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Η χειρουργική επέμβαση είναι μια από τις πιο
αγχωτικές

διαδικασίες

που

μπορεί

να

και στα παιδιά τους.3,4 Οι γονείς όμως συχνά
νιώθουν

άγχος

και

αναφέρουν

ότι

είναι

αντιμετωπίσει ένα παιδί. Άλλωστε τα παιδιά είναι

δυσαρεστημένοι και με την έλλειψη διαδικασιών

πιο ευάλωτα στο άγχος όταν υποβάλλονται σε

πληροφόρησης που δεν λαμβάνουν από τους

χειρουργικές

επαγγελματίες υγείας.5

επεμβάσεις,

λόγω

των

περιορισμένων γνωστικών δυνατοτήτων τους, της
εξάρτησης από τους γονείς, της έλλειψης
αυτοέλεγχου, της περιορισμένης εμπειρίας ζωής
και της μη κατανόησης του συστήματος φροντίδας
υγείας. Στις ΗΠΑ κάθε χρόνο, περίπου 5
εκατομμύρια

παιδιά

υποβάλλονται

σε

χειρουργική επέμβαση όπου το 50% περίπου των
παιδιών αναφέρουν ότι βιώνουν άγχος κατά την
προεγχειρητική περίοδο.1

Το άγχος των γονέων αυξάνεται με την
ηλικία στα παιδιά και η ανησυχία των γονέων
αυξάνεται με τη μείωση ηλικία του παιδιού τους.6
Το άγχος όμως που βιώνει το παιδί για την
χειρουργική επέμβαση επηρεάζει την ψυχολογική
του

σφαίρα

και

δύναται

να

αυξήσει

τη

δραστηριότητα στο αυτόνομο νευρικό σύστημα με
πιθανή επίδραση να εμφανίζει μη αποτελεσματική
αναισθησία σε όλα τα στάδια της.

1,2,7

Επίσης

Είναι επίσης γνωστό ότι το γονικό άγχος

μελέτες τονίζουν ότι η εμφάνιση delirium (PED)

κατά την περιεγχειρητική περίοδο συνδέεται

‘’pediatric emergence delirium’’ συνδέεται με την

άμεσα με το επίπεδο ανησυχίας του παιδιού.2 Έτσι

προεγχειρητική ανησυχία και την ανάπτυξη

υπάρχουν υψηλά επίπεδα άγχους και στους γονείς

διαφόρων διαταραχών συμπεριφορών, όπως το
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άγχος του χωρισμού και την κατανάλωση

τις τεχνικές απόσπασης μέσο ηλεκτρονικού

τροφής.8,9

συστήματος από ότι στην ομάδα ελέγχου.7 Μελέτη

Στη σύγχρονη εποχή η τεχνολογία παρέχει
τρόπους με τους οποίους οι νοσηλευτές μπορούν
να ενσωματώσουν τεχνικές απόσπασης της
προσοχής και να ελαχιστοποιήσουν το άγχος των
παιδιών που υποβάλλονται σε χειρουργική
επέμβαση. Τα σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα
διαδραστικής ψυχαγωγίας που βασίζονται σε
υπολογιστή έχουν αξιολογηθεί θετικά στη μείωση
του άγχους στα παιδιά.

10,11

Σε μελέτη φάνηκε ότι η

χρήση γυαλιών ενσωματωμένων με βίντεο κατά τη
διάρκεια

της

εισαγωγής

της

αναισθησίας,

βοηθούσε στην θετική απόσπαση προσοχής των
παιδιών και μείωνε το άγχους τους σε σχέση με τη
χρήση άλλων παιχνιδιών από υπολογιστές που
χρησιμοποιούσαν με τα χέρια τους.9 Η χρήση
γυαλιών βίντεο βρέθηκε επίσης να είναι πιο
ασφαλή εναλλακτική λύση όταν η φαρμακευτική
αγωγή δεν ήταν διαθέσιμη ή ακατάλληλη. Σε άλλη
μελέτη

που

αφορούσε

την

προεγχειρητική

ανησυχία των παιδιών φάνηκε ότι τα παιδιά που
έπαιζαν

με

καρτούν

είχαν

σε παιδιά ηλικίας 4-8 ετών που χρησιμοποίησαν
smartphones για να αποσπάσουν την προσοχή
τους κατά την περιεγχειρητική περίοδο φάνηκε ότι
μείωσε το άγχους τους.2

Φαίνεται ότι τα

μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να επωφεληθούν
περισσότερο από εκπαιδευτική προεγχειρητική
επίσκεψη, καθώς έχει αποδειχθεί ότι και τα
μεγαλύτερα παιδιά επωφελούνται περισσότερο
από την γονική παρουσία.6,13 Παιδιά προσχολικής
ηλικίας έχουν αποδειχθεί ότι έχουν χαμηλότερο
επίπεδο άγχους πριν από τη χειρουργική
επέμβαση από τα μεγαλύτερα παιδιά.14 Υπάρχουν
όμως και άλλες μελέτες όπου η επίδραση της
γονικής παρουσίας και των κλόουν στις παραπάνω
ηλικίες βοηθούσαν στην μείωση του άγχους.15,16
Να επισημανθεί όμως ότι το φύλο των παιδιών
από μελέτες του παρελθόντος δεν βρέθηκε να
διαδραματίζει κάποιο ουσιαστικό ρόλο όσα
αφορά το άγχος κατά την περιεγχειρητική
περίοδο.17

σημαντικότερες

Παράλληλα η χρήση ιστοσελίδων όπου

χαμηλές βαθμολογίες άγχους σε σύγκριση με τα

μπορούν να βλέπουν γονείς και παιδιά το

παιδιά ομάδας ελέγχου και με τα παιδιά που

περιβάλλον του νοσοκομείου φάνηκε ότι ήταν

χρησιμοποιούσαν παιχνίδια.12

βοηθητική στην μείωση του άγχους τους.18 Τέλος

Σε μελέτη παιδιών ηλικίας 9-18 ετών
συγκρίθηκαν
ανησυχίας

τα
με

προεγχειρητικά

τεχνικές

επίπεδα

αποσπάσεως

μέσο

ηλεκτρονικού συστήματος που συμπεριλάμβανε
παιχνίδια, μουσική, κινούμενα σχέδια και βιβλία,
όπου τα αποτελέσματα κατέδειξαν μεγαλύτερα
πλεονεκτήματα στα παιδιά που χρησιμοποίησαν
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σε μια συστηματική ανασκόπηση 18 μελετών που
είχε αποτελέσματα μεταανάλυσης, απέδειξε ότι οι
παρεμβάσεις με οπτικοακουστικά μέσα (AV)
παρεμβάσεων μπορούν να είναι αποτελεσματικές
στη μείωση του προεγχειρητικού άγχους των
παιδιών. Τα βίντεο, τα πολύπλευρα προγράμματα
και τα διαδραστικά παιχνίδια φαίνεται να είναι πιο
αποτελεσματικά, ενώ η μουσικοθεραπεία και τα
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προγράμματα διαδικτύου είναι λιγότερο.19 Σε όλα

παιδιών που θα υποβληθούν σε χειρουργική

τα παραπάνω καλό είναι να λαμβάνεται υπόψιν

επέμβαση, καθώς και μια ουσιαστική ενημέρωση

και η κουλτούρα του κάθε νοσοκομείου και οι

παιδιών και γονέων που συνοδεύεται με

στρατηγικές που αναπτύσσει, καθώς και τι είδους

θεραπευτικό παιχνίδι και με εφαρμογές της

εργαλεία μέτρησης υπάρχουν για την καταγραφή

σύγχρονης

και τη μείωση του προεγχειρητικού άγχους στα

φαρμακολογικών παρεμβάσεων σίγουρα είναι

παιδιά.20

βοηθητική κατά τη μείωση του περιεγχειρητικού

Συμπερασματικά

είναι

σημαντική

μια

προεγχειρητική επίσκεψη στο τμήμα νοσηλείας

τεχνολογίας.

Η

τήρηση

μη

άγχους, όμως είναι αναγκαία περαιτέρω έρευνα
σε μεγαλύτερο πληθυσμό, που να καλύπτει όλα τα
αναπτυξιακά στάδια του παιδιού.
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