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 Σκοπός

Η ανάδειξη της σημασίας 
του trauma-informed care
(ενημερωμένη φροντίδα 
τραύματος) σε παιδιά που 
έχουν κακοποιηθεί, αλλά και 
της αποτελεσματικότητας 
των ψυχοθεραπευτικών 
παρεμβάσεων με αυτόν τον 
προσανατολισμό. 

 Υλικό και Μέθοδοι

Διενεργήθηκε συγκριτική 
μελέτη ερευνητικών και 
βιβλιογραφικών εργασιών. 
Δόθηκε προτεραιότητα στις 
πιο πρόσφατες έρευνες, 
καθώς και σε εκείνες με τις 
περισσότερες 
βιβλιογραφικές αναφορές 
(citations).

Βασικές Αρχές του Trauma Informed Care



 Οι περισσότεροι ανήλικοι που έχουν βιώσει αντιξοότητες της 
παιδικής ηλικίας (κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, κτλ.) 
απευθύνονται σε κάποια στιγμή της ζωής τους σε επαγγελματίες 
υγείας. 

 Έρευνες δείχνουν πως η προσέγγιση των ασθενών αυτών με 
υπόβαθρο την πιθανότητα να είναι θύματα κακοποίησης, βελτιώνει 
τη συνολική φροντίδα που αντιλαμβάνεται ο ανήλικος. 

 Αναγνωρίζονται τα αντίστοιχα σημάδια, του παρέχονται οι 
κατάλληλες πληροφορίες, παροχές και διέξοδοι μέσα σε ένα κλίμα 
κατανόησης και ενσυναίσθησης. 

 Μάλιστα, θετικά αποτελέσματα παρατηρούνται και μεταξύ των 
επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι προσεγγίζουν τα παιδιά 
ψυχοκοινωνικά και με ευαισθησία. 

 Ωστόσο, οι ίδιοι αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία 
επιβαρύνει περισσότερο τη δική τους ψυχολογική κατάσταση.



Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενημερωμένης φροντίδας 
τραύματος έχουν δημιουργηθεί και ποικίλα ψυχοθεραπευτικά 
προγράμματα με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, όπως:

 Εστιασμένη στο τραύμα γνωστική συμπεριφορική θεραπεία

 Εστιασμένη στο τραύμα ψυχοθεραπεία για PTSD 

 Trauma-informed θεραπεία με εστίαση στη μείωση ενοχών 
(Trauma-informed guilt reduction therapy, TrIGR)

 Trauma informed yoga protocol

 Ομαδική θεραπεία βασισμένη στη θεωρία του συναισθηματικού 
δεσμού (Group attachment based intervention)



Το trauma-informed care αναδεικνύεται ιδιαίτερα 
επωφελές αναφορικά με τη συνολική φροντίδα ενός 
παιδιού το οποίο αντιμετώπισε αντιξοότητες της παιδικής 
ηλικίας (adversities) στο παρελθόν. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνονται η παιδική κακοποίηση (σωματική, 
σεξουαλική, συναισθηματική, παραμέληση), η 
ενδοοικογενειακή βία, εξάρτηση ναρκωτικών/αλκοολισμός 
των γονέων, ψυχική ασθένεια γονέα, κτλ. Παράλληλα, 
ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν τόσο στα 
παιδιά, όσο και στους ενήλικες δύνανται να 
αντιμετωπίσουν γνωστικές διαστρεβλώσεις, να 
βελτιώσουν την ψυχική υγεία και να επαναπροσδιορίσουν 
διαπροσωπικούς ρόλους και σχέσεις.


