
Διάγνωςθ και υμβουλευτικι  Οικογζνειασ  

Γεωργία Σςοφμπα  Ψυχολόγοσ –Επόπτρια  υγγραφζασ 

Θζματα που κα αναπτυχκοφν 

• Θ εμπειρία τθσ διάγνωςθσ 

• Ο κφκλοσ τθσ κλίψθσ 

• Θ οικογζνεια ςαν ςφςτθμα 

• Ζνταςθ ςτθν ςυηυγικι ςχζςθ 

• Επίδραςθ ςτα αδζλφια 

• Πρϊιμθ Παρζμβαςθ 

• υμβουλευτικι γονζων 

• Δικαιϊματα των γονζων 

• Κράτοσ και Αναπθρία 

Η εμπειρία τθσ διάγνωςθσ 

• Προ-διάγνωςθ 

• Διάγνωςθ 

• Ανακοφφιςθ 

• Επιβεβαίωςθ 

• οκ τθσ διάγνωςθσ( τι να τθν κάνω ;) 

• Μετά-διάγνωςθ( γιατί ςε εμζνα- Ζρικ- δζνδρο) 

• Αποδοχι και προςαρμογι( αυτι είναι θ πραγματικότθτα , τι  το καλφτερο μποροφμε να κάνουμε 

τϊρα;) 

ΕΙΡΑ ΓΕΝΝΗΗ 

• Πρωτότοκο – μοναχοπαίδι ι ζνα παιδί που ζχει μεγάλθ θλιακι διαφορά (>6 ζτθ) από τα αδζλφια 

του. Μακαίνει να το υπθρετοφν, νομίηει ότι είναι το επίκεντρο του κόςμου. Αν αποκτιςει 

αδελφάκι πριν τα 6 ζξθ του κα αναπτφξει τθν ψυχολογία του μεγάλου αδελφοφ. οβαρό, 

υπεφκυνο, φροντίηει τουσ αδφναμουσ, γίνεται φιλόδοξο, ολοκλθρϊνει κάκε ζργο που 

αναλαμβάνει. Φόβοσ μιπωσ χάςει τθν πρωτοκακεδρία, όπωσ όταν γεννικθκε το αδελφάκι του. 

• Σο δεφτερο παιδί ηει ςτθν ςκιά του πρϊτου και προςπακεί να το προλάβει. Προκειμζνου να ζχει 

τθν αποκλειςτικι προςοχι των γονιϊν του αναπτφςςει διαφορετικζσ ςυμπεριφορζσ προκειμζνου 

να τουσ τραβιξει τθν προςοχι. Αν μετατραπεί ςε μεςαίο παιδί, ενδζχεται να νιϊςει ςτερθμζνο, 

γιατί δεν ζχει τα δικαιϊματα του πρϊτου , οφτε τα προνόμια του μικρότερου. 

• Σο μικρότερο παιδί είναι το παραχαϊδεμζνο, και ωσ ενιλικοσ περιμζνει τα πάντα από τουσ άλλουσ. 

υνικωσ δθμιουργεί ςχζςεισ εξάρτθςθσ ι γεμίηει με επιτυχίεσ  τθν ηωι του ςτισ ςπουδζσ και ςτον 

επαγγελματικό τομζα. Αναπτφςςει μια υπερδραςτθριότθτα για να καταφζρει να βγει από τθν ςκιά 

των άλλων του αδελφϊν. 



 

Ο ΚΤΚΛΟ ΣΗ ΘΛΙΨΗ 

• Διαςχίηοντασ τισ γζφυρεσ 

 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝ ΤΣΗΜΑ  Γιαννακοποφλου Λ., Παπατριανταφφλλου .(2010) 

 

 



ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Γιαννακοποφλου Λ., Παπατριανταφφλλου .(2010) 

 

Ζνταςθ ςτθ ςυηυγικι ςχζςθ 

• Οι γονείσ παιδιϊν με ΔΑΦ εμφανίηονται λιγότερο ικανοποιθμζνοι από τισ ςυηυγικζσ τουσ ςχζςεισ 

(Brobst, Clopton & Hendrick, 2009). 

• Όταν οι γονείσ καλοφνται για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ να ςυηθτιςουν το βίωμά τουσ, μιλοφν για 

άγχοσ, αγωνία, φόβο και ενοχζσ                             ( Midence & O’neill, 1999) 

• Δεν είναι ςίγουρο ότι κάκε ηευγάρι κα δοκιμάςει ζνταςθ ςτθ ςυηυγικι ςχζςθ μετά τθν λιψθ τθσ 

διάγνωςθσ, αλλά παραμζνει γεγονόσ ότι αυτι θ εμπειρία κα αλλάξει τουσ γονείσ. 

 

Γιαννακοποφλου Λ., Παπατριανταφφλλου .(2010) 



 

Επίδραςθ ςτα αδζλφια 

• Όπωσ ακριβϊσ οι γονείσ, ζτςι και τα αδζλφια των παιδιϊν με αναπθρία βιϊνουν μια ςειρά 

ςυναιςκθμάτων( φόβο για τθν αςκζνεια, ζντονθ μοναξιά, κυμό , ντροπι τα μεγαλφτερα αδζλφια, 

παραβατικζσ ςυμπεριφορζσ για να τραβιξουν τθν προςοχι ι να γίνουν τα «καλά παιδιά». 

• Ανάλογα με τθν ςειρά γζννθςθσ, αποδοχι του αδελφοφ άνευ όρων, που κα πάρει τθν κζςθ τθσ 

ηιλιασ και τθσ ντροπισ. 

• Θ ντροπι οφείλεται ςτθν πίεςθ των ςυνομθλίκων, που υποχωρεί ςτθν εφθβεία . 

• Καλλίτεροι φίλοι και κεραπευτζσ του παιδιοφ ςασ. 

• Πρότυπα ςυμπεριφοράσ  για τον αδελφό με αυτιςμό. Για άλλεσ αναπθρίεσ εξαρτάται από το 

πλαίςιο. 

• θμαντικό να δϊςουμε ςτα αδζλφια μια δυνατι αίςκθςθ αυτοεκτίμθςθσ( θ ικανότθτα να δίνεισ 

αξία ςτον εαυτό ςου και να τον μεταχειρίηεςαι με αξιοπρζπεια, με αγάπθ και αλικεια). Για να το 

δϊςουμε πρζπει να το ζχουμε. 

• Ασ ςτθρίξουμε τα άλλα μασ παιδιά να ηιςουν τθν δικι τουσ ηωι και μθν τα παροτρφνουμε να 

γίνουν και αυτά γονείσ του παιδιοφ μασ με αναπθρία. 

Πρϊιμθ Παρζμβαςθ 

• Τψίςτθσ ςθμαςίασ θ πρϊιμθ παρζμβαςθ 

• υνεργαςία  των νθπιαγωγϊν, δαςκάλων με ςχολικοφσ ψυχολόγουσ και ςυμβοφλουσ ειδικισ 

αγωγισ. 

• υνεργαςία ειδικϊν με γονείσ για τθν αποδοχι του προβλιματοσ 

υμβουλευτικι γονζων και οικογζνειασ 

• Δεν είναι αςυνικιςτο για τουσ γονείσ να χρειάηονται ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ ( ατομικι, 

ομαδικι ι ςυμβουλευτικι ηεφγουσ ι οικογενειακι κεραπεία με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ 

οικογζνειασ). ( Satkiewicz-Gayhardt, Peerenboom, Campbell) 

• Γονείσ –ςυνκεραπευτζσ του παιδιοφ τουσ ( Παπαγεωργίου Β., 2005 ) 

• Μθν αιςκάνεςτε ότι πρζπει να ξεπεράςετε τθν κατάςταςθ μόνοι ςασ. Είναι μια πτιςθ που δεν 

μπορεί κανείσ να τθν κάνει μόνοσ του!( Satkiewicz-Gayhardt, Peerenboom, Campbell) 

• Πενιντα ζωσ πενιντα πζντε λεπτά ατομικισ ςυνεδρίασ 

• Ενενιντα λεπτά ομαδικισ κεραπευτικισ ςυνεδρίασ 

• Βραχεία ομαδικι κεραπεία  για κάποιο ςυγκεκριμζνο ςτόχο( ανεργία4-8 ςυνεδρίεσ, διαηφγιο ι 

χθρεία 12-20 ςυν., διαταραχζσ διατροφισ 18-24 ςυν.) 

Η ομαδικι ψυχοκεραπεία προςφζρει ςτον άνκρωπο μια ευκαιρία 

• Να δεχτεί και να  προςφζρει υποςτιριξθ και ανατροφοδότθςθ. 

• Να βελτιϊςει τθν επικοινωνία και τισ ςχζςεισ του με τουσ άλλουσ άρα και με το παιδί με αναπθρία. 



• Να μιλιςει ειλικρινά και άμεςα για ςυναιςκιματα. 

• Να μάκει να κατανοεί τισ ςκζψεισ, τα ςυναιςκιματα και τισ ςυμπεριφορζσ των άλλων ανκρϊπων 

Σα δικαιϊματα των γονιϊν 

• Ζχετε τθν ελευκερία: 

1. Να αιςκάνεςτε ότι ζχετε κάνει το καλφτερο δυνατό  

2. Να απολαμβάνετε τθν ηωι όςο πιο ζντονα γίνεται, ζςτω και αν ζχετε ζνα παιδί με αναπθρία. 

3. Να αφινετε το παιδί ςασ με αναπθρία να ζχει τθν θςυχία του. 

4. Να ζχετε εχκρικζσ ςκζψεισ κάποτε, χωρίσ να αιςκάνεςτε ζνοχοι. 

5. Να χαίρεςτε λίγο χρόνο με τον εαυτό ςασ. 

6. Να πείτε ότι μερικζσ φορζσ ότι δεν κζλετε να μιλάτε για τα προβλιματά ςασ. Πείτε: «Κουράςτθκα 

να μιλάω για τθν αναπθρία του παιδιοφ μου» 

7. Να προςποιθκείτε κάποτε. Να πείτε ότι όλα πάνε καλά. Μθν αιςκάνεςτε υποχρεωμζνοι να λζτε 

τθν αλικεια ςε οποιονδιποτε ςασ ρωτάει. 

8. Να μθν επαινείτε το παιδί ςασ χωρίσ να ςυντρζχει λόγοσ, ακόμα και αν ςασ ζχουν ςυμβουλζψει να 

το κάνετε. 

9. Να πείτε ςτο παιδί ςασ ότι δεν ςασ αρζςουν οριςμζνα πράγματα που κάνει, παρ’ όλο που ζχει μια 

αναπθρία. 

10. Να αφιερϊςετε όςο χρόνο κζλετε ςτο ανάπθρο παιδί ςασ, αλλά και να απομακρυνκείτε για λίγο 

απ’ αυτό , αν το επικυμείτε. 

11. Να πείτε ςτουσ επαγγελματίεσ τι πιςτεφετε πραγματικά  για τθν  δουλειά που κάνουν και να 

απαιτιςετε να ςεβαςτοφν τισ απόψεισ ςασ. 

12. Να ζχετε τισ δικζσ ςασ αςχολίεσ και ενδιαφζροντα. 

13. Να ξοδζψετε λίγο περιςςότερα  χριματα για ςασ, ακόμα και αν αιςκάνεςτε ότι δεν μπορείτε να 

αντεπεξζλκετε ςτισ υποχρεϊςεισ ςασ. 

14. Να πθγαίνετε ετιςιεσ διακοπζσ μακριά από το παιδί ςασ με αναπθρία. Να ζχετε κάποιεσ μζρεσ, 

γιορτζσ, ςαββατοκφριακα μακριά από το ςπίτι ςασ και χρόνο με τον ςφηυγό ςασ για να τονϊςετε 

τον γάμο ςασ.   

Κράτοσ και Αναπθρία 

• Παντελισ ζλλειψθ δομϊν για τθν αναπθρία. 

• Τποκριτικι ευαίςκθτθ ςτάςθ 

• Εκπαίδευςθ αποδοχισ τθσ διαφορετικότθτασ  των αυριανϊν πολιτϊν ςτα ςχολεία.   

• Γονείσ : διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων των παιδιϊν τουσ και των οικογενειϊν τουσ. 

• υνεργαςία με τουσ εργαηόμενουσ ςτον χϊρο  τθσ ειδικισ αγωγισ 

• Δθμόςια και δωρεάν  υψθλισ ποιότθτασ υγεία , πρόνοια και εκπαίδευςθ. 



ΤΝΟΨΗ 

• Καιάδασ υποκριςία, παντελισ ζλλειψθ κρατικϊν δομϊν , γονεϊκό αναπθρικό κίνθμα  για 

διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπθρία.  Ενιαίοσ ςφλλογοσ γονζων και κθδεμόνων 

ΑΜΕΑ Αττικισ και Νιςων. 

• Πρόβλθμα ευκαιρία για αλλαγι( βίωμά μου, αλλαγι επαγγζλματοσ) 

• Αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ. Να πάμε εμείσ ςτον κόςμο των παιδιϊν μασ με ςεβαςμό αντί να 

απαιτοφμε να  τα τραβιξουμε  βία και άκαιρα ςτον δικό μασ κόςμο. 

• Φροντίδα του εαυτοφ μασ, τθσ ςυντροφικισ μασ ςχζςθσ και του κοινωνικοφ μασ δικτφου για να 

βοθκιςουμε  τα παιδιά μασ. 
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