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Η ψυχική διάσταση
στις παιδικές δερματοπάθειες

το δέρμα, ως το φυσικό όριο μας με 
τον εξωτερικό κόσμο, είναι ένας τηλέ-
γραφος προς αυτόν και ένας καθρέ-

φτης του εσωτερικού μας κόσμου. 
Οι δερματοπάθειες του παιδιού και του εφή-

βου είναι ένα σημαντικό πεδίο που χρειάζεται 
τη συνεργασία του δερματολόγου με τον παι-
δοψυχίατρο, ώστε να γίνει κατανοητό το τι μας 
εκδηλώνει το δέρμα για τις βουβές εσωτερικές 
συγκρούσεις του ασθενή. 

Πολύ περισσότερο, το γεγονός ότι οι ψυχο-
σωματικοί αυτοί ασθενείς δεν έχουν επίγνωση 
του άγχους και της οργής τους, στοιχεία τα ο-
ποία δεν μπορούν να επεξεργασθούν, με απο-
τέλεσμα να εκφορτίζουν στο δέρμα τη βάση, 
συχνά, μίας ατομικής προδιάθεσης. Για να μπο-
ρέσει να αναπτυχθεί ένα παιδί, ως ψυχοσυναι-
σθηματική οντότητα μέσα σ’ ένα δικό του σώ-
μα, χρειάζεται μια «επαρκώς καλή» μητέρα, ι-
κανή να δώσει λόγια και μορφή στις σκέψεις και 
τα συναισθήματά του, που να του επιτρέπει να 
εκφράζει την αγάπη αλλά και την οργή προς το 
περιβάλλον του. 

Έτσι, μπορεί να ταυτιστεί με τη λειτουργία της 
μητέρας και να επεξεργάζεται τις σκέψεις και τα 
συναισθήματά του με άρτιο τρόπο, μέσα σε ένα 
σώμα που αισθάνεται δικό του. Διαφορετικά, οι 
δυσάρεστες αισθήσεις και σκέψεις, αδυνατώντας 
να υποστούν επεξεργασία, εκφορτίζονται σε σω-
ματικά συμπτώματα και ιδίως στο δέρμα το οποίο 
αποτελεί το εξωτερικό σύνορο του σώματος.

Υπάρχει δηλαδή ένα έλλειμμα στην ικανότητα 
έκφρασης των συναισθημάτων, ιδίως των αρνη-
τικών, που εγκλωβίζονται στο δέρμα του, προ-

ερχόμενα συνήθως από τη μητέρα του υπερ-
προστατευμένου παιδιού. Η υπερπροστασία αυ-
τή ακυρώνει την ικανότητα και εμποδίζει την α-
πόκτηση δεξιοτήτων, ώστε να μπορέσει το παι-
δί να οδηγηθεί προς την αυτονομία. 

Θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε με αυτόν 
τον τρόπο και τα διάφορα άλλα συμπτώματα 
που παρουσιάζει το παιδί, όπως:

1. Να είναι πολύ εξαρτητικό, πολύ υποχω-
ρητικό στο σχολείο και αντιθέτως να γίνεται πο-
λύ πεισματικά αντιδραστικό στο σπίτι. Να φρο-
ντίζει να φαίνεται προς τα έξω «πάρα πολύ κα-
λό παιδί», θυσιάζοντας τις ενστικτώδεις επιθυ-
μίες του, για να μη χάσει τον ενδιαφέρον, την 
εκτίμηση και την αγάπη των άλλων, ιδίως των 
σημαντικών για αυτό ανθρώπων του περιβάλ-
λοντός του.

2. Η στροφή της οργής του ενάντια στον εαυ-
τό του, άλλες φορές με αυτοκαταστροφικές συ-
μπεριφορές, όπως αυτοτραυματισμοί, τριχοτιλ-
λομανία, ονυχοφαγία κ.λπ. 

3. Να παρουσιάζει μια αγχώδη και άκαμπτη 
ενασχόληση με τα μαθήματα και την αψεγάδια-
στη τελειότητα σε αυτά, σε μια προσπάθεια να 
ελέγξει την κατά τα άλλα δύσκολη καθημερι-
νότητα, η οποία απαιτεί διαπροσωπικές σχέσεις 
και έκφραση συναισθημάτων.

4. Να παρουσιάζει μια χαρακτηριστική μη α-
ντιστοιχία με τα τυπικά χαρακτηριστικά της ηλικί-
ας του, όπως το να είναι «πολύ μπροστά» ή να 
παλινδρομεί σε συμπεριφορές πολύ πρώτερες 
στον τρόπο που τρώει, κοιμάται, ντύνεται ή πλέ-
νεται π.χ. άρνηση να φάει ή αναζήτηση αποκλει-
στικά μόνο λίγων φαγητών,  φόβος ότι θα κά-

Στα πλαίσια μιας 

διεπιστημονικής προσέγγισης 

του ασθενή, είναι όλο 

και πιο πολύ αποδεκτή η 

ψυχοσωματική οπτική, που 

συνδέει το συναισθηματικό 

κόσμο με το σωματικό 

σύμπτωμα. Σε αυτή την 

κατεύθυνση, βλέπουμε τον 

άνθρωπο ως ένα ενιαίο σύνολο, 

στο οποίο αυτό που δεν μπορεί 

να εκφραστεί με το στόμα 

εκφράζεται με το σώμα.

χαΡηΣ καΡαμΠΕτΣΟΣ
Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία παιδιού - εφήβου - ενήλικα

Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδοδερματολογικού ιατρείου νοσοκομείου «α. Συγγρός»
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νει εμετό, ανάγκη να το ταΐζουν πάλι οι γονείς, όπως 
παλιά, φόβος να κοιμηθεί μόνο του, παλινδρόμηση 
στον έλεγχο των σφικτήρων και στην ομιλία.

5. Η αίσθηση ότι είναι «υπό πίεση» λόγω της ύ-
παρξης μιας κατάστασης στρες σε ατομικό, οικογε-
νειακό ή κοινωνικό περιβάλλον. Το στρες μπορεί να 
προέρχεται και από την ανάγκη του να κερδίζει πά-
ντα, θεωρώντας οποιαδήποτε αποτυχία ανεπανόρ-
θωτο πλήγμα στην εικόνα και την πολύ ευάλωτη 
αυτοεκτίμησή του.

Πρέπει να ανατρέχουμε σε σημαντικά γεγονότα 
στρες για το παιδί έως και 6 μήνες πριν την εμφάνι-
ση των συμπτωμάτων της δερματοπάθειας. Είναι εύ-
λογο ότι αποτελεί στρες ο ερχομός ενός αλλού παι-
διού στην οικογένεια, ο χωρισμός των γονέων, αλ-
λά και μια μετακόμιση ή απώλεια των φίλων, ο α-
ποχωρισμός από ένα αγαπητό πρόσωπο, η απώλεια 
της εργασίας ενός γονέα, η πίεση για τις σχολικές ε-
πιδόσεις κ.λπ. Πολλές φορές το παιδί φιλτράρει κά-
ποιο γεγονός που δεν αντέχει η οικογένεια του να συ-

ζητήσει, που τους κάνει να «βγαίνουν από τα ρού-
χα τους» και το παιδί απαντά με ένα αντίστοιχο σύ-
μπτωμα στο δέρμα του, δηλαδή η μη επεξεργασμέ-
νη οικογενειακή οργή το διαπερνά αμεταβόλιστη και 
«ξεχειλίζει στο δέρμα του». 

Η θεραπευτική διαδικασία είναι μακροχρόνια και πο-
λυπαραγοντική, δεδομένης της δυσκολίας του παιδιού, 
αλλά και των γονέων του να δεχθούν μια σύνδεση του 
αντικειμενικού ευρήματος (π.χ. ατοπική δερματίτιδα) 
με μη αντικειμενικές και ορατές παραμέτρους, όπως τα 
συναισθήματα και οι ψυχικές συγκρούσεις.

Παρά πολύ συχνά και οι ίδιοι οι γονείς παρουσιά-
ζουν μια αντίστοιχη ψυχολογική δομή με αυτή του μι-
κρού ασθενή, η οποία, αν και δεν εμφανίζει υποχρε-
ωτικά δερματοπάθεια, έχει μεγάλη ανάγκη να ελέγχει 
και αυτό δημιουργεί πολύ οργή στο παιδί.

 Η διασύνδεση μεταξύ δερματολόγου και παιδοψυ-
χίατρου επιτρέπει στο δερματολογικό ασθενή να φρο-
ντίζεται για την ασθένειά του και ταυτόχρονα να κα-
τανοεί τις ψυχικές του συγκρούσεις που καθρεφτίζο-

νται σε αυτή, με αποτέλεσμα τη θεαματική βελτίωση 
της πορείας της.

Όπως η δερματική νόσος του παιδιού δεν εξαρτά-
ται από έναν και μόνο παράγοντα, έτσι και για τη θε-
ραπεία της χρειάζεται η θεραπευτική συμμαχία των 
επιστημόνων, αλλά και αυτή των γονέων με τον ει-
δικό γιατρό για τις σχέσεις και την επικοινωνία στην 
οικογένεια του παιδιού.
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