηιεγκέλα άξζξα δεκνζηεπκέλα θαηά θχξην ιφγν ην ηξέρνλ έηνο θαη ζηελ
αγγιηθή θαη ειιεληθή γιψζζα. Γηα λα ηελ αλαδήηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηβιηνγξαθίαο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ιέμεηο θιεηδηά: παηδηθή θαθνπνίεζε, ελδννηθνγελεηαθή βία, λνζειεπηήο,
λνζειεπηηθή παξέκβαζε, πξφιεςε.
Απνηειέζκαηα: Ζ παηδηθή θαθνπνίεζε πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα κνξθψλ κε ηηο νπνίεο
κπνξεί λα εθθξαζζεί θαη νη ζπλέπεηεο ηεο είλαη ζνβαξέο, πνιπεπίπεδεο θαη καθξνρξφληεο. Ζ
ζχλδεζε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο κε ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ
παξαγφλησλ θηλδχλνπ γη απηήλ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ θαηάιιεισλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ. Ο
λνζειεπηήο σο πάξνρνο θξνληίδαο ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο αιιά θαη
ηεο απνηξνπήο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο.
πκπεξάζκαηα: Οη λνζειεπηέο σο πξφζσπα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε παηδηά θαη κεξηκλνχλ
γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή ηνπο πγεία, κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απνθπγή
ηεο θαθνπνίεζεο αιιά θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ θαθνπνηεκέλνπ παηδηνχ. Γηα ην ιφγν
απηφ ζα πξέπεη λα είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη θαιά ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή
θαθνπνίεζε, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζνπλ ηελ θαθνπνίεζε θαη λα αληαπνθξηζνχλ κε ηνλ
πιένλ ελδεδεηγκέλν γηα ην φθεινο ηνπ παηδηνχ ηξφπν.
Λέμεηο θιεηδηά: παηδηθή θαθνπνίεζε, ελδννηθνγελεηαθή βία, λνζειεπηήο, λνζειεπηηθή
παξέκβαζε, πξφιεςε.
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Summary

Aim: Child abuse is a social problem, extended in time and places, with traumatic experiences
for the character of the child, that remains within him/her for a whole life
Purpose: To clarify the meaning of the child abuse and its content, to declare the impact on body
and soul of the abused children, and to research its role that the nurse can play to face the child
abuse.
Material and Methods: A review of the Greek and international literature was published in the
electronic databases PubMed, Cinahl, Cochrane. The material of the study was selected articles
published mainly this year in both English and Greek. The following keywords were used to
search for the particular bibliography: child abuse, domestic violence, nurse, nursing
intervention, prevention.
Results: Child abuse consists of a wide range of types with which it can be expressed and the
consequences can be multilevel and long term. The connection of the child abuse and the
domestic violence helps in locating the agents of danger for that and the planning of the
appropriate measures. The nurse, as provider of care, contributes significantly in prevention and
abuse as well.
Conclusions: The nurses as persons that have contact with children and care about their bodily
health can play a critical role in the prevention/avoidance of the abused child’s health. For this
reason they must be sensitized and well informed about child abuse in order to be able to respond
in the most appropriate way.

Key words: child abuse, domestic violence, nurse, nursing intervention, prevention.
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ παηδηθή θαθνπνίεζε απνηειεί έλα δηαρξνληθφ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αλζξψπηλσλ
θνηλσληψλ. Δίλαη έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε θνηλσληθνχο θαη
πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο θαζψο επίζεο θαη κε ην κνηίβν γνληθψλ πξφηππσλ πνπ επηβάιεη ε
εθάζηνηε θνηλσλία.
Ζ παγθφζκηα ηζηνξία αιιά θαη ε κπζνινγία έρνπλ κηα πιεζψξα απφ αλαθνξέο ηφζν
θαθνπνίεζεο φζν θαη παξακέιεζεο ησλ παηδηψλ, ελψ δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ θάλνπλ ιφγν
θαη γηα ζαλάησζε παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο ππφ ην πξίζκα ηνπ ζσθξνληζκνχ.
Σν θαηλφκελν ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο ην θέξλεη ζην πξνζθήλην γηα πξψηε θνξά ην 1860
ν Ambroise Tardieu, θαηαγξάθνληαο ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ηξαπκάησλ αιιά ηεο ζπκπεξηθνξάο
γνλέσλ θαη παηδηψλ. Ο θπξηφηεξνο ζθνπφο ηνπ ήηαλ αλ αθππλίζεη γηαηξνχο θαη λνζειεπηέο
ψζηε λα επηηεπρζεί ε έγθαηξή δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ρσξίο φκσο λα έρεη
λα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Έηζη, ε παηδηθή θαθνπνίεζε αλαδεηθλχεηαη σο ηαηξνθνηλνληθφ
πξφβιεκα κφιηο ην 1962, φηαλ ν παηδίαηξνο Henry Kempe ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «Σν
ζχλδξνκν ηνπ θαθνπνηεκέλνπ παηδηνχ» (Rey-Salmon, 2018).
Ζ βία θαηά ησλ παηδηψλ απνηειεί θξίζε γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Ο ΟΖΔ κε κηα κειέηε πνπ δηεμήγαγε εθηηκά φηη 133 έσο 275
εθαηνκκχξηα παηδηά εθηίζεληαη θάζε ρξφλν ζε ελδννηθηαθή βία, ελψ νη επηζηήκνλεο απφ ηα
Κέληξα Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (CDC) ησλ ΖΠΑ εθηηκνχλ φηη 1 δηζεθαηνκκχξην
παηδηά βηψλνπλ βία εηεζίσο (Chiang et al.,2018).
ηε δηακφξθσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ελφο αλζξψπνπ βαζηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε παηδηθή
ειηθία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε βία νπνηαζδήπνηε κνξθήο απνηειεί θαθφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα
γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο πγείαο ελφο παηδηνχ. Γελ είλαη ιίγεο νη αλαθνξέο γηα ςπρηθέο
δηαηαξαρέο θαη δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο πνπ εκθαλίδεη έλα παηδί ή έλαο έθεβνο κεηά απφ κηα
θαθνπνηεηηθή ζπκπεξηθνξά. Δπηπιένλ, ηέηνηνπ είδνπο ηξαχκαηα ζηελ παηδηθή ειηθία απνηεινχλ
ππφβαζξν γηα ηελ εκθάληζε άγρνπο, θαηαζιηπηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη άιισλ ςπρηθψλ
δηαηαξαρψλ θαη ζηελ ελήιηθε δσή.
ηελ ςπρνθνηλσληθή φκσο, αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαζνξηζηηθφ ξφιν έρνπλ, επίζεο, ην
νηθνγελεηαθφ, ην ζρνιηθφ αιιά θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Κνηλσληθέο ζπλζήθεο
φπσο ε θηψρεηα, ε απνρή απφ ηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη βηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ
5

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ (νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, απψιεηα γνλέα, θαθνπνίεζε, παηδηθή
εξγαζία, ζηεξήζεηο, πξνβιεκαηηθή γνληθή αλαηξνθή) επλννχλ ηελ αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία
ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ (Caykoylu, 2011).

6

2. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ
Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, φπσο παξαηεξείηαη ζην δηάβα ησλ
αηψλσλ απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα, είλαη ε πεξηθξφλεζε, ε βάλαπζε κεηαρείξηζε θαη ε
εθδήισζε βίαηεο ζπκπεξηθνξάο πξνο ηα παηδηά (Rey-Salmon, 2018). Μέζα ζηελ ηζηνξία ηεο
παηδηθήο ειηθίαο θαίλεηαη πσο ηα παηδηά ππήξμαλ, ζρεδφλ ζε θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν, ζχκαηα
εθκεηάιιεπζεο θαη θαθνπνίεζεο απφ ηνπο ελειίθνπο. Μηα φςε ηεο ελζηηθηψδνπο βαλαπζφηεηαο
θαη επηζεηηθφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο γηα ηελ επηθξάηεζε ηνπ ηζρπξφηεξνπ, εξήκελ ησλ
αηζζεκάησλ ηνπ άιινπ, δηακφξθσζε ηνπο δηαρξνληθνχο εθηάιηεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο
(ηαπξηαλάθε θαη ζπλ, 2008).
Φηάλνληαο ζηνλ 19ν αηψλα ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Δπξψπεο ε δσή ησλ παηδηψλ ήηαλ
αθφκε ζθιεξή κηαο θαη ε πείλα, ε εγθαηάιεηςε θαη εξγαζία ησλ παηδηψλ ζε κηθξή ειηθία ήηαλ
ζχλεζεο θαηλφκελν, ελψ ν μπινδαξκφο, σο έθθξαζε πεηζαξρίαο, ήηαλ θαζεκεξηλφηεηα. Σελ
πνιχσξε εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ, πνπ έθηαζε ζην απνθνξχθσλα ηεο θαηά ηε
Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, πεξηέγξαςε γιαθπξά ν Κάξνινο Νηίθελο (Rey-Salmon, 2018). Αλ
θαη ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε έθεξε γηα πνιινχο αλαθνχθηζε απφ ηε ζθιεξή εξγαζία, ήηαλ
απιψο κηα λέα επνρή θαθνκεηαρείξηζεο γηα ηα θησρά παηδηά πνπ εηζήιζαλ ζην εξγαηηθφ
δπλακηθφ. Αθφκα θαη πνιχ κηθξά παηδηά αλαγθάζηεθαλ λα εξγαζηνχλ γηα πνιιέο ψξεο ζε
ηξνκαθηηθέο ζπλζήθεο, ζηηο νπνίεο εθηέζεθαλ ζε επαγγεικαηηθέο θαθνπρίεο (McCoy, 2009).
Σελ πξψηε πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο θαθνπνίεζεο θαη αθχπληζεο ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ησλ
ηαηξψλ γηα ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε πξαγκαηνπνίεζε ην 1860 ν AmbroiseTardieu. Ο Γάιινο
ηαηξνδηθαζηήο θαηέγξαςε 37 πεξηπηψζεηο παηδηψλ, θαθνπνηεκέλσλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο, κε
ιεπηνκέξεηεο ηππηθψλ ηξαπκάησλ (θαηάγκαηα, εγθαχκαηα) θαζψο θαη παξαηεξήζεηο γηα ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ θαη ησλ παηδηψλ. Παξάθιεζε ηνπ ήηαλ λα γίλεηαη έγθαηξε δηάγλσζε
θαη αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Rey-Salmon, 2018).
Γπζηπρψο δελ πήξαλ πνιινί ζηα ζνβαξά ηα ιφγηα ηνπ Tardieu θαη δελ αζρνιήζεθαλ κε ηα
θαθνπνηεκέλα θαη εγθαηαιειεηκκέλα παηδία. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε πξψηε
ηδησηηθή πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ελφο ρξφληα θαθνπνηεκέλνπ παηδηνχ κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ
απφ ην επηθίλδπλν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ακεξηθή ην 1871,
βαζηζκέλε ζην επηρείξεκα φηη ην παηδί αλήθεη ζην δσηθφ βαζίιεην θαη πξέπεη λα απνιακβάλεη
ηελ ίδηα πξνζηαζία κε ηα δψα (McCabe, 2017:McCoy, 2014).
7

Σν 1953 ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ έλαο ηαηξφο, ν Frederic Silverman ηφικεζε λα πεη πσο νη
γνλείο ζα κπνξνχζαλ εθνχζα λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο ζην παηδί ηνπο (ReySalmon, 2018). Έπεηηα ην 1957 ν αθηηλνιφγνο John Caffey εμεηάδνληαο αξθεηά πεξηζηαηηθά
θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ, φπνπ ζηα θαηάγκαηά ηνπο ππήξρε θαη ζπλαθφινπζν ππνζθιεξίδην
αηκάησκα, εμέθξαζε αξζξνγξαθηθά ηελ πεπνίζεζε πσο ηα ηξαχκαηα δελ είλαη ηπραία αιιά λα
είλαη απνηέιεζκα ηεο βίαο πνπ επηθξαηεί ην ζπίηη (Rey-Salmon, 2018). Σν ίδην έηνο ηδξχεηαη θαη
ην «Γηεζλέο Σακείν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Άκεζε Βνήζεηα ησλ Παηδηψλ (UNICEF).
Λίγν αξγφηεξα ην 1961 ν Ακεξηθαλφο παηδίαηξνο Henry Kempe κηιψληαο ζηελ Ακεξηθαληθή
Παηδηαηξηθή εηαηξία θάλεη ιφγν γηα ην πξφβιεκα ηεο «Γνληθήο εγθιεκαηηθήο παξακέιεζεο θαη
βαξηάο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο». Παξάιιεια ην 1959 ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ πξνέβε
ζηελ ςήθηζε ηεο Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, πνπ πξνβιέπεη έλα λνκνζεηηθφ
πιένλ θαζεζηψο πξνζηαζίαο απφ θάζε κνξθή εθκεηάιιεπζεο θαη παξακέιεζεο (ηαπξηαλφο,
2008). ηε ζπλέρεηα ην 1989 πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζχκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ,
πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ απφ θάζε κνξθή βίαο θαη εηδηθά απφ ηελ ζεμνπαιηθή
βία, πνπ απνηειεί πνιχ ζπρλφ ελδννηθνγελεηαθφ θαηλφκελν θαθνπνίεζεο (Rey-Salmon, 2018).
Σέινο, ην επηέκβξην 1990 ζηελ Αβάλα, δηαηππψλνληαη νη πζηάζεηο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Τπφ ηελ νλνκαζία ―Αξρέο ηνπ Riyard‖ νη
πζηάζεηο αθνξνχλ άκεζα ηελ πξφιεςε ηεο θαθνπνίεζεο θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο
(Σζηάληεο, 2000).
2.1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ Διιάδα
ηελ Διιάδα, αλ θαη ην πξφβιεκα ηεο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο αλειίθσλ πθίζηαηαη εδψ
θαη πνιιά ρξφληα, ε επηζηεκνληθή ελαζρφιεζε κε ην ζέκα ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο
πξσηνπαξνπζηάζηεθε αξγφηεξα, ζηε δεθαεηία ηνπ 70΄. πγθεθξηκέλα ε πξψηε γξαπηή αλαθνξά
ζρεηηθά κε ηελ θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ έγηλε ην 1976 απφ ηνλ έιιελα παηδίαηξν πχξν
Γνμηάδε θαη δεκνζηεχηεθε κε ηε κνξθή επηθπιιίδαο ζε εθεκεξίδα. Με ηελ αθνξκή απηή, κέζα
ζε ηξία ρξφληα, ην Ηλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ (Η.Τ.Π.) αλαπηχρζεθε ζε κηα πιήξε
δηεπηζηεκνληθή νκάδα κειέηεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θαθνπνίεζεο. Έθηνηε ν επηζηεκνληθφοεξεπλεηηθφο απηφο ππξήλαο εξεπλά ην δήηεκα ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο,
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επαηζζεηνπνηψληαο ην επηζηεκνληθφ θνηλφ θαη ηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ, ελψ παξάιιεια
πξνζθέξεη ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζηηο πάζρνπζεο νηθνγέλεηεο (McCabe, 2017).
Σν 1984 ε ζπλεξγαζία ηνπ Η.Τ.Π. κε ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πξφλνηαο ζπληέιεζε ζηελ
ίδξπζε ηεο γλσζηήο κνλάδαο ΚαΠα, ηεο πξψηεο Μνλάδαο-μελψλα ζηελ Διιάδα γηα ηε
θηινμελία θαθνπνηεκέλσλ θαη παξακειεκέλσλ βξεθψλ θαη λεπίσλ πνπ έπξεπε λα
απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο ε δηεπηζηεκνληθή
νκάδα ηνπ Η.Τ.Π. εξγαδφηαλ ζηελ δηαγλσζηηθή εθηίκεζε, ζηε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε εληφο ηεο
νηθνγέλεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηε λνκηθή θαη πξνλνηαθή απνθαηάζηαζε ησλ παηδηψλ απφ δχζθνια
πεξηβάιινληα θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ
(Αγάζσλνο, 1991). Σν έξγν ηεο Μνλάδαο αλέιαβε κεηά απφ 4 ρξφληα λα ζπλερίζεη ην θέληξν
βξεθψλ «Ζ ΜΖΣΔΡΑ», σο ην πιένλ θαηάιιειν πιαίζην θξνληίδαο ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο.
Παξάιιεια ην Μάξηε ηνπ 1984 κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Η.Τ.Π. ζπγθξνηήζεθε απφ ην
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο κηα δηεπηζηεκνληθή νκάδα εξγαζίαο, κε θαξπφ ηελ «Μειέηε γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο ησλ παηδηψλ ζηελ
Διιάδα». Μέζα απφ απηή πξνηείλνληαη κέηξα θαηαζηαιηηθά θαη πξνιεπηηθά, κε βάζε ηηο ήδε
ππάξρνπζεο δνκέο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θιέγνληνο ζέκαηνο ηεο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ.
Αλ θαη ε αλσηέξσ εηζήγεζε θαηαηέζεθε ζε φια ηα ζρεηηδφκελα κε ην πξφβιεκα ππνπξγεία, δελ
απνηέιεζε

βάζε

γηα

πεξεηαίξσ

εθαξκνγή

ησλ

πξνηάζεσλ.

Οη

πξνηάζεηο

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθαλ είλαη εθείλεο, πνπ ιφγσ ηνπ ππνθεξηνχ θφζηνπο, πινπνηήζεθαλ απφ ηελ
δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ Η.Τ.Π. θαη πεξηειάκβαλαλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο επαγγεικαηηψλ
ζηελ Διιάδα, Μνλάδα-μελψλα ΚαΠα γηα θαθνπνηεκέλα θαη παξακειεκέλα βξέθε θαη λήπηα θαη
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ «απνθάιπςε» ηεο ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο (McCabe, 2017).
Έηζη αθφκε θαη ην 1987 ζηελ Διιάδα δελ πθίζηαηαη θακηά επίζεκε θξαηηθή πνιηηηθή ζρεηηθά
κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηαγλσζηηθή εθηίκεζε πεξηπηψζεσλ θαθνπνίεζεο ή παξακέιεζεο
παηδηψλ. Σν θαηλφκελν απηφ ίζσο νθείιεηαη ζηε δηάζηαζε κεηαμχ έξεπλαο θαη θνηλσληθήο
πνιηηηθήο, κηαο θαη νη φπνηα επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε δε κεηνπζηψλεηαη ζε πνιηηηθή βνχιεζε.
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3. ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ
ηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ επίζεκα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα εθηίκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο
θαθνπνίεζεο θαη ηεο παξακέιεζεο ησλ παηδηψλ ιφγσ έιιεηςεο πξσηνγελψο ζηνηρείσλ
επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ θαη ηεο κε ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ
αληρλεχζεθαλ θαη αλαθέξζεθαλ (Η.Τ.Π., 2013).
Σν θαηλφκελν ηεο θαθνπνίεζεο ζηε ρψξα καο κειεηήζεθε θπξίσο, φπσο πξναλαθέξακε, απφ
εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο, πνπ μεθίλεζαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 80’ απφ ην Η.Τ.Π. Απνηέιεζκα ησλ
εξεπλψλ ήηαλ ε επηβεβαίσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο
ζηελ Διιεληθή θνηλσλία, ε αλάδεημε ησλ ζπλεπεηψλ εθδήισζεο βίαο ζηα παηδηά, ελψ
παξάιιεια δνθηκάζηεθαλ κε επηηπρία ηξφπνη παξέκβαζεο ζε νηθνγέλεηεο κε πξνιεπηηθφ
ραξαθηήξα (ΔΚΚΔ, 2011).
πγθεθξηκέλα ζε αλαδξνκηθή κειέηε ηνπ Η.Τ.Π. ζε παηδηά ειηθίαο έσο 14 εηψλ, πνπ
πξνζήιζαλ ζην λνζνθνκείν παίδσλ «Αγία νθία» θαηά ηελ πεξίνδν 1984-1992, ε ζπρλφηεηα
ηεο επίζεκεο δηάγλσζεο θαθνπνίεζεο αλεξρφηαλ κφιηο ζην 0,62%. Ζ ρακειή, βέβαηα απηή
εθηίκεζε κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ απνπζία ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο αλαθνξάο ηεο
θαθνπνίεζεο θαη ζηελ απξνζπκία ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ λα αλακεηρζεί ζε πεξηπηψζεηο
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο (ηαπξηαλάθε θαη ζπλ, 2008). Ο ίδηνο νξγαληζκφο ζην ζέκα ηεο
ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο θαηά ην έηνο 1992 πξαγκαηνπνίεζε κειέηε ζε 743 θνηηεηέο 18-20
εηψλ, φπνπ ε ζπρλφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ήηαλ 17% γηα ηα θνξίηζηα θαη 7% γηα ηα αγφξηα.
εκαληηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ην 2001 απεπζπλφκελε ζε εθαηφ πεξίπνπ γνλείο
παηδηψλ, πνπ πξνζθνκίδνληαλ ζηα ηαθηηθά ηαηξεία ηνπ παηδηαηξηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Γ.Ν.
Αζθιεπηείνπ Βνχιαο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ην 82,85% ησλ γνλέσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηε
ρεηξνδηθία, αλ θαη ην 61% δελ ηε ζεσξεί κέζν «δηαπαηδαγψγεζεο». Σν 90,8% αλαθέξεη φηη
ρξεζηκνπνηεί ήπηα κέζα (ρηχπεκα κε ην ρέξη ζε καιαθά κφξηα) ελψ ην 11,49% φηη ρξεζηκνπνηεί
αληηθείκελα (θνπηάια, παληφθια, βέξγα, ράξαθαο, βνχξηζα) θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζσκαηηθήο
ηηκσξίαο (Παπαδάθνπ, 2016).
Γηα ην έηνο 2007 ν νξγαληζκφο «Σν Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ» δέρζεθε 1380 θιήζεηο γηα
θαθνπνίεζε παηδηψλ κε ηηο 631 απφ απηέο λα αθνξνχλ ζνβαξέο πεξηπηψζεηο. Σν 53% ησλ
πεξηπηψζεσλ αθνξνχζε παξακέιεζε θαη εγθαηάιεηςε, ην 36% αλαθεξφηαλ ζε ζσκαηηθή
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θαθνπνίεζε κε ζχηεο θαηά ην 93% ησλ πεξηπηψζεσλ λα είλαη νη ίδηνη νη γνλείο (ηαπξηαλφο,
2008).
ε πξφζθαηε εθηεηακέλε κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Φπρηθήο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο
ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Τγείαο ηνπ Παηδηνχ ηα απνηειέζκαηα είλαη εληππσζηαθά κηαο θαη ζρεδφλ ηα
κηζά (47,38%) παηδηά ηνπ δείγκαηνο (πεξίπνπ 10.000 καζεηέο ηεο Σ΄ δεκνηηθνχ, Α΄ γπκλαζίνπ
θαη Α΄ Λπθείνπ) αλέθεξαλ έθζεζε ζε ζσκαηηθή βία θαηά ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν. πγρξφλσο ηξία
ζηα ηέζζεξα παηδηά (76,37%) αλαθέξνπλ κηα αληίζηνηρε αλάκλεζε θαηά ηε δηαδξνκή ηεο
παηδηθήο ηνπο ειηθίαο. Όζνλ αθνξά ηελ έθζεζε ζε θάπνηαο κνξθήο ςπρνινγηθή βία θαίλεηαη λα
απνηειεί θαλφλα παξά εμαίξεζε γηα ηα παηδηά ηεο ρψξαο καο, κηαο θαη πεξίπνπ επηά ζηα δέθα
(70,02%) θαη δεθαεπηά ζηα είθνζη (83,16%) αλαθέξνπλ ηέηνην ηζηνξηθφ ζηε δηάξθεηα ηνπ
ηειεπηαίνπ έηνπο θαη ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία αληίζηνηρα. Παξάιιεια ε έθζεζε ζε θάπνηαο
κνξθήο αλεπηζχκεηε ζεμνπαιηθή εκπεηξία παξαβίαζεο αλαθέξζεθε απφ ην 15,86% ησλ παηδηψλ,
κε ην 7,8% εμ απηψλ λα πεξηιακβάλεη θαη ηε ζσκαηηθή επαθή. Αθφκε ε αλαθνξά αηζζήκαηνο
παξακέιεζεο αλαθέξεηαη απφ ην 27,4% θαη ην 37,2% ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ
αλαθεξφκελα ζην ηειεπηαίν δσδεθάκελν θαη ζ νιφθιεξε ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. Βέβαηα, παξά
ηελ απνγνεηεπηηθή απηή εηθφλα ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ αλαθέξνπλ
εκπεηξίεο ζεηηθψλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ (Πεηξνπιάθε θαη ζπλ, 2013). Σα απνηειέζκαηα απηά
είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαη αλεζπρεηηθά, εηδηθά αλ ζθεθηεί θαλείο πσο ππάξρνπλ πνιιέο
πεξηπηψζεηο θαθνπνίεζεο πνπ δελ απνθαιχπηνληαη απφ ηα παηδηά. Αθφκε ζα πξέπεη λα
αλαθεξζεί πσο απφ ηελ ίδηα κειέηε αλαδεηθλχεηαη φηη πάλσ απφ ην 80% ησλ παηδηψλ ηεο
κειέηεο έρνπλ ππνζηεί πνιιαπιψλ ηχπσλ θαθνπνίεζε, ελψ νη δξάζηεο ήηαλ θαηά ην ίδην
πνζνζηφ άηνκα ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ θχθινπ.
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4. Ζ ΚΛΗΜΑΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ
Σν ζχλδξνκν ηνπ θαθνπνηεκέλνπ παηδηνχ ζηηο κέξεο ιακβάλεη νινέλα θαη πην ηξαγηθέο
δηαζηάζεηο ηφζν ζηε ρψξα καο, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ ζπρλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ
θαηαγξάθνληαη βηβιηνγξαθηθά πνηθίινπλ απφ ρψξα ζε ρψξα αλάινγα κε ην βαζκφ
επαηζζεηνπνίεζεο, ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, φζν θαη κε ηα θνηλσληθά θαη λνκηθά
δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ θαθνπνίεζε (ηαπξηαλφο, 2008).
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε επηξξνή ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο θαη ηνπ θηλήκαηνο γηα ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα επέδξαζε ζεκαληηθά θαη ζην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ κε
απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε ηεο θαθνπνίεζεο-παξακέιεζεο ησλ παηδηψλ σο ηδηαίηεξε κνξθή
άζθεζεο βίαο. Ζ εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο δελ είλαη εχθνιε δηεζλψο ιφγσ ηεο 1)
έιιεηςεο ελφο δηεζλνχο ιεηηνπξγηθνχ νξηζκνχ ηεο θαθνπνίεζεο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε
ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ 2) ηεο απνηπρίαο δηάγλσζεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ θαθψζεσλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ θαθνπνίεζε, 3) ηεο απνηπρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο λα αλαγλσξίζεη θάπνηα
πεξίπησζε σο θαθνπνηεηηθή θαη λα αθνινπζήζεη αλαθξηηηθή δηαδηθαζία θαη λνκηθέο
παξεκβάζεηο, 4) φπσο θαη ηελ απνπζία ζε πνιιέο ρψξεο ζπζηεκάησλ αλαθνξάο πεξηζηαηηθψλ
βίαο (ηαπξηαλάθε θαη ζπλ, 2008). Οη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε αληινχληαη απφ
αλεπηπγκέλεο ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ, φπνπ ε θαηαγξαθή ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ πξνζθεχγνπλ ζηηο
δηάθνξεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο είλαη ππνρξεσηηθή.
Ζ κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαθνπνίεζεο έρεη ζεκαηνδνηεζεί θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα
απφ δχν δηεζλνχο ζεκαζίαο πξσηνβνπιίεο (ΔΚΚΔ, 2011): α) Σε Γηεζλή χκβαζε ησλ
Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ ηνπ Ο.Ζ.Δ., πνπ πξνψζεζε ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ, δίλνληαο
βαξχηεηα ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα δεηήκαηα πνπ ηα
αθνξνχλ β) ηελ αλάδεημε, απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ηεο βίαο θαηά ησλ παηδηψλ ζε
πξφβιεκα ηεο δεκφζηαο πγείαο, κε ζπλαθφινπζε ηελ ρξήζε ηεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο
ηεο δεκφζηαο πγείαο γηα ηε κειέηε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο.
Ζ κεζνδνινγία απηή πξνβιέπεη (Αγάζσλνο, 2008):
•

Σελ αλάπηπμε θνηλνχ νξηζκνχ

•

Σελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ επαγγεικαηηψλ, ηεο θνηλήο γλψκεο, ησλ γνληψλ θαη

ησλ παηδηψλ
•

Σε ζπιινγή επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ
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•

Σελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν

•

Σελ αμηνιφγεζε θαη

•

Πνιηηηθέο παξεκβάζεηο

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (Π.Ο.Τ.) ππνινγίδεηαη (1999) πσο
40.000.000 παηδηά ζ φιν ηνλ θφζκν ππφθεηληαη ζε θαθνπνίεζε. Παξάιιεια αλαθέξεη (2002)
πσο αλά ρξφλν δνινθνλνχληαη πεξί ηα 53.000 βξέθε κεηά ηελ γέλλεζή ηνπο θαη ηε δηαπίζησζε
πσο είλαη θνξίηζηα ζε ρψξεο φπσο ε Ηλδία θαη ε Κίλα.
πγθεθξηκέλεο έξεπλεο ππνινγίδνπλ πψο ζηηο ΖΠΑ ην 1%-2% ησλ παηδηψλ πνπ είλαη έσο 18
εηψλ θαθνπνηνχληαη αλά έηνο, κε 2.500-5.000 απφ απηά λα πεζαίλνπλ ιφγσ ηεο θαθνπνίεζεο
(ΔΚΚΔ, 2011). Παξάιιεια θαηαγξάθνληαη πεξίπνπ 3 εθαηνκκχξηα θαηαγγειίεο γηα παηδηθή
θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο αλά έηνο, κε ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ ησλ
πεξηζηαηηθψλ λα ππνινγίδεηαη ζην ηξηπιάζην. ην έηνο 2006 θαηαγξάθεθαλ 905.000
πεξηζηαηηθά θαθνπνηεκέλσλ θαη παξακειεκέλσλ παηδηψλ, κε ηελ εθηίκεζε ηνπ ξπζκνχ
ζπκαηνπνίεζεο ζην 12,1 ν/ν. Απφ ην ζχλνιν ησλ πεξηζηαηηθψλ ην 64,1% αλαθεξφηαλ ζε
παξακειεκέλα παηδηά, ην 16% θαη ην 8,8% ζε παηδηά πνπ δέρζεθαλ ζσκαηηθή θαη ζεμνπαιηθή
θαθνπνίεζε αληίζηνηρα, ελψ ην 6,6 % θαη 2,2% ζε παηδηά ζχκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο
θαθνπνίεζεο θαη θαξκαθεπηηθήο παξακέιεζεο αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ηνπ
θχινπ ησλ ζπκάησλ ην 48,2% ήηαλ αγφξηα θαη ην 51,5 θνξίηζηα. Δπηπιένλ δηαπηζηψζεθε πσο ηα
κηθξφηεξα ζε ειηθία παηδηά έρνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ θηλδχλνπ θαθνπνίεζεο. Δπνκέλσο ζηα
βξέθε έσο 1 έηνπο ν ξπζκφο ζπκαηνπνίεζεο είλαη 24,4 ν/ν, ελψ ζηα παηδηά κέρξη 3 εηψλ έθηαλε
14,2 ν/ν (Child abuse, 2006).
Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε ησλ ζπκάησλ κε ην ζχηε, ην 39,9% ησλ παηδηψλ ζπκάησλ
θαθνπνηήζεθαλ απφ ηελ κεηέξα ηνπο, ελψ ην 17,6% απφ ηνλ παηέξα. ην 17,8% ηα παηδηά
ππήξμαλ ζχκαηα θαθνπνίεζεο θαη απφ ηνπο δχν γνλείο, ελψ ζην 10% ησλ ζπκάησλ ν δξάζηεο
ήηαλ θάπνην κε γνληθφ πξφζσπν (π.ρ. αλχπαληξνο ζχληξνθνο ηνπ γνλέα, πξνζσπηθφ παηδηθνχ
ζηαζκνχ θ.α.) (Child abuse, 2006).
Αλαθνξηθά κε ηελ παξακέιεζε ησλ παηδηψλ ην 86,7% εμ απηψλ παξακειήζεθε απφ ηνπο
γνλείο, ελψ απφ ηα ζχκαηα ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζην 26,2 % ν δξάζηεο ήηαλ θάπνηνο
απφ ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ θαη ζην 29,1 % ν δξάζηεο ήηαλ ζπγγεληθφ πξφζσπν πέξαλ ηνπ
γνληνχ.
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ηα αθξαία απνηειέζκαηα ηεο θαθνπνίεζεο ε ζηαηηζηηθή δείρλεη πσο ην 2006 ζηηο ΖΠΑ
1.530 ζάλαηνη παηδηψλ (ζρεδφλ 4 ηελ εκέξα) απνδφζεθαλ ζηελ θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε
πνπ ππέζηεζαλ. Ζ αλαγσγή ησλ αξηζκψλ απηψλ ζηα 100.000 παηδηά αληηζηνηρεί ζε 2.04
ζαλάηνπο. Κχξηα αηηία ζαλάηνπ αλαδείρζεθε ε παξακέιεζε, πνπ απνδφζεθε ζην 41,1% ησλ
ζαλάησλ. Αθνινπζνχκελε απφ ηε ζσκαηηθή θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε κε 24,4% θαη 0,3%
αληίζηνηρα. Βέβαηα ζην 31,4% ησλ πεξηπηψζεσλ ν ζάλαηνο πξνήιζε απφ πνιιαπιέο κνξθέο
θαθνπνίεζεο. ηα ειηθηαθά δεδνκέλα ην 78% ησλ θαθνπνηεκέλσλ κέρξη ζαλάηνπ παηδηψλ ήηαλ
ειηθηαθά κηθξφηεξα ησλ 4 εηψλ θαη ζηα ηξία ηέηαξηα ησλ ζαλάησλ ν δξάζηεο ήηαλ θάπνηνο απφ
ηνπο γνλείο (Child abuse, 2006).
Όζνλ αθνξά ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζηελ Ακεξηθή δηαηεξείηαη σο κείδνλ θνηλσληθφ
πξφβιεκα, κηαο θαη πνιιά πεξηζηαηηθά κέλνπλ ζηελ αθάλεηα απφ ηελ αδπλακία ησλ παηδηψλ λα
ηα θαηαγγείινπλ. Αξθεηέο θνξέο ε απνθάιπςε ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη
αξθεηά αξγφηεξα, φηαλ ε δεκηά ζην παηδί είλαη πιένλ αλεπαλφξζσηε. Απφ κειέηε ηνπ ΟΖΔ
ππνινγίδεηαη φηη 150 εθαηνκκχξηα θνξίηζηα θαη 73 εθαηνκκχξηα αγφξηα θάησ ησλ 18 εηψλ έρνπλ
ππνζηεί ζεμνπαιηθή παξαβίαζε ή άιιεο κνξθέο ζεμνπαιηθήο βίαο θαη εθκεηάιιεπζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θπζηθήο επαθήο (Giupea & Holloway, 2011:ΔΚΚΔ, 2011). ε
έξεπλεο επηπνιαζκνχ ζε Δπξσπατθέο ρψξεο ζε δείγκαηα ελειίθσλ πνπ θαθνπνηήζεθαλ
ζεμνπαιηθά σο παηδηά ή έθεβνη, θαηαγξάθνληαη ζπρλφηεηεο κεηθηήο ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο
γηα ζχκαηα θνξίηζηα απφ 7% ζε Φηιαλδία, Ηξιαλδία θαη Γαιιία κέρξη 36% ζηελ Απζηξία θαη
33% ζηελ Οιιαλδία. Ζ ελδννηθνγελεηαθή παξαβίαζε απνηειεί ην κεγαιχηεξν ηκήκα (1/2 σο
1/4) ηεο κεηθηήο παξαβίαζεο θαη είλαη ζπρλφηεξε ζηα θνξίηζηα απ φηη ζηα αγφξηα (ηαπξηαλάθε
θαη ζπλ, 2008). Γεληθφηεξα ζε ζπγθξίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κεηαμχ ρσξψλ ε ζεμνπαιηθή
θαθνπνίεζε έρεη αλαδεηρζεί ζε δηεζλέο πξφβιεκα.
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Α΄ ΜΔΡΟ
1. ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ
Με ηνλ φξν παηδηθή θαθνπνίεζε πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ πξάμεσλ θαθνκεηαρείξηζεο ζε
ζσκαηηθφ, ςπρνινγηθφ θαη ζεμνπαιηθφ επίπεδν ή παξακέιεζε βξέθνπο ή παηδηνχ (Rey-Salmon,
2018:DuPre, 2015). Έλα παηδί κπνξεί λα απνηειέζεη ζχκα ελφο, κέρξη θαη φισλ ησλ επηπέδσλ
θαθνκεηαρείξηζεο πνπ αλαθέξζεθαλ (McCabe, 2017). Ζ θαθνκεηαρείξηζε απηή έρεη πνιιέο
θνξέο σο ζπλέπεηα ηελ πξφθιεζε, ζσκαηηθήο βιάβεο ή βιάβεο ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ παηδηνχ, ελψ
πνιιέο θνξέο θαηαιήγεη ζηα φξηα ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο. Αζθείηαη απφ άηνκν πνπ
θαηέρεη ζέζε εκπηζηνζχλεο θαη εμνπζίαο (Newton, 2011). Σν πην ζχλεζεο είλαη ε άζθεζε ηεο
απφ βηνινγηθνχο γνλείο, ελψ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα εκπιέθνληαη ζεηνί γνλείο, θίινη, γνληφο
θίινπ, δάζθαινη, εξαζηέο ή εξγαδφκελνη ζε θέληξα εκεξήζηαο θχιαμεο παηδηψλ (Newton,
2011).

Οη ζπκπεξηθνξέο θαθνπνίεζεο, κπνξεί λα ζπκβνχλ κηα θνξά κεκνλσκέλα ή θαη’

επαλάιεςε θιηκαθσηά ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ κελψλ ή θαη εηψλ. Παξάιιεια, δελ
είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ε θαθνπνίεζε επηδεηλψλεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ (Luxner, 2011).
Χο ελδννηθνγελεηαθή βία νξίδεηαη ε ρξήζε δχλακεο ζε ζσκαηηθφ ή ιεθηηθφ επίπεδν, κε
ζθνπφ ην άηνκν πνπ ηελ αζθεί λα επηβάιιεη ηε ζέιεζή ηνπ θαη λα ειέγμεη, λα ππνηάμεη έλα άιιν
άηνκν ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο (Bewley, 2014:Newton, 2011). πλήζσο αλαθέξεηαη ζηε
ζπλαηζζεκαηηθή, ςπρνινγηθή, ζσκαηηθή θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε πνπ δέρεηαη κηα γπλαίθα,
πηζαλψο θαη ην παηδί ηεο, απφ έλαλ άλδξα πνπ είλαη ή ήηαλ παιαηφηεξα ζε ζρέζε κε ηε γπλαίθα
(McGee, 2000). Έηζη ε ελδννηθνγελεηαθή βία κπνξεί λα αζθεζεί ζε ζπδχγνπο, ζε παηδία ή
αθφκε θαη ζε ειηθησκέλνπο, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ λα είλαη γπλαίθεο θαη παηδία
(Brown, 2011). πρλά νη ζπλέπεηεο θηάλνπλ σο θαη ηνλ βαξχ ηξαπκαηηζκφ ηνπ κέινπο πνπ
γίλεηαη απνδέθηεο ηεο βίαο. Ο ηξαπκαηηζκφο απηφο, κπνξεί λα αθνξά ην ζψκα, ηνλ ςπρηζκφ θαη
ηελ παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ή ηεο ειεπζεξίαο ηνπ (Davis, 2008).
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2. ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΖ ΔΝΓΟΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΒΗΑ
Ο θάζε άλζξσπνο κε αθνξκή ηα βηψκαηα ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο δηαπιάζεη έλα κνηίβν
ζπκπεξηθνξάο. ε νξηζκέλνπο αλζξψπνπο ε παηδηθή ηνπο ειηθία, ηνπο πξφζθεξε φκνξθεο
εκπεηξίεο ελφο φκνξθνπ θαη ζηαζεξνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο νη γνλείο ηνπο απνηέιεζαλ γηα
απηνχο πξφηππα ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. ε αληίζεζε, έξρνληαη νη πεξηπηψζεηο αλζξψπσλ πνπ
έγηλαλ είηε ζχκαηα είηε ζεαηέο βίαο, ζπγθξνχζεσλ, παξακέιεζεο, θαθνπνίεζεο ή
εθκεηάιιεπζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο ηνπο. Σα άηνκα απηά είλαη πνιχ ζχλεζεο
κεγαιψλνληαο λα αζθήζνπλ θαη ηα ίδηα βία σο ελήιηθεο, ζπλερίδνληαο ηε δηαγελεαθή
κεηαβίβαζε ηεο βίαο(Μφηηε-ηεθαλίδε, 2015:DuPre, 2015).
ε απηφ ην πιαίζην ε ελδννηθνγελεηαθή βία νξίδεηαη σο ε θαθνπνηεηηθή πξάμε ή ζπκπεξηθνξά
αλάκεζα ζε άηνκα πνπ ηνπο ζπλδέεη θάπνηνο ζπληξνθηθφο ή ζπγγεληθφο βαζκφο ή ζε άηνκα πνπ
κέλνπλ ζην ίδην ζπίηη, κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηζρχνο ηνπ ελφο (Davis, 2008). Ο φξνο απηφο
πεξηθιείεη ηελ θαθνπνίεζε παηδηψλ, ζπδχγσλ/ζπληξφθσλ ή ειηθησκέλσλ αλζξψπσλ, πνπ
ηπγράλεη λα κέλνπλ ζην ίδην ζπίηη, είηε ζην ζσκαηηθφ είηε ζην ζπλαηζζεκαηηθφ-ςπρνινγηθφ
επίπεδν (Μφηηε-ηεθαλίδε, 2015:Newton, 2011). Πέξαλ ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο ε έθζεζε ζε
γεγνλφηα βίαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, πφζν κάιινλ ν ηξαπκαηηζκφο ελφο γνληνχ, απνηειεί εμίζνπ
ηξαπκαηηθφ γεγνλφο γηα ηα παηδηά. Αθφκε θαη ην άθνπζκα ή ην ζέακα ελφο θαπγά κπνξεί λα ηα
επεξεάζεη αξλεηηθά (DuPre, 2015:Hilder, 2016).
Ζ Καζεγήηξηα Miri Keren αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά, πσο ν πην πξνδηαζεζηθφο παξάγνληαο
ηεο δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο ζηα παηδηά δελ είλαη έλα γεγνλφο πνπ ζηξέθεηαη
ελαληίνλ ηνπο, αιιά ην γεγνλφο φηη έρνπλ δεη κηα απεηιή γηα ην άηνκν πνπ ηνλ θξνληίδεη. Έηζη ην
πην ζνβαξφ ηξαχκα είλαη ε ελδννηθνγελεηαθή βία, επεηδή απεηιεί ηε ζσκαηηθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ην παηδί, ην πξφζσπν πνπ
εμαζθαιίδεη ην παηδί, ην πξφζσπν πνπ ζπλήζσο ην θαζεζπράδεη θαη ην νπνίν είλαη ζπλήζσο ε
κεηέξα ηνπ. Δίλαη πιένλ γλσζηφ φηη ηα βξέθε θαη ηα κηθξά παηδηά ζπκνχληαη ηξαπκαηηθά
γεγνλφηα, ρσξίο απαξαίηεηα λα ηα γλσξίδνπλ κε ηελ έλλνηα ηνπ ελήιηθα. Παξάιιεια ηα λεφηεξα
εξεπλεηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ, πσο ε παξνπζία βίαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε
δηάθνξσλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθψλ θαη γλσζηηθψλ δηαηαξαρψλ (Rey-Salmon, 2018).
Αμίδεη, βέβαηα, λα ζεκεησζεί πσο κεηαμχ ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη ηεο παηδηθήο
θαθνπνίεζεο θαίλεηαη λα ππάξρεη άκεζε ζρέζε, θαζφηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ηα
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δχν θαηλφκελα ζπληξέρνπλ (Ross, 2015:Humphreys, 2006). ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πθίζηαηαη
ελδννηθνγελεηαθή βία ν θίλδπλνο ζσκαηηθήο θαη ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ
απμάλεηαη κέρξη θαη ην 60%. πλάκα νη κεηέξεο πνπ δέξλνληαη απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο θαη νη
παηεξάδεο πνπ ρηππνχλ ηηο ζπδχγνπο ηνπο θαηά πάζα πηζαλφηεηα ρηππνχλ θαη ηα παηδηά ηνπο
(DuPre, 2015:Μνηηε-ηεθαλίδε, 2015).
Ζ ηξαγηθή εηξσλεία είλαη φηη ε νηθνγέλεηα πνπ ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο απνηειεί ηνλ
ππξήλα ηεο θνηλσλίαο κέζα ζηνλ νπνίν ην άηνκν καζαίλεη ηελ έκπξαθηε αγάπε θαη ηελ
ππνζηήξημε, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο γίλεηαη ε πην βίαηε νκάδα ζηελ νπνία ζα είρε ηελ αηπρία λα
αλήθεη έλαο άλζξσπνο. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ινηπφλ, ε νηθνγέλεηα γίλεηαη ην
πεξηβάιινλ εθηφλσζεο θαη πνιιέο θνξέο απνδνρήο ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο δελ είλαη
απνδεθηέο

ζηελ

έμσ

θνηλσλία.

Ζ

νηθνγελεηαθή

βία

εκθαλίδεηαη

ζε

φιεο

ηηο

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηάμεηο θαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο. Σν πνζνζηφ εκθάληζήο ηεο είλαη ζρεδφλ ην
ίδην αλεμαξηήησο θπιεηηθνχ ππνβάζξνπ (Βrown, 2010: Roberts, 2002).
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3.

ΣΡΟΠΟΗ

ΔΚΓΖΛΧΖ

ΣΟΤ

ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ-

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

ΔΝΓΟΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΒΗΑ
Οη νηθνγέλεηεο κε πεξηβάιινλ βίαο έρνπλ νξηζκέλα θνηλά ζηνηρεία, πνπ κπνξνχκε λα πνχκε φηη
ηηο ραξαθηεξίδνπλ.
•

Παξάγνληεο Κηλδχλνπ
Έηζη θαη’ αξράο θάπνηα δεδνκέλα θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ σο παξάγνληεο θηλδχλνπ. Ζ άλεπ

νξίσλ ρξήζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη νπζηψλ, ν δηαηαξαγκέλνο ςπρηζκφο θαη ε άζρεκε
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ εθδήισζε ησλ πεξηζζνηέξσλ
κνξθψλ βίαο (ΠΟΤ, 2007). Ο Davis (2008) αλαθέξεη ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε
εξγαζία θαηέρνπλ βαζηθφ ξφιν ζηελ εθδήισζε βίαο κεηαμχ ησλ ζπληξφθσλ. Πεξηζζφηεξεο
πηζαλφηεηεο λα ππνζηνχλ θαθνπνίεζε απφ ηνλ ζχληξνθφ ηνπο έρνπλ νη γπλαίθεο ειηθίαο κεηαμχ
17 θαη 28, εηδηθά φηαλ απηέο ή ν ζχληξνθφο ηνπο θάλνπλ ρξήζε νπζηψλ ή νηλνπλεχκαηνο,
βξίζθνληαη ζε πεξίνδν εγθπκνζχλεο (Humphreys & Stanley, 2006), έρνπλ θαθνπνηεζεί ζηελ
παηδηθή ηνπο ειηθία, θαζψο επίζεο αλ ν ζχληξνθνο είλαη άλεξγνο ή ην εηζφδεκα θαη ησλ δχν
είλαη ρακειφ (Βrown, 2010:Gonzalez & MacMillan, 2008).
•

Κνηλσληθή Απνκφλσζε
Ζ θνηλσληθή απνκφλσζε είλαη έλα αξθεηά ζπρλφ θαηλφκελν πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο βίαηεο

νηθνγέλεηεο. Λφγσ ησλ θπξψζεσλ λνκηθήο θαη θνηλσληθήο θχζεο ε ελδννηθνγελεηαθή βία
απνζησπάηαη. Αθφκα θαη φηαλ δελ απαηηείηαη επζέσο ε απνζηψπεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ε
θαηεχζπλζε γίλεηαη κε έκκεζν ηξφπν, ηέηνην ψζηε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο λα θξαηνχλ ην
πξφβιεκα κπζηηθφ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη θαηαγγειίεο γηα ελδννηθνγελεηαθή βία λα είλαη
πνιχ ιηγφηεξεο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ. πρλφ είλαη ην θαηλφκελν ν ζχηεο λα απαγνξεχεη
ζηε ζχδπγν ηελ εξγαζία θαζψο επίζεο θαη λα απνζαξξχλεη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο λα
δεκηνπξγήζνπλ παξέεο ή λα έρνπλ θνηλσληθέο επαθέο. Ζ θνηλσληθή απνκφλσζε ζπλνδεχεη φιεο
ηηο κνξθέο ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο φπσο είλαη ε βία κεηαμχ ησλ ζπληξφθσλ θαη ε
θαθνπνίεζε παηδηψλ ή ειηθησκέλσλ (Βrown, 2010).
•

Καηάρξεζε Δμνπζίαο
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ν ζχηεο έρεη έλα είδνο εμνπζίαο θαη

ειέγρεη ηα ζχκαηά ηνπ κε ηε ρξήζε βίαο (ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, ζεμνπαιηθή, ςπρνινγηθή).
πλεζέζηεξα ν ζχηεο έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο ρεηξίδεηαη κφλνο ηα
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νηθνλνκηθά ηεο θαη παίξλεη απνθάζεηο (McGee, 2000). Ο ζχηεο ζα επηξξίςεη ηηο επζχλεο γηα ην
νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ζην ζχκα ηνπ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ ίδηα ηελ θαθνκεηαρείξηζε πνπ
απηφ δέρεηαη. Παξάιιεια ν ζχηεο δελ αλέρεηαη ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ην ζχκα γλσξίδεη φηη δελ
κπνξεί λα εθθξάζεη δηαθνξεηηθή άπνςε ρσξίο λα ππνζηεί ηνλ θίλδπλν βίαο (Rey-Salmon, 2018).
Αλ ην ζχκα δείμεη αλππαθνή ή ν ζχηεο πηζηέςεη γηα θάπνην ιφγν φηη ην ζχκα ληψζεη αλεμάξηεην,
ηφηε είλαη βέβαην φηη ζα ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ θξνχζκα βίαο κεγαιχηεξνπ βαζκνχ (Βrown,
2010).
•

Ζ θαηάρξεζε αιθνφι θαη νπζηψλ
Ζ θαηάρξεζε νπζηψλ ζεσξείηαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία. Αλ θαη

φλησο είλαη πηζαλφ ζε νηθνγέλεηεο πνπ ηνπιάρηζηνλ έλα γνλέαο λα είλαη ρξήζηεο λα ππάξρνπλ
θξνχζκαηα βίαο, ε ρξήζε νπζηψλ δε ζπλεπάγεηαη απηνκάησο κε ηε βία (Humphreys & Stanley,
2006). Σν αιθνφι απφ κφλν ηνπ δελ αξθεί γηα λα νδεγεζνχλ νη δξάζηεο ζηεο άζθεζε βίαο.
πλήζσο απηφ απνηειεί κηα δηθαηνινγία απφ κέξνπο ηνπ ζχηε γηα λα εμεγήζεη ηελ έλνρε πξάμε
ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ζχηεο ζεσξεί φηη κπνξεί λα έρεη ηνλ έιεγρν ζηνλ/ ζηελ ζχληξνθν θαη
ζηα παηδία ηνπ, έρνληαο εμαζθαιίζεη ελ κέξε ηελ αλνρή ηεο θνηλσλίαο (Βrown, 2010). Ζ
ζεσξία ηεο απνθάιπςεο ππνζέηεη φηη νη θπζηνινγηθέο επηδξάζεηο ηεο βαξηάο θαηαλάισζεο
αιθνφι πεξηιακβάλνπλ κηα θαηάζηαζε ρακειψλ αλαζηνιψλ ή ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
θαηαλαισηή. Οη Marlatt θαη Rohsenow (1980) δηαπίζησζαλ φηη ν ζεκαληηθφηεξνο θαζνξηζηηθφο
παξάγνληαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ακέζσο κεηά ην πηνηφ δελ είλαη ε θπζηνινγηθή επίδξαζε ηνπ
ίδηνπ ηνπ αιθνφι, αιιά νη πξνζδνθίεο πνπ νη άλζξσπνη ζέηνπλ ζηελ εκπεηξία ηνπ πνηνχ. Ζ
αθαίξεζε ηνπ αιθνφι δελ ζεξαπεχεη ηελ θαθνπνηεηηθή πξνζσπηθφηεηα (Roberts, 2002).
Έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο πνπ εθθξάδεηαη κε ην ρηχπεκα ηεο γπλαίθαο
ζπληξφθνπ ιακβάλεη ρψξα ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, ηηο ζξεζθείεο, ηηο θπιέο θαη ηηο εζληθέο
νκάδεο. Παξφιν πνπ ε βία θαηά ησλ γπλαηθψλ θαίλεηαη λα είλαη πην νξαηή ζηελ θαηψηεξε ηάμε,
επεηδή αλαθέξεηαη ζπρλφηεξα ζηνπο αζηπλνκηθνχο θαη λνζνθνκεηαθνχο ρψξνπο έθηαθηεο
αλάγθεο, ζηηο ζπλνηθίεο ηεο πφιεο, αλαγλσξίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο δηαδεδνκέλν
πξφβιεκα ζηα ζπίηηα κεζαίαο θαη αλψηεξεο ηάμεο. Τπάξρεη κηα κεγάιε θαη θξπκκέλε νκάδα
θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ, πνπ δνπλ ζε ηδηαίηεξα εχπνξα πξνάζηηα ζε φιεο ηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο. Δπεηδή ηα πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο ζε πινχζηα λνηθνθπξηά είλαη ζπλήζσο
δηαθνπηφκελα-αζπλερή, κεξηθέο θνξέο αθφκε θαη γηα έλα ρξφλν, θαη νη γπλαίθεο κπνξεί λα δνπλ
ζε θηήκαηα δχν ή ηξηψλ ζηξεκκάησλ, νη γείηνλεο ζπάληα αθνχλ ηε βία. Οη γπλαίθεο ζε απηνχο
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ηνπο βαζαληζηηθνχο, κεηαβιεηνχο θαη απξφβιεπηνπο γάκνπο γίλνληαη ηξαπκαηηθά ζπλδεδεκέλεο
κε ηνπο θαηαρξεζηηθνχο εηαίξνπο ηνπο. Γπζηπρψο, απηέο νη γπλαίθεο ζπάληα αλαθέξνπλ ηα
πεξηζηαηηθά ζηελ αζηπλνκία θαη φηαλ ρξεηάδνληαη ηαηξηθή πεξίζαιςε, βιέπνπλ ηνλ νηθνγελεηαθφ
γηαηξφ θαη εμεγνχλ φηη είλαη επηξξεπείο ζε αηχρεκα (Roberts, 2002).
Όζνλ αθνξά ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ κπνξεί λα θαίλεηαη κηα κείσζε ησλ πνζνζηψλ ηεο
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, σζηφζν εμαθνινπζεί λα απνηειεί ζεκαληηθφ
πξφβιεκα, θαζψο γηα ην έηνο 2010 ην 11% ησλ παηδηψλ ηεο έξεπλαο είραλ εθηεζεί ζε
ελδννηθνγελεηαθή βία (Ross, 2015).
Με ηε βεβαηφηεηα φηη ν αληίθηππνο ηεο θαθνπνίεζεο ζπδχγσλ ζηα παηδηά ππάξρεη απφ ηελ
επνρή ηεο εγθπκνζχλεο θαη απμάλεη φζν απμάλεηαη θαη ε έθζεζε ζε δηάθνξεο κνξθέο βίαο
(McGee, 2000) νη ζπλέπεηεο ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ζηα παηδηά κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ
ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ε βιάβε ζην παηδί, ε βιάβε ζε άιινπο θαη ε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ
ζηξεο.
Όζνλ αθνξά ηε βιάβε ζην παηδί, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ, παξαηεξείηαη ε
θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε, νη δηαηαξαρέο ηνπ ζηα κνηίβα ηξνθήο θαη χπλνπ, ε εμάξηεζε, ην
άγρνο, ν δηαξθήο θφβνο, ε απφζπξζε, ε θαηάζιηςε, θαη απηνθηνληθά ζηνηρεία (McKibbin et al.,
2015).
ε πεξίπησζε βιάβεο ζε άιιν πξφζσπν, παξαηεξείηαη, αλάινγα ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ, ε
βαξβαξφηεηα πξνο ηνπο άιινπο, ε γεληθή επηζεηηθφηεηα, ν ζπκφο, ε ζθιεξφηεηα ζηα δψα,
πξάμεηο θαηαζηξνθήο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε βία θαηά ησλ ζπλνκειίθσλ, ε βία θαηά ησλ
κεηέξσλ ή ησλ θίισλ, ζηεξεφηππεο πεπνηζήζεηο γηα ην ξφιν ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ
(McGee, 2000).
Σέινο, ε δηαηαξαρή ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο εθδειψλεηαη κε ζπκπηψκαηα λεπξνθπηηθήο
ελεξγνπνίεζεο (δπζθνιία ζπγθέληξσζεο ή χπλνπ), ζπκπηψκαηα απνθπγήο (εηδηθά άηνκα, κέξε
ή αληηθείκελα πνπ ζπκίδνπλ ηε βία) θαη ζπκπηψκαηα επαλάιεςεο (εθηάιηεο, αλαβηψζεηο)
(Coopermsc &Vetere, 2005).
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4. ΑΗΣΗΑ
Οη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία είλαη νη εμήο:
•

Αηνκηθνί

παξάγνληεο:

Γάκνο

ζε

λεαξή

ειηθία,

ππέξκεηξε

θαηαλάισζε

νηλνπλεπκαησδψλ, θαηάζιηςε, δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο, ρακειφ εηζφδεκα, εκπεηξίεο βίαο ή
θαθνπνίεζεο ζηελ παηδηθή ειηθία.
•

Παξάγνληεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ: πδπγηθέο ζπγθξνχζεηο, ζπδπγηθή αληζνξξνπία,

αλδξνθξαηηθή νηθνγέλεηα, νηθνλνκηθφ άγρνο, νηθνγέλεηα κε θησρή ιεηηνπξγηθφηεηα.
•

Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο: Αδχλακνη θνηλνηηθνί δεζκνί, θηψρεηα, αλχπαξθην

Κνηλνηηθφ ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα.
•

Κνηλσληθνί παξάγνληεο: Κνηλσληθή απνδνρή ηεο βίαο, επηθηλδπλφηεηα ηεο γεηηνλίαο,

παξαδνζηαθνί ξφινη, θνηλσληθή απνκφλσζε.
Οη αηηίεο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο εληνπίδνληαη ζηε δπζιεηηνπξγία ηνπ γνλετθνχ ξφινπ,
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 απφ ηνπο γνλείο ηνπο σο παηδηά. Έλαο άιινο παξάγνληαο, πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ
ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε, είλαη ε άπνςε φηη ε ζσκαηηθή ηηκσξία είλαη ν θαηάιιεινο ηξφπνο
πεηζαξρίαο ησλ παηδηψλ. Παξάιιεια ε βαζηά (λαξθηζζηζηηθή) γνλετθή αλάγθε γηα εμάξηεζε θαη
πξνζνρή απφ ηνπο άιινπο, σζεί ζηε ρξήζε ησλ παηδηψλ ηνπο σο πάξνρν θξνληίδαο,
παξακειψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο θπζηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ (ζχλδξνκν «γνλενπνηεκέλνπ
παηδηνχ»). Δπηπιένλ ε αξλεηηθήο απηνεηθφλα ησλ γνλέσλ πξνβάιιεηαη θαη ζηελ αξλεηηθή
πεξηγξαθή ηνπ παηδηνχ ηνπο («γθξηληάξηθν», «δχζθνιν, «θαθφ») (Μνηηε-ηεθαλίδε,
2015:Μαδηαλφο, 2006).
Ο δεχηεξνο παξάγνληαο θαθνπνίεζεο έρεη λα θάλεη κε ηηο ζρέζεηο εληφο ηεο νηθνγέλεηαο, νη
νπνίεο εθ φζνλ βξίζθνληαη ζε πξνβιεκαηηθφ επίπεδν πξνδηαζέηνπλ ηελ εθδήισζε παηδηθήο
θαθνπνίεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά έρεη βξεζεί πσο ε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε είλαη πην πηζαλφ λα
ζπκβεί ζε νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ βηψζεη δηαδχγην, δηαρσξηζκφ θαη / ή επαλαπαηξηζκφ (Juettner,
2009). πλνδεπηηθφ ζηνηρείν ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο απνηειεί ζπλήζσο ε θνηλσληθή
απνκφλσζε απφ γείηνλεο, θίινπο, γεηηνληά (Γησηάθνο, 2014).
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Σέινο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαθνπνίεζε δηαδξακαηίδνπλ νη εμσ-νηθνγελεηαθνί παξάγνληεο.
Πξφθεηηαη γηα ηα δεδνκέλα θαη ην πιαίζην θαη κέζα ζην νπνίν νη γνλείο πξνζπαζνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ. Έηζη ζπλήζσο ε παηδηθή θαθνπνίεζε ζπλδέεηαη κε
ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, κε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαη κε πεξηνξηζκέλεο
παξνρέο θαη πεγέο ζηήξημεο ηνπ γνλετθνχ ξφινπ, φπσο παηδηθνί ζηαζκνί (Juettner, 2009). ε
απηέο ηηο ζπλζήθεο ε αληνρή ηνπ γνλέα κπξνζηά ζηελ πίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ηεο αλαηξνθήο
ηνπ παηδηνχ κεηψλεηαη (Howe, 2005). Παξάιιεια ε ζηάζε ηεο επξχηεξεο ή ηνπηθήο θνηλσλίαο
ζε ζέκαηα, φπσο ε επηβνιή πεηζαξρίαο κέζσ ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο, κπνξεί λα επλνήζεη ηελ
εκθάληζε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο. πγρξφλσο ε ζηάζε ηεο απνθπγήο ζηελ αλάκεημε «μέλσλ»,
«ελδννηθνγελεηαθψλ ππνζέζεσλ», πνπ κπνξεί λα εκπεξηέρνπλ παηδηθή θαθνπνίεζε απνηειεί
αλαζρεηηθφ παξάγνληα ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο (Γησηάθνο, 2014).
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5. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Πέξαλ ησλ γνληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, πνπ
ιεηηνπξγνχλ σο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαθνκεηαρείξηζεο παηδηψλ, ππάξρνπλ θαη θάπνηα ζηνηρεία
ησλ παηδηψλ πνπ ηα ζέηνπλ ζε πςειφ θίλδπλν (McCoy, 2014).
Έηζη ηα παηδηά πνπ θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ζσκαηηθή θαθνπνίεζε είλαη ηα πνιχ
κηθξά, εηδηθά ηα παηδηά θάησ ησλ ηξηψλ εηψλ. Οη έθεβνη είλαη ε επφκελε πην ζπρλά
θαθνπνηεκέλε ειηθηαθή νκάδα. Βέβαηα θαη ηα παηδηά ειηθίαο ηεζζάξσλ έσο δψδεθα επίζεο
θαθνπνηνχληαη ζπρλά. Σα αγφξηα είλαη πην πηζαλφ λα ρηππεζνχλ, ελψ ηα θνξίηζηα είλαη πην
πηζαλφ λα παξελνριεζνχλ ζεμνπαιηθά (McCoy, 2014).
Σα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν είλαη εθείλα ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα
δχζθνια ζηε θξνληίδα. ε απηά αλήθνπλ, γηα παξάδεηγκα, παηδηά πνπ είραλ ρακειφ βάξνο
γέλλεζεο ή ήηαλ πξφσξα. Δπίζεο ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα παηδηά κε ζσκαηηθή
αλαπεξία ή αλαπηπμηαθά θαζπζηεξεκέλα. Δίλαη ηδηαίηεξα εχθνιν γηα ην ζχηε λα ππεξληθήζεη
έλα παηδί πνπ είλαη αζπλήζηζηα κηθξφ, αδχλακν ή κε εηδηθέο αλάγθεο. Όηαλ απηά ηα παηδηά
κεγαιψλνπλ θαη δπλακψλνπλ, κεξηθέο θνξέο ε θαθνπνίεζε κεηψλεηαη, επεηδή ν ζχηεο θνβάηαη
φηη ζα ρηππεζεί. Όζν είλαη κηθξά φκσο, ηα παηδηά δελ αληηκάρνληαη. Απηφ πνπ κπνξνχλ λα
θάλνπλ είλαη λα θιάςνπλ. Χζηφζν ην θιάκα κπνξεί λα σζήζεη νξηζκέλνπο θξνληηζηέο λα γίλνπλ
ζπκσκέλνη θαη βίαηνη (Juettner, 2009).
Οξηζκέλνη ππνζηεξηθηέο ηεο επεκεξίαο ησλ παηδηψλ δηαπηζηψλνπλ φηη ηα παηδηά ζε
νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ κφλν έλα ή δχν παηδηά δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν απφ ηα παηδηά ζε
κεγαιχηεξεο νηθνγέλεηεο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη φηαλ ηα κεγαιχηεξα παηδηά
είλαη παξφληα, κπνξνχλ λα επέκβνπλ θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηα κηθξφηεξα
παηδηά απφ ηελ θαθνπνίεζε. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη πην ζπρλά είλαη ηα κεγαιχηεξα παηδηά λα
αλαιακβάλνπλ ηελ θξνληίδα ησλ κηθξφηεξσλ αδειθψλ. Χο απνηέιεζκα, ηα κηθξφηεξα παηδηά
ζηελ νηθνγέλεηα πεξλνχλ ιηγφηεξν ρξφλν κε έλαλ γνλέα, πνπ κπνξεί λα ηνπο θαθνπνηήζεη. Απηφ
βνεζά ζην λα θξαηεζνχλ ηα κηθξφηεξα παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο αζθαιή. Χζηφζν ππνρξεψλεη ηα
κεγαιχηεξα παηδηά λα κεγαιψζνπλ πνιχ πην γξήγνξα. ε απηέο ηηο νηθνγέλεηεο, ηα κεγαιχηεξα
παηδηά κπνξεί λα αηζζάλνληαη ζαλ κηθξνί ελήιηθεο, θξνληίδνληαο ηα παηδηά πξηλ γίλνπλ νη ίδηνη
ελήιηθεο (Juettner, 2009).
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6. ΜΟΡΦΔ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ
Οη πην ζπρλέο θαη θχξηεο κνξθέο θαθνπνίεζεο είλαη εμήο:
6.1. σκαηηθή θαθνπνίεζε
Ζ ζσκαηηθή θαθνπνίεζε είλαη ν πην νπηηθφο ή πξνθαλήο ηχπνο θαθνπνίεζεο πνπ επζχλεηαη
γηα ην ήκηζπ ησλ ζαλάησλ ησλ θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ (Newton, 2011). Υξεζηκνπνηείηαη σο
φξνο γηα λα πξνζδηνξίζεη θάζε είδνπο ζσκαηηθή δχλακε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα πξνζσξηλή ή
κφληκε παξακφξθσζε ηνπ παηδηνχ ή νπνηαδήπνηε βιάβε θάπνηαο ζσκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ή
νξγάλνπ. Ζ θαθνπνίεζε κπνξεί λα είλαη ζθφπηκε, φπσο φηαλ έλαο γνλέαο ή θξνληηζηήο ρηππά
έλα παηδί ελψ είλαη ζπκσκέλνο ή αθνχζηα, φπσο φηαλ έλαο γνλέαο είλαη ζπκσκέλνο θαη ξίρλεη
κηα θαξέθια πνπ ηπραία ρηππά έλα παηδί (Newton, 2011). Δλ γέλεη εκπεξηέρεη, φισλ ησλ εηδψλ
ηνπο ηξαπκαηηζκνχο, πνπ δελ νθείινληαη ζε αηχρεκα (DuPre, 2015:Κνληνπνχινπ, 2007). Οη
κνξθέο ηεο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο δηαθπκαίλνληαη απφ ήπηεο φπσο, ηαξαθνχλεκα, δάγθσκα,
θισηζηά, ρηχπεκα κε έλα αληηθείκελν, φπσο δψλε ή παπνχηζη θαη ηξάβεγκα καιιηψλ, έσο θαη
απεηιεηηθέο γηα ηε δσή ηνπ παηδηνχ φπσο, δειεηεξίαζε, θάςηκν, ελψ είλαη πηζαλφ λα επέιζεη
θαη ν ζάλαηνο ζε πνιχ αθξαίεο θαηαζηάζεηο φπσο ν πληγκφο θαη ε αζθπμία (Lissauer & Clayden,
2016:Taylor & Bradbury-Jones, 2015).
Ζ ζσκαηηθή θαθνπνίεζε πνιχ ζπρλά ζπκβαίλεη θάησ απφ ην πξίζκα ηεο ζθιεξήο ζσκαηηθήο
ηηκσξίαο, είηε γηαηί ν γνλέαο ή θεδεκφλαο δε ζπκθσλεί κε ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ,
είηε γηαηί έρεη πξνζδνθίεο πνπ δε ζπλάδνπλ κε ην ζηάδην αλάπηπμεο ζην νπνίν βξίζθεηαη ην
παηδί ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (Βrown, 2010:Howe, 2005). Καηά ηελ πξψηε
πεξίπησζε, εάλ ν γνλέαο ππεξβεί ηα φξηα ηνπ λνκηθά επηηξεπηνχ γνληθνχ ξφινπ (ζσκαηηθή
ηηκσξία), παξεθθιίλεη ζηε βίαηε θαθνπνηεηηθή ζπκπεξηθνξά (DuPre, 2015). ηελ δεχηεξε
πεξίπησζε, εληάζζνληαη νη πεξηπηψζεηο γνλέσλ πνπ ηηκσξνχλ ην βξέθνο επεηδή, παξαδείγκαηνο
ράξε, θιαίεη ή γηαηί ιέξσζε ηηο πάλεο ηνπ.
Πνιινί θαθνπνηεηηθνί γνλείο αξγνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηαηξηθή βνήζεηα, εηδηθά φηαλ ηα παηδηά
ηνπο εκθαλίδνπλ πφλνπο κεηά απφ θάηαγκα ή ζνβαξφ έγθαπκα. Όηαλ νη θξνληηζηέο
παξνπζηάδνπλ ην παηδί ηνπο ζην λνζνθνκείν, νη εμεγήζεηο γηα ηνλ ηξαπκαηηζκφ κπνξεί λα είλαη
αβάζηκεο, αζαθείο ή αζπλεπείο.
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Απμεκέλν θίλδπλν ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο θαηέρνπλ ηα άηνκα κε ζσκαηηθή αλαπεξία,
καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πξνβιήκαηα φξαζεο θαη αθνήο, ρακειφ βάξνο γέλλεζεο θαη
πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο πγείαο. Δπίζεο, βξίζθνληαη ζε θίλδπλν φζα έρνπλ γελλεζεί πξφσξα θαη
παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληα αξξψζηηα. Με άιια ιφγηα, ηα παηδηά πνπ γηα θάπνην ιφγν
ηνπνζεηνχλ ςπρνινγηθά επάισηνπο γνλείο ζε επίπεδα ζηξεο πέξα απφ απηά πνπ ζπλήζσο
βηψλνπλ, θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν. Γεληθά ηα παηδηά κε πνηθίιεο δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠΤ),
ηδηαίηεξα εάλ θξνληίδνληαη απφ επηζθαιείο θξνληηζηέο, πνπ ππνθέξνπλ απφ άιινπο
πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πίεζεο, κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε απμεκέλν θίλδπλν θαθνπνίεζεο
θαη παξακέιεζεο (Βrown, 2010).
6.2. εμνπαιηθή θαθνπνίεζε
Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηελ ζπκκεηνρή κε ηε βία ελφο παηδηνχ, ειηθίαο
κηθξφηεξεο ησλ 18 ρξφλσλ, ζε δξαζηεξηφηεηεο ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ. ηηο πξάμεηο απηέο
κπνξεί λα ππάξρεη επαθή ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ελφο βηαζκνχ κε
εηζαγσγή ηνπ πένπο ή άιισλ αληηθεηκέλσλ ζε νπνηαδήπνηε νδφ ηνπ ζχκαηνο. Τπάξρνπλ φκσο
θαη πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη ζσκαηηθή επαθή, φπσο ε παξαθνινχζεζε πνξλνγξαθηθνχ
πιηθνχ ή ζεμνπαιηθψλ πξάμεσλ. ηελ θαηεγνξία ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο εληάζζεηαη θαη
ε εθκεηάιιεπζε ηνπ παηδηνχ, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ δειαδή γηα ζηε δεκηνπξγία πνξλνγξαθηθνχ
πιηθνχ (Lissauer & Clayden, 2016: Βrown, 2010).
Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε είλαη ζπλήζσο επαθφινπζν ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, κε ηα
παηδηά πνπ δνπλ ζε βίαηα νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα λα είλαη αξθεηά επάισηα (McCabe, 2017).
ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ηα παηδία γλσξίδνπλ ηνλ ζχηε, θαη ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπο ή
ηνπ ζηαδίνπ αλάπηπμεο ζην νπνίν βξίζθνληαη ε ζρέζε κεηαμχ ζχηε θαη ζχκαηνο είλαη ζρέζε
εκπηζηνζχλεο, θξνληίδαο ή νηθεηφηεηαο (Ηλζηηηνχην Πξνζηαζίαο Παηδηνχ, 2014:Βrown, 2010).
Οη γνλείο ή θεδεκφλεο απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ δξαζηψλ, ελψ ζπρλά εκθαλίδεηαη θαη ην
ελδερφκελν εκπινθήο άιινπ ελειίθνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα θίινη ηεο νηθνγέλεηαο, εξαζηέο ή
εξγαδφκελνη ζε θέληξα εκεξήζηαο θχιαμεο παηδηψλ (Βrown, 2009:Luxner, 2011). Δπηπιένλ, ηελ
εκθάληζή ηνπο θάλνπλ θαη πξάμεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο απφ άιια παηδία κεγαιχηεξεο
ειηθίαο.
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Ζ πην δηαδεδνκέλε κνξθή παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο είλαη ε αηκνκημία αλάκεζα
ζηνλ παηέξα θαη ζηελ θφξε, ελψ ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ εκπιέθνληαη θαη ηα αδέιθηα, ηα
νπνία ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη εμίζνπ αλ ππάξρνπλ δείγκαηα θαθνπνίεζεο (Βrown, 2010).
Οη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο δελ έξρνληαη πνηέ ζην θσο. Απηφ
ζπκβαίλεη γηαηί ε νηθνγέλεηα θνβάηαη ηελ θνηλσληθή θαηαθξαπγή, ην ζηηγκαηηζκφ θαη ληψζεη
ελνρή, δεκηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν κηα αηκφζθαηξα άξλεζεο θαη απνζησπά ην γεγνλφο
(Γησηάθνο & Πξεθαηε, 2006). Ο ζχηεο ζα θαηαθέξεη λα θάλεη ην ζχκα λα κε κηιήζεη είηε
απεηιψληαο ην, κε μπινδαξκφ ή ζάλαην, είηε κε απεηιέο πνπ αθνξνχλ έλα άιιν κέινο ηεο
νηθνγέλεηαο, θπξίσο ηα αδέιθηα. Δπηπιένλ, κηα άιιε αηηία πνπ αθήλεη ηελ θαθνπνίεζε ρσξίο
πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε είλαη ν θφβνο, πσο αλ αλαθεξζεί φηη ην παηδί έρεη ππνζηεί θαθνπνίεζε,
ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεη ζπκβεί θάηη ηέηνην, ηφηε ηφζν ην παηδί φζν θαη ε νηθνγέλεηά
ηνπ ζα ππνζηνχλ ην ζηηγκαηηζκφ αδίθσο (Βrown, 2010).
Σα πεξηζζφηεξα ζχκαηα παηδηθήο θαθνπνίεζεο είλαη θάησ ησλ δχν εηψλ. Καηά ηελ εμέηαζε
ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ, πεξίπνπ ην 25% ησλ ζπκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ είλαη
ειηθίαο κεηαμχ 12 θαη 14 εηψλ, πεξίπνπ 35% είλαη ειηθίαο 6 έσο 11 εηψλ θαη πεξίπνπ 15% είλαη
ειηθίαο κεηαμχ 3 θαη 5. Χζηφζν, ε McCabe (2003) αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα
θξνχζκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ ειηθίαο θάησ ησλ ηξηψλ εηψλ, αιιά, δπζηπρψο,
απηέο νη πεξηπηψζεηο ζπλήζσο δελ αληρλεχνληαη νχηε αλαγγέιινληαη κέρξηο φηνπ ην παηδί είλαη
κεγαιχηεξν (McCabe, 2017).
6.3. πλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε
Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε ελφο παηδηνχ, ζχκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Πξνζηαζίαο ηνπ
Παηδηνχ, κπνξεί λα αθνξά πεξηζηαηηθά πνπ ζπλέβεζαλ κφλν κηα θνξά, αιιά θαη θαζεκεξηλψο
επαλαιακβαλφκελα πεξηζηαηηθά, πνπ απνδεηθλχνπλ φηη νη θεδεκφλεο ή νη θξνληηζηέο δελ είλαη
ηθαλνί γηα ηελ παξνρή ελφο πεξηβάιινληνο θαηάιιεινπ θαη ππνζηεξηθηηθνχ γηα ηε ζσζηή
αλάπηπμή ηνπ παηδηνχ (Ηλζηηηνχην Πξνζηαζίαο ηνπ Παηδηνχ). Οη γνλείο πνπ θαθνπνηνχλ ηα
παηδηά ηνπο πηζαλφλ λα είλαη αλψξηκνη ζπλαηζζεκαηηθά. Με κπνξψληαο λα θαιχςνπλ ηηο δηθέο
ηνπο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο, παξακεινχλ θαη αγλννχλ θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Γελ
είλαη ζηνξγηθνί θαη δε θξνληίδνπλ ηα παηδηά ηνπο, γηαηί δελ έρνπλ κάζεη πψο λα ην θάλνπλ
(Βrown, 2010). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε είλαη κηα εζσηεξηθά ηξαπκαηηθή κνξθή
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θαθνπνίεζεο, πνπ δεκηνπξγεί βαζηέο νπιέο ζηελ αίζζεζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ παηδηνχ
(DuPre, 2015:Newton, 2011).
Πεξηιακβάλεη εκθαλείο κνξθέο φπσο ε ρξήζε ιεθηηθή βίαο κε θσλέο θαη απεηιέο, αιιά θαη
πην ιεπηέο κνξθέο φπσο νη θαηεγνξίεο, ηα ππνηηκεηηθά ζρφιηα, αιιά θαη ζπλερείο εθθξάζεηο θαη
ζπκπεξηθνξέο πνπ θάλνπλ ην παηδί λα αηζζάλεηαη αλεπηζχκεην, κε αγαπεηφ ή άρξεζην (Newton,
2011:Howe, 2005). Δπηπιένλ, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ επηβνιή ζην παηδί λα βιέπεη θαη
λα αθνχεη ηελ θαθνκεηαρείξηζε ελφο άιινπ αηφκνπ. Όιεο απηέο νη πξαθηηθέο έρνπλ σο
απνηέιεζκα ην παηδί λα αηζζάλεηαη φηη θηλδπλεχεη θαη λα θνβάηαη, ελψ ηαπηφρξνλα νη
επηπηψζεηο ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη ηελ ζσζηή θνηλσληθνπνίεζή ηνπ είλαη
ζνβαξέο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο ζηηο πξαθηηθέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαθνπνίεζεο
αλήθεη επηπιένλ θαη ππεξπξνζηαζία ηνπ παηδηνχ θαη ε κε θπζηνινγηθή θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε (Βrown, 2010:Luxner, 2011).
πρλά, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε ζπλππάξρεη καδί κε άιιεο κνξθέο θαθνπνίεζεο, αλ
θαη απηφ δελ απνθιείεη ην ελδερφκελν λα εκθαλίδεηαη κεκνλσκέλα. ην ζπίηη ζπρλά
δεκηνπξγνχληαη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζπλήζσο επηθξαηεί
θαηάζηαζε ράνπο (Βrown, 2010:Luxner, 2011).
Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε εμεηάδεηαη ζπλήζσο ζε θάπνηεο ππνθαηεγνξίεο: ηελ
απφξξηςε, ηελ απνκφλσζε, ηνλ εθθνβηζκφ, ηελ αδηαθνξία, ηε δηαθζνξά θαη ηελ θαηαζηξνθή
πξνζσπηθήο ηδηνθηεζίαο.
Κάπνηνη γνλείο δπζηπρψο εθδειψλνπλ άξλεζε-απφξξηςε ηεο αγάπεο ζην παηδί ηνπο κε
θαηαζηξεπηηθέο γηα εθείλν ζπλέπεηεο. Δθηφο απφ ηελ ςπρηθή αζζέλεηα ζηνλ γνλέα, νη ιφγνη γηα
ηελ απφξξηςε ελφο παηδηνχ απφ ηνλ γνλέα πεξηιακβάλνπλ κε επαιεζεπκέλεο πξνζδνθίεο
ζρεηηθά κε ηε γέλλα θαη ηελ νηθνγελεηαθή δπλακηθή (McCabe, 2017).
Με ηελ απνκφλσζε νη γνλείο πεξηνξίδνπλ ην παηδί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν ή αθφκε κπνξεί
λα ηνπ ζηεξήζνπλ θάπνηα δξαζηεξηφηεηα έμσ απφ ην ζπίηη, φπσο ην λα παίμεη έμσ κε ηνπο
θίινπο ηνπ (McCabe, 2017).
Έλαο άιινο ηχπνο ζπλαηζζεκαηηθήο θαθνπνίεζεο είλαη ε ηξνκνθξαηία, ζηελ νπνία ν ζχηεο
απεηιεί ιεθηηθά ή θαη κε δηάθνξα πιηθά κέζα ην παηδί γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα ηξφκνπ
θαη θφβνπ (McCabe, 2017).
Γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο, ε θαθνπνίεζε ελφο παηδηνχ, φηαλ αθνξά αδηαθνξία γηα ηηο βαζηθέο
αλάγθεο ηνπ γηα ηξφθηκα θαη ζηέγε, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξακέιεζε. Χζηφζν, φηαλ έλα
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παηδί ζηεξείηαη θνηλσληθψλ εξεζηζκάησλ θαη αληαπφθξηζεο απφ ηνλ θξνληηζηή ηνπ, απηή ε
ελέξγεηα ηεο αδηαθνξίαο ραξαθηεξίδεηαη σο ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε. Ζ αδηαθνξία γηα έλα
παηδί ζπρλά νδεγεί ζε έλα παηδί κε αδηαθνξία γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, απην-αληίιεςε
αλαμηφηεηαο θαη πξνβιήκαηα πγείαο (McCabe, 2017).
Ζ δηαθζνξά ελφο παηδηνχ ζπλεπάγεηαη ηελ έληαμε ηνπ παηδηνχ ζε απηνθαηαζηξνθηθέο
(αιθνφι, λαξθσηηθά) θαη κεξηθέο θνξέο εγθιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη απνηειεί επίζεο έλα
είδνο ζπλαηζζεκαηηθήο θαθνπνίεζεο (McCabe, 2017).
Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε κπνξεί επίζεο λα εθδεισζεί κε ηελ θαηαζηξνθή ησλ
πξαγκάησλ ελφο παηδηνχ ή ζαλάησζε θαηνηθίδησλ δψσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν ζχηεο εθθξάδεη
ζην παηδί ηελ εμνπζία πνπ έρεη αθφκε θαη ζηε δσή θαη ζην ζάλαην (McCabe, 2017).
Τπάξρνπλ πεξίπνπ 250.000 παηδηθά ζχκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο θαθνπνίεζεο ζηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο ζε εηήζηα βάζε (Ghildren’s Bureau, 2014). Έηζη, ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο
παηδηψλ, δηαθφξσλ ειηθηψλ, πνπ δηθαηνχληαη βνήζεηα. Πεξίπνπ ην 40% ησλ ζπκάησλ
ζπλαηζζεκαηηθήο θαθνπνίεζεο είλαη ειηθίαο θάησ ησλ 6 εηψλ, πεξίπνπ ην 35% ησλ ζπκάησλ
είλαη ειηθίαο κεηαμχ 6 θαη 11 εηψλ θαη πεξίπνπ ην 25% είλαη άλσ ησλ 12 εηψλ (McCabe, 2017).
6.4. Παξακέιεζε
Χο παξακέιεζε νξίδεηαη ε έιιεηςε ηθαλφηεηαο ησλ γνλέσλ ή ησλ θεδεκφλσλ λα θαιχςνπλ
ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ, γηα ηε ζσζηή αλάπηπμή ηνπ. Σέηνηεο είλαη ε ζσκαηηθή θαη ηε
ζπλαηζζεκαηηθή αλάγθε, ηελ αλάγθε γηα πγεία θαη εθπαίδεπζε, φπσο θαη ηελ θάιπςε αζθαιψλ
ζπλζεθψλ δηαβίσζεο .
Ζ παξακέιεζε ελδέρεηαη λα είλαη απνηέιεζκα αλσξηκφηεηαο ή ςπρηθήο λφζνπ ησλ γνλέσλ/
θεδεκφλσλ ή ρξήζεο νπζηψλ απφ απηνχο. Ζ παξακέιεζε ζπρλά ζπκβαίλεη θαη φηαλ νη γνλείο
είλαη παζεηηθνί κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα γίλνληαη θαηά κίκεζε παζεηηθά (Howe, 2005).
Παξάιιεια ε έιιεηςε επίβιεςεο ελ ψξα εξγαζίαο ή θαη ε αθνχζηα έθζεζε παηδηψλ ζε
επηβιαβείο νπζίεο (π.ρ. γπλαίθα ρξήζηεο λαξθσηηθψλ πνπ ζειάδεη) (Juettner, 2009). Σέινο,
πνιιέο θνξέο νη πεπνηζήζεηο ζε πνιηηηζκηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ επίπεδν νδεγνχλ ζε πεξηπηψζεηο
ηαηξηθήο παξακέιεζεο (Βrown, 2010).
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Απνηειεί ηελ πην θνηλή κνξθή παηδηθήο θαθνπνίεζεο, κηαο θαη πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ
ησλ πεξηπηψζεσλ θαθνπνίεζεο παηδηψλ, πνπ δηεξεπλνχληαη απφ ππεξεζίεο παηδηθήο πξνζηαζίαο
αθνξνχλ ηελ παξακέιεζε (McCabe, 2017). Γηαθξίλεηαη ζε ππνθαηεγνξίεο.
Σα επξεία ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζσκαηηθήο παξακέιεζεο είλαη γλσζηά ζηνπο πεξηζζφηεξνπο
επαγγεικαηίεο παηδηθήο θξνληίδαο. ε απηά πεξηιακβάλνληαη ε θαθή πγηεηλή θαη δηαηξνθή, ε
απεξηπνίεηε ή αθαηάιιειε ελδπκαζία, ε θηιαζζέλεηα θαη ε γεληθφηεξε έιιεηςε θξνληίδαο. Ζ
αλάπηπμε ησλ παξακειεκέλσλ παηδηψλ ζπρλά εμαζζελεί, ζσκαηηθά, εθπαηδεπηηθά θαη
ζπλαηζζεκαηηθά. Δίλαη θνπξαζκέλα, απαζή θαη ππνθέξνπλ απφ δηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο
(Luxner, 2011:Howe, 2005).
Ζ πλαηζζεκαηηθή παξακέιεζε θάλεη ιφγν γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ παηδηνχ θαη ηνλ
απνθιεηζκφ ηνπ ζην ζπίηη, εκπνδίδνληαο ην κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα αλαπηχμεη πγηείο ζρέζεηο θαη
λα θνηλσληθνπνηεζεί ζσζηά. Σν παηδί πνπ δελ πνπ δελ γλσξίδεη πνηέ ηε ζεηηθή επαθή κεηαμχ
γνλέα θαη παηδηνχ, αγλνεί απηέο ηηο κνξθέο ζρέζεσλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ είλαη ζε
ζέζε λα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία ζχλδεζεο κε άιια άηνκα, αθφκε θαη φηαλ ελειηθησζεί. Σέινο,
ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ζπλαηζζεκαηηθήο ακέιεηαο, ην παηδί, ιφγσ θάπνηαο ςπρηθήο αζζέλεηαο,
απαηηεί ςπρνινγηθή παξέκβαζε. Χζηφζν, ν γνλέαο, είηε ιφγσ πεξηνξηζκέλεο γλψζεο, είηε ιφγσ
κε αλαγλψξηζεο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο ζην δηθφ ηνπ παηδί, δελ δεηά βνήζεηα απφ ηελ
ςπρνινγηθή θνηλφηεηα. ηελ ππνθαηεγνξία απηή ηεο παξακέιεζεο εληάζζεηαη θαη ε
εγθαηάιεηςε (Luxner, 2011).
Ζ Ηαηξηθή παξακέιεζε αλαθέξεηαη ζηελ ακέιεηα ησλ γνλέσλ/ θεδεκφλσλ γηα ηελ παξνρή
θαηάιιειεο ηαηξηθήο θξνληίδαο ή ηελ κε έγθαηξε αλαδήηεζε ζεξαπείαο γηα θάπνην ηξαχκα ή γηα
θάπνηα λφζν απφ ηελ νπνία πάζρεη ην παηδί (McCabe, 2017).
Ζ Δθπαηδεπηηθή παξακέιεζε θάλεη ιφγν γηα ηε κε θνίηεζε ηνπ παηδηνχ ζηελ ππνρξεσηηθή
εθπαίδεπζε ή ηε ζηέξεζε ηεο εηδηθήο αγσγήο ζε πεξηπηψζεηο πνπ απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε
(Luxner, 2011). ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε εθπαηδεπηηθή παξακέιεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο
θηψρεηαο, θαζψο νη γνλείο επηηξέπνπλ ζηα παηδηά ηνπο λα εξγάδνληαη αληί λα παξαθνινπζνχλ ην
ζρνιείν. Απφ εθπαηδεπηηθή άπνςε, έλα παηδί πνπ δελ αληηιακβάλεηαη ην ζρνιείν γηα ηνλ γνλέα
ηνπ σο πξνηεξαηφηεηα, δε ζα γίλεη θαη δηθή ηνπ πξνηεξαηφηεηα. Απηά ηα παηδηά ζα
πξνζπαζήζνπλ ειάρηζηα ζηηο εξγαζίεο ηνπο θαη απιά ζα πεξάζνπλ απφ ηάμε ζε ηάμε, έσο φηνπ
κπνξέζνπλ λα απνθαζίζνπλ ηα ίδηα εάλ επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Υσξίο
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ηε γνληθή ππνζηήξημε, πνιιά παηδηά δελ ζα επηιέμνπλ λα έρνπλ επηηπρία ζην ζρνιείν (McCabe,
2017).
Ζ Παξακέιεζε ηεο Δπνπηείαο είλαη ε απνηπρία ηνπ αλεπαξθή θεδεκφλα λα επνπηεχεη
επαξθψο έλα παηδί, αθήλνληαο ην κφλν ηνπ, ή εθηνπίδνληαο ην απφ ην ζπίηη. Ζ παξακέιεζε ηεο
επνπηείαο πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάιεηςε. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ζε απηή ηελ θαηεγνξία
παξακέιεζεο, ε απνδνρή απφ ηνπο γνλείο ηεο απνπζίαο ηνπ παηδηνχ ζην ζπίηη, είηε γηα κηα λχρηα
είηε γηα παξαηεηακέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηελ ηνπνζεζία ηνπ παηδηνχ.
Γπζηπρψο, ζηνλ ζεκεξηλφ θφζκν ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, ησλ κεηαθηλήζεσλ κεγάισλ
απνζηάζεσλ θαη ησλ γνλέσλ πνπ ηαμηδεχνπλ εθηελψο, ε επνπηεία ησλ παηδηψλ είλαη κία απφ ηηο
πην θνηλέο θαηεγνξίεο παξακέιεζεο (McCabe, 2017).
Δθηηκάηαη φηη πεξίπνπ ην 60% φισλ ησλ ζπκάησλ παηδηψλ ζσκαηηθήο, ζεμνπαιηθήο θαη
ζπλαηζζεκαηηθήο θαθνπνίεζεο είλαη επίζεο ζχκαηα παξακέιεζεο. Δπηπιένλ, πνιινί ζάλαηνη
παηδηψλ απφ θαθνκεηαρείξηζε ή θαθνπνίεζε ζρεηίδνληαη κε παξακέιεζε.
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7. Νέεο κνξθέο θαθνπνίεζεο
7.1. ύλδξνκν ακέηνρνπ ζεαηή
Χο «χλδξνκν ηνπ ακέηνρνπ ζεαηή» νξίδεηαη ε έθζεζε ηνπ παηδηνχ (ζπλήζσο ζπζηεκαηηθή)
ζε δηάθνξεο κνξθέο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ρσξίο ην ίδην λα πθίζηαηαη ζσκαηηθέο θαθψζεηο. ε
απηφ ην ζχλδξνκν παξφηη ε βία δε ζηνρεχεη ζην ίδην ην παηδί, εθείλν κπαίλεη ςπρνινγηθά «ζηε
ζέζε ηνπ ζχκαηνο», βηψλνληαο έηζη ην ςπρηθφ κέξνο ηνπ ηξαχκαηνο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ην
ζχλδξνκν απηφ απνηειεί ην θαιχηεξν παξάδεηγκα απνζχλδεζεο ηνπ ζσκαηηθνχ απφ ην
ςπρνινγηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο βίαο (Νηθνιαΐδεο, 2009).
7.2. ύλδξνκν ηαξαθνπλεκέλνπ βξέθνπο
Σν ζχλδξνκν ηνπ «ηαξαθνπλεκέλνπ βξέθνπο» ―Shaken baby syndrome‖ είλαη απνηέιεζκα
ηνπ δπλαηνχ ηαξαθνπλήκαηνο ελφο βξέθνπο, ην νπνίν κε ην ρηχπεκα ηνπ εγθεθάινπ ζην θξαλίν
κπνξεί λα πξνθαιέζεη εγθεθαιηθή βιάβε, ηχθισζε, παξάιπζε, επηιεπηηθέο θξίζεηο αθφκε θαη
ζάλαην. Σα βξέθε είλαη εηδηθά επάισηα ζε απηφ ην ζχλδξνκν κηαο θαη ην θεθάιη ηνπο είλαη
ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξν απφ ηα άιια κέξε ηνπ ζψκαηνο ηνπ θαη νη κχεο ηνπ ιαηκνχ είλαη
αδχλακνη γηα λα παξέρνπλ επαξθή ζηήξημε ζην θεθάιη. Ζ αθνξκή γηα ηελ πξφθιεζε ηνπ
ζπλδξφκνπ απηνχ πξνέξρεηαη απφ ηε δπζθνιία ζηε ζίηηζε ελφο βξέθνπο ή απφ ηνλ παξνμπζκφ
θιάκαηνο ηνπ, πνπ νδεγεί ζηελ απψιεηα ηνπ ειέγρνπ θάπνησλ απφ ηνπο θξνληηζηέο ηνπ
βξέθνπο. ην ζχλδξνκν απηφ ε ζλεηφηεηα ησλ βξεθψλ απφ εγθεθαιηθή αηκνξξαγία είλαη
πςειή. Υαξαθηεξηζηηθά ζηελ Ακεξηθή 100 απφ ηα πεξίπνπ 3000 εηήζηα πεξηζηαηηθά παηδηψλ κε
απηφ ην ζχλδξνκν πεζαίλνπλ (Νηθνιαΐδεο, 2009).
7.3. Τπνιεηπόκελε αλάπηπμε κε νξγαληθήο αηηηνινγίαο
Μηα ηδηαίηεξε (αξθεηά επηθίλδπλε γηα ην παηδί) κνξθή παξακέιεζεο είλαη ε «ππνιεηπφκελε
αλάπηπμε κε νξγαληθήο αηηηνινγίαο» (αλαθεξφκελε παιαηφηεξα θαη σο «κε-νξγαληθή
ζπζηξνθία»), πνπ νξίδεηαη σο ε λνζνινγηθή νληφηεηα, φπνπ ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο ελφο παηδηνχ
βξίζθεηαη θάησ απφ ηα θπζηνινγηθά γηα ηελ ειηθία ηνπ φξηα, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα νξγαληθή
λφζνο ε θιεξνλνκηθή επηβάξπλζε (Νηθνιαΐδεο, 2009).
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7.4. Με ηπραία δειεηεξίαζε
Ζ κε ηπραία δειεηεξίαζε ή αιιηψο «ρεκηθή θαθνπνίεζε» (Chemical abuse), αλαθέξεηαη
ζηελ εζθεκκέλε ρνξήγεζε ηνμηθήο νπζίαο (λαξθσηηθά, θάξκαθα, απνξξππαληηθά) ζε έλα παηδί,
κε ζθνπφ ηελ πξφθιεζε βιάβεο ζε απηφ ή αθφκε θαη ηνπ ζαλάηνπ. Πξφθεηηαη γηα χπνπιε θαη
επηθίλδπλε κνξθή θαθνπνίεζεο απφ γνλείο πνπ ζπλήζσο είλαη άηνκα κε δηαηαξαγκέλε
πξνζσπηθφηεηα θαη ρξεηάδνληαη ςπρηαηξηθή αληηκεηψπηζε (ηαπξηαλφο, 2008).
7.5. ύλδξνκν Μηλράνπδελ δη΄αληηπξνζώπνπ
Σν

ζχλδξνκν

πεξηγξάθεη

πεξηπηψζεηο

γνλέσλ

–

ζηελ

πιεηνςεθία

κεηέξεο-πνπ

θαηαζθεπάδνπλ ςεπδψο έλα ηαηξηθφ πξφβιεκα ζην παηδί πξνθαιψληαο ηαηξηθά ζπκπηψκαηα
φπσο θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή, άπλνηα, αηκαηέκεζε, δηάξξνηα, ζπαζκνχο, εκεηνχο ή λα
πξνθαιέζνπλ αιινίσζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ επξεκάησλ (π.ρ. αίκα, νχξα). Με ηηο ελέξγεηεο
απηέο απνκηκνχληαη ή πξνθαινχλ κηα γλσζηή δηαηαξαρή ή δεκηνπξγνχλ έλα ζνβαξφ
δηαγλσζηηθφ πξφβιεκα γηα ηνπο γηαηξνχο.
7.6. Παηδηά ζηξαηηώηεο
Σν Σακείν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Παηδηά νξίδεη σο παηδί ζηξαηηψηε «θάζε άηνκν ειηθίαο
θάησ ησλ 18 εηψλ, πνπ αλήθεη ζε νπνηνδήπνηε είδνο ηαθηηθήο ή έθηαθηεο έλνπιεο δχλακεο ή
έλνπιεο νκάδαο ππφ νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, καγείξσλ,
αρζνθφξσλ, αγγειηνθφξσλ θαη φζσλ ζπλνδεχνπλ ηέηνηεο νκάδεο, εθηφο απφ κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο. Σν ζπγθεθξηκέλν ειηθηαθφ φξην είλαη ζρεηηθά πξφζθαην κηαο θαη ζεζπίζηεθε ην
2002 απφ ην Πξναηξεηηθφ πξσηφθνιιν ζηε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ (Optional
Protocol to the Convention on the Rights of the Child). Πξηλ ην 2002, απφ ηε χκβαζε ηεο
Γελεχεο ην 1947 κέρξη θαη ηε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ (1989) ηα 15 έηε ήηαλ ην
θαηψηεξν φξην ηεο ζπκκεηνρήο ζε έλνπιε δηακάρε (UNICEF, 2003).
Σν θαηλφκελν απηφ απαληάηαη θπξίσο ζε ρψξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο Σα
παηδηά

ζηξαηηψηεο

ζπλήζσο

ππφθεηληαη

ζε

βηαηνπξαγίεο,

βαζαληζηήξηα,

ζεμνπαιηθή

εθκεηάιιεπζε ή θαη δνινθνλίεο (ηαπξηαλφο, 2009). Σν θαηλφκελν ησλ παηδηψλ ζηξαηησηψλ
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είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα παγθνζκίσο κε πνιχ κεγάιν αξηζκφ παηδηψλ λα ζηεξνχληαη ηελ
παηδηθή ηνπο ειηθία εθνχζηα ή κε ηε βία, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο νηθνλνκηθνχο ή
επηβίσζεο. Αλ θαη νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη 300.000 παηδηά ζηξαηηψηεο ζπκκεηέρνπλ ζε πάλσ απφ
30 ζπγθξνχζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαλείο δελ μέξεη ηνλ πξαγκαηηθφ
αξηζκφ (UNICEF, 2003).
7.7. Παηδηθή εξγαζία
ηηο κέξεο καο ζε πνιιέο ρψξεο, φπσο ε Οιιαλδία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη νη Ζ.Π.Α.,
αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα ησλ παηδηψλ λα εξγάδνληαη, λα θεξδίδνπλ ρξήκαηα αλ ην επηζπκνχλ
ή ην έρνπλ αλάγθε. Σν πξφβιεκα κε ηελ παηδηθή εξγαζία έγθεηηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο
ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ λα εξγαζηνχλ. Δδψ είλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πνιιά
παξαδείγκαηα εηδερζνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ παηδηψλ φπσο, θαηαλαγθαζηηθή
εξγαζία, πνξλεία, παηδηά-ζηξαηηψηεο θαη άιιεο ηδηαηηέξσο επηθίλδπλεο, απάλζξσπεο ή
αλζπγηεηλέο κνξθέο εξγαζίαο (Αιηάθνπ, 2014). Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν ε παηδηθή εξγαζία
ζεσξήζεθε σο κηα κνξθή παξακέιεζεο θαη θαθνκεηαρείξηζεο ησλ παηδηψλ, αιιά θαη
νηθνλνκηθήο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο.
Γελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη παηδηθή εξγαζία ε βνήζεηα ησλ παηδηψλ ζηηο δνπιεηέο ηνπ
ζπηηηνχ, κε ηηο νπνίεο απνθηνχλ γλψζεηο θαη ππεπζπλφηεηα, νχηε κηα απιή νιηγφσξε εξγαζία γηα
λα έρνπλ ηα παηδηά έλα «ραξηδηιίθη». χκθσλα κε ηε ΓΟΔ, παηδηθή εξγαζία ζπληζηά ε
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα παηδηψλ κηθξφηεξσλ ησλ 15 εηψλ, αλεμαξηήηνπ εξγαζηαθνχ
θαζεζηψηνο, πνπ εξγάδνληαη πνιιέο ψξεο ζε ζπλζήθεο θαηαζηξεπηηθέο γηα ηελ πγεία ηνπο, γηα
ηε θπζηθή θαη λνεηηθή ηνπο αλάπηπμε, ζπρλά καθξηά απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ζηεξνχκελα
ησλ δπλαηνηήησλ γηα κάζεζε θαη εθπαίδεπζε (βιέπε άξζξν 32 ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα
ηνπ Παηδηνχ CRC). Αλ θάηη απφ απηά ζπκβαίλεη θαη ζηελ νηθηαθή εξγαζία ηφηε θαη απηή
ζεσξείηαη παηδηθή εξγαζία (Αιηάθνπ, 2014).
Δπνκέλσο κε ηνλ φξν «παηδηθή εξγαζία» κπνξεί λα ζεσξεζεί ε εξγαζία πνπ δηεθπεξαηψλεηαη
απφ παηδηά θαη είλαη επηδήκηα, επεηδή είλαη θαηαρξεζηηθή, εθκεηαιιεπηηθή, επηθίλδπλε ή κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν αληηηίζεηαη ζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ (Αιηάθνπ, 2014).
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ηε ρψξα καο, ζε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε UNICEF, ππνινγίδεηαη φηη ηα «παηδηά
ηνπ δξφκνπ θαη ησλ θαλαξηψλ» αλέξρνληαη ζε 5800 θαη ππνβάιινληαη ζε θάζε είδνπο
θαθνπνίεζε απφ ηνπο «πξνζηάηεο» ηνπο (ηαπξηαλφο, 2008).
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8. ΔΠΗΠΣΧΔΗ
Ζ παηδηθή θαθνπνίεζε, φπσο έρεη ήδε γίλεη θαλεξφ, απνηειεί πξσηαξρηθφ παξάγνληα αλάζρεζεο
θαη δηαζηξέβισζεο ηεο πνξείαο ηνπ παηδηνχ πξνο ηελ νκαιή ηνπ αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή.
πλεπψο ζεσξνχληαη απηνλφεηεο θαη νη ζπλαθφινπζεο πξνβιεκαηηθέο επηπηψζεηο ηεο
θαθνπνηεηηθήο θαηάζηαζεο, ζε θάζε πηπρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ
παηδηνχ, πνπ αξθεηά ζπρλά δηαηεξνχληαη καθξνπξφζεζκα (Μνηηε-ηεθαλίδε, 2015).
8.1. πλέπεηεο ηεο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο
Οη εκθαλείο ζπλέπεηεο ηεο θπζηθήο-ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο είλαη ηα ηαηξηθά ή πγεηνλνκηθά
πξνβιήκαηα πνπ απηή πξνθαιεί. Απηά πνηθίινπλ απφ ζρεηηθά ειαθξνχο ηξαπκαηηζκνχο, κε
κειαληέο θαη γξαηζνπληέο, κέρξη ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο φπσο θαηάγκαηα, αηκνξξαγίεο,
εγθαχκαηα θαη ηξαπκαηηζκνχο πνπ θαηαιήγνπλ ζε ζάλαην. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο
θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο, πνπ ζπλδένληαη κε εγθεθαιηθέο δπζιεηηνπξγίεο, πνπ ζηε
ζπλέρεηα επηθέξνπλ αλαηαξαρή ζηελ νκαιή ζσκαηηθή, γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε.
Παξαδεηγκαηηθά ην βίαην ηαξαθνχλεκα ελφο βξέθνπο (shaken baby syndrome) κπνξεί λα
πξνθαιέζεη άκεζα επαθφινπζα φπσο εκεηφ, δηάζεηζε, ξηλνξξαγία, εζσηεξηθά αηκαηψκαηα,
αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, αλνξεμία, ιεζαξγηθφηεηα κέρξη θαη ζάλαην. Όζνλ αθνξά ηηο
καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο κπνξεί λα επηθέξεη ηχθισζε, λνεηηθή πζηέξεζε, εγθεθαιηθή ή
ζσκαηηθή παξάιπζε (Μφηηε-ηεθαλίδε, 2015:McCoy, 2014).
Βέβαηα ε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε δε βιάπηεη κφλν ην ζψκα ελφο παηδηνχ, αιιά βιέπνπκε
επίζεο λα επηθέξεη πξνβιήκαηα πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα νθζαικνθαλή πάλσ ζην ζψκα ηνπ.
Γηα παξάδεηγκα, νη πεξηζζφηεξεο, αλ φρη φιεο, νη κειέηεο δείρλνπλ φηη ηα ζχκαηα ζσκαηηθήο
θαθνπνίεζεο ππνθέξνπλ απφ δηαλνεηηθά θαη καζεζηαθά πξνβιήκαηα, πνπ θαλεξψλνληαη ζηε
ζρνιηθή επίδνζε θαη ζπκπεξηθνξά. πλάκα ε πξνβιεκαηηθή ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο
θαθνπνηεηηθνχο θξνληηζηέο ηνπο ζηεξεί απφ ηα παηδηά ηελ απαξαίηεηε αζθάιεηα, ηελ
απηνεθηίκεζε θαζψο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Δπνκέλσο νη δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο είλαη
πξνβιεκαηηθέο ελψ ε επηζεηηθφηεηα θαηά κίκεζε (ζε ζπλνκειίθνπο, ζχδπγν, παηδηά), ε
εθδηθεηηθφηεηα, ε θαηάρξεζε νπζηψλ θαη ν απηνθηνληθφο ηδεαζκφο απνηεινχλ πηζαλά
ζπλνδεπηηθά ζπκπηψκαηα. Σέινο άιιεο δηαηαξαρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε
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είλαη ε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, ε θαηάζιηςε, ε δπζζπκία, ΓΔΠΤ θαη ελαληησκαηηθή
δηαηαξαρή (McCabe, 2017:McCoy, 2014).
8.2. πλέπεηεο ηεο παξακέιεζεο
Παξφηη ε παηδηθή παξακέιεζε είλαη ιηγφηεξν εκθαλήο θαη δξακαηηθή απφ φηη ε ζσκαηηθή ή ε
ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, απνηειεί ηνλ πην δηαδεδνκέλν ηχπν θαθνπνίεζεο κε καθξνρξφληεο
ζπλέπεηεο κέρξη θαη ζάλαην. Βέβαηα ν αληίθηππνο ηεο παξακέιεζεο εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο
φπσο ε ζνβαξφηεηα ηεο θαθνπνίεζεο, ε δηάξθεηα θαη ην εμειηθηηθφ επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη
ην παηδί. Έηζη θαηά ηε λεπηαθή ειηθία ηα παξακειεκέλα παηδηά κπνξεί λα δηαγλσζηνχλ κε
αλεπάξθεηα αχμεζεο/δπζηξνθία κε νξγαληθήο αηηηνινγίαο, ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε θαη
αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα, φπσο ζρνιηθή απνηπρία ή λνεηηθή πζηέξεζε. Παξάιιεια ε έιιεηςε
πγηνχο γνληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη πξνζθφιιεζεο (attachment) πξνδηαζέηεη αξλεηηθά ηηο
κειινληηθέο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, ηε γλσζηηθή θαη ζσκαηηθή (κπτθή) αλάπηπμε
(McCabe, 2017:McCoy, 2014).
ηελ παηδηθή ειηθία ε παξακέιεζε ζπλεπάγεηαη ηε κεησκέλε γισζζηθή θαηαλφεζε, ζρνιηθή
επηηπρία θαη θνηλσληθφηεηα, γλσζηηθέο ειιείςεηο θαζψο θαη δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο.
ηελ εθεβεία νη ειιείςεηο ηεο λεπηαθήο ειηθίαο ζε θνηλσληθφ θαη γλσζηηθφ επίπεδν γίλνληαη
πην εκθαλείο ζε απηφ ην ζηάδην. Παξάιιεια αλάγθεο ησλ παηδηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη κπνξεί
λα ηνπο νδεγήζνπλ ζε αλαδεηήζεηο εθηφο ζπηηηνχ κε πηζαλή έθβαζε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ή ηε
ζπκαηνπνίεζε. Δπηπιένλ ηα παξακειεκέλα παηδηά έρνπλ πςειφ πνζνζηφ ςπρηαηξηθψλ θαη
ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ φπσο ζσκαηνπνίεζε, εκκνλή-θαηαλαγθαζκνχο (ππνρνλδξηαθφο),
δηαπξνζσπηθή επαηζζεζία, θαηάρξεζε νπζηψλ, θαηάζιηςε, άγρνο, ερζξφηεηα, θνβηθφ άγρνο,
παξαλντθφ ηδεαζκφ θαη ςπρσζηζκφ θαη είλαη πην πηζαλφ λα επηρεηξήζνπλ απηνθηνλία απφ φ, ηη νη
ζπλνκήιηθνί ηνπο (McCoy, 2014). Σέινο ε αλαζθάιεηα ησλ ειιείςεσλ πνπ είραλ βηψζεη ιφγσ
ηεο παξακέιεζεο νδεγεί ηα ζχκαηα ζηελ αγσλία γηα βηνηηθή εμαζθάιηζε, ζε πςειέο πξνζδνθίεο
απφ ηα παηδηά ηνπο κε πηζαλή ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία (McCabe, 2017).
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8.3. πλέπεηεο ηεο ςπρνινγηθήο-ζπλαηζζεκαηηθήο θαθνπνίεζεο
Ζ επίδξαζε θαη ηεο ςπρνινγηθήο θαθνπνίεζεο εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο ε θχζε, ε
ζνβαξφηεηα θαη ε δηάξθεηα ηεο θαθνπνίεζεο θαζψο θαη ε ειηθία, ην θχιν θαη ην αλαπηπμηαθφ
επίπεδν ηνπ παηδηνχ θαηά ην νπνίν ζπκβαίλεη ε θαθνπνίεζε. πγθεθξηκέλα νη ζπλέπεηεο ζα
κπνξνχζαλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε πέληε θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία ζπλεπεηψλ πνπ
αθνξά ηηο εζσηεξηθέο ζθέςεηο, ηα αηζζήκαηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά, εκπεξηέρεη ρακειή
απηνεθηίκεζε, αξλεηηθή απηνεηθφλα, άγρνο, θαηάζιηςε θαη απηνθηνληθνχο ηδεαζκνχο. ηε δε
λεπηαθή ειηθία νη ζπλέπεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ απάζεηα θαη επεξεζηζηφηεηα (McCabe, 2017).
ηε δεχηεξε θαηεγνξία, πνπ αθνξά ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ηεο θαθνπνίεζεο,
αλαδεηθλχνληαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα, ν αλεπαξθήο έιεγρνο παξνξκήζεσλ, ε θαηάρξεζε
νπζηψλ, ε κε αληαπφθξηζε, ε νξηαθή δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη νη δηαηξνθηθέο
δηαηαξαρέο (βνπιηκία). Παξάιιεια ηα ζχκαηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαθνπνίεζεο απνηεινχλ
πηζαλνχο ζχηεο ηεο αληίζηνηρεο θαθνπνίεζεο κηαο θαη δπζθνιεχνληαη λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα
εθηηκήζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ δηθψλ ηνπο παηδηψλ (Γησηάθνο, 2014).
ηελ θαηεγνξία ηεο

θνηλσληθήο θαη αληηθνηλσληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο εκθαλίδνληαη νη

ζπλέπεηεο ηνπ αλαζθαινχο δεζκνχ πξνζθφιιεζεο ηνπ παηδηνχ πξνο ηνπο γνλείο, πνπ
ζπλεπάγεηαη θησρή θνηλσληθή ηθαλφηεηα, θνηλσληθή απνκφλσζε, επηζεηηθφηεηα, βία,
εγθιεκαηηθφηεηα, έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο θαη θαθή ζεμνπαιηθή πξνζαξκνγή (DuPre, 2015).
πλέρεηα έρνπλ ηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ θαζπζηέξεζε ζηελ εμέιημε
ηνπ ιφγνπ θαη ηε γλσζηηθή αλάπηπμε, φπσο θαη κεησκέλε δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα θαη αθαδεκατθά
πξνβιήκαηα.
Σέινο ζηε ζσκαηηθή πγεία νη κε απηνθηνληθνί απηνηξαπκαηηζκνί έξρνληαη σο απηνηηκσξία
γηα ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ γνληψλ. πγρξφλσο ε απνξξηπηηθή ζηάζε ησλ γνληψλ πξνο ηα
παηδηά κπνξεί λα επηθέξεη αιιεξγίεο, άζζκα, αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, ππέξηαζε, δπζηξνθία
κε νξγαληθήο αηηηνινγίαο, πνλνθεθάινπο, θαη γεληθφηεξα ρακειφηεξε αλζεθηηθφηεηα ζε
αξξψζηηεο θαηά ηελ ελήιηθε δσή (Γησηάθνο θαη ζπλ, 2014).
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8.4. πλέπεηεο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο
Ζ βιάβε πνπ πξνθαιείηαη ζην παηδί απφ ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε είλαη κελ πνιχ ζνβαξή
γηα ηε ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε, πεξηζζφηεξν φκσο γηα ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ
ζηνπο ελειίθνπο, εηδηθά αλ ν δξάζηεο είλαη θάπνην αγαπεκέλν πξφζσπν. πλαθφινπζα ηεο
θαθνπνίεζεο απνηεινχλ ζπλήζσο ε θαηάζιηςε, ε απηνθαηαζηξνθηθή ζθέςε (απηνθηνληθφο
ηδεαζκφο ιφγσ ληξνπήο θαη ελνρηθφηεηαο) θαη ζπκπεξηθνξά, νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο, ε
δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, ε θαηάρξεζε νπζηψλ (σο αληηκεηψπηζε ησλ αλακλήζεσλ), ν
ζπκφο, ε κεηαηρκηαθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο, ε απνζπλδεηηθή δηαηαξαρή, ε απψζεζε
αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ, ε αίζζεζε δηαξθνχο θηλδχλνπ ζηνλ νπνίν είλαη αβνήζεηνη, ε
πξνβιεκαηηθή θνηλσληθφηεηα, ε αθαηάιιειε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα κε παηρλίδηα ή
αληηθείκελα, ε ππεξζεμνπαιηθφηεηα, ε ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία, εθηάιηεο θαη πξνβιήκαηα
χπλνπ, νη αλαβηψζεηο, ε ζχγρπζε ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο. Σέινο θαίλεηαη πσο ε ζεμνπαιηθή
θαθνπνίεζε ζπλδέεηαη κε ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία θαη ηε ζπδπγηθή πνξλεία (DuPre, 2015).
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9. ΠΡΟΓΝΧΖ
Αξθεηέο έξεπλεο θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε θαηά ηελ νπνία παηδηά ηα νπνία έρνπλ
ζπζηεκαηηθά βηψζεη ή έρνπλ γίλεη κάξηπξεο θαθνπνίεζεο, είλαη πην πηζαλφ λα δηαπξάμνπλ ή λα
γίλνπλ δέθηεο (επαλαζπκαηνπνίεζε) βίαο θαζψο κεγαιψλνπλ θαη ελειηθηψλνληαη (Caykoylu,
2011). Δπνκέλσο ππάξρεη ζπλήζσο κηα ζχλδεζε, κηα πξφγλσζε, κεηαμχ ησλ δχν θαηαζηάζεσλ.
Ζ ζχλδεζε απηή ηεο βίαο, βέβαηα, απνηειεί έλα πνιππαξαγνληηθφ δήηεκα κηαο θαη ε βία
ζπλδέεηαη κε αξθεηέο θνηλσληθέο κεηνλεμίεο θαη πνιηηηζκηθέο-ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο
(Benedini, 2016:Caykoylu, 2011).
Ζ παηδηθή θαθνπνίεζε, ινηπφλ, καδί κε ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία θαη ηελ γνλετθή απφξξηςε
απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ κειινληηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ. Ζ επηξξνή
επέξρεηαη θπξίσο ζηε ζηάζε ηνπ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπκαηνπνίεζε θαη βηαηφηεηα, είηε
πξνο ζπλνκειίθνπο είηε εηδηθφηεξα πξνο ην ζχληξνθφ θαη ηελ νηθνγέλεηα (Chiang, 2018). Απηή,
βέβαηα, ε ζηάζε απνηειεί ίζσο θαη ην κφλν γλσζηφ θαη νηθείν ηξφπν δηαπξνζσπηθήο ζηάζεο,
δηακάρεοή επίιπζεο πξνβιεκάησλ, πνπ αλαπαξάγεηαη θαηά κίκεζε ηνπ γνλετθνχ πξνηχπνπ.
Μέζσ άιισζηε κηαο βίαηεο γνλετθήο ζρέζεο επέξρεηαη θαη ε θησρή γνληθή κέξηκλα, πνπ
αλαπηχζζεη ηξαπκαηηζκέλεο πξνζσπηθφηεηεο (Abramovaite,2015:Rodriguez, 2011).
Απνηέιεζκα απνηειεί αξθεηά ζπρλά ε πξφγλσζε γηα αλαπαξαγσγή ελφο «θχθινπ ηεο βίαο» ή
«θχθινπ ηεο ζπκαηνπνίεζεο» (Benedini, 2016).
Έλαληη απηήο ηεο δηαπίζησζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνπο εηδηθνχο λα θαηαλνήζνπλ ηελ
εζσηεξηθή δηαζχλδεζε ησλ εκπεηξηψλ βίαο ζην δηάβα ηεο δσήο ελφο αηφκνπ. Έηζη ζηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηα θαθνπνηεκέλα παηδηά ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε
κειινληηθή πηζαλή ηνπο αδπλακία, αιιά θαη ζηε δηαρείξηζε αλζξψπσλ κε ηζηνξηθφ θαθνπνίεζεο
ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην βίαην παξειζφλ ηνπο, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ηξέρνπζαο
έθθξαζεο ηεο βίαο-ζπκαηνπνίεζεο (Gomez, 2011).
Σέινο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ν «θχθινο ηεο βίαο» δελ απνηειεί θαλφλα, θαζφηη θαίλεηαη
λα ππάξρεη θαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ αλζξψπσλ πνπ δελ αλαπαξάγνπλ ην κνηίβν ηεο βίαο.
Μέζα απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή ζηήξημε, ηε κείσζε ηνπ άγρνπο θαη ηελ
δεκηνπξγηθή αλαζθφπεζε ησλ πξνζσπηθψλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ βνεζνχληαη ζηελ απφξξηςε
ηεο βίαο (Caykoylu, 2011).
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10. ΠΡΟΛΖΦΖ
Χο πξφιεςε νξίδνπκε ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ
απφ παξάγνληεο πνπ επλννχλ πξάμεηο θαθνπνίεζεο ή παξακέιεζήο ηνπ θαη ζηηο αξλεηηθέο
επηπηψζεηο πνπ απηέο επηθέξνπλ ηφζν ζε ζσκαηηθφ επίπεδν φζν θαη ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ (Browne
et al., 2002). Απφ ηε ζηηγκή, ινηπφλ, πνπ ε παηδηθή θαθνπνίεζε αλαδεηθλχεηαη ζε ηφζν
ζεκαληηθφ ζέκα δεκφζηαο πγείαο ε αληηκεηψπηζε ηεο είλαη επηβεβιεκέλε (McCoy, 2014). Έηζη,
ε πξφιεςε απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο, θαζψο ηα
παηδηά αλάινγα κε ηα βηψκαηά απηήο ηεο ειηθίαο ζα δηακνξθψζνπλ αλάινγν θψδηθά
ζπκπεξηθνξάο σο ελήιηθεο. Σα

παηδηά, πνπ ην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπο πξνζθέξεη ζεηηθά

πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, ζα πξνζπαζήζνπλ θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα
αλάινγε δσή απνηειψληαο ζεηηθά πξφηππα γηα ηηο επφκελεο γεληέο (Brown, 2011). Ζ πξφιεςε
ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο πγείαο δηαθξίλεηαη ζε
ηξία ζηάδηα: ηελ πξσηνγελή, ηε δεπηεξνγελή θαη ηελ ηξηηνγελή πξφιεςε (Scott et al., 2016).
Ζ Πξσηνγελήο Πξφιεςε, ζηε θάζε απηή ζθνπφο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ
ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα ηεο θαθνπνίεζεο, ζηνρεχνληαο ζηελ αλαδηακφξθσζε ησλ αμηψλ θαη
ησλ αληηιήςεσλ πνπ επλννχλ ηηο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, ηε ζσκαηηθή ηηκσξία θαη
απνηξέπνπλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο λα κηιήζνπλ αλνηρηά γηα ζέκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο,
αθφκα θαη αλ ηα ίδηα βξίζθνληαη ζε άκεζν θίλδπλν. εκαληηθή είλαη, επίζεο, θαη ε ελεκέξσζε
ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηε ζσζηή δηαδηθαζία ηελ νπνία πξέπεη λα αθνινπζήζεη αλ ππνπηεπζεί
θάπνην πεξηζηαηηθφ θαθνπνίεζεο (McCoy, 2014).
1. ην πιαίζην επίζεο ηεο πξσηνγελνχο πξφιεςεο αλήθνπλ πξνγξάκκαηα γνληθήο
εθπαίδεπζεο γηα ηελ πξνζθνξά ησλ νπνίσλ αμηνπνηνχληαη, σο κέζα πξνζέγγηζεο, ηα ζρνιεία, ηα
παηδηαηξηθά ηκήκαηα θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Scott et al., 2016). Απηά ηα
πξνγξάκκαηα έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη είλαη δηαζέζηκα ζε κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ θαη ζε
δπλεηηθά επξχ θάζκα γνλέσλ. Δπηπιένλ, παξέρνπλ έλα πην γεληθφ επίπεδν ζηήξημεο ζηνπο
γνλείο, ρσξίο ην ζηίγκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηα πην εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα. Χζηφζν,
απαηηείηαη νη γνλείο λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα βνήζεηα ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ
ηνπο θαη λα πξνζπκνπνηεζνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα κάζνπλ απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα
(McCoy, 2014).
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Δπηπιένλ,
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πξνγξακκαηηζκφ θαη βνεζνχλ ηνπο γνλείο λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ψζηε λα κπνξνχλ
λα επηηειέζνπλ ζσζηά ην έξγν ηνπο. Απηή ε θίλεζε απνζθνπεί ζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ
αλεπηζχκεησλ εγθπκνζχλσλ θαη παξάιιεια ζηε ζηήξημε ησλ λέσλ γνλέσλ. Σέινο, απηφ ην
ζηάδην ηεο πξφιεςεο επηθεληξψλεηαη θαη ζηελ ελεκέξσζε ησλ παηδηψλ απφ ηα ζρνιεία θαη ηα
κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο γηα ην πξφβιεκα ηεο θαθνπνίεζεο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηα
δηθαηψκαηά ηνπο φπσο ηα πεξηγξάθεη ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, κε
ζθνπφ λα θαηαζηνχλ ηθαλά λα πξνζηαηέςνπλ ην εαπηφ ηνπο (Scott et al., 2016).
2. Ζ Γεπηεξνγελήο Πξφιεςε ζθνπφο ηεο ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο πξηλ εθδεισζεί. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε δεκηνπξγία δηάθνξσλ πξνγξακκάησλ
θαη δξάζεσλ. Αξρηθά ηα πξνγξάκκαηα ζηνρεχνπλ ζηελ ελεκέξσζε θαη ζηελ εθκάζεζε ησλ
επαγγεικαηηψλ πγείαο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο
γηα εκθάληζε θαθνπνίεζεο. Έπεηηα, ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα έρνπλ λα θάλνπλ ζρέζε κε ηελ θαη’
νίθνλ επίζθεςε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο (λνζειεπηψλ) ζε κεηέξεο κε λενγέλλεηα κσξά θαη
κεηέξεο πνπ είλαη λέεο ζε ειηθία, ελψ ζε άιια παξέρεηαη ππνζηήξημε ζε λένπο γνλείο ψζηε λα
κπνξέζνπλ λα θέξνπλ ζε πέξαο ην γνληθφ ηνπο ξφιν (Scott et al., 2016). Σέινο, ζην ζηάδην απηφ
ζρεδηάδνληαη πνιηηηθέο κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ελψ παξάιιεια
δεκηνπξγνχληαη θαη θέληξα πιεξνθφξεζεο θαη θνηλσληθήο ζηήξημεο γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ
νηθνγελεηψλ πνπ ην εηζφδεκά ηνπο είλαη ρακειφ (Μπαινχξδνο & Φξνλίκνπ, 2011). Οπζηαζηηθά
απφ ηε κηα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη νη επίδξαζή
ηνπο, ελψ απ ηελ άιιε γίλεηαη πξνζπάζεηα λα κεγηζηνπνηεζνχλ νη παξάγνληεο πξνζηαζίαο ησλ
νηθνγελεηψλ (Scott et al., 2016).
3. Ζ Σξηηνγελήο Πξφιεςε είλαη ην ζηάδην θαηά ην νπνίν έρεη ήδε εκθαληζηεί ην πξφβιεκα
θαη ν ζθνπφο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ε ζεξαπεία θαη ε φζν ην δπλαηφλ ειαρηζηνπνίεζε ησλ
αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ (ηξαχκα), ε κείσζε ηεο έληαζεο θαη ζηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ
πξνβιήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ε απνθπγή ηεο επαλαζπκαηνπνίεζεο (McCoy, 2014).

Σν

ζηάδην απηφ πξνβιέπεη κέηξα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ηνπ πνπ παηδηνχ, αθφκα θαη αλ απηφ
ζεκαίλεη λα απνκαθξπλζεί απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζε μελψλα
θηινμελίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε θξίζε. Παξάιιεια, είηε πξαγκαηνπνηεζεί ε
απνκάθξπλζε ηνπ παηδηνχ, είηε φρη (φπσο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ θξίλεηαη απαξαίηεην) ηφζν
ην παηδί φζν νη γνλείο δέρνληαη θάπνηνπ είδνπο ζεξαπεία θαη ζηήξημε (εθπαίδεπζε γνληθψλ
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ηθαλνηήησλ, νηθνγελεηαθή ζεξαπεία, ςπρνζεξαπεία παηδηνχ-γνλέα, ζπκβνπιεπηηθή δηαρείξηζεο
ζπκνχ) πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί αθελφο ην ηξαπκαηηθφ βίσκα θαη αθεηέξνπ λα
ειαρηζηνπνηεζεί ε πεξίπησζε επαλεκθάληζήο ηνπ (Scott et al., 2016). Αθφκε, σο ηειεπηαίνο
αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφο ζηφρνο απηνχ ηνπ επίπεδνπ απνηειεί ε απνθαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ, πνπ
βαζίδεηαη ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ (Μπαινχξδνο & Φξνλίκνπ, 2011).
Ο δηαρσξηζκφο ηεο πξφιεςεο ζηα πξναλαθεξζέληα ηξία επίπεδα γίλεηαη κε ζθνπφ λα
επηηπγράλεηαη επθνιφηεξε πξνζέγγηζε θαη κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο. Γελ είλαη απαξαίηεην ην
επίπεδα λα είλαη απνθνκκέλα ην έλα απφ ην άιιν. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ θαη ηα ηξία
ζπλππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο φζν αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο απφ ηηο θνηλσληθέο
ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ πξνγξάκκαηα πξφιεςεο (Μπαινχξδνο & Φξνλίκνπ, 2011).
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Β΄ΜΔΡΟ
1. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΖ ΣΖΝ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ

Γεδνκέλνπ φηη ε θαθνπνίεζε παηδηψλ είλαη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο κε
ζνβαξέο αξλεηηθέο αλαπηπμηαθέο ζπλέπεηεο, είλαη ζεκαληηθφ ε θαθνπνίεζε θαη ε πξφιεςή ηεο
λα θαηαλνεζνχλ απφ φινπο εθείλνπο πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηεο. Οη
λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε έλα επξχ θάζκα ρψξσλ θαη θαηέρνπλ δηάθνξνπο ξφινπο (π.ρ.
πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, λνζνθνκεία, ζρνιεία, αθαδεκατθά εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, ππεξάζπηζε
αζζελψλ θαη πγείαο, θνηλνηηθέο ππεξεζίεο) βξίζθνληαη ζε κνλαδηθή ζέζε γηα λα απνηξέςνπλ ηελ
παηδηθή θαθνπνίεζε, λα εληνπίζνπλ ηα ζχκαηα απηήο θαη λα θξνληίζνπλ γηα ηελ ζεξαπεπηηθή
αληηκεηψπηζή ηεο (Merrick & Latzman, 2014).
πγθεθξηκέλα νη λνζειεπηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηξφηεηα, φπσο ε εληαηηθή θξνληίδα
λενγλψλ θαη άιιεο παηδηαηξηθέο κνλάδεο, είλαη ζηε ζέζε λα δηδάμνπλ θαη λα παξαηεξήζνπλ ηνπο
πξσηαξρηθνχο θξνληηζηέο θαζψο θξνληίδνπλ ην βξέθνο ή ην παηδί ηνπο. Οη λνζειεπηέο ηεο
κεηξφηεηαο ζπρλά δηεμάγνπλ παξεκβάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ησλ επηζεηηθψλ ηξαπκάησλ ηνπ
θεθαιηνχ θαη πξνάγνπλ ηνλ αζθαιή χπλν. Παξάιιεια έρνπλ ηελ επζχλε λα δηαζθαιίζνπλ φηη ν
γνλέαο είλαη ηθαλφο λα παξέρεη θαηάιιειε πεξίζαιςε πξηλ ην βξέθνο επηζηξέςεη ζην ζπίηη.
Οη λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζην Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (ΣΔΠ), νη νπνίνη
βιέπνπλ κεγαιχηεξα βξέθε θαη παηδηά πνπ γίλνληαη δεθηά γηα ζεξαπεία ηξαπκαηηζκψλ,
θαηάπνζεο αληηθεηκέλσλ θαη νμεηψλ ή ρξφλησλ παζήζεσλ, είλαη ζε ζέζε θιεηδί γηα λα
εθηηκήζνπλ ηελ ππνςία θαθνπνίεζεο ή λα ηαπηνπνηήζνπλ ηελ πηζαλή θαθνκεηαρείξηζε.
ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, νη λνζειεπηέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην
ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαη λα παξέρνπλ πξνγξάκκαηα γεληθήο πξφιεςεο γηα
ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηψλ. Οη ζρνιηθνί λνζειεπηέο είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ
πξψηνη ηνπο καζεηέο πνπ εκθαλίδνπλ ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα πηζαλήο θαθνπνίεζεο. Ζ
επαγξχπλεζε ησλ λνζειεπηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δεδνκέλνπ φηη ηα ζεκεία θαη ηα
ζπκπηψκαηα ηεο θαθνκεηαρείξηζεο κπνξνχλ λα ζπγρένληαη κε άιια πξνβιήκαηα πγείαο
(Merrick & Latzman, 2014).
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ε θάζε πεξίπησζε ησλ αλσηέξσ, βέβαηα, ν λνζειεπηήο θαιείηαη, παξάιιεια κε ηνλ
εληνπηζκφ ηεο θαθνπνίεζεο, λα δεκηνπξγεί έλα θαηάιιειν πιαίζην πξνζηαζίαο θαη
ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ ζηα κέηξα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.
Οη λνζειεπηέο, ινηπφλ, θαηέρνπλ έλαλ πνιπδηάζηαην θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν έλαληη ηεο
παηδηθήο θαθνπνίεζεο ζπλδπάδνληαο ηελ πξφιεςε, ηελ ηαπηνπνίεζε, ηελ θιηληθή θξνληίδα, ηε
ζπκβνπιεπηηθή αιιά θαη ηελ απνθαηάζηαζε, εξγαδφκελνη ζηελ θνηλφηεηα, ζηνλ θιηληθφ ρψξν
θαη ζηνπο ρψξνπο εθπαίδεπζεο παηδηψλ (Οπδνχλε & Ναθάθεο, 2013). Δλ πξνθεηκέλσ ζα
πεξηνξηζηνχκε ζηα δεδνκέλα ηεο λνζνθνκεηαθήο αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ θαθνπνίεζεο.

2.

Ο

ΡΟΛΟ

ΣΟΤ

ΝΟΖΛΔΤΣΖ

ΣΖΝ

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ

ΣΖ

ΠΑΗΓΗΚΖ

ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ
Οη λνζειεπηέο ζπλαληνχλ ηα θαθνπνηεκέλα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαηά θχξην ιφγν ζε
ηκήκαηα

έθηαθηεο

αλάγθεο,

θέληξα

επείγνπζαο

θξνληίδαο,

θιηληθέο

θαη

γξαθεία

(Stavrianopoulos & Gourvelou, 2012). Όπσο θαη ζε θάζε πεξηζηαηηθφ αθνινπζνχλ ηελ
λνζειεπηηθή δενληνινγία πνπ εθθξάδεηαη κε ηε λνζειεπηηθή δηεξγαζία.
Χο κέζνδνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ ε λνζειεπηηθή δηεξγαζία ζην
πξψην ηεο βήκα πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ην
παηδί θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε θάζε πηπρή ηνπ (βηνινγηθή, ςπρνθνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή)
(Dewit, 2009). ε απηή ηε θάζε γίλεηαη θαη ε ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία κε
ην παηδί θαη ηνπο γνλείο ηνπ. Γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο θαθνπνίεζεο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ε
ιήςε ιεπηνκεξνχο ηζηνξηθνχ καδί κε κηα ελδειερή εμέηαζε (Lissauer & Clayden, 2016).
Μέζα ζε απηή ηελ πξψηε αιιειεπίδξαζε ηνπ λνζειεπηή κε ην παηδί ζα πξέπεη λα
παξαηεξνχληαη θάπνηα δεδνκέλα ππνςηαζκνχ σο πξνο ηελ θαθνπνίεζε. Έηζη ην βαζηθφ ζεκείν
εθθίλεζεο γηα θάζε λνζειεπηή έλαληη ηεο θαθνπνίεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε γλψζε ησλ
ελδείμεσλ ηεο θαη ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γη απηήλ (ελδννηθνγελεηαθή βία, θαηάρξεζε
νπζηψλ, ςπρηθή αζζέλεηα, άγρνο θιπ), πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα έγθαηξε
αλαγλψξηζε θαη πεξεηαίξσ πξνζηαηεπηηθή δξάζε (Taylor & Bradbury-Jones, 2015:Carole,
2011).
Όζνλ αθνξά ην παηδί κπνξεί λα εκθαλίδεη θάπνηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ζεκάδηα γηα
πηζαλή θαθνπνίεζε. χκθσλα κε απηά ην παηδί: Δίλαη ππεξβνιηθά απνζπξκέλν, εζσζηξεθέο,
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θνβηζκέλν, αλήζπρν ή άγξππλν. Δκθαλίδεη αθξαία ζπκπεξηθνξά. Γελ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε
ηνλ θξνληηζηή ηνπ. Φέξεηαη κε έλα αθαηάιιεια ελήιηθν ή αθαηάιιεια παηδηθφ ηξφπν
(θαζπζηέξεζε αλαπηπμηαθψλ ζηαδίσλ). Έρεη πνιινχο ηξαπκαηηζκνχο ή αλεμήγεηνπο κψισπεο.
Απνκαθξχλεηαη απφ ην άγγηγκα, ηξνκάδεη ζηελ αηθλίδηα θίλεζε. Φνβάηαη λα πάεη ζην ζπίηη.
Δίλαη αθαηάιιεια ληπκέλν (αθαηάιιεια γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, βξψκηθα ξνχρα). Έρεη θαθή
πγηεηλή. Φέξεη κε ζεξαπεπκέλεο αζζέλεηεο θαη ηξαπκαηηζκνχο. Φάρλεη ζπλερψο θαγεηφ. Έρεη
πξφβιεκα κε ην πεξπάηεκα ή ην θάζηζκα. Δκθαλίδεη ζεμνπαιηθνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά ή
γλψζε γηα ηελ ειηθία ηνπ. Μέζσ εμεηάζεσλ εκθαλίδεη ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελε αζζέλεηα ή
εγθπκνζχλε, εηδηθά πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 14 εηψλ (Taylor & Bradbury-Jones, 2015).
Παξάιιεια θαηά ηελ θιηληθή παξνπζίαζε ελφο ηξαπκαηηζκνχ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ φςε
(Lissauer & Clayden, 2016:Eby & Brown, 2010):


ε ειηθία θαη ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε κε ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ



ην ηζηνξηθφ πνπ δίλεηαη απφ ην παηδί (αλ κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη λα γίλεηαη μερσξηζηά

απφ ηνπο γνλείο)


ην πφζν αιεζνθαλήο θαη /ή εχινγε είλαη ε εμήγεζε ζρεηηθά κε ηελ αηηία ηνπ

ηξαπκαηηζκνχ


ην ηζηνξηθφ π.ρ. πξνεγνχκελα πεξηζηαηηθά αλεζπρίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ

παηδηνχ, πνιιαπιέο επηζθέςεηο ζην ηκήκα επεηγφλησλ ηνπ λνζνθνκείνπ ή ζε γεληθφ γηαηξφ


ε θαζπζηέξεζε ζηελ αλαθνξά ηνπ ηξαπκαηηζκνχ



ε χπαξμε πνιιαπιψλ ηξαπκάησλ ζε δηάθνξα ζηάδηα επνχισζεο



νη αλαθξίβεηεο ζην ηζηνξηθφ πνπ δίδεηαη απφ ηνπο θεδεκφλεο



ε αθαηάιιειε αληίδξαζε ησλ γνλέσλ ή ησλ θεδεκφλσλ πνπ είλαη αζαθείο, αφξηζηνη,

αδηάθνξνη, ππεξβνιηθά ζηελαρσξεκέλνη ή επηζεηηθνί.


ε δπζαλαινγία κεηαμχ ηεο θχζεο ησλ ηξαπκαηηζκψλ ηνπ παηδηνχ θαη ηεο αλαθεξφκελεο

αηηίαο ηξαπκαηηζκνχ


ε ζηάζε ηνπ γνλέα, κηαο θαη ν βίαηνο γνληφο κπνξεί λα κηιά εθ κέξνπο ηνπ παηδηνχ θαη λα

κε ην αθήλεη κφλν κε ην λνζειεπηή, θνβνχκελνο ηεο απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο.
Παξάιιεια, ζε κηα πξνζπάζεηα επαγξχπλεζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο αλίρλεπζεο ησλ
εκπξφζεηα ηξαπκαηηζκέλσλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο (0-6 εηψλ), ζπγθξνηήζεθε έλα
δηάγξακκα αλίρλεπζεο. Ζ αλάγθε γηα έλα ηέηνην δηάγξακκα πξνέθπςε απφ ηελ δπζθνιία
εληνπηζκνχ ηεο θαθνπνίεζεο ζηα ηκήκαηα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ (ΣΔΠ), ιφγσ ηνπ
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απμεκέλνπ θφξηνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ (Louwers et al., 2012). Έηζη κε έλα απιφ δηάγξακκα ξνήο,
πνπ εκθαλίδεη δηάθνξεο παξαιιαγέο, ην πξνζσπηθφ ησλ επεηγφλησλ πνπ αληηκεησπίδεη
πεξηζηαηηθφ ηξαπκαηηζκνχ κηθξψλ παηδηψλ βειηηψλεη ηελ θαηαγξαθή ηεο πηζαλήο θαθνπνίεζεο
ηνπ (Louwers, 2010).

Δηθφλα 1. Παηδηαηξηθφ δηάγξακκα ξνήο (Πεγή: Benger & Pearce, 2002).
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2.1. Ζ ζηάζε ηνπ ηαηξνύ θαη ηνπ λνζειεπηή ζε ύπνπην πεξηζηαηηθό
Ο πην ζεκαληηθφο ξφινο ελφο λνζειεπηή είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ
θαθνπνηεκέλνπ παηδηνχ (Stavrianopoulos & Gourvelou, 2012). Έηζη απφ ηε ζηηγκή πνπ γηα
θάπνην παηδί ππάξμεη αλεζπρία θαθνπνίεζεο, κε βάζε ηηο αλσηέξσ ελδείμεηο, ην ηαηξηθφ θαη
λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαηέρνπλ έλα δσηηθήο ζεκαζίαο ξφιν ζηελ βνήζεηα ηνπ.
Δλ πξψηνηο ν λνζειεπηήο ή ν ηαηξφο ζα πξέπεη λα ζπδεηήζεη ηηο αλεζπρίεο ηνπ κε έλαλ πην
έκπεηξν ζπλάδειθν, έλαλ παηδίαηξν ηεο θνηλφηεηαο, έλαλ ζπλάδειθν ςπρηθήο πγείαο παηδηνχ θαη
εθήβνπ ή έλαλ επψλπκν ή νξηζκέλν επαγγεικαηία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ (NICE,
2009). Απηή ε πξαθηηθή απνηειεί ζεκαληηθή πξαθηηθή δηαρείξηζεο κηαο ζηξεζνγφλνπ
θαηάζηαζεο πνπ είλαη δχζθνιν λα αληηκεησπηζηεί αηνκηθά (Skarsaune & Bondas, 2016:Chihak,
2009).
πλάκα ε βάζε γηα ηελ εμέιημε θάζε ππφζεζεο θαθνπνίεζεο ηίζεηαη κε ηε ιήςε πιήξνπο
ηζηνξηθνχ θαη αληηθεηκεληθήο εμέηαζεο, πνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε επαηζζεζία θαη ελδηαθέξνλ
(Π). Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο ππνςηαζκνχ γηα ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ε θιηληθή εμέηαζε ζα
πξέπεη λα γίλεη κε ηξφπν κε ηξαπκαηηθφ γηα ην παηδί, απφ εμεηδηθεπκέλν θαη πεπεηξακέλν
πξνζσπηθφ (Lazoritz et al., 2010). Οη λνζειεπηέο κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα
ζπιιέμνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο θαθνπνίεζεο (Stavrianopoulos & Gourvelou, 2012).
ηελ θαηαγξαθή είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηαηεξνχληαη αθξηβή θαη ζχγρξνλα ζηνηρεία. Δίλαη
πηζαλφ απηά λα βνεζήζνπλ ζηε κειινληηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε ελδερφκελν δηθαζηήξην. Δπνκέλσο, ε αθξίβεηα θαη ε ιεπηνκέξεηα
είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ην επαγγεικαηηθφ θαη
πξνζσπηθφ θχξνο ηνπ λνζειεπηή (Taylor & Bradbury-Jones, 2015:Lazoritz et al., 2010). Κάζε
ηξαχκα ή ηαηξηθφ εχξεκα πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη κε πξνζνρή, λα κεηξηέηαη, λα θαηαγξάθεηαη, λα
απεηθνλίδεηαη ζε έλα δηάγξακκα ηνπ ζψκαηνο θαη λα θσηνγξαθίδεηαη κεηά απφ ζπγθαηάζεζε.
Θα πξέπεη αθφκε λα θαηαγξάθνληαη θαη λα ζεκεηψλνληαη ζε δηάγξακκα εθαηνζηηαίσλ ζέζεσλ
ην χςνο, ην βάξνο θαη ε πεξίκεηξνο ηεο θεθαιήο (φπνπ ρξεηάδεηαη). Παξάιιεια ζα πξέπεη λα
θαηαγξάθεηαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνχ θαη ησλ γνλέσλ, κηαο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο
νηθνγέλεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ κε ηπραίσλ ηξαπκαηηζκψλ. Όιεο νη
αλσηέξσ ζεκεηψζεηο ζα πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθέο, λα έρνπλ εκεξνκελία, ψξα θαη ππνγξαθή
ζε θάζε ζειίδα (Lissauer & Clayden, 2016: Magana & Kaufhold, 2018).
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ηελ πνξεία γηα ηε ζεξαπεία θαη ηε δηάγλσζε καδί κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ
ηξαπκάησλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ εμεηάζεηο αίκαηνο θαη αθηηλνγξαθίεο, ελψ θαηά πεξίπησζε
ζπζηήλεηαη ε αλάιπζε νχξσλ, νη θνιπηθέο/ πξσθηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη ε αμνληθή ηνκνγξαθία
(Luxner, 2011).
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηίζεηαη ή επηβεβαηψλεηαη ε ππνςία θαθνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην
λνκνζρέδην CAPTA γηα ηελ Πξφιεςε θαη ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Παηδηθήο Καθνπνίεζεο,
δειψλεηαη φηη ην πηζηνπνηεκέλν πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ νθείιεη λα αλαθέξεη ηελ παηδηθή
θαθνπνίεζε. Ο θάζε νξγαληζκφο δηαζέηεη ζπλήζσο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν
αλαθνξάο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο (Dewit, 2009), κε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη
εμνηθεησκέλνο ν εθάζηνηε λνζειεπηήο ή ηαηξφο. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο λνζειεπηέο θαη άιινπο
εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ν εξγνδφηεο κπνξεί λα έρεη κηα ζεζκηθή
πνιηηηθή πνπ ηεξείηαη θαηά ηελ αλαθνξά χπνπησλ γηα θαθνπνίεζε πεξηζηαηηθψλ (Magana &
Kaufhold, 2018:Lazoritz et al., 2010). Οη αλαθνξέο πάλησο ησλ λνζειεπηψλ, σο εληεηαικέλσλ
αλαθνξέσλ (mandated reporters), απνηεινχλ νπζηαζηηθή βάζε γηα ηελ εθθίλεζε έξεπλαο
πεξηζηαηηθνχ, απφ ηηο ππεξεζίεο παηδηθήο πξνζηαζίαο (Taylor & Bradbury-Jones, 2015).
Δπνκέλσο νθείινπλ λα είλαη ελήκεξνη επ’ απηνχ, σο ζεκαληηθνί ζχλδεζκνη ζηελ αζθάιεηα ησλ
παηδηψλ (Lazoritz et al., 2010).
Παξάιιεια ν λνζειεπηήο ή ν ηαηξφο ζα πξέπεη λα βεβαησζεί πσο πξαγκαηνπνίεζε θάζε
δπλαηή ελέξγεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην παηδί θαίλεηαη λα
ρξεηάδεηαη άκεζε πξνζηαζία γηα ηελ απνθπγή πεξεηαίξσ βιαβψλ, απηή ζα κπνξνχζε λα
πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν. Έηζη δίλεηαη παξάιιεια ε επθαηξία γηα
εξγαζηεξηαθφ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε απφ πεξηζζφηεξνπο εηδηθνχο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δίλεηαη
θαη ε δπλαηφηεηα παξαηήξεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο γνλέσλ θαη παηδηνχ ειεγρφκελν πεξηβάιινλ
(Reece, 2005). ηελ πεξίπησζε πνπ νη γνλείο δελ είλαη ζπλεξγάζηκνη θαη δεθηηθνί ζε απηή ηελ
πξννπηηθή απηφ ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί δηα λφκνπ (Lissauer & Clayden, 2016). Ζ αζηπλνκία
θαη νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα εηδνπνηεζνχλ άκεζα ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
ηξαπκαηηζκέλνπ παηδηνχ, φζν θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ππνινίπσλ αδειθψλ πνπ πηζαλψο
ππάξρνπλ ζην ζπίηη (Taylor & Bradbury-Jones, 2015).
Ζ εμέιημε ηεο ππφζεζεο θαθνπνίεζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ κηα πεπεηξακέλε
δηεπηζηεκνληθή νκάδα παξνρψλ πγείαο (Magana & Kaufhold, 2018). Γελ αξθεί κφλε ε
ιεπηνκεξήο ηαηξηθή θαη λνζειεπηηθή εθηίκεζε αιιά πξέπεη λα θιεζεί κηα ζπλάληεζε
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ζρεδηαζκνχ θαη ζηξαηεγηθήο θαη έπεηηα έλα ζπκβνχιην πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ, κε βάζε ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνπλ νη ηνπηθέο αξρέο. Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα απνηεινχληαη απφ
θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, επηζθέπηεο πγείαο αζηπλνκηθνχο, γεληθνχο ηαηξνχο, παηδίαηξνπο,
δάζθαινπο θαη δηθεγφξνπο. ην ζπκβνχιην ζπδεηηνχληαη ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπκβάληνο γηα ην
νπνίν ζπγθιήζεθε ην ζπκβνχιην θαη ην νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν ηνπ παηδηνχ. Με ηελ θαιή
επηθνηλσλία

θαη

εκπηζηνζχλε

ησλ

ζπκβαιιφκελσλ

επαγγεικαηηψλ

θξνληίδαο

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιφγεζε ηνπ ηξαπκαηηζκνχ θαη ζα απνθαζηζηεί (Lissauer & Clayden,
2016):
●

αλ θαη θάησ απφ πνηα θαηεγνξία ζα παξαζρεζεί ζην παηδί έλα πξφγξακκα πξνζηαζίαο.

●

αλ ρξεηάδεηαη λα γίλεη αίηεκα ζην Γηθαζηήξην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ.

●

ηη είδνπο παξαθνινχζεζε απαηηείηαη.

Γεληθά νη δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη εμαξηψληαη απφ ην εθάζηνηε πιαίζην. Ζ κφλε ζηάζε πνπ
δελ είλαη πνηέ απνδεθηή ζε πεξίπησζε ππνηηζέκελεο θαθνπνίεζεο παηδηνχ είλαη ε απνπζία
δξάζεο ( NICE, 2009). Παξφιν πνπ ε απνθπγή αλαθνξάο ελφο πεξηζηαηηθνχ κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε πνηληθέο θπξψζεηο, θαζψο θαη ζε θαηαγγειίεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη
παξάλνκεο πξαθηηθήο, αξθεηέο κειέηεο δείρλνπλ φηη πνιιέο πεξηπηψζεηο θαθνπνίεζεο δελ
αλαθέξνληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο (Taylor & Bradbury-Jones, 2015).
Ζ έξεπλα θαλεξψλεη πσο δηάθνξνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αλαθνξά,
ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ αληηιακβαλφκελε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο, ηελ έιιεηςε
ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο αλαθνξψλ (Ellington,
2017:Skarsaune & Bondas, 2016), ηνλ θφβν ηεο παξεξκελείαο ησλ πνιηηηζηηθψλ πξαθηηθψλ, ηηο
αλεζπρίεο γηα ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο, ηελ δηαηαξαρή κηαο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο
(Nayda, 2005), ηελ αλεζπρία γηα ηε πξνζσπηθή λνκηθή ζπλέπεηα θαη αλάκεημε ηνπ λνζειεπηή
θ.α.. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππνβάιιεηαη πάληα κηα έθζεζε ζηελ αξκφδηα αξρή φηαλ απαηηείηαη θαη
λα κελ ππνηίζεηαη φηη έρεη ήδε γίλεη θάπνηα. Πνιιέο αλαθνξέο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ελδέρεηαη
λα ζεκαίλνπλ φηη νη ππεξεζίεο πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ είλαη πην πηζαλφ λα δηεξεπλήζνπλ ή λα
ηεθκεξηψζνπλ κηα αλαθνξά θαθνπνίεζεο. Δπηπιένλ, νη αλαθνξέο απφ επαγγεικαηίεο πγείαο
είλαη πηζαλφηεξν λα ζεσξεζνχλ αιεζείο, απφ αληίζηνηρεο αλαθνξέο νηθνγελεηψλ, γεηηφλσλ θαη
άιισλ κειιψλ ηεο θνηλφηεηαο (Taylor & Bradbury-Jones, 2015).
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3. ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ
Σα παηδηά πνπ έρνπλ βηψζεη θαθνπνίεζε έρνπλ εθηεζεί ζε εμαηξεηηθά ςπρνπηεζηηθέο
θαηαζηάζεηο, πνπ «ηξαπκαηίδνπλ» ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαη ζσκαηηθή επεμία θαη
εθδειψλνληαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. Οη εθδειψζεηο ηνπ ηξαχκαηνο ρξεηάδνληαη νπζηαζηηθή
βνήζεηα κε ζπλερή ππνζηήξημε απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ θαη εηδηθή θξνληίδα απφ ηνπο
επαγγεικαηίεο πγείαο.
Ζ πιεηνςεθία ησλ επαγγεικαηηψλ, κεηαμχ απηψλ θαη νη λνζειεπηέο, ζπλήζσο εθθξάδνπλ
πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο εκθαλείο ζσκαηηθέο βιάβεο ησλ παηδηψλ (εθδνξέο, κψισπεο,
εγθαχκαηα, θαηάγκαηα), θαη φρη γηα εθείλεο πνπ πηζαλφλ πθίζηαληαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ θαη
ςπρνινγηθφ επίπεδν. Παξφιν πνπ νη λνζειεπηέο είλαη ζαθψο πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ νιηζηηθή
ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε, δελ εθπαηδεχνληαη ζρεηηθά κε ηηο παξεκβάζεηο θαη ηε λνζειεπηηθή
θξνληίδα πνπ ρξεηάδεηαη λα παξέρνπλ ζε παηδηά κε κεηαηξαπκαηηθέο εθδειψζεηο. Πηζαλφλ απηφ
λα ζπκβαίλεη επεηδή κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί πιάλα λνζειεπηηθήο θξνληίδαο παηδηψλ
κεηά απφ ηε βίσζε ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο. Δπαθφινπζν απηνχ είλαη γηα ηε θξνληίδα ησλ
παηδηψλ κε ―ηξαχκα‖ νη λνζειεπηέο λα αμηνπνηνχλ ηηο γεληθέο λνζειεπηηθέο αξρέο, ηηο γλψζεηο
ηεο λνζειεπηηθήο ςπρηθήο πγείαο, ηεο παηδηαηξηθήο θαη θνηλνηηθήο λνζειεπηηθήο (Οπδνχλε &
Ναθάθεο, 2013).
ηελ πεξίπησζε πνπ έλα παηδί κε «ηξαχκα» λνζειεχεηαη ρξεηάδεηαη πξνζσπηθή θαη ηδηαίηεξε
λνζειεπηηθή θξνληίδα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. Ζ ηδαληθφηεξε ζπλζήθε γηα ηελ παξνρή απηήο ηεο
εμαηνκηθεπκέλεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζα ήηαλ ε πξνζσπηθή αλάζεζή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλν
λνζειεπηή (πξνζσπηθφο λνζειεπηήο-―key nurse‖). Μνιαηαχηα, απηφο ν ηχπνο λνζειεπηηθήο
θξνληίδαο παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ κέζα ζην πιαίζην ησλ ππαξρφλησλ
λνζνθνκεηαθψλ ζπλζεθψλ, θαζφηη πξνυπνζέηεη επαξθή ζηειέρσζε ησλ παηδηαηξηθψλ,
παηδνςπρηαηξηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ δνκψλ. πλ ηνηο άιινηο απαηηείηαη ε επηθαηξνπνηεκέλε
γλψζε εμεηδηθεπκέλσλ λνζειεπηηθψλ εθαξκνγψλ θαη ησλ ζεξαπεπηηθψλ επηθνηλσληαθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο παηδηψλ (Leach, 2005).
Απφ ηε ζηηγκή πνπ γηα θάπνην παηδί ππάξμεη αλεζπρία θαθνπνίεζεο ν λνζειεπηήο, απφ ην
πφζην πνπ θαηέρεη, κπνξεί θαη πξέπεη λα δξάζεη ψζηε λα ψζηε λα πξνιάβεη ηηο κεηαηξαπκαηηθέο
εθδειψζεηο. Γη απηφ ην ιφγν πξέπεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, λα θαηαγξάςεη έλα ιεπηνκεξέο
ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ λα πξνβεί ζηελ λνζειεπηηθή εθηίκεζε θαη
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δηάγλσζε (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε νηθνγέλεηα ζε απηή). Με βάζε απηά ζα κπνξέζεη λα
δηακνξθψζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηηο θαηάιιειεο λνζειεπηηθέο
παξεκβάζεηο. Οη θχξηνη ζηφρνη θάζε ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο είηε αηνκηθήο είηε ζπιινγηθήο
πξνζπάζεηαο γηα ηε θξνληίδα ησλ θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ είλαη ε πξφιεςε ηεο
ζπκπησκαηνινγίαο ηνπ ηξαχκαηνο, ε δηαρείξηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ ηξαχκαηνο, ε
δηεπθφιπλζε θαη ε ελζάξξπλζε γηα επεμεξγαζία ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο κέζσ ηεο
απηνέθθξαζεο, θαζψο θαη δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ, κε
ζπλζήθεο θπζηνινγηθήο δσήο (Οπδνχλε & Ναθάθεο, 2013).
Έηζη ζηελ πεξίπησζε δηαηαξαρψλ χπλνπ σο κεηαηξαπκαηηθφ επαθφινπζν, ν λνζειεπηήο γηα
λα δηεπθνιχλεη ηνλ χπλν ηνπ παηδηνχ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο αληίζηνηρεο ηεο
αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. Δπνκέλσο έλαληη ηνπ θφβνπ θαη ηνπ άγρνπο θαηά ηελ ψξα ηνπ χπλνπ
κπνξεί λα θιείλεη ηελ εκέξα ζπδεηψληαο έλα επράξηζην πξφγξακκα γηα ηελ επφκελε κέξα.
Παξάιιεια είλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιίδεη ηελ αλάγθε γηα αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία,
ιέγνληάο ηνπ πσο ζα είλαη άκεζα δίπια ηνπ γηα νηηδήπνηε ρξεηαζηεί. Δθφζνλ ην παηδί έρεη κηθξή
ειηθία ν λνζειεπηήο παξακέλεη δίπια ηνπ ψζπνπ λα θνηκεζεί, δηαβάδνληάο ηνπ έλα αηζηφδνμν
παξακχζη κε αίζην ηέινο (Οπδνχλε & Ναθάθεο, 2013) .
Δπεηδή είλαη πνιχ ζχλεζεο γηα έλα θαθνπνηεκέλν παηδί λα δηαγλσζζεί κε πςειά επίπεδα
άγρνπο, πνπ ζπλδένληαη κε ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο θαη ηελ αλάθιεζή ηνπ, ζα πξέπεη λα
εθπαηδεπηεί ζηηο βαζηθέο ηερληθέο ραιάξσζεο (βαζηά θνηιηαθή αλαπλνή, ζεξαπεπηηθφο
νξακαηηζκφο, θαζνδεγνχκελε λνεξή απεηθφληζε θ.ά.) (Carole, 2011). Οη λνζειεπηηθέο
παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ έθθξαζε ζηνξγήο, ην παηρλίδη, ηελ έθθξαζε ησλ
αλεζπρηψλ ηνπ παηδηνχ, ηελ παηγληψδε εμνηθείσζε ηνπ παηδηνχ κε ηηο επεξρφκελεο ηαηξηθέο
δηαδηθαζίεο (Luxner, 2011). ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο ζπκβάιιεη θαη ε
γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε (CBT) απφ εθπαηδεπκέλν λνζειεπηή ςπρηθήο πγείαο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε λνζειεπηηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη θαη ηε δηαηαξαρή γνληθήο
ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο, ψζηε λα δνκεζεί έλα
πεξηβάιινλ πνπ λα παξέρεη αζθάιεηα, ζπλαηζζεκαηηθή δεζηαζηά θαη ζηαζεξφηεηα. Σηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο ρξεηάδεηαη λα γίλεη αμηνιφγεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην παηδί θαη λα
πξνζθεξζεί ζηνπο γνλείο/θξνληηζηέο θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη ζπκβνπιεπηηθή φζνλ αθνξά
ηνλ γνληθφ ηνπο ξφιν. Γηα ην ιφγν απηφ ζπρλά ζπζηήλεηαη ζεξαπεία κε ζθνπφ ηελ
ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ελδπλάκσζε, ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα ππνζηεξίδνπλ θαη
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λα θξνληίδνπλ νπζηαζηηθά ην ―ηξαπκαηηζκέλν‖ παηδί, αιιά θαη λα κπνξνχλ λα ηνπ παξέρνπλ
αζθαιέο πεξηβάιινλ (Luxner, 2011). Σέηνηα είλαη ε Θεξαπεία αιιειεπίδξαζεο γνληνχ θαη
παηδηνχ (parent– child interaction therapy (PCIT), ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ εμάιεηςε ησλ
ζθιεξψλ ζηξαηεγηθψλ πεηζαξρίαο ελψ παξάιιεια πξνσζεί ηε ρξήζε ζεηηθψλ γνληθψλ
ζπκπεξηθνξψλ (Ellington, 2017). Γεληθά επεηδή ε παηδηθή θαθνπνίεζε ζπκβαίλεη ζπρλφηεξα ζην
νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ε ζεξαπεία εμ’ νξηζκνχ πξέπεη λα αληηκεησπίδεη φρη κφλν ηηο αηνκηθέο
αλάγθεο ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ηε γνληθή θαη νηθνγελεηαθή δπζιεηηνπξγία (Humphreys &
Campbell, 2011).
Ζ κέζνδνο EMDR πξφθεηηαη γηα κηα ζεξαπεπηηθή ηερληθή, ε νπνία κέζσ θαηεπζπλφκελσλ
νθζαικηθψλ θηλήζεσλ βνεζά ηελ αλεθηή επεμεξγαζία ηνπ ηξαπκαηηθνχ κλεκνληθνχ πιηθνχ
(Οπδνχλε & Ναθάθεο, 2013).
Οπζηαζηηθή βνήζεηα ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ηξαχκαηνο έρεη απνδεηρζεί πσο
πξνζθέξεη ε γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία (CBT), εηδηθά ε εζηηαζκέλε ζην ηξαχκα
θαηεχζπλζή ηεο (Trauma-focused CBT). Με απηή ην παηδί βνεζηέηαη ζηελ επαλάθηεζε ηεο
αίζζεζεο απηνεθηίκεζεο, ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αλαθνχθηζεο
(Farniaet al., 2018). Δλ γέλεη ε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία, εθ’ φζνλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ έλα
εθπαηδεπκέλν λνζειεπηή ή θάπνηνλ εηδηθφ, κπνξεί λα βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά ζηε δηαρείξηζε
ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλεη ην ―ηξαπκαηηζκέλν‖ παηδί (Ellington, 2017).
Σέινο ζηελ πεξίπησζε επηζηξνθήο ελφο ―ηξαπκαηηζκέλνπ‖ παηδηνχ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, ζα
πξέπεη ν επαγγεικαηίαο πγείαο λα έρεη ελεκεξψζεη ηα ζεκαληηθά γηα ηε δσή ηνπ παηδηνχ
πξφζσπα γηα ηνλ ηξφπν

κε ηνλ νπνίν ελδείθλπηαη λα ηνπ ζπκπεξηθεξζνχλ (Οπδνχλε &

Ναθάθεο, 2013).
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φκσο φια ηα πξναλαθεξφκελα ζα πξέπεη ν λνζειεπηήο λα
δεκηνπξγήζεη ην θαηάιιειν ζεξαπεπηηθφ πεξηβάιινλ-πιαίζην.
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3.1. Θεξαπεπηηθό πιαίζην
Ζ δεκηνπξγία ζεξαπεπηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί ζεκέιην θάζε ζεξαπεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ,
κε ζηφρν ην παηδί πνπ λνζειεχεηαη λα αηζζάλεηαη πξσηίζησο αζθάιεηα θαη έπεηηα εκπηζηνζχλε,
απηνεθηίκεζε, εζηθή ππνζηήξημε, ςπρηθή άλεζε θαη πξνζηαζία. Απηφ ρηίδεηαη απφ ηε
ζπλαηζζεκαηηθή απνδνρή κέρξη θαη ηε κεξηκλά γηα ηελ ηξνθή ηνπ παηδηνχ θαη ηνλ χπλν. Σν
πξνθίι ηνπ λνζειεπηή, πνπ θξνληίδεη παηδηά κεηά απφ ηξαπκαηηθή εκπεηξία, ρξεηάδεηαη λα είλαη
ελφο ελήιηθα, πνπ κφλν θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ κπνξεί λα παξέρεη αζθάιεηα θαη λα δεκηνπξγεί
αηκφζθαηξα εκπηζηνζχλεο. Γηα λα δνκεζεί ε εκπηζηνζχλε, πξέπεη ν λνζειεπηήο λα εθδειψλεη
επαηζζεζία ζην παηδί. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην παηδί δελ επηζπκεί λα κηιήζεη γηα ηελ θαθνπνίεζε
απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη ζεβαζηφ. Σν παηδί ζα αλνηρζεί ζηνλ δηθφ ηνπ ρξφλν. εκαληηθή είλαη θαη
ε ρξήζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ αγγίγκαηνο. Σα παηδηά πνπ έρνπλ θαθνπνηεζεί πξέπεη λα γλσξίδνπλ
φηη νη επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη εθεί γηα λα ηα πξνζηαηεχζνπλ θαη λα ηα θξαηήζνπλ αζθαιή.
Μηθξέο θπζηθέο ρεηξνλνκίεο ελζπλαίζζεζεο, φπσο ην θξάηεκα ησλ ρεξηψλ θαη νη ειαθξηέο
αγθαιηέο (AMN Healthcare Education Services, 2013).
Σν παηδί ρξεηάδεηαη κηα πξνζέγγηζε κε ελζπλαίζζεζε θαη φρη ζπκπάζεηα (Lazoritz et al.,
2010). Ζ θαηαλφεζε θαη ε απνδνρή ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ παηδηνχ, ρσξίο εθδήισζε θξηηηθήο,
ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ζρέζεο ζεξαπεπηηθήο. Απηή ε ζηάζε βνεζά ζηε ζπλεξγαζία ηνπ
παηδηνχ, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηά ην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα,
παξέρνληάο ηνπ επθαηξίεο γηα έθθξαζε, ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ απνδέρεηαη ηηο εθδειψζεηο θαη
ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ (Leach, 2005).
Έλα αθφκε ζηνηρείν ζεξαπεπηηθνχ πιαηζίνπ είλαη ε παξνρή κέζσλ ιεθηηθνπνίεζεο θαη
έθθξαζεο ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπγθξνπζηαθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ηξαχκαηνο κέζα απφ
πξνζηηά ζην παηδί κέζα. Σέηνηα κέζα κπνξεί λα είλαη ε δσγξαθηθή (Katzetal., 2014), ην
νηθνγελεηαθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, αθεγεκαηηθή ζεξαπεία θαη αθήγεζε
απηνβηνγξαθηθήο κλήκεο. Πάληνηε κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ λνζειεπηή ην παηδί εθθξάδεη
απξνζπνίεηα ηηο ελδνςπρηθέο ζπγθξνχζεηο ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ιεηηνπξγψληαο
ζεξαπεπηηθά θαη αλαθνπθηζηηθά (O'Connor, 2016).
ε έλα ζεξαπεπηηθφ πεξηβάιινλ ην λνζειεπφκελν παηδί επηβάιιεηαη λα επηδέρεηαη
πξνεηνηκαζία γηα θάζε επαθφινπζε ηαηξηθή δηαδηθαζία, κε παξάιιειεο εμεγήζεηο γηα ηε
δηάξθεηά ηεο. Δπεηδή ήδε ππάξρεη βεβαξπκκέλε ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε
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ζην παηδί, ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ ζσκαηηθνχ πφλνπ κεηψλεη ε
επηβάξπλζε ηεο. Με ηε δηαρείξηζε ηνπ ζσκαηηθνχ πφλνπ απνθεχγεηαη ην ελδερφκελν νη
επψδπλεο εκπεηξίεο ηεο λνζειείαο λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπζζσξεπηηθά ζην ―ηξαχκα‖ ηνπ παηδηνχ
(Reece, 2005).
Σέινο είλαη ζεκαληηθφ νη λνζειεπηέο κε θάζε επθαηξία λα επηδηψθνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ
πξνζσπηθνχ δπλακηθνχ πνπ δηαζέηεη ην παηδί, ψζηε λα αλαθηήζεη ηελ ρακέλε ηνπ απηνεθηίκεζή.
ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα κπνξνχζε λα θαλεί ρξήζηκε ε αλάγλσζε παξακπζηψλ πνπ ην
πεξηερφκελφ ηνπο πξαγκαηεχεηαη ζέκαηα φπσο, φηη παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ είρε έλα παηδί ζην
ηέινο ηα θαηάθεξε. Έηζη ην παηδί κε ―ηξαχκα‖ κπνξεί κέζα απφ ήξσεο πνπ ζαπκάδεη λα
αλαπιαηζηψζεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαη λα πηζηέςεη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη εθινγηθεχνληαο
αθφκε θαη ηηο πιένλ νδπλεξέο θαηαζηάζεηο (Οπδνχλε & Ναθάθεο, 2013).
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Γ΄ ΜΔΡΟ
ΔΡΔΤΝΑ (ΝΔΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ)

Abstract 1
Factors that Influence Mandatory Child Abuse Reporting Attitudes of Pediatric Nurses in
Korea

PURPOSE: This study aimed to identify knowledge of child abuse, awareness of child abuse
reporting, factors that influence attitudes toward mandatory reporting, and professionalism
among a sample of pediatric nurses in Korea.
METHODS: One hundred sixteen pediatric nurses working at two hospitals in Korea took part in
the study and completed self-administered questionnaires. The data were analyzed using
descriptive statistics, t tests, analysis of variance, Pearson correlation coefficients, and
hierarchical regression analysis.
RESULTS: Knowledge of child abuse, awareness of child abuse reporting, and attitudes toward
mandatory reporting were low. Regarding nursing professionalism, social perceptions had the
lowest mean score and nursing autonomy had the highest mean score. Attitudes toward
mandatory reporting significantly correlated with professionalism. In the hierarchical regression
model, the influences of nursing autonomy and intentions to report child abuse on attitudes
toward mandatory reporting were statistically significant (F= 2.176 p=.013), explaining 32% of
variation in attitudes toward mandatory reporting.
CONCLUSION: The results of this study could be used to improve systems and policies
addressing child abuse and to further develop reporting procedures for identifying children at
risk of abuse, to ensure their protection as professional responsibility (Lee & Kim, 2018).
Πεξίιεςε
θνπφο: Ζ κειέηε απηή απνζθνπνχζε ζηνλ εληνπηζκφ ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή
θαθνπνίεζε, ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο, ηνπο
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε απέλαληη ζηελ ππνρξεσηηθή αλαθνξά θαη ηνλ
επαγγεικαηηζκφ κεηαμχ ελφο δείγκαηνο παηδηαηξηθψλ λνζειεπηψλ ζηελ Κνξέα.
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Μέζνδνη: Δθαηφλ δεθαέμη παηδηαηξηθνί λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε δχν λνζνθνκεία ζηελ
Κνξέα ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε θαη νινθιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγηα πνπ δηελήξγεζαλ κφλνη
ηνπο. Σα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, δνθηκέο t,
αλάιπζε

δηαθχκαλζεο,

ζπληειεζηέο

ζπζρέηηζεο

Pearson

θαη

αλάιπζε

ηεξαξρηθήο

παιηλδξφκεζεο.
Απνηειέζκαηα: Ζ γλψζε ηεο θαθνπνίεζεο παηδηψλ, ε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ηεο
παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη ε ζηάζε έλαληη ηεο ππνρξεσηηθήο αλαθνξάο ήηαλ ειιηπήο. Όζνλ
αθνξά ηνλ λνζειεπηηθφ επαγγεικαηηζκφ, νη θνηλσληθέο αληηιήςεηο είραλ ηε ρακειφηεξε κέζε
βαζκνινγία θαη ε λνζειεπηηθή απηνλνκία είρε ην πςειφηεξν κέζν φξν. Οη ζηάζεηο απέλαληη
ζηελ ππνρξεσηηθή αλαθνξά ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηνλ επαγγεικαηηζκφ. ην κνληέιν
ηεξαξρηθήο παιηλδξφκεζεο, νη επηδξάζεηο ηεο λνζειεπηηθήο απηνλνκίαο θαη νη πξνζέζεηο γηα
αλαθνξά θαθνπνίεζεο παηδηψλ ζηηο ζηάζεηο γηα ηελ ππνρξεσηηθή αλαθνξά ήηαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο (F = 2.176 p = .013), εμεγψληαο ην 32% ηεο κεηαβνιήο ησλ ζηάζεσλ έλαληη ηεο
ππνρξεσηηθήο αλαθνξάο.
πκπέξαζκα: Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε
βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ πνιηηηθψλ αληηκεηψπηζεο ηεο θαθνπνίεζεο παηδηψλ θαη γηα
ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ αλαθνξάο θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ δηαηξέρνπλ
θίλδπλν θαθνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ηνπο σο επαγγεικαηηθή
επζχλε

Abstract 2
Trauma-focused cognitive behavioral therapy a clinical trial to increase self-efficacy in
abused the primary school children
ΒACKGROUND: Child abuse and violence toward children has become a complex phenomenon
in nowadays societies leaving hurt children with numerous complications such as lowered
self-efficacy. Hence, this study was conducted to assess the effect of trauma-focused cognitive
behavioral therapy (TF-CBT) in physically abused children self-efficacy.
MATERIALS AND METHODS: This study was a randomized clinical trial. From this statistical
population of all abused children aged 9–12 in Kermanshah in 2016–2017, 40 were divided into
intervention and control groups randomly. Tools used in this study were Maurice self-efficacy
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questionnaire and child abuse questionnaire. Data analysis was done using Chi-square test,
paired t-test, and independent t-test.
RESULTS: It was revealed that the mean difference between two groups was not meaningful
before intervention. After TF-CBT in intervention group, self-efficacy mean scores of social
(17.95 vs. 24.20) and emotional (15.05 vs. 19.05) domains showed meaningful differences,
whereas academic self-efficacy mean score did not change significantly (14.10 vs. 14.65) (P <
0.086). In control group, social (16.20 vs. 15.55), emotional (13.90 vs. 14.35), and academic
(13.40 vs. 13.90) mean self-efficacy scores were not of significant difference (P > 0.001).
CONCLUSIONS: TF-CBT can be used as an appropriate therapy intervention to improve social
and emotional self-efficacy in abused children (Salemi et al., 2018).
Πεξίιεςε
Τπφβαζξν: Ζ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη ε βία απέλαληη ζηα παηδηά έρεη γίλεη έλα πνιχπινθν
θαηλφκελν ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο, αθήλνληαο πιεγσκέλα παηδηά κε πνιιέο επηπινθέο, φπσο ε
κεησκέλε απηνεθηίκεζε. Χο εθ ηνχηνπ, απηή ε κειέηε δηεμήρζε γηα λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηεο
εζηηαζκέλεο ζην ηξαχκα γλσζηηθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο (TF CBT) ζηελ απηνεθηίκεζε
ησλ ζσκαηηθά θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ.
Τιηθά θαη Μέζνδνη: Απηή ε κειέηε ήηαλ κηα ηπραηνπνηεκέλε θιηληθή δνθηκή. Απφ ην ζηαηηζηηθφ
πιεζπζκφ φισλ ησλ θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ ειηθίαο 9-12 εηψλ ζην Kermanshah ην 2016-2017,
40 ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε νκάδεο παξέκβαζεο θαη ειέγρνπ. Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ζε απηή ηε κειέηε ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ Maurice θαη ην
εξσηεκαηνιφγην θαθνπνίεζεο παηδηψλ. Ζ αλάιπζε δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηεηξαγσληθήο
δνθηκήο Chi, δεπγαξσκέλεο δνθηκήο t θαη αλεμάξηεηεο δνθηκήο t.
Απνηειέζκαηα: Γηαπηζηψζεθε φηη ε κέζε δηαθνξά κεηαμχ δχν νκάδσλ δελ ήηαλ ζεκαληηθή πξηλ
ηελ παξέκβαζε. Μεηά ηελ TF CBT ζηελ νκάδα παξέκβαζεο, νη ηηκέο ηεο απηνεθηίκεζεο ζηνλ
θνηλσληθφ (17,95 έλαληη 24,20) θαη ζπλαηζζεκαηηθφ (15,05 έλαληη 19,05) ηνκέα έδεημαλ
ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ελψ ε κέζε βαζκνινγία ηεο αθαδεκατθήο απηνεθηίκεζεο δελ άιιαμε
ζεκαληηθά (14,10 έλαληη 14,65) <0,086). ηελ νκάδα ειέγρνπ, νη θνηλσληθέο (16,20 έλαληη
15,55), νη ζπλαηζζεκαηηθέο (13,90 έλαληη 14,35) θαη νη αθαδεκατθέο (13,40 έλαληη 13,90) κέζεο
βαζκνινγίεο απηνεθηίκεζεο δελ ήηαλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο (P> 0,001).
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πκπεξάζκαηα: Σν TF CBT κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε
γηα ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο απηνεθηίκεζεο ζε παηδηά πνπ έρνπλ
θαθνπνηεζεί.

Abstract 3
How Do Nurses Keep Children Safe From Abuse and Neglect, and Does it Make a
Difference? A Scoping Review

OBJECTIVES: To explore the extent of child protection work performed by nurses and identify
which interventions hold the strongest evidence for future practice.
DESIGN: This scoping review was guided by Arksey and O'Malley's framework for scoping
reviews.
DATA SOURCES: Electronic databases (CINAHL, Medline, Scopus, Web of Science) and grey
literature were searched in August 2017. Further studies were identified through manual
literature searching.
RESULTS: Forty-one studies from seven countries met the inclusion criteria. The studies
showed nurses keep children safe primarily through the prevention of abuse (n = 32), but also
through detection of abuse (n = 1) and interventions to mitigate the effects of abuse (n = 8).
Nurses' specific interventions most frequently involved post-natal home visiting (n = 20), parent
education (n = 10) and assessment and care of children or adolescents following sexual abuse (n
= 4). The main findings showed that although nurses did have positive impacts upon some
measures of abuse and neglect, results were not consistent across studies. In addition, some
studies used indirect measures of abuse and neglect, which may not impact children's
experiences of abuse. It is difficult to extrapolate these findings to the broader nursing profession
as literature did not accurately represent the range of ways that nurses keep children safe from
abuse and neglect.
CONCLUSIONS: This review demonstrated nurses prevent, detect and respond to abuse and
neglect in many ways. However, given mixed evidence and absence of some nurse interventions
in the literature, further research is needed to represent the range of ways that nurses keep
children safe and determine their effectiveness(Lines, 2018).
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Πεξίιεςε
ηφρνη: Να δηεξεπλεζεί ην εχξνο ηνπ έξγνπ ηεο παηδηθήο πξνζηαζίαο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ
ηνπο λνζειεπηέο θαη λα πξνζδηνξηζηεί πνηεο παξεκβάζεηο θαηέρνπλ ηηο ηζρπξφηεξεο απνδείμεηο
γηα ηε κειινληηθή πξαθηηθή.
ρεδηαζκφο: Απηή ε αλαζθφπεζε θαζνδεγήζεθε απφ ην πιαίζην ησλ Arksey θαη O'Malley's.
Πεγέο δεδνκέλσλ: Οη ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ (CINAHL, Medline, Scopus, Web of
Science) θαη ε γθξίδα βηβιηνγξαθία αλαδεηήζεθαλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2017. Πεξαηηέξσ κειέηεο
εληνπίζηεθαλ κε ρεηξσλαθηηθή αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο.
Απνηειέζκαηα: αξάληα κία κειέηεο απφ επηά ρψξεο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα έληαμεο. Οη κειέηεο
έδεημαλ φηη νη λνζειεπηέο δηαηεξνχλ ηα παηδηά αζθαιή θπξίσο κέζσ ηεο πξφιεςεο ηεο
θαθνπνίεζεο (n = 32), αιιά επίζεο κέζσ ηεο αλίρλεπζεο ηεο θαθνπνίεζεο (n = 1) θαη ησλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θαθνπνίεζεο (n = 8). Οη εηδηθέο παξεκβάζεηο
ησλ λνζειεπηψλ αθνξνχζαλ ζπρλφηεξα ηελ θαη’ νίθνλ επίζθεςε κεηά ην ηνθεηφ (n = 20), ηελ
εθπαίδεπζε γνλέσλ (n = 10) θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη θξνληίδα παηδηψλ ή εθήβσλ κεηά απφ
ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε (n = 4). Σα βαζηθά επξήκαηα έδεημαλ φηη παξφιν πνπ νη λνζειεπηέο
είραλ ζεηηθέο επηδξάζεηο ζε νξηζκέλεο κεηξήζεηο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο, ηα
απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ζπλεπή κεηαμχ ησλ κειεηψλ. Δπηπιένλ, θάπνηεο κειέηεο
ρξεζηκνπνίεζαλ έκκεζα κέηξα θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο, ηα νπνία κπνξεί λα κελ
επεξεάδνπλ ηηο εκπεηξίεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο. Δίλαη δχζθνιν λα εμαρζνχλ απηά ηα επξήκαηα
ζην επξχηεξν λνζειεπηηθφ επάγγεικα, θαζψο ε βηβιηνγξαθία δελ αληηπξνζσπεχεη κε αθξίβεηα
ην θάζκα ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη λνζειεπηέο θξαηνχλ ηα παηδηά αζθαιή απφ
θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε.
πκπεξάζκαηα: Απηή ε επηζθφπεζε έδεημε φηη νη λνζειεπηέο πξνιακβάλνπλ, εληνπίδνπλ θαη
αληηκεησπίδνπλ ηελ θαθνπνίεζε θαη ηελ παξακέιεζε κε πνιινχο ηξφπνπο. Χζηφζν, δεδνκέλεο
ηεο κηθηήο ηεθκεξίσζεο θαη ηεο απνπζίαο νξηζκέλσλ παξεκβάζεσλ λνζειεπηψλ ζηε
βηβιηνγξαθία, ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα λα αληηπξνζσπεχζεη ην θάζκα ησλ ηξφπσλ κε
ηνπο νπνίνπο νη λνζειεπηέο θξαηνχλ ηα παηδηά αζθαιή θαη θαζνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά
ηνπο.
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Abstract 4
A study of child physical abuse
BACKGROUND: Child abuse − a form of family violence − is one of the major public health
issues with far-reaching effects and costs and have many implications on health policy and
prevention strategies.
OBJECTIVE: The aim of the study was to assess risk factors of child physical abuse among
school-aged children in the child’s background and family characteristics and to estimate its
psychiatric sequelae.
METHODS: The study was conducted in Maternity and Children Hospital, Al Medina (Al
Monawara), Kingdom of Saudi Arabia, on school-aged children referred from the committee
protection program from September 2012 to April 2015 using such some psychometric tests as
the Child Maltreatment Questionnaire, the Mini International Neuropsychiatric Interview for
children and adolescents (for major depressive episodes), Revised Behavior Problem Checklist,
and Copper Smith Self-Esteem Inventory.
RESULTS: Out of 186 students (age range between 12 and 16 years) 49.4% were the youngest
children, mainly boys (58%), 94% had good health, 70% were from large-sized families, and
51% of whose mothers and 54% of fathers were illiterate, and all these variables showed a
significant difference in both mild/moderate and severe child abuse. There were significant
associations between physical abuse and low selfesteem, major depressive episode, conduct
disorder, anxiety withdrawal, attention deficit hyperactivity disorder, and socialized aggression,
mainly with severe physical abuse.
CONCLUSION: Physical abuse is found in a significant proportion of children, mostly living in
largesized families, of illiterate unemployed parents. Furthermore, physical abuse is commonly
associated with low self-esteem, major depression episodes, conduct disorder, attention deficit
hyperactivity disorder, and socialized aggression (Elsaied & Alsehly, 2017).
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Πεξίιεςε
Ηζηνξηθφ: Ζ θαθνπνίεζε παηδηψλ - κηα κνξθή νηθνγελεηαθήο βίαο - είλαη έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα δεκφζηαο πγείαο κε εθηεηακέλεο επηπηψζεηο θαη θφζηνο θαη επεξεάδεη
ηελ πνιηηηθή γηα ηελ πγεία θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο.
θνπφο: θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ ε εθηίκεζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηεο ζσκαηηθήο
παηδηθήο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο, πνπ ππάξρνπλ ζην ηζηνξηθφ θαη ηα
νηθνγελεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ θαη ε εθηίκεζε ησλ ςπρηαηξηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ.
Αζζελείο θαη κέζνδνη: Ζ κειέηε δηεμήρζε ζην λνζνθνκείν κεηξφηεηαο θαη παηδηψλ AlMedina
(AlMonawara) ηνπ Βαζηιείνπ ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, πνπ
αλαθέξνληαη απφ ην πξφγξακκα πξνζηαζίαο επηηξνπψλ απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2012 έσο ηνλ
Απξίιην

ηνπ

2015.

Υξεζηκνπνηήζεθαλ

θάπνηεο

ςπρνκεηξηθέο

δνθηκαζίεο

φπσο

Σν

εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ θαθνκεηαρείξηζε παηδηψλ, ε ζχληνκε Γηεζλήο Νεπξνςπρηαηξηθή
ζπλέληεπμε γηα ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο (γηα κείδνλα θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα), ν
Αλαζεσξεκέλνο

Καηάινγνο

Διέγρνπ

Πξνβιεκάησλ πκπεξηθνξάο

θαη

ε απνγξαθή

απηνεθηίκεζεο ηνπ Copper Smith.
Απνηειέζκαηα: Απφ ηνπο 186 καζεηέο (ειηθίαο 12-16 εηψλ) ην 49,4% ήηαλ ηα κηθξφηεξα παηδηά,
θπξίσο αγφξηα (58%), ην 94% είραλ θαιή πγεία, ην 70% ήηαλ απφ κεγάιεο νηθνγέλεηεο θαη ην
51% ησλ κεηέξσλ θαη ην 54% ησλ παηέξσλ ήηαλ αλαιθάβεηνη. Όιεο απηέο νη κεηαβιεηέο
έδεημαλ ζεκαληηθή δηαθνξά ηφζν ζηελ ήπηα / κέηξηα φζν θαη ζηε ζνβαξή θαθνπνίεζε ησλ
παηδηψλ. Τπήξραλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο θαη ηεο ρακειήο
απηνεθηίκεζεο, ηνπ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ, ηεο δηαηαξαρήο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο
αγρσηηθήο απφζπξζεο, ηεο δηαηαξαρήο ππεξθηλεηηθφηεηαο ιφγσ έιιεηςεο πξνζνρήο θαη ηεο
θνηλσληθνπνηεκέλεο επηζεηηθφηεηαο, θπξίσο κε ζνβαξή ζσκαηηθή θαθνπνίεζε.
πκπέξαζκα: Ζ ζσκαηηθή θαθνπνίεζε παξαηεξείηαη ζε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ παηδηψλ,
πνπ δνπλ θπξίσο ζε κεγάιεο νηθνγέλεηεο, ησλ αλαιθάβεησλ αλέξγσλ γνλέσλ. Δπηπιένλ, ε
ζσκαηηθή θαθνπνίεζε ζπζρεηίδεηαη ζπλήζσο κε ρακειή απηνεθηίκεζε, επεηζφδηα κείδνλνο
θαηάζιηςεο, δηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο, δηαηαξαρή ππεξθηλεηηθφηεηαο έιιεηςεο πξνζνρήο θαη
θνηλσληθή επηζεηηθφηεηα.
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Abstract 5
Implementation of a comprehensive program to improve child physical abuse screening
and detection in the emergency department

INTRODUCTION: Children often present to the emergency department for treatment of abuserelated injuries. ED providers—including emergency nurses—do not consistently screen children
for abuse, which may allow abuse to go undetected and increases the risk for reinjury and death.
ED providers frequently cite lack of knowledge or confidence in screening for and detecting
child abuse. The purpose of this quality improvement project was to implement an
evidencebased screening program that included provider education on child physical abuse, a
systematic screening protocol, and use of the validated Escape Instrument.
METHODS: A pre-test/post-test design was used to measure the effect of a 20-minute
educational session on ED provider knowledge and confidence in screening for and recognizing
child physical abuse. Diagnostic codes for child physical abuse were analyzed for a 30-day
period before and after implementation of the screening protocol. A final survey was
administered 4 months after project implementation to evaluate the impact of the screening
program.
RESULTS: There were significant increases in provider knowledge and confidence scores for
child physical abuse screening and recognition (P b .001). There was no difference in providers’
diagnostic coding of child physical abuse. The educational session and Escape Instrument were
the most reported screening facilitators, and transition to a new electronic health system was the
most reported barrier.
DISCUSSION: The results of this project support comprehensive screening programs to improve
ED provider knowledge and confidence in screening for and recognizing child physical abuse.
Future research should focus on the impact of screening on the diagnosis and treatment of child
physical abuse (Carson, 2018).
Πεξίιεςε
Δηζαγσγή: Σα παηδηά ζπρλά παξνπζηάδνληαη ζην ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ γηα ηε
ζεξαπεία ηξαπκαηηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαθνπνίεζε. Οη πάξνρνη ησλ επεηγφλησλ 62

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνζειεπηψλ - δελ παξαθνινπζνχλ ζπλεπψο ηα παηδηά γηα
θαθνπνίεζε, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επηηξέςεη ζηελ θαθνπνίεζε λα κελ εληνπηζηεί θαη απμάλεη
ηνλ θίλδπλν γηα λέν ηξαπκαηηζκφ θαη ζάλαην. Οη πάξνρνη επείγνπζαο θξνληίδαο αλαθέξνπλ
ζπρλά ηελ έιιεηςε γλψζεο ή απηνπεπνίεζεζεο ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλίρλεπζε ηεο
θαθνπνίεζεο παηδηψλ. θνπφο απηνχ ηνπ έξγνπ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ήηαλ ε πινπνίεζε ελφο
πξνγξάκκαηνο αλίρλεπζεο, βαζηζκέλνπ ζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηειάκβαλε ηελ
εθπαίδεπζε ηνπ παξφρνπ ζρεηηθά κε ηε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε παηδηψλ, έλα ζπζηεκαηηθφ
πξσηφθνιιν αλίρλεπζεο θαη ηε ρξήζε ηνπ επηθπξσκέλνπ εξγαιείνπ Escape.
Μέζνδνη: Έλαο ζρεδηαζκφο πξηλ απφ/ κεηά απφ ηε δνθηκή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα κεηξεζεί ε
επίδξαζε κηαο 20 ιεπηήο εθπαηδεπηηθήο ζπλεδξίαο ζηελ γλψζε θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ
παξφρνπ επείγνπζαο θξνληίδαο ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο
ησλ παηδηψλ. Οη δηαγλσζηηθνί θψδηθεο γηα ζσκαηηθή θαθνπνίεζε παηδηψλ αλαιχζεθαλ γηα
πεξίνδν 30 εκεξψλ πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ ειέγρνπ. Μηα ηειηθή έξεπλα
δηεμήρζε 4 κήλεο κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ γηα λα αμηνινγεζεί ν αληίθηππνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ.
Απνηειέζκαηα: Τπήξμαλ ζεκαληηθέο απμήζεηο ζηηο βαζκνινγίεο γλψζεο ηνπ παξφρνπ θαη
απηνπεπνίζεζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ (P b
.001). Γελ ππήξρε δηαθνξά ζηε δηαγλσζηηθή θσδηθνπνίεζε ησλ παξφρσλ γηα ηε ζσκαηηθή
παηδηθή θαθνπνίεζε. Ζ εθπαηδεπηηθή ζπλεδξία θαη ην εξγαιείν Escape ήηαλ νη πεξηζζφηεξν
αλαθεξζείζεο δηεπθνιχλζεηο εληνπηζκνχ θαη ε κεηάβαζε ζε έλα λέν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα
πγείαο ήηαλ ην πην αλαθεξκέλν εκπφδην.
πδήηεζε: Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνζηεξίδνπλ νινθιεξσκέλα
πξνγξάκκαηα εληνπηζκνχ γηα ηε βειηίσζε ηεο γλψζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ παξφρσλ
επείγνπζαο θξνληίδαο ζηνλ έιεγρν θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζσκαηηθήο παηδηθήο θαθνπνίεζεο. Ζ
κειινληηθή έξεπλα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ επίδξαζε ηεο αλίρλεπζεο ζηε δηάγλσζε θαη ηε
ζεξαπεία ηεο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ.
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Abstract 6
The Prevention of Child Maltreatment through the Nurse Family Partnership Program:
Mediating Effects in a Long-Term Follow-Up Study

We examine maternal life-course mediators of the impact of a nurse home visitation program on
reducing child maltreatment among participants in the Elmira trial of the Nurse Family
Partnership program from the first child’s birth through age 15. For women having experienced
low to moderate levels of domestic violence, program effects on the number of confirmed
maltreatment reports were mediated by reductions in numbers of subsequent children born to
mothers and their reported use of public assistance. Together, the two mediators explained nearly
one half of the total effect of nurse home visiting on child maltreatment. The long-term success
of this program on reducing child maltreatment can be explained, at least in part, by its positive
effect on pregnancy planning and economic self-sufficiency (Eckenrode et al., 2016).
Πεξίιεςε
Δμεηάδνπκε ηνπο κεζνιαβεηέο κεηξηθήο θαζνδήγεζεο σο πξνο ηελ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαη΄νίθνλ επίζθεςεο λνζειεπηψλ, ζηε κείσζε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο κεηαμχ ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηε δίθε Elmira, ηνπ πξνγξάκκαηνο πλεξγαζίαο Ννζειεπηψλ-νηθνγελεηψλ,
απφ ηε γέλλεζε ηνπ πξψηνπ παηδηνχ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 15. Γηα ηηο γπλαίθεο πνπ παξνπζίαζαλ
ρακειά έσο κέηξηα επίπεδα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, νη επηδξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνλ
αξηζκφ ησλ επηβεβαησκέλσλ αλαθνξψλ θαθνπνίεζεο δηακνξθψλνληαλ απφ ηε κεηψζεηο ζηνπο
αξηζκνχο ησλ παηδηψλ πνπ γελλήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα απφ ηηο κεηέξεο θαη ηεο αλαθεξφκελεο
ρξήζεο δεκφζηαο βνήζεηαο. Μαδί, νη δχν δηακεζνιαβεηέο εμήγεζαλ ζρεδφλ ην ήκηζπ ηνπ
ζπλνιηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο επηζθέςεσο λνζνθφκνπ ζην ζπίηη γηα θαθνπνίεζε παηδηψλ. Ζ
καθξνπξφζεζκε επηηπρία απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε κείσζε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο
κπνξεί λα εμεγεζεί, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, απφ ηε ζεηηθή ηνπ επίδξαζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ
ηεο εγθπκνζχλεο θαη ζηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα.

64

Abstract 7
Association Between Childhood Abuse and Psychiatric Morbidities Among Hospitalized
Patients

BACKGROUND: Childhood abuse has been linked with increased risk of adult psychiatric
disorders including major depression, substance abuse, anxiety disorders, posttraumatic stress
disorder, and personality disorders. However, only a few from India attempted to study
long-term consequences of childhood abuse. Our study aimed to understand the role of physical,
sexual, and emotional abuse along with psychiatric co-morbidities in hospitalized patients.
MATERIALS AND METHODS: Patients admitted to psychiatric inpatient services in the age
group of 14–45 years for the 1st time were evaluated for a history of physical, sexual, and
emotional abuse on the basis of retrospective chart review. Semi-structured Performa was used to
evaluate the patient with a history of child abuse, and they were diagnosed according to
International Classification of Diseases-10 diagnostic criteria.
RESULT: The prevalence of child abuse in our inpatient services was 43.29%; emotional abuse
(61.9%) was most commonly reported among patient followed by physical (21.43%) and sexual
abuse (16.67%). We observed a significant difference in terms of length of hospital stay between
abuse (10.29 ± 6.01 days) and nonabuse group (5.90 ± 2.43 days) (t = 4.902, df = 95, P <
0.0001). The boys experienced physical abuse at a younger age (7.43 ± 2.50 years) than girls
(13.50 ± 0.70 years). The sexual abuse and emotional abuse were reported at a younger age in
girls than boys. We found high prevalence of substance use disorders (40.47%), psychosis
(19.04%), and mood disorder (28.57%) among abuse group.
CONCLUSIONS: The study findings highlight the developing importance of the different forms
of abuse on adult psychiatric diagnosis in India. The abused patients are at high risk of the
development of psychiatric disorder than the nonabuse group. The increased length of
hospitalization among abused group reflects severity and complexity of child abuse. The early
detection of social factors contributing to child abuse may be helpful in the prevention of child
abuse. Further research is warranted in longitudinal prospective for better understanding the
impact of child abuse on psychiatric diagnosis in Indian settings (Mishra, 2016).
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Πεξίιεςε
Τπφβαζξν: Ζ θαθνπνίεζε ζηελ παηδηθή ειηθία έρεη ζπλδεζεί κε απμεκέλν θίλδπλν ςπρηαηξηθψλ
δηαηαξαρψλ ελειίθσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο, θαηάρξεζεο νπζηψλ,
δηαηαξαρψλ άγρνπο, δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο θαη δηαηαξαρψλ πξνζσπηθφηεηαο.
Χζηφζν, κφλν ιίγνη απφ ηελ Ηλδία πξνζπάζεζαλ λα κειεηήζνπλ ηηο καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο
ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο. Ζ κειέηε καο απνζθνπνχζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο
ζσκαηηθήο, ζεμνπαιηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θαθνπνίεζεο θαζψο θαη ησλ ςπρηαηξηθψλ
ζπκπησκάησλ ζε λνζειεπφκελνπο αζζελείο.
Τιηθφ θαη Μέζνδνη: Οη αζζελείο πνπ έγηλαλ δεθηνί ζε ςπρηαηξηθέο λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο
ζηελ ειηθηαθή νκάδα 14-45 εηψλ γηα πξψηε θνξά, αμηνινγήζεθαλ γηα ηζηνξηθφ θπζηθήο,
ζεμνπαιηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θαθνπνίεζεο βάζεη αλαδξνκηθήο αλαιπηηθήο επηζθφπεζεο. Ζ
εκη-δνκεκέλε Performa (ηξφπνο εθηέιεζεο/εθαξκνγεο) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε
ηνπ αζζελνχο κε ηζηνξηθφ παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη δηαγλψζηεθαλ, ζχκθσλα κε ηε Γηεζλή
Σαμηλφκεζε Νφζσλ, 10 δηαγλσζηηθά θξηηήξηα.
Απνηέιεζκα: Ο επηπνιαζκφο ηεο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ ζηηο ππεξεζίεο εζσηεξηθψλ
αζζελψλ ήηαλ 43,29%. ε ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε (61,9%) αλαθέξζεθε ζπρλφηεξα κεηαμχ
ησλ αζζελψλ, αθνινπζνχκελε απφ ζσκαηηθή (21,43%) θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε (16,67%).
Γηαπηζηψζακε κηα ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηε δηάξθεηα δηακνλήο ζην λνζνθνκείν κεηαμχ
ηεο θαθνπνηεκέλεο (10,29 ± 6,01 εκέξεο) θαη ηεο κε θαθνπνηεκέλεο νκάδαο (5,90 ± 2,43
εκέξεο) (t = 4,902, df = 95, Ρ <0,0001). Σα αγφξηα βίσζαλ ζσκαηηθή θαθνπνίεζε ζε λεφηεξε
ειηθία (7,43 ± 2,50 έηε) απφ ηα θνξίηζηα (13,50 ± 0,70 έηε). Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη ε
ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε αλαθέξζεθαλ ζε λεφηεξε ειηθία ζηα θνξίηζηα απ’ φηη ζηα αγφξηα.
Βξήθακε πςειή επηθξάηεζε ησλ δηαηαξαρψλ ρξήζεο νπζηψλ (40,47%), ςχρσζε (19,04%) θαη
δηαηαξαρή δηάζεζεο (28,57%) ζηελ θαθνπνηεκέλε νκάδα.
πκπεξάζκαηα: Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο ππνγξακκίδνπλ ηελ αλαπηπζζφκελε ζεκαζία ησλ
δηαθφξσλ κνξθψλ θαθνπνίεζεο ζηελ ςπρηαηξηθή δηάγλσζε ελειίθσλ ζηελ Ηλδία. Οη
θαθνπνηεκέλνη αζζελείο δηαηξέρνπλ πςειφ θίλδπλν εκθάληζεο ςπρηαηξηθήο δηαηαξαρήο ζε
ζρέζε κε ηελ κε θαθνπνηεκέλε νκάδα. Ζ απμεκέλε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ζην λνζνθνκείν
κεηαμχ ηεο θαθνπνηεκέλεο νκάδαο αληηθαηνπηξίδεη ηε ζνβαξφηεηα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο
θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ. Ζ έγθαηξε αλίρλεπζε ησλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ
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ζηελ θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξφιεςε ηεο θαθνπνίεζεο ηνπο.
Πεξαηηέξσ έξεπλα είλαη εγγπεκέλε ζε δηαρξνληθή πξννπηηθή γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ
αληίθηππνπ ηεο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ ζηελ ςπρηαηξηθή δηάγλσζε ζε ηλδηθά δεδνκέλα.

Abstract 8
Challenges of reporting child abuse by healthcare professionals: A narrative review
Child abuse is one of the most challenging social problems worldwide. Failure to report child
abuse may lead to the aggravation of the situation and increase the probability of further abuses.
This study aimed to determine the challenges of child abuse reports by healthcare professionals.
This narrative review study was conducted through searching the databases such as Google
Scholar, PubMed, Web of Science, Scopus, and ProQuest. The inclusion criterion was studies in
Persian and English languages which published in scientific journals between 1978 and 2017 and
also refer to reporting child maltreatment. Studies which, despite referring to a child abuse, did
not refer to the barriers to the reporting of child abuse were discarded from further analysis. 56
papers were used to write the present paper. The results of this study organized into four
categories: individual barriers (knowledge of healthcare professionals, their attitudes and beliefs,
their inadequate experiences, and uncertainty of the diagnosis), interpersonal barriers (fear of
disconnecting therapeutic relationships and violation of privacy and secrecy principles),
organizational barriers (poor communication and weak legal processes for reporting), and
situational barriers (victims’ characteristics and available evidence). Given the reporting of child
abuse by healthcare professionals is affected by multiple factors such as individual,
interpersonal, organizational, and situational factors, so considering a comprehensive and
collaborative program for this public problem in all levels is important (Azizi & Shahhosseini,
2017) .
Πεξίιεςε
Ζ θαθνπνίεζε παηδηψλ είλαη έλα απφ ηα πην απαηηεηηθά θνηλσληθά πξνβιήκαηα παγθνζκίσο. Ζ
κε αλαθνξά ηεο θαθνπνίεζεο παηδηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη
λα απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα πεξαηηέξσ θαθνπνηήζεσλ. Ζ κειέηε απηή ζηφρεπε ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνθιήζεσλ ζηηο θαηαγγειίεο θαθνπνίεζεο παηδηψλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο
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ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο. Απηή ε κειέηε αθεγεκαηηθή αλαζθφπεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ
αλαδήηεζεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ φπσο ην Google Scholar, ην PubMed, ην Web of Science, ην
Scopus θαη ην ProQuest. Σν θξηηήξην ζπκπεξίιεςεο ήηαλ νη κειέηεο ζε πεξζηθή θαη αγγιηθή
γιψζζα, νη νπνίεο δεκνζηεχζεθαλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κεηαμχ 1978 θαη 2017 θαη επίζεο
κηινχλ γηα ηελ θαηαγγειία ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο. Μειέηεο νη νπνίεο, παξά ηελ αλαθνξά ζε
θαθνπνίεζε παηδηψλ, δελ αλέθεξαλ ηα εκπφδηα ζηελ θαηαγγειία ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο
απνξξίθζεθαλ απφ πεξαηηέξσ αλάιπζε. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 56 έγγξαθα γηα ηε ζχληαμε ηνπ
παξφληνο εγγξάθνπ. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο νξγαλψζεθαλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο:
αηνκηθά εκπφδηα (γλψζε ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, ζπκπεξηθνξέο θαη
πεπνηζήζεηο, αλεπαξθείο εκπεηξίεο θαη αβεβαηφηεηα ηεο δηάγλσζεο), δηαπξνζσπηθά εκπφδηα
(θφβνο απνζχλδεζεο ησλ ζεξαπεπηηθψλ ζρέζεσλ θαη παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ηδησηηθήο δσήο
θαη ηνπ απνξξήηνπ), νξγαλσηηθά εκπφδηα (θαθή επηθνηλσλία θαη αδχλακεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο
γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ) θαη πεξηπησζηαθά εκπφδηα (ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκάησλ θαη
δηαζέζηκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία). Γεδνκέλνπ φηη νη θαηαγγειίεο γηα θαθνπνίεζε παηδηψλ απφ
ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο επεξεάδνληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο αηνκηθνχο,
δηαπξνζσπηθνχο, νξγαλσηηθνχο θαη πεξηζηαζηαθνχο παξάγνληεο. Δίλαη ινηπφλ ζεκαληηθφ λα
εμεηάζνπκε έλα ζπλεθηηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ πξφγξακκα γηα απηφ ην δεκφζην πξφβιεκα ζε φια
ηα επίπεδα.

Abstract 9
Updated Guidelines for the Medical Assessment and Care of Children Who May Have
Been Sexually Abused
The medical evaluation is an important part of the clinical and legal process when child sexual
abuse is suspected. Practitioners who examine children need to be up to date on current
recommendations regarding when, how, and by whom these evaluations should be conducted, as
well as how the medical findings should be interpreted. A previously published article on
guidelines for medical care for sexually abused children has been widely used by physicians,
nurses, and nurse practitioners to inform practice guidelines in this field. Since 2007, when the
article was published, new research has suggested changes in some of the guidelines and in the
table that lists medical and laboratory findings in children evaluated for suspected sexual abuse
and suggests how these findings should be interpreted with respect to sexual abuse. A group of
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specialists in child abuse pediatrics met in person and via online communication from 2011
through 2014 to review published research as well as recommendations from the Centers for
Disease Control and Prevention and the American Academy of Pediatrics and to reach consensus
on if and how the guidelines and approach to interpretation table should be updated. The
revisions are based, when possible, on data from well-designed, unbiased studies published in
high-ranking, peer-reviewed, scientific journals that were reviewed and vetted by the authors.
When such studies were not available, recommendations were based on expert consensus
(Adams et al., 2016).
Πεξίιεςε
Ζ ηαηξηθή αμηνιφγεζε απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θιηληθήο θαη λνκηθήο δηαδηθαζίαο φηαλ
ππάξρεη ππνςία γηα ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηψλ. Οη αζθνχκελνη πνπ εμεηάδνπλ ηα παηδηά
πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ην πφηε, πψο θαη απφ
πνηνλ πξέπεη λα δηεμάγνληαη απηέο νη αμηνινγήζεηο, θαζψο θαη πψο πξέπεη λα εξκελεχνληαη ηα
ηαηξηθά επξήκαηα.
Έλα πξνεγνπκέλσο δεκνζηεπκέλν άξζξν ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ηαηξηθή
πεξίζαιςε ζεμνπαιηθά θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο απφ ηαηξνχο,
λνζειεπηέο θαη επαγγεικαηίεο ηνπ λνζειεπηηθνχ ηνκέα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πξαθηηθψλ
θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ζηνλ ηνκέα απηφ. Απφ ην 2007, φηαλ δεκνζηεχζεθε ην άξζξν, λέεο
έξεπλεο πξφηεηλαλ αιιαγέο ζε νξηζκέλεο απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ζηνλ πίλαθα πνπ
απαξηζκεί ηαηξηθά θαη εξγαζηεξηαθά επξήκαηα ζε παηδηά, πνπ αμηνινγνχληαη γηα ππνςίεο
ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. πλάκα ππνδεηθλχεη ην πψο απηά ηα επξήκαηα πξέπεη λα
εξκελεπζνχλ κε ζεβαζκφ ζηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. Έλα ζχλνιν εηδηθψλ ζηελ παηδηαηξηθή
ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο ζπλαληήζεθαλ απηνπξνζψπσο θαη κέζσ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο
απφ ην 2011 έσο ην 2014, γηα λα αλαζεσξήζνπλ ηε δεκνζηεπκέλε έξεπλα θαζψο θαη ηηο
ζπζηάζεηο ηνπ Κέληξσλ Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ θαη ηεο Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο
Παηδηαηξηθήο.
θνπφο ήηαλ λα επηηεπρζεί ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ην αλ θαη πψο νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ε
πξνζέγγηζε ηνπ πίλαθα εξκελείαο πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη. Οη αλαζεσξήζεηο βαζίδνληαη, φηαλ
είλαη δπλαηφλ, ζε δεδνκέλα απφ θαιά ζρεδηαζκέλεο, ακεξφιεπηεο κειέηεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζε
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επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πςεινχ επηπέδνπ, ηα νπνία αλαζεσξήζεθαλ θαη εμεηάζηεθαλ απφ ηνπο
ζπγγξαθείο. Όηαλ ηέηνηεο κειέηεο δελ ήηαλ δηαζέζηκεο, νη αλαθνξέο βαζίζηεθαλ ζηε ζπλαίλεζε
ησλ εηδηθψλ.

Abstract 10
Integrative review: nurses’ roles and experiences in keeping children safe
AIM: To identify nurses’ role and experiences of keeping children safe.
BACKGROUND: Approaches to preventing, identifying and responding to child abuse and
neglect have moved towards a multidisciplinary approach where all professionals are expected to
contribute to the goal of keeping children safe. Frequently in contact with children and families,
nurses well positioned to contribute to keeping children safe from abuse and neglect. Much has
been published around nurses’ experiences of their role in keeping children safe but this
literature has not yet been synthesised to determine the challenges and potential scope of this
role.
DESIGN: Integrative review following an Integrative Review framework.
DATA SOURCES: Studies were identified through a search of the electronic databases
CINAHL, Medline, Web of Science, Scopus and Informit to identify literature published
between 2005 - 2015.
REVIEW METHODS: All the studies were critically appraised for methodological quality using
the Critical Skills Appraisal Program. Data from each study was extracted and categorised
according to the review aims and the study’s major findings.
RESULTS: Inclusion criteria were met in 60 studies. Three main findings were identified
including nurses’ insufficient knowledge, need for validation and improved communication and
balancing surveillance and support for vulnerable families.
CONCLUSIONS: urses have many roles and experiences in keeping children safe but often felt
they did not have the knowledge, skills and support to take action in this area. Further research is
needed to understand why nurses feel inadequate and disempowered to advocate and intervene
on the behalf of children at risk of abuse or neglect (Lauren, 2016).
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Πεξίιεςε
θνπφο: Να πξνζδηνξηζηεί ν ξφινο θαη νη εκπεηξίεο ησλ λνζειεπηψλ γηα ηε δηαθχιαμε ηεο
αζθάιεηαο ησλ παηδηψλ
Τπφβαζξν: Οη πξνζεγγίζεηο γηα ηελ πξφιεςε, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
θαθνπνίεζεο θαη ηεο παξακέιεζεο ησλ παηδηψλ έρνπλ θηλεζεί πξνο κηα δηεπηζηεκνληθή
πξνζέγγηζε, φπνπ φινη νη επαγγεικαηίεο αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζην ζηφρν ηεο δηαθχιαμεο
ησλ παηδηψλ. Έρνληαο ζπρλή επαθή κε παηδηά θαη νηθνγέλεηεο, νη λνζειεπηέο πνπ είλαη ζσζηά
ηνπνζεηεκέλνη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ θαθνπνίεζε θαη
παξακέιεζε. Έρνπλ δεκνζηεπζεί πνιιά ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ησλ λνζειεπηψλ φζνλ αθνξά
ην ξφιν ηνπο ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ, αιιά απηή ε βηβιηνγξαθία δελ έρεη αθφκε ζπληαρζεί,
ψζηε λα πξνζδηνξίζεη ηηο πξνθιήζεηο θαη ην πηζαλφ πεδίν εθαξκνγήο απηνχ ηνπ ξφινπ.
ρεδηαζκφο: Οινθιεξσκέλε επηζθφπεζε κεηά απφ έλα πιαίζην νινθιεξσκέλεο αλαζεψξεζεο.
Πεγέο δεδνκέλσλ: Οη κειέηεο εληνπίζηεθαλ κέζσ αλαδήηεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ βάζεσλ
δεδνκέλσλ CINAHL, Medline, Web of Science, Scopus θαη Informit γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο
βηβιηνγξαθίαο πνπ δεκνζηεχηεθε κεηαμχ ηνπ 2005 θαη ηνπ 2015.
Μέζνδνη αλαζθφπεζεο: Όιεο νη κειέηεο αμηνινγήζεθαλ θξηηηθά γηα κεζνδνινγηθή πνηφηεηα
ρξεζηκνπνηψληαο ην Πξφγξακκα Αμηνιφγεζεο Κξίζηκσλ Γεμηνηήησλ. Σα δεδνκέλα απφ θάζε
κειέηε εμήρζεζαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο αλαζθφπεζεο θαη ηα θχξηα
επξήκαηα ηεο κειέηεο.
Απνηειέζκαηα: Δμεηάζηεθαλ θξηηήξηα ζπκπεξίιεςεο ζε 60 κειέηεο. Γηαπηζηψζεθαλ ηξία
βαζηθά επξήκαηα, πεξηιακβάλνληαο ηελ αλεπάξθεηα ησλ γλψζεσλ ησλ λνζειεπηψλ, ηελ αλάγθε
επηθπξσκέλεο θαη βειηησκέλεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο επηηήξεζεο θαη ηεο
ππνζηήξημεο ησλ επάισησλ νηθνγελεηψλ.
πκπεξάζκαηα: Οη λνζειεπηέο έρνπλ πνιινχο ξφινπο θαη εκπεηξίεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
παηδηψλ αιιά ζπρλά αηζζάλνληαη φηη δελ έρνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ ππνζηήξημε
γηα λα αλαιάβνπλ δξάζε ζηνλ ηνκέα απηφ. Απαηηνχληαη πεξαηηέξσ έξεπλεο γηα λα θαηαλνεζεί
γηαηί νη λνζειεπηέο αηζζάλνληαη αλεπαξθείο θαη δελ κπνξνχλ λα ζπλεγνξήζνπλ θαη λα
παξέκβνπλ ππέξ ησλ παηδηψλ πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν θαθνπνίεζεο ή παξακέιεζεο.
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Abstract 11
History, injury, and psychosocial risk factor commonalities among cases of fatal and nearfatal physical child abuse

Failure to recognize child maltreatment results in chronic exposure to high-risk environments
where re-injury or death may occur. We analyzed a series (n = 20) of fatal (n = 10) and nearfatal
(n = 10) physical child abuse cases from the Commonwealth of Kentucky to identify
commonalities and determine whether indicators of maltreatment were present prior to the child's
fatal or near-fatal event. We conducted retrospective state record reviews involving children < 4
years of age classified as physical child abuse by the Cabinet for Health and Family Services
during a 12 month period. Cases were distributed across 17 counties. IRB approvals were
obtained. Three reviewers concurrently abstracted case data from medical, social, and legal
documents, and descriptive statistics were analyzed. Median age of subjects was 7.5 months
(range 1–32 months); 55% were male. Psychosocial risk factors (PRFs) were present in 100% of
cases. Traumatic brain injury (95%) and bruising (90%) were the most common injuries. Of the
14 children with available prior medical records, 9 (64%) had sentinel injuries in the form of
prior unexplained bruising; all nine suffered subsequent traumatic brain injury resulting in four
deaths. A male was caring for the child at the time of the final event in 70% of cases. Our study
identified key commonalities across cases of fatal and near-fatal abuse, highlighting the
prevalence of psychosocial risk factors and the significance of prior unexplained bruising as a
herald of escalating abuse. Further study is warranted to ascertain the predictive value of our
findings in the larger population (Clydeetal., 2017).
Πεξίιεςε
Ζ αδπλακία αλαγλψξηζεο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο νδεγεί ζε ρξφληα έθζεζε ζε πεξηβάιινληα
πςεινχ θηλδχλνπ, φπνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί μαλά ε πξφθιεζε ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ.
Αλαιχζακε κηα ζεηξά (n = 20) ζαλαηεθφξσλ (n = 10) θαη θνληά ζην ζάλαην (n = 10)
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πεξηπηψζεσλ ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ απφ ηελ Κνηλνπνιηηεία ηνπ Κεληάθη, γηα λα
εληνπίζνπκε θνηλά ζηνηρεία θαη λα πξνζδηνξίζνπκε αλ ππήξραλ δείθηεο θαθνπνίεζεο πξηλ απφ
ηε ζαλαηεθφξα – θνληά ζην ζάλαην γεγνλφηα. Πξαγκαηνπνηήζακε αλαδξνκηθέο αλαζεσξήζεηο
ησλ θξαηηθψλ αξρείσλ πεξηιακβάλνληαο παηδηά <4 εηψλ πνπ ηαμηλνκνχληαη σο ζσκαηηθή
θαθνπνίεζε παηδηψλ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην γηα ηελ Τγεία θαη ηηο Οηθνγελεηαθέο
Τπεξεζίεο ζε κηα 12κελε πεξίνδν. Οη ππνζέζεηο θαηαλέκνληαη ζε 17 θνκεηείεο. Έρνπλ ιεθζεί
εγθξίζεηο IRB. Σξεηο αμηνινγεηέο αληινχζαλ ηαπηφρξνλα δεδνκέλα απφ ηαηξηθά, θνηλσληθά θαη
λνκηθά έγγξαθα θαη αλαιχζεθαλ πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Ζ κέζε ειηθία ησλ αηφκσλ
ήηαλ 7,5 κήλεο (εχξνο 1-32 κελψλ). Σν 55% ήηαλ άλδξεο. Οη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο
θηλδχλνπ (PRF) ήηαλ παξφληεο ζε 100% ησλ πεξηπηψζεσλ. Σξαπκαηηθφο εγθεθαιηθφο
ηξαπκαηηζκφο (95%) θαη κψισπεο (90%) ήηαλ νη πην ζπλεζηζκέλνη ηξαπκαηηζκνί. Απφ ηα 14
παηδηά πνπ δηέζεηαλ πξνεγνχκελα ηαηξηθά αξρεία, 9 (64%) είραλ ηξαπκαηηζκνχο ζε αθηηά, κε ηε
κνξθή πξνγελέζηεξσλ αλεμήγεησλ κσιψπσλ. θαη νη ελλέα ππέζηεζαλ επαθφινπζν ηξαπκαηηθφ
εγθεθαιηθφ ηξαχκα, κε απνηέιεζκα ηέζζεξηο ζαλάηνπο. Έλαο άληξαο θξφληηζε γηα ην παηδί ηε
ζηηγκή ηνπ ηειηθνχ γεγνλφηνο ζην 70% ησλ πεξηπηψζεσλ. Ζ κειέηε καο αλαγλψξηζε ηηο βαζηθά
θνηλά ζε πεξηπηψζεηο ζαλαηεθφξσλ θαη ζρεδφλ ζαλαηεθφξσλ θαθνπνηήζεσλ, επηζεκαίλνληαο
ηνλ επηπνιαζκφ ησλ ςπρνθνηλσληθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη ηε ζεκαζία ησλ πξνγελέζηεξσλ
αλεμήγεησλ κσιψπσλ, σο πξνθήξπμε ηεο θιηκαθνχκελεο θαθνπνίεζεο. Πεξαηηέξσ κειέηε
δηθαηνινγεί ηελ εμαθξίβσζε ηεο πξνγλσζηηθήο αμίαο ησλ επξεκάησλ καο ζηνλ κεγαιχηεξν
πιεζπζκφ.

Abstract 12
Aspects of Abuse: Recognizing and Responding to Child Maltreatment
Child maltreatment is a public health problem and toxic stress impacting at least 1 in 8 children
by the age of 18 years. Maltreatment can take the form of physical and sexual abuse, neglect, and
emotional maltreatment. While some children may experience only one form of maltreatment,
others may survive multiple forms, and in some cases particularly complex forms of
maltreatment such as torture and medical child abuse. When considering maltreatment, providers
should be adept at obtaining a thorough history not only from the parent but when appropriate
also from the patient. The most common form of child maltreatment is neglect, which
encompasses nutritional and medical neglect, as well as other forms such as physical and
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emotional neglect. Talking with caregivers about stressors and barriers to care may give insight
into the etiology for neglect and is an opportunity for the provider to offer or refer for needed
assistance. Familiarity with injury patterns and distribution in the context of developmental
milestones and injury mechanisms is critical to the recognition of physical abuse. While most
anogenital exam results of child victims of sexual abuse are normal, knowing the normal
variations for the female genitalia, and thereby recognizing abnormal findings, is important not
only forensically but also more importantly for patient care. Pattern recognition does not only
apply to specific injuries or constellation of injuries but also applies to patterns of behavior.
Harmful patterns of behavior include psychological maltreatment and medical child abuse, both
of which cause significant harm to patients. As health professionals serving children and
families, pediatric providers are in a unique position to identify suspected maltreatment and
intervene through the health care system in order to manage the physical and psychological
consequences of maltreatment and to promote the safety and well-being of children and youth by
making referrals to child protective services (Jackson et al., 2015).
Πεξίιεςε
Ζ παηδηθή θαθνπνίεζε είλαη έλα πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο θαη έλα ηνμηθφ ζηξεο πνπ πιήηηεη
ηνπιάρηζηνλ ην 1 ζηα 8 παηδηά έσο ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ. Ζ θαθνπνίεζε κπνξεί λα ιάβεη ηε
κνξθή ζσκαηηθήο θαη ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, παξακέιεζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο
θαθνπνίεζεο. Δλψ νξηζκέλα παηδηά κπνξεί λα βηψζνπλ κφλν κηα κνξθή θαθνπνίεζεο, άιια
κπνξνχλ λα βηψζνπλ πνιιαπιέο κνξθέο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα πνιχπινθεο
κνξθέο θαθνπνίεζεο φπσο ηα βαζαληζηήξηα θαη ε ηαηξηθή θαθνπνίεζε παηδηψλ.
Καηά ηελ εμέηαζε ηεο θαθνπνίεζεο, νη πάξνρνη ζα πξέπεη λα είλαη έκπεηξνη ζηελ απφθηεζε ελφο
δηεμνδηθνχ ηζηνξηθνχ φρη κφλν απφ ηνλ γνλέα αιιά θαη απφ ηνλ αζζελή, φηαλ απηφ είλαη
θαηάιιειν. Ζ πην θνηλή κνξθή παηδηθήο θαθνπνίεζεο είλαη ε παξακέιεζε, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηε δηαηξνθηθή, ηελ ηαηξηθή παξακέιεζε, θαζψο θαη άιιεο κνξθέο φπσο ζσκαηηθή
θαη ζπλαηζζεκαηηθή παξακέιεζε. Ζ ζπδήηεζε κε ηνπο θξνληηζηέο ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο
πίεζεο θαη ηα εκπφδηα ζηελ πεξίζαιςε κπνξεί λα δψζεη κηα εηθφλα γηα ηελ αηηηνινγία ηεο
παξακέιεζεο θαη απνηειεί κηα επθαηξία γηα ηνλ πάξνρν λα πξνζθέξεη ή λα παξαπέκςεη γηα ηελ
απαξαίηεηε βνήζεηα. Ζ εμνηθείσζε κε ηα πξφηππα ηξαπκαηηζκνχ, ηε δηαλνκή ζην πιαίζην ησλ
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αλαπηπμηαθψλ νξφζεκσλ θαη ησλ κεραληζκψλ ηξαπκαηηζκνχ είλαη θξίζηκε γηα ηελ αλαγλψξηζε
ηεο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο.
Δλψ νη πεξηζζφηεξεο πξσθηνγελλεηηθέο εμεηάζεηο ησλ παηδηψλ ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο
θαθνπνίεζεο είλαη θπζηνινγηθά, γλσξίδνληαο ηηο ζπλήζεηο παξαιιαγέο ησλ γπλαηθείσλ
γελλεηηθψλ νξγάλσλ θαη αλαγλσξίδνληαο έηζη ηα κε θπζηνινγηθά επξήκαηα, είλαη ζεκαληηθφ φρη
κφλν εγθιεκαηνινγηθά αιιά θαη πην ζεκαληηθφ γηα ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ. Ζ αλαγλψξηζε
κνηίβσλ δελ ηζρχεη κφλν γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηξαπκαηηζκνχο ή ζπξξνή ηξαπκαηηζκψλ, αιιά
ηζρχεη θαη γηα κνηίβα ζπκπεξηθνξάο. Σα επηβιαβή κνηίβα ζπκπεξηθνξάο πεξηιακβάλνπλ ηελ
ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε θαη ηελ ηαηξηθή θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ, ηα νπνία πξνθαινχλ
ζεκαληηθή βιάβε ζηνπο αζζελείο. Χο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ εμππεξεηνχλ παηδηά θαη
νηθνγέλεηεο, νη παηδηαηξηθνί πάξνρνη θξνληίδαο βξίζθνληαη ζε κνλαδηθή ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ
ηελ χπνπηε θαθνπνίεζε θαη λα παξεκβαίλνπλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο
πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο ηεο θαθνπνίεζεο θαη λα
πξνσζήζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ θαη ηεο λενιαίαο κε παξαπνκπέο ζηηο
ππεξεζίεο πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ.

Abstract 13
Dancing Around Families: Neonatal Nurses and Child Protection

AIMS AND OBJECTIVES: To explore the processes neonatal intensive care nurses used in their
child protection role with pre-term infants.
BACKGROUND: Neonatal nurses’ screening for family violence is important in identifying atrisk preterm infants requiring protection upon discharge from neonatal intensive care settings.
We know little about neonatal nurses and their role in child protection.
DESIGN: A qualitative research design using Glaserian Grounded Theory.
METHODS: Ten in-depth semi-structured interviews were conducted with New Zealand
neonatal intensive care nurses. Data were simultaneously analysed using constant
comparativeanalysis and theoretical sampling to develop a substantive grounded theory.
RESULTS: Dancing Around the Families is the substantive grounded theory explaining how
neonatal intensive care nurses respond to and manage an infant needing child protection.
Knowing At-Risk families is the process these nurses used, which draws on their personal and
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professional knowledge to identify an infant's child welfare requirements. A tension exists for
neonatal nurses in shaping and framing the baby's safety and protection needs between their role
of nurturing and protecting at risk infant and it belonging to the family.
CONCLUSIONS: Child protection is a source of conflict for neonatal intensive care nurses. A
lack of education, dodgy families, and lack of confidence in child welfare services all
compromise effective child protection. Their reality is tension between wanting the best possible
outcomes for the baby but having little or no control over what happens following its discharge
(Saltmarsh, 2016).
Πεξίιεςε
θνπνί θαη ζηφρνη: Να δηεξεπλεζνχλ νη δηεξγαζίεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη λνζειεπηέο εληαηηθήο
θξνληίδαο λενγλψλ ζηνλ πξνζηαηεπηηθφ ηνπο ξφιν κε ηα πξφσξα βξέθε.
Τπφβαζξν: Ο έιεγρνο ησλ λνζειεπηψλ γηα νηθνγελεηαθή βία είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ
αλαγλψξηζε ησλ βξεθψλ ζε θίλδπλν, πνπ ρξεηάδνληαη πξνζηαζία κεηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπο
απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο εληαηηθήο ζεξαπείαο ησλ λενγλψλ. Γλσξίδνπκε ειάρηζηα γηα ηνπο
λνζειεπηέο λενγλψλ θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ.
ρεδηαζκφο: Έλαο πνηνηηθφο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο ρξεζηκνπνηψληαο ηε Glaserian Grounded
Theory.
Μέζνδνη: Γέθα ζε βάζνο εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο δηεμήρζεζαλ κε λνζειεπηέο εληαηηθήο
λνζειείαο λέαο Εειαλδίαο. Σα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ ηαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηψληαο ζηαζεξή
ζπγθξηηηθή αλάιπζε θαη ζεσξεηηθή δεηγκαηνιεςία γηα ηελ αλάπηπμε κηαο νπζηαζηηθήο
γεησκέλεο ζεσξίαο.
Απνηειέζκαηα: «Υνξεχνληαο γχξσ απφ ηηο νηθνγέλεηεο» είλαη ε νπζηαζηηθή ζεκειησκέλε
ζεσξία πνπ εμεγεί πψο νη λνζειεπηέο λενγλψλ

εληαηηθήο ζεξαπείαο αληαπνθξίλνληαη θαη

δηαρεηξίδνληαη έλα βξέθνο πνπ ρξεηάδεηαη παηδηθή πξνζηαζία. Ζ γλψζε ησλ νηθνγελεηψλ πνπ
βξίζθνληαη ζε θίλδπλν είλαη ε δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ απηνί νη λνζειεπηέο, νη νπνίνη
βαζίδνληαη ζηηο πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο γλψζεηο ηνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ
απαηηήζεσλ θαιήο δηαβίσζεο ησλ παηδηψλ. Τπάξρεη έληαζε ζηνπο λνζειεπηέο λενγλψλ γηα ηε
δηακφξθσζε θαη ηελ πιαηζίσζε ησλ αλαγθψλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ κσξνχ κεηαμχ ηνπ
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ξφινπ ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία ελφο βξέθνπο πνπ παξάιιεια αλήθεη ζηελ
νηθνγέλεηα.
πκπεξάζκαηα: Ζ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απνηειεί πεγή ζχγθξνπζεο γηα ηνπο λνζειεπηέο
εηδηθήο θξνληίδαο λενγλψλ. Ζ έιιεηςε εθπαίδεπζεο, νη πεξίεξγεο νηθνγέλεηεο θαη ε έιιεηςε
εκπηζηνζχλεο ζηηο ππεξεζίεο πξφλνηαο ησλ παηδηψλ ππνλνκεχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή
πξνζηαζία ησλ παηδηψλ. Ζ πξαγκαηηθφηεηά ηνπο είλαη ε έληαζε κεηαμχ ηεο επηζπκίαο γηα ηα
θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα γηα ην κσξφ, αιιά κε ειάρηζην ή θαζφινπ έιεγρν γηα ην ηη
ζπκβαίλεη κεηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ.
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