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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

        Οη ζεσξεηηθά εκπιεθόκελνη ζην ζεζκό ηεο επζαλαζίαο είλαη πνιινί (ηαηξνί, 

θιεξηθνί, θηιόζνθνη, θνηλσληνιόγνη, βηνιόγνη, λνκηθνί, θξάηνο θ.ι.π.) θαη ζηνλ ηόπν καο 

νη πξνζπάζεηεο κηαο πην πξαθηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη αθόκε ηζρπξέο. Τπάξρεη όκσο θαη 

ε νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ζηηο Γπηηθέο θνηλσλίεο γηα ηελ όζν ην δπλαηόλ 

αλζξσπηλόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ βαξέσο παζρόλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειηθήο 

αλακέηξεζεο κε απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο ηόζν ζηνλ πόλν όζν θαη ζηελ ςπρνινγηθή 

θαηάξξεπζε πνπ αλ θαη καδί κε ην αλακελόκελν-δίρσο ειπίδα- ηέινο επηθέξεη. 

        Από ηελ επνρή ηνπ παηέξα ηεο ηαηξηθήο, Ηππνθξάηε, ε ηαηξηθή ζθέςε είλαη 

απαξέγθιηηα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ κε θάζε ηξόπν πξνζπάζεηα γηα ίαζε ηνπ πάζρνληνο 

αλζξώπνπ θαη ε κε θάζε ζπζία απνθπγή ηεο αλαρώξεζήο ηνπ από ηε δσή, έζησ θαη αλ ε 

παξακνλή ζε απηήλ, ιόγσ ηεο αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο ζεξαπείαο, θαηαληά κηα 

πνιύπνλε δηαδηθαζία ζηεξνύκελε ελ ηέιεη νπνηνπδήπνηε λνήκαηνο. 

        ήκεξα ζε πνιιέο πξνεγκέλεο δπηηθέο θνηλσλίεο ηίζεηαη κηα πξνζπάζεηα 

δηαθνξεηηθήο αληηκεηώπηζεο ηνπ ζαλάηνπ αλζξώπσλ πνπ πάζρνπλ από αλίαηεο αζζέλεηεο 

ζε ηειηθό ζηάδην, ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηελ επηζπκία ηνπ αζζελνύο, ν νπνίνο ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο δελ αληέρεη ηα καξηύξηα πνπ ηνπ επηθπιάζζεη ε λόζνο θαη πξνηηκά λα δηαβεί 

ελ εξεκία ηελ ιεπηή πιένλ γξακκή πνπ ρσξίδεη ηελ δσή από ηνλ ζάλαην, 

ππνβνεζνύκελνο από ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνύο ηνπ. 

             Πνιύ επηγξακκαηηθά, αλαθέξνπκε όηη ζα εξεπλήζνπκε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

ηαηξηθνύ θαη λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ αλαθνξηθά κε ηηο κνλάδεο θηινμελίαο 

(Hospices)/ παξεγνξεηηθήο αγσγήο ζηελ Διιάδα θαη ζε θάπνηεο Δπξσπατθέο ρώξεο. Ζ  

παξεγνξεηηθή αγσγή, εθηόο από γηαηξνύο απαηηεί ςπρνιόγνπο, θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο, 

θπζηνζεξαπεπηέο, εζεινληέο, αθόκα θαη ηεξείο. 

             Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα Hospice/Παξεγνξεηηθή Αγσγή, ζηε ζπλέρεη 

θάλνπκε κηα ηζηνξηθή αλαθνξά ζηνπο Ηδξπηέο απηήο ηεο ηδέαο, ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

απαηηνύληαη θαζώο θαη ην πξνζσπηθό πνπ είλαη απαξαίηεην ζηε δηεθπεξαίσζε απηνύ ηνπ 

ζθνπνύ, αλαθέξνπκε ζε πνηα θξάηε επηθξαηεί θαη έρεη αλζήζεη απηή ε ηδέα πξαθηηθά θαη 

ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά  νθέιε ηεο γηα έλα θξάηνο θαη θαηά πόζν αλαγθαίν είλαη λα 

αλαπηπρζεί θαη λα εδξαησζεί απηόο ν ζεζκόο ζηελ Διιάδα. Έπεηηα παξνπζηάδνπκε ην 

εξσηεκαηνιόγην ζην νπνίν δέρηεθαλ θαη απάληεζαλ, 80 επαγγεικαηίεο πγείαο (ηαηξνί θαη 

λνζειεπηέο) από ην ΑΡΔΣΑΗΔΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ θαη από ην ΝΗΜΣ. Βάζεη ησλ 

απαληήζεσλ ζην εξσηεκαηνιόγην, εμεηάδνπκε πόζν απαξαίηεηνο είλαη απηόο ν ζεζκόο 



VII 
 

ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, αλαθέξνπκε θάπνηεο εκπεηξίεο αζζελώλ ηειηθνύ ζηαδίνπ κε 

αθεγεκαηηθή κνξθή. 

     ην ηέινο ζα δνύκε  ηη ζπκβαίλεη θαη ζηνλ ππόινηπν θόζκν δειαδή Δπξσπατθέο 

ρώξεο,  Κύπξν θαη ζα ζπγθξίλνπκε ηελ Διιάδα κε όιεο απηέο. 

       Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε ιεηηνπξγία ζύγρξνλσλ δνκώλ θέληξσλ Hospice θαη 

Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο απνηειεί δείθηε πνιηηηζκνύ ελόο ιανύ. Ζ -ρσξίο δηαθξίζεηο -

πξόζβαζε ζηελ Παξεγνξεηηθή Αγσγή απνηειεί αλαγλσξηζκέλν αλζξώπηλν δηθαίσκα 

δίρσο λα εμαθνινπζεί λα απνηειεί πνιπηέιεηα γηα ιίγνπο, κε ζηόρν ηελ επηζηεκνληθή θαη 

αλζξώπηλε θξνληίδα . 

 

Λέξειρ κλειδιά: μελώλεο θηινμελίαο ηειηθνύ ζηαδίνπ, παξεγνξεηηθή αγωγή, αζζελήο 

ηειηθνύ ζηαδίνπ, επαγγεικαηίεο πγείαο, πόλνο, κε θεξδνζθνπηθά Ιδξύκαηα, Διιάδα. 
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ABSTRACT 

 

          Many people involved  in the theory  of euthanasia subject, as  (physicians, clergy, 

philosophers, sociologists, biologists, lawyers, state, etc.) and in our efforts to a more 

practical approach is still valid. But there is an organized effort in Western societies for 

possible humanistic treatment of critically ill patients during the final confrontation with 

effective interventions in both pain and psychological collapse that although with the 

expected-without hope the end result. 

        Since the father of medicine, Hippocrates, medical thought is strictly oriented in any 

way attempt to cure the patient and the man at all costs avoid the departure from life, even 

if they stay in it, because of inefficient treatment, has the result of many pains in a process 

devoid of any meaning in the end.  Today in many advanced Western societies is an 

attempt to address the different putting of a brave face on death of people suffering from 

incurable diseases at the final stage, taking into account the wishes of a patient who often 

can not withstand the sufferings which holds the disease, preferring to pass to settle the 

most delicate line that separates life from death, assisted by the doctors.  

       Very briefly mention that we will explore the awareness of medical and nursing staff 

regarding the accommodation units (Hospices) / palliative care in Greece and some 

European countries. The palliative care, other than physicians requires psychologists, 

social physiotherapists, volunteers and priests.   Initially, the concept of Hospice / 

palliative care, shall then make a historical reference to the Founders of this concept, 

facilities required and the personnel necessary to carry out this objective, we report on 

which countries and flourished there is this idea practical, social and economic benefits 

for a state and whether it is necessary to develop and establish this institution in Greece. 

After presenting the questionnaires received and answered, 80 health professionals 

(doctors and nurses) from Aretaeio Hospital and  NIMTS. Based on responses to the 

questionnaire, considering how essential it is that institution in Greece.  
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     Furthermore, we mention some experiences of patients with end-stage  in narrative 

form.  

     In the end we'll see what happens in the world that European countries, Cyprus and 

Greece to compare all these.  It is worth noting that the structures of modern centers of 

Hospice and Palliative Care is an indicator of civilization of a people. E-discriminatory 

access to, palliative care is a recognized human right without remains a luxury for the few 

to science and human care. 

 

Keywords: Hospices, palliative care, end-stage patients, health professionals, pain, non-

profit institutions, Greece. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 

    Ζ κεγαιύηεξε θνηλσληθή επηλόεζε ησλ ηειεπηαίσλ εθαηό (100) εηώλ είλαη ην hospice 

θαη ε παξεγνξεηηθή αγσγή αζζελώλ ηειηθνύ ζηαδίνπ, ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο θαη όζσλ 

ηνπο παξέρνπλ θξνληίδα. 

    Πξόθεηηαη γηα έλα εηδηθό είδνο θξνληίδαο αζζελώλ ηειηθνύ ζηαδίνπ ην νπνίν παξέρεη 

έλα επξύ θάζκα ππεξεζηώλ ιόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο θάζε πεξηζηαηηθνύ θαη ηεο 

ηδηνκνξθίαο θάζε πξνζώπνπ κε απνηέιεζκα λα επαηζζεηνπνηείηαη ζηηο επηκέξνπο 

αλάγθεο ηνπο. Χζηόζν, παξά ηηο εληππσζηαθέο πξνόδνπο ζηελ ηαηξηθή, θαξκαθνρεκεία, 

ρεηξνπξγηθή, εληαηηθνινγία, κεηακνζρεύζεηο θ.ι.π., θαη ελώ ζεκεηώλεηαη δηαξθώο, 

επηηπρήο αληηκεηώπηζε αζζελεηώλ θαη απμάλεηαη ην πξνζδόθηκν δσήο παξαηεξνύκε ηελ 

αδπλακία από κέξνπο ησλ ηαηξώλ λα απνηξέςνπλ ηνλ ζάλαην. 

   Ζ έλλνηα ηνπ hospice/ ηεο παξεγνξεηηθήο θαη αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο αζζελώλ 

ηειηθνύ ζηαδίνπ μεθίλεζε ην 1834 από ηελ Μεηέξα Mary Aikenhead πξντζηακέλε ησλ 

Ηξιαλδώλ Αδειθώλ ηνπ Διένπο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε ζην Γνπβιίλν θαη επεθηάζεθε 

ζε έλα παγθόζκην δίθηπν ζε πεξηζζόηεξεο από ελελήληα (90) ρώξεο, Αζίαο, Αλαηνιηθήο 

Δπξώπεο, Αθξηθήο, Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη Κύπξν εθηόο ηεο Διιάδνο. 

     θνπόο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ηα αίηηα γηα ηα νπνία 

δελ έρεη επαξθώο αλαπηπρζεί απηή ε ηδέα ζηελ Διιάδα ζε ζεζκνζεηεκέλν πιαίζην. Σα 

ηξηάληα πεξίπνπ ηαηξεία πόλνπ ζε λνζνθνκεία όιεο ηεο Διιάδαο νπζηαζηηθά ιεηηνπξγνύλ 

κε ηελ εζεινληηθή πξνζθνξά ησλ αλαηζζεζηνιόγσλ θαη ην ηαηξείν ζην Αξεηαίεην 

Ννζνθνκείν ιεηηνπξγεί σο κεηεθπαηδεπηηθό θέληξν θαη όρη σο εμεηδηθεπκέλν θέληξν 

Παξεγνξεηηθήο αγσγήο αζζελώλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ:  ΔΝΝΟΗΑ HOSPICE ΚΑΗ ΠΑΡΖΓΟΡΖΣΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ 

 
 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

«Γελ κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηα ραξηηά πνπ καο κνηξάδνπλ, κπνξνχκε φκσο λα 

παίμνπκε ην παηρλίδη κε ην δηθφ καο ηξφπν» 

 

Ζ ιέμε hospice είλαη αξθεηά παιηά, απνηέιεζε δηαρξνληθή έλλνηα θαη ηειηθά ζηηο 

κέξεο καο είλαη κα εληειψο θαηλνχξηα ηδέα. Δηπκνινγηθά παξαηεξνχκε ηα εμήο,  

 Hospes θαη Host  = θηινμελνχκελνο θαη θηινμελψ  

 Λαηηληθφ Hospitum = μελψλαο θαη θηινμελία  

 19νο αηψλαο,  Hospice = ηφπνο αλαπαχζεσο ηαμηδησηψλ  

 1893, Hospice = νίθνο επγεξίαο θαη αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ 

 Hospice θαη Hospital = λνζνθνκείν, ίδξπκα θηινμελίαο αζζελψλ είλαη δπν 

ιέμεηο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ξίδα   

(ζεκηλάξην hospice, Hospice_v1_plus (p. Nikolaos)) 

 

 Μεηά ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο είλαη πην εχθνιν λα πξνζεγγίζνπκε ηε ζεκεξηλή 

έλλνηα “hospice”. Δίλαη, ινηπφλ, μελψλεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη αλαθνπθηζηηθήο 

αγσγήο αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ (Δζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηε δεκφζηα πγεία 2008-

2012, Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο). Απηφ ζεκαίλεη ην φηη ζε απηά ηα 

θέληξα πξνζθέξνληαη λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο παξεγνξεηηθήο αγσγήο ζε 

αζζελείο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο δσήο ηνπο. Δπίθεληξν έρνπλ ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ ησλ αζζελψλ θαζψο θαη ηελ 

ςπρνινγηθή, πλεπκαηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ηνπ εθάζηνηε αζζελνχο θαη ησλ 

νηθείσλ ηνπ. 

Σα ελ ιφγσ θέληξα-ηδξχκαηα, κε ηε ζεκεξηλή έλλνηα ηνπο, έρνπλ σο πξσηαξρηθφ 

ζηφρν ηνλ έιεγρν ηνπ πφλνπ θαη ησλ ινηπψλ ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ηνπ αζζελνχο, φπνπ πνηφηεηα δσήο νξίδεηαη ην ζχκπιεγκα 

παξακέηξσλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ, ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή επεμία. Δπηπιένλ, ηα 

θέληξα hospice εμαζθαιίδνπλ ςπρνθνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή ππνζηήξημε ζηνλ αζζελή 

θαη ηνπο νηθείνπο θαζψο ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ έσο ην ηέινο ηεο δσήο. Μεηά ηελ 
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απψιεηα ζπλερίδεηαη ε ππνζηήξημε θαη ζηνπο νηθείνπο ηνπ. Σέινο, δηεπθνιχλεηαη ε 

απνζπκθφξεζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ φπνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

εηνηκφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ ζε λέα πεξηζηαηηθά. 

 

 

1.2. Ζ έλλνηα ηεο Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο θαη Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο 

 

 

Γηαρξνληθή αμία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο απνηειεί ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ αζζελή 

θαη ε ζπκβνιή ηνπ πνιίηε ζηελ ιήςε απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ πγεία ηνπ. Αθφκα 

θαη αλ ε λφζνο δελ είλαη ηάζηκε, ν αζζελήο δηθαηνχηαη λα θαηαιήμεη κε αμηνπξέπεηα. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο ελφο αζζελή 

ηειηθνχ ζηαδίνπ, εθείλνπ δειαδή πνπ ηνπ έρεη απνκείλεη ιηγφηεξν απφ έμη κήλεο δσήο, 

πξνυπνζέηεη ηελ παξνρή θαηάιιειεο θξνληίδαο ζε θαηάιιειν πεξηβάιινλ επηηξέπνληαο 

λα πεζάλεη κε αμηνπξέπεηα. Ζ αδπλακία λα πξνζθεξζεί ίαζε ζηνλ αζζελή δελ πξέπεη λα 

εθιακβάλεηαη σο αδπλακία λα «ζεξαπεπζεί». Απιά αιιάδεη ε ζηξαηεγηθή ηεο 

πξνζέγγηζεο απφ ηελ θξνληίδα ίαζεο ζηελ αλαθνπθηζηηθή θαη ζηε ζπλέρεηα 

παξεγνξεηηθή θξνληίδα. Δπηπιένλ, ην δηθαίσκα ζηε θξνληίδα πγείαο ζηνρεχεη ζηε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελή ψζηε λα θηάζεη ζην κέγηζην δπλαηφ επίπεδν θαιήο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο αλεμαξηήησο ειηθίαο, εζληθφηεηαο, νηθνλνκηθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ή 

ηεο θχζεσο νπνηαζδήπνηε αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο. 

χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο «Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα» είλαη κηα 

πξνζέγγηζε ε νπνία βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ 

ηνπο, πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πγείαο ηα νπνία απεηινχλ ηε δσή ηνπο. 

 Σν ζχζηεκα Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο αμίεο νη νπνίεο 

εθθξάδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ηα «Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα», ηα 

«Γηθαηψκαηα ησλ Αζζελψλ», ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ηε 

 δεκνθξαηία, ηελ αιιειεγγχε, ηε δηθαηνζχλε, ηηο ίζεο επθαηξίεο γηα φιεο ηηο θπιέο, ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηελ ειεπζεξία επηινγήο. 

Οη βαζηθνί άμνλεο ηεο Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο είλαη νη εμήο: 

 Έιεγρνο ζπκπησκάησλ 

 Φπρνινγηθή, πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε 

 Τπνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο 

 Τπνζηήξημε ζην πέλζνο 
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Ζ Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα είλαη κηα δηεπηζηεκνληθή ππεξεζία ε νπνία πιαηζηψλεηαη 

απφ δηάθνξα επαγγέικαηα-ιεηηνπξγήκαηα, πνπ δίλεη πξνζνρή ζηηο αλάγθεο ηνπ αζζελή, 

ελψ δελ παξακειεί ηνπο ππφινηπνπο θξνληηζηέο πγείαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ νκαδηθή πξνζέγγηζε, ε Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα 

εθθξάδεη ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο απφ ηελ αξρή ηεο 

δηάγλσζεο κέρξη θαη ηε ζηήξημε θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ πέλζνπο. 

 

Ζ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο έζεζε ηηο αθφινπζεο βαζηθέο αξρέο κε ηηο νπνίεο, ε 

Παξεγνξεηηθή Αγσγή:  

 

 Παξέρεη αλαθνχθηζε ηνπ πφλνπ θαη ησλ άιισλ ζπκπησκάησλ,  

 Γέρεηαη ηε δσή θαη ζεσξεί ην ζάλαην ζαλ κηα θπζηνινγηθή δηαδηθαζία,  

 Γελ επηζπεχδεη ή κεηαζέηεη ην ζάλαην,  

 Δλζσκαηψλεη ηε ςπρνινγηθή θαη πλεπκαηηθή πιεπξά ηεο θξνληίδαο ησλ 

αζζελψλ,  

 Πξνζθέξεη έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο γηα λα βνεζήζεη φζν ελεξγά γίλεηαη 

ηνπο αζζελείο σο ην ζάλαην,  

 Πξνζθέξεη έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο γηα λα βνεζήζεη ηελ νηθνγέλεηα λα 

αληηκεησπίζεη ηελ λφζν ηνπ αζζελνχο θαη ην δηθφ ηεο πέλζνο,  

 Υξεζηκνπνηεί κηα νκάδα πξνζέγγηζεο, ψζηε λα θαηεπζχλεη ηηο αλάγθεο ησλ 

αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο γηα ην πέλζνο, εάλ ρξεηάδεηαη,  

 Θέιεη λα απμήζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο θαη ίζσο λα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ 

πνξεία ηεο αζζέλεηαο,  

 Δθαξκφδεηαη εγθαίξσο ζηελ πνξεία ηεο αζζέλεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε έλα 

θάζκα άιισλ ζεξαπεηψλ πνπ ζθνπφ έρνπλ λα παξαηείλνπλ ηε δσή, φπσο ε 

ρεκεηνζεξαπεία, ε αθηηλνζεξαπεία θαη πεξηιακβάλεη ηηο έξεπλεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα γίλεη θαιχηεξε ε θαηαλφεζε θαη ν έιεγρνο ησλ νδπλεξψλ 

θιηληθψλ επηπινθψλ  

 

Ζ θηινζνθία ηεο Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη θαη σο 

παξέκβαζε, λα πξνζθέξεηαη δειαδή παξάιιεια κε άιιε ζεξαπεπηηθή αγσγή 
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αλαγλσξίδνληαο θαη θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο ελφο πιεζπζκνχ πνπ γεξλά, φπσο θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ λέσλ θαη ησλ παηδηψλ, ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη δηάγλσζε φηη πάζρνπλ απφ 

αζζέλεηεο πνπ απεηινχλ ηε δσή ηνπο. Δλ ηέιεη, ε Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα είλαη 

θηινζνθία δσήο, αλζξψπηλν δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε ελφο εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

 

 

1.3.Ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη θαζνξηζηηθέο πξνζσπηθόηεηεο ζηελ εμέιημε 

Hospice/Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο 

 

 

Απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ, νη θνηλσλίεο αλά ηνλ θφζκν πξνζπαζνχλ λα πξνζθέξνπλ 

ην θαιχηεξν επίπεδν ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο ζηα αζζελή θαη εηνηκνζάλαηα κέιε 

ηνπο. Χζηφζν, έσο ην κηζφ ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, ε ηαηξηθή επηζηήκε δελ είρε αξθεηά 

λα πξνζθέξεη ζηα πιαίζηα ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ρεηξηζκνχ ηνπ πφλνπ θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

ζπκπησκάησλ. 

 Ζ εμέιημε ησλ αλαιγεηηθψλ ζεξαπεηψλ κε λαξθσηηθέο νπζίεο πεξίπνπ ζην 1950, 

ζπλδπαζκέλε κε κεγάιε θαηαλφεζε γηα ηηο ςπρνθνηλσληθέο θαη πλεπκαηηθέο αλάγθεο ησλ 

αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ, άλνημαλ ην δξφκν γηα ηελ εμέιημε ζηηο ππεξεζίεο ηεο 

Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο. Οη αξρέο ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο έγηλαλ πην θαηαλνεηέο 

θαη άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κηζνχ ηνπ 1900.  

ην Μεζαίσλα ν φξνο hospice πνπ ζεκαίλεη “άζπιν”, “θαηαθχγην”, 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα ραξαθηεξίζεη έλα κέξνο ζαλ θαηαθχγην γηα πξνζθπλεηέο θαη 

ηαμηδηψηεο. ηελ Δπξψπε, ε ζρέζε κεηαμχ “θαηαθπγίνπ” θαη ηεο θξνληίδαο πνπ 

παξερφηαλ ζε αζζελείο πνπ ηνπο απέκελε κηθξφο ρξφλνο δσήο, ρξνλνινγείηαη ζηελ επνρή 

ηεο Jeanne Garnier ζηε Λπφλ, Γαιιία ην 1842. ηελ Ηξιαλδία νη Irish Sisters of Charity, 

ζηεξηδφκελεο απφ ηε Μεηέξα Mary Aikenhead, δεκηνχξγεζαλ θαηαθχγηα ζην Γνπβιίλν 

θαη ζην Cork πεξίπνπ ζηα 1870 θαη ελ ζπλερεία ζην Λνλδίλν ην 1905. Απηά ηα ηδξχκαηα 

ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηε θξνληίδα αζζελψλ πνπ ππέθεξαλ απφ πξνρσξεκέλεο θαη 

αλίαηεο αζζέλεηεο. Όκσο, νη πξνζπάζεηεο γηα λα ειέγμνπλ ην πφλν θαη ηα άιια 

ζπκπηψκαηα εκπνδίζηεθαλ απφ ηελ έιιεηςε ηεο θαηαλφεζεο ηεο θχζεο απηψλ ησλ 

ζπκπησκάησλ θαη επηπιένλ ζπλδπάζηεθαλ κε ηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθψλ θαξκάθσλ.  

Σν 1950 έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ έλα θάζκα ζεκαληηθψλ λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ςπρνηξφπσλ παξαγφλησλ, θαηλνζεηαδηλψλ, αληηθαηαζιηπηηθψλ 
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θαη κε ζηεξνεηδψλ αληηθιεγκνλσδψλ θαξκάθσλ. Παξάιιεια θαιπηέξεπε ε θαηαλφεζε 

ηεο θχζεο ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ θαη ηνπ ξφινπ ησλ νπηνεηδψλ ζηνλ έιεγρν ηνπ. 

 Ζ δηαζεζηκφηεηα ησλ λέσλ θαξκάθσλ δεκηνχξγεζε ηελ δπλαηφηεηα γηα ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ πφλνπ θαη ησλ ζπκπησκάησλ. 

ηα πιαίζηα ηεο ρξήζεο ησλ νπηνεηδψλ ππήξμε κηα ηεξάζηηα αληίδξαζε ε νπνία 

πξνεξρφηαλ απφ ηελ ειιηπή πιεξνθφξεζε θαη ηνπο αβάζηκνπο θφβνπο πνπ αθνξνχζαλ 

ηε ρξήζε ηνπο. Τπεξβνιηθή αλεζπρία πνπ αθνξνχζε ζέκαηα φπσο ε εμάξηεζε, ε αλνρή 

θαη ε θαηαζηνιή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο εκπφδηδαλ ηελ νκαιή είζνδφ ηνπο ζηελ 

ηαηξηθή πξαθηηθή.  

Απηνί νη θφβνη κνηξαδφηαλ εμίζνπ ζε νξηζκέλα κέιε ηεο ηαηξηθήο θνηλφηεηαο θαη 

γεληθά ζην θνηλφ. ε θπβεξλεηηθφ επίπεδν, ζπρλά επηθξαηνχζε ζχγρπζε πνπ απφ ηε κία 

αθνξνχζε ηνλ σθέιηκν ζεξαπεπηηθφ ξφιν απηψλ ησλ παξαγφλησλ θαη απφ ηελ άιιε, ηελ 

πηζαλφηεηα θαηάρξεζεο. ε νξηζκέλεο ρψξεο ε ρξήζε ησλ νπηνεηδψλ απαγνξεπφηαλ απφ 

ηε λνκνζεζία. ε άιιεο ρψξεο ε ρξήζε ηνπο λνκηκνπνηήζεθε, αιιά ε δηαζεζηκφηεηα ηνπο 

εκπνδηδφηαλ απφ ηελ ππεξβνιηθή γξαθεηνθξαηία, πνπ “θπβεξλνχζε” ηε 

ζπληαγνγξάθεζε, ηελ απνζήθεπζε θαη ηε δηάζεζή ηνπο. 

Ζ αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο πεξίζαιςεο θαη ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο νθείιεη 

πνιιά ζην φξακα, ζην θνπξάγην θαη ζηε δέζκεπζε ηεο Dame Cicely Saunders. Μηα 

λνζειεχηξηα, θνηλσληθή ιεηηνπξγφο θαη ηαηξφο ζεσξείηαη σο ν πξσηνπφξνο ηεο 

ζχγρξνλεο πεξίζαιςεο. Έρνληαο εξγαζηεί γηα κεξηθά ρξφληα ζηε κνλάδα πεξίζαιςεο St. 

Joseph’s ζην Hackney, ζην Λνλδίλν, ε Dame Cicely εγθαηλίαζε ηε κνλάδα πεξίζαιςεο 

St. Christopher’s ζην Λνλδίλν, ην 1967. Απηή ήηαλ ε πξψηε απφ ηηο ζχγρξνλεο, 

εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο κνλάδεο πεξίζαιςεο. Ζ Dame Cicely αθηέξσζε ηελ 

επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή ηεο δσή ζηε θξνληίδα θαη ηε κειέηε ησλ αζζελψλ πνπ 

ππέθεξαλ απφ ρξφληεο θαη εμειηθηηθέο αζζέλεηεο. Αλαγλψξηζε θαη αληαπνθξίζεθε ζε έλα 

ηξνκαθηηθφ έιιεηκκα πνπ αθνξνχζε ην πσο θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ησλ αζζελψλ πνπ 

πεζαίλνπλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Παξέκελε πάληνηε πξνζεισκέλε ζηηο κνλαδηθέο 

θαη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θάζε αζζελή θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Ζ Dame Cicely 

Saunders δίδαμε ηε ζπλνιηθή θξνληίδα ηνπ αζζελνχο, ηε θξνληίδα ζην πέλζνο, θαη ηελ 

αλάγθε γηα πξαγκαηηθή δηεπηζηεκνληθή νκαδηθή εξγαζία. ε κηα αμηφινγα κηθξή ρξνληθή 

πεξίνδν κεηακφξθσζε απηφ ηνλ ηνκέα ηεο θξνληίδαο πγείαο θαη πξνθάιεζε πνιιέο απφ 

ηηο ήδε αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη πξνθαηαιήςεηο. πλνπηηθά, άιιαμε ξηδηθά ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν θαηαλννχληαη θαη θαιχπηνληαη νη πνηθίιεο αλάγθεο ησλ αζζελψλ πνπ 

πεζαίλνπλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.  
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Ζ κνλάδα πεξίζαιςεο ηνπ St. Christopher’s ηνπ Λνλδίλνπ, είρε πξνζπαζήζεη ήδε λα 

πξνάγεη ηηο αξρέο ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο θξνληίδαο πγείαο. 

 

 

 

 Ο ελζνπζηαζκφο λα δηαδνζνχλ γλψζε θαη επηδεμηφηεηεο δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, αιιά εμαπιψζεθε ζε φιν ην θφζκν. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο φισλ 

ησλ επείξσλ ζπνχδαζαλ ζην St. Christopher’s, εθάξκνζαλ ηε λέα γλψζε πνπ απέθηεζαλ 

θαη ηηο λέεο δεμηφηεηεο ζηηο δηθέο ηνπο ρψξεο. Γελ ππάξρεη θαλέλα κνληέιν θξνληίδαο ηεο 

Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο πνπ λα εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Όκσο, νη θεληξηθέο 

αξρέο ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο κε έκθαζε ζην λα ππάξρεη μερσξηζηή ζπκπεξηθνξά 

ζηηο αλάγθεο θάζε αζζελή θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ είλαη παγθφζκηεο. Ο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν απηέο νη έλλνηεο ζπλαληψληαη ζα πνηθίινπλ απφ ρψξα ζε ρψξα θαη αθφκα απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή.  

Όηαλ εμεηάδεηαη ε εμέιημε ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ, είλαη αμηνζεκείσην λα παξαηεξεζεί ε επηξξνή πνπ έρεη έζησ θαη έλα κφλν 

θηλεηνπνηεκέλν άηνκν ζηελ αιιαγή πνπ γίλεηαη. Σππηθά, έλα άηνκν πνπ αλαγλσξίδεη, 

πσο ππάξρεη θαιχηεξνο ηξφπνο ζην λα πξνζθέξεη θξνληίδα, νδεγεί ζην πξσηαξρηθφ 

εξέζηζκα γηα αιιαγή. πρλά, ιφγσ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ, απηφ ην άηνκν δξα 

θαηαιπηηθά θαη εκπλέεη θαη άιινπο λα βνεζήζνπλ λα θέξνπλ ηελ αιιαγή. Γελ είλαη 

δπλαηφλ ή ζσζηφ λα αμηνινγήζνπκε ηελ αλάπηπμε ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο ζε θάζε 

ρψξα μερσξηζηά. Αξθεί λα πνχκε, φηη νη ππεξεζίεο ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο 
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εμειίζζνληαη, παξφιν πνπ νη ξπζκνί είλαη δηαθνξεηηθνί θαζψο θαη ν βαζκφο δπζθνιίαο 

πνηθίιεη ζε θάζε ήπεηξν.  

 

1.4.Υώξνη, Τπεξεζίεο θαη Αλζξώπηλν Γπλακηθό Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο 

 

Ζ Παξεγνξεηηθή Αγσγή ιακβάλεη ρψξα ζηνπο αθφινπζνπο ρψξνπο:  

-ην ζπίηη  

-ε λνζειεπηηθφ θέληξν  

-ε γεξνθνκείν  

-ε λνζνθνκείν  

-ε κνλάδεο θηινμελίαο (hospices) 

 

      

 

 

 

Ζ Παξεγνξεηηθή Αγσγή παξέρεηαη πεξηζζφηεξν ζην ζπίηη, αθφκα θαη αλ νη αζζελείο 

ηειηθά πεζαίλνπλ ζε έλα ίδξπκα. πλήζσο έρνπλ πεξάζεη κηα καθξά πεξίνδν ζην ζπίηη 

φπνπ ιάκβαλαλ Παξεγνξεηηθή Αγσγή. Απηφ έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο ππεξεζίεο 

ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο 

αξθεηέο αλαθνξέο απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην επεξέαζαλ ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο. Απηέο νη αλαθνξέο αλέδεημαλ ηηο αθφινπζεο αξρέο ηεο 

θξνληίδαο:  

Μηα νπζηψδεο αξρή ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο είλαη φηη νη αζζελείο πξέπεη λα 

κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε θξνληίδα, ζηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζε έλα κέξνο ζρεηηθά 

κε ηηο θιηληθέο ηνπο αλάγθεο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο. ηελ νπζία, ε 

Παξεγνξεηηθή Αγσγή πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζε φινπο ηνπο αζζελείο νπνπδήπνηε θαη 

αλ βξίζθνληαη. Όπσο δειψζεθε θαη ζην θεθάιαην ησλ νξηζκψλ, είλαη επζχλε φισλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο λα νηθεηνπνηεζνχλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο. 
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Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, είλαη απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζεί ε Παξεγνξεηηθή Αγσγή ζην 

βαζηθφ θχθιν εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ηαηξνχο θαη γηα ηα ζπλαθή επαγγέικαηα πγείαο.  

      Δπίζεο, νη επαγγεικαηίεο πγείαο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθζπγρξνλίζνπλ 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο, ζπλερίδνληαο ηελ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνγξακκάησλ. Δπνκέλσο, εάλ έλαο αζζελήο ζπκβνπιεχεηαη έλαλ 

επαγγεικαηία πγείαο ζε θιηληθή ελφο λνζνθνκείνπ, ζην ηαηξείν ελφο γεληθνχ ηαηξνχ, ζε 

έλα λνζειεπηηθφ θέληξν ή ζε θάπνηα άιιε δνκή, πξέπεη λα είλαη βέβαηνο φηη ζα ηνπ 

πξνζθεξζεί ην βαζηθφ επίπεδν ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο αλαιφγσο κε ηηο αλάγθεο ηνπ.  

Δπίζεο, αλαγλσξίδεηαη φηη θάπνηνη ρψξνη θξνληίδαο, παξφιν πνπ δελ είλαη απφιπηα 

ζπλδεδεκέλνη κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο, πξνζειθχνπλ έλα κεγάιν 

κέξνο ησλ αζζελψλ πνπ ρξήδνπλ Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο. ρεηηθά κε απηφ, είλαη γεγνλφο 

φηη νξηζκέλα λνζειεπηηθά θέληξα, νίθνη επγεξίαο θαη ππεξεζίεο πνπ αζρνινχληαη κε 

ζεκαληηθφ αξηζκφ νγθνινγηθψλ αζζελψλ έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε απφ εηδηθνχο ζηελ 

Παξεγνξεηηθή Αγσγή. 

      Οξηζκέλνη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ εξγάδνληαη ζε ηέηνηεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηπξφζζεηεο εθπαίδεπζε θαη λα επηδηψμνπλ επηπξφζζεηε 

εμεηδίθεπζε ζηελ Παξεγνξεηηθή Αγσγή. Δπίζεο, είλαη αλακελφκελν φηη ζα αλαπηχμνπλ 

ζηελέο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο κε εμεηδηθεπκέλνπο ιεηηνπξγνχο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο. 

Σν ζπλνιηθφ δεηνχκελν κηαο ηέηνηαο νξγάλσζεο είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη αζζελείο φηη 

ζα βξίζθνληαη ζε επαθή κε εηδηθνχο πςεινχ επηπέδνπ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο 

ηνπο θάζε ζηηγκή.  

Αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο, πξνηείλεηαη ε δηάθξηζή ηνπο ζε 

εμεηδηθεπκέλεο θαη κε. Με εμεηδηθεπκέλεο ή απιά ζπκβαηηθέο ππεξεζίεο παξέρνπλ 

Παξεγνξεηηθή Αγσγή ρσξίο λα ηελ πεξηιακβάλνπλ ζηηο θχξην έξγν ηνπο. 

Πεξηιακβάλνπλ: πεξηθεξεηαθέο λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο, ηαηξνχο γεληθήο ηαηξηθήο, 

νκάδεο γηα θαη’ νίθνλ λνζειεία, θαη παζνινγηθέο θιηληθέο θαη λνζειεπηηθά θέληξα. Ζ 

πιεηνλφηεηα ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο παξέρεηαη θαη πηζαλψο ζα ζπλερίζεη λα 

παξέρεηαη απφ κε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο. ε πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο κε 

εμεηδηθεπκέλνη επαγγεικαηίεο παξέρνπλ ηε θξνληίδα ρσξίο ηελ παξέκβαζε ησλ εηδηθψλ, 

ζε άιιεο πεξηπηψζεηο εμεηδηθεπκέλεο παξεκβάζεηο κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηεο ζην 

πιαίζην ηεο κε εμεηδηθεπκέλεο θξνληίδαο, ελψ ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο νη εηδηθνί ζα πξέπεη 

λα αλαιακβάλνπλ νινθιεξσηηθά ηε θξνληίδα.  
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Οη κε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ επίζεο ππεξεζίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

κφλν πεξηζηαζηαθά, φπσο ηα ηκήκαηα ηεο Αθηηλνινγίαο, ηεο Αθηηλνζεξαπείαο θαη ηνπ 

Υεηξνπξγείνπ. πρλά ηέηνηεο ππεξεζίεο έρνπλ ιίζηεο αλακνλήο νη νπνίεο ηαιαηπσξνχλ 

ηνπο αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ Παξεγνξεηηθή Αγσγή, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα 

σθειεζνχλ κέζσ ησλ ζεξαπεηψλ ιφγσ ηνπ φηη δελ ηνπο έρεη απνκείλεη πνιχο ρξφλνο 

δσήο. Γη’ απηφ έρεη πξνηαζεί κηα «γξακκή» πξνηεξαηφηεηαο γηα ηνπο αζζελείο πνπ 

ιακβάλνπλ Παξεγνξεηηθή Αγσγή ψζηε λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε.  

Οη πην ζπλεζηζκέλεο ππεξεζίεο είλαη νη εμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο κε 

ελδνλνζνθνκεηαθνχο αζζελείο, λνζνθνκεηαθέο νκάδεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο, νκάδεο 

θαη’ νίθνλ λνζειείαο, παξνρέο εκεξήζηαο λνζειείαο, λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη’ 

νίθνλ θαη ηα εμσηεξηθά ηαηξεία. Τπάξρνπλ πνιχ ιίγα ζηνηρεία γηα ην πνηφ είδνο 

ππεξεζηψλ Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο πξνηηκνχλ νη αζζελείο. ε κηα αλαζθφπεζε, νη 

Wilkinson et al παξαηήξεζαλ πσο ππάξρεη κηα ηάζε κεγαιχηεξεο ηθαλνπνίεζεο πξνο ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο, θαη ζηα λνζνθνκεία θαη ζηελ θνηλφηεηα, ζε ζρέζε κε ηα 

γεληθά λνζνθνκεία(Wilkinson et al, 1999). Αιιά θαη πάιη, απηά ηα απνηειέζκαηα πξέπεη 

λα εξκελεχνληαη πνιχ πξνζεθηηθά.  

 

Οη κε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:  

 Με εηδηθνχο θξνληηζηέο πγείαο,  

 Δζεινληέο,  

 Ννζειεπηέο αλά πεξηνρή,  

 Ηαηξνχο γεληθήο ηαηξηθήο,  

 Με εηδηθνχο ζηελ Παξεγνξεηηθή Αγσγή.  

 

Οη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο είλαη απηέο νη ππεξεζίεο πνπ 

έρνπλ σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ Παξεγνξεηηθή Αγσγή. Απαηηνχλ, απφ ηνπο 

εθπαηδεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, αλσηάηνπ επίπεδν δεμηφηεηεο θαη κηα πςεινχ 

επηπέδνπ ζρέζε αζζελνχο-πξνζσπηθνχ πγείαο. Σέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο πξέπεη λα είλαη 

πξνζβάζηκεο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θξνληίδαο πγείαο θαη λα ζηεξίδνπλ ηνλ αζζελή φπνπ  

θαη αλ βξίζθεηαη απηφο: ζην ζπίηη, ζην λνζνθνκείν, ζηα δεκνηηθά ηαηξεία, λνζειεπηηθφ 

θέληξν, ζε θέληξα εκεξήζηαο λνζειείαο, ζε εμσηεξηθά ηαηξεία, ή ζε εμεηδηθεπκέλε 

Μνλάδα Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο.  
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Οη ππεξεζίεο ηεο εμεηδηθεπκέλεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο έρνπλ έλαλ επηπιένλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζηήξημε άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαηά ηε παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο ζε λνζνθνκεηαθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν. Όινη νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο πξέπεη λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε, λα ζπκβνπιεχνληαη θαη λα 

ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ιεηηνπξγνχο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο, φηαλ 

απηφ απαηηείηαη.  

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ ηεο εμεηδηθεπκέλεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο 

πεξηγξάθεθαλ απφ ην Δζληθφ πκβνχιην Κέληξσλ Φηινμελίαο θαη Τπεξεζηψλ 

Δμεηδηθεπκέλεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη εληζρχζεθαλ απφ 

ηελ Δζληθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο (Ηξιαλδία). Πεξηιεπηηθά 

είλαη ηα αθφινπζα:  

 Ζ παξνρή ζσκαηηθήο, ςπρνινγηθήο, θνηλσληθήο θαη πλεπκαηηθήο ππνζηήξημεο, 

καδί κε έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ γίλεηαη κέζσ κηαο πνιπεπηζηεκνληθήο θαη 

νκαδηθήο πξνζέγγηζεο.  

 

 Σνπιάρηζηνλ ην άηνκν πνπ θαζνδεγεί θάζε επαγγεικαηηθή νκάδα κέζα ζηελ 

πνιπεπηζηεκνληθή νκάδα πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλν, αλαγλσξηζκέλν θαη 

εμεηδηθεπκέλν ζηελ Παξεγνξεηηθή Αγσγή.  

 

 Οη αζζελείο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο λα ππνζηεξίδνληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη 

ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θξνληίδαο.  

 

 Οη αζζελείο λα ελζαξξχλνληαη λα εθθξάδνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα ην πνπ 

ζέινπλ λα ιακβάλνπλ ηε θξνληίδα θαη πνπ επηζπκνχλ λα πεζάλνπλ.  

 

 Οη θξνληηζηέο θαη νη νηθνγέλεηεο ππνζηεξίδνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

αζζέλεηαο κέρξη ην πέλζνο θαη νη αλάγθεο ησλ πελζνχλησλ αλαγλσξίδνληαη θαη 

ηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε.  

 

 Τπάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ηεο πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο, κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ ή απηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην 

ζπίηη γηα λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο αζζελείο φπνπ θαη αλ βξίζθνληαη.  

 

 Ζ ζπλεηζθνξά ησλ εζεινληψλ αλαγλσξίδεηαη θαη εθηηκάηαη.  
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 Οη ππεξεζίεο έρνπλ άκεζα ή έκκεζα έλαλ αλαγλσξηζκέλν αθαδεκατθφ εμσηεξηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ξφιν θαη νη εζσηεξηθέο ππεξεζίεο παξέρνπλ ηελ εθπαίδεπζε.  

 

 Παξέρεηαη φ,ηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε.  

 

 Τπάξρνπλ πξνγξάκκαηα πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ζπλερψο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ επαλέιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηνπο.  

 

 Ο θιηληθφο έιεγρνο θαη ηα πξνγξάκκαηα έξεπλαο ππάξρνπλ γηα λα αμηνινγείηαη ε 

ζεξαπεία θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο.  

 

 Οη ξπζκίζεηο ζηήξημεο ηνπ πξνζσπηθνχ ππάξρνπλ φπνπ είλαη απαξαίηεην γηα 

απηνχο πνπ εξγάδνληαη, είηε κε πιήξε είηε κε κεξηθή απαζρφιεζε, εμεηδηθεπκέλα 

ζηελ Παξεγνξεηηθή Αγσγή.  

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο πνηθίιεη ζηελ 

Δπξψπε. Έλα θάζκα παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νηθνλνκηθψλ ζεσξήζεσλ ζα 

επεξεάδνπλ ην εχξνο θαη ην επίπεδν ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαηίζεηαη. 

Όκσο, φιεο νη ππεξεζίεο εμεηδηθεπκέλεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο πξέπεη λα έρνπλ ηαηξηθφ 

θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ κε αλαγλσξηζκέλε εθπαίδεπζε θαη εηδίθεπζε ζηελ 

Παξεγνξεηηθή Αγσγή. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην Δζληθφ πκβνχιην ησλ Κέληξσλ 

Φηινμελίαο(hospices) θαη νη Τπεξεζίεο Δμεηδηθεπκέλεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο 

πξφηεηλαλ φηη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ πξέπεη λα δηαηίζεληαη είηε ζε πιήξε 

είηε κε κεξηθή απαζρφιεζε ή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα:  

 

 



 
 

12 

 
 

 

 

 

 Φπζηνζεξαπεπηέο,  

 Δξγνζεξαπεπηέο,  

 Κνηλσληθνί ιεηηνπξγνί,  

 Αλζξψπηλν δπλακηθφ εηδηθά εθπαηδεπκέλν γηα λα αλαγλσξίδεη ηηο ςπρνθνηλσληθέο 

αλάγθεο ησλ αζζελψλ, ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ ιεηηνπξγψλ πγείαο,  

 Πξνζσπηθφ ππεχζπλν γηα ηε θξνληίδα ζηε δηάξθεηα ηνπ πέλζνπο,  

 πληνληζηέο γηα ηηο πλεπκαηηθέο αλάγθεο,  

 Λνγνζεξαπεπηέο,  

 Γηαηηνιφγνη/θιηληθνί δηαηξνθνιφγνη,  

 Φαξκαθνπνηνί,  

 Πξνζσπηθφ ελαιιαθηηθψλ ζεξαπεηψλ,  

 Δζεινληέο ζπληνληζηέο,  

 Δθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ,  

 Βηβιηνζεθάξηνη,  

 Γξακκαηείο, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη γεληθά ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ 

θαηάιιεινπ επηπέδνπ.  

 

Όιεο νη ππεξεζίεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο δελ είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζνπλ φιεο 

ηηο αλσηέξσ ζπζηάζεηο.  



 
 

13 

 

 

1.5 Δπξσπατθέο ρώξεο όπνπ εθαξκόδνληαη ππεξεζίεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο  

 

Πξφζθαηα, έλαο αξηζκφο εξεπλψλ, έδσζε ζηνηρεία γηα νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο ζηελ Δπξψπε. ε κηα κειέηε 28 ρσξψλ ζηελ 

Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ζηελ Κεληξηθή Αζία, ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζεηξά πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ κεζφδσλ, έγηλε μεθάζαξν φηη ππάξρνπλ νξηζκέλεο αμηφινγεο δηαθνξέο ζηε 

δηαζεζηκφηεηα ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο ζε απηνχο πνπ ηε ρξεηάδνληαη θαη κηα 

αμηνζεκείσηε νκνηφηεηα ζην ελδηαθέξνλ θαη ζηελ ελέξγεηα πνπ αθηεξψζεθε ζην λα 

νξγαλσζνχλ νη ππεξεζίεο ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο (Clark & Wright 2002).  

Ζ Πνισλία θαη ε Ρσζία έρνπλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ππεξεζηψλ Παξεγνξεηηθήο 

Αγσγήο, νξηζκέλεο δεκνθξαηίεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο δελ έρνπλ 

αλαγλσξηζκέλεο ππεξεζίεο, ελψ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, ε θξνληίδα ζην ζπίηη είλαη ν 

πην θνηλφο ηχπνο παξνρήο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο. Αθνινπζεί ε θξνληίδα εζσηεξηθψλ 

αζζελψλ, νη νκάδεο ζηα λνζνθνκεία, ε λνζειεία εκέξαο, ελψ λνζειεπηηθέο νκάδεο ζην 

ζπίηη βξέζεθαλ λα είλαη ιηγφηεξν ζπρλέο. Με ηε κειέηε βξέζεθαλ 5 “θέληξα αλαθνξάο” 

ζε ηέζζεξηο ρψξεο (Ρνπκαλία, Οπγγαξία, Πνισλία(2) θαη Ρσζία) πνπ ήηαλ ηζηνξηθά 

θξίζηκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο θαη αθφκα ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ 

θέληξα εηδηθφηεηαο. Ζ κειέηε επίζεο απνθάιπςε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, θνηλά γηα ηηο 

ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο:  

 

 Έιιεηςε πνιηηηθήο αλαγλψξηζεο, απφδνζεο θαη ππνζηήξημεο,  

 Αλεπαξθήο δηαζεζηκφηεηα νπηνεηδψλ,  

 πιινγή λένπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ,  

 Έιιεηςε ηαηξηθνχ & λνζειεπηηθνχ εμνπιηζκνχ,  

 Έιιεηςε επθαηξηψλ γηα έξεπλα,  

 Αξλεηηθά πνιηηηζηηθά ζηεξεφηππα.  

 

Ζ κειέηε “Pallium”, ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηελ Δπξσπαηθή Δπηηξνπή, αλαζεψξεζε 

ηηο έλλνηεο ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο θαη ηηο ζπλδεφκελεο ηαθηηθέο θαη πνιηηηθέο ζε 

εθηά Γπηηθνεπξσπαηθέο ρψξεο ( Ten Have & Janssens, 2002). ηελ Οιιαλδία, είραλ 

αξρίζεη νη κειέηεο γηα ηελ Παξεγνξεηηθή Αγσγή απφ έλα ζπίηη ζην νπνίν παξερφηαλ 

λνζειεπηηθή θξνληίδα (φπσο ηα “beacons” πνπ πξναλαθέξζεθαλ) ζην Ρφηεξληακ ην 
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1970. χκθσλα κε απηή ηε κειέηε, ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηεο Παξεγνξεηηθήο 

Αγσγήο ζηελ Οιιαλδία είλαη ε θξνληίδα ζην ζπίηη, πνπ παξέρεηαη απφ παξαδνζηαθνχο 

ιεηηνπξγνχο πγείαο θαη απφ λνζειεπηηθή θξνληίδα ζην ζπίηη. Οη κνλάδεο θηινμελίαο 

(“hospices”) παξέρνπλ έλα κηθξφ ηκήκα ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο. Γίλεηαη κηα 

δηάθξηζε κεηαμχ απηψλ ησλ κνλάδσλ θηινμελίαο σο πξνο ηε παξνρή θξνληίδαο ζε 

ρακηιήο θαη πςηιήο πνηφηεηαο θξνληίδαο, ηα πξψηα θαηά θχξην ιφγν ζηειερψλνληαη 

θπξίσο απφ εζεινληέο, ηα δεχηεξα απφ κηα νπζηαζηηθή επαγγεικαηηθή νκάδα. 

 Σν 1998 ε θπβέξλεζε πήξε απφθαζε γηα έλα πξφγξακκα πνπ ζα ην απνηεινχζαλ 

Κέληξα γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο ζε φια ηα Παλεπηζηεκηαθά 

ηαηξηθά ηδξχκαηα. Ζ πνιηηηθή ζηελ Οιιαλδία θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ νινθιήξσζε ησλ 

hospices ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο. Μέξνο απηήο ηεο εμέιημεο είλαη θαη ην απμαλφκελν 

ελδηαθέξνλ κέζα θαη ζηηο Ηαηξηθέο ζρνιέο: πνιιά κεηαπηπρηαθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα γηα ζπλερή Ηαηξηθή Δθπαίδεπζε. Όιν θαη πην πνιιά 

λνζειεπηηθά ηδξχκαηα άξρηζαλ λα ηδξχνπλ κνλάδεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο κέζα ζηα 

ίδηα ηα ηδξχκαηα ή ζε εηδηθνχο ρψξνπο ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Λφγσ ηεο 

παξαδνζηαθήο εζηίαζεο ζηελ θξνληίδα ζην ζπίηη, πνιιέο απφ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

γίλνληαη ζηελ Οιιαλδία θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ εθπαίδεπζε γεληθψλ ηαηξψλ. Απηφ 

νδήγεζε, κεηαμχ άιισλ, ζε έλα δίθηπν θηλεηψλ ζπκβνπιεπηηθψλ νκάδσλ ζε φιε ηε 

ρψξα. Απφ ην 2000 μεθίλεζε έλα θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα γηα ππνζηήξημε απφ εζεινληέο, 

θπξίσο φζνλ αθνξά ην ζπληνληζκφ θαη ηελ εθπαίδεπζε.  

Ζ κειέηε “Pallium” αλαθέξεη φηη ζην Βέιγην ε θπβέξλεζε ζέζπηζε κηα ζεηξά 

Βαζηιηθά δηαηάγκαηα, πνπ μεθαζαξίδνπλ, κεηαμχ άιισλ, φηη θάζε λνζνθνκείν θαη θάζε 

λνζειεπηηθφ ίδξπκα πξέπεη λα έρεη πνιπεπηζηεκνληθή νκάδα Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο. 

Δπηπιένλ δηεπθξηλίδνπλ ηα επαγγέικαηα πνπ πξέπεη λα ζπληζηνχλ απηή ηελ νκάδα. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά, νη επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο έρνπλ εξγαζηεί κε πεξηθεξεηαθέο θαη 

εζληθέο δηνηθήζεηο γηα ηελ πξναγσγή ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο θξνληίδαο πγείαο παξαδνζηαθά θαη θαηά ην ζπλήζε ηξφπν θαη 

εζηηάδνληαο ην ζπίηη σο ην κέξνο πνπ ζα παξέρεηαη ε θξνληίδα.  

ηε νπεδία, ε εμέιημε ηεο εμεηδηθεπκέλεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο άξρηζε κε έλα 

πξφγξακκα πεξίζαιςεο βαζηζκέλν ζηε θξνληίδα ζην ζπίηη, ζηα λφηηα ηεο ρψξαο ην 1977. 

Απηφ ην κνληέιν εμαπιψζεθε ζε φιε ηε ρψξα ζηελ επφκελε δεθαεηία. Ζ νπεδία 

απέξξηςε θαηεγνξεκαηηθά ζε κηα θπβεξλεηηθή αλαθνξά ην 1977 ηε ζχζηαζε ηδξπκάησλ 
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απνθιεηζηηθά γηα ηνπο εηνηκνζάλαηνπο αζζελείο. ηε Γεξκαλία, ε νξγάλσζε ηεο 

Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο άξρηζε κεηά απφ κηα πεξίνδν επαηζζεηνπνίεζεο ηεο γεξκαληθήο 

θνηλσλίαο, κε ηελ ίδξπζε ηεο πξψηεο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο παξεγνξεηηθήο αγσγήο ην 

1983, ε νπνία αθνινπζήζεθε απφ πξσηνβνπιίεο πνιιψλ κνλάδσλ θηινμελίαο θαη απφ κηα 

θπβεξλεηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ ίδξπζε 12 εμνπιηζκέλσλ Μνλάδσλ Παξεγνξεηηθήο 

Φξνληίδαο.  

ηελ Ηζπαλία, ζχκθσλα κε ηε κειέηε Pallium, νη εμειίμεηο ζηελ Παξεγνξεηηθή 

Αγσγή δελ άξρηζαλ φπσο ζηα πην πνιιά θξάηε κε ηελ πξψηε θίλεζε ζηα θέληξα 

πεξίζαιςεο, αιιά άξρηζαλ απφ ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, απφ πξσηνπνξηαθά θέληξα 

πνπ βξηζθφηαλ κέζα ζε λνζνθνκεία ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο. Έλα Δζληθφ ρέδην ην 

2000 γηα ηελ Παξεγνξεηηθή Αγσγή αλαδεηθλχεη 241 ηδξχκαηα Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο, 

ηα κηζά απφ ηα νπνία αθνξνχζαλ ηε θξνληίδα ζην ζπίηη θαη παξαθνινπζνχζαλ 23.000 

αζζελείο θάζε ρξφλν. Όκσο απηά ηα ηδξχκαηα ήηαλ άληζα δηαλελεκέλα ζηε ρψξα θαη δελ 

θαιππηφηαλ φινο ν πιεζπζκφο.  

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην ήηαλ ε θνηηίδα ησλ ππεξεζηψλ ηεο εμεηδηθεπκέλεο 

Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο ζηελ Δπξψπε. Οη Άγγινη πνπ ζπλεξγάζηεθαλ ζε απηή ηε κειέηε 

ζεκεηψλνπλ πσο ε ηζρπξή βξεηαληθή θίλεζε ησλ θέληξσλ πεξίζαιςεο παξέκεηλε πάληα 

εθηφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, ην νπνίν κείσζε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα “θεξχηηεη” 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ Παξεγνξεηηθή Ηαηξηθή είλαη κηα 

αλαγλσξηζκέλε εηδηθφηεηα ηεο Ηαηξηθήο εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη ην αθαδεκαηθφ ηεο 

επίπεδν παξακέλεη πςειφ. Όκσο, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ε 

πιεηνςεθία ησλ παξνρψλ ζηε Παξεγνξεηηθή Αγσγή πξνέξρεηαη αθφκα απφ ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα.  

ηελ Ηηαιία, άξρηζε ε αλάπηπμε ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο απφ ηελ αξρή ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970, φπνπ νδήγεζε ζε έλα κεγάιν αξηζκφ «κνλάδσλ θηινμελίαο» ζε φιε 

ηε ρψξα. Πξφζθαηα, ε Ηηαιηθή θπβέξλεζε παξαρψξεζε ζηελ Παξεγνξεηηθή Αγσγή έλα 

δηαπξεπή ρψξν κέζα ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο.  
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Έσο ην ηέινο ηνπ1999 νη επηά ρψξεο απφ ηε κειέηε Pallium παξνπζίαζαλ ηελ 

αθφινπζε εηθφλα:  

 

 Βέιγην Γεξκαλία Ηηαιία Οιιαλδία Ηζπαλία νπεδία Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 

Πιεζπζκόο 

(εθαηνκκύξηα) 

10.1 81.9 57.4 15.6 40 8.8 57.1 

Μνλάδεο 

θηινμελίαο 

αζζελώλ 

1 64 3 16 1 69 219 

Μνλάδεο 

ελδνλνζνθν 

κεηαθώλ  

αζζελώλ 

49 50 0 2 23   

Ννζνθνκεηαθέο 

θαη 

λνζειεπηηθέο 

νκάδεο γηα ζπίηη 

55 1 0 34 45 41 336 

Καη’ νίθνλ 

λνζειεία 

45 582 88 286 75 67 355 

Ννζειεία 

εκέξαο 

2 9 0 0 0 13 248 

 

 

ηελ Διβεηία, νη πεξηθέξεηεο έρνπλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζηελ νξγάλσζε ηεο 

θξνληίδαο πγείαο. Ζ θπβέξλεζε ζηε γαιιφθσλε Διβεηία είλαη θάπσο αλελεξγήο γηα ην 

ζέκα ηεο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο, ελψ γηα ηηο γεξκαλφθσλεο θαη ηηο ηηαιφθσλεο 

πεξηνρέο, ε Παξεγνξεηηθή Αγσγή είλαη κηα πεξηνρή ηδησηηθήο πσηνβνπιίαο. Σν 2000, ε 

ρψξα είρε 9 λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο, 6 κνλάδεο θηινμελίαο, 6 θηλεηέο νκάδεο λνζειείαο 

ζην ζπίηη θαη 5 νκάδεο ζην λνζνθνκείν (2 εθ ησλ νπνίσλ είλαη ζε παλεπηζηεκηαθφ 

λνζνθνκείν). χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηνπ Societe de Medecine et des Soinw Palliatifs 

ηνπ 2000, ε εθπαίδεπζε είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή ζηηο λνζειεπηηθέο θαη ζηηο Ηαηξηθέο 

ζρνιέο. Μφλν κία Ηαηξηθή ζρνιή έρεη ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε ζηελ Παξεγνξεηηθή 

Αγσγή πνπ δηαξθεί ζπλνιηθά 8 ψξεο, δελ είλαη κάζεκα πνπ εμεηάδεηαη θαη ε εθπαίδεπζε 

είλαη αξθεηά επκεηάβιεηε.  

Ζ πξναλαθεξζείζα ειβεηηθή αλαθνξά πεξηέρεη έλαλ αξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ 

δπζθνιηψλ νη νπνίεο είλαη: πξσηίζησο ε νκνζπνλδηαθή δνκή ηεο ρψξαο κε επηβιαβή 

απνηειέζκαηα ζηελ θαηαλνκή θαη ζηνλ απφ θνηλνχ ζπληνληζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ 

αλάπηπμεο, δεπηεξεπφλησο ε απνπζία εηδίθεπζεο, επεηδή φπσο επηθαινχληαη φινη: «ν 

θαζέλαο γλσξίδεη ηη είλαη ε Παξεγνξεηηθή αγσγή». Σξίηνλ, νη πεξηνξηζκνί ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ απνηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο ηνκέα ζην πεδίν ηεο θξνληίδαο πγείαο 



 
 

17 

φπσο ε Παξεγνξεηηθή Αγσγή. Ζ ζπγθεθξηκέλε δεκνζίεπζε γηα ηελ θαη’ νίθνλ λνζειεία 

αλαθέξεη ηα εμήο:  

 Ζ παξαδνζηαθή νηθνγελεηαθή δνκή έρεη αιιάμεη ζε πνιιέο πεξηθέξεηεο: πνιινί 

ειηθησκέλνη δνχλε κφλνη ηνπο θαη δε κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζηελ ζηήξημε ηεο 

νηθνγέλεηαο.  

 50% ησλ βαξέσο παζρφλησλ ζα πξνηηκνχζαλ λα παξακείλνπλ ζην ζπίηη  

 ε έιιεηςε ησλ νηθνλνκηθψλ πεγψλ είλαη ζπρλά ην θχξην εκπφδην.  

Ζ αλαθνξά πεξηέρεη αξθεηά ζεκεία αλεζπρίαο. Μεηά απφ κηα πξψηε πεξίνδν 

αλεζπρίαο, νη θηλήζεηο γηα ηελ Παξεγνξεηηθή Αγσγή ζηακάηεζαλ ζηελ Διβεηία, πηζαλφλ 

επεηδή παξέκεηλε κηα δξαζηεξηφηεηα νξηζκέλσλ πξσηνπφξσλ πνπ δελ πξννξηδφηαλ γηα 

επηηπρία. Όκσο ζε κεξηθέο πεξηθέξεηεο (εηδηθά ζην Vaud) ε Παξεγνξεηηθή Αγσγή 

αλαπηχζζεηαη ζε βάζε νκνθσλίαο κεηαμχ φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ αζρνινχληαη, ην 

νπνίν, παξφηη δχζθνιν, ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ. Έλα ηειεπηαίν ζεκείν αλεζπρίαο, ην νπνίν 

δελ είλαη ζπγθεθξηκέλα ηφζν γηα ηελ Διβεηία, είλαη ην φηη έσο ηψξα, ε πιεξνθφξεζε ηνπ 

θνηλνχ παξακέλεη αλεπαξθήο.  

ηελ Οπγγαξία, νη εμειίμεηο ζηελ Παξεγνξεηηθή Αγσγή έιαβαλ ρψξα πξφζθαηα θαη 

ήηαλ ζεκαληηθέο. Σν 1997 ε Health Care Act δεκηνπξγήζεθε γηα λα πεξηιάβεη ζαθείο 

αλαθνξέο ζηελ Παξεγνξεηηθή Αγσγή, ειέγρνληαο ηα ζπκπηψκαηα θαη δίλνληαο ην 

δηθαίσκα ζηνπο αζζελείο λα δνπλ κε ηνπο ζπγγελείο ηνπο. Γειψλεη επίζεο φηη ε θξνληίδα 

ζην ζπίηη πξέπεη λα πξνζθέξεηαη φπνπ είλαη δπλαηφ θαη φηη πξέπεη λα δηαηίζεηαη 

θξνληίδα, ππνζηήξημε γηα ηνπο ζπγγελείο θαη πλεπκαηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ νηθνγέλεηα 

θαη γηα ηνπο ζπγγελείο.  
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1.6. Ννκνινγία Hospice ζηελ Διιάδα 

 

        Μφιηο ην 2003 ε πνιηηεία θαηάθεξε λα θαιχςεη ην Ννκνζεηηθφ θελφ πνπ ππήξρε, 

κεηά απφ πνιπεηείο πηέζεηο, ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ Ηδξπκάησλ θαη Δζεινληηθψλ 

Οξγαλψζεσλ, ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη λα νξηνζεηήζεη 

Ννκηθά ηνλ ζεζκφ ησλ ΞΔΝΟΦΑΑΑ «Ξελψλσλ Ννζειεπηηθήο  Φξνληίδαο θαη 

Αλαθνπθηζηηθήο Αγσγήο Αζζελψλ », Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο Φχιιν 30/10-02-2003 

Νφκνο Πξ. 3106. Γπζηπρψο ζηελ Διιάδα κφιηο πξφζθαηα ςεθίζηεθε ην ζεζκηθφ πιαίζην 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. Παξά ηαχηα, ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη ηξεηο 

επηζηεκνληθνί ζχιινγνη, θηιαλζξσπηθά ζσκαηεία θαη ηαηξεία πφλνπ, ζπλήζσο ζην ρψξν 

Ογθνινγηθψλ-Γεληθψλ Ννζνθνκείσλ ή Παλεπηζηεκηαθψλ κνλάδσλ. Μέρξη ζήκεξα φκσο 

δελ ππάξρεη κνλάδα λνζειείαο hospice. ηνλ ρψξν ηεο «βνήζεηαο ζην ζπίηη», έρνπλ 

αλαπηπρζεί δηάθνξα πξνγξάκκαηα κε ηελ ππνζηήξημε ησλ δήκσλ ή ηδησηηθήο 

πξσηνβνπιίαο, θαη ζηνλ ρψξν ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ηέζζεξα λνζνθνκεία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Δ ΠΟΗΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΗ ΣΟ HOSPICE ΚΑΗ Ζ 

ΠΑΡΖΓΟΡΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

 

2.1.  Ηαηξηθό –Ννζειεπηηθό θαη Παξαταηξηθό Πξνζσπηθό θαη έλλνηα Hospice 

 

     Μειεηψληαο ην άξζξν ηεο νθίαο Νέηα ηνλ Οθηψβξην 2007 ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

iatronet  αλαθέξεη φηη ζχκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο, έσο ην 2015, 

15.000.000 άλζξσπνη ζα πάζρνπλ απφ θαξθίλν εθ ησλ νπνίσλ ην 30-40% ζα ππνθέξεη 

απφ πφλν ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο λφζνπ θαη 80-90% ζηα ηειηθά ζηάδηα. 1 ζηνπο 5 

αλζξψπνπο παγθνζκίσο, 40-60 εηψλ, ππνθέξεη ζήκεξα απφ κέηξην έσο έληνλν ρξφλην 

πφλν. 1 ζηνπο 3 είλαη αλίθαλνο, ιφγσ ηνπ πφλνπ, λα δήζεη αλεμάξηεηε δσή. 1 ζηνπο 4 έρεη 

δηαηαξαγκέλε ή θαηεζηξακκέλε ζρέζε κε ζπγγελείο θαη θίινπο ιφγσ ηνπ πφλνπ.       

ηφρνο ησλ επηζηεκφλσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ρξφληνπ πφλνπ είλαη 

ε πξφιεςε ηεο εμέιημεο ηνπ νμέσο ζε ρξφλην πφλν.    Ζ παξεγνξεηηθή θξνληίδα, δειαδή 

νη επηζηεκνληθέο πξάμεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ θαη φισλ ησλ 

ζπλνδψλ ζπκπησκάησλ είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηηο αλίαηεο αζζέλεηεο, φπσο ν θαξθίλνο, 

ην ΑΗDS, ηα εγθεθαιηθά επεηζφδηα, ηα λεπξνινγηθά λνζήκαηα, νη βαξηέο λεθξηθέο θαη 

θαξδηαθέο αλεπάξθεηεο.  Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ 

κέζα απφ κία πνιππαξαγνληηθή πξνζέγγηζε, πνπ ππνζηεξίδεη ην δηθαίσκα ζηελ πνηφηεηα 

δσήο θαη ζηελ αμηνπξέπεηα ζην ζάλαην. 

       Όζνλ αθνξά ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπ γηα ηελ παξεγνξεηηθή 

αγσγή ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηεο Ηαηξηθήο ( ζηνηρεία απφ ην ηαηξείν ζεξαπείαο  

πφλνπ θαη παξεγνξεηηθήο αγσγήο ηνπ Αξεηαίεηνπ Ννζνθνκείνπ) ππάξρεη ην θαη' 

επηινγήλ κάζεκα "Θεξαπεία Πφλνπ θαη Παξεγνξεηηθή Φξνληίδα" δηδάζθεηαη ζε 6 

εμάκελα (8ν-12ν). Δθηφο απφ ηηο απφ ακθηζεάηξνπ παξαδφζεηο, κηθξέο νκάδεο θνηηεηψλ 

παξαθνινπζνχλ ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κέληξνπ ζηα εμσηεξηθά Ηαηξεία ηνπ 

Αξεηαίεηνπ Ννζνθνκείνπ. εκαληηθφο αξηζκφο θνηηεηψλ ζπκκεηέρεη θαη ζηηο θαη' νίθνλ 

επηζθέςεηο ηεο νκάδαο θαη' νίθνλ λνζειείαο, θαζψο θαη βνεζά ζηε δηαλνκή 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κέληξνπ καο. Σν εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα γηα ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελφηεηεο:  
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I   Ηζηνξία, νξηζκφο, θιηληθά ζχλδξνκα πφλνπ 

II   Αλαηνκία - Φπζηνινγία πφλνπ 

III   Αληηκεηψπηζε νμένο πφλνπ 

IV   Θεξαπεία ρξφληνπ πφλνπ - Φαξκαθεπηηθή πξνζέγγηζε 

V   Θεξαπεία ρξφληνπ πφλνπ / θαξθηληθνχ πφλνπ - Παξεκβαηηθέο ηερληθέο 

VI 
  
πλνδά ζπκπηψκαηα θαη αληηκεηψπηζε επίκνλσλ θαη δχζθνισλ ζπλνδψλ 

ζπκπησκάησλ 

VII 
  
Ζ νηθνδφκεζε ηεο νκάδαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηηπρεκέλεο νκαδηθήο 

εξγαζίαο 

VII 
  
Ζ ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο δηαθφξσλ ιεηηνπξγψλ επαγγεικάησλ πγείαο ζηηο 

θιηληθέο πφλνπ θαη αλαθνπθηζηηθήο αγσγήο 

IX 

  

πγθξνχζεηο θαη ακθηζβεηήζεηο ζηε ζπλεξγαζία αζζελνχο-νηθνγέλεηαο θαη 

δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο. Πξνβιήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ην 

ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ 

X   Σν ζηξεο θαη νη απνγνεηεχζεηο ηεο νκάδαο θαη' νίθνλ λνζειείαο 

XI   πγρπηηθή θαηάζηαζε: Αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

XII 
  
Ζ αλακνλή ηνπ ζαλάηνπ. Φπρνινγηθή ππνζηήξημε ζηα παηδηά πνπ βηψλνπλ ην 

ζάλαην. 

XII   Ζζηθά πξνβιήκαηα δσήο θαη ζαλάηνπ ζε αζζελείο ηειηθνχ ζηαδίνπ 

 

       Σν Αξεηαίεην Ννζνθνκείν εθπαηδεχεη  κεηαπηπρηαθά ηαηξνχο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ  

       

  

απφ ην 1997, ζηνλ εηδηθφ ηνκέα ηεο Θεξαπείαο ηνπ Πφλνπ θαη Παξεγνξεηηθήο 

Φξνληίδαο. Κάζε ρξφλν, 3-4 ηαηξνί, θπξίσο αλαηζζεζηνιφγνη αιιά θαη ηαηξνί άιισλ 

εηδηθνηήησλ (π.ρ. λεπξνιφγνη), εθπαηδεχνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν Ννζνθνκείν σο 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. Μέρξη ζήκεξα, πεξηζζφηεξνη απφ 30 ηαηξνί έρνπλ εθπαηδεπηεί 

ζην Αξεηαίεην θαη, κε ηε ζεηξά ηνπο, έρνπλ ηδξχζεη άιια Κέληξα γηα ηε ζεξαπεία ηνπ 

πφλνπ (π.ρ. Λατθφ Ννζνθνκείν, ηζκαλφγιεην Ννζνθνκείν, Ννζνθνκείν ΚΑΣ, Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Πεηξαηά, Ννζνθνκείν Ληβαδεηάο, Ννζνθνκείν Λακίαο θ.ιπ). 

 

  

     Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην Αξεηαίεην Ννζνθνκείν νξγαλψλνληαη κεηεθπαηδεπηηθά 

καζήκαηα θαη ζεκηλάξηα γηα ηαηξνχο ζρεηηθά κε ηελ Παξεγνξεηηθή Ηαηξηθή ζε δηάθνξεο 

πφιεηο ηεο Διιάδαο, κε ζηφρν ηε ζε βάζνο εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ 

Παξεγνξεηηθή Φξνληίδα. ηηο ζπλαληήζεηο απηέο αλαιχνληαη ζέκαηα φπσο ν απμεκέλνο 

θίλδπλνο αλεπηζχκεησλ θαξκαθεπηηθψλ ελεξγεηψλ, ηαηξνγελείο λφζνη, απνθιεηζκφο 

λεπξηθψλ νδψλ κε ρξήζε ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ, λεπξνιπηηθψλ θαξκάθσλ θαη 
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λεπξνρεηξνπξγηθήο, νμεία λφζνο πνπ κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε ηε ζσκαηηθή ή ηελ 

πλεπκαηηθή αλαπεξία, ζπκπηψκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ θαξθίλν θαη αληηκεηψπηζή ηνπο, 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαη θνηλσληθή απνκφλσζε, επζαλαζία. 

      Δπίθεληξν της θξνληίδαο τοσ μελψλα είλαη ν άξξσζηνο θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ. Ζ 

άζθεζε αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο  πρέπει να παξέρεηαη απφ κηα θαιά ζπληνληζκέλε 

νκάδα πνπ απνηειείηαη απφ εμεηδηθεπκέλν ηαηξφ, λνζειεπηή, θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, 

ςπρνιφγν, εξγνζεξαπεπηή, ηεξέα θαη εζεινληέο. Ζ νκάδα κπνξεί λα πιαηζησζεί θαη απφ 

άιιεο εηδηθφηεηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. Κηλεηήξηνο δχλακε απηήο ηεο νκαδηθήο 

πξνζπάζεηαο  πξέπεη να είλαη ε επηθνηλσλία, πνπ πξνυπνζέηεη φηη νη ππεπζπλφηεηεο θάζε 

κέινπο είλαη θαηαλνεηέο θαη ζεβαζηέο απφ ηα άιια. 

     Ο ξφινο ησλ λνζειεπηψλ πξέπεη λα είλαη εγεηηθφο. Κάζε λνζειεπηήο αλαιακβάλεη 

ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο ηεο θξνληίδαο ζπγθεθξηκέλσλ αζζελψλ (case management) 

εμαζθαιίδνληαο πςειήο πνηφηεηαο θξνληίδα κε θαηάιιειε ρξήζε ησλ παξερφκελσλ 

πφξσλ θαη κείσζε θφζηνπο. χκθσλα κε ηα πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ηνπ 2002 ηεο κνλάδαο 

ρεκεηνζεξαπείαο ηνπ νγθνινγηθνχ παζνινγηθνχ ηκήκαηνο Π.Γ.Ν. Άγηνο Αλδξέαο, κε 

δεδνκέλν φηη ην 80% ησλ αζζελψλ κε αλίαηε λφζν πεζαίλεη ζην λνζνθνκείν, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα παξνρήο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο, ζε λνζνθνκεία νμέσλ πεξηζηαηηθψλ, κε 

ηε κνξθή μέρσξεο λνζειεπηηθήο κνλάδαο (» 15 θιίλεο) ή ηε δεκηνπξγία πεξηνδεχνπζαο, 

δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ζηήξημεο- αλαθνχθηζεο ζπκπησκάησλ (symptom relief team) 

πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζε αζζελείο, νηθνγέλεηα, πξνζσπηθφ νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο 

ηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ πξψηε νκάδα αλαπηχρζεθε ζηελ Αγγιία ην 1987 ζην λνζνθνκείν 

Άγηνο Θσκάο.Παγθνζκίσο ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ αξθεηέο ππεξεζίεο παξνρήο 

αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο πξνζαξκνζκέλεο ζην πνιηηηζηηθφ πιαίζην θαη ην πγεηνλνκηθφ 

ζχζηεκα θάζε ρψξαο κε ππεξνρή ζε εθείλεο πνπ μεθίλεζαλ πξψηεο (Αγγιία, ΖΠΑ, 

Καλαδάο, Απζηξαιία). 

       Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη έλα βαζκηαία απμαλφκελν 

ελδηαθέξνλ πνπ εθδειψλεηαη απφ κεκνλσκέλα άηνκα ή δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο θαη 

εκθαλίδεηαη σο : ηαηξεία πφλνπ, κνλάδεο βξαρείαο λνζειείαο θαη θαη’ νίθνλ λνζειεία. 

       Όκσο ζηελ κεγάιε πιεηνςεθία δελ ππάξρνπλ θιίλεο γηα αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα 

ζηα λνζνθνκεία, μελψλεο θαη νη αζζελείο ηειηθνχ ζηαδίνπ αληηκεησπίδνληαη ζε θιίλεο 

νμείαο λνζειείαο γεληθψλ ή νγθνινγηθψλ λνζνθνκείσλ, ηδησηηθέο θιηληθέο ή ζην ζπίηη 

απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ αζζελνχο, πνπ είλαη θαη ην πην νπζηαζηηθφ ππνζηεξηθηηθφ 

ζχζηεκα. 
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       Βέβαηα ζηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο φπνπ νη άλζξσπνη είλαη ιηγφηεξν αλνηθηνί ζηελ 

απνδνρή ηνπ ζαλάηνπ, ε επηζπκία λα δηαηεξείηαη ε ελεξγεηηθή θαη φρη ε παζεηηθή 

ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε έρεη γίλεη εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηνπ μελψλα. Καη ππάξρνπλ 

θαη παγθνζκίσο επηθξηηέο ησλ φξσλ θξνληίδα μελψλσλ (hospice care) θαη ηειηθή 

θξνληίδα (terminal care) πνπ θαιιηεξγνχλ απαηζηφδνμα ζπλαηζζήκαηα. Κεξδίδεη έδαθνο 

θαη έρεη γίλεη απνδεθηφο ν φξνο αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα (palliative care).Γηα ηνπο 

λνζειεπηέο ε παξνρή αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο είλαη κηα πξφθιεζε ζηελ νπνία 

νθείινπλ θαη κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ. 

         Σα ηζηνξηθά δεδνκέλα απνδεηθλχνπλ φηη νη λνζειεπηέο έρνπλ απφ ηα πνιχ αξρηθά 

ζηάδηα δηαδξακαηίζεη ξφιν - θιεηδί ζε φια ηα επίπεδα παξνρήο αλαθνπθηζηηθήο 

θξνληίδαο: νηθεία- λνζνθνκείν- μελψλεο - εηδηθέο κνλάδεο. Τπάξρνπλ δχν επίπεδα 

εμεηδηθεπκέλσλ λνζειεπηψλ. Απηνί πνπ έρνπλ ιάβεη ηελ εηδηθφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο 

αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο θαη απηνί πνπ εμεηδηθεχνληαη αξγφηεξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θαξηέξαο ηνπο.  ηελ Μ. Βξεηαλία ππάξρνπλ 2000 εμεηδηθεπκέλνη λνζειεπηέο 

ρξεκαηνδνηνχκελνη απφ ην ίδξπκα Μc Millan αλαθνχθηζεο θαξθίλνπ θαη ε θπβέξλεζε 

ρξεκαηνδνηεί ηελ εθπαίδεπζε λνζειεπηψλ εηδηθψλ γηα αζζελείο κε ηηο πην ζπρλέο 

θαθνήζεηεο φπσο πλεχκνλαο, καζηφο, παρχ έληεξν. 

      Γηα λα αλαιπζεί θαιχηεξα ην λνζειεπηηθφ management (δηαρείξηζε) ζηελ 

αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα ζα  πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ηα εμήο ζέκαηα: 

     - Ζ εξγαζία ησλ λνζειεπηψλ ζηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα. 

      -Ζ άζθεζε ηεο αλαθνπθηζηηθήο λνζειεπηηθήο απαηηεί: δεμηνηερλία, άλεζε ζην λα 

ζρεηίδεζαη κε ζέκαηα δπζάξεζηα, λα κηιάο αλνηθηά γηα αζζέλεηα θαη ζάλαην θάηη πνπ 

είλαη αγρσηηθφ θαη δχζθνιν.  

     - Ο εηδηθφο λνζειεπηήο λα  είλαη έκπεηξνο θιηληθφο πνπ εξγάδεηαη γηα ηνπο αζζελείο 

θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πξνζθέξνληαο ζπκβνπιέο γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ησλ αζζελψλ, εθπαηδεχνληαο θαη ππνζηεξίδνληαο άιιν πξνζσπηθφ πνπ αλακηγλχεηαη 

ζηελ θξνληίδα αζζελψλ κε πξνρσξεκέλε λφζν, θαηεπζχλνληαο ηελ έξεπλα θαη αθφκα 

πην ζπνπδαίν, εθαξκφδνληαο ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο. Μειέηεο λνζειεπηψλ 

απνθαιχπηνπλ 5 βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηεο εξγαζία ηνπο. Βιέπνπκε 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απφ ην πλέδξην ηνπ 2002 ηνπ Π.Γ.Ν. Άγηνο Αλδξέαο: 
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Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ εηδηθώλ ζηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα λνζειεπηώλ 

1. Παξνρή ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο. Βνήζεηα βαζηζκέλε ζηελ γλώζε ηεο βαξύηεηαο ηεο λόζνπ 

θαη ηωλ επηπινθώλ ηεο γηα ηνλ αζζελή θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

2. Παξνρή πξαθηηθήο βνήζεηαο κε θαζεκεξηλά θαζήθνληα θαη ξόινπο, απηό ίζωο πεξηιακβάλεη άκεζε 

βνήζεηα κε απηά ή ηελ εμεύξεζε αηόκωλ ή νκάδωλ πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνλ αζζελή 

3. Σπληνληζκόο γηα ηε ζεηξά ηωλ ππεξεζηώλ πγείαο θαη θνηλωληθώλ ππεξεζηώλ πνπ ρξεηάδεηαη ν 

αζζελήο. 

4. Δηεπθόιπλζε ζηελ παξνρή παθέηνπ θξνληίδαο, εθηηκώληαο πόηε είλαη αλάγθε γηα αιιαγέο ζε απηό 

θαζώο ε λόζνο εμειίζζεηαη θαη παξεκβαίλνληαο όπνπ είλαη αλάγθε λα ξπζκηζηεί θάπνηα αιιαγή 

5. Καζνδήγεζε ζηελ αλαθνύθηζε ηωλ ζπκπηωκάηωλ  πξνζθέξνληαο εκπεηξία ζε αξρηθή θαη 

ηξέρνπζα εθηίκεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζπληνλίδνληαο ηελ όζν ην δπλαηό θαιύηεξε αληηκεηώπηζε 
 

   

   

   

   

 

 

    Παίξλνληαο ζηνηρεία απφ κηα εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ ππνβιήζεθε ζην Victoria 

University of Wellington απφ  ηνπο Davies θαη Oberle 

(researcharchive.vuw.ac.nz/bitstream/handle/10063/.../paper.pdf ) ηνλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

(6) έμη δηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη λα απνθηήζεη έλαο λνζειεπηήο/ηξηα πνπ 

απαζρνιείηαη κε ηελ θξνληίδα αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ: 

1. Δθηίκεζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ νδεχεη ζην ζάλαην  

2. χλδεζκνο ή επαθή κε ηνλ αζζελή θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ δνπλ ηελ 

εκπεηξία απηή  

3. Δλζάξξπλζε ηνπ αζζελνχο θαη ηεο νηθνγέλεηαο λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο πνπ 

ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληηιεθζνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο  

4. Δθηέιεζε πξάμεσλ γηα ηνλ αζζελή φπσο έιεγρνο πφλνπ θαη ζπκπησκάησλ, 

ξχζκηζε εθθξεκνηήησλ, φηαλ ε νηθνγέλεηα έρεη δπζθνιία λα αθνινπζήζεη  

5. Δχξεζε λνήκαηνο κε εζηηαζκφ ζηε δσή θαη παξαδνρή ηνπ ζαλάηνπ, βνεζψληαο 

αζζελή θαη νηθνγέλεηα λα έξζεη αληηκέησπε θαη λα ζπκθηιησζεί κε ηνλ 

επεξρφκελν ζάλαην  

6. Γηαθχιαμε ηεο δηθηάο ηνπο αθεξαηφηεηαο θαζψο ζπλήζσο ηα πξνβιήκαηα ησλ 

αζζελψλ αληαλαθινχλ ζην λνζειεπηή  
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        Οη δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηεξίδνληαη ζε αλαθνξέο αζζελψλ θαη 

εξγαδνκέλσλ. Πην πξφζθαηε εξγαζία απφ εξεπλεηέο ηνπ θέληξνπ κειεηψλ γηα ηνλ 

θαξθίλν θαη ηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα ζηνλ Ηλζηηηνχην έξεπλαο θαξθίλνπ ζην 

Λνλδίλν κειέηεζε γηα 8 εβδνκάδεο (814 αζζελείο) ππεξεζίεο πνπ πξφζθεξαλ 44 

λνζειεπηέο ζε νμέα ηκήκαηα λνζνθνκεηαθά, ζηελ θνηλφηεηα, ζε αγξνηηθέο θαη αζηηθέο 

πεξηνρέο. ηα 2/3 ησλ πεξηπηψζεσλ ε αλαδήηεζε βνήζεηαο είρε σο αηηία ηελ αλάγθε γηα 

ζπλαηζζεκαηηθή θξνληίδα είηε αζζελψλ είηε ηεο νηθνγέλεηαο. Απηφ δείρλεη ηελ κεγάιε 

αλάγθε γηα ζπλαηζζεκαηηθή θξνληίδα θαη φηη νη λνζειεπηέο ηα θαηαθέξλνπλ επηηπρψο ζε 

απηφλ ην ηνκέα. Άιινη ιφγνη πεξηειάκβαλαλ ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, ζπκβνπιέο, 

πιεξνθνξίεο, εθηίκεζε γηα είζνδν ζε μελψλεο, πξαθηηθή βνήζεηα. Σν 1/3 ησλ αζζελψλ 

πέζαλαλ ζε 6 εβδνκάδεο απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε ε θξνληίδα ηεο, ην 1/3 ζε 20 εκέξεο θαη 

ην 1/3 δνχζε αθφκα. Απηφ δείρλεη φηη ε εξγαζία ησλ λνζειεπηψλ πξνζθέξεη θξνληίδα θαη 

γηα αζζελείο πνπ ίζσο δελ πεζάλνπλ άκεζα. 

      Οη γηαηξνί έρνπλ πιένλ κεηαθηλεζεί απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ θξπθηνχ ζηελ πνιηηηθή 

απνθάιπςεο ζηνπο αζζελείο ηεο θαθήο πξφγλσζεο ηεο λφζνπ ηνπο. Με απηή ηελ αιιαγή 

νη λνζειεπηέο έρνπλ αλαιάβεη έλα πνιχ ζπνπδαίν ξφιν ζηε δηαηήξεζε απηνχ ηνπ λένπ 

θιίκαηνο θαη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνζηεξίμνπλ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ην ηξαγηθφ 

πξνλφκην λα γλσξίδνπλ ηη ζα ηνπο ζπκβεί  έλα πξνλφκην κεηαθπζηθφ- κεγαιεηψδεο 

δπζβάζηαρην. 

      Οπσζδήπνηε απηφο ν ξφινο είλαη δχζθνινο θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ βηψλεηαη 

ε αληίιεςε ηνπ ζαλάηνπ. ηελ ηαηξηθή πξάμε πξέπεη λα βηψλεηαη ζε δηαπξνζσπηθφ 

επίπεδν (εγψ θαη ν ζάλαηνο ηνπ άιινπ). Ζ παξεκβνιή ησλ άιισλ δηαζηάζεσλ απξφζσπν, 

ελδνπξνζσπηθφ ζπλεπάγεηαη ςπρηθή έληαζε θαη ζπλαηζζεκαηηθέο απεηιέο. 

      Ζ Copp κειέηεζε ηελ εκπεηξία 12 αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ θαη ησλ λνζειεπηψλ πνπ 

ηνπο θξφληηδαλ θαη ζπκπέξαλε φηη ζε απηφ ην ζηάδην ε λνζειεπηηθή δξάζε ήηαλ 

εμαηξεηηθή δξάζε ηζνξξνπίαο. Ζ ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε θαζνξηζηηθή, ε δξάζε ηνπο 

βέβαηα ππαγνξεχνληαλ απφ ηηο αληηδξάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αζζελψλ πνπ 

απμνκεηψλνληαλ απφ ηελ πιήξε επίγλσζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπο σο ηελ άξλεζε ηνπ.          

      Αλαθέξεηαη κε θξηηηθή καηηά φηη ίζσο ιαζεκέλα ζηα πιαίζηα ηεο ξνπηίλαο νη 

εξγαδφκελνη ζην μελψλα πεξηκέλνπλ παξαδνρή ηνπ ζαλάηνπ απφ ηνπο αζζελείο θαη απηνί 

πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη ραξαθηεξίδνληαη σο δχζθνινη. 

       Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ απφ λνζειεπηηθή άπνςε έρεη βέβαηα θάπνην 

δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ απφ απηφ ηεο ηαηξηθήο. 
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       Ζ λνζειεπηηθή σο ζεξαπεία είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Mac 

Mahon & Pearson γηα λα πεξηγξαθεί κηα αλνξζσηηθή θίλεζε ηεο λνζειεπηηθήο. 

      Οη λνζειεπηέο παξέρνπλ ζεξαπεπηηθή θξνληίδα κε ρεηξηζκνχο ζην πεξηβάιινλ, 

δηδαζθαιία, παξνρή άλεζεο, ρξήζε θπζηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθέο 

πξαθηηθέο πγείαο. 

      Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηδέαο ηεο λνζειεπηηθήο ζεξαπείαο φκσο ππάξρεη 

θάπνηα δηαθσλία γηα ηελ ηαηξηθνπνίεζε ζηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα θαη ην γεγνλφο φηη 

νη λνζειεπηέο ζπκβάινπλ ζε απηφ. 

      Ζ λνζειεπηηθή εξγαζία είλαη κέξνο βην-ηαηξηθήο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο, ε 

πξνζέγγηζε φκσο νθείιεη λα είλαη αλζξσπνθεληξηθή θαη ελαιιαθηηθή γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη απηφ έρεη νδεγήζεη ζε εμειηζζφκελν εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα γηα λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο ζηα ζπκπηψκαηα ηνπ πξνρσξεκέλσλ αλίαησλ 

αζζελεηψλ. 

 

 

2.2  Πνηόηεηα Εσήο ζε Αζζελείο ηειηθνύ ζηαδίνπ  

 

      Ζ Αλαπιεξψηξηα Γηεπζχληξηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ Σκήκαηνο Βεληδειείνπ 

Ννζνθνκείνπ (http://www.grpalliative.gr/pdf/quality.pdf) Dr θ. Παλαγησηάθε-Γαπίδ 

Καιιηφπε, ζε ζρεηηθφ άξζξν ηεο, ηνπ νπνίνπ  επηβεβαηψλεη ζχκθσλα ηηο δηαθεξχμεηο ηνπ 

Π.Ο.Τ. ηελ έλλνηα ηεο πγείαο δειψλεηαη απφ ηελ πιήξε θπζηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή 

επεμία. Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο, εξγαζίαο θαη θνηλσληθήο δξάζεο, δεκηνπξγεί λέα 

δεδνκέλα γηα ηνλ ζεκεξηλφ άλζξσπν. Έηζη, πνηφηεηα δσήο, ζεηηθή ζηάζε, επ δήλ, είλαη 

έλλνηεο πνπ απνθηνχλ λέεο δηαζηάζεηο. Καηά ηνλ  Hornquist ( Οηθνλνκνιφγνο) 

θαηαζηάζεηο φπσο ην ζηξεο ιφγσ εξγαζίαο, ε θνηλσληθή επαλέληαμε θνηλσληθψλ νκάδσλ 

ζηελ θνηλσλία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο, ε πξνζαξκνγή ησλ κεηαλαζηψλ ζε λέεο 

ζπλζήθεο, ε ρξήζε νπζηψλ απφ λένπο, ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, ην άγρνο ηνπ 

ζαλάηνπ, ε απνθαηάζηαζε απφ ζσκαηηθέο αλαπεξίεο θαη ε πξναγσγή ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο. 

     Σα ηειεπηαία  είθνζη ρξφληα νη επηζηήκνλεο απφ δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία 

πξνζεγγίδνπλ ηελ έθβαζε ηεο πγείαο κε θνηλφ παξαλνκαζηή ηνλ φξν : « πνηφηεηα δσήο». 

Δίλαη απαίηεζε ησλ θαηξψλ ε επηβεβαίσζε ησλ λέσλ ζεξαπεηψλ λα γίλεηαη φρη κφλν κε ηε 

κέηξεζε ηνπ θφζηνπο πξνο ην φθεινο αιιά θπξίσο κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ αζζελνχο 

γηα ηελ γεληθή ηνπ θαηάζηαζε. Ο θαζνξηζκφο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ, απνηειεί 

http://www.grpalliative.gr/pdf/quality.pdf
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αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ επηινγή ζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ 

θαξκαθεπηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ βνεζεκάησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εθηίκεζε ησλ 

λέσλ ζπζηεκάησλ πγείαο δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα κειέηε ηεο έθβαζεο πνπ ζα 

ζηεξίδεηαη ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα. 

      Γηα ηε ζσζηή εθηίκεζε ηεο πγείαο ελφο αζζελνχο, ζα πξέπεη λα επηδηψθνπκε θαη ηε 

γλψκε ηνπ αζζελνχο, θαη φρη κφλν ηνπο θιαζηθνχο δείθηεο, ζλεζηκφηεηα θαη λνζεξφηεηα. 

Οη δείθηεο ζλεζηκφηεηα θαη λνζεξφηεηα είλαη αλεπαξθείο αθνχ δίλνπλ πνιχ κηθξή εηθφλα 

ηεο πγείαο, ηδηαίηεξα φηαλ κειεηνχκε ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο ζε ρξφληεο λφζνπο. 

      Ζ πνηφηεηα δσήο είλαη έλα ζχκπιεγκα παξακέηξσλ κε ηξεηο δηαζηάζεηο: ηε ζσκαηηθή 

επεμία, ηελ ςπρηθή επεμία θαη ηελ θνηλσληθή επεμία. Ζ ζσκαηηθή επεμία αθνξά ηελ 

εθηίκεζε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ πγεία ηνπ θαη εμεηάδεηαη ζε απηή ε λνζεξφηεηα, ν πφλνο, ην 

επίπεδν ζσκαηηθήο ιεηηνπξγίαο. ηελ ςπρηθή επεμία κειεηάηαη ε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή 

πξνζαξκνζηηθφηεηα κε θιίκαθεο, πνπ αθνξνχλ ζηελ απηνεθηίκεζε, ζηελ επεμία, ζηελ 

ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε αιιά θαη ζην άγρνο, ζηελ θαηάζιηςε, ζηελ ηθαλφηεηα 

πξνζαξκνγήο. Ζ θνηλσληθή επεμία αληαλαθιά ηνλ βαζκφ γεληθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

αηφκνπ απφ ηελ δσή ηνπ, ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ άζθεζε 

θνηλσληθψλ ξφισλ, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηελ θνηλσληθή ζηήξημε απφ ην ζηελφ ηνπ 

πεξηβάιινλ (θίινπο-νηθνγέλεηα). ε θάζε ρξφλην λφζεκα ε πνηφηεηα δσήο, εμαξηάηαη απφ 

ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο λφζνπ θαη ηηο ζεξαπείεο. Γηα παξάδεηγκα νη αζζελείο ηνπ ηερλεηνχ 

λεθξνχ είλαη αζζελείο κε θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ίδηνπο πξν 

εηθνζαεηίαο θαη απηφ ιφγσ ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο, ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη 

ηεο κεηακφζρεπζεο. Δίλαη απνδεδεηγκέλν φηη ζε πνζνζηφ γπλαηθψλ κε καζηεθηνκή 

επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα δσήο κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε κείδνλνο θαηάζιηςεο πνπ κε 

ηελ ζεηξά ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλνζνθαηαζηνιή θαη ππνηξνπή ηεο λφζνπ. ηνλ 

αζζελή κε θαξθίλν θαη πφλν, ηελ πνηφηεηα δσήο θαζνξίδνπλ πνιινί παξάγνληεο, φπσο 

πξνβιήκαηα χπλνπ, αδπλακία εξγαζίαο, ιχπε θαη θαηάζιηςε, ειάηησζε ηεο φξεμεο, 

έιιεηςε απφ απιέο ραξέο ηεο δσήο, αδπλακία λα θάλεη ηαμίδηα, αίζζεκα ηεο 

απνκφλσζεο, εμάληιεζε ηεο νηθνγέλεηαο. 

      Ο θιάδνο ηεο ηαηξηθήο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ελεξγεηηθή θξνληίδα ησλ αζζελψλ κε 

πξνρσξεκέλε θαη εμειηθηηθή αζζέλεηα πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζε ζεξαπεπηηθέο 

ελέξγεηεο, είλαη ε παξεγνξεηηθή ηαηξηθή. θνπφο ηεο είλαη ε επίηεπμε θαιχηεξεο δπλαηήο 

πνηφηεηαο δσήο γηα ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Αζζελείο πνπ αθνξά απηή ε 

δηαδηθαζία είλαη αζζελείο κε θαξθίλν, AIDS, αλίαηα λεπξνινγηθά λνζήκαηα, ηειηθά 

ζηάδηα θαξδηαθήο, αλαπλεπζηηθήο θαη λεθξηθήο αλεπάξθεηαο, λφζνο Alzheimer, 
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πξνζαλάηηα θξνληίδα. Ζ πνηφηεηα δσήο ζηελ παξεγνξεηηθή θξνληίδα δελ είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ πνηφηεηα ζηελ θξνληίδα πγείαο, αιιά εδψ ε πνηφηεηα δσήο είλαη 

απηνζθνπφο. Απηή ε πνηφηεηα δσήο αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ, βαζίδεηαη ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, ζηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ, ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, ζηελ 

αιιειεγγχε, ζηελ ειεπζεξία επηινγήο. Κχξηνη ζηφρνη απηήο ηεο θξνληίδαο αζζελψλ, 

είλαη έιεγρνο ηνπ πφλνπ, έιεγρνο ζπκπησκάησλ, ςπρνινγηθή θαη πλεπκαηηθή ζηήξημε, 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζηήξημε ηνπ πέλζνπο. 

       Λακβάλνληαη νπσζδήπνηε ππφςε, ε ζπκκεηνρή ησλ αζζελψλ ζηηο απνθάζεηο, ε 

νηθνγέλεηα ζαλ κνλάδα θξνληίδαο, πλεπκαηηθά δεηήκαηα, ππαξμηαθά δεηήκαηα, αλάκεημε 

εζεινληψλ. Θέκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ δπζθνιίεο ζηελ βειηίσζε 

πνηφηεηαο δσήο αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ είλαη, ε έιιεηςε πνιηηηθήο αλαγλψξηζεο ηεο 

παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο, ε αλεπάξθεηα νπηνεηδψλ, ε έιιεηςε ηαηξηθνχ θαη 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε έιιεηςε επθαηξηψλ γηα έξεπλα. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:   Ζ ΓΗΑΣΑΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΖΘΗΚΖ 

ΚΑΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ  ΣΖΝ ΠΑΡΖΓΟΡΖΣΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 

 

 

3.1. Οξηζκόο 

 

       Με ηελ βνήζεηα έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Αξεηαίεην Ννζνθνκείν ησλ  

θιηληθψλ Αλαηζζεζηνιφγσλ, Δ. Αξγχξα, Α. Σζαξνπρά., Ζζηθή θαη Γενληνινγία είλαη ν 

θιάδνο ηεο εθαξκνζκέλεο εζηθήο θηινζνθίαο, πνπ κειεηά ηηο εζεινχζηεο πξάμεηο ησλ 

αλζξψπσλ, φπσο απηέο ζπκβαίλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο, δειαδή ηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά  θαη ηα εζηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. Οη δηάθνξεο ζρνιέο 

θαη ζπζηήκαηα δηαθέξνπλ φζν θαη ε αλζξψπηλε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

αλαπηχζζεηαη θαη ηελ νπηηθή γσλία ζεψξεζεο: ε θηινζνθηθή εζηθή π.ρ βαζίδεηαη ζηηο 

αλζξψπηλεο αμίεο, ε Υξηζηηαληθή εζηθή ζηελ Υξηζηηαληθή πίζηε, ε εζηθή ηνπ 

Μσακεζαληζκνχ, Ηνπδατζκνχ, Βνπδηζκνχ ζηεξίδεηαη ζηελ νπηηθή γσλία ησλ ζξεζθεηψλ 

απηψλ γηα ηνλ θφζκν. 

       Απφ ηελ δηαθνξεηηθή ζεψξεζε ησλ δηαθφξσλ εζηθψλ ζπζηεκάησλ πξνθχπηνπλ 
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εζηθέο αξρέο, απφ ηηο νπνίεο ζπλάγνληαη νη θαλφλεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ιακβάλνληαη νη 

απνθάζεηο πνπ θαηαιήγνπλ ζε πξάμεηο. Καη νη πξάμεηο θαηαινγίδνληαη νξζέο ή 

εζθαικέλεο θξηλφκελεο ζχκθσλα κε ηηο εζηθέο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ εζηθψλ 

ζπζηεκάησλ απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη. 

 

3.2. Γεληθέο Αξρέο- Νόκνη Ζζηθήο 

 

   Ο Gillon R. ζην  βηβιίν Philosophical Medical Ethics –John Wiley and Sons ηνπ 1966, 

καο αλαθέξεη επηγξακκαηηθά ηηο Γεληθέο αξρέο θαη ηνπο Νφκνπο ηεο Ζζηθήο. 

πγθεθξηκέλα:  

Law of beneficence: ην άηνκν πξέπεη λα ελεξγεί κε γλψκνλα ην θαιφ φισλ ησλ 

αλζξψπσλ, λα πξνζηαηεχεη ηε δσή θαη λα κελ ηελ θαηαζηξέθεη 

Law of just dealing: λα ζέβεηαη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πεξηνπζία ησλ άιισλ 

Law of mercy: λα πξνζηαηεχεη θαη λα βνεζά ηνπο αδπλάηνπο 

Law of magnanimity: πξέπεη λα είλαη ρξήζηκν ζηε ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο, λα κελ είλαη 

εθδηθεηηθφ θαη λα ζπζηάδεηαη γη’ απηνχο 

 

3.3. Αξρέο θαη Ηαηξηθή Ζζηθή 

 

       H Ηαηξηθή Ζζηθή αζρνιείηαη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή 

Ηαηξηθή πξάμε θαη νη αξρέο ηεο είλαη νη αξρέο ηεο εζηθήο γεληθά. 

Ζ πξψηε θαηαγξαθή θαλφλσλ Ηαηξηθήο εζηθήο είλαη θπζηθά ν Όξθνο ηνπ Ηππνθξάηε, πνπ 

εθαξκφδεηαη κέρξη ζήκεξα ζηελ Ηαηξηθή πξάμε. Ο δεχηεξνο παγθφζκην πφιεκνο 

απνθάιπςε ηελ αλεπάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο Ηαηξηθήο Ζζηθήο θαη ησλ θαλφλσλ 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο,  θέξλνληαο ηα ζέκαηα απηά ζην πξνζθήλην, ψζηε ε 

ζπδήηεζε λα δηεπξπλζεί πέξαλ ηνπ Ηαηξηθνχ θφζκνπ ζε θχθινπο θηινζνθηθνχο, 

λνκηθνχο, ζενινγηθνχο  αιιά θαη επξχηεξα ζηελ θνηλσλία. 

       Οη αξρέο νη νπνίεο δηέπνπλ ηελ Ηαηξηθή Ζζηθή είλαη νη γεληθέο αξρέο ηεο εζηθήο 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο απαηηήζεηο ηεο Ηαηξηθήο πξάμεο,  Δίλαη ζπλπθαζκέλεο κε 

ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηνπ αζζελνχο, ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα ηελ αξρή 

ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη ην δηθαίσκα ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζηελ πεξίζαιςε. Ζ 

αξρή  σθειείλ ή κε βιάπηεηλ,  ε αξρή ηεο απηνλνκίαο ηνπ αηφκνπ θαη ε  αξρή ηεο δίθαηεο 

θαηαλνκήο ησλ βαξψλ, γεληθέο θηινζνθηθέο έλλνηεο  εκπιέθνληαη θαζεκεξηλά ζηελ 

άζθεζε θιηληθήο πξάμεο. 
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      Οη Γεληθέο αξρέο Ζζηθήο Ηαηξηθήο, θαηά ηνπο Johnsen R., Siegler M., Wiinslade 

WJ.A, Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine. In: Clinical Ethics 

Edrs: McGraw-Hill,1988, είλαη νη παξαθάησ: 

Ο ηαηξφο νθείιεη λα 

 ελεξγεί πάληα κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηνπ αζζελνχο γηα ηνλ νπνίν θξνληίδεη 

(beneficence-nonmaleficence) 

 είλαη ππεχζπλνο θαη ινγνδνηεί γηα ηε δσή ηνπ αηφκνπ πνπ θξνληίδεη  

(responsibility for life) 

 ζέβεηαη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ αηφκνπ πνπ πεξηζάιπεη (respect 

of autonomy) 

 παξέρεη ηαηξηθή θξνληίδα εμίζνπ αλάκεζα ζε φζνπο ηελ έρνπλ αλάγθε, αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο ηνπο (access to treatment, provision of care for all) 

είλαη έληηκνο θαη αμηφπηζηνο, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά απνηεινχλ ην ζεκέιην ιίζν ηεο 

θαιήο ζρέζεο ηαηξνχ –αζζελνχο (personal integrity mutual trust) 

 

 

 

3.4. ρέζε Ηαηξνύ- Αζζελνύο 

 

          Ζ βαζηθή ζρέζε ζε θάζε κνξθήο άζθεζεο Ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη ηδηαίηεξα ζηελ 

Παξεγνξεηηθή Ηαηξηθή είλαη ε ζρέζε Ηαηξνχ αζζελνχο. ην άξζξν 7 ηνπ Διιεληθνχ 

θψδηθα Γενληνινγίαο αλαθέξεηαη φηη: «ν ηαηξφο νθείιεη λα επηδεηθλχεη πξνο πάληαο ηνπο 

αζζελείο ίζελ κέξηκλαλ, επηκέιεηαλ θαη αθνζίσζηλ αδηαθφξσο πξνο ηελ νηθνλνκηθήλ 

θαηάζηαζηλ, ηελ θνηλσληθήλ ζέζηλ θαη ηελ βαξχηεηα ηεο λφζνπ εθάζηνπ, αλεμαξηήησο 

ησλ πξνζσπηθψλ απηνχ αηζζεκάησλ», θαη ζην άξζξν 8 «ν ηαηξφο νθείιεη απφιπηνλ 

ζεβαζκφλ πξνο ηελ ηηκήλ θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ..» 

ηφρνο ηεο Ηαηξηθήο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο είλαη, εθηφο απφ ηελ πξφιεςε θαη 

ζεξαπεία ηεο λφζνπ, ε ζεξαπεία ησλ ζπκπησκάησλ θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ησλ αζζελψλ.  Ζ βαζηθή αξρή “σθειείλ ή κε βιάπηεηλ”, πνπ νθείιεη λα δηέπεη ηελ 

θιηληθή πξάμε δηαηππψλεηαη θαη’ αξρήλ ζηνλ φξθν ηνπ Ηππνθξάηε. 

          Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο είλαη ππνθεηκεληθή θαη αληαλαθιά πξνζσπηθέο 

εθηηκήζεηο
.
 Δίλαη πξνθαλή ηα εζηθά δηιήκκαηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ 

παξφκνηνη ππνθεηκεληθνί πξνζδηνξηζκνί, ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηεο ζεξαπείαο.  Δίλαη 
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επνκέλσο ζεκαληηθή ε ζπδήηεζε κε ηνλ αζζελή θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ ζηφρνπ σο πξνο ηελ πνηφηεηα δσήο. 

          ηελ Παξεγνξεηηθή αγσγή νη ζεξαπεπηηθνί ζηφρνη είλαη ζπρλά αβέβαηνη.  

Δξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ: Ση επηδηψθσ ή ηη επηηπγράλσ κε ηελ παξνχζα ζεξαπεία; 

δηθαηνινγεί ην απνηέιεζκα ηελ πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπ ζεξάπνληνο θαη ηνπ αζζελνχο; 

είλαη ην αλακελφκελν απφ ηελ ζεξαπεία φθεινο κεγαιχηεξν απφ ηνλ ππνινγηδφκελν 

θίλδπλν; δελ έρνπλ πάληα μεθάζαξεο απαληήζεηο κε απνηέιεζκα λα πξνθαινχλ αθ’ 

εαπηψλ εζηθά δηιήκκαηα. 

          Όια ηα παξαπάλσ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα ζην βηβιίν ησλ Farsides D, Dunlop 

AJ.: Is there such a thing as a life not worth living? In: Quality of life Editors A.J Car, I.J 

Higginson, P.G.Robinson, BMJ books, 2003: 113-120 

 

 

3.5. Θέκαηα πγθαηάζεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο 

 

 

        πγθαηάζεζε είλαη ε ζπκθσλία ελφο αηφκνπ ζε ελέξγεηα πνπ πξνηάζεθε απφ άιιν 

άηνκν θαη επηηπγράλεηαη κέζσ θάπνηαο κνξθήο επηθνηλσλίαο. Αζζελείο κε ρξφληα ή 

θαθνήζε λφζν αληηκεησπίδνληαη ζπρλά ζηα ηαηξεία  πφλνπ ζε αξρηθά ζηάδηα θαη 

ζπαληφηεξα ζε ηειηθά ζηάδηα ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε γηα ηε λφζν ηνπο.  Γελ 

ππάξρεη ζπζηεκαηηθή έξεπλα γηα ηνλ ηξφπν ηεο ελεκέξσζεο ηνπ αζζελνχο θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο αιιά θαη γηα ηελ αληίδξαζε ζηελ ελεκέξσζε απηή. 

       Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα ππνζηεξηθηηθά ηεο άπνςεο, φηη νη αζζελείο πνπ 

ελεκεξψλνληαη κε επαηζζεζία  γηα ηελ λφζν ηνπο παξαηηνχληαη απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ή φηη ε ζπρλφηεηα απηνθηνλίαο είλαη κεγαιχηεξε κεηαμχ ησλ 

αζζελψλ, πνπ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ λφζν ηνπο. Σν θιεηδί ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε 

πνηφηεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ αζζελνχο θαη ζεξάπνληνο. 

Πνιχ ζπρλέο είλαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ζπγγελείο δεηνχλ λα κελ αλαθνηλσζεί ζηνλ 

αζζελή ε θχζε ηεο λφζνπ θαη ε πξφγλσζε. Παξφκνηα αηηήκαηα είλαη ζσζηφ λα 

ιακβάλνληαη ππφςε κε ηελ αλάινγε επαηζζεζία αιιά ζα πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνληαη 

ππφςε θαη λα εμεγνχληαη νη πηζαλέο, νηθνγελεηαθέο, πξνζσπηθέο θαη λνκηθέο επηπηψζεηο 

ζηελ πεξίπησζε απηή. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε απφθξπςε ηεο αιήζεηαο,  απφ αζζελή πνπ απαηηεί λα ηελ αθνχζεη 

θαη κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ επηζπκεί λα ηελ αθνχζεη, παξαβηάδεη ηελ  εκπηζηνζχλε θαη ηελ 
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απηνλνκία ηνπ αηφκνπ
i
. Πξνβιήκαηα αλαθχπηνπλ, φηαλ ε ρνξήγεζε νπηνεηδψλ ή άιισλ 

ζρεηηθψλ θαξκάθσλ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ παηεξλαιηζηηθή ζηάζε ηεο νηθνγέλεηαο ή 

ηελ άξλεζε ηνπ αζζελνχο λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε 

ειπίδα είλαη πνιχηηκε, αιιά πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε ξεαιηζηηθή βάζε. Τπάξρεη 

δηαθνξά αλάκεζα ζηελ αιήζεηα πνπ εθδειψλεηαη ήπηα θαη ζπλεπηθνπξνχκελε κε 

αξηζκνχο επηηξέπεη ηελ δηαηήξεζε ηεο ειπίδαο, ελψ ε ζθιεξή έθθξαζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο νδεγεί ζηελ απφγλσζε. 

Γηα λα ζπγθαηαηεζεί ζηελ Ηαηξηθή παξέκβαζε θάζε άηνκν δηθαηνχηαη επαξθείο 

πιεξνθνξίεο, ψζηε λα θάλεη ειεχζεξα θαη κεηά ιφγνπ γλψζεσο ηελ επηινγή ηνπ.  Ζ 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ ζπδήηεζε κεηαμχ αζζελνχο θαη ζεξάπνληνο γηα ην είδνο ηεο 

παξέκβαζεο, ηηο ελέξγεηεο θαη παξελέξγεηεο θαη ηελ πηζαλή έθβαζε.  Ζ πνηφηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ε αιιειεπίδξαζε αζζελνχο-ζεξάπνληνο είλαη θαζνξηζηηθή. 

Πάλησο είλαη απαξαίηεην, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πιήξνπο έιιεηςεο επηθνηλσλίαο, ε 

έλαξμε καθξνπξφζεζκεο ζεξαπείαο κε νπηνεηδή ή άιια θάξκαθα ή ε εθηέιεζε 

επεκβαηηθψλ ηερληθψλ λα ζπλνδεχεηαη κε πξνθνξηθή ή γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ 

αζζελνχο. 

       Ζζηθά δηιήκκαηα πξνθχπηνπλ, φηαλ ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ε επηθνηλσλία. 

Αζζελείο πλεπκαηηθά θαζπζηεξεκέλνη, ζπλαηζζεκαηηθά δηαηαξαγκέλνη, ςπρσηηθνί, 

παηδηά, ειηθησκέλνη, κε νκηινχληεο ηε γιψζζα, είλαη ζπρλά δχζθνιν λα εθθξάζνπλ ηελ 

επηζπκία ή ηελ επηινγή ηνπο ή λα ηελ δηθαηνινγήζνπλ. Σα Ακεξηθαληθά δηθαζηήξηα 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί απνιχησο θηιειεχζεξα απέλαληη ζην  δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο, 

εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο, αθφκα θαη φηαλ ην άηνκν δελ είλαη ζε ζέζε λα 

δηθαηνινγήζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε επηινγή ηνπ.  Ζ δηεζλήο ηαηξηθή θνηλφηεηα κνηάδεη λα 

έρεη κηα πεξηζζφηεξν παηεξλαιηζηηθή άπνςε, αλαζέηνληαο ζηελ πεξίπησζε απηή ηελ 

απφθαζε ζηνπο άκεζνπο ζπγγελείο ή θαη ζηνλ ζεξάπνληα.   Δίλαη αλεπίηξεπην πάλησο λα 

ππεξβαίλεη ν γηαηξφο ηηο επηζπκίεο ηνπ αζζελνχο, φηαλ απηέο έρνπλ ιεθζεί ελ πιήξε 

ζπλεηδήζεη. 

 

 

3.6 Ζζηθά Γηιήκκαηα ζηνλ πόλν θαη ηελ παξεγνξεηηθή Αγσγή 

 

Σα εζηθά δηιήκκαηα ζηελ παξεγνξεηηθή είλαη φκνηα κε ηα εζηθά δηιήκκαηα ζε άιινπο 

ηνκείο ηεο πγείαο. Όκσο εδψ ππάξρνπλ εξσηήκαηα δηαθνξεηηθά, φπσο απηά ηνπ ηέινπο 

δσήο πνπ έρνπλ άιιν βάξνο. Ζζηθά δηιήκκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηεο ζεξαπείαο 
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πξνθχπηνπλ επεηδή ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο πεξηέρεη ππνθεηκεληθά ζηνηρεία. 

χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ηαηξηθήο εζηθήο ν ηαηξφο νθείιεη λα: 

- Δλεξγεί κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηνπ αζζελνχο 

- Δίλαη ππεχζπλνο θαη ινγνδνηεί γηα ηε δσή ηνπ αηφκνπ πνπ θξνληίδεη 

- έβεηαη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ αηφκνπ πνπ πεξηζάιπηεη 

- Παξέρεη ηαηξηθή θξνληίδα εμίζνπ ζε φζνπο ηελ έρνπλ αλάγθε 

- Δίλαη έληηκνο θαη αμηφπηζηνο 

Ζ ζεψξεζε ησλ εζηθψλ δεηεκάησλ ζην ηειηθφ ζηάδην κηαο λφζνπ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο 

φηη νη αζζελείο είλαη πξνζσπηθφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν θαη λα γεκίζνπλ ηε δσή ηνπο κε εκπεηξίεο. Ο Lime, αλαηζζεζηνιφγνο δηεπζπληήο 

θέληξνπ πφλνπ ζηελ Ακεξηθή γξάθεη: « Γλψξηζα πνιινχο θαξθηλνπαζείο αζζελείο πνπ 

δεηνχζαλ βνήζεηα γηα λα απηνθηνλήζνπλ θαη νη νπνίνη φηαλ αλαθνπθίζηεθαλ απφ ηνλ 

πφλν ηνπο εθπιήξσζαλ ην φλεηξν ηεο δσήο ηνπο, έθαλαλ ηνλ γχξν ηεο Ακεξηθήο ή ηεο 

Δπξψπεο». 

         Ζ εζηθή απαηηεί ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο θιαζηθήο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη ηεο 

επηζπκίαο ησλ αζζελψλ. Κάζε αζζελήο είλαη κνλαδηθφο. Ζ γλψκε θαη νη αμίεο πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ. Ζ κεηάπησζε ζηελ παξεγνξεηηθή πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε ηελ 

δηαβεβαίσζε φηη ε δηαθνπή ηεο ελεξγνχ ζεξαπείαο δελ ζεκαίλεη εγθαηάιεηςε. Πξέπεη λα 

έρνπκε θαηά λνπλ ηα φξηα ηεο ηαηξηθήο θαη φηη ν πφλνο κπνξεί λα είλαη θφβνο ηνπ 

ζαλάηνπ, άγρνο ηνπ απνρσξηζκνχ, κνλαμηά, ππαξμηαθά δεηήκαηα, αληίιεςε φηη γίλνληαη 

βάξνο, απηά δελ ρξεηάδνληαη ηαηξηθά κέζα. 

         Ο γηαηξφο βιέπεη ηνλ ζάλαην ζαλ θπζηθφ θαηλφκελν, ν αζζελήο βιέπεη ην ηέινο ηνπ 

ζαλ κηα δηαδηθαζία πνπ ππεξβαίλεη ηε θχζε θαη βηψλεη κηα εκπεηξία αλάινγα κε ηνλ 

ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη λα 

πξνθχςεη ζχγθξνπζε κεηαμχ εζηθνχ θαη ηαηξηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ νδεγεί ηνλ ηαηξφ 

ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ην αλ ζα αληηκεησπίζεη ηνλ αζζελή ζαλ άξξσζην ή ζαλ 

ζλήζθνληα. 

 Μεξηθά εζηθά δηιήκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε αζζελείο ηειηθνχ ζηαδίνπ είλαη: 

- Πνηνο ζα πάξεη απνθάζεηο γηα ηνλ αζζελή; 

- Πσο ζα νξίζνπκε ηελ ζπλαίλεζε; 

- Δίλαη αλαγθαίεο νη νδεγίεο; 

- Ση ζεκαίλεη λα κελ εθαξκφζνπκε αλάλεςε ζηνλ αζζελή θαη πφηε; 

- Δίλαη ζσζηή ε αλαβνιή ή ε δηαθνπή ζεξαπείαο; 

- Πξέπεη λα δηαθφςνπκε ηελ ελπδάησζε; 
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- Δίλαη ελαιιαθηηθή ιχζε ε θαηαζηνιή ζην ηέινο ηεο δσήο; 

- Πνζν δηαθέξεη ε θαηαζηνιή απφ ηελ επζαλαζία ή ηελ ππνβνεζνχκελε 

απηνθηνλία; 

- Δίλαη ηα εζηθά δηιήκκαηα δηαθνξεηηθά απφ ηα λνκηθά πξνβιήκαηα; 

Καζψο ηα εζηθά ζέκαηα είλαη δχζθνια θαη πνιχπινθα ζηα λνζνθνκεία ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη επηηξνπή εζηθήο πνπ ζα θαζνδεγεί ηελ ηαηξηθή νκάδα ζην λα παίξλεη 

απνθάζεηο. Δπίζεο ε επηηξνπή εζηθήο ζα πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 

αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

 Σειηθά, ε ζπλερήο εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο καο σζεί λα 

ειπίζνπκε φηη ζα  γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ε δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο « ρξπζήο  επνρήο» 

φπσο ηελ πεξηγξάθεη ν Ζζίνδνο ζην έξγν ηνπ : « Έξγα θαη Ζκέξαη» ζηηρ.112-117 : « ζα 

ζενί δνχζαλ, έρνληαο αλέγλνηαζηε ςπρή, ρσξίο νιφηεια θφπνπο θαη πφλν θη νχηε ηα 

θνβεξά γεξάκαηα ήηαλ επάλσ ηνπο θαη πάληα ίδηνη ζηα πφδηα θαη ρέξηα, ραίξνληαλ ζηα 

ζπκπφζηα έμσ απφ φια ηα θαθά θαη πέζαηλαλ ζα δαηκνληζκέλνη απφ ηνλ χπλν» 

Αο θάλνπκε πην εχθνιν ην ηαμίδη απηψλ ησλ ζπλαλζξψπσλ καο πνπ έρνπλ αλέβεη ζηελ 

βάξθα θαη δηαζρίδνπλ ηελ Αρεξνπζία ιίκλε. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΧΝ HOSPICE-

ΔΜΠΔΗΡΗΔ ΑΘΔΝΧΝ ΑΠΟ ΚΔΝΣΡΑ HOSPICE 

 

 

4.1. Σν ππό εμέιημε παξάδεηγκα ηεο Κύπξνπ 

 

 Ζ Γξ ηάια Κηνχπε γεληθφο Ηαηξφο Γηπισκαηνχρνο Αλαθνπθηζηηθήο Ηαηξηθήο θαη 

αληηπξφεδξνο παγθχπξηνπ ζπλδέζκνπ θαξθηλνπαζψλ θαη θίισλ, ζην ζεκηλάξην πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην Hospice/Πεξίζαιςε αζζελψλ  ζε ηειηθφ ζηάδην ζηηο 3.2.2008 

κε ηελ ρνξεγία ηεο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, αλαθέξεη γηα ην 

παξφλ ζχζηεκα ζηελ Κχπξν φηη ζηνπο θαξθηλνπαζείο πξνζθέξεηαη ηξηηνβάζκηα ηαηξηθή 

θξνληίδα σο εμήο: 

 

- Τπφ ηελ επίβιεςε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Κχπξνπ 

- Απφ ηα θξαηηθά Ννζειεπηήξηα Λεπθσζίαο θαη Λεκεζνχ 

- Καζψο θαη απφ ην νγθνινγηθφ θέληξν ηεο ηξάπεδαο Κχπξνπ ζηελ Λεπθσζία 
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           Οη αζζελείο απφ φια ηα κέξε ηεο ειεχζεξεο Κχπξνπ θαη κεξηθνί απφ ηα 

θαηερφκελα (Σνπξθνθχπξηνη) παξαπέκπνληαη ζηα πξναλαθεξφκελα Ννζειεπηήξηα θαη 

δέρνληαη ηε θξνληίδα ησλ νγθνιφγσλ ηαηξψλ απφ ηελ ψξα ηεο δηάγλσζεο κέρξη ην ηειηθφ 

ζηάδην.Οη παξαπνκπέο γίλνληαη είηε απφ ηνπο ηαηξνχο ηνπ θξαηηθνχ ηνκέα είηε απφ ηνπο 

ηαηξνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

          Σα πξνβιήκαηα απφ ηηο παξαπνκπέο αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ είλαη, ε ηαιαηπσξία 

εθείλσλ ηδίσο ησλ αζζελψλ πνπ έξρνληαη απφ απνκαθξπζκέλα κέξε, ν ζπλσζηηζκφο θαη 

ε έιιεηςε επαξθνχο θξνληίδαο ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη  ε  

αλεπάξθεηα θιηλψλ. 

 Ζ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα ζηελ Κχπξν πξίλ απφ 10-15 ρξφληα ήηαλ αλχπαξθηε 

θαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο επαγγεικαηίεο πγείαο αθφκα θαη ζηνπο νγθνιφγνπο ηαηξνχο ε 

ζεκαζία ηεο ήηαλ άγλσζηε. 

 Σν 1986 ηδξχζεθε ν ΠΑ.Τ.ΚΑ.Φ. θαη ζπλερίδεη ην έξγν ηνπ κε ζπλδξνκέο ησλ 

κειψλ, κε ζπλεηζθνξέο απφ ρνξεγίεο, θαζψο θαη κε ηε ζπιινγή ρξεκαηηθψλ πφξσλ απφ 

δηάθνξεο εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ. 

 Σν 1992 δεκηνπξγήζεθε ππεξεζία θαη’νίθνλ θξνληίδαο απφ ηνλ Παγθχπξην 

ζχλδεζκν θαξθηλνπαζψλ θαη θίισλ ε νπνία παξέρεη: 

- Ηαηξηθή θξνληίδα 

- Ννζειεπηηθή θξνληίδα 

- Φπρνινγηθή ζηήξημε 

- Πλεπκαηηθή ζηήξημε 

- Δμνπιηζκφ (ηξνρνθαζίζκαηα, θξεβαηάθηα αέξνο, νμπγφλν θιπ.) 

ηφρνο ηεο θαη’νίθνλ θξνληίδαο είλαη ε αλζξψπηλε αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ ηειηθνχ 

ζηαδίνπ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ. Αζρνιείηαη κε ην φιν ηνλ 

«Άλζξσπν» αζζελή θαη φρη κφλν κε ην κέξνο, ην « χκπησκα». 

 Ο αζζελήο έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα κέζα ζηελ ππεξεζία. ηακαηά λα είλαη 

παζεηηθφο, έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο, απνθαζίδεη ν ίδηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, 

ζπκκεηέρεη ζηε ζεξαπεία, επηθεληξψλεηαη ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ θαη πλεπκαηηθέο ηνπ 

αλάγθεο, αλαθνπθίδεηαη θαη αηζζάλεηαη αζθαιήο. Κάπνηεο απφ ηηο επηζπκίεο ησλ 

αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ είλαη λα πεζαίλνπλ ζην ζπίηη ηνπο, λα πεζαίλνπλ ρσξίο πφλν, 

δελ ζέινπλ λα παξαηείλνληαη ηα αλππφθνξα ζπκπηψκαηα θαη ηειηθά λα βξίζθνληαη θνληά 

ζηα αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα, αληηθείκελα θαη θπηά. 

 Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο θππξηαθήο νηθνγέλεηαο είλαη αμηφινγε δηφηη είλαη 
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ζπλεξγάζηκε, επγλψκσλ, έρεη πιήξε επίγλσζε ηεο φιεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο, 

εθπαηδεχεηαη απφ ηηο λνζειεχηξηεο θαη είλαη πξφζπκε ζηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο. 

 Ζ νκάδα θαη’νίθνλ θξνληίδαο ζηελ Κχπξν είλαη πνιπζεκαηηθή. Γειαδή, 

απνηειείηαη απφ ηξείο ηαηξνχο, δεθαπέληε λνζειεπηέο, επηά ςπρνιφγνπο/ 

ςπρνζεξαπεπηέο, έμη θπζηνζεξαπεχηξηεο, ηέζζεξηο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη θπζηθά 

εζεινληέο εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ζε αζζελείο πνπ ρξεηάδνληαη 

ζπληξνθηά θαη πξαθηηθή βνήζεηα. 

Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο πνπ 

πξναλαθέξακε, αληαιιάζζνπλ εκπεηξίεο, ζπδεηνχλ δχζθνια πεξηζηαηηθά. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ελνπνηείηαη ε νκάδα θαη ελδπλακψλνπλ νη ζρέζεηο ηνπο. Ζ γεσγξαθηθή θάιπςε 

ησλ επηζθέςεσλ γίλεηαη ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο ειεχζεξεο ρψξαο. Φηάλνπλ ζε 180 ρσξηά 

ηεο Κχπξνπ, αθφκε θαη ζηα πην απνκαθξπζκέλα. 

 

 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ καο παξέζεζαλ απφ ηνλ Παγθχπξην χλδεζκν Καξθηλνπαζψλ 

θαη Φίισλ  έρνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Έηνο Αξηζκόο Αζζελώλ Αξηζ. Δπηζθέςεσλ Αξηζ. Υσξηώλ 

2004 688 11384 103 

2005 724 12799 85 

2006 723 12946 110 

2007 735 13192 100 
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Γηα παξάδεηγκα ην 2004 ππήξμαλ 688 αζζελείο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 11384 επηζθέςεηο 

ζε 103 ρσξηά ηεο Κχπξνπ. 

Ο ΠΑ.Τ.ΚΑ.Φ. είλαη αλάγθε λα πείζεη ηνπο ηζχλνληεο γηα ηελ σθειηκφηεηα ηεο 

θαη’νίθνλ ππεξεζίαο, γηα ηε ζεκαζία ηεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο θαη γηα ηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ. 
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4.2 Δκπεηξίεο αζζελώλ ηειηθνύ ζηαδίνπ- πλεληεύμεηο- Αθεγήζεηο 

 

ΝΔΔ ΓΗΑΓΝΧΔΗ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΧ 

(πηλ.WHO-2006) 

 

ΥΧΡΔ 

ΔΣΟ 

2000 2020 2050 

Παγθνζκίσο 10.6 15.3 23.8 

Αλαπηπζζόκελεο 

ρώξεο 

5.4 9.3 17.0 

Αλαπηπγκέλεο 

ρώξεο 

4.6 6.0 6.8 

 

 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Π.Ο.Τ., δείρλεη ( ζε εθαηνκκχξηα) ηελ 

αλάγθε αλάπηπμεο παξεγνξεηηθήο αγσγήο. 

Ζ παξεγνξεηηθή αγσγή ζπρλά ηαπηίδεηαη κε ηνλ ζάλαην ή ηα πεξη ζαλάηνπ. Αιιά κάιινλ 

ην αληίζεην είλαη. Δζηηάδεη ζηε δσή θαη ηελ πνηφηεηά ηεο ην ηειεπηαίν δεπηεξφιεπην, 

ζεβφκελε ηνλ άξξσζην σο κνλαδηθή νληφηεηα 

 Ζ Sicely Saunders είπε θάπνηε: Ζ παξεγνξεηηθή αγσγή μεθηλά εθείλε ηελ ζηηγκή πνπ 

θαηαλννχκε πσο θάζε αζζελήο έρεη ηελ δηθή ηνπ ηζηνξία, ζρέζεηο θαη θνπιηνχξα θαη 

αμίδεη ηνλ ζεβαζκφ σο κνλαδηθή πξνζσπηθφηεηα. εβαζκφο ζεκαίλεη παξνρή ηεο 

θαιχηεξεο δπλαηήο θξνληίδαο κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε νη αζζελείο λα έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ ηνπο, κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν,  φπσο εθείλνη 

επηιέγνπλ..  

Ο Νηνηι δηεπθξίλεζε φηη ε παξεγνξεηηθή αγσγή εζηηάδεη ζηα ηειεπηαία ρξφληα ή κήλεο 

ηεο δσήο, φηαλ ν ζάλαηνο είλαη πεξηζζφηεξν πξνβιέςηκνο, εζηηάδνληαο ζηελ αλαγλψξηζε 

θαη αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πλεπκαηηθνχ πφλνπ. Ζ 

παξεγνξεηηθή αγσγή πεξηιακβάλεη ηνλ ζάλαην, θαη ηνλ ελζσκαηψλεη ζαλ κηα 

θπζηνινγηθή δηαδηθαζία αιιά ηνλ μεπεξλά θηφιαο. πλερίδεη θαη κεηά ην ζάλαην, ζηελ 

ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πέλζνπο.  
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ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ  

  

 

« Λέλε πσο αλ θύγσ ηώξα, ζα πεζάλσ. Μα εγώ πξνηηκώ λα δήζσ ιηγόηεξν, θαη λα ζβήζσ 

ζην κπαιθόλη κνπ βιέπνληαο ηε ζάιαζζα. Να ραδεύσ ηηο πνξηνθαιηέο κνπ, λα παίδσ κε ηηο 

γάηεο κνπ, λα δηαβάδσ ηζηνξίεο ζηελ Αλλνύια. Αιιά νη δηθνί κνπ δελ ζέινπλ, ηη λα θάλσ, 

λα κελ ηνπο πιεγώλσ. Έρνπλ θάλεη ηόζα γηα κέλα. Δελ ζέινπλ λα ην πηζηέςνπλ. Κξίκα…»  

(Άλλα,ΝΙΜΤΣ, Απγ.2008) 

 

Παξνπζηάδνληαη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, γηα ηελ θάζε πεξίπησζε. Σφζν 

αιιειέλδεηα θαη αλαπφζπαζηα είλαη, γηα απηφ θαη ε θξνληίδα νθείιεη λα είλαη νιηζηηθή. 

Πεξηγξαθή πνηφηεηα δσήο γηα ηελ ίδηα. Ήηαλ απφ λεζί. ε άξλεζε ε νηθνγέλεηα ηεο. 

Δπνπδελί λα θχγνπλ. Πέζαλε ζην λνζνθνκείν, θάλνληαο απαλσηέο  εθθελψζεηο αζθήηε, 

ηξηπίκαηα θαζεκεξηλά γηα εμεηάζεηο αίκαηνο, θιάκα εθείλε ε ψξα ε πξσηλή. Ζ 

νηθνγέλεηα αλαπαπκέλε φηη θάλνπλ ην πεξηζζφηεξν δπλαηφ. Δλνρηθά δηθά ηνπο 

θαιχπηνληαλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη γηαηξνί δηαθσλνχζαλ, αιιά δελ κπνξνχζαλ λα 

ρεηξηζηνχλ ηελ νηθνγέλεηα, θαη έηζη ζπλέπξαμαλ καδί ηνπο. Δλψ αλ ε νηθνγέλεηα έπαηξλε 

θξνληίδα λα δερηεί, λα βηψζεη ην πέλζνο, ηελ αλακελφκελε απψιεηα θαη λα ρεηξηζηεί ε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα ζέκαηα ηεο, άιιε ζα ήηαλ ε πνξεία θαη νη επηινγέο γηα ηνλ άξξσζην, 

γηα απηφ θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ε νηθνγέλεηα ζην ζχλνιν ηεο, κε ην άξξσζην 

κέινο ηεο καδί.  

 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

« Επεηδή δελ κηιάσ, δελ ζεκαίλεη πσο δελ θαηαιαβαίλσ. Γηαηί λνκίδεηε πσο 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζέινπκε λα ζαο εθκπζηεξεπηνύκε ηη ζθεθηόκαζηε ε ηη ληώζνπκε? Δηθό 

κνπ είλαη ην ηαμίδη, θη εγώ ζα απνθαζίζσ εάλ θαη ζε πνηόλ  ζα κηιήζσ. Άιισζηε ηη 

βγαίλεη? Όηη θαη λα πσ, απηό πνπ εζείο ζέιεηε ζα θάλεηε, εζείο θαη ν άληξαο κνπ» 

(Παλαγηώηα, ΝΙΜΤΣ Οθηώβξηνο 2009)  

 

Ο άληξαο ηεο έθξπβε πξάγκαηα. πλελλνείην εθείλνο κε γηαηξνχο. Ζ αζζελήο είρε ζπκφ, 
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δελ ηνπο εκπηζηεπφηαλ, ήζειε εθείλε λα ζπλελλνείηαη, κα δελ ηεο έγηλε. ην ηέινο δελ 

κηινχζε ζε θαλέλαλ. Όινη ήηαλ ζίγνπξνη πσο δελ είρε ηδέα, κάιηζηα θαη ζε άξλεζε  

 

κεξηθνί απφ καο. 

Θξήζθεπε, ήζειε λα θνηλσλήζεη θαη λα εμνκνινγεζεί. Ο άληξαο ηεο δελ ην δερφηαλ. Οη 

λνζειεχηξηεο πνπ ηελ παξαθνινπζνχζαλ ηειηθά ζπλελλνήζεθαλ κε αδειθή ηεο. Έγηλε, 

ζε κηα ψξα πέζαλε. Μεηά δήηεζε γηαζεκί θαη παγσηφ, λα ηα πάξεη καδί ηεο λα ζπκάηαη. 

Μηα ψξα πξηλ ην ζάλαην.  

 

ΑΘΔΝΖ- ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ=ΔΝΟΣΖΣΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 

 

« Δελ ζέισ άιιε ζεξαπεία αλ είλαη λα ράζσ ηελ Έιιε. Εθείλε δελ αληέρεη άιιν θαη μεζπά 

ζε κέλα. Μεηά εγώ πνλάσ πάξα πνιύ θαη γίλνκαη επεξέζηζηνο θαη ηεο θσλάδσ. Καη κεηά 

πέθηνπκε θαη νη δύν ζε θαηάζιηςε, θαη ηόηε είκαη αθόκα πην εμαληιεκέλνο. Αλ είλαη λα κε 

ρσξίζεη, δελ αμίδεη λα πξνζπαζήζσ. Δεκήηξεο ΝΙΜΤΣ, Απγ.2008) 

 

 

 Ο Γεκήηξεο θαη ε Έιιε, ζε ειηθία 40, είραλ πξνβιήκαηα ζηε ζρέζε ηνπο. Γηα ηελ 

αθξίβεηα, εηνηκάδνληαλ λα ρσξίζνπλ φηαλ έγηλε ε δηάγλσζε ζην Γεκήηξε. Ζ Έιιε 

έλησζε παγηδεπκέλε κέζα ζε απηφ, θαη δελ κπνξνχζε λα ζεθψζεη ηνλ Γνιγνζά ηεο 

ηζηνξίαο. Ο Γεκήηξεο ην είρε θαηαιάβεη θαη απφ ηελ κηα έθαλε φηη κπνξνχζε λα κελ ηελ 

ράζεη, απφ ηελ άιιε ηελ έδησρλε γηαηί έλησζε πσο απφ ιχπεζε ηνλ θξφληηδε. Πνηέ 

θαλέλαο καο δελ αλαξσηήζεθε, αλ αληέρνπλ, αλ κπνξεί ε Έιιε λα αλαιάβεη. Ζ Έιιε 

φθεηιε λα ηξέρεη λα θαιχςεη αλάγθεο, βηβιηάξηα, εμεηάζεηο, θξνληίδα ηνπ Γεκήηξε 

αγφγγπζηα, γηαηί έηζη αλακέλεηαη απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αξξψζησλ. Γηαηί φκσο ν πφλνο 

ηνπ Γεκήηξε γηλφηαλ αλεμέιεγθηνο θάζε θνξά πνπ ε Έιιε εηνηκαδφηαλ λα ηνλ αθήζεη… 

δελ ην ςάμακε. Έρεη ηα ςπρνινγηθά ηνπ, κελ αζρνιείζαη. πλέρεηα έιεγε ε Έιιε ζηε 

λνζειεχηξηα πνπ ηνλ παξαθνινπζνχζε. Έιεγε πσο δελ ζα αληέμεη ε δσή ηεο λα είλαη έηζη 

απφ δψ θαη κπξνο. ¨Όηαλ φκσο ζπλεηδεηνπνίεζαλ ην ηέινο, ( έλα κήλα πξηλ πεζάλεη) φια 

άιιαμαλ. Δθείλνο λα ραξεί φζν πην πνιχ καδί ηεο, λα ηεο αθήζεη θαιέο αλακλήζεηο. 

Δθείλε ήμεξε πσο δελ ζα πάεη γηα πάληα, γιχθαλε κε ηελ δηθή ηνπ πξνζπάζεηα, 

ραιάξσζαλ νη ελνρέο πνπ θνπβαινχζε, θαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα εθείλνο είπε πσο γη 

απηφλ ην ηαμίδη απηφ ήηαλ πνξεία ζηελ σξηκφηεηα, πνξεία απηνγλσζίαο, πνξεία αγάπεο 

κε ηελ Έιιε. Μφλν λα ην ήμεξε λσξίηεξα, πφζα πξάγκαηα ζα είρε θάλεη γηα ηελ ζρέζε 
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ηνπο, πφζν πεξηζζφηεξν ζα είραλ ραξεί.  

 

«Όπνηνο γλώξηδε ηνλ Παύιν, δελ κπνξνύζε παξά λα ηνλ αγαπήζεη. Ηηαλ έλα πνιύ 

γελλαηόδσξν παηδί, ηνπ άξεζε λα δίλεη πάληα, έδηλε ηνλ εαπηό ηνπ γηα ην ζπλάλζξσπν ηνπ. 

Τνπ άξεζε λα θάλεη αζηεία, ήηαλ αζώνο όπσο όια ηα παηδηά. Τνπ άξεζε ην bowling, είρε 

κεξάθη λα θηηάρλεη αληηθείκελα κε ηα ρέξηα ηνπ, έλα αεξνπιάλν πνπ ην θαηάθεξε λα 

πεηάμεη, κηα βάξθα πνπ ράζεθε ζηα λεξά ηεο ιίκλεο, απηνθηλεηάθηα. Τνπ άξεζε λα γξάθεη. 

Έγξαθε πνιύ σξαία.» www.greeknewsonline.com/ 

 

Μ’ απηά ηα ιφγηα, ιφγηα ιηηά, αιεζηλά θαη γεκάηα ζπγθίλεζε πεξηέγξαςε ε θ. Γεσξγία 

Παχινπ ηνλ γην ηεο Παχιν. Έλα ρξφλν πξηλ έδηλε κηα άληζε κάρε γηα ηε δσή απέλαληη 

ζηε ιεπραηκία, ηελ νπνία φκσο δε θνβήζεθε. «Δίρακε ηελ επηπρία λα ηνλ έρνπκε θνληά 

καο πεξίπνπ 15 ρξφληα» είπε ε θ. Παχινπ. Ζ κλήκε ηνπ ζα παξακέλεη δσληαλή». 
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Β΄ΜΔΡΟ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ  HOSPICE ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΔΡΔΤΝΑ ΠΔΓΗΟΤ 

 

Ζ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ δνκή ησλ 

εξσηεκαηνινγίνπ καο, παξνπζηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ: 

1. Γεκνγξαθηθψλ ηνηρείσλ 

2. Γεληθψλ Γλψζεσλ γηα ην Hospice/Παξεγνξεηηθή Αγσγή 

3. ηάζε Απέλαληη ζην Hospice/Παξεγνξεηηθή Αγσγή 

4. Κνηλσληθή Πνιηηηθή γηα ην Hospice/Παξεγνξεηηθή Αγσγή 

 

5.1 ηνηρεία Έξεπλαο 

 Σν ζπλνιηθφ δείγκα πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη 80 άηνκα, 

απαζρνινχκελνη ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. Απφ ην ζχλνιν απηφ ην 21.3% είλαη άληξεο (17) 

θαη ην ππφινηπν 78.8% γπλαίθεο (63). 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1 

Δξώηεκα Α1: 

                                                       Δημογραφικά Στοιχεία  
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα δείγκαηα ιήθζεζαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ Αχγνπζην ηνπ 

2009 θαη ζηαδηαθά έσο Φεβξνπάξην ηνπ 2010. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απαληήζεσλ δφζεθε απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 28-37, 

απνηειψληαο ην 40% ηνπ δείγκαηνο, ελψ αθνινπζεί ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 38-47 κε 31% 

θαη ε νκάδα 48-57 κε 20%. Οη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 18-27 θαη 58 θαη άλσ απνηεινχλ ην 

5% θαη 4% αληίζηνηρα.  

 

5.2. ηαηηζηηθή Αλάιπζε πεξηπηώζεσλ θαη Δπξεκάησλ έξεπλαο πεδίνπ 

 

 

     ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2 

              Δξψηεκα 2Α 

                                                      ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ  
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5.3. Γηαγξακκαηηθή Αλάιπζε έξεπλαο πεδίνπ 

      

Αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ηνπ δείγκαηνο έρνπκε ηα εμήο ζηνηρεία: 

1. Ηαηξηθφ Πξνζσπηθφ 24%, 19 άηνκα παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο 

2. Ννζειεπηηθφ Πξνζσπηθφ 76%, 61 άηνκα: 

- 36% ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, 29 άηνκα. 

- 39% δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 31 άηνκα. 

- 1% ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, 1 άηνκν. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4 

Δξώηεκα 3
 
Α 
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ε γεληθέο γξακκέο ην δείγκα καο απνηειείηαη απφ άηνκα λέα ζηνλ ρψξν. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο εξγάδεηαη ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο ην πνιχ κέρξη 2 έηε 

(29%), 23 άηνκα απφ ηα νπνία ηα 17 αθνξνχλ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Αθνινπζεί ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 2-4 έηε κε 18 άηνκα (23%), απφ ηα νπνία ηα πεξηζζφηεξα άηνκα 

αλήθνπλ ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Έπεηηα, 10 λνζειεπηέο εξγάδνληαη πάλσ απφ 10 

έηε (13%) θαη 15 άηνκα (19%) πάλσ απφ 20 έηε. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5 

ΔΡΧΣΖΖ 5 

ΔΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηφο καο έξρεηαη ζε άκεζε επαθή θαζεκεξηλά απφ 
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0 κέρξη 10 αζζελείο. Αλαιπηηθφηεξα 18 άηνκα (23%) θξνληίδνπλ θαζεκεξηλά 0-5 

αζζελείο θαη άιια 17 άηνκα (21%) θξνληίδνπλ θαζεκεξηλά απφ 5-10 αζζελείο. Οπφηε ην 

44% ηνπ πξνζσπηθνχ αζρνιείηαη θαζεκεξηλά ην πνιχ κε 10 αζζελείο εκεξεζίσο. Γηα ηηο 

θαηεγνξίεο 10-15 θαη 15-20 αζζελείο εκεξεζίσο αζρνινχληαη κφλν 8 άηνκα (10%) 

αληηζηνίρσο. Οκνίσο θαη γηα ηηο θαηεγνξίεο 20-25 θαη 25-30 ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη 

είλαη 10 (12.5%) αληίζηνηρα, ελψ κφλν 7 άηνκα (8.75%) ηνπ ζπλφινπ θξνληίδνπλ 

θαζεκεξηλά 30-35 αζζελείο. Άλσ ησλ 35 αζζελψλ απάληεζαλ κφλν 2 άηνκα ηεο 

λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο. 

 

 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6 

ΔΡΧΣΖΖ 6  

ΑΡΗΘΜΟ ΑΘΔΝΧΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 

 

   

ΓΔΝΗΚΔ ΓΝΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ HOSPICE 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ηηο κνλάδεο 

παξεγνξεηηθήο αγσγήο, 51 άηνκα (64%) απφ ηνλ δείγκα καο δήισζαλ ειιηπή γλψζε επί 

ηνπ ζέκαηνο. ην πνζνζηφ απηφ ηεο ειιηπήο πιεξνθφξεζεο πεξηιακβάλνληαη φιεο 

θαηεγνξίεο ηαηξηθνχ θαη παξατηξηθνχ πξνζσπηθνχ. Δπάξθεηα επί ηνπ ζέκαηνο δήισζε 

κφιηο ην 10% ηνπ δείγκαηνο, 8 άηνκα, απφ ηα νπνία 4 είλαη ηαηξνί (1 Ηαηξφο Μ.Δ.Θ., 1 
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Ογθνιφγνο, 1 Παζνιφγνο θαη 1 Φπρίαηξνο). Σν ππφινηπν 26% ηνπ δείγκαηνο, 21 άηνκα 

δήισζαλ κεξηθή γλψζε επί ηνπ ζέκαηνο. Απφ ην ηειεπηαίν απηφ πνζνζηφ κφλν 4 ηαηξνί 

δήισζαλ κεξηθή γλψζε (2 Φπρίαηξνη, 1 Ππξεληθφο Ηαηξφο, 1 Αθηηλνιφγνο), φπνπ 3 απφ 

απηνχο έρνπλ πξνυπεξεζία άλσ ησλ 10 εηψλ.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 7 

ΔΡΧΣΖΖ 7  

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ HOSPICE 

 

πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα δειψζνπκε φηη απφ ην ππνζχλνιν ησλ 19 

ηαηξψλ, ηνπ δείγκαηφο καο, κφλν 8 ηαηξνί δήισζαλ γλψζε επί ηνπ ζέκαηνο, ελψ απφ ην 

ππνζχλνιν ησλ 61 λνζειεπηψλ ηνπ δείγκαηφο καο, κφλν 21 λνζειεπηέο δήισζαλ ζρεηηθή 

γλψζε επί ηνπ ζέκαηνο. πλνιηθά κφλν ην 36 % ηνπ δείγκαηφο καο (29 άηνκα) δήισζε 

κεξηθή ή επαξθή γλψζε ηνπ θαηλνκέλνπ παξεγνξεηηθήο αγσγήο 

Βαζηθή πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηα άηνκα πνπ δήισζαλ επαξθή γλψζε ηνπ 

ζέκαηνο απνηέιεζε θπξίσο ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ θαη νη παλεπηζηεκηαθέο ηνπο 

ζπνπδέο. Χζηφζν, έλα άηνκν δήισζε φηη βαζηθή πεγή πιεξνθφξεζεο είλαη ηα Μέζα 

Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. 

Απφ ην πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο πνπ δήισζε κεξηθή γλψζε ηεο παξεγνξεηηθήο 

ηαηξηθήο 7 άηνκα (33.33%) ελεκεξψζεθαλ βαζηθά απφ ην ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπο. Δπίζεο 8 άηνκα (38%) πνπ δήισζαλ κεξηθή γλψζε 

εμέθξαζαλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ θαη θίλεηξν γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο. 

 ρεηηθά κε ηα 51 άηνκα, ηα νπνία έρνπλ ειιηπή γλψζε επί ηνπ ζέκαηνο, ηα 11 απφ 
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απηά (22%) δελ είραλ πνηέ θακηά ελεκέξσζε, ελψ 14 απφ απηά (27%) δήισζαλ κηα 

ειάρηζηε πιεξνθφξεζε απφ ηαηξηθφ ή λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη 

φηη 6 άηνκα (12%) δήισζαλ φηη ελεκεξψζεθαλ απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο,  

ελψ ππήξμαλ θαη κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ αλέθεξαλ σο πεγή αλαδήηεζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο ην πξνζσπηθφ ηνπ ελδηαθέξνλ θαη θάπνηα ελεκέξσζε απφ ηα 

παλεπηζηεκηαθά ρξφληα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη απφ ην ζπλνιηθφ δείγκα ηα 49 άηνκα 

(61%) δελ γλσξίδνπλ ηελ αθξηβή εξκελεία ηνπ φξνπ Hospice, ελψ 31 άηνκα (39%) 

επηβεβαίσζαλ ηελ εξκελεία ηνπ. 

 

 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8 

 ΔΡΧΣΖΖ 9 

 

 Αλαθνξηθά κε ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη θξνληίδα, εθηφο ηεο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, ηφζν ησλ αζζελψλ φζν θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ην 

55% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη δελ πθίζηαηαη, ελψ ην ππφινηπν 45% εμέθξαζε ηελ 

άπνςε φηη παξέρεηαη ε ζρεηηθή ππνζηήξημε απφ ην ηαηξηθφ ή λνζειεπηηθφ πξνζσπηθνχ 

ηεο κνλάδαο πγείαο πνπ εξγάδνληαη. Δπίζεο κφλν 4 άηνκα δήισζαλ ηελ παξνρή 

παξεγνξεηηθήο αγσγήο απφ εζεινληέο. 

 

ΣΑΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΟ HOSPICE/ ΠΑΡΖΓΟΡΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 

 

 ρεηηθά κε ηελ ζηάζε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηελ παξεγνξεηηθή αγσγή ζε αζζελείο 

ηειηθνχ ζηαδίνπ, 29 άηνκα (36%) απάληεζαλ φηη νη κνλάδεο πγείαο ζηηο νπνίεο 

εξγάδνληαη θαιχπηνπλ ζρεδφλ φιεο ηηο βαζηθέο αξρέο Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο γηα ηνπο 



 
 

48 

αζζελείο ηνπο. Χζηφζν, 10 άηνκα (12.50%) εμέθξαζε ηελ αθξηβψο αληίζεηε άπνςε φηη 

ζηηο κνλάδεο πγείαο πνπ εξγάδνληαη δελ πθίζηαηαη θακία αξρή Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο 

γηα ηνπο αζζελείο ηειηθνχ ζηαδίνπ. Παξά ηαχηα 41 άηνκα (51.26%) δήισζαλ φηη ζηηο 

κνλάδεο πγείαο πνπ εξγάδνληαη παξέρεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη ζηελ 

αλνηρηή επηθνηλσλία θαη επαηζζεζία κε ηνπο αζζελείο ηειηθνχ ζηαδίνπ.   

 

 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 9  

 ΔΡΧΣΖΖ 10 

 

 

 Αλαθνξηθά κε ηελ θιίκαθα ζπλαηζζεκάησλ πνπ δηεγείξνληαη ζην ηαηξηθφ θαη 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, απφ ηελ θξνληίδα αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ πξνθχπηνπλ ηα 

εμήο, φπσο θαίλνληαη θαη ζηνλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα παξαθάησ. 

 Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα αηζζήκαηα ζπκπάζεηαο (65 άηνκα), αιηξνπηζκνχ (31 

άηνκα), ζαπκαζκνχ πξνο ηνπο αζζελείο (30 άηνκα), επζπιαρλία (49 άηνκα) θαη ζάξξνο 

(41 άηνκα), φπνπ αηζζάλεηαη ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ζε επίπεδν πςειήο 

ζεκαληηθφηεηαο. Αληηζέησο, απφ ηελ άιιε κεξηά 22 άηνκα ζεψξεζαλ ην αίζζεκα ηεο 

ληξνπήο αδηάθνξν, θαζψο πξνέρεη ν αγψλαο γηα ηελ ζεξαπεία θαη πεξίζαιςε ηνπ αζζελή, 

έζησ θαη γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 29 δήισζαλ αδηαθνξία ζε αηζζήκαηα 

εθδίθεζεο, αληηιακβαλφκελνη πφζν πξνέρεη ε θαιπηέξεπζε ηεο δσήο ηνπ αζζελή ζην 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απνκέλεη. Δπίζεο ην 39% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε ηελ 

έθπιεμή ηνπ απφ ην ςπρηθφ ζζέλνο θαη ην ζάξξνο αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ. Δπηπιένλ 69 

άηνκα (86%) δήισζαλ φηη έρνπλ εκπεηξία λνζειείαο ζε θέληξν ηχπνπ Hospice, απφ 

θάπνην ζπγγεληθφ ή θηιηθφ πξφζσπν.  
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  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 10 

  ΔΡΧΣΖΖ 13 

  ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 

                       ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΑΘΔΝΧΝ ΣΔΛΗΚΟΤ ΣΑΓΗΟΤ 

    

πλαηζζήκαηα 

Ηαηξηθό & 

Ννζειεπηηθό 

Πξνζσπηθό 

πκπάζεηα 65,0  

Αιηξνπηζκφο 31,0  

Θαπκαζκφο 30,0  

Δπζπιαρλία 49,0  

Θάξξνο 41,0  

Άληιεζε 

Φπρηθνχ 

ζέλνπο 31,0  

Αδηαθνξία γηα 

Δθδίθεζε -22,0  

Αδηαθνξία γηα 

Νηξνπή -29,0  

 

 Αλαθνξηθά κε ηελ λννηξνπία ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

ζαλάηνπ 47 άηνκα (59%) δήισζαλ φηη πξέπεη λα γίλεη κηα αιιαγή ζηελ γεληθή ζηάζε. 

Βαζηθέο αξρέο πξέπεη λα είλαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ ζαλάηνπ σο θπζηθή δηαδηθαζία θαη φρη 

ψο ήηηα, θέληξν θξνληίδαο λα παξακέλεη ν ίδηνο ν αζζελήο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ σο ηζφηηκα κέιε ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο. 

 Δπηπιένλ, 69 άηνκα (86%) ζα επέιεγαλ έλα θέληξν ηχπνπ Hospice γηα θάπνην 

ζπγγεληθφ ή θηιηθφ ηνπο πξφζσπν.  
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Γηάγξακκα 11 

Δξώηεκα 13 

 

 

 

 

 

ΤΝΑΙΘΗΜΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΠΟΛΤ ΗΜΑΝΣΙΚΟ ΜΑΛΛΟΝ 
ΑΗΜΑΝΣΟ 

ΑΔΙΑΦΟΡΟ 

Φόβοσ ++++++++  8 +++++++++++++++ 
15 

++++++++++ 
++++  14 

++++++++++ 
++  12 

υμπάκεια +++++++++++++++++ 
++++++++++++++ 
31 

+++++++++++++++++ 
+++++++++++++++++ 
34 

 + 

Οίκτοσ ++++++++++ 
10 

++++++++++++++++ 
16 

+++++++ 
7 

+++++++++++ 
++  13  

Απζχκεια   +++  3 +++++++++++ 
+++++++++++ 
+++++++++++ 
33 

Οργι +++ 3 ++++++ 
6 

+++++++  7 ++++++++++ 
++++++++++ 
++  22 

Χαρά +++++  5 ++++++++++++  12 ++++  4 ++++++++++ 
+++++++  17 

Αλτρουϊςμόσ ++++++++++++ 
12 

++++++++++++++++ 
+++     20 

+++++++ 
7 

+++++++ 
7 

Θαυμαςμόσ ++++++++++++++ 
14 
 

++++++++++++++++ 
16 

++++++ 
6 

+++++++++ 
9 

Ευςπλαχνία ++++++++++++++++ 
++++++++++++  28 

++++++++++++++++ 
+++++  21 

++++  4 ++++   4 

Γενναιότθτα ++++++++++++++++ 
++++++++   24 

+++++++++++++++ 
15 
 

+++++++ 
7 

++++ 
4 

Σαραχι +++++++  7 +++++++++++++ 
13 

++++++++++ 
+++  13 

+++++++ 
7 

Αμθχανία +++++++++++  11 +++++++++++++++ 
+++++  20 

+++++++++ 
++++  13 

++++++ 
6 

Εκδίκθςθ   ++++  4 +++++++++ 
+++++++++ 
+++++++++ 
+  28 

Ντροπι +++  3 +++++  5 +++++  5 ++++++++++ 
++++++++++ 
++  22 

Ευγνωμοςφνθ ++++++  6 ++++++++++++++  14 ++++++++++ 
10 

++++++++++ 
10 

Θάρροσ ++++++++++++++++ 
++++++++  24 

++++++++++++++++ 
+  17 

++++++++++ 
10 

+++ 
3 

Θυμόσ ++++  4 ++++++ 6 ++++++++++ 
10 

++++++++++ 
++++++++  18 

Απόγνωςθ ++++++++++  10 ++++++++++  10 ++++++++  8 ++++++++++ 
++++  14 

Περιφρόνθςθ  + +++  3 +++++++++++ 
+++++++++++ 
+++++++  29 
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5.4. Δπξήκαηα ηεο Έξεπλαο 

 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ HOSPICE/ΠΑΡΖΓΟΡΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

 

Αλαθνξηθά κε ην εξψηεκα αλ ε πνιηηεία νθείιεη λα ιάβεη επηπιένλ κέηξα γηα ηελ 

πεξίζαιςε θαη ηελ αλάπηπμε εγθαηαζηάζεσλ παξεγνξεηηθήο αγσγήο αζζελψλ ηειηθνχ 

ζηαδίνπ, νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ θαηά 97.5% (78 άηνκα) ζεηηθά. Δηδηθφηεξα 

ζεψξεζαλ σο ηδαληθέο πεξηπηψζεηο ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ ζηα 

ππάξρνληα λνζνθνκεία θαζψο επίζεο θαη ζηηο νηθίεο ησλ αζζελψλ. Δπίζεο 5 άηνκα 

δήισζαλ ηελ άπνςε γηα ηελ ίδξπζε εηδηθψλ θιηληθψλ ή λνζνθνκείσλ, απνθιεηζηηθά γηα 

ηνπο αλαθεξφκελνπο αζζελείο. 

Όζνλ αθνξά κε ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ πεξίζαιςεο αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ 

ζε θέληξνπ παξεγνξεηηθήο αγσγήο νη ζρεδφλ φινη νη εξσηεζέληεο δήισζαλ έλαλ 

ζπλδπαζκφ κεηαμχ πνιηηείαο θαη αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 

ρεηηθά κε ηελ πνηνο θξίλεηαη θαηαιιειφηεξνο γηα ηελ θξνληίδα ησλ αζζελψλ 

ηειηθνχ ζηαδίνπ, πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο (63 άηνκα) δήισζαλ ην εηδηθφ ηαηξηθφ θαη 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Απφ ην ζχλνιν 6 άηνκα εμέθξαζαλ ηελ νηθνγέλεηα σο 

θαηαιιειφηεξε γηα ηελ θξνληίδα απηψλ ησλ αζζελψλ θαη 3 άηνκα ηελ ελαζρφιεζε 

εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ. Δπίζεο κφλν ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο έθξηλε κε 

αλαγθαία ηελ άκεζε εδξαίσζε ηνπ ζεζκνχ θαη ηελ δεκηνπξγία θέληξσλ παξεγνξεηηθήο 

αγσγήο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 12 

Δξώηεκα 21 

Καηαιιειόηεξνο γηα ηελ θξνληίδα αζζελώλ ηειηθνύ ζηαδίνπ 
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5.5. Κνηλσληθή δηάζηαζε Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο 

 

Δπηπιένλ ην 43% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο (34 άηνκα) θξίλεη ηθαλνπνηεηηθφ ην 

επίπεδν ελεκέξσζεο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ ζεζκνχ απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο,  

ελψ ην 55% (44 άηνκα) ζεσξνχλ ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ κεδεληθή, πνπ ρξήδεη 

πξνζπάζεηα. Δπίζεο ζην εξψηεκα θαηά αλ πξέπεη ην ζέκα απηφ λα δηδάζθεηαη ζηα 

ζρνιεία ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο (48 άηνκα) απάληεζε αξλεηηθά ελψ ην 

ππφινηπν 40% (32 άηνκα) πνπ απάληεζε ζεηηθά πξνηίκεζε ηελ δηδαζθαιία ηνπ ζεζκνχ 

απφ ην γπκλάζην θαη κεηά. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε πνηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζαλ λα δηακνξθσζνχλ θαη 

αλαπηπρζνχλ νη ζρεηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ ηαρχηεξε ελεξγνπνίεζε ησλ θέληξσλ 

παξεγνξεηηθήο αγσγήο ην 23% (18 άηνκα) ηνπ ζπλφινπ ζεσξεί ππεχζπλε ηελ πνιηηεία 

απνθιεηζηηθά, ελψ ην 69% (55 άηνκα) ζεσξεί φηη κε έλαλ ζπλδπαζκφ ηεο πνιηηείαο κε 

ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο σο κηα θαιχηεξε ιχζε.    

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

Ζ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα θπξίσο θαξθηλνπαζείο, θάζε ζηαδίνπ αιιά θαη ζε 

αζζελείο κε ρξφληα αλαπλεπζηηθή, λεθξηθή θαη θαξδηαθή αλεπάξθεηα, πξφζθαηα 

ρεηξνπξγεκέλνπο αζζελείο κε έιθε, θαηαθιίζεηο, ζαθραξψδε δηαβήηε, ρξφλην 

ςπρνινγηθφ ή λεπξνινγηθφ λφζεκα, ειηθησκέλνπο θαη κε αλαπεξία, ΑΔΔ θαη AIDS. 

Σειεπηαία απεπζχλεηαη θαη ζε θαξθηλνπαζή παηδηά ηειηθνχ ζηαδίνπ. 

ήκεξα ζε πνιιά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ε αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθηληθνχ 

πφλνπ θαη άιισλ ζπκπησκάησλ πξνζθέξεηαη σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο, ζπρλά κε 

ηε κνξθή πνιπεπηζηεκνληθήο νκάδαο, πνπ αληηκεησπίδεη ζθαηξηθά ηηο αλάγθεο ηνπ 

θαξθηλνπαζνχο κε πφλν θαη ζπλνδά ζπκπηψκαηα. Απηέο νη νκάδεο πεξηιακβάλνπλ 

πξνζσπηθφ κε εμεηδίθεπζε ζηνπο αλαγθαίνπο ηνκείο, πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επηηπρή αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αζζελή θαη ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ, αλαπηχζζνληαο ηε θηινζνθία ηεο παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο.  
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Αλαηζζεζηνιφγνη, Δηδηθνί Πφλνπ θαη Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο, Ογθνιφγνη, 

Αθηηλνζεξαπεπηέο, Νεπξνρεηξνπξγνί, Υεηξνπξγνί, Φπρίαηξνη, Φπρνιφγνη, Ννζειεπηέο, 

Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί, Φπζηνζεξαπεπηέο, Πλεπκαηηθνί, Δζεινληέο ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο 

ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη επηζηεκνληθψλ ηνπο γλψζεσλ, γηα λα πξνζθέξνπλ 

απφ θνηλνχ απηφ πνπ ζα θάληαδε ιίγν, αλ ην πξνζέθεξε κεκνλσκέλα ν θαζέλαο απ' 

απηνχο.  

ηελ Διιάδα, ζήκεξα, ε αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθηλνπαζνχο κε πφλν θαη άιισλ αζζελψλ 

κε αλίαηε λφζν είλαη αλεπαξθήο, επηβιαβήο γηα ην ίδην ην άηνκν θαη δαπαλεξή γηα ην 

ζχζηεκα πγείαο. Ο αζεξάπεπηνο πφλνο είλαη ε αηηία πνπ ν αζζελήο ππνθέξεη άδηθα, 

θάλνληαο ζθέςεηο απειπηζίαο, απηνθηνλίαο θαη ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο επζαλαζίαο.  

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο ΠΟΤ (Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο), ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

πφλνπ θαη ε παξνρή παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο δελ πξέπεη λα απνηειεί ηε θξνληίδα ζην 

ηέινο ηεο δσήο αιιά ζα πξέπεη λα μεθηλάεη απφ ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο κηαο λφζνπ πνπ 

δελ έρεη ζεξαπεία θαη λα ζπλερίδεη ζε φιε ηε δηάξθεηά ηεο.  

Αηπρψο ε παξεγνξεηηθή ζεξαπεία είλαη κηα επξέσο παξακειεκέλε πεξηνρή ηνπ 

ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, κε απνηέιεζκα νη Έιιελεο αζζελείο θαη νη νηθνγέλεηέο 

ηνπο λα κελ έρνπλ ηελ ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη. Έλα απφ ηα ζνβαξά εκπφδηα γηα ηελ 

αλάπηπμε παξεγνξεηηθήο ζεξαπείαο είλαη ε κε θαηαλφεζε ηνπ ηη είλαη θαη πψο 

ππνζηεξίδεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ κε απεηιεηηθέο θαη πεξηνξηζηηθέο αζζέλεηεο θαζψο 

θαη ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο θξνληηζηέο ηνπο.  
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Ο Μεηξνπνιίηεο Μεζνγαίαο θαη Λαπξεσηηθήο θ. Νηθφιανο απνηειεί κηα 

μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα κέζα ζηνλ ρψξν ηεο Δθθιεζίαο. Άλζξσπνο επξείαο 

κνξθψζεσο, αιιά θαη πινχζηαο επηζηεκνληθήο εκπεηξίαο, έρεη αλαπηχμεη ζεκαληηθφ έξγν 

θαη πνιιέο πξσηνβνπιίεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Έλαο απφ ηνπο ηνκείο απηνχο αλαθέξεηαη 

ζηε ζπκπαξάζηαζε ζηνπο αζζελείο ηειηθνχ ζηαδίνπ, απηφ πνπ ζην εμσηεξηθφ είλαη 

γλσζηφ σο hospice. Αλαθέξεη ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα :  

 « Ο θφζκνο γχξσ καο» ηνλ Γεθέκβξηνπ 2009 φηη δπζηπρψο ζηελ Διιάδα κφιηο 

πξφζθαηα ςεθίζηεθε ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ιεηηνπξγία ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. 

Παξά ηαχηα, ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη ηξεηο επηζηεκνληθνί ζχιινγνη, θηιαλζξσπηθά 

ζσκαηεία θαη ηαηξεία πφλνπ, ζπλήζσο ζην ρψξν Ογθνινγηθψλ-Γεληθψλ Ννζνθνκείσλ ή 

Παλεπηζηεκηαθψλ κνλάδσλ. Μέρξη ζήκεξα φκσο δελ ππάξρεη κνλάδα λνζειείαο hospice. 

ηνλ ρψξν ηεο «βνήζεηαο ζην ζπίηη», έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα πξνγξάκκαηα κε ηελ 

ππνζηήξημε ησλ δήκσλ ή ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, θαη ζηνλ ρψξν ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

ηέζζεξα λνζνθνκεία.Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Διιελίδαο γπλαίθαο ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

ηνκέα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη ε ζπξξίθλσζε ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο κε ηελ 

αζηηθνπνίεζε θαη ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα ησλ πεξηνξηζκέλσλ γελλήζεσλ, έρνπλ θέξεη 

ζην πξνζθήλην ην πξφβιεκα ηεο θξνληίδαο θαη ζπκπαξάζηαζεο ζην «πάζρνλ κέινο» απφ 

ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Σα ειιείκκαηα θαη πξνβιήκαηα ζην ρψξν ηεο πγείαο, 

φπσο ππεξθνξησκέλα εθεκεξεχνληα λνζνθνκεία, αλεπάξθεηα θιηλψλ, ζπξξνή ησλ 
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αζζελψλ ζηα αζηηθά θέληξα, δπζθνιίεο ζην ζχζηεκα εθεκεξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο 

θξνληίδαο ηνπ αζζελνχο επηηείλνπλ ην πξφβιεκα. Γελ είλαη ζπάλην λα ζπλνδεχνπλ 

ζπγγελείο βαξέσο πάζρνληα απφ εθεκεξεχνλ ζε εθεκεξεχνλ λνζνθνκείν. Γελ είλαη ιίγεο 

νη θνξέο πνπ ν ζάλαηνο ηνπ αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ έιεγρν φηη «δελ 

θάλακε φζα ζα κπνξνχζακε». πρλά, ν αλζξψπηλνο πφλνο θαη ε λφζνο θαη ζίγνπξα ν 

ζάλαηνο είλαη γεγνλφηα αλαπφθεπθηα. Ζ έιιεηςε αμηνπξέπεηαο, ε κνλαμηά, ε απαμίσζε 

είλαη «ζπκπηψκαηα» πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ: ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ 

ΚΑΣΑΣΑΖ 

 

        χκθσλα κε ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα 

αιιά θαη κε βάζε ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ, κπνξνχκε λα ζέζνπκε 

πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηα θέληξα πφλνπ θαη 

παξεγνξεηηθήο αγσγήο. Δηιηθξηλά, αληηιακβαλφκαζηε φηη ππάξρεη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

ηαηξηθνχ θαη παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ  αιιά γηα λα επηηχρεη απηφο ν ζεζκφο ζηελ 

Διιάδα, θαιφ ζα ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε πεξαηηέξσ ηελ θαηάζηαζε απηή. Απηφ ήηαλ 

κφλν ε αξρή ηεο έξεπλάο καο, γηα έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα φπσο ε θξνληίδα ησλ αζζελψλ 

ηειηθνχ ζηαδίνπ. Δπηθπιαζζφκεζα λα αλαθεξζνχκε πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλα ζην ζέκα 

απηφ ηεο έξεπλάο καο ζε επφκελν case studies. Χζηφζν, παξαζέηνπκε πξνηάζεηο πνπ 

ζίγνπξα είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ πξνψζεζε απηήο ηεο «ηδέαο», γηα φινπο καο, θάπνηεο 

θαηαζηάζεηο ζηελ πγεία φισλ καο είλαη αλαπφθεπθηεο. 

Βιέπνπκε ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζήκεξα : 

 Γελ ππάξρνπλ ζηνπο νξγαληζκνχο ησλ Ννζνθνκείσλ θέληξα πφλνπ θαη 

Παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο (πιελ ηξηψλ ή ηεζζάξσλ Παλειιαδηθά) θαη κφλν 

εζεινληηθά αζθείηαη ε παξεγνξεηηθή θξνληίδα  

 Ζ λνκνζεζία δηάζεζεο νπηνεηδψλ είλαη αλαρξνληζηηθή. Ζ θαηαλάισζε κνξθίλεο γηα 

ηελ αλαθνχθηζε ηνπ πφλνπ είλαη δείθηεο πνιηηηζκνχ ελφο ιανχ. ηελ Διιάδα 

θαηαλαιψλνληαη 4 mg αλά αζζελή έλαληη 90 mg ζηε Γαλία. Δπηπιένλ, ζηελ Διιάδα 

δελ θπθινθνξνχλ φια ηα δηαζέζηκα ζθεπάζκαηα νπηνεηδψλ ψζηε λα θαιχπηνληαη νη 



 
 

56 

αλάγθεο ησλ αζζελψλ. Έηζη, ε αθφξεηε ηαιαηπσξία γηαηξψλ, αζζελψλ θαη ζπγγελψλ 

είλαη θαζεκεξηλή  

 Γελ ππάξρνπλ Ξελψλεο λνζειείαο αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ, ελψ παξάιιεια 

ςεθίδνληαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα κειινληηθή ιεηηνπξγία ηνπο ρσξίο ηε 

ζπκβνπιεπηηθή γλψκε ησλ αξκνδίσλ επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ  

 Ζ απνπζία ησλ εθπξνζψπσλ ησλ επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα 

ηελ αλαθνχθηζε ηνπ πφλνπ θαη ηελ παξεγνξεηηθή θξνληίδα απφ ζπκβνπιεπηηθέο 

επηηξνπέο ηνπ ππνπξγείνπ, φηαλ ζε απηέο ζπκκεηέρνπλ αθφκε θαη άλζξσπνη κε 

άζρεην αληηθείκελν, είλαη ελδεηθηηθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεηαη ε 

παξεγνξεηηθή θξνληίδα ζηε ρψξα καο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ζηελ επηηξνπή 

λαξθσηηθψλ ηνπ ππνπξγείνπ δελ ππάξρεη θιηληθφο γηαηξφο πνπ λα γλσξίδεη ηε ρξήζε 

ησλ νπηνεηδψλ  

 Ζ ρψξα καο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςηλ ηεο ηελ ππ’ αξηζκφλ 24Δ/2003 ζχζηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Με ηε ζχζηαζε απηή 

πξνηείλεηαη ζηηο ρψξεο-κέιε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα, ε δηεπθφιπλζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ αζζελψλ ζηελ παξεγνξεηηθή θξνληίδα κε ηε δεκηνπξγία ηνπ 

θαηάιιεινπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο. Έρεη εθηηκεζεί φηη ε δήηεζε ζηηο ππεξεζίεο 

αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο ζα απμεζεί ζηα επφκελα δέθα ρξφληα θαηά 20%.  

 Ζ εθαξκνγή ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηνπ 1992 γηα θαη’ νίθνλ λνζειεία ζηνπο 

νξγαληζκνχο ησλ λνζνθνκείσλ  

 Ζ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηα λνζνθνκεία, γηα ζηειέρσζε ησλ θέληξσλ 

πφλνπ θαη παξεγνξεηηθήο αγσγήο. Σα θέληξα απηά λα εληαρζνχλ ζηνπο νξγαληζκνχο 

ησλ λνζνθνκείσλ  

 Ζ κέξηκλα γηα ηελ χπαξμε θιηλψλ ζηα λνζνθνκεία γηα αληηκεηψπηζε ησλ  

εκεξήζησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ  

 Ζ νξγάλσζε θαη ε θάιπςε εμφδσλ κεηεθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ  

 Ζ αιιαγή ηεο αλαρξνληζηηθήο ζπληαγνγξάθεζεο λαξθσηηθψλ  

 Ζ δηάζεζε ζην εκπφξην φισλ ησλ ζχγρξνλσλ ζθεπαζκάησλ νπηνεηδψλ  

 Ζ ζχζηαζε νκάδσλ εζεινληψλ πνπ ζα εθπαηδεπηνχλ γηα θαη’ νίθνλ λνζειεία  

 Ζ απνξξφθεζε θνλδπιίσλ ηεο Δ.Δ. γηα εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζηελ Παξεγνξεηηθή 

Φξνληίδα  

 Πξφβιεςε γηα λέεο ζέζεηο ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ θαη παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ γηα 

ηε δεκηνπξγία θαη ζηειέρσζε μελψλσλ.  



 
 

57 

 

      Κιείλνληαο ηελ έξεπλάο καο ππνγξακκίδνπκε φηη αλαθνπθίδσ ζεκαίλεη μαιαθξψλσ, 

ζεθψλσ απφ ην βάξνο ηνπ άιινπ, ηνπ ην θάλσ πην άλεην, πην ειαθξχ∙ δελ βνεζψ απιά, 

αιιά ζπκκεηέρσ ζην δξάκα ηνπ∙ δελ ηνλ ζψδσ -ην μέξσ απηφ εθ ησλ πξνηέξσλ∙ ηνλ 

παξεγνξψ, ηνπ ζπκπαξίζηακαη, είκαη πνιχ καδί ηνπ. Πξνζπαζψ λα κελ πνλάεη εθείλνο 

θαη ζπκπνλψ. Παίξλσ πφλν, δελ δίλσ ζεξαπεία. Γελ αμίδεη θάζε θφπν κηα ηέηνηα 

πξνζπάζεηα; 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α 

 
ΔΡΔΤΝΑ ΠΔΓΗΟΤ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ  ΚΑΗ ΣΗ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ HOSPICE /ΠΑΡΖΓΟΡΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΑΘΔΝΧΝ 

ΣΔΛΗΚΟΤ ΣΑΓΗΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ  « ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ» 

 

      ηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο κε ζέκα: «Πεξίζαιςε   θαη 

εγθαηαζηάζεηο  Hospice/ Παξεγνξεηηθή Αγσγήο αζζελψλ Σειηθνχ ηαδίνπ  ζε Διιάδα,   

Δπξψπε θαη  Κχπξν» ζπληάμακε ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην, κε βάζε ην νπνίν ζα 

ιάβνπκε εηο βάζνο ζπλεληεχμεηο , πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ηηο απφςεηο ησλ εηδηθψλ 

ζρεηηθά κε ηελ πεξίζαιςε αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ. 

 

     ηελ πξνζπάζεηα καο λα δηεξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο ησλ εηδηθψλ (ηαηξηθνχ & 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ) ζρεηηθά κε ηελ πεξίζαιςε αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ, 

ζεσξνχκε πνιχηηκε ηε ζπλεηζθνξά ζαο θαη παξαθαινχκε λα ζπκπιεξψζεηε ην παξφλ 

εξσηεκαηνιφγην. Δζείο πνπ απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ζαο θαη ηε δεδνκέλε εκπεηξία ζαο 

είζηε ζε ζέζε λα γλσξίδεηε φζν θαλέλαο άιινο ηε  ζεκαζία ηεο έξεπλαο ζηελ πξφνδν ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο, έρνπκε ηε βεβαηφηεηα φηη ζα εθηηκήζεηε ηελ πξνζπάζεηά καο 

απηή.  

 

      Πξνο ελεκέξσζή ζαο, ζαο δηαβεβαηψλνπκε φηη φιεο νη απαληήζεηο είλαη αλψλπκεο θαη 

εκπηζηεπηηθέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλνλ γηα ηελ παξνχζα κειέηε.  

 

     αο επραξηζηνύκε ζεξκά, εθ ησλ πξνηέξσλ, ηόζν γηα ην ρξόλν πνπ ζα αλαιώζεηε, 

όζν θαη γηα ηε ζπκβνιή ζαο ζηελ πξνώζεζε ηεο Αθαδεκατθήο Έξεπλαο ζην 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηά θαη ζην Σ.Δ.Η. Πεηξαηά. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

 
 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

θμειϊςτε με ζνα   απάντθςθ τθσ επιλογισ ςασ. 

 

1.  Φφλο: 

 � Άνδρασ  � Γυναίκα  

2.   ε ποια θλικιακι ομάδα ανικετε: 

α/α Θλικιακι Ομάδα 

1 18-27 

2 28-37 

3 38-47 

4 48-57 

5 58 και άνω…. 

 

3. Είςτε: 

ΙΑΣΡΟ  ;                      ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ  :                  ΚΛΙΝΙΚΘ: 

 

ΝΟΘΛΕΤΣΘ/ΣΡΙΑ ;                                 ΚΛΙΝΙΚΘ: 

           

ΑΛΛΟ;  
 
Π.χ. Μεταφορζασ  Αςκενϊν 
  
        Βοθκόσ   Νοςθλευτοφ   κ.λ.π.        

 

4.Μορφωτικό Επίπεδο 

 ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ( για Ιατροφσ & Νοςθλευτζσ/τριεσ) 

 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ( Νοςθλευτζσ/τριεσ &  άλλεσ ειδικότθτεσ) 

 ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ( Νοςθλευτζσ/τριεσ &  άλλεσ ειδικότθτεσ) 

 ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ  ( άλλεσ ειδικότθτεσ  εργαηομζνων ςε Νοςοκ) 
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5.Πόςα χρόνια εργάηεςκε ςτθ ςυγκεκριμζνθ κλινικι;  

        0-2 
        2-4 
        4-6 
        6-10 
        10+ 
        20+ 
                

6.Πόςουσ αςκενείσ παρακολουκείτε ι φροντίηετε κακθμερινά; 

          0-5 
          5-10 
         10-15 
         15-20 
         20-25 
         25-30 
         30-35 
         35+ 
 
Β. ΓΕΝΙΚΕ ΓΝΩΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΗOSPICE/ΠΑΡΗΓΟΡΗΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ       

                              

7.  Θεωρείτε τθν πλθροφόρθςθ ςασ ςχετικά με το hospice 

     � Επαρκι  � Μζτρια  � Ελλιπι 

 

8. Ποια από τισ παρακάτω αποτζλεςε θ βαςικότερθ πθγι πλθροφόρθςθσ-ενθμζρωςθσ  για εςάσ 

ςχετικά με το hospice (ςθμειϊςτε √ (1) μία απάντθςθ που ςασ εκφράηει περιςςότερο) 

 

� Οικογζνεια 

� Φιλικό περιβάλλον 

� Μ.Μ.Ε  

� Ιατρικό – νοςθλευτικό προςωπικό 

� Προςωπικό ενδιαφζρον – αναηιτθςθ 

� Πανεπιςτθμιακόσ χϊροσ  

Άλλθ  ………..  

 

9.  Γνωρίηετε τι ςθμαίνει το hospice; 

      ………NAI       OXI 

 

Εάν ναι, γράψτε αναλυτικά …………………………………………………………………………………………………… 
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…….………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

10. Τπάρχει ιδιαίτερθ φροντίδα και αγωγι κακϊσ και ψυχολογικι υποςτιριξθ των ιδίων των 

αςκενϊν που βρίςκονται ςε τελικό ςτάδιο αλλά και των οικογενειϊν τουσ πζρα από 

ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, από μζρουσ του ιατρικοφ και του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ; 

 �ΝΑΙ     � ΟΧΙ 

 

Εάν ναι, τι είδουσ; Ψυχολογικι; τθν οικογζνεια; Αναφζρετε αναλυτικά 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11.  Τπάρχει παρθγορθτικι φροντίδα από εκελοντζσ/τριεσ ςτθν κλινικι που εργάηεςκε ; 

 �ΝΑΙ     � ΟΧΙ 

Εάν   ναι, πωσ κρίνετε τθν ςυνειςφορά τουσ; 

Γράψτε 

αναλυτικά...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

Γ. ΣΑΗ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟ HOSPICE/ΠΑΡΗΓΟΡΗΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

12. Παρακζτουμε αδθμοςίευτα ςτοιχεία  όςον αφορά ςτισ  Αρχζσ Παρθγορθτικισ Αγωγισ από 

το Μεταπτυχιακό εμινάριο του Κζντρου Βιοϊατρικισ Θκικισ & Δεοντολογίασ που 

πραγματοποιικθκε  το 2008 υπό τθν Αιγίδα τθσ Ιεράσ υνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ 

Επιτροπισ Βιοθκικισ με κζμα « Κζντρο Περίκαλψθσ Αςκενϊν ςε Σελικό τάδιο» ςφμφωνα με 

τθν προςφορά των επαγγελματιϊν υγείασ,  απζναντι ςτουσ αςκενείσ που διαμζνουν ςτισ 

κλινικζσ πόνου, προκειμζνου να παρατθριςουμε, τι πιςτεφουν  από τισ παρακάτω  Αρχζσ,  ότι 

καλφπτεται  ςτθν κλινικι που εργάηονται; 

      � Ζμφαςθ ςτθν Ποιότθτα Ηωισ και του Ελζγχου υμπτωμάτων 

     � Αυτονομία και Επιλογι 

     � Ανοιχτι Επικοινωνία με ευαιςκθςία 

     � Οργάνωςθ και Παροχι Ολιςτικισ Φροντίδασ 

     � Αςκενισ και Οικογζνεια, αποτελοφν ενότθτα ςτθν παροχι φροντίδασ 
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     � Όλα τα παραπάνω 

     � Κανζνα από τα παραπάνω 

 

 Αιτιολογιςετε  τθν απάντθςι ςασ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

  13. Σι ςυναιςκιματα ςασ γεννϊνται κακθμερινά  φροντίηοντασ ιατρικά και νοςθλευτικά τουσ 

αςκενείσ τελικοφ ςταδίου ςφμφωνα με τθν παρακάτω κλίμακα; 

ΤΝΑΙΘΗΜΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΠΟΛΤ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΑΗΜΑΝΣΟ 

ΑΔΙΑΦΟΡΟ 

ΦΟΒΟ     

ΤΜΠΑΘΕΙΑ     

ΟΙΚΣΟ     

ΑΠΕΧΘΕΙΑ     

ΟΡΓΗ     

ΧΑΡΑ     

ΑΛΣΡΟΤΚΜΟ     

ΘΑΤΜΑΜΟ     

ΕΤΠΛΑΧΝΙΑ     

ΓΕΝΝΑΙΟΣΗΣΑ     

ΣΑΡΑΧΗ     

ΑΜΗΧΑΝΙΑ     

ΕΚΔΙΚΗΗ     

ΝΣΡΟΠΗ     

ΕΤΓΝΩΜΟΤΝΗ     

ΘΑΡΡΟ     

ΘΤΜΟ     

ΑΠΟΓΝΩΗ     

ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΗ     

 

14.  Ζχουν υπάρξει αςκενείσ που  ςασ ζχουν εκπλιξει με το κάρροσ και το ψυχικό ςκζνοσ με το 

οποίο αντιμετωπίηουν τθν πιο ςοβαρι μάχθ τθσ ηωισ τουσ; 

       � ΝΑΙ    � ΟΧΙ 

 

 

Εάν ΝΑΙ, τότε αναφζρετε αναλυτικά, ςτοιχεία τθσ προςωπικότθτάσ τουσ που ςασ εντυπωςίαςαν 

κακϊσ και ςε ποιο μζροσ επικυμοφςαν να βρίςκονται ςε αυτι τθ φάςθ τθσ ηωισ τουσ ( ςτο ςπίτι  

με τθν οικογζνειά τουσ ι ςτο νοςοκομείο) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

66 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Είχε ποτζ νοςθλευκεί ςυγγενικό ι φιλικό ςασ άτομο ςε  κζντρο Hospice; 

       � ΝΑΙ    � ΟΧΙ 

 

      Αν θ απάντθςι ςασ είναι ΝΑΙ τότε κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ: 

         �  Με προςωπικι πρωτοβουλία του αςκενοφσ 

  �  Σο ςφςτθςε  ο/θ ςφηυγοσ 

  �  Σο οικογενειακό περιβάλλον (παιδιά, εγγόνια κ.λ.π) 

  �  Σο πρότεινε  ο Οικογενειακόσ ιατρόσ 

            � Άλλο……………………………………………………………………… 

 

16. Θα πρζπει να αλλάξουν νοοτροπία αντιμετϊπιςθσ του κανάτου οι επαγγελματίεσ υγείασ, οι 

ιατροί και οι νοςθλευτζσ; 

  � ΝΑΙ    � ΟΧΙ 

 Εάν ΝΑΙ, τι κα πρζπει να αλλάξουν ςτθν νοοτροπία: 

        �  ο κάνατοσ ωσ φυςικι διαδικαςία και όχι ωσ ιττα 

 �  κζντρο φροντίδασ ο ίδιοσ ο άρρωςτοσ και όχι θ αςκζνεια 

 �  ςυνεργαηόμενοι ωσ ιςότιμα μζλθ τθσ διεπιςτθμονικισ ομάδασ  

 �  όλα τα παραπάνω 

 �  άλλο………………………………………………………………………………………………………………… 

    

17. Θα επιλζγατε για κάποιον ςτενό ςυγγενι ςασ που χριηει νοςθλευτικισ και υποςτθρικτικισ 

βοικειασ , ζνα κζντρο Hospice/Παρθγορθτικισ φροντίδασ ; 

 � ΝΑΙ    � ΟΧΙ 

 

Εάν ΟΧΙ, εξθγιςετε γιατί κα επιλζγατε το ςπίτι……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Εάν ΝΑΙ, με ποια κριτιρια κα επιλζγατε ζνα κζντρο Hospice αντί του ςπιτιοφ; 

 � να αιςκάνεται οικεία ο αςκενισ όπωσ ςτο ςπίτι του 

� διαρκι πλθροφόρθςθ του αςκενοφσ & των οικείων του για τθν κατάςταςθ υγείασ 

� διαρκισ ιατροφαρμακευτικι βοικεια αςκενοφσ 

� ευκαιρία ςυηιτθςθσ και ψυχολογικισ υποςτιριξθσ αςκενοφσ & οικογζνειάσ του 

� δίνει τθν δυνατότθτα ςτουσ εργαηόμενουσ αςκενείσ να ςυνεχίςουν να εργάηονται 
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� μείωςθ αρικμοφ ειςαγωγϊν ςτο νοςοκομείο 

 �διατιρθςθ τθσ οικογενειακισ ςυνοχισ-Ομαδικζσ ςυναντιςεισ με οικογζνεια &    

  αντιμετϊπιςθσ κανάτου ειρθνικά 

 �υποςτιριξθ κρθςκευτικϊν και πνευματικϊν αναγκϊν αςκενοφσ & οικογζνειασ 

 � παροχι ςυμβουλϊν για τθν αντιμετϊπιςθ του πόνου κακϊσ & πρόλθψθ - ανακοφφιςθ  

       του suffering 

� άλλο………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ HOSPICE/ΠΑΡΗΓΟΡΗΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

18.  Θεωρείτε πωσ θ πολιτεία πρζπει να λάβει κάποια επιπλζον μζτρα για τθν περίκαλψθ και τισ 

εγκαταςτάςεισ  Hospice/Παρθγορθτικισ Αγωγισ Αςκενϊν Σελικοφ ταδίου ςτθν Ελλάδα;   

 � ΝΑΙ      � ΟΧΙ 

 

       Αν θ απάντθςθ ςασ είναι  ΝΑΙ, τι είδουσ μζτρα οφείλει να λάβει; 

 � Να παρζχει ολοκλθρωμζνα προγράμματα ενθμζρωςθσ 

 � Κδρυςθ ειδικά διαμορφωμζνων νοςοκομείων-κζντρων παρθγορθτικισ αγωγισ 

 � Ειδικά Προγράμματα εκπαίδευςθσ για επαγγελματίεσ υγείασ 

  � Προαγωγι του εκελοντιςμοφ 

  Άλλο……………...…………………………………………………… 

 

19. Ποιοσ κεωρείτε ότι είναι ο κατάλλθλοσ χϊροσ για τθ φροντίδα αςκενοφσ τελικοφ ςταδίου 

           � Κζντρο Hospice 

 � Ειδικό νοςοκομείο / κλινικι 

 � Γενικό νοςοκομείο 

 � Θ οικία του 

 Άλλο………………………………… 

 

20. Ποιοσ κεωρείτε ότι κα πρζπει να πλθρϊνει για τθ φροντίδα – νοςθλεία,  για τα    

 φάρμακα και όλεσ τισ υποςτθρικτικζσ βοικειεσ του αςκενοφσ τελικοφ ςταδίου; 

 � Θ πολιτεία / κράτοσ 

 � Είναι υπόκεςθ αςφαλιςτικϊν ταμείων 

 � Θ οικογζνεια 

 � Ατομικό Ειςόδθμα 

  Άλλο……...................…......………………………………………… 
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21. Ποιοσ κεωρείτε ότι κα πρζπει να φροντίηει ζνα άτομο που βρίςκεται ςτο τελικό ςτάδιο; 

 �  Ειδικοί γιατροί  / νοςθλευτικό προςωπικό/επαγγελματίεσ υγείασ 

 � Φίλοι 

 � Οικογζνεια 

� Μόνο του  

�Εκελοντζσ 

� Άλλοι πάςχοντεσ ι άτομα που βρίςκονται ςε τελικό ςτάδιο 

� Φιλανκρωπικά ιδρφματα / εκκλθςιαςτικζσ οργανϊςεισ 

� Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ 

22. Πιςτεφετε πωσ υπάρχει ανάγκθ άμεςθσ εδραίωςθσ κεςμοφ hospice και δθμιουργίασ  

κζντρων παρθγορθτικισ φροντίδασ τα επόμενα χρόνια ςτθν Ελλάδα; 

� ΝΑΙ      � ΟΧΙ 

       Αν θ απάντθςθ ςασ είναι  ΝΑΙ, εξθγιςτε τουσ λόγουσ …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

23. Είςτε ικανοποιθμζνοι από τον τρόπο που οι εξειδικευμζνοι φορείσ (π.χ. Μ.Μ.Ε.)   ζχουν 

καλφψει μζχρι ςιμερα το κζμα των Hospice/ Παρθγορθτικισ Αγωγισ; ( Τπάρχει δθλ. κατάλλθλθ 

δθμοςιότθτα του κζματοσ;) 

 � ΝΑΙ      � ΟΧΙ 

 

24. Πιςτεφετε ότι πρζπει να διδάςκεται θ παρθγορθτικι αγωγι ςτα ςχολεία;  

 � ΝΑΙ    � ΟΧΙ 

Αν θ απάντθςθ ςασ είναι ΝΑΙ τότε από ποια βακμίδα εκπαίδευςθσ είναι καλφτερα να γίνει 

αυτό; 

 � Δθμοτικό 

 � Γυμνάςιο 

 � Λφκειο 

 

25. Ποιοι  φορείσ νομίηετε πωσ είναι οι καταλλθλότεροι, προκειμζνου να διαμορφϊςουν 

πολιτικζσ και να αναλάβουν τθν ταχφτερθ ενεργοποίθςθ των  κζντρων Hospice αςκενϊν 

τελικοφ ςταδίου ςτθν Ελλάδα ; 

 

� Θ πολιτεία / κράτοσ 

 � ο Διοικθτισ του νοςοκομείου 
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 � ο Δντισ τθσ εκάςτοτε κλινικισ (ιατρόσ) 

 � Θ οικογζνεια 

 � Σα Μ.Μ.Ε. 

               � Θ Ζνωςθ Νοςθλευτϊν Ελλάδοσ  

        Άλλο…………………………………………………………………………………………….. 

 

           

  Ε.  ΠΡΟΣΑΕΙ 

 

26. Αν ζχετε μπορείτε να κάνετε κάποιεσ προτάςεισ – παρατθριςεισ ςχετικά με το  κζμα  

του Hospice/Παρθγορθτικισ φροντίδασ  ςτθν Ελλάδα ι και Διεκνϊσ. 

 

 ……………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ασ ευχαριςτοφμε θερμά για το χρόνο που διαθζςατε και για τη ςυμβολή ςασ ςτην Ακαδημαϊκή 

Έρευνα του ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩ -  ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ . 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


