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ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 

 

Σν ζέκα ηεο κειέηεο πνπ αθνινπζεί δελ είλαη ν ζάλαηνο.  

Σα ζεκεία ησλ θαηξψλ καο επηηάζζνπλ ηελ απζηεξή νξηνζέηεζε ησλ πην θαίξησλ αλαγθψλ καο θαη 

ηελ πξνζεθηηθή θαηαλνκή ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ καο γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο- ιίγν δε καο 

επηηξέπνπλ ηελ εκπινθή θηινζνθηθψλ δεηεκάησλ ζε ζέκαηα άζθεζεο θαη ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο.  

Σν ζέκα ηεο κειέηεο πνπ αθνινπζεί είλαη ν "θαιφο ζάλαηνο" .  

ηηο επφκελεο ζειίδεο ζα επηρεηξήζνπκε λα ζηεξίμνπκε ην επηρείξεκα πσο ε εμαζθάιηζε ελφο θαινχ  

ζαλάηνπ δελ απνηειεί δήηεκα θηινζνθηθήο αλαδήηεζεο αιιά αληηθείκελν πνιηηηθήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα πνιηηηθήο πγείαο. Θα απεπζπλζνχκε ηφζν ζηελ εζηθή φζν θαη ζηελ νξζνινγηθή πιεπξά 

εθείλσλ πνπ νξίδνπλ ηη είλαη απαξαίηεην θαη ηη κπνξεί λα παξαιείπεηαη, κε ζθνπφ ηελ θαηάδεημε ελφο 

κεγάινπ θελνχ ηεο πνιηηηθήο πγείαο ζηε ρψξα καο, απηφ ηεο Παξεγνξεηηθήο θαη Αλαθνπθηζηηθήο 

Φξνληίδαο.  

πσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ ηίηιν απηήο ηεο κειέηεο, ην θεληξηθφ δήηεκα πνπ καο απαζρνιεί είλαη ε 

"ζχζηαζε" απηνχ ηνπ ζρεηηθά- αιιά ίζσο φρη θαη ηφζν- λένπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ ζηε ρψξα καο. 

Υξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν ζχζηαζε κε ηε δηηηή ηνπ έλλνηα, αλαθεξφκελνη αθελφο ζηε "γλσξηκία" καο 

κε έλαλ θαηλνχξην θιάδν, αθεηέξνπ ζηε "ζπγθξφηεζε" ηνπ θιάδνπ απηνχ ζηε ρψξα θαη πηζαλψο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ. Με ην πξψην κέξνο ηεο κειέηεο, ζα επηρεηξήζνπκε ηε  "γλσξηκία" 

ηνπ αλαγλψζηε κε ηελ Αλαθνπθηζηηθή θαη Παξεγνξεηηθή Φξνληίδα ελψ ζην δεχηεξν θαη εξεπλεηηθφ 

κέξνο ηεο εξγαζίαο, ζα επηρεηξήζνπκε λα δψζνπκε ζηνλ αλαγλψζηε ηελ επθαηξία λα  ελεκεξσζεί- 

αιιά θαη λα αμηνινγήζεη- ηελ "ζπγθξφηεζε" ηνπ ζεζκνχ σο έρεη.  

Σν παξάδεηγκα ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, επηιέρζεθε θπξίσο γηα ιφγνπο ηζηνξηθνχο νη νπνίνη ζα 

δηαζαθεληζηνχλ ζηελ εμέιημε ηνπ ζεσξηθνχ κέξνπο.   

Ζ εξγαζία απηή αθνξά φινπο εθείλνπο ηνπο εηδηθνχο αιιά θαη κε εηδηθνχο, πνπ θάπνηε ηνπο 

απαζρφιεζε ε ζθέςε ηνπ ζαλάηνπ. 

Κσλζηαληίλα Υαηδεαξγπξίνπ 

Λνλδίλν, 19 Ηαλνπαξίνπ 2015 

 

'You matter because you are you, and you matter to the end of your life. 

We will do all we can not only to help you die peacefully, but also to live until you die.' 

Cicely Mary Strode Saunders 1918-2005 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

To "Καιώο Θαλείλ" 

 

Πείζνκαη γὰξ νὐ ηνζνῦηνλ νὐδὲλ ὥζηε κὴ νὐ θαιῶο ζαλεῖλ
1
, ηζρπξίδεηαη ε Αληηγφλε ηνπ 

νθνθιή ζρεδφλ δπφκηζε ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ, δειαδή πσο ηίπνηε ηφζν θνβεξφ δελ κπνξεί 

λα ηεο ζπκβεί φζν ην λα κελ έρεη έλαλ θαιφ (έληηκν) ζάλαην. Ο ζάλαηνο, σο μερσξηζηφ 

ραξαθηεξηζηηθφ, αιιά θαη αδηαρψξηζην απφ ηελ αλζξψπηλε θχζε, απνηειεί ηε δεχηεξε -θαη 

ζπκκεηξηθά ηζνδχλακε κε ηε δσή- δχλακε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ (Αβαγηαλνχ, 

2000). Απφ ηελ πξντζηνξία κέρξη θαη ζήκεξα ππάξρνπλ ελδείμεηο πσο ε ελαζρφιεζε κε ην 

αέλαν απηφ θαηλφκελν  δηαηξέρεη ηφζν ηνπο αηψλεο φζν θαη ηνπο πνιηηηζκνχο θαζψο ην 

αδηαρψξηζην ηνπ ζαλάηνπ απφ ηε θχζε καο, θαίλεηαη λα είλαη εθείλν πνπ ηνλ θαζηζηά εμ' 

νξηζκνχ έλα δήηεκα, αλ θαη έθλνκν,  πάληνηε επίθαηξν.  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ζάλαηνο πξνζεγγίδεηαη,  θαλεξψλεη πνιιά ηφζν γηα ηελ θνηλσλία 

ζην ζχλνιφ ηεο, φζν θαη γηα ηα άηνκα πνπ ηελ απνηεινχλ (Saunders, 1984). Γηα πνιινχο κε 

Γπηηθνχο πνιηηηζκνχο ε πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηεο θπζηθήο εμέιημεο ηνπ θχθινπ ηεο δσήο, 

απνηέιεζε εγρείξεκα κάηαην, πεξηηηφ ή αθφκε θαη πβξηζηηθφ. ηελ άιιε πιεπξά ηεο ίδηαο 

θισζηήο, ε αλαβνιή ηνπ ζαλάηνπ εμειίρζεθε ζε απηνζθνπφ γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη 

ηερλνινγηθή πξφνδν ηνπ Γπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Φαίλεηαη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο σζηφζν πσο 

ηφζν κεγάιε βαξχηεηα δφζεθε ζηελ αηηία ηνπ επηθείκελνπ ζαλάηνπ, ψζηε παξαγθσλίζηεθε ν 

ηξφπνο πνπ νη άλζξσπνη πεζαίλνπλ, φηαλ ε κάρε κε ηελ αηηία έρεη πιένλ ραζεί.  

Απνξξνθεκέλνη απφ ην "γηαηί" θαίλεηαη λα μεράζακε ην "πσο" θαη θαη' απηφλ  ηνλ ηξφπν, ην 

"΄θαιῶο ζαλεῖλ " κεηαθέξζεθε πνιιέο θνξέο ζε θάπνηνλ λνζνθνκεηαθφ ζάιακν, φπνπ ν 

αζζελήο, πνιχ ζπρλά απνκνλσκέλνο θαη απνζηεξεκέλνο ηεο κέρξη πξφηηλνο ηαπηφηεηάο ηνπ, 

ζα παξακείλεη δσληαλφο γηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, γηαηί φπσο εμεγήζακε απηφο είλαη 

ν απηνζθνπφο.  

Ο François Mitterrand, ζην εηζαγσγηθφ ζεκείσκά ηνπ γηα ην βηβιίν ηεο Marie de Hennezel, 

Ο κχρηνο ζάλαηνο, ππνζηεξίδεη πσο πηζαλώο νη αλαθνξέο ζηνλ ζάλαην λα κελ ήηαλ πνηέ ηόζν 

θησρέο όζν ηνλ θαηξό απηό ηεο πλεπκαηηθήο μεξαζίαο, όπνπ νη άλζξσπνη πηεζκέλνη λα 

                                                           
1
 νθνθιή Αληηγφλε. η 95-97. Πεγή: http://el.wikisource.org/wiki/Αληηγφλε 

http://el.wikisource.org/wiki/????????
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ππάξμνπλ, θαίλεηαη πσο απνθεύγνπλ ην κπζηήξην
2
, ελψ ε ίδηα ε Marie de Hennezel 

ζπκπιεξψλεη πσο γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο από εκάο ν ζάλαηνο είλαη έλα ζέκα ην νπνίν δελ 

"αγγίδνπκε" πηζηεύνπκε πσο αλ δελ ην ζπδεηάκε είλαη ζαλ λα ην εμνξθίδνπκε, όηη δελ ζα ζπκβεί 

πνηέ ζ' εκάο. Ζ ελνρνπνίεζε ηνπ ζαλάηνπ δελ απνηειεί απνθιεηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

θαηξψλ καο ελψ πιεζψξα παξαγφλησλ θαίλεηαη λα ζπλέβαιαλ ζ' απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.  Ζ 

φιν θαη κεγαιχηεξε αλάγθε καο λα απνθξχςνπκε απφ ηνλ εηνηκνζάλαην αζζελή ηελ αιήζεηα 

γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ, ε πηζαλφηεηα ν αζζελήο λα πεζάλεη ζην λνζνθνκείν, ζπρλά κφλνο 

θαη καθξηά απφ ην νηθείν ηνπ πεξηβάιινλ, ε απνδνθηκαζία ηεο θνηλσλίαο απέλαληη  ζηελ 

δεκφζηα εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ, φια ηα παξαπάλσ κεηέηξεςαλ ην ζάλαην ζε έλα άλνκν 

θαη απαγνξεπκέλν δήηεκα, κελ έρνληαο θαηαθέξεη αθφκε λα βξνχκε ηνλ ηξφπν λα 

ζπκθηιησζνχκε κε ηε ζλεηφηεηά καο (Saunders, 1984) 

Απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα θη έπεηηα σζηφζν, θάηη θαίλεηαη λα αιιάδεη θαζψο ην 

"θαιῶο ζαλεῖλ" μεθεχγεη απφ ηα πιαίζηα ηνπ νπηνπηθνχ θαη γηα πξψηε θνξά θαζίζηαηαη 

αληηθείκελν κειέηεο θαη  ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο. Ζ ακεξηθαλίδα ςπρίαηξνο Elisabeth Kübler-

Ross, γλσζηή σο πξσηνπφξνο γηα ηηο κειέηεο ηεο γχξσ απφ ηελ εκπεηξία θαη ηελ απνδνρή ην 

ζαλάηνπ θαη ηεο απψιεηαο, ππνζηεξίδεη πσο ε νκαιή πνξεία ηνπ ηειηθνχ αζζελή βαζίδεηαη 

ζηε γλψζε, ηελ απηνλνκία, ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγεη ν ίδηνο πσο ζα δηαρεηξηζηεί απηφ πνπ 

ηνπ ζπκβαίλεη θαη ηελ αλεκπφδηζηε επηθνηλσλία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο δξψληεο 

(Kubler-Ross, 1988).  Μεηαγελέζηεξεο κειέηεο έξρνληαη λα πξνζζέζνπλ λέα ζηνηρεία ζηελ 

αλαδήηεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζε έλαλ "θαιφ ζάλαην". Πεξηγξαθέο 

γηα ην ηη κπνξεί λα ζεκαίλεη έλαο θαιφο ζάλαηνο ππεηζέξρνληαη ζε πνιπάξηζκεο 

παξακέηξνπο φπσο ε απνδνρή ηεο θαηαιεθηηθήο πξφγλσζεο απφ ηνλ αζζελή, ε επθαηξία λα 

δηεθπεξαηψζεη πξαθηηθά δεηήκαηα θαη επζχλεο πνπ ηνλ απαζρνινχλ, ε δπλαηφηεηα λα 

επηθνηλσλεί αλνηρηά κε ηνπο νηθείνπο ηνπ, λα εθθξάδεη άλεηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, λα 

αηζζάλεηαη θαη λα γλσξίδεη πσο ε νηθνγέλεηα θαη ηα νηθεία ηνπ πξφζσπα δελ επηβαξχλνληαη 

ππεξβνιηθά απφ ηνλ ίδην θαη ηε δηαδηθαζία ζηελ νπνία ηνπο έρεη ππνβάιεη (Abu-Saad, 2004). 

To 2010 νη Hales, Zimmermann θαη Rodin επηρεηξνχλ κία εθηελή αλαζθφπεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο αξζξνγξαθίαο απφ ην 1950 έσο θαη ην 2008 κε αληηθείκελν ηνλ "θαιφ 

ζάλαην" θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζ' απηφλ
3
. Απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ηνπ 

απνηέιεζε ε δεκνζίεπζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν "The quality of dying and death: a systematic 

                                                           
2 
Marie de Hennezel.

, 
(2007) 

Ο κχρηνο ζάλαηνο, Δθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα
:9

 

 
3 
Hales S., Zimmermann C., Rodin G., (2010) The quality of dying and death: a systematic review of measures. 

Palliative Medicine. 24(2): 127–144 

http://www.amazon.com/Elisabeth-Kubler-Ross/e/B000AP9LK0/ref=dp_byline_cont_book_1
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review of measures". Σα επξήκαηα ηεο παξαπάλσ κειέηεο, βαζηζκέλα ζηηο απφςεηο 

αζζελψλ, θξνληηζηψλ θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο,  ηαμηλνκνχλ ηνπο παξάγνληεο απηνχο ζε 

επηά  επξείεο θαηεγνξίεο: (1) ζσκαηηθνχο. (2) ςπρνινγηθνχο, (3) θνηλσληθνχο, (4) 

πλεπκαηηθνχο θαη ππαξμηαθνχο, (5) ηελ θχζε ηεο θξνληίδαο, (6) πξνεηνηκαζία, (7) ζπλζήθεο 

ζαλάηνπ. Σφζν ε παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε φζν θαη επξήκαηα αλάινγσλ κειεηψλ 

ππνγξακκίδνπλ πσο παξά ηηο πξνζπάζεηέο καο ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζαλάηνπ 

παξακέλεη έλα δήηεκα εμ' νξηζκνχ ππνθεηκεληθφ ζην νπνίν πάληνηε αλαπφθεπθηα ζα 

ππεηζέξρνληαη θη άιινη αλεμέιεγθηνη παξάγνληεο φπσο ε θνπιηνχξα θαη ν βαζκφο εμέιημεο 

ηεο λφζνπ (Hales et al, 2010). Πάλσ απ' φια φκσο παξακέλεη κία εκπεηξία πξνζσπηθή, 

αδχλαηνλ λα ηελ βηψζνπλ δχν άλζξσπνη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν.  

Σα ηειεπηαία 60 ρξφληα, ε έλλνηα ηνπ "θαινχ ζαλάηνπ" ηνλ νπνίν πξνζπαζήζακε λα 

απνζαθελίζνπκε ζ' απηφ ην θεθάιαην ηαπηίζηεθε αλά ηελ Δπξψπε -ζηαδηαθά θαη αλά ηνλ 

θφζκν- κε ηνλ φξν Palliative Care, απηφ πνπ ζηα ειιεληθά απνδίδεηαη σο "Παξεγνξεηηθή"  

θαη πνιχ ζπρλά σο "Αλαθνπθηζηηθή" Φξνληίδα θαη απνηειεί ην θεληξηθφ δήηεκα ηεο αλά 

ρείξαο κειέηεο. Δάλ ν ηξφπνο πνπ πεζαίλνπλ νη άλζξσπνη ζε κία θνηλσλία έρεη λα καο πεη 

θάηη γηα ηελ αλαπηπμηαθή θαηάηαμε ηεο θνηλσλίαο απηήο ηφηε ην δήηεκα δελ είλαη 

απνθιεηζηηθά θηινζνθηθφ θαη αλζξσπηζηηθφ νχηε θαλ ηαηξνθεληξηθφ αιιά αλάγεηαη ζε 

δήηεκα θνηλσληθφ, αληηθείκελν πνιηηηθήο θαη ζρεδηαζκνχ ππεξεζηψλ πγείαο.  

πσο εχζηνρα ππνζηεξίδεη ε "κεηέξα" ηνπ θηλήκαηνο πνπ έπιαζε ηε ζχγρξνλε κνξθή ηεο 

Παξεγνξεηηθήο/ Αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο, Dame Cicely Saunders, ην λα πεζάλεη θαλείο 

είλαη ζθιεξή δνπιεηά θαη είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα κελ ην εμηδαληθεύνπκε...  
4
. Σν πσο νη 

άλζξσπνη πεζαίλνπλ παξακέλεη ζηηο κλήκεο εθείλσλ πνπ κέλνπλ πίζσ, θαη νθείινπκε, ηόζν ζ' 

εθείλνπο όζν θαη ζηνλ αζζελή λα γλσξίδνπκε πσο λα ην δηαρεηξηζηνύκε (Saunders, 1984)
5
.   

Πξφθεηηαη γηα ην θιεξνδφηεκα ηεο ίδηαο ζηνλ θιάδν ηεο αιιά θαη ην επηζηέγαζκα ησλ φζσλ 

αθνινχζεζαλ θαη ζα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα.  

 

 

 

                                                           
4
 Clark D, Small N, Wright M, Winslow M, N Hughes (2005) A Bit of Heaven for the Few? An oral history of 

the modern hospice movement in the United Kingdom, Lancaster: Observatory Publications 
5
 Pain and Impending death. Πξψηε έθδνζε ζην Textbook of Pain (1984):472-8. Edinburg: Churchill ivingstone 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 

Λακβάλνληαο ππφςε ηε πνιπκνξθία πνπ επηθξαηεί ζηνλ ρψξν ηεο Παξεγνξεηηθήο/ 

Αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή πξνζθέξεηαη θαζψο θαη ηελ επξχηεηα 

ησλ επηζηεκφλσλ θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ εκπιέθνληαη, δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη 

κειεηνχλ απηφ ην ζπγθξηηηθά λέν πεδίν, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηαζαθήληζε θάπνησλ επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ φξσλ ηνπο νπνίνπο πνιχ ζπρλά ζα ζπλαληήζνπκε θαη ζηελ εμέιημε ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο.     

2.1. Φξνληίδα ζην ηέινο ηεο δσήο (End of Life Care) 

"είλαη ε θξνληίδα πνπ βνεζά όινπο εθείλνπο κε θάπνηα πξνρσξεκέλε, ζε εμέιημε θαη αλίαηε 

αζζέλεηα, λα δήζνπλ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα. Καζηζηά δπλαηό ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε αλαγθώλ γηα Τπνζηεξηρηηθή θαη Παξεγνξεηηθή / Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα, ηνπ 

αζζελνύο θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο έσο θαη ην ηειηθό ζηάδην 

θαη ην πέλζνο. Πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ηνπ πόλνπ θαη ησλ άιισλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ 

παξνρή ςπρνινγηθήο, θνηλσληθήο, πλεπκαηηθήο θαη πξαθηηθήο ππνζηήξημεο." (National Council 

for Palliative Care, 2006) 

2.2. Τπνζηεξηρηηθή Φξνληίδα (Supportive Care) 

"είλαη ε θξνληίδα πνπ βνεζά ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ λα αληαπεμέιζεη κε  ηνλ 

θαξθίλν θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ, από ην ζηάδην πξηλ ηε δηάγλσζε θαη θαηόπηλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηάγλσζεο, πεξίζαιςήο  θαη ζεξαπείαο αιιά θαη κεηέπεηηα ζηελ εμέιημε ηεο 

αζζέλεηαο, ηνλ ζάλαηό έσο θαη ην πέλζνο. Βνεζά ηνλ αζζελή λα επσθειεζεί ηεο ζεξαπείαο ηνπ 

ζην κέγηζην βαζκό θαη λα δήζεη όζν ην δπλαηό θαιύηεξα κε ηηο επηπηώζεηο ηεο αζζέλεηάο ηνπ. 

Λακβάλεη ηζνδύλακε πξνηεξαηόηεηα παξάιιεια κε ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία"6 

2.3. Παξεγνξεηηθή / Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα (Palliative Care) (Π.Φ) 

Πξφθεηηαη γηα ηελ "ελεξγό θαζνιηθή θξνληίδα ηνπ αζζελνύο ηνπ νπνίνπ, ε λόζνο δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηε ζεξαπεία. Δθηόο από ηνλ έιεγρν ηνπ πόλνπ, δσηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε 

αληηκεηώπηζε ησλ θνηλσληθώλ, ςπρνινγηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ 

                                                           
6
 National Council for Hospice and Specialist Palliative Care Services (NCHSPCS) (2002) Definitions of 

Supportive and Palliative Care. Briefing paper 11 London, National Council for Hospice and Specialist 

Palliative Care Services working definition cited in the National Institute for Clinical Excellence (NICE) (2004) 

Improving Supportive and Palliative Care forAdults with Cancer.The Manual. London, National Institute for 

Clinical Excellence 
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ηνλ αζζελή. Ζ Π.Φ είλαη δηεπηζηεκνληθή ζηελ πξνζέγγηζε ηεο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ αζζελή, 

ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλόηεηα ζε θάζε πεδίν δξάζεο ηεο. Τπό κία έλλνηα,  ε Π.Φ. πξνζθέξεη 

ηελ πιένλ ζεκειηώδε θξνληίδα, πνπ είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ αζζελνύο, νπνπδήπνηε 

απηόο ή απηή αληηκεησπίδεηαη, είηε θαη’ νίθνλ, είηε ζην Ννζνθνκείν. Ζ Π.Φ. ζέβεηαη ηε δσή 

θαη ζεσξεί ηνλ ζάλαην θπζηνινγηθή δηαδηθαζία.  Γελ επηηαρύλεη νύηε αλαβάιιεη ηνλ ζάλαην. 

ηόρνο ηεο Π.Φ. είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο πνηόηεηαο δσήο κέρξη ηνλ 

ζάλαην"7 

Ο παξαπάλσ νξηζκφο ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξίαο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο (EAPC) απνηειεί 

έλα εγρείξεκα ελνπνίεζεο έλαληη ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηε 

πξνζπάζεηα απφδνζεο ηνπ νξηζκνχ  απφ δηαθνξεηηθά θηλήκαηα θαη νξγαληζκνχο αλά ηελ 

Δπξψπε θαη ηνλ θφζκν. Αλ θαη επξέσο απνδεθηφο ν παξαπάλσ νξηζκφο, ιακβάλνληαο ππφςε 

πνζφ ζπρλά ηνλ ζπλαληήζακε θαηά ηελ αλαζθφπεζε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

δηαθνξνπνηείηαη ζε θάπνην βαζκφ απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ  Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο 

(WHO, 2002) φπσο παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

"Ζ Π.Φ. απνηειεί κηα πξνζέγγηζε πνπ βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ θαη ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο, πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηδόκελα κε λνζήκαηα απεηιεηηθά γηα ηε 

δσή, κέζσ ηεο πξόιεςεο θαη αλαθνύθηζεο ηνπ «ππνθέξεηλ», ππό ηελ έλλνηα ηεο πξώηκεο 

δηάγλσζεο, ηεο αμηνιόγεζεο θαη αληηκεηώπηζεο ηνπ πόλνπ, θαζώο θαη ησλ άιισλ ζσκαηηθώλ, 

ςπρνθνηλσληθώλ θαη πλεπκαηηθώλ πξνβιεκάησλ."
8
 

Οη αξρέο ζηηο νπνίεο ε Π.Φ. βαζίδεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ είλαη νη εμήο: 

 Πξνζθέξεη αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν θαη άιια νδπλεξά ζπκπηψκαηα  

 Τπνζηεξίμεη ηε δσή θαη αληηκεησπίδεη ην ζάλαην σο κία θπζηνινγηθή δηαδηθαζία  

 Γελ ζηνρεχεη νχηε λα επηζπεχζεη νχηε λα αλαβάιεη ην ζάλαην 

 Δλζσκαηψλεη ηηο ςπρνινγηθέο θαη πλεπκαηηθέο πηπρέο ζηελ θξνληίδα ηνπ αζζελνχο 

                                                           
7
 L. Radbruch and S. Payne, “White paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe: 

part 1,” European Journal of Palliative Care, vol. 16, no. 6, pp. 278–289, 2009. Μεηάθξαζε: Α.Οηθνλφκνπ, 

"Λεπθή ράξηα θαλφλσλ θαη αξρψλ γηα ηνπο μελψλεο θαη ηελ παξεγνξεηηθή θξνληίδα ζηελ Δπξψπε", Πεξηνδηθή 

έθδνζε ηεο Διιεληθή εηαηξίαο παξεγνξεηηθήο θαη ζπκπησκαηηθήο θξνληίδαο θαξθηλνπαζψλ θαη κε αζζελψλ 

(ΠΑΡΖ.Τ.Α), Σεχρνο 13, επηέκβξηνο 2010   
8
 World Health Organization. National Cancer Control Programs: Policies and Managerial Guidelines, 2nd Ed. 

Geneva:WHO, 2002. Μεηάθξαζε: Α.Οηθνλφκνπ, "Λεπθή ράξηα θαλφλσλ θαη αξρψλ γηα ηνπο μελψλεο θαη ηελ 

παξεγνξεηηθή θξνληίδα ζηελ Δπξψπε", Πεξηνδηθή έθδνζε ηεο Διιεληθή εηαηξίαο παξεγνξεηηθήο θαη 

ζπκπησκαηηθήο θξνληίδαο θαξθηλνπαζψλ θαη κε αζζελψλ (ΠΑΡΖ.Τ.Α), Σεχρνο 13, επηέκβξηνο 2010   
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 Πξνζθέξεη έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο γηα λα βνεζήζεη ηνπο αζζελείο λα δήζνπλ φζν 

ην δπλαηφλ πην ελεξγά κέρξη ην ζάλαην 

 Πξνζθέξεη έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο γηα λα βνεζήζεη ηελ νηθνγέλεηα λα 

αληαπεμέιζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λφζνπ θαη ηνπ πέλζνπο 

 Υξεζηκνπνηεί κία νκαδηθή πξνζέγγηζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

ππνζηήξημεο ζην πέλζνο, φπνπ ελδείθλπηαη   

 Θα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ελψ είλαη πηζαλφ λα επεξεάζεη θαη ζεηηθά ηελ  

εμέιημε ηεο αζζέλεηαο 

 Μπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίο ζηελ πνξεία ηεο λφζνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 

ζεξαπείεο πνπ πξννξίδνληαη λα παξαηείλνπλ ηε δσή, φπσο ε ρεκεηνζεξαπεία ή 

αθηηλνζεξαπεία θαη πεξηιακβάλεη ηηο έξεπλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νδπλεξψλ θιηληθψλ επηπινθψλ 

 

ην Γξάθεκα 1 απνδίδεηαη απεηθνληζηηθά, ν ξφινο ηεο ΠΦ ζην ζπλερέο ηεο 

θξνληίδαο ηνπ αζζελνχο θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ απφ ηελ δηάγλσζε έσο θαη ην 

πέλζνο. 

 

 

 

 

 

 

Σε ζσνδσαζμό με άλλες θεραπείες 

Σσνετές Φρονηίδας

Γράθημα 1: Σσνετές θρονηίδας 

Προσαρμογή από: 

World Health Organization. 

National Cancer Control 

Programs: Policies and 

Managerial Guidelines, 2nd Ed. 

Geneva:WHO, 2002. pp.84 

Adapted from:  American Medical 

Association. Institute for Medical 

Ethics (1999) EPEC:  education 

for physicians on end-of-life care. 

Chicago, III:  American Medical 

Association:  EPEC Project, The 

Robert Wood Johnson 

Foundation 

Π.Φ. 
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2.4. Παξεγνξεηηθή/ Αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα γηα παηδηά   

             (WHO definition of Palliative care for children, 1998) 

Ζ Π.Φ γηα παηδηά απνηειεί έλαλ εηδηθό, κνινλόηη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε εθείλν ησλ ελειίθσλ, 

θιάδν ηεο Π.Φ. Ο νξηζκόο ηνπ ΠΟΤ γηα ηελ Π.Φ πνπ απεπζύλεηαη ζε παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα ελώ νη αξρέο ηνπ αληαπνθξίλνληαη θαη ζε άιιεο ρξόληεο 

παηδηαηξηθέο παζήζεηο (ΠΟΤ, 1998): 

 Π.Φ. γηα παηδηά είλαη ε ελεξγφο, ζπλνιηθή θξνληίδα ηνπ ζψκαηνο, ηνπ λνπ θαη ηνπ 

πλεχκαηνο ηνπ παηδηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ζηήξημεο πξνο ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ 

 Ξεθηλάεη κε ηε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο θαη ζπλερίδεηαη αλεμαξηήησο κε ην θαηά φζν 

ην παηδί ιακβάλεη ζεξαπεία γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο 

 Οη παξνρή ηεο θξνληίδαο νθείινπλ λα αμηνινγνχλ θαη λα αλαθνπθίδνπλ ην παηδί απφ 

ηε ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή νδχλε 

 Ζ απνηειεζκαηηθή Π.Φ πξνυπνζέηεη κηα επξεία δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη θάλεη ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ θνηλσληθψλ 

πφξσλ͘ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία αθφκε θαη φηαλ νη πφξνη είλαη 

πεξηνξηζκέλνη 

 Μπνξεί λα παξέρεηαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο, ζε θνηλνηηθά θέληξα 

πγείαο ή αθφκε θαη ζηα ζπίηηα ησλ παηδηψλ 

 

πσο ε ηαηξηθή έδηλε πάληνηε έκθαζε ζηελ πξφσξε δηάγλσζε ελφο πξνβιήκαηνο 

πξνθεηκέλνπ λα εμνκαιχλεη ή λα απνηξέςεη ηελ εμέιημε ηνπ, έηζη θαη ε Π.Φ νθείιεη λα 

αλαγλσξίδεηαη σο κηα εμάζθεζε πξφιεςεο-πξφιεςε απφ ην απφιπην "ππνθέξεηλ" ζέηνληαο 

σο πξνηεξαηφηεηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ εμεηδηθεπκέλε δηαρείξηζε ησλ πεγψλ επψδπλσλ 

ζπκπησκάησλ, ζσκαηηθψλ, ςπρνθνηλσληθψλ θαη πλεπκαηηθψλ, φζν ην δπλαηφλ πην λσξίο9 

 

 

 

                                                           
9
 MacDonald N. (1991) Palliative care – the fourth phase of cancer prevention. In: Cancer Detection and 

Prevention. Boca Raton, Florida. Vol. 15, Issue 3, pp253–255. CRC Press Inc.. 
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2.5. Τπεξεζίεο- Σξόπνη παξνρήο  

Ζ επξεία γθάκα πφξσλ Π.Φ. αληαλαθιάηαη ζηε ζπλερψο αλαπηπζζφκελε επηζηεκνληθή 

βηβιηνγξαθία θαζψο θαη ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ππεξεζηψλ παξνρήο θξνληίδαο, ε δνκή ησλ 

νπνίσλ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο θαζψο θαη ηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία ην θάζε θξάηνο βξίζθεηαη.10 ε θάζε πεξίπησζε, ε δηαζεζηκφηεηα ππεξεζηψλ 

φπσο απηέο πνπ ζα εμεηάζνπκε παξαθάησ, απνηειεί ειάρηζην πξναπαηηνχκελν θάιπςεο ησλ 

αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ γηα Π.Φ. 

Ζ παξεγνξεηηθή ζεξαπεία, θξνληίδα θαη ππνζηήξημε, κπνξνχλ λα παξέρνληαη ζην ζπίηη, ζε 

νίθνπο θξνληίδαο, ζε νίθνπο επγεξίαο, ζην λνζνθνκείν, ζηνπο μελψλεο ή φπνπ αιινχ απηφ 

θξίλεηαη αλαγθαίν. Ζ Π.Φ. ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ηφζν ζε κε εμεηδηθεπκέλεο δνκέο, κε 

ηελ απιή έλλνηα ηεο παξεγνξεηηθήο πξνζέγγηζεο, φζν θαη ηηο πιένλ εμεηδηθεπκέλεο11. 

Κάπνηεο απφ ηηο πην επξέσο δηαδεδνκέλεο εμεηδηθεπκέλεο  δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ. 

παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα: 

2.5.1. Μνλάδα ΠΦ (Palliative Care/ Inpatient Palliative Care Unit) 

Οη κνλάδεο ΠΦ απνηεινχλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηκήκα ε πηέξπγα θάπνηνπ λνζνθνκείνπ θαη 

ιεηηνπξγνχλ είηε εληφο απηνχ είηε πξνζθνιιεκέλεο ζε απηφ ελψ πνιχ ζπαληφηεξα ζα ηηο 

ζπλαληήζνπκε σο αλεμάξηεηεο κνλάδεο. Παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλε θαη δηεπηζηεκνληθή 

θξνληίδα ζε αζζελείο πνπ ρξήδνπλ ΠΦ, κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ κε ή ρσξίο θξεβάηηα 

λνζειείαο θαη εθηφο ηεο θξνληίδαο πξνζθέξνπλ εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ζε επαγγεικαηίεο 

πγείαο θαη εζεινληέο. θνπφο ηνπο είλαη ε αλαθνχθηζε απφ ηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο 

θαη ηηο παξελέξγεηεο ηεο ζεξαπείαο, ε φζν ην δπλαηφλ ζηαζεξνπνίεζε ηεο πγείαο ηνπ 

αζζελνχο θαζψο θαη ε ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ηνπ ίδηνπ ηνπ ηδίνπ αιιά θαη ησλ 

θξνληηζηψλ ηνπ, πξνζβιέπνληαο ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο νκαιήο εμαγσγήο ηνπ αζζελνχο απφ 

ην λνζνθνκείν θαη ηελ κεηαθνξά ηνπ ζην ζπίηη ή ζε θάπνηα άιιε κνλάδα θξνληίδαο. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπο γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην θξάηνο.  

                                                           
10

 Martin-Moreno J, Harris M, Gorgojo L et al. Palliative Care in the European Union. Brussels: European 

parliament Economic and Scientific Policy Department, 2008. 
11

 L. Radbruch and S. Payne, “White paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe: 

part 2,” European Journal of Palliative Care, vol. 17, no. 1, pp. 22–33, 2010. Μεηάθξαζε: Α.Οηθνλφκνπ, 

"Λεπθή ράξηα θαλφλσλ θαη αξρψλ γηα ηνπο μελψλεο θαη ηελ παξεγνξεηηθή θξνληίδα ζηελ Δπξψπε", Πεξηνδηθή 

έθδνζε ηεο Διιεληθή εηαηξίαο παξεγνξεηηθήο θαη ζπκπησκαηηθήο θξνληίδαο θαξθηλνπαζψλ θαη κε αζζελψλ 

(ΠΑΡΖ.Τ.Α), Σεχρνο 14, Φεβξνπάξηνο 2011   
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2.5.2. Ξελώλαο Ννζειείαο (Hospice) 

Ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζηε κεγαιχηεξε πιεηνςεθία ηνπο εθηφο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο, ρξεκαηνδνηνχκελα θαηά θχξην ιφγν απφ Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, νξγαλψζεηο 

θηιαλζξσπηθνχ ραξαθηήξα ή θαη ηδηψηεο. Παξέρνπλ δηεπηζηεκνληθή θαη εμεηδηθεπκέλε ΠΦ 

ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ αλίαηεο, θαηαιεθηηθέο παζήζεηο ελψ κπνξεί λα παξέρνπλ 

επίζεκε ε αλεπίζεκε εθπαίδεπζε ζε επαγγεικαηίεο πγείαο θαη εζεινληέο. Οη αζζελείο πνπ 

λνζειεχνληαη ζε έλαλ ηέηνην μελψλα  βξίζθνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηελ ηειεπηαία 

θάζε ηεο δσήο ηνπο φπνπ αθελφο ε λνζνθνκεηαθή θξνληίδα δελ έρεη ηίπνηα λα πξνζθέξεη 

ελψ αθεηέξνπ ε θξνληίδα ζην ζπίηη θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο. Κεληξηθφο ζθνπφο είλαη 

ε βέιηηζηε πνηφηεηα δσήο ηνπ αζζελνχο θαη ησλ θξνληηζηψλ ηνπ κέρξη λα επέιζεη ν ζάλαηνο 

αιιά θαη κεηά απφ απηφλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ πέλζνπο. Οη αζζελείο απνιακβάλνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ θξνληίδα φρη κφλν ηνπ ζψκαηνο αιιά θαη ηνπ πλεχκαηνο απφ νκάδεο άξηηα 

εθπαηδεπκέλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη εζεινληψλ. ηελ ηζηνξία θαη 

ην θίλεκα ηνπ ζχγρξνλνπ Hospice, επηηνκή ηνπ νπνίνπ απνηειεί ην St Christopher's Hospice 

ζην Λνλδίλν, ηδξπκέλν ην 1967, ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζε επφκελν θεθάιαην ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. Αμίδεη σζηφζν λα ζεκεηψζνπκε πσο ηφζν ε παξνπζία φζν θαη ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο δχλαηαη λα δηαθέξεη εμαηξεηηθά απφ ρψξα ζε ρψξα. ε πνιιά επξσπατθά 

θξάηε απνηεινχλ ζπλψλπκν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦ ελψ ζε άιια εθιείπνπλ παληειψο 

ελψ ε ιεηηνπξγίαο ηνπο ηπγράλεη λα ηαπηίδεηαη ή θαη λα δηαθνξνπνηείηαη εμνινθιήξνπ απφ 

εθείλε ησλ Μνλάδσλ ΠΦ.   

2.5.3. Οκάδα Τπνζηήξημεο ΠΦ ζην Ννζνθνκείν (Hospital Palliative Care 

Support Team) 

Οη ελ ιφγσ νκάδεο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο εμεηδηθεπκέλεο ΠΦ ζε αζζελείο θαη ηηο 

νηθνγέλεηεο ηνπο αιιά θαη ζε πιεζψξα άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

θξνληίδα αζζελψλ. θνπφο ηνπο είλαη ε ζσκαηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή αιιά θαη πλεπκαηηθή 

αλαθνχθηζε ηνπ αζζελνχο κέζσ ηεο επίβιεςεο θαη θαζνδήγεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγεία 

πνπ θξνληίδνπλ ηνλ αζζελή θαηά ηε λνζειεία ηνπ ζην λνζνθνκείν. Ζ θξνληίδα θπζηθά δελ 

είλαη κφλν έκκεζε κέζσ ηνπ γεληθνχ πξνζσπηθνχ αιιά θαη άκεζε ζηνλ αζζελή θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ ελψ θαη πάιη δχλαηαη λα θαζηζηά δπλαηή ηελ νκαιή απνδέζκεπζε ηνπ 

αζζελνχο απφ ηελ θξνληίδα ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηελ επηζηξνθή ζην νηθείν ηνπ πεξηβάιινλ 

ή θάπνηα άιιε δνκή θξνληίδαο.  
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2.5.4. Οκάδα θαη' νίθνλ ΠΦ (Home Palliative Care Team) 

Πξνζθέξνπλ θαη' νίθνλ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ΠΦ ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ αλίαηεο 

θαηαιεθηηθέο παζήζεηο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Ζ νκάδα θαη' νίθνλ θξνληίδαο είλαη επίζεο 

δηεπηζηεκνληθή θαη ππνζηεξίδεη φρη κφλν ηνλ ίδην ηνλ ίδην ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 

αιιά θαη άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ εκπιέθνληαη ζηε θξνληίδα ηνπ, πξνζθέξνληαο 

ζπκβνπιέο θαη θαζνδήγεζε ζηελ παξνρή ΠΦ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπκπησκάησλ, επηηξέπνληαο ζηνλ αζζελή λα παξακείλεη ζην νηθείν ηνπ πεξηβάιινλ κέρξη ην 

ηέινο. Σν παξαπάλσ αθελφο απαληά ζηελ ηάζε πνπ ζέιεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο αζζελείο  λα 

επηζπκνχλ λα πεζαίλνπλ ζην ζπίηη ηνπο5 ελψ ζπλεηζθέξεη θαη ζηελ απνζπκθφξεζε ησλ 

θέληξσλ δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη κάιηζηα ζε πεξηζηαηηθά πνπ δελ 

έρνπλ ηίπνηε απνηειεζκαηηθφ θαη νπζηαζηηθφ λα ζπλεηζθέξνπλ. ηηο ρψξεο φπνπ ε ΠΦ 

εκθαλίδεηαη πην αλεπηπγκέλε, ε ηάζε είλαη ε πιήξεο γεσγξαθηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ κε 

ππεξεζίεο θαη' νίθνλ ΠΦ. 

2.5.5. Ζκεξήζηνο Ξελώλαο/ Κέληξν Ζκέξαο (Day Hospice/ Day Care Centre) 

Απνηεινχλ ζπλήζσο ηκήκαηα λνζνθνκείσλ, μελψλσλ ή κνλάδσλ ΠΦ ελψ κπνξεί λα ηα 

ζπλαληήζνπκε θαη αλεμάξηεηα ζηελ θνηλφηεηα θαη είλαη ζρεδηαζκέλα λα πξνζθέξνπλ κηα 

επξεία γθάκα ζεξαπεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε αζζελείο πνπ ρξήδνπλ ΠΦ. Λεηηνπξγνχλ 3-5 

εκέξεο ηελ εβδνκάδα  ελψ νη αζζελείο παξαθνινπζνχληαη είηε ζε εκεξήζηα είηε ζε 

εβδνκαδηαία βάζε. Ζ θηινζνθία ηνπο είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε θαη ε δεκηνπξγηθή 

επαγξχπλεζε ησλ αζζελψλ. πλεηζθέξνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απνκφλσζεο ηνπ 

αζζελνχο ελψ πξνζθέξνπλ κία αλάζα ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Οη 

ζεξαπεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ ησλ αζζελψλ είλαη πνηθίιεο ελψ κπνξεί λα 

ζπλνδεχνληαη θαη απφ άιινπ είδνπο ππεξεζίεο φπσο ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο, θξνληίδεο 

πγηεηλήο, ηαηξηθή θαη λνζειεπηηθή παξαθνινχζεζε αθφκε θαη κεηαγγίζεηο αίκαηνο ή θαη 

ρεκεηνζεξαπείεο. Σν είδνο ησλ ππεξεζηψλ εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θέληξνπ θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ην απαξηίδεη. Ζ ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα δηαθέξεη 

εμαηξεηηθά αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά θέληξα εκέξαο θαη λα είλαη δηεπηζηεκνληθφ, 

ηαηξνλνζειεπηηθφ ή αθφκε θαη λα απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ εζεινληέο. εκεηψλεηαη 

απηνχ ηνπ είδνπο  ππεξεζία δελ ζπλαληάηαη πνιχ ζπρλά εθηφο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ5.  
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2.5.6. Αλνηρηή πεξίζαιςε (Out-patient care/ out-patient clinics/ ambulatory 

services)  

Απεπζχλνληαη ζε αζζελείο πνπ δηακέλνπλ ζην ζπίηη ηνπο, είλαη δε ζε ζέζε λα επηζθεθηνχλ 

κνλάδεο αλνηρηήο πεξίζαιςεο. Απνηεινχλ θνκκάηη ηεο θξνληίδαο ζηελ θνηλφηεηα θαη 

πξνζθέξνπλ κηα επξεία γθάκα ππεξεζηψλ απφ έιεγρν ζπκπησκάησλ, ηειεθσληθή 

ππνζηήξημε, παξαθνινχζεζε αζζελψλ κεηά ην πέξαο ηεο λνζειείαο ηνπο αιιά θαη 

δηαζχλδεζε επαγγεικαηηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο. Απεπζχλνληαη 

θπξίσο ζε αζζελήο πνπ βξίζθνληαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο λφζνπ θαη πηζαλψο λα 

εμαθνινπζνχλ λα ιακβάλνπλ θάπνηαο κνξθήο επηζεηηθή ζεξαπεία (ρεκεηνζεξαπεία, 

αθηηλνζεξαπεία). Θα ηα ζπλαληήζνπκε ζπρλά σο ηκήκα ελφο λνζνθνκείνπ, κίαο κνλάδαο ΠΦ 

ε ελφο μελψλα.  

2.6. πλνιηθόο Πόλνο (Total Pain) 

Σνλ φξν εηζήγαγε  ην 1964, κε έλα νξφζεκν άξζξν12 ζηελ ηζηνξία ηνπ θιάδνπ, ε κεηέξα ηνπ 

Κηλήκαηνο ηνπ ζχγρξνλνπ Hospice θαη ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο Cicely Saunders, 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ην ζπζρεηηζκφ θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ ζσκαηηθνχ θαη 

πλεπκαηηθνχ "ππνθέξεηλ" ηνπ αζζελνχο πνπ πεζαίλεη.  

"Γλώξηδα από απηά πνπ έιεγαλ νη αζζελείο πσο ην πξόβιεκα δελ ήηαλ κόλν ζσκαηηθό θαη 

ήμεξα από ηελ πξνεγνύκελε εκπεηξία κνπ ζαλ λνζνθόκα θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγόο πσο ην 

άγρνο θαη ε θαηάζιηςε απνηεινύζαλ ηζρπξνύο παξάγνληεο. Δίρα ππόςε κνπ πσο ηα 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα ήηαλ δύζθνια θαη πνιύ ζπρλά εξρόηαλ λα πξνζηεζνύλ  ζηελ αγσλία 

ηνπο ελώ έλησζα πσο ε αλάγθε λα ληώζνπλ πσο εμαθνινπζνύλ λα είλαη επηζπκεηνί θαη 

ζεκαληηθνί άλζξσπνη ήηαλ έλαο πόλνο πλεπκαηηθόο. " 

"Έλαο άλζξσπνο κνπ έδσζε ιίγν ή πνιύ ηελ παξαθάησ απάληεζε όηαλ ηε ξώηεζα γηα ηνλ πόλν 

ηεο(...). Μνπ είπε: ινηπόλ γηαηξέ, ν πόλνο κνπ μεθίλεζε από ηελ πιάηε κα ηώξα θαίλεηαη πσο 

όια κνπ είλαη ιάζνο (all of me is wrong)" 

"Έηζη, κέζα από απηό πνπ κνπ είπε εθείλε ε κία αζζελήο, πεξηγξάθνληάο κνπ ηνλ πόλν ηεο 

ηόζν απιά, αλέπηπμα ηελ ηδέα ηνπ πλνιηθνύ Πόλνπ, κε απηά ηα ηέζζεξα ζηνηρεία (...)." 

 

                                                           
12

 Saunders, C. (1964) The symptomatic treatment of incurable malignant disease. Prescribers‟  Journal 4(4), 

October, 68-73. 
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πκθψλα κε ηνλ θαζεγεηή David Clark ζην πξφζθαην άξζξν ηνπ "πλνιηθόο Πόλνο", Σν 

έξγν ηεο Cicely Saunders θαη ε σξίκαλζε ηνπ όξνπ (επηέκβξηνο, 2014), αλακθίβνια ν φξνο 

αλαδχζεθε κέζσ ηεο κνλαδηθήο δηεπηζηεκνληθήο εκπεηξίαο ηεο σο λνζνθφκαο, θνηλσληθήο 

ιεηηνπξγνχ θαη κεηέπεηηα σο γηαηξνχ θαη αληαλαθιά ηελ ζεκαζία ηνπ λα αθνχκε ηνλ αζζελή 

θαη ηελ ηζηνξία ηνπ θαη λα αληηιακβαλφκαζηε  ηνλ πφλν σο έλα πνιχπιεπξν θαηλφκελν.  

Απφ ην 1967 θη έπεηηα ν φξνο αξρίδεη λα πηνζεηείηαη απφ πιεζψξα εξεπλεηψλ θαη θιηληθψλ 

επηζηεκφλσλ θαη εκθαλίδεηαη επαλαιακβαλφκελα ζηελ επηζηεκνληθή αξζνγξαθία ελψ δελ 

αξγεί λα ελζσκαησζεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ επαγγεικαηηψλ αθφκε θαη ησλ αζζελψλ. Σν 

1987, είθνζη ηξία ρξφληα κεηά ηελ πξψηε αλαθνξά ηεο Cicely Saunders ζηελ έλλνηα ηνπ 

πλνιηθνχ Πφλνπ, ε Παξεγνξεηηθή Ηαηξηθή αλαγλσξίδεηαη γηα πξψηε θνξά σο Ηαηξηθή 

εηδηθφηεηα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία κε ηνλ πλνιηθφ Πφλν λα απνηειεί ην κείδνλ ελλνηνινγηθφ 

ηεο ζηνηρείν.  Πξφθεηηαη αλακθίβνια γηα ηελ πην θαηλνηφκν ηδέα πνπ αλαδχζεθε πνηέ απφ  

ηνλ θιάδν ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο.  

"Σν ζώκα έρεη ηε δηθή ηνπ ζνθία θαη είλαη ζε ζέζε λα κεηαηξέςεη ην ηζρπξό έλζηηθην ηεο πάιεο 

γηα επηβίσζε ζε έλα είδνο ελεξγνύο απνδνρήο, πνπ πνηέ δελ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ιόγηα".13 

2.7. Πλεπκαηηθόηεηα (Spirituality) 

Αλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ Παξεγνξεηηθήο θαη Αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο, κε ηε κνξθή 

πνπ ηελ γλσξίδνπκε ζήκεξα, μεθίλεζε λα δηακνξθψλεηαη ηε δεθαεηία ηνπ 60', ε εγθαζίδξπζε 

                                                           
13

 Saunders, C. (1965) Telling patients. District Nursing September, 149-154. 

πλνιηθφο Πφλνο

σκαηηθόο Φπρηθόο Κνηλσληθόο Πλεπκαηηθόο

Γηάγξακκα 1 

Πξνζαξκνγή απφ: 

The Management of Terminal 

Disease, 1st edn (1978), ed. C. 

Sauders, pp. 193-202. London: 

Edward Arnold 

ζην  

Saunders, C (2006). Cicely 

Saunders: Selected writings 

1958-2004.  pp. 148-156. 

Oxford: Oxford University 

Press  
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μελψλσλ γηα ηε θξνληίδα ηνπ εηνηκνζάλαηνπ αζζελνχο ρξνλνινγείηαη ήδε απφ ηνλ 17ν 

αηψλα, πάληνηε κε πξσηνβνπιία θαη ππφ ελ θαζνδήγεζε ηεο εθθιεζίαο θαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε επίζεκεο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο. Παξά ην γεγνλφο πσο ε Cicely 

Saunders δηακφξθσζε ηε ζχγρξνλε κνξθή ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο θαλεξά 

επεξεαζκέλε απφ ηε  Υξηζηηαληθή Πίζηε θαη ηε Βηθησξηαλή θαη Δδνπξδηαλή θιεξνλνκηά, ε 

εμέιημε θαη εμάπισζε ηνπ θηλήκαηνο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη κεηέπεηηα πέξα απφ απηφ, 

ζπκπνξεχηεθε κε κία επξχηεξε αληίιεςε πεξί πλεπκαηηθφηεηαο θαη ηνπ ξφινπ απηήο ζηελ 

θξνληίδα ηνπ αζζελνχο.   

Ξελψλεο Hospices  πνπ ηδξχζεθαλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 60' θαη έπεηηα, αλ θαη πνιχ ζπρλά 

ζπλδεδεκέλνη κε Υξηζηηαληθέο θαηαβνιέο, θαίλεηαη λα αλέπηπμαλ έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

ζηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ πνπ αζπάδνληαλ δηαθνξεηηθέο ή θαη θακία Θξεζθεία. 

Μεηαγελέζηεξε θιηληθή εκπεηξία έξρεηαη λα ππνζηεξίμεη πσο θηιφζξεζθνη αζζελείο 

θαηαδεηθλχνπλ αλάινγεο αλάγθεο γηα πλεπκαηηθή θξνληίδα κε εθείλνπο δελ αζπάδνληαη 

θάπνηα ζξεζθεία. Καηά ζπλέπεηα, κία επξχηεξε έλλνηα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ηέζεθε ζε 

ιεηηνπξγία, πεξηθιείνληαο ηηο ζξεζθεπηηθέο αιιά θαη κε πξνζεγγίζεηο ηηο αλζξψπηλεο 

χπαξμεο  (Clark et al, 2005). 

Ση είλαη ινηπφλ ε πλεπκαηηθφηεηα, πνηφο είλαη ν ξφινο ηεο ζηελ νιηζηηθή θξνληίδα ηνπ 

αζζελνχο θαη πνηφο είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη πλεπκαηηθή θξνληίδα;  

Ζ πλεπκαηηθφηεηα απνηειεί κία επξεία έλλνηα, δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί κε  έλαλ θνηλψο 

απνδεθηφ νξηζκφ (Cawley, 2007), γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ε αλαζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο 

βηβιηνγξαθίαο. Μέρξη θαη ηνλ 20ν αηψλα, νη άλζξσπνη φξηδαλ ηελ πλεπκαηηθφηεηα ζε ζρέζε 

κε ην Θεφ, ή πίζηεπαλ φηη ε έλλνηα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ηνπο πεξλνχζε κέζα απφ ηελ έλλνηα 

ηνπ Θενχ (Υάιαξε, 2007). Ο Sulmasy (2009) έξρεηαη λα απαληήζεη ζε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε 

νξίδνληαο ηελ πλεπκαηηθφηεηα σο "ηνπο ηξφπνπο εθείλνπο κε ηνπο νπνίνπο έλαο άλζξσπνο 

ζπλήζσο ζπκπεξηθέξεηαη ζηε δσή ηνπ, ζε ζρέζε κε ην εξψηεκα ηνπ ππεξθπζηθνχ. Ζ 

ζξεζθεία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ πλεπκαηηθφηεηα σο έλα ζχλνιν απφ πεπνηζήζεηο, θείκελα, 

ηειεηνπξγηθά θαη άιιεο πξαθηηθέο, ηηο νπνίεο κνηξάδεηαη κία ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα, ζε 

ζρέζε κε ην ππεξθπζηθφ" (Σδνχλεο θαη Γνπξγνπιηάλεο, 2013). ε ζπκθσλία κε ηελ 

παξαπάλσ πξνζέγγηζε, ε Stoll έξρεηαη ήδε απφ ην 1979 λα ππνζηεξίμεη πσο νη έλλνηεο ηεο 

ζξεζθεπηηθφηεηαο θαη ηελ πλεπκαηηθφηεηαο δηαθέξνπλ θαη πσο θάπνηα άηνκα ζα επηιέμνπλ 

λα εθθξάζνπλ ηελ πλεπκαηηθφηεηά ηνπο  κέζσ ζξεζθεπηηθψλ αμηψλ, πηζηεχσ θαη 

αληίζηνηρσλ πξαθηηθψλ, ελψ θάπνηα άιια φρη.  
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ε ζρέζε ηψξα κε ηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο, ηα ηειεπηαία ρξφληα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε 

πλεπκαηηθή θξνληίδα αλαγλσξίδεηαη σο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο επίδξαζεο ζηηο 

βηνινγηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ (Σδνχλεο θαη Γνπξγνπιηάλεο, 2013). 

ηελ νιηζηηθή θξνληίδα, φπσο ηελ νξίζακε ζην πξνεγνχκελν θεθαιαίν σο αληίβαξν ζην 

ζπλνιηθφ πφλν πνπ βηψλεη ν αζζελήο, ε πλεπκαηηθή πξνζέγγηζε   έξρεηαη λα πξνζζέηεη ζηελ 

ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο αζζέλεηαο ηηο νπνίεο ιηγφηεξν ε 

πεξηζζφηεξν θάζε επαγγεικαηίαο πγείαο γλσξίδεη πσο νθείιεη ιακβάλεη ππφςε ζηελ άζθεζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ. ηελ νιηζηηθή θξνληίδα ηνπ αηφκνπ ινηπφλ, ε πλεπκαηηθή θχζε πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη λνεηηθέο δηαζηάζεηο.   ηαλ αληηκεησπίδεηο κία 

αζζέλεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ, ν ζάλαηνο θαη ε απψιεηα κπνξεί λα απνηειέζνπλ θίλεηξν γηα 

πλεπκαηηθή πξναγσγή (Deeken, 1991).  

Ζ ειιεληθή αξζνγξαθία ππνζηεξίδεη πσο αλ θαη ε ελαζρφιεζε ησλ λνζειεπηψλ κε ηηο 

πλεπκαηηθέο αλάγθεο ησλ αζζελψλ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο νιηζηηθήο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο, νη λνζειεπηέο είλαη ζπρλά κε επαξθψο θαηαξηηζκέλνη αιιά θαη αβέβαηνη ζην λα 

πξνζθέξνπλ ηέηνηνπ είδνπο θξνληίδα. Σν παξαπάλσ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ζηελ 

ειιεληθή λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε δελ ππάξρνπλ εηδηθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

πλεπκαηηθή δηάζηαζε ηνπ αηφκνπ (Υάιαξε, 2007).  

Πνηφο είλαη ινηπφλ ν πιένλ θαηάιιεινο λα πξνζθέξεη ζηνλ αζζελή, θαη κάιηζηα ζηνλ 

εηνηκνζάλαην αζζελή, ηε πλεπκαηηθή θξνληίδα πνπ ηφζν θαίλεηαη λα έρεη αλάγθε; Ζ Rev 

Alistar McCullock (2010) έξρεηαη λα απαληήζεη ζην παξαπάλσ εξψηεκα ππνζηεξίδνληαο 

πσο ε πλεπκαηηθή θξνληίδα δελ ζα πξέπεη λα απνηειεί νχηε κία άζθεζε ξνπηίλαο (a tick-box 

exercise) γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, φζν θαιέο θαη αλ είλαη νη πξνζέζεηο ηνπο, νχηε φκσο 

ζα πξέπεη λα αθήλεηαη ζηελ επρέξεηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζηελνχ θηιηθνχ θχθινπ ηνπ 

αζζελνχο. Τπάξρνπλ εμεηδηθεπκέλνη επαγγεικαηίεο, πνπ δηαζέηνπλ εθείλα ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο λα αληαπνθξηζνχλ κε επζπιαρλία θαη ελζπλαίζζεζε ζηε θξνληίδα 

ηνπ  αζζελνχο.  

πκπεξαίλνπκε απ' φια ηα παξαπάλσ, πσο παξά ην φηη ήηαλ θνηλψο απνδεθηφ κέρξη θαη ηνλ 

πξνεγνχκελν αηψλα θαη παξακέλεη κηα κεξηθψο δηαδεδνκέλε αληίιεςε κέρξη θαη ζήκεξα, ε 

πλεπκαηηθφηεηα δελ ζπκβαδίδεη άξξεθηα κε ηε ζξεζθεία, απνηειεί κία ιηγφηεξν ε 

πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλε δηάζηαζε ηνπ θάζε αλζξψπνπ, ε νπνία βάιιεηαη θαη ρξήδεη 

ηδηαίηεξεο θξνληίδαο ζηελ πεξίπησζε ηνπ αζζελνχο θαη δε ηνπ αζζελνχο πνπ βξίζθεηαη 

αληηκέησπνο κε θάπνηα θαηαιεθηηθή λφζν. Αλ θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο νιηζηηθήο 
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θξνληίδαο, θαίλεηαη λα απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο εμαηηίαο ηεο 

αλεπαξθνχο βαξχηεηαο πνπ θαίλεηαη λα δίλεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο. 

Δμεηδηθεπκέλνη επαγγεικαηίεο, εθεκέξηνη θαη κε είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ απηή ηε 

ιεπηή θαη ηδηαίηεξε δηάζηαζε ζηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο, ρσξίο απηφ λα ζεκάλεη πσο 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα δελ νθείιεη λα δνζεί ζε απηφ ην θνκκάηη θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο.  

2.8. Πέλζνο (Bereavement)  

χκθσλα κε ηνλ νξηζκνχ ηνπ ΠΟΤ φπσο παξαηέζεθε λσξίηεξα ζ' απηφ ην θεθάιαην, ζθνπφο 

ηελ Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο δελ είλαη κφλν ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αζζελνχο 

πνπ βάιιεηαη απφ θάπνηα θαηαιεθηηθή αζζέλεηα αιιά θαη ε πνηφηεηα δσήο ησλ θξνληηζηψλ 

ηνπ. Ο φξνο "θξνληηζηήο" κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηνλ ζπγγελή, θίιν ή ζχληξνθν ν νπνίνο κε 

θάπνην ηξφπν είλαη αλακεκεηγκέλνο θαη ζπκβάιεη ζηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο ελψ 

αλαπφθεπθηα ζα επεξεαζηεί θαη απφ ην ρακφ ηνπ. Παξά ην γεγνλφο πσο κε ην δήηεκα ηνπ 

θξνληηζηή θαη ην ξφιν ζα αζρνιεζνχκε εθηελέζηεξα ζε επφκελν θεθάιαην, ρξήζηκν ζα ήηαλ  

ζηελ παξνχζα θάζε λα δηαζαθελίζνπκε φζν ην δπλαηφ ηελ έλλνηα ηνπ πέλζνπο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ηελ είδακε ήδε λα επαλαιακβάλεηαη κέρξη 

ηψξα.  

Ζ δηαδηθαζία ηνπ πέλζνπο δελ μεθηλά κε ηνλ ζάλαην ηνπ αζζελνχο αιιά πνιχ λσξίηεξα. Ζ 

νηθνγέλεηα ζξελεί γηα ηνλ επηθείκελν απνρσξηζκφ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εμέιημεο ηεο λφζνπ, 

σζηφζν ην κεγαιχηεξν μέζπαζκα ζα αθνινπζήζεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνλ ζάλαην ηνπ 

αζζελνχο, καδί κε ηελ πξνζέγγηζε κίαο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο (Saunders, 1981). Ζ 

ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ζηε δηαδηθαζία ηνπ πέλζνπο  απνηειεί κία δπλακηθή θαη 

καθξνρξφληα δηαδηθαζία θαη δελ δχλαηαη λα νινθιεξσζεί ζε κία θαη κφλν ζπλάληεζε κεηά 

ην ζάλαην ηνπ αζζελνχο, θαηά ηελ νπνία πνιχ ζπρλά νη ζπγγελείο ζα επηζηξέςνπλ γηα λα 

ζπιιέμνπλ ην πηζηνπνηεηηθφ ζαλάηνπ θαη ηπρφλ πξνζσπηθά αληηθείκελα. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

ππνζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο ζην πέλζνο βαζίδεηαη ζηε ζπλερηδφκελε παξαθνινχζεζε θαη 

εθαξκφδεηαη ηδαληθά απφ θαηαξηηζκέλνπο επαγγεικαηίεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα είλαη 

ν νηθνγελεηαθφο γηαηξφο, ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ή ν πλεπκαηηθφο/ ηεξέαο.  

Σν Τπνπξγείν Τγείαο ηεο πνιηηείαο Βηθηψξηα ηεο Απζηξαιίαο δεκνζηεχεη  ην 2012 εγθχθιην 

κε ηίηιν Πξνδηαγξαθέο Τπνζηήξημεο ζην Πέλζνο νπφ Δμεηδηθεπκέλεο Τπεξεζίεο 
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Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο14, πξνζθέξνληαο κία ζεηξά απφ θαηεπζπληήξηεο ηηο νπνίεο 

παξαζέηνπκε επηγξακκαηηθά θαη  ελδεηθηηθά ζηε ζπλέρεηα: 

1. Πξφζβαζε (αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία, ην θχιν, ηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ γελεηήζην 

πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηηο ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο, ηε ζσκαηηθή ή άιιε αλαπεξία, ή ηελ ηθαλφηεηα λα πιεξψζνπλ) 

2. πληνληζκφο Τπεξεζηψλ 

3. Δθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε 

4. Δμέηαζε θαη αμηνιφγεζε (πξηλ θαη έπεηηα απφ ην ζάλαην ηνπ αζζελνχο) 

5. ηξαηεγηθέο ππνζηήξημεο 

6. Παξαπνκπή ζε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο 

7. Δθπαίδεπζε ηεο θνηλφηεηαο 

8. Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, απφξξεην θαη ζπλαίλεζε 

9. Δλζσκάησζε ζην ζχζηεκα πγείαο θαη ιήςε ζηήξημεο 

10.  Καηαλνκή πφξσλ 

Ζ ελ ιφγσ εγθχθιηνο πξνηείλεη ηηο παξαπάλσ θαηεπζπληήξηεο κε ηελ παξαδνρή πσο ε 

ππνζηήξημε ζην πέλζνο απνηειεί  νπζηψδεο ζπζηαηηθφ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο. Λακβάλνπκε ππφςε πσο ελψ ε απψιεηα θαη ε ζιίςε απνηεινχλ 

ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά  ηεο αλζξψπηλεο δσήο , ε πνξεία θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ πέλζνπο 

φκσο δχλαηαη λα δηαθέξνπλ γηα θάζε άηνκν. Γηα εθείλνλ πνπ πελζεί ε ζιίςε βηψλεηαη 

νινθιεξσηηθά θαη βξίζθεη ζσκαηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, γλσζηηθέο, θαη πλεπκαηηθέο 

εθθάλζεηο.  

Τπάξρεη πξαγκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα ζην πέλζνο. Τπάξρεη αιεζηλή ζέιεζε λα θάλεηο θάηη  

θαιό γηα θάπνηνλ άιινλ -απφ νκηιία ηεο Cicely Saunders ζε ειηθία 84 εηψλ ην Μάην ηνπ 

2003 (Clark et al, 2005). 

2.9. Εεηήκαηα νξνινγίαο 

πσο ζα δνχκε ζην επφκελν θεθάιαην, ην θίλεκα ησλ ζχγρξνλσλ μελψλσλ (The Modern 

Hospice Movement), ζεκειηψζεθε απφ ηε Cicely Saunders κε ηελ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ 

ζχγρξνλνπ  Hospice, St Christopher's Hospice, ζην λφηην Λνλδίλν ην 1967 . Σν 1975 ν ηαηξφο 

θαη θαζεγεηήο Dr Balfour Mount αλαδεηά νλνκαζία γηα ηελ θαηλνχξηα κνλάδα λνζειείαο 

                                                           
14

  Hall C, Hudson P, Boughey A 2012, Bereavement support standards for specialist palliative care 

services, Department of Health,  State Government of Victoria, Melbourne 
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πνπ ηδξχεη ζην Μφληξεαι θαη έξρεηαη γηα πξψηε θνξά αληηκέησπνο κε κία ζχγρπζε ζηελ 

νξνινγία, θαζψο ν φξνο "Hospice" ρξεζηκνπνηείηαη κε κία πνιχ δηαθνξεηηθή έλλνηα εθείλε 

ηελ πεξίνδν ζηνλ Γαιιφθσλν Καλαδά. Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν γελλάηαη ν φξνο "Palliative 

Care", απηφ πνπ επηζήκσο απνδίδνπκε σο "Παξεγνξεηηθή" αιιά πνιχ ζπρλά ζπλαληάηαη  

θαη σο "Αλαθνπθηζηηθή" Φξνληίδα.   

αξάληα ρξφληα κεηά. ε πξνζπάζεηα γηα κία θνηλή νξνινγία εμαθνινπζεί λα απαζρνιεί ηνπο 

εηδηθνχο ηνπ ρψξνπ ελψ πνιχ ζπρλά ιεηηνπξγεί σο αληίβαξν ζηελ εγθαζίδξπζε δηεζλψλ 

θαηεπζχλζεσλ θαη αξρψλ. Σν παξαπάλσ επηζεκάλεηαη ζηε Λεπθή Υάξηα Καλφλσλ θαη 

Αξρψλ γηα ηνπ Ξελψλεο θαη ηελ Παξεγνξεηηθή Φξνληίδα ζηελ Δπξψπε (2010) απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δηαηξία Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο (EAPC). Ζ EAPC επηρεηξεί ηελ  απνηχπσζε 

ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο ζηελ Δπξψπε θαη ηελ αλαζέηεη ζε  κία νκάδα έξεπλαο κε 

επηθεθαιείο ηνπο Carlos Centeno θαη David Clark. Απνηέιεζκα ηεο νκάδαο έξεπλαο απνηειεί 

ην 2007 ε δεκνζίεπζε ηνπ Άηιαληα Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο ζηελ Δπξψπε, νπνίνο 

παξνπζηάδεη γηα πξψηε θνξά αμηφπηζηα ζηνηρεία ΠΦ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπε θαη ζηα 

ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζε επφκελν θεθάιαην. Αμίδεη λα 

ζεκεηψζνπκε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πσο ε εξγαζία θαηέδεημε κία ζεκαληηθή 

εηεξνγέλεηα ζηελ νξνινγία, ζπζρεηηδφκελε κε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο αληηιήςεηο 

πεξί ηεο βαζηθήο ηδέαο ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο θαη ζπλαθνινχζσο ζηε δηάξζξσζε 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ παξνρή θξνληίδαο.  

Ζ EAPC εξγάδεηαη πξνο ηελ πηνζέηεζε κίαο θνηλήο γιψζζαο γηα ηελ Παξεγνξεηηθή 

Φξνληίδα, σο απνηέιεζκα ζπλαηλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ κεηαμχ ησλ Δζληθψλ Δηαηξηψλ ησλ 

ρσξψλ ηεο Δπξψπεο. Αλαγλσξίδεη πσο ε θνηλή νξνινγία απνηειεί απαξαίηεην εξγαιείν φρη 

κφλν γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ ππεξεζηψλ 

παξνρήο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο  αιιά θαη γηα ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ηα δηνηθεηηθά 

θαη αξκφδηα φξγαλα πνπ δηακνξθψλνπλ πξνγξάκκαηα θαη απνθαζίδνπλ πνπ θαη πφηε 

αλαπηχζζνληαη νη ππεξεζίεο θαη πσο απηέο ζα εμνπιηζζνχλ  

Σν παξφλ θεθάιαην επηρείξεζε ηε δηαζαθήληζε ησλ πιένλ επξέσο ρξεζηκνπνηεκέλσλ φξσλ 

ζηνλ ρψξν ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο  ηνπο νπνίνπ πνιχ ζπρλά ζα ζπλαληήζνπκε θαη 

ζηε ζπλέρεηα. Καηαλνψληαο ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ησλ γισζζηθψλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ, αθνινπζήζακε φζν ην δπλαηφλ ηηο θαηεπζπληήξηεο πνπ δίλνληαη απφ ηελ 

EAPC θαη ηνλ ΠΟΤ, ιακβάλνληαο ππφςε σζηφζν ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη κε θάζε 

επηθχιαμε ζηε εηεξνγέλεηα, ζπλάθεηα ή επηθάιπςε ησλ φξσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Σν Κίλεκα Σνπ "ύγρξνλνπ  Hospice" 

 

3.1. Dame Cicely Saunders 

Γελλεκέλε ζηηο 22 Ηνπλίνπ ην 1918, ε Cicely Mary Strode Saunders, ην πξψην απφ ηα ηξία 

παηδηά ηνπ  Gordon θαη ηεο Chrissie Saunders, πέξαζε ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηεο ζην 

Barnet ηνπ βφξηνπ Λνλδίλνπ, ζε ζπίηηα πνπ αληαλαθινχζαλ ηελ επεκεξία ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ παηέξα ηεο.
15

 Απφ ηα πξψηα θηφιαο ζρνιηθά ηεο ρξφληα γλψξηζε ηελ έληνλε 

απνδνθηκαζία ησλ ζπλνκειίθσλ ηεο, πηζαλφηαηα νθεηιφκελε ζην αζπλήζηζην γηα ηελ ειηθία 

χςνο ηεο αιιά θαη ηελ έθδειε νμπδέξθεηα ηεο.  ηα δέθα ηεο ρξφληα, νη γνλείο ηεο 

απνθαζίδνπλ πσο πξέπεη λα ζπλερίζεη ηελ εθπαίδεπζε ηεο ζε νηθνηξνθείν ζηε Νφηηα αθηή 

ηεο Αγγιίαο, φπνπ εμαθνινπζεί λα κελ είλαη δεκνθηιήο, απηή ηε θνξά θαη κε ηνπο ίδηνπο ηνπ 

θαζεγεηέο ηεο, εμαηηίαο ηεο πνιπινγίαο ηεο. Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα νη γνλείο ηεο 

απνθαζίδνπλ πσο ην νηθνηξνθείν απηφ δελ ηαηξηάδεη ζηελ αθκάδνπζα θνηλσληθήο ηνπο ηάμε 

θαη ηελ κεηαθέξνπλ ζε κνληέξλν νηθνηξνθείν ηνπ Brighton, ην νπνίν ε Cicely απνζηξέθεηαη 

ζε βαζκφ πνπ αξλείηαη λα παξαθνινπζεί ηα καζήκαηά ηεο. 

Οινθιεξψλνληαο ηε θνίηεζή ηεο ζην νηθνηξνθείν θαη κελ έρνληαο θαηαθέξεη λα γίλεη 

απνδεθηή ζε θαλέλα απφ ηα ηξία πξψηα Παλεπηζηήκηα ηεο επηινγήο ηεο, θεχγεη ηειηθά γηα λα 

ζπνπδάζεη Πνιηηηθή, Φηινζνθία θαη Οηθνλνκηθά ζην St Anne's College ζηελ Ομθφξδε. Ο 

Γεχηεξνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο βξίζθεη ηε Cicely ζην πξψην έηνο ησλ ζπνπδψλ ηεο ελψ ηνλ 

επφκελν ρξφλν απνθαζίδεη λα δψζεη εμεηάζεηο ζηνλ Βξεηαληθφ Δξπζξφ ηαπξφ, εγθαηαιείπεη 

ηελ Ομθφξδε θαη απνθαζίδεη λα θπλεγήζεη ην φλεηξν πνπ ηφζν είραλ απνδνθηκάζεη νη γνλείο 

ηεο ζην παξειζφλ, λα γίλεη λνζνθφκα.   Σν Ννέκβξην ηνπ 1940 μεθηλά ηελ δίκελε 

εθπαίδεπζε ηεο σο λνζνθφκα ζην Nightingale Training School ιίγν έμσ απφ ην Λνλδίλν.  

Σειεηψλνληαο κε επηηπρία ηε δίκελε εθπαίδεπζή ηεο, μεθηλάεη λα εξγάδεηαη σο λνζνθφκα θαη 

είλαη γηα πξψηε θνξά επηπρηζκέλε, επηηπρεκέλε θαη εμαηξεηηθά δεκνθηιήο. Σα επφκελα ηξία 

ρξφληα εξγάδεηαη ζθιεξά θαη απνθηά εκπεηξία απφ δηάθνξνπο ζαιάκνπο κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

εθείλνη ηεο παηδηαηξηθήο, ηεο γπλαηθνινγίαο,  ηεο ρεηξνπξγηθήο θαζψο θαη κέζα ζηε 

ρεηξνπξγηθή αίζνπζα. Οη καθξέο ψξεο εξγαζίαο ζπλνδεχνληαλ πάληνηε απφ δπλαηνχο πφλνπο 

ζηε κέζε ηεο, νη νπνίνη θαηλφηαλ λα επηδεηλψλνληαη εμαηηίαο ηεο θχζεο ηεο δνπιεηάο ελψ 

έκειε ηειηθά αλαθφςνπλ ηελ πνξεία ηεο. Σν 1943 θαη έρνληαο νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηεο 
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 Shirley du Boulay (2007 edition) Cicely Saunders: The founder of the Modern Hospice Movement. Updated , 

with additional chapters by Marianne Rankin (London, SPCL), pp. 4 
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κε ηηκεηηθή δηάθξηζε, αλαγθάδεηαη λα απνζπξζεί νινθιεξσηηθά απφ ηελ θαξηέξα ηεο σο 

λνζνθφκα. 

Θέινληαο λα θάλεη θάηη πνπ ζα ηελ θξαηήζεη θνληά ζηνπο αζζελείο δεηά λα επηζηξέςεη ζην 

St Anne's College θαη λα νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο κε θαηεχζπλζε ηε Γεκφζηα Τγεία, 

πξνζβιέπνληαο λα  εξγαζηεί σο Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο. Σν επηέκβξην ηνπ 1947 θαη 

έρνληαο απνθνηηήζεη, αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηεο βνεζνχ Κνηλσληθήο Λεηηνπξγνχ, ζην 

Ννζνθνκείνπ St Thomas, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη ζηνπο αζζελείο κε θαξθίλν. Δθεί πνιχ 

ζχληνκα ζα γλψξηδε ηνλ αζζελή πνπ επεξέαζε θαζνξηζηηθά φρη κφλν ηε δσή θαη ην έξγν ηεο 

αιιά θαη ηελ γέλεζε ηνπ Κηλήκαηνο πνπ ν ίδηνο ελέπλεπζε, απηφ ηνπ χγρξνλνπ  Hospice. 

Ο David Tasmα ήηαλ ζαξάληα εηψλ, Πνισλνεβξαίνο απφ ην γθέην ηεο Βαξζνβίαο, ρσξίο 

ηδηαίηεξε κφξθσζε, κφλνο, ρσξίο θακία νηθνγέλεηα θαη κε ειάρηζηνπο θίινπο, εξγαδφηαλ σο 

ζεξβηηφξνο θαη ήηαλ έλαο απφ ηνπο πξψηνπο αζζελείο πνπ αλέιαβε ε Cicely κεηά ηελ 

πηζηνπνίεζή ηεο σο Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο. Ο David είρε δηαγλσζηεί κε θαξθίλν θαη θαζψο 

ε Cicely γλψξηδε πσο πέζαηλε θαη πσο ε θαηάζηαζή ηνπ ζα ρεηξνηέξεπε ζχληνκα ηνλ 

παξαθνινπζνχζε ζηελά. Παξά ν γεγνλφο πσο ν ίδηνο ήηαλ Αγλσζηηθηζηήο θαη εθείλε βαζηά 

αθηεξσκέλε ζην Υξηζηηαληζκφ, νη πλεπκαηηθέο ηνπο αλεζπρίεο θάλεθε πεξηζζφηεξν λα ηνπο 

ελψλνπλ παξά λα ηνπο ρσξίδνπλ. Ζ ζηελή επαγγεικαηηθή ηνπο ζρέζε δελ άξγεζε λα 

εμειηρζεί ζε κία βαζηά θηιία θαη ζχληνκα ζε κία πξνζσπηθή ζρέζε αγάπεο. Καζψο νη Cicely 

ζπλέρηδε λα ηνλ παξαθνινπζεί ζηελά ζηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο ηνπ, νη ζπδεηήζεηο ηνπο 

άξρηζαλ λα πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ην πσο ζα έπξεπε λα θξνληίδνληαη εθείλνη νη αζζελείο 

πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο. ηαδηαθά άξρηζαλ λα δηακνξθψλνπλ καδί κία ηδέα 

γηα ην πσο ζα έκνηαδε απηή ε θξνληίδα ελψ ε Cicely βιέπνληαο πφζε αλαθνχθηζε κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζε θάπνηνλ πνπ είλαη κφλνο θαη ππνθέξεη επεηδή πάζρεη απφ κία αλίαηε αζζέλεηα 

θαη πεζαίλεη απφ απηήλ, άξρηδε λα νξακαηίδεηαη έλα ηέηνην είδνο θξνληίδαο, πνιχ καθξηά απφ 

φηη επηθξαηνχζε ηελ πεξίνδν εθείλε ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη εηδηθά ζηα λνζνθνκεία πνπ 

θξφληηδαλ ηνπο θαξθηλνπαζείο.  πλεηδεηνπνίεζε πσο κία ηέηνηνπ είδνπο θξνληίδα ζα 

πξνυπέζεηε αθελφο πεξεηαίξσ εμεηδίθεπζε αιιά θαη ζπκπεξίιεςε ησλ πλεπκαηηθψλ θαη 

ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ ηνπ αζζελνχο.  Οη ζπδεηήζεηο ηνπο θαηέιεμαλ ζηελ ηδέα ελφο 

"ζπηηηνχ" πνπ ζα θξφληηδε εθείλνπο πνπ πιεζηάδνπλ ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ην είραλ νξακαηίζεη.   Πξηλ ην  ζάλαηφ ηνπ, ν David αθήλεη ζηε Cicely φιεο ηνπ ηηο 

νηθνλνκίεο (£500) κε ηελ ππφζρεζε: "Θα είκαη έλα παξάζπξν ζην ζπίηη ζνπ". 

Μεηά ην Θάλαην ηνπ David θαη γλσξίδνληαο αθξηβψο ηη ζέιεη λα θάλεη, ε Cicely μεθηλάεη λα 

εξγάδεηαη εζεινληηθά ζην St Luke's Home, ζην θεληξηθφ Λνλδίλν, έλα ζξεζθεπηηθήο 

πξσηνβνπιίαο ίδξπκα γηα αζζελείο ηειηθνχ ζηαδίνπ, νη νπνίνη ζπλεηζέθεξαλ νηθνλνκηθά ζηε 
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λνζειεία ηνπο κφλν εάλ είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα θαη αλαιφγσο κε απηήλ. Δθείλν 

πνπ παξαηεξεί ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν είλαη πσο κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ζπίηη πάξα κε 

θιηληθή, πσο νη αζζελείο δελ αληηκεησπίδνληαη σο πεξηπηψζεηο αιιά σο μερσξηζηέο 

πξνζσπηθφηεηεο ελψ ηα παπζίπνλα ρνξεγνχληαη ζπζηεκαηηθά θαη ζε κηθξέο ζπρλέο δφζεηο, 

πξηλ ν πφλνο εθδεισζεί, πξαθηηθή πνπ θαίλεηαη λα θξαηνχζε ηνπο αζζελείο αθελφο 

αλαθνπθηζκέλνπο θαη αθεηέξνπ ζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ.  

Ζ εκπεηξία ηεο ζην  St Luke's Home θάλεη ηε Cicely λα λνζηαιγεί ηελ άκεζε επαθή ηεο κε 

ηνπο αζζελείο σο λνζνθφκα. Γλσξίδνληαο πφζα πνιιά ζα είρε λα πξνζθέξεη, 

αλαγλσξίδνληαο φκσο πσο εηδηθά ηελ πεξίνδν εθείλε ε θσλήο κίαο γπλαίθαο λνζνθφκαο δελ 

επξφθεηην λα αθνπζηεί, κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ παηέξα ηεο θαη ζε ειηθία ηξηάληα 

ηξηψλ εηψλ, απνθαζίδεη δψζεη εμεηάζεηο ζηελ Ηαηξηθή.   

Σνλ Απξίιην ηνπ 1957 είλαη ζε ειηθία 39 εηψλ φηαλ απνθνηηεί απφ ηελ Ηαηξηθή ζρνιή θαη 

ιακβάλνληαο κία εξεπλεηηθή ππνηξνθία μεθηλάεη λα κειεηά έλαλ παληειψο θαηλνχξην θιάδν, 

ηνλ ηξφπν πνπ ηα θάξκαθα επηδξνχλ ζηνλ πφλν ησλ αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο 

δσήο ηνπο. ηα πιαίζηα ηεο εξεπλάο ηεο ζπλαληά ην   St Joseph's Hospice ζην Hackney ηνπ 

αλαηνιηθνχ Λνλδίλνπ, ην νπνίν επηζθέπηεηαη ηξείο εκέξεο ηελ εβδνκάδα, παξαηεξψληαο θαη 

κειεηψληαο ηνπο αζζελείο θαη ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή ηνπο. Δθεί θαη αξρηθά ζε δείγκα 

ηεζζάξσλ αζζελψλ , μεθηλά λα εθαξκφδεη ηελ  πξαθηηθή ηεο ηαθηηθήο ρνξήγεζεο 

αλαιγεηηθψλ. Σελ πεξίνδν απηή, έρεη ήδε αξρίζεη λα αξζξνγξαθεί ζε επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά ππνζηεξίδνληαο κεηαμχ άιισλ πσο "ε εκπεηξία καο έρεη δείμεη πσο όηαλ ν πόλνο 

δηαηεξείηαη ζην ειάρηζην ππνθεξηό επίπεδν, ηόηε  ε εμέιημή ηνπ είλαη αμηνζεκείσηα αξγή ελώ 

κπνξεί λα κελ επαλεκθαληζηεί  θαη πνηέ" 
16

,  ελψ είλαη έηνηκε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εθείλνπ πνπ μεθίλεζε λα νξακαηίδεηαη κε ηνλ David κία δεθαεηία πξηλ, ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

πξψηνπ ζχγρξνλνπ Hospice. 

 

 

3.2.  St Christopher's Hospice 

Σν θαινθαίξη ηνπ 1959, έληεθα ρξφληα κεηά ην ζάλαην ηνπ David Tasma,  ε Cicely Saunders 

είλαη έηνηκε πιένλ λα θάλεη πξάμε απηφ γηα ην νπνίν πεξίκελε θαη πξνεηνηκαδφηαλ φι' απηά 

ηα ρξφληα. Σν φξακα είρε κεηαηξαπεί ζε πιάλν, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην ζα έθηηαρλε έλα 

νίθεκα 100 θιηλψλ, θπξίσο γηα αζζελείο πνπ πεζαίλνπλ απφ θαξθίλν,  ζα δερφηαλ φκσο θαη 

εηζαγσγέο αζζελψλ ζην ηειηθφ ζηάδην άιισλ παζήζεσλ. Θα απνηεινχηαλ απφ κία κνλάδα 
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γηα θιηλήξεηο ρξνλίσο πάζρνληεο θαη κία παξαθείκελε πηέξπγα γηα ειηθησκέλνπο. Θα 

ζηειερσλφηαλ κε δπλακηθφ απφ 12 κέιε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάζε πηέξπγα, 

έλαλ ηαηξφ επηβιέπνληα, επηζθέπηεο ηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ,  έλαλ δηνηθεηηθφ ππάιιειν, 

κία νηθνλφκν, έλαλ εξγαζηνζεξαπεπηή, έλαλ θπζηνζεξαπεπηή θαη πεξί ηα 30 κέιε νηθηαθνχ 

πξνζσπηθνχ.
17

 ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ παξαπάλσ πιάλνπ ε Cicely Saunders δελ αξλήζεθε πσο 

επεξεάζηεθε απφ ηελ εκπεηξία ηεο ζην St Joseph's Hospice.   

Βαζηθή πξνυπφζεζε ζ' απηή ηε θάζε απνηέιεζε ε αλεχξεζε γεο, ε αλέγεξζε ηνπ θηεξίνπ 

θαη πξηλ απ' απηά ε ζπγθέληξσζε ηνπ θεθαιαίνπ. Με ηηο £500 ηνπ David Tasma ζηελ 

ηξάπεδα ε Cicely Saunders θάλεη αίηεζε γηα επηρνξήγεζε απφ ηελ αλεμάξηεηε θηιαλζξσπηθή 

νξγάλσζε "The King's Fund", απ' φπνπ θαηαθέξλεη λα ζπγθεληξψζεη £30.000. Σελ ίδηα 

πεξίνδν αλαδεηά γε ηελ νπνία θαη βξίζθεη ζην Sydenham ηνπ Νφηηνπ Λνλδίλνπ, ζε έλα 

νηθφπεδν ζρεδηαζκέλν λα ζπζηεγάζεη 27 δηακεξίζκαηα ην νπνίν πεηπραίλεη λα αγνξάζεη γηα 

£27.000.  

ηηο  Ννεκβξίνπ ηνπ 1967 ην πεξηνδηθφ British Hospital Journal and Social Service Review, 

δεκνζηεχεη ην άξζξν
18

 ηεο Cicely Saunders κε ηίηιν St Christopher's Hospice, απνζπάζκαηα 

ηνπ νπίνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα: 

Σν St Christopher's Hospice, ζα επηρεηξήζεη λα θαιύςεη ην θελό πνπ επηθξαηεί, ηόζν ζηελ 

έξεπλα όζν θαη ζηελ εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηε θξνληίδα ηνπ αζζελνύο πνπ πεζαίλεη από 

θαξθίλν ή ρξήδεη εμεηδηθεπκέλεο αλαθνύθηζεο από θάπνηα άιιε καθξνρξόληα πάζεζε, θαζώο 

θαη ηε θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.  

Θα επηθεληξσζεί ζηελ θαηαλόεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ρξόληνπ θαηαιεθηηθνύ πόλνπ... Θα 

εμαζθαιίζεη ζπλέρεηα ζηε θξνληίδα εθείλσλ πνπ κπνξνύλ λα επηζηξέςνπλ ζην ζπίηη ηνπο...Σν 

πξνζσπηθό ζα δύλαηαη λα απαληά ζε επείγνπζεο θιήζεηο θξνληίδαο ζην ζπίηη...Θα 

ελζαξξύλνπκε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο ζηε θξνληίδα ηνπ αζζελνύο, ηόζν ζην Hospice 

όζν θαη ζην ζπίηη ελώ ζα πξνζπαζνύκε λα θαηαλνήζνπκε ηηο αλάγθεο ηνπο ζην πέλζνο ηόζν 

πξηλ όζν θαη κεηά ην ζάλαην ηνπ αζζελνύο. Θα πξνζθέξεη εθπαίδεπζε ζε όιεο απηέο ηηο πηπρέο 

ηεο θξνληίδαο.  

Ζ ηαηξηθή βηβιηνγξαθία ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλην θαη θαηαιεθηηθό πόλν είλαη αλαπάληερα 

πεξηνξηζκέλε. Δξγαζία έρεη ήδε πξνεγεζεί (ζ' απηήλ ηελ θαηεύζπλζε) κε ζπλαδέιθνπο από ην 

St Joseph's Hospice, ε νπνία ζπγθέληξσζε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Ζ δνπιεηά απηή ηα ζπλερηζηεί 
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 Shirley du Boulay (2007 edition) Cicely Saunders: The founder of the Modern Hospice Movement. Updated , 

with additional chapters by Marianne Rankin (London, SPCL), pp. 62 
18

 British Hospital Journal and Social Service Review, vol. 77 (10 November 1967), pp. 2127–30. 
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από ην St Christopher's Hospice  θαη ζα ζπλερηζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο άιισλ 

ζπγγελώλ θιάδσλ. 

 

Σν St Christopher's Hospice άλνημε ηηο πφξηεο ηνπ ζηε πξψηε καθξνρξφληα αζζελή, Mrs 

Medhurst, ζηηο 14 Ηνπιίνπ ην 1967, ε νπνία θαη λνζειεχηεθε γηα ζρεδφλ ελάκηζε ρξφλν, 

κέρξη ην ζάλαηφ ηεο.  

 

3.3. Αλάπηπμε θαη εμάπισζε  

To St Christopher's άλνημε ην δξφκν ην 1967 θαη ελέπλεπζε πνιινχο άιινπο πνπ αθνινχζσο 

άξρηζαλ λα ζπγθεληξψλνληαη κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλάινγσλ νξγαληζκψλ 

παξαζχξνληαο φρη κφλν επαγγεικαηίεο πγείαο αιιά θαη ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο πνιχ 

ζπρλά. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 1970, ε θαηλνχξηα θηινζνθία ηνπ Hospice είρε θηλήζεη ην 

ελδηαθέξνλ πνιιψλ αλζξψπσλ ζε δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Πελήληα 

νρηψ Hospices ηδξχζεθαλ κεηαμχ ηνπ 1981 θαη 1984 ελψ αθφκε ηξηάληα έμη είραλ ήδε 

ηδξπζεί κέζα ζηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία (Clark et al, 2005).  

Τπελζπκίδνπκε πσο ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (NHS) δελ είρε θακία ζπκκεηνρή ζε απηή ηε 

πξψηε θάζε αλάπηπμεο ηνπ θηλήκαηνο, γεγνλφο πνπ θαζηζηνχζε ηε ζπγθέληξσζε πφξσλ 

πάληνηε έλαλ παξάγνληα θεληξηθήο θαη δσηηθήο ζεκαζίαο. To St Christopher's ζηήξηδε ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ ζηε εμαζθάιηζε κίαο επξείαο γθάκαο επηδνκάησλ απφ αλεμάξηεηα ζψκαηα 

θαη ηνπηθέο νξγαλψζεηο θαη κε ηελ ίδηα θηινζνθία, ηε εκπινθή θαη ηνλ απμαλφκελν 

ελζνπζηαζκφ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο αιιά θαη  ηνλ αλακθηζβήηεηα θαζνξηζηηθφ ξφιν ησλ 

ηνπηθψλ επεξγεηψλ, ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ Hospices  γλψξηζε αμηνζεκείσηε άλζηζε ηηο 

δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ.  

Δπξφθεηην γηα κία επνρή ζηε θξνληίδα νπ αζζελνχο πνπ βξηζθφηαλ θνληά ζην ζάλαην ηελ 

νπνία δελ άξγεζαλ λα αληηιεθζνχλ πέξα απφ ηνπο επαγγεικαηίεο θαη νη ίδηνη νη ρξήζηεο ησλ 

ππεξεζηψλ, αζζελείο θαη θξνληηζηέο. εκαληηθή θαηλνηνκία απνηεινχζε ην γεγνλφο πσο νη 

αζζελείο ιάκβαλαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηάγλσζε θαη ηε πξφγλσζή ηνπο ελψ είραλ ηε 

δπλαηφηαηα λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη ίδηνη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ εμέιημε ηεο θξνληίδαο 

ηνπο.  Σαπηφρξνλα ε νηθνγέλεηα ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζ απηή ηε δηαδηθαζία θαη ηε θξνληίδα 

κε έλαλ ηξφπν πνπ ήηαλ εληειψο άγλσζηνο θαη θαηλνχξηνο γηα ηα ηφηε δεδνκέλα. Σέινο, 

αμηνζεκείσην θαηλνηφκν ζηνηρείν ζηελ θξνληίδα ηνπ ηειηθνχ αζζελνχο, απνηέιεζε ε 

εηζαγσγή θαη θαζηέξσζε ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο, κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ηη κπνξνχζε ν 

θάζε επαγγεικαηίαο λα πξνζθέξεη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αζζελνχο.  
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χληνκα κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ St Christopher's, ε Cicely Saunders αληηιήθζεθε πσο ε 

επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ απνηειέζκαηνο γηα ην Hospice,  ζα πξνυπέζεηε ηε δπλαηφηεηα γηα 

θάπνηνπο αζζελείο λα παξακείλνπλ ζην ζπίηη. Tνλ Απξίιην ηνπ 1968 ε Dr Mary Baines 

πξνζθαιείηαη απφ ηε Cicely Saunders  λα εξγαζηεί ζην St Christopher's Hospice θαη είλαη 

ηφηε πνπ ε ηδέα ηεο θξνληίδαο ηνπ αζζελνχο ζην ζπίηη ζπιιακβάλεηαη θαη έλα ζρέδην γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο αξρίδεη λα πξνζεγγίδεηαη.  Σν 1969, ε Dr Mary Baines ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ Κνηλνηηθή Ννζνθφκα  Barbara McNulty μεθηλνχλ ηελ πξψηε ππεξεζία θξνληίδαο 

αζζελψλ ζην ζπίηη. Σν παξάδεηγκα ηνπ St Christopher's αθνινπζεί πνιχ ζχληνκα θαη ην St 

Joseph's Hospice θαη άιια Hospices κε ηε ζεηξά ηνπο.  

Σν 1970 αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ν φξνο "Palliative Care" ελψ απμάλεηαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα πηνζέηεζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο θξνληίδαο απφ ηα Ννζνθνκεία. Σνλ 

επηέκβξην ηνπ 1977 ην λνζνθνκείν ηνπ St Thomas, εγθαηληάδεη ηελ πξψηε 

ελδνλνζνθνκεηαθή  πηέξπγα Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο,  κε ηελ πξσηνβνπιία κία κηθξήο 

δηεπηζηεκνληθήο εγνχκελε απφ ηελ ηαηξφ Dr Thelma Baines θαη 20 θξεβάηηα. Ζ επηηπρία ηνπ 

εγρεηξήκαηνο ζηνλ έιεγρν ησλ ζπκπησκάησλ ησλ αζζελψλ είλαη ηφζν εκθαλήο πνπ ε 

πξαθηηθή δελ αξγεί λα εμαπισζεί θαη ζε άιια λνζνθνκεία.  

Λίγν λσξίηεξα, ην 1974, είρε ήδε εγθαηληαζηεί ην πξψην Κέληξν Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο  απφ 

ην St Luke's Hospice. χλζεκα ηνπο "Μία κέξα αξγίαο γηα ηνλ θξνληηζηή, κία κέξα εμφδνπ 

γηα ηνλ αζζελή". Σν 1982, ε Αδειθή Frances Dominica, αλνίγεη ηηο πφξηεο ηνπ πξψηνπ  

Hospice γηα παηδηά ζηελ Ομθφξδε. 

Απ' άθξε ζ' άθξε ηεο ρψξαο, ην θίλεκα ησλ Hospices εμαπιψλεηαη κε αμηνζεκείσηε 

ηαρχηεηα θαζψο νη ζθαπαλείο πνιιαπιαζηάδνληαη θαη παζρίδνπλ λα αληαπεμέιζνπλ κε ηε 

ζπγθέληξσζε πφξσλ, ηελ αλεχξεζε γεο θαη ηε ζηξαηνιφγεζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ.. Δλζνπζηψδεηο θαη ραξηζκαηηθνί άλζξσπνη φπσο νη Cicely Saunders 

αλαιακβάλνπλ απηφ ην έξγν θαη επηηπγράλνπλ θαζψο ην θίλεκα ζπλερίδεη λα εμαπιψλεηαη 

εληφο θαη ζχληνκα εθηφο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Αλάκεζά ηνπο κεγάιν δπλακηθφ 

εζεινληψλ αξρίδεη λα εκπιέθεηαη ελψ ηδξχνληαη ηα πξψηα Hospices κε εμνινθιήξνπ 

εζεινληηθφ ραξαθηήξα Σν 1987, ην θξάηνο μεθηλά γηα πξψηε θνξά λα δηαπξαγκαηεχεηαη κία 

καθξνρξφληα ζπκκεηνρή ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο.  

Σν φξακα ηεο Cicely Saunders γηα κία ζχγρξνλε κνξθή θξνληίδαο ζπλνδεπφηαλ απφ ην 

ελδηαθέξνλ ηεο γηα πεξηζζφηεξε έξεπλα, θιηληθή κειέηε θαη εθπαίδεπζε ζην θνκκάηη ηεο 

Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο. Σν φλεηξφ ηεο εθπιεξψλεηαη ην 2002, φηαλ ζηα 84 ηεο ρξφληα 

ηδξχεη ην Cicely Saunders Foundation (πιένλ Cicely Saunders International), ζε ζχκπξαμε κε 

ην St Christopher's Hospice  θαη ην King's College ηνπ Λνλδίλνπ. θνπφο ηνπ "λα ηδξπζεί έλα 
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θέληξν έξεπλαο πνπ ζα βειηηψλεη ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ πξννδεπηηθέο 

αζζέλεηεο θαη ζα θαηαζηήζεη ηελ πςειήο πνηφηεηαο Παξεγνξεηηθή Φξνληίδα πξνζβάζηκε ζε 

φπνηνλ ηε ρξεηάδεηαη θαη φπνπ θαη λα βξίζθεηαη- ζην ζπίηη, ζην λνζνθνκείν ή ην ζπίηη".    

Σν 1979 Cicely Saunders ηηκάηαη απφ ηε Βαζίιηζζα Διηζάβεη κε ηνλ ηίηιν  Dame 

Commander of the Order of the British Empire (DBE). Σν 2004 δηαγηγλψζθεηαη κε 

κεηαζηαηηθφ θαξθίλν ηνπ καζηνχ. Πεζαίλεη ζην St Christopher's Hospice ζηηο 14 Ηνπιίνπ ην 

2005, ηε 38ε επέηεην απφ ηελ άθημε ηεο πξψηεο αζζελνχο.  

 

 

'I did not found hospice; hospice found me.' 

 (Dame Cicely Saunders, nurse, physician and writer, and founder of hospice movement, 

1918 - 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dame_Commander_of_the_Order_of_the_British_Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/Dame_Commander_of_the_Order_of_the_British_Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/Dame_Commander_of_the_Order_of_the_British_Empire
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Αλάγθε γηα Τπεξεζίεο  Παξεγνξεηηθήο/ Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο γηα ππεξεζίεο Παξεγνξεηηθήο/ Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο, είλαη 

θαηά πνιινχο ηξφπνπο ηζνδχλακε κε ηελ επείγνπζα αλζξσπηζηηθή αλάγθε γηα κείσζε ηεο 

απνθεπθηήο ηαιαηπσξίαο ηνπ αζζελνχο θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Οθείινπκε λα ιάβνπκε 

ππφςε πσο -κεζνπξφζεζκα αιιά θαη καθξνπξφζεζκα- ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θαη 

έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηελ αλάγθε γηα ππεξεζίεο  

Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο, ε αλάγθε απηή σζηφζν δε δχλαηαη πνηέ λα εμαιεηθζεί θαζψο 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο θαξθίλνπ θαη άιιεο ρξφληεο παζήζεηο ζα παξακείλνπλ αλαπφθεπθηα 

ζαλαηεθφξεο γηα θάπνην αξηζκφ αζζελψλ (WPCA, 2014). 

χκθσλα κε ζηνηρεία19  ηνπ ΠΟΤ θαη ηνπ δηθηχνπ "Παγθφζκηα πκκαρία Παξεγνξεηηθήο 

Φξνληίδαο" (WPCA), ην 2011 πεξηζζφηεξνη απφ 29 εθαηνκκχξηα (29,063,194) άλζξσπνη 

πέζαλαλ παγθνζκίσο απφ αζζέλεηεο πνπ ρξήδνπλ ππεξεζηψλ Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο. 

Τπνινγίδεηαη πσο o αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο θαη 

έρνπλ αλάγθε απφ ππεξεζίεο ΠΦ θηάλεη ηα 20,4 εθαηνκκχξηα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

αληηζηνηρεί ζε ελειίθνπο άλσ ησλ 60 εηψλ (69%), αθινπζνχλε ειηθίεο κεηαμχ 15 θαη 59 εηψλ 

(25%)  ελψ έλα 6% ηνπ πιεζπζκνχ αληηζηνηρεί ζε παηδηά 0-14 εηψλ (ΓΡΑΦΖΜΑ 2). 

 

 

ε ζρέζε κε ην θχιν, παξαηεξείηαη κία ειάρηζηε επηθξάηεζε ζηνπο άληξεο κε πνζνζηφ 

52% (ΓΡΑΦΖΜΑ 3). 

                                                           
19

 WHO and World Palliative Care Alliance. Global atlas of palliative care at the end of life, 2014 

69%

25%

6%

Ενηλικεσ 60+ Ενήλικεσ 15-59 Παιδιά 0-14
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χκθσλα κε ηελ ίδηα έθζεζε, ε πιεηνςεθία ησλ ελειίθσλ κε αλάγθε γηα ππεξεζίεο ΠΦ 

αληηζηνηρεί ζε ρψξεο κε ρακειή θαη κέζε εηζνδεκαηηθή θαηαλνκή (78 %) (ΓΡΑΦΖΜΑ 

4).  

 

 

 

Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεηψζνπκε σζηφζν πσο νη ρψξεο κε ηελ πςειφηεξε εηζνδεκαηηθή 

θαηάηαμε εκθαλίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα αλά 100,000 ελήιηθνπ πιεζπζκνχ, κε 

αλάγθε γηα ππεξεζίεο ΠΦ (ΓΡΑΦΖΜΑ 5). 

52%
48%

Άνδρεσ

Γυναίκεσ

Τψηλό ειςόδημα
22%

Τψηλό-μεςαίο 
ειςόδημα

41%

Χαμηλό-μεςαίο 
ειςόδημα

29%

Χαμηλό ειςόδημα
8%
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4.1. Καηεγνξίεο Αζζελώλ/ Παξαιήπηεο Φξνληίδαο 

4.1.1. Καξθηλνπαζείο θαη κε 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΠΟΤ, 54,6 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη πέζαλαλ παγθνζκίσο ην 

2011, κε θχξηα αηηία ζαλάηνπ ζε πνζνζηφ 66% ηηο κε κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο 

(ΓΡΑΦΖΜΑ 6). 

  

Οη κε κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο ζε  ζπλδπαζκφ κε άιιεο ρξφληεο παζήζεηο φπσο ν HIV/AIDS 

ή ε πνιπζπιιεθηηθή θπκαηίσζε απνηεινχλ ην θχξην πεδίν ζηφρεπζεο ησλ ππεξεζηψλ ΠΦ.  

Τψηλό 
ειςόδημα Τψηλό-μεςαίο 

ειςόδημα Χαμηλό-μεςαίο 
ειςόδημα Χαμηλό 

ειςόδημα

475

395

319
305

Σιμές ανά 100,000 ενήλικου πληθυσμού 

Μεταδιδόμενεσ, 
μητρικζσ, νεογνικζ

σ, διατροφικζσ 
παθήςεισ

25%  

Σραυματιςμοί
9%

Μη 
μεταδιδόμενεσ 

παθήςεισ
66%
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Αζζέλεηεο πνπ ρξήδνπλ θξνληίδαο ππεξεζηώλ ΠΦ γηα ελήιηθεο (WHO and WPCA 2014): 

Alzheimer's θαη άιιεο κνξθέο 'άλνηαο, θαξθίλνο, θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ μαθληθψλ ζαλάησλ), θχξσζε ηνπ χπαηνο, ΥΑΠ, δηαβήηεο, 

HIV/AIDS, λεθξηθή αλεπάξθεηα. ζθιήξπλζε θαηά πιάθα, λφζνο ηνπ Parkinson, 

ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, πνιπαλζεθηηθή θπκαηίσζε (ΓΡΑΦΖΜΑ 7). 

  

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο νη άλζξσπνη πνπ πεζαίλνπλ απφ ηηο παξαπάλσ αζζελείο, δελ 

είλαη απαξαίηεην πσο ρξήδνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο ππεξεζηψλ ΠΦ. εκαληηθφ θξηηήξην ηνπ 

δείθηε αλάγθεο γηα ππεξεζίεο ΠΦ απνηειεί ε αμηνιφγεζε ησλ ζπκπησκάησλ κε 

επηθξαηέζηεξν ζχκπησκα φισλ ηνλ πφλν (WHO and WPCA, 2014). Ο πφλνο απνηειεί ην 

πιένλ ζπρλφ θαη ζεκαληηθφ ζχκπησκα ησλ αζζελψλ πνπ παξαπέκπνληαη ζε ππεξεζίεο ΠΦ. 

Δλδεηθηηθά, ην 80% ηνλ θαξθηλνπαζψλ αζζελψλ ζε ζπλδπαζκφ κε εθείλνπο πνπ πάζρνπλ απφ 

HIV/ AIDS θαη ην 67% ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο ή ρξφληα 

πλεπκνλνπάζεηα, αλακέλεηαη λα βηψζνπλ απφ κέηξηνπο σο θαη πνιχ ηζρπξνχο πφλνπο 

πιεζηάδνληαο ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο (WHO, 2013). 

Alzheimer's και 
άλλοι τφποι 

άνοιασ
1.65%

Κφρωςη του φπατοσ
1.70%

Νεφρικζσ παθήςεισ
2.02%

ακχαρϊδησ 
διαβήτησ

4.59%
HIV/ AIDS

5.71%

ΧΑΠ
10.26%

Πολυανθεκτική 
φυματίωςη

0.80%

Νόςοσ του 
Parkinson

0.48%

Ρευματοειδήσ 
Αρθρίτιδα

0.27%

κλήρυνςη κατά 
πλάκασ
0.04%Καρδιαγγειακζσ 

παθήςεισ
38.47%

Καρκίνοσ
34.01%
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ε έξεπλα ηνπ Jean Potter πνπ δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Palliative Medicine ην 2003, ζε 

δείγκα 400 αζζελψλ πνπ παξαπεκθζήθαλ ζε ππεξεζίεο ΠΦ δηαπηζηψζεθαλ 27 θχξηα 

ζπκπηψκαηα ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα θαη παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ 

ΠΗΝΑΚΑ 1 κε ζεηξά ζπρλφηεηαο εκθάληζεο: 

1. Πόλνο 16. Άγρνο 

2. Αλνξεμία 17. Οίδεκα 

3. Γπζθνηιηόηεηα 18. Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν 

4. Αδπλακία 19. Γηάξξνηα 

5. Γύζπλνηα 20. Γπζπεςία 

6. Ναπηία 21. Μνύδηαζκα, κπξκήγθηαζκα 

7. Νεπξνςπρηαηξηθέο Γηαηαξαρέο 22. Γπζθαγία 

8. Κνύξαζε 23. Αηκνξξαγία 

9. Υάζηκν Βάξνπο 24. Πξώηκνο θνξεζκόο 

10. Μεησκέλε Γηάζεζε 25. Δθίδξσζε 

11. Έκεηνο 26. Λόμηγθαο 

12. Ξεξνζηνκία 27. Γηαηαξαρέο ζηε γεύζε 

13. Βήραο  

14. Γεξκαηνινγηθέο Παζήζεηο  

15. Γηαηαξαρέο ηνπ νπξνπνηεηηθνύ  

ΠΗΝΑΚΑ 1  27 Δπηθξαηέζηεξα ζπκπηώκαηα ζε δείγκα 400 αζζελώλ πνπ 

παξαπεκθζήθαλ ζε ππεξεζίεο ΠΦ Πξνζαξκνγή από: Potter J et al. Symptoms in 400 patients 

referred to palliative care services: prevalence and patterns. Palliative Medicine, 2003. pp.312 

4.1.2. Παηδηά  

 

Ζ Παξεγνξεηηθή/ Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα γηα παηδηά απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξν, ζπγγελή 

θιάδν κε απηφλ ηεο Παξεγνξεηηθήο/ Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο γηα ελήιηθεο. Ο ΠΟΤ 

δηαθνξνπνηεί ηηο δχν έλλνηεο κε δχν μερσξηζηνχο νξηζκνχο, φπσο παξαηέζεθαλ ζην δεχηεξν 

θεθάιαην ηεο αλά ρείξαο κειέηεο. Τπελζπκίδνπκε πσο ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΠΟΤ: Ζ 

Π.Φ. γηα παηδηά είλαη ε ελεξγόο, ζπλνιηθή θξνληίδα ηνπ ζώκαηνο, ηνπ λνπ θαη ηνπ 

πλεύκαηνο ηνπ παηδηνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ζηήξημεο πξνο ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. Ξεθηλάεη κε ηε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο θαη ζπλερίδεηαη αλεμαξηήησο κε 

ην θαηά πόζν ην παηδί ιακβάλεη ζεξαπεία γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηεο.  

 

Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο Παξεγνξεηηθήο/ Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο (Palliative Care)  

θαη Φξνληίδαο ζην Σέινο ηεο Εσήο (End of Life Care) ή Καηαιεθηηθήο Φξνληίδα (Terminal 
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Care), απνηέιεζε πνιχ ζπρλά δήηεκα είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη αληηιεπηφ πσο νη φξνη δελ 

ηαπηίδνληαη. Ζ Καηαιεθηηθή Φξνληίδα  ή ε Φξνληίδα ζην Σέινο ηεο Εσήο αλαθέξεηαη ζε έλα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζπλεπάγεηαη πσο θάζε κνξθή ζεξαπείαο έρεη 

απνηξαβερηεί θαη ν ζάλαηνο επίθεηηαη ζε εβδνκάδεο, κέξεο ή ψξεο. Ζ ιαλζαζκέλε αληίιεςε 

θαη ηαχηηζε ησλ φξσλ έρεη πνιχ ζπρλά επηπηψζεηο ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηα θξηηήξηα 

επηιεμηκφηεηαο θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη ππεξεζίεο ΠΦ πξνζθέξνληαη, κε ην θαηλφκελν απηφ λα 

εκθαλίδεηαη αθφκε πην έληνλν ζηελ πεξίπησζε ηεο ΠΦ γηα παηδηά. Σν παξαπάλσ ππνζηεξίδεη 

ε Δπξσπατθή Δηαηξία Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο (EAPC)20 θαη δηεπθξηλίδεη ην δηαρσξηζκφ 

κεηαμχ  ηεο Αζζέλεηαο πνπ Πεξηνξίδεη ηε Εσή  (Life Limiting) θαη εθείλεο πνπ Απεηιεί ηε 

Εσή (Life Threatening). Αζζέλεηα πνπ Πεξηνξίδεη ηε Εσή  (Life Limiting): Ο πξψηκνο 

ζάλαηνο είλαη πηζαλφο αιιά φρη επηθείκελνο. Αζζέλεηα πνπ Απεηιεί ηε Εσή (Life Threatening): 

Ζ πηζαλφηεηα πξψηκνπ ζαλάηνπ είλαη πςειή, ππάξρεη φκσο θαη ζεκαληηθή πηζαλφηεηα 

καθξφρξνλεο επηβίσζεο ζηελ ελειηθφηεηα. 

πσο αλαθέξζεθε ζηελ αξρή απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ ρξήδνπλ 

ππεξεζηψλ ΠΦ ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ΠΟΤ ην 6% εθ ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο. Τπνινγίδεηαη 

ζπγθεθξηκέλα πσο ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ ρξήδνπλ ππεξεζηψλ ΠΦ θηάλεη ην 1,2 

εθαηνκκχξηα θαη πάιη κε κία κηθξή επηθξάηεζε ησλ αγνξηψλ (52%) έλαληη ησλ θνξηηζηψλ 

(48%) (WHO and WPCA, 2014). Καηαδεηθλχεηαη αθφκε πσο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

παηδηψλ κε αλάγθε γηα ππεξεζίεο ΠΦ (98%) ζπλαληάηαη ζε ρψξεο κε ρακειή θαη ρακειή 

/κέζε εηζνδεκαηηθή θαηαλνκή (ΓΡΑΦΖΜΑ 8). 

  

 

Οη δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο φπσο θαηαδεηθλχεηαη αλαιπηηθά ζην ΓΡΑΦΖΜΑ 10 δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά απφ εθείλεο ησλ ελειίθσλ, κε επηθξαηέζηεξε ηηο ζπγθηλείο αλσκαιίεο. 

                                                           
20

 EAPC Palliative care for infants, children, and young people: the facts. Rome: Fondazione Maruzza Lefebvre 

D‟Ovidio Onlus, 2009 
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Ζ Δπξσπατθή Δηαηξία Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο (EAPC), ππνζηεξίδεη πσο κία ζεηξά 

ηδηνηήησλ πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη πνιππινθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ΠΦ 

γηα παηδηά θαη ηελ δηαρσξίδνπλ εμνινθιήξνπ απφ ηελ ΠΦ γηα ελήιηθεο. Απηέο είλαη νη εμήο: 

 

 Υακεινί αξηζκνί παηδηαηξηθώλ πεξηπηώζεσλ πνπ ρξήδνπλ ππεξεζηψλ ΠΦ, ζε ζρέζε κε 

εθείλνπο ησλ ελειίθσλ γεγνλφο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επξεία ηνπο γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή αληαλαθιάηαη ζηε δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ νξγαληζκψλ, ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ην θφζηνο 

  Δπξεία γθάκα παζήζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπαλίσλ θαη κε δηαγλσζκέλσλ θαη 

αζζελεηψλ ησλ νπνίσλ ε δηάξθεηα είλαη αδχλαηνλ λα ππνινγηζηεί  

 Πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκόηεηα θαξκάθσλ. Καζψο ηα πεξηζζφηεξα θάξκαθα 

ζρεδηάδνληαη θαη πξννξίδνληαη γηα ελήιηθεο, ζπλαληψληαη ηηο πεξηζζφηεξεο   θνξέο ζε 

κνξθή ηακπιέηαο κε δπζάξεζηε γεχζε θαη πνιχ ζπαληφηεξα ζε πγξή κνξθή (θπξίσο ζε 

φηη έρεη λα θάλεη κε νπνηνεηδή βξαδείαο απνδέζκεπζεο γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ πφλνπ). 

Δπηπιένλ ζεκαληηθή κεξίδα θαξκάθσλ δελ δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο γηα 

ρνξήγεζε ζε παηδηά. κε απνηέιεζκα θαη ζε έιιεηςε θαηάιιεισλ ελαιιαθηηθψλ λα γίλεηαη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρξήζε θαξκάθσλ εθηφο ελδείμεσο (off-label). 

Νευρολογικζσ 
παθήςεισ

2%

Καρκίνοσ
6%

Διαταραχζσ του 
ενδοκρινικοφ, 

ανοςοποιητικοφ 
&

αίματοσ
6%

Καρδιαγγειακζσ 
παθήςεισ

6%

HIV/AIDS
10%

Μηνιγγίτιδα
13%

Τποςιτιςμόσ
14%

Κφρωςη του 
φπατοσ

1%

Νεογνικζσ 
διαταραχζσ

15%

υγγενείσ 
ανωμαλίεσ

25%

Νεφρικζσ 
παθήςεισ

2%
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 Αλάπηπμε. Σα παηδηά βξίζθνληαη ζε ζπλερή ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε θαη εμέιημε κε επηπηψζεηο ζe δηάθνξεο πηπρέο ηεο θξνληίδαο ηνπο (δφζε 

θαξκάθσλ, επηθνηλσλία,  εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε). 

 Ο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο. Οη γνλείο είλαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ παηδηνχ ζε ίιεο ηηο 

απνθάζεηο ελψ ηαπηφρξνλα θέξνπλ ηε βαξηά επζχλε ηεο θξνληίδαο ηνπο 

 Δμεηδίθεπζε. Ζ αλάγθε γηα επέθηαζε ηεο ΠΦ ζηελ παηδηθή ειηθία απνηειεί απνηέιεζκα 

ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο παξαηείλνληαο ην δηάζηεκα επηβίσζεο γηα κεγάιν πνζνζηφ 

παηδηψλ κε πνιχπινθεο παζήζεηο. 

 πλαηζζεκαηηθή θόξηηζε. Δίλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο 

θξνληηζηέο ελφο παηδηνχ λα απνδερηνχλ ηελ απνηπρία ηεο ζεξαπείαο, ην κε αλαζηξέςηκν 

ηεο αζζέλεηαο θαη ηνλ επηθείκελν ζάλαην. 

 Θιίςε θαη πέλζνο. Μεηά ην ζάλαην ελφο παηδηνχ ην πέλζνο κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά 

δξηκχ, παξαηεηακέλν θαη πνιχπινθν. 

 Ννκηθά θαη εζηθά δεηήκαηα. Οη λνκηθνί εθπξφζσπνη είλαη νη γνλείο ή ν θεδεκφλαο ηνπ 

παηδηνχ. Σα λνκηθά δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, επηζπκίεο θαη ζπκκεηνρή ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ πνιχ ζπρλά δε ιακβάλνληαη ππφςε γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη 

ζπγθξνχζεηο ζε δεηήκαηα εζηθήο, επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη λνκνζεζίαο. 

 Κνηλσληθά δεηήκαηα. Δίλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν γηα ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα λα 

δηαηεξήζνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο ζηελ θνηλσλία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο (ζρνιείν, 

εξγαζία, εηζφδεκα). 

 

Κξίλεηαη αηζηφδνμν πσο νη αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο πνπ ρξήδνπλ 

ππεξεζηψλ ΠΦ θαζψο θαη νη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ εκθαλίδνληαη θνηλέο, 

ηνπιάρηζηνλ αλά ηελ Δπξψπε.21 Μέλεη ε ζθαηξηθή πξνζέγγηζε θαη πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε 

ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο γηα ηελ ζέζπηζε θαη θαζνιηθή πηνζέηεζε θνηλψλ θαηεπζχλζεσλ 

γηα ηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε απηνχ ηνπ ηφζν ηδηαίηεξνπ αιιά θαη δσηηθήο ζεκαζία θιάδνπ.    

 

4.1.3. Ζιηθησκέλνη 

Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ παγθνζκίσο είλαη πξσηνθαλήο, πξνθαλήο θαη δηάρπηε (Wollner, 

2006). Άληξεο θαη γπλαίθεο δνπλ πεξηζζφηεξν ζε φιν ηνλ θφζκν, κε πξνβάδηζκα ζηηο 

πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη κε ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο σζηφζν λα 

                                                           
21

 IMPaCCT: standards for paediatric palliative care in Europe first published in the European Journal of 

Palliative Care 2007; 14(3): 109–114. Kindly reproduced by permission of the publishers of the EJPC 
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αθνινπζνχλ. Σν πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ πνπ δεη κεηά ηα 60 απμάλεηαη  θαη αλακέλεηαη λα 

απμεζεί πεξεηαίξσ κέρξη ην 2020 ελψ κεηά ηελ ειηθία ησλ 65 κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα 

ππνινγίδεηαη έλα πξνζδφθηκν επηπιένλ 12 κε 22 ρξφλσλ. Ο αξηζκφο εθείλσλ πνπ δνπλ κεηά 

ηα 80 αθνινπζεί επίζεο απμεηηθή πνξεία. ελψ πξνβιέπεηαη πσο κέρξη ην 2030, 44% φισλ 

ησλ ζαλάησλ ζα αθνξά αλζξψπνπο άλσ ηεο ειηθίαο ησλ 85 εηψλ.22 εκαληηθφ πιενλέθηεκα 

ζηελ παξαπάλσ πξφβιεςε θαίλεηαη λα έρνπλ νη γπλαίθεο γηα ηηο νπνίεο ππνινγίδεηαη πσο 

δνπλ πεξί ηα 6 ρξφληα πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άληξεο ελψ δηπιάζηνο αξηζκφο γπλαηθψλ απφ 

απηφο ησλ αλδξψλ, δεη κεηά ηελ ειηθία ησλ 80 (WHO, 2004). 

Βειηηψζεηο ζηε Γεκφζηα Τγεία , ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφιεςεο θαη απνηειεζκαηηθήο 

αληηκεηψπηζεο κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ ζε ζπλδπαζκφ  κε πιεζψξα θαηλνηνκηψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζπλέβαιαλ δξαζηηθά ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Ο γεξάζθσλ 

πιεζπζκφο σζηφζν θαίλεηαη λα επηθέξεη κία ζεηξά λέσλ πξνθιήζεσλ ζηα δεκφζηα 

ζπζηήκαηα πγείαο αλά ηνλ θφζκν. Καζψο ν αξηζκφο ησλ γεξαηψλ αλζξψπσλ αιιάδεη ηα 

επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία κεηαβάιινληαη κε ηε ζεηξά ηνπο θαη νη αζζέλεηεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη πην ειηθησκέλνη άλζξσπνη ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο δηαθνξνπνηνχληαη 

ζεκαληηθά. ε αληίζεζε κε ηα πξνγνπκελά ρξφληα, νη ειηθησκέλνη άλζξσπνη ηείλνπλ λα 

πεζαίλνπλ απφ ρξφληεο παζήζεηο ελψ είλαη πηζαλφηεξν λα πάζρνπλ απφ πνιιαπιή 

αλεπάξθεηα νξγάλσλ. Οη 5 πξψηεο αηηίεο ζαλάηνπ φπσο έρνπλ πξνβιεθζεί γηα ην 2020 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ  ΠΗΝΑΚΑ 2, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε ζέζε ησλ αζζελεηψλ 

απηψλ φπσο είρε θαηαγξαθεί ην 1990: 

 

Γηαηαξαρή 2020 1990 

Iζραηκηθή θαξδηνπάζεηα 1 1 

Αγγεηαθή εγθεθαιηθή λόζνο 

 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ) 

2 2 

Υξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα 3 6 

Παζήζεηο ηνπ θαηώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ 4 3 

Καθίλνο ηνπ πλεύκνλα, ηεο ηξαρείαο θαη ησλ βξόγρσλ 5 10 

ΠΗΝΑΚΑ 2 

Κύξηεο αηηίεο ζαλάηνπ: ζπγθξηηηθή ηαμηλόκεζε 2020 θαη 1990 

Πξνζαξκνγή από: World Health Organization. Palliative Care: the solid facts. World Health 

Organization, Geneva: 2004. pp.11 

                                                           
22

 Department of Health. End of Life Care Strategy. Promoting high quality care for all adults at the end of life. 

London: DH, 2008 
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Δπηπιένλ, παξά ην γεγνλφο πσο νη γπλαίθεο δνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο, θαίλεηαη λα 

είλαη πην επάισηεο ζε ρξφληεο παζήζεηο ηεο ηξίηεο ειηθίαο φπσο ε άλνηα, ε νζηενπφξσζε θαη 

ε αξζξίηηδα. εκαληηθή ηδηαηηεξφηεηα απνηειεί επίζεο πσο ε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία 

θαζίζηαηαη ζεκαληηθά δπζθνιφηεξε ζηνπο κεγαιχηεξεο αλζξψπνπο, θπξίσο σο απνηέιεζκα 

ηεο ζπλνζεξφηεηαο.  

Βιέπνπκε απφ ηα παξαπάλσ, πσο θαζψο ε ειηθία ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ απμάλεηαη, 

ηαπηφρξνλα απμάλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ γηα πνιχ θαηξφ κε ρξφληα  θαη 

ζπλνδά λνζήκαηα. Απηφ θέξεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα δσήο ζεκαληηθήο 

κεξίδαο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δεη κε ηα λνζήκαηα απηά θαη ηα ζπκπηψκαηά ηνπο, κε πιένλ 

ζπλεζέζηεξν ζχκπησκα ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο, ηνλ  πφλν (Wollner, 2006). Σν παξαπάλσ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ζεκαληηθή κεξίδα ηεο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία νη ειηθησκέλνη άλζξσπνη ππνθέξνπλ πνιχ ζπρλά άλεπ ιφγνπ εμαηηίαο ηεο ππνηίκεζεο 

πνπ ιακβάλνπλ απφ ηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο ηνπο πξφζβαζεο ζε 

ππεξεζίεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο (WHO, 2004). 

 Σν γεγνλφο απηφ αλακθηζβήηεηα γελλά πξνθιήζεηο, δελ είλαη απαξαίηεην σζηφζν λα 

απνηειέζεη ηζρπξφ πιήγκα ζηε βησζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, επηηάζζεη φκσο ηελ 

αλάγθε κίαο λέαο πξνζέγγηζεο ζηε θξνληίδα κε ηελ Παξεγνξεηηθή Φξνληίδα ζην πξνζθήλην.  

 Παξαδνζηαθά, ε Παξεγνξεηηθή Φξνληίδα γηλφηαλ αληηιεπηή πάληνηε ζπλπθαζκέλε ηνλ 

θαξθίλν.   Φαίλεηαη σζηφζν πσο έρεη έξζεη ε ψξα λα ζπκπεξηιεθζεί σο αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο Πνιηηηθήο Τγείαο θαη ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ. Ο ΠΟΤ ππνζηεξίδεη πσο ε 

Παξεγνξεηηθή Φξνληίδα δελ κπνξεί λα αζθείηαη πιένλ κφλν απφ εμεηδηθεπκέλεο νκάδεο θαη 

ζε εμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο ή κφλν φηαλ ε ζεξαπεία έρεη  απνηξαβερηεί, έρεη έξζεη δε ε ψξα 

λα απνηειέζεη αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ ππεξεζηψλ ηεο θάζε δνκήο.  

ηε πεξίπησζε ησλ ειηθησκέλσλ, ε Παξεγνξεηηθή Φξνληίδα θαίλεηαη λα ζπκπιεξψλεη ην 

παδι ηεο νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεξηαηξηθή. Σν παξαπάλσ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο Παξεγνξεηηθήο ζε δηαθφξσλ εηδψλ 

δνκέο πνπ θξνληίδνπλ ειηθησκέλνπο, θπξίσο θνληά ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο θαζψο θαη ε 

ππνζηήξημε εθείλσλ πνπ επηζπκνχλ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξακείλνπλ ζην ζπίηη ηνπο.   

 

4.1.4. Φξνληηζηέο 

 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δηαηξία Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο (EAPC) θαη ην Δζληθφ 

Ηλζηηηνχην γηα ηελ Τγεία  θαη Κιηληθή Τπεξνρή (NICE), "νη θξνληηζηέο, κπνξεί λα είλαη ή λα 

κελ είλαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, είλαη άλζξσπνη πνπ έρνπλ αλαιάβεη ην ξόιν ηεο ζηελήο 
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ππνζηήξημεο ηνπ αζζελνύο, κνηξάδνληαη ηελ εκπεηξία ηεο αζζέλεηαο θαη αλαιακβάλνπλ έλα 

δσηηθήο ζεκαζίαο έξγν, πξαθηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά". Σν έξγν ηνπ θξνληηζηή πνιιέο 

παξακέλεη ζην παξαζθήλην θαη δελ ηπγράλεη ηεο αλαγλψξηζεο πνπ ηνπ αξκφδεη, 

παξαβιέπνληαο ηνλ δσηηθήο ζεκαζίαο ξφιν ηνπ ζηελ επίηεπμε ελφο "θαινχ ζαλάηνπ". Ο 

πιεζπζκφο ησλ θξνληηζηψλ ππνινγίδεηαη πεξί ηα 100 εθαηνκκχξηα  παγθνζκίσο (EAPC, 

2010), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ πξνζθέξνπλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ νηθνλνκηθή 

ζηήξημε θαη κε θάζε επηθχιαμε πσο ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο κπνξεί λα ππεξβαίλεη θαηά πνιχ 

απηήλ ηελ πξνζέγγηζε. Σν παξαπάλσ νθείιεηαη  ζην γεγνλφο πσο νη ίδηνη νη θξνληηζηέο 

πνιιέο θνξέο δελ αλαγλσξίδνπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο απηφλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελψ ε 

θξνληίδα πνιχ ζπρλά ζεσξείηαη δεδνκέλε ζε ηέηνην βαζκφ πνπ δελ ηεο απνδίδεηαη θάπνηνο 

ηδηαίηεξνο ραξαθηεξηζκφο.  

εκεηψλεηαη επίζεο πσο ν ξφινο ηνπ θξνληηζηή δελ είλαη πάληνηε μεθάζαξνο θαη πνιχ ζπρλά 

ν θξνληηζηήο κπνξεί λα είλαη θαη ν ίδηνο αζζελήο.  Σν παξαπάλσ παξαηεξείηαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ φπσο 

πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ θαζψο θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ζηε κνξθή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απηφ ζεκαίλεη πσο πνιχ ζχληνκα νη 

άλζξσπνη πνπ ζα ρξήδνπλ θξνληίδαο ζα είλαη πνιχ ιηγφηεξνη απφ εθείλνπο πνπ κπνξνχλ λα 

αλαιάβνπλ ηνλ ξφιν tνπ θξνληηζηή.  

Λακβάλνπκε επίζεο ππφςε πσο  ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε θξνληίδα παξέρεηαη κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη θπξίσο κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ, φπνπ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα. Απηφ 

θαίλεηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθφ πιήγκα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ ζχγρπζε ησλ 

ξφισλ.  

Δίλαη γεγνλφο πσο νη θξνληηζηέο κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά επάισηνη, ζσκαηηθά θαη 

ςπρνινγηθά, εμαηηίαο ηνπ βάξνπο ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη. Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ 

θαζεκεξηλφ έιεγρν ησλ ζπκπησκάησλ εθείλνπ ηνλ νπνίν θξνληίδνπλ, ηελ πξνζσπηθή νπ 

θξνληίδα θαη νπζηαζηηθά ηελ επηβίσζή ηνπ. αλ απνηέιεζκα πνιχ ζπρλά απνκνλψλνληαη 

απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν, θέξνπλ αλεθπιήξσηεο αλάγθεο, ηαιαηπσξνχληαη 

ςπρνινγηθά πνιιέο θνξέο ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηνλ ίδην ηνλ αζζελή, αληηκεησπίδνπλ 

ζεκαληηθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη θπζηθά έρνπλ ειάρηζηε έσο θαη κεδακηλή 

πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη έθζεζε ζηελ αζζέλεηα θαη ην ζάλαην (Hudson et al, 2012). 

ια ηα παξαπάλσ ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε ζπκπεξίιεςεο ηνπ θξνληηζηή ζηελ 

ππνζηήξημε απφ ηηο ππεξεζίεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο, φπσο ηνλίδεηαη θαη εμ' νξηζκνχ. 

εκαληηθφ παξάγνληα απνηειεί φρη κφλν ε ζπκπεξίιεςε ηνπ θξνληηζηή ζηε θξνληίδα ηνπ 

αζζελνχο αιιά θαη ε θξνληίδα ηνπ ηδίνπ ηνπ θξνληηζηή. εκεηψλνπκε ηέινο, πσο παξά ην 
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πξνθαλέο, ν ξφινο ηεο θξνληίδαο δελ αλαιακβάλεηαη απφ έλα άηνκν, ην νπνίν ζα πεξηκέλακε 

ίζσο λα είλαη ην θνληηλφηεξν νηθνγελεηαθφ κέινο αιιά πνιχ ζπρλά κνηξάδεηαη κεηαμχ ελφο 

δηθηχνπ αηφκσλ, φηαλ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα. εκαληηθή παξάκεηξν απνηειεί γη απηφλ 

ην ιφγν πξνζεθηηθή ηαπηνπνίεζε ησλ θξνληηζηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη ηε 

δηεπηζηεκνληθή νκάδα. 

 

4.2. ηαρπνιόγεζε γηα ηελ αλάγθε ησλ ππεξεζηώλ Παξεγνξεηηθήο/ 

Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο 

ην παξφλ θεθάιαην εμεηάζηεθε ε αλάγθε γηα ππεξεζίεο Παξεγνξεηηθήο/ Αλαθνπθηζηηθήο 

θξνληίδαο ζε ζπλάξηεζε κε ηα δηαζέζηκα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία αιιά θαη ηηο νκάδεο 

πιεζπζκνχ ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη. Παξαηεξήζακε πσο ε κεηαβνιή ησλ επηδεκηνινγηψλ 

ζηνηρείσλ ιεηηνπξγεί επλντθά ζηελ αλάπηπμε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ ππεξεζηψλ θπξίσο ιφγσ 

ηηο ηαχηηζεο ησλ αζζελεηψλ πνπ νδεγνχλ ζην ζάλαην κε εθείλεο ζηηο νπνίεο ε Παξεγνξεηηθή 

Φξνληίδα απεπζχλεηαη. Δμεηάζακε αθφκε ηηο δηάθνξεο νκάδεο πιεζπζκνχ θαη ηνπο 

παξαιήπηεο θξνληίδαο ελψ ηδηαίηεξνο ιφγνο έγηλε γηα ηελ θαηεγνξά ησλ παηδηψλ, ησλ 

ειηθησκέλσλ αιιά θαη ησλ θξνληηζηψλ. Τπνγξακκίζηεθε πσο ε Παξεγνξεηηθή θξνληίδα 

δηαρσξίδεηαη ελλνηνινγηθά αιιά θαη νπζηαζηηθά  απφ ηελ θαηαιεθηηθή θξνληίδα (terminal 

care) θαη ηε θξνληίδα ζην ηέινο ηεο δσήο (end of life care), δηαρσξηζκφο πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ αιιά έλα παξαπάλσ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο γηα παηδηά.  Δίδακε αθφκε πσο νη δεκνγξαθηθέο 

εμειίμεηο θαη ε απμαλφκελε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ παξάγνληα εληαηηθνπνίεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο, ηφζν ζηελ πεξίπησζε ησλ ειηθησκέλσλ φζν θαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ θξνληηζηψλ ελψ δελ είλαη ζπάλην νη δχν απηέο νκάδεο ηα ηαπηίδνληαη (ειηθησκέλνη 

θξνληηζηέο), θαζηζηψληαο ηελ παξνρή θξνληίδαο αθφκε πην πνιχπινθή. ηελ πεξίπησζε ηεο 

Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο γηα ειηθησκέλνπο, θξίζεθε απαξαίηεηε ε εηζρψξεζε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο θαη απφ άιιεο κε 

εμεηδηθεπκέλεο δνκέο. Γηα ηνπο θξνληηζηέο ηέινο, ηνλίζηεθε ε ζεκαζία θαη πνιππινθφηεηα 

ηνπ ξφινπ ηνπο θαζψο θαη ε αλάγθε ησλ ηδίσλ γηα ζπκπεξίιεςε ζηελ παξνρή θξνληίδαο θαη 

ππνζηήξημεο, φρη κφλν ζηε θάζε ηνπ πέλζνπο αιιά θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο λφζνπ ελψ 

ιφγνο έγηλε θαη γηα ηελ πξνζεθηηθή ηαπηνπνίεζε ησλ θξνληηζηψλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο, θαζψο ην πξνθαλέο είλαη πηζαλφ λα κελ αληαπνθξίλεηαη πάληνηε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

Δπηκέξνπο ζπλαθή δεηήκαηα 

5.1. Ννκνζεζία θαη Πνιηηηθέο 

Αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ εηεξνγέλεηα ησλ Δζληθψλ πζηεκάησλ Τγείαο αλά ηελ Δπξψπε θαη 

ηνλ θφζκν, ε Παξεγνξεηηθή/ Αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα αλαπηχρζεθε ηζνδχλακα αληζνκεξψο, 

κε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ εληφο ηεο ίδηαο επηθξάηεηαο. Παξά ηελ θαιή ζέιεζε ησλ ζθαπαλέσλ 

ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο θαη ηελ ππνζηήξημε επαγγεικαηηψλ θαη Γηεζλψλ  

Οξγαληζκψλ, ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ φπσο 

παξνπζηαζηήθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, δχλαηαη λα εθαξκνζηεί κφλν κέζσ ηεο 

ζπκπεξίιεςεο ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο ζην ζχκπιεγκα ησλ Πνιηηηθψλ Τγείαο 

Ζ λνκνζεζία θαη πνιηηηθή γηα ηελ Παξεγνξεηηθή Φξνληίδα έρεη εθαξκνζηεί ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο κε δχν ηξφπνπο23 : είηε αλαγλσξίδνληαο ηελ Παξεγνξεηηθή Φξνληίδα ζαλ Ηαηξηθή 

Δηδηθφηεηα είηε ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο ζε 

Δζληθά ρέδηα Γξάζεο θαηά ηνπ θαξθίλνπ. ηελ πξψηε πεξίπησζε παξέρεηαη έλα πνιχ 

ηζρπξφ ζεζκηθφ ππφβαζξν γηα ηελ δήηεζε εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη γηα ηε 

ζεζκνζέηεζε θαη ίδξπζε ή ζπκπεξίιεςε ππεξεζηψλ θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο. Σν πιενλέθηεκα ζηε δεχηεξε πεξίπησζε είλαη ε εμαζθάιηζε κέξνπο 

ρξεκαηνδφηεζε πνπ  ζα δηαηεζεί ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δξάζεο ηεο νπνίαο ε Παξεγνξεηηθή 

Φξνληίδα ζα απνηειέζεη κέξνο.  

Ζ EAPC ππνζηεξίδεη ηελ παξαδνρή πσο ε αλάπηπμε θαη ζεζκνζέηεζε ηεο Παξεγνξεηηθήο 

Φξνληίδαο θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο ζρεδίσλ δξάζεο θαη ζηξαηεγηθψλ ζε απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε ππεηζέξρεηαη ζηελ επζχλε ησλ εζληθψλ θξαηψλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ θαη πνιχ 

ιηγφηεξν ζηε ίδηα ηελ Δπξψπε (EAPC, 2008), γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί θαη δηθαηνινγείηαη απφ 

ηελ Αξρή ηεο Δπηθνπξηθφηεηαο θαη ηνλ αθαηξεηηθφ ξφιν ηεο ΔΔ ζηηο Δζληθέο Πνιηηηθέο 

Τγείαο ησλ θξαηψλ κειψλ.  

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ησλ Martin- Moreno et al κε ηίηιν Palliative Care in the European 

Union ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2008 γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, 

νη επηκέξνπο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ αλεμάξηεηνπο 

                                                           
23 Martin-Moreno J, Harris M, Gorgojo L et al. Palliative Care in the European Union. Brussels: 

Δuropean  Parliament Economic and Scientific Policy Department, 2008. 
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πχξηλεο παξνρήο ππεξεζηψλ Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο ππφ ηελ επνπηεία απνθεληξσηηθψλ 

νξγάλσλ, ιακβάλνληαο ππφςε αλάινγα επηηπρή παξαδείγκαηα πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ρψξεο 

φπσο ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία θαη ε Γεξκαλία. Ζ εκπεηξία ηνπ παξαπάλσ εγρεηξήκαηνο θαηέδεημε 

πσο ε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επηηπρή θαη δεκηνπξγηθή αλάπηπμε 

πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ, θέξεη φκσο ην κεηνλέθηεκα ηεο αληζνθαηακεξνχο θάιπςεο ηνπ 

πιεζπζκνχ.  Ζ αληηπξφηαζε πεξηιακβάλεη ηελ ζεζκνζέηεζε εζληθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα 

επνπηεχνπλ ηνπο απνθεληξσκέλνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ, επηηξέπνληαο ηε δηαηήξεζε 

ηεο δηνηθεηηθήο θαη νξγαλσηηθήο ηνπο αλεμαξηεζίαο. Σν παξαπάλσ εθαξκφζηεθε κε επηηπρία 

ζε ρψξεο φπσο ε Ηζπαλία θαη ην Βέιγην. εκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ επηηπρία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο απνηέιεζε ε ζεκαζία πνπ δφζεθε ηφζν ζηελ ιεπηνκεξή 

ζεζκνζέηεζε φζν θαη ζηελ παξνρή θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαζψο θαη ε  πξνεγνχκελε 

δηεξεχλεζε ηεο δήηεζε γηα ππεξεζίεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο αλά πεξηνρή. 

Αθφκε κία επηηπρή ηαθηηθή απνηέιεζε ε ζπκπεξίιεςε ησλ ππεξεζηψλ Παξεγνξεηηθήο 

Φξνληίδαο ζε επηκέξνπο ζρέδηα δξάζεο, φρη κφλν γηα ηνλ θαξθίλν αιιά ζε θάζε πηπρή ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Σν παξαπάλσ έρεη εθαξκνζηεί επηηπρψο απφ ηελ Δζζνλία κέζσ 

ηεο ελζσκάησζεο ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο ζηελ πνιηηηθή γηα ηνλ HIV/ AIDS ελψ ε 

νπεδία έρεη επηηχρεη ηελ ελζσκάησζε ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο ζε ζεηξά επί κέξνπο 

πνιίηηθσλ πγείαο φπσο γηα ηνλ θαξθίλν, ην εγθεθαιηθφ, ηνπο ειηθησκέλνπο θηι.  

5.1.1. Διιεληθή ηνπνζέηεζε 

ε ζρέζε κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα ζπκπεξίιεςεο 

ηεο Παξεγνξεηηθήο/ Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο  ζην ζχκπιεγκα ησλ Πνιηηηθψλ Τγείαο, 

δηαθαίλεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν 2008-201224. Ζ 

Πεξηνδηθή Έθδνζε ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Παξεγνξεηηθήο θαη πκπησκαηηθήο Φξνληίδαο 

Καξθηλνπαζψλ θαη κε Αζζελψλ ην Μάξηην ηνπ 2010, μερσξίδεη ηα παξαθάησ ζεκεία: 

 Λεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ ηαηξείσλ πόλνπ θαη επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο λέσλ, βάζεη 

ηεο Τ4α/ νηθ. 1620/ 2/07, 19-12-2007  

 Ίδξπζε κνλάδσλ Παξνρήο Αλαθνπθηζηηθήο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο ρξνλίσο 

παζρόλησλ ζηα δεκόζηα λνζνθνκεία 

 Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Ξελώλσλ λνζειεπηηθήο Φξνληίδαο θαη Αλαθνπθηζηηθήο Αγσγήο 

Αζζελώλ Σειηθνύ ηαδίνπ (ΓΤ8/Β νηθ.89126, ΦΔΚ Β’1534/17.08.2007)  

                                                           
24

 Εθνικό χζδιο Δράςησ για τον Καρκινο 2008-2012, www.anticancer.gov.gr  
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 Γεκηνπξγία ππεξεζηώλ «θαη’ νίθνλ λνζειείαο», γηα ηαηξνλνζειεπηηθή παξαθνινύζεζε 

θαη θξνληίδα αζζελώλ ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπο, ζύκθσλα κε ην Άξζξν28 ηνπ 

Ν.2071/1992 (ΠΑΡΑΣΖΜΑ) 

 Πηινηηθή ιεηηνπξγία 5 κνλάδσλ «θαη’ νίθνλ λνζειείαο», ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

δεκόζησλ λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ 

 

Πην αλαιπηηθά, ην ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν 2008-2012 ηαμηλνκείηαη ζε έμη επί κέξνπο 

άμνλεο δξάζεο, εθ ησλ νπνίσλ ν πέκπηνο άμνλαο δξαζηεξηνπνηείηαη  ζηε Γηαρείξηζε & 

Φξνληίδα ηεο λόζνπ ηνπ αζζελνύο & ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. πσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά: 

Ο πέκπηνο άμνλαο απνζθνπεί ζηελ αλαθνύθηζε ησλ ζσκαηηθώλ, ςπρνινγηθώλ θαη 

πλεπκαηηθώλ πξνβιεκάησλ ηνπ αζζελή θαιύπηνληαο νιηζηηθά ηηο αλάγθεο ηνπ. Παξάιιεια, 

απνζθνπεί ζηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λόζνπ θαη κεηά ηελ 

απώιεηα. (Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν 2008-2012. ζ84).  

 

Ζ εθπιήξσζε ηνπ πέκπηνπ απηνχ άμνλα ππφθεηηαη ζηελ εθπιήξσζε επηά επί κέξνπο 

δξάζεσλ νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά ζηε ζπλέρεηα (Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα 

ηνλ Καξθίλν 2008-2012. ζ85-91):   

Γξάζε 1: Πξνζηαζία Αηνκηθψλ Γηθαησκάησλ Αζζελψλ 

Γξάζε 2: Γεκηνπξγία (κεηθηψλ) Ξελψλσλ Φηινμελίαο 

Γξάζε 3: Λεηηνπξγία Ηαηξείσλ Πφλνπ 

Γξάζε 4: Γεκηνπξγία Τπεξεζηψλ «θαη‟ νίθνλ λνζειείαο» 

Γξάζε 5: Ίδξπζε Μνλάδσλ Παξνρήο Αλαθνπθηζηηθήο- Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδα 

Γξάζε 6: Ίδξπζε θαη Λεηηνπξγία Ξελψλσλ Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο θαη Αλαθνπθηζηηθήο 

Αγσγήο Αζζελψλ Σειηθνχ ηαδίνπ (Hospices) 

Γξάζε 7: Έλαξμε Λεηηνπξγίαο Δηδηθνχ Κέληξνπ Απνζεξαπείαο Αζζελψλ κε Καξθίλν- 

Παηαλία Αηηηθήο 

Αλαιπηηθά νη δξάζεηο ηνπ άμνλα γηα ηε Γηαρείξηζε & Φξνληίδα ηεο λόζνπ ηνπ αζζελνύο & ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ κέηξσλ πινπνίεζεο, δηαηίζεληαη 

ζην ΠΑΡΑΣΖΜΑ. Σελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνζηφηαηα ησλ παξαπάλσ πνιηηηθψλ ζα 

επηρεηξήζνπκε λα εμεηάζνπκε κέζσ ηεο εκπεηξίαο ησλ άκεζα εκπιεθνκέλσλ, ζην εξεπλεηηθφ 

κέξνο απηήο ηεο κειέηεο.  
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Δπηζηξέθνληαο ζηα δηεζλή δξψκελα θαη θιείλνληαο απηήλ ηελ ελφηεηα, ππνγξακκίδνπκε πσο 

ην δήηεκα ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ πνιηηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ Παξεγνξεηηθή Φξνληίδα δελ 

αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ εγθαζίδξπζε θαη αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ αιιά 

θαη ζε πην ζηνρεπφκελα δεηήκαηα. Γχν εμ' απηψλ ησλ δεηεκάησλ, ε δηάζεζε ησλ νπνηνεηδψλ 

θαξκάθσλ θαη ε επζαλαζία, παξαηεξήζακε πσο απαζρφιεζαλ επαλεηιεκκέλσο ηε 

βηβιηνγξαθία. Λφγνο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα γίλεηαη ζε επφκελε ελφηεηα απηνχ ηνπ 

θεθαιαίνπ  

 

5.2. Αλζξώπηλν Γπλακηθό  

5.2.1. Γηεπηζηεκνληθή νκάδα (Multidisciplinary Team- MDT) 

Ζ ζπλεξγαζία θαη ε νκαδηθή πξνζέγγηζε ζηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο απνηέιεζε πάληνηε 

κείδνλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν  ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο θαη ηνπ Κηλήκαηνο ησλ 

χγρξνλψλ Hospices, εθ γελέζεσο ηνπ θιάδνπ. πσο είδακε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα νη 

απαξρέο ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο βαζίζηεθαλ ζηελ πλεπκαηηθή θαη λνζειεπηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ αζζελνχο, πνιχ πξηλ ηελ εηζρψξεζε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο. Ζ 

ηδηαηηεξφηεηά απηή ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο ζπλέβαιε ζηελ εμέιημε ηεο ζε έλα επξχ 

θάζκα  εηδηθνηήησλ, γλψζεο, δεμηνηήησλ, εκπεηξίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο (Crawford and 

Prince, 2003). 

Οη δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο πνπ ζηειερψλνπλ ζήκεξα ηηο ππεξεζίεο παξνρήο  

Παξεγνξεηηθήο/ Αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ 

λνζνθφκεο, γηαηξνχο,  θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, εζεινληέο, πλεπκαηηθνχο, ( ηεξείο ή 

επηζηήκνλεο εμεηδηθεπκέλνπο ζηελ πλεπκαηηθή θξνληίδα ηνπ αζζελνχο), ζεξαπεπηέο 

(θπζηνζεξαπεπηέο, εξγαζηνζεξαπεπηέο, ελαιιαθηηθνχο ζεξαπεπηέο, ινγνζεξαπεπηέο) , 

θαξκαθνπνηνχο, ςπρνιφγνπο θαζψο θαη πιεζψξα άιισλ ζπγγελψλ επηζηεκφλσλ θαη 

επαγγεικαηηψλ. Ζ δνκή θαη ε ζχλζεζε ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο θπζηθά δχλαηαη λα 

δηαθέξεη θαηά πνιχ κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ νξγαληζκψλ (Crawford and Prince, 2003). 

Ζ δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε απνηειεί εμ νξηζκνχ ζθνπφ ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο 

κέζσ ηεο νπνίαο επσθειείηαη φρη κφλν ν αζζελήο αιιά θαη νη θξνληηζηέο ηνπ θαζψο θαη νη 

ίδηνη νη επαγγεικαηίεο πγείαο. Σν ζπλνλζχιεπκα απηφ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ θξνληίδα ηνπ αζζελνχο γελλά πηζαλφο ην εξψηεκα ηνπ πνηφο είλαη εθείλνο πνπ ζα έρεη 

ηνλ ηειεπηαίν ιφγν ζηελ θξνληίδα ηνπ. Ζ απάληεζε είλαη, ν ίδηνο αζζελήο ν νπνίνο έρεη 

πξφζβαζε ζε  κία επξεία γθάκα ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε 
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ηεο αζζέλεηαο ηνπ. Σν φθεινο ηεο νηθνγέλεηαο (ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν "νηθνγέλεηα" κε ηελ 

επξεία έλλνηα) είλαη επίζεο αδηακθηζβήηεην θαζψο απνθηά πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο 

πηπρέο ηεο θξνληίδαο απφ εθείλεο ηνπ αζζελνχο, ζηνρεπφκελεο ζηηο δηθηέο ηνπ πνιχπινθεο 

θαη πνιχ ζπρλά επηηαθηηθέο αλάγθεο. Γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηέινο, ε ζπκκεηνρή ζε κία 

ηέηνηνπ είδνπο νκάδα απνηειεί κία κνλαδηθή επθαηξία δηεχξπλζεο γηα ηνπο δηθνχο ηνπο 

γλσζηηθνχο νξίδνληεο, αλαδεηψληαο ηαπηφρξνλα ηελ ππνζηήξημε απφ ηε δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε, εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, κε θνηλφ ζηφρν πάληνηε ηελ 

αλαθνχθηζε ηνπ αζζελνχο θαη ησλ θξνληηζηψλ ηνπ θαη ηελ επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ 

επηπέδνπ πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο θξνληίδαο ηνπ 

αζζελνχο.   

5.2.2. Δζεινληέο 

Οη εζεινληέο απνηεινχλ ην θνηλσληθφ θεθάιαην ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο. Ο ξφινο 

ηνπο απνδείρζεθε θνκβηθφο ζηελ αλάπηπμε θαη εμάπισζε ηνπ ζεζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

ελψ ε ζπκβνιή ηνπο απνηειεί ηνλ δείθηε ππνζηήξημεο ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηνπο 

αλζξψπνπο πνπ πιεζηάδνπλ ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο.  

Δθείλνη πνπ πξνζθέξνπλ εζεινληηθά ην έξγν ηνπο ζηηο ππεξεζίεο παξνρήο Παξεγνξεηηθήο 

Φξνληίδαο, είζηζηαη λα εκπιέθνληαη κε δηάθνξεο πηπρέο ηεο αλαιακβάλνληαο ξφινπο είηε 

άκεζα ζρεηηδφκελνπο κε ηελ θιηληθή θξνληίδα ηνπ αζζελνχο (πξνζσπηθή θξνληίδα, πξαθηηθή 

θξνληίδα ζην ζπίηη, ππφζηεξμε ζην πέλζνο) ε άιινπ είδνπο ππνζηήξημε (δηνηθεηηθή, 

ζπκκεηνρή ζηε ζπγθέληξσζε πφξσλ) (Martin- Moreno et al, 2008). Ο ξφινο ηνπο δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ αιιά επεθηείλεηαη ζηελ επηθνηλσλία ησλ 

ππεξεζηψλ κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Απνηεινχλ κέζν εθπαίδεπζεο ηεο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε 

ην ηη είλαη ε Παξεγνξεηηθή Φξνληίδα θαη ηη πξνζθέξεη, ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζηξαηνιφγεζε 

άιισλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο πνπ κπνξεί λα έρνπλ θάηη λα πξνζθέξνπλ  ελψ απνθηνχλ θαη νη 

ίδηνη ηνπο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, πξνζεγγίδνληαο ηαπηφρξνλα ην θαηλφκελν ηνπ ζαλάηνπ κε 

έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν.  

Πξνυπφζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο αιιά θαη αζθαινχο αμηνπνίεζεο ησλ εζεινληψλ ζην 

δίθηπν ησλ ππεξεζηψλ Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο απνηειεί ε πξνζεθηηθή επηινγή ηνπο, ε 

εθπαίδεπζε, ε επίβιεςε αιιά θαη ε πξαθηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ηνπο φπνπ 

θξίλεηαη αλαγθαίν (Martin- Moreno et al, 2008).  

Οθείινπκε ηέινο λα ζεκεηψζνπκε πσο αλ θαη αλεπηπγκέλνο ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε θαη 

εηδηθά ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ν ζεζκφο ηνπ εζεινληηζκνχ δελ είλαη εμίζνπ δηαδεδνκέλνο 
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ζηελ Αλαηνιηθή θαη Νφηηα  Δπξψπε γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη πξφθιεζε ηφζν ζηε 

δηάδνζε φζν θαη ηε ζηειέρσζε θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ. 

 

5.2.3. Δθπαίδεπζε 

Αμηνζεκείσηε πξφνδνο έρεη ζεκεησζεί ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα ζηελ επηζηήκε ηεο 

Αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο θαη Αλαθνπθηζηηθήο Ηαηξηθήο. Πεξηζζφηεξα απφ 12 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θεληξηθφ δήηεκα ηελ Παξεγνξεηηθή θαη Αλαθνπθηζηηθή 

Φξνληίδα βξίζθνληαη ζήκεξα ζε θπθινθνξία ζε ζπλδπαζκφ κε έλαλ νινέλα απμαλφκελν 

φγθν βηβιηνγξαθίαο θαη δηαδηθηπαθψλ πεγψλ. ε αληηδηαζηνιή κε ηα παξαπάλσ, ε 

ζεκαληηθή πιεηνςεθία ησλ ππεξεζηψλ παξέρεηαη απφ κε εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο, κε ειάρηζηε έσο θαη θακία εθπαίδεπζε επάλσ ζηηο βαζηθέο αξρέο θαη πξαθηηθέο ηεο 

Παξεγνξεηηθήο θαη Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο (WPCA, 2014). 

Ζ ειιηπήο εθπαίδεπζε απνηειεί θεληξηθφ δήηεκα ελαζρφιεζεο ηεο επηζηεκνληθήο 

βηβιηνγξαθίαο ζηελ Δπξψπε, ελψ ζεκαληηθή κεξίδα ηεο επηζηεκνληθήο αξζξνγξαθίαο θάλεη 

ιφγν γηα πηζηνπνίεζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ. Ζ παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε 

δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ηνπιάρηζηνλ γηα ρψξεο φπνπ 

ε Παξεγνξεηηθή Φξνληίδα εκθαλίδεηαη πην αλεπηπγκέλε κε ηε Γεξκαλία, ηελ Ηξιαλδία, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηε Ννξβεγία λα πξσηνζηαηνχλ ζε απηφ ην θνκκάηη  (EAPC, 2008). 

Ζ εηδηθφηεηα ηεο Παξεγνξεηηθήο Ηαηξηθήο, έρεη σο αληηθείκελν ηνλ αζζελή κε θάπνηα 

ζνβαξή αζζέλεηα πνπ πεξηνξίδεη ην πξνζδφθηκν ηεο επηβίσζήο ηνπ θαη ζηνρεχεη ζηελ 

αλαθνχθηζε ηνπ αζζελνχο απφ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο γηα 

ηνλ ίδην θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Ο έιεγρνο ηνπ πφλνπ απνηειεί θεληξηθφ δήηεκα ελψ ππφςε 

ιακβάλεηαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο. Γηα ηελ Δπξψπε, ε 

εηδηθφηεηα πξνζθέξεηαη απηνδχλακε κφλν ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηελ Ηξιαλδία ελψ ζε 

πνιιά άιια θξάηε πξνζθέξεηαη ζαλ ππνεηδηθφηεηα.  

ην θνκκάηη ηεο λνζειεπηηθήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηζηνξηθή ζεκαζία ηνπ θιάδνπ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο Παξεγνξεηηθήο  Φξνληίδαο θαζψο θαη ηε ζεκαληηθή εμέιημε ζηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ λνζειεπηηθνχ ζψκαηνο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηνπιάρηζηνλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε, 

κπνξνχκε λα πνχκε πσο δπζηπρψο ε εμεηδίθεπζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ 

Δπξψπε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν δελ αλαπηχρζεθε ζεκαληηθά έμσ απφ ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ηελ Ηξιαλδία (Martin- Moreno et al, 2008). Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην,  φπνπ ε 

εθπαίδεπζε είλαη δηαζέζηκε ην λνζειεπηηθφ ζψκα έρεη ηε δπλαηφηεηα εμεηδίθεπζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο σο Palliative Care Clinical Care Specialist θαη Advanced Nurse Practitioner. 
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Αμηνζεκείσην είλαη σζηφζν πσο αθφκε θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ε πιεηνςεθία ηεο 

θξνληίδαο δελ παξέρεηαη απφ άξηηα εθπαηδεπκέλνπο επαγγεικαηίεο.   

Ζ EAPC πξνηείλεη κία ζεηξά θαηεπζπληήξησλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ Δπξψπε, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη ην εμεηδηθεπκέλν 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ νθείιεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί επηηπρψο ζε 5 ηνκείο 

εμάζθεζεο: ηνλ αζζελή, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ νκάδα, ηελ θνηλσληθή πηπρή ηεο θξνληίδαο θαη 

ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην ζχζηεκα πγείαο. ε επφκελν επίπεδν εμεηδίθεπζεο, πεξεηαίξσ 

εθπαίδεπζε ζα είλαη ζε ζέζε λα εκβαζχλεη ηηο γλψζεηο ηνπ λνζειεπηή ζε ζεσξεηηθά θαη 

θιηληθά δεηήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο (Martin- Moreno et al, 2008).  

Πην ζπγθεθξηκέλα ε EAPC πξνηείλεη ηξία ζηάδηα ζηε δηαδηθαζία ηεο εμεηδίθεπζεο (WPCA, 

2014): 

1. Βαζηθή εθπαίδεπζε ζηηο αξρέο ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο γηα φινπο ηνπο 

Δπαγγεικαηίεο 

2. Δθπαίδεπζε κεζαίνπ επηπέδνπ γηα εθείλνπο πνπ έξρνληαη ζε θαζεκεξλή επαθή κε 

αζζελείο ησλ νπνίσλ ε δσή απεηιείηαη απφ θάπνηα αζζέλεηα 

3. Δμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ζηελ Παξεγνξεηηθή Φξνληίδα, γηα εθείλνπο πνπ 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ αζζελείο πεξηζζφηεξεο αλάγθεο θαη πηφ πνιχπινθα 

ζπκπηψκαηα 

εκεηψλεηαη ηέινο, πσο ε εθπαίδεπζε απνηειεί ππιψλα ζηελ αλάπηπμε θαη παξνρή 

ππεξεζηψλ Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο θαη επεθηείλεηαη πέξα απφ ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ 

ζψκα ζε φιν ην θάζκα ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εζεινληψλ. Πξνηείλεηαη δε πσο ε εθπαίδεπζε ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Παξεγνξεηηθήο 

Φξνληίδαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φινπ ηνπ θάζκαηνο ησλ 

ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ, δηαζθαιίδνληαο καθξνρξφληα ηφζν ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο φζν 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ. 

 

5.3. Δκπόδηα θαη Πξνθιήζεηο 

Ζ αλάπηπμε ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο αλά ηελ Δπξψπε θαη ηνλ θφζκν αθνινπζεί ην 

Μνληέιν Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ ΠΟΤ ζχκθσλα κε ην νπνίν έκθαζε δίλεηαη ζηελ πνιηηηθή, 

ηελ εθπαίδεπζε, ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ θαξκάθσλ θαη ηελ εθαξκνγή. Δίλαη παξαδεθηφ 

σζηφζν πσο ζεκαληηθά εκπφδηα ππεηζέξρνληαη πνιιέο θνξέο ζηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ 

ζπζηαηηθψλ  (WPCA, 2008). Γχν ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο εμεηάζακε ήδε ζ' 

απηφ ην θεθάιαην απνηεινχλ νη πνιηηηθέο θαη ε εθπαίδεπζε ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα 
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αζρνιεζνχκε κε ηε ρξεκαηνδφηεζε θαζψο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ θαξκάθσλ, σο 

ζεκαληηθά δεηήκαηα θαη θνξείο πξνθιήζεσλ ζηνλ ρψξν ηεο Παξεγνξεηηθή Φξνληίδαο, ζε 

δηεζλέο επίπεδν.  

5.3.1. Υξεκαηνδόηεζε 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ παξνρήο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο αλά ηελ Δπξψπε, 

αληαλαθιά ηηο ζεκαληηθέο δηαβαζκίζεηο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη 

δηαθνξνπνηείηαη αλαιφγσο. Κνηλή ζπληζηψζα απνηειεί ην γεγνλφο πσο ε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ ππεξεζηψλ Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο είλαη παγθνζκίσο πεξηνξηζκέλε (WPCA, 2014) 

θαη ζπγθαηαιέγεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πξνθιήζεσλ, απφ ηελ 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία.  

ηε πεξίπησζε πνπ ην θξάηνο εκπιέθεηαη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ, απηφ 

επηηπγράλεηαη θπξίσο κέζσ ηεο γεληθήο θνξνινγίαο, απφ ηελ νπνία είζηζηαη θαη λα 

ρξεκαηνδνηνχληαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα εζληθά ζπζηήκαηα πγείαο ησλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε εκπιέθεηαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε, ηφηε 

δχλαηαη λα ππάξμνπλ ζσκαηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ εληφο ησλ 

θξαηψλ. Ζ βηβιηνγξαθία πάλησο ππνζηεξίδεη πσο ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ 

Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο απέθεξε κία ζεηηθή ζρέζε θφζηνπο- απνδνηηθφηεηαο (cost- 

effectiveness)(WPCA, 2014). Τπνζηεξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα πσο ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ 

αζζελψλ γηα πξφζβαζε ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηε θξνληίδα αιιά εμνηθνλνκεί θεθάιαην γηα ην 

θξάηνο, θπξίσο κέζσ ηεο απνθπγήο ησλ έθηαθησλ εηζαγσγψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα 

(EAPC, 2008). Αλαθέξεηαη δε πσο ε πνηφηεηα ησλ παξερφλησλ ππεξεζηψλ αμηνινγήζεθε σο 

ίζε ή θαη σο πνιχ πςειφηεξε (WPCA, 2014). εκεηψλεηαη επίζεο, πσο αθφκε θαη ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην φπνπ ε Παξεγνξεηηθή Φξνληίδα αμηνινγείηαη σο ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε, 

ε ζπλεηζθνξά ηνπ θξάηνπο ζηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ δελ μεπεξλά ν 23%, κε 

ηελ Παηδηθή Παξεγνξεηηθή λα ιακβάλεη πνιχ ιηγφηεξα.  

ε αληηδηαζηνιή κε ην παξαπάλσ, νη εζεινληηθέο θαη θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο έρνπλ ηνλ 

πιένλ θνκβηθφ ξφιν ζηε ρξεκαηνδφηεζε, αλάπηπμε θαη εμάπισζε ησλ ππεξεζηψλ 

Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ππνζηήξημε αθνξά ηε ζπγθέληξσζε 

πφξσλ γηα ηελ ίδξπζε ησλ ππεξεζηψλ ελψ ζε άιιεο ε βησζηκφηεηά ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ 

ζπλεηζθνξά θαη ην έξγν ηνπο. Δζεινληηθέο θαη θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο έρνπλ πνιχ ζπρλά 

ζξεζθεπηηθέο θαηαβνιέο θαη ε ζπγθέληξσζε πψξσλ απνηειεί έλα κείγκα ζπλεηζθνξάο 
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έηεξσλ θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ, επθαηάζηαησλ ηδησηψλ, δηαθήκηζεο θαη ηνπηθψλ 

δξάζεσλ γηα ηε ζπιινγή ρξεκάησλ ή θιεξνδνηεκάησλ (Martin- Moreno et al, 2008). 

Πνιχ ζπαληφηεξα εκθαλίδεηαη ε πεξίπησζε ησλ ππεξεζηψλ Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ νπνίσλ επηβαξχλεη ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε 

ρξεκαηνδφηεζε είλαη ζπλήζσο ζπλδπαζηηθή ελψ επάισηεο νηθνλνκηθέο νκάδεο απνθιείνληαη 

ελ κέξε ή εμνινθιήξνπ απφ ηε ζπλεηζθνξά. ηελ πξάμε ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ 

Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο θαίλεηαη λα απνηειεί έλα ζπλνλζχιεπκα ησλ παξαπάλσ κέζσλ 

ελψ ε εμηζνξξφπεζε ηνπο θαίλεηαη λα απνηειεί ζηφρν ησλ Δπξσπατθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ  ππεξεζηψλ δηεζλψο.  

 

5.3.2. Οπνηνεηδή Καη Διεγρόκελα Αλαιγεηηθά 

Αθφκε έλα ακθηιεγφκελν θαη πνιπζπδεηεκέλν δήηεκα απνηειεί ε λνκνζεζία γηα ηε δηάζεζε 

νπνηνεηδψλ θαξκάθσλ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εηδηθψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

ρψξν ππνζηεξίδεη ηελ ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζπληήξηεο ηνπ ΠΟΤ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

πξφζβαζε νθείιεη λα εμαζθαιίδεηαη γηα θείλνπο πνπ ππνθέξνπλ απφ ηνλ πφλν. Οη εζληθέο 

λνκνζεζίεο σζηφζν ζπγθξνχνληαη πνιχ ζπρλά κε ηε γξακκή απηή ηνπ ΠΟΤ, ζέηνληαο 

πεξηνξηζκνχο ζην πνηφο κπνξεί λα ιάβεη θαη πνηφο κπνξεί λα δηαζέζεη ηα νπνηνεηδή. 

Γξαθεηνθξαηηθνί παξάγνληεο εληζρχνπλ ηελ ήδε ππάξρνπζα δπζρέξεηα, πξνζζέηνληαο 

επηπιένλ  δεηήκαηα φπσο ε πνζφηεηα ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ θαη νη εηδηθέο 

αδεηνδνηήζεηο ζηνπο επαγγεικαηίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπληαγνγξάθεζε  (Martin- Moreno 

et al, 2008).  

Έλα ζπλεξγαηηθφ δίθηπν κεηαμχ ηνπ ΠΟΤ, ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξίαο Παξεγνξεηηθήο 

Φξνληίδαο (EAPC) θαη ηνπ Γηεζλνχο Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Φξνληίδα ζην   Σέινο ηεο 

Εσήο (International Observatory for End of Life Care) ζπλάρζεθε ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε 

κε ηνλ ηίηιν "Πξφζβαζε ζε Οπνηνεηδή Φάξκαθα ζηελ Δπξψπε"  (Access to Opioid 

Medications in Europe) μεθηλψληαο απφ 12 Δπξσπατθέο ρψξεο θαη ζηνρεχνληαο ζηελ 

ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ζε απηφ ην δήηεκα.  

 

5.3.3. Σν Εήηεκα Σεο Δπζαλαζίαο 

Έλα απφ ηα πιένλ πνιπζπδεηεκέλα θαη ακθηιεγφκελα δεηήκαηα ζην ρψξν ηεο πγείαο 

(θπξίσο κεηά ηε λνκηκνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ Οιιαλδία θαη ην Βέιγην) θαη πνιχ 

ζπρλά ζπλπθαζκέλν κε ηνλ ρψξν ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο απνηειεί απηφ ηεο 

επζαλαζίαο, ηαπηηδφκελν- θπξίσο απφ ηα ΜΜΔ- κε ηελ έλλνηα ηνπ "αμηνπξεπνχο ζαλάηνπ" 
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(dying with dignity). εκαληηθφο φγθνο ηεο επηζηεκνληθήο αξζξνγξαθίαο έρεη αθηεξσζεί 

ζηνλ δηαρσξηζκφ ηεο επζαλαζίαο θαζψο θαη ηεο ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελεο απηνθηνλίαο απφ 

ην επηζηεκνληθφ πεδίν δξάζεο ηεο Παξεγνξεηηθήο θαη Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο, φπσο 

θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο (Ζ Π.Φ. ζέβεηαη ηε δσή θαη ζεσξεί ηνλ ζάλαην 

θπζηνινγηθή δηαδηθαζία.  Γελ επηηαρύλεη νύηε αλαβάιιεη ηνλ ζάλαην.). Καηλνχξηεο πξαθηηθέο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε εληνιή "Με Καξδηνπλεπκνληθήο Αλαλήςεσο" (Do Not Attempt 

Cardiopulmonary Resuscitation- DNAR) θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ αζζελνχο λα αξλεζεί 

κνξθέο ζεξαπείαο φπσο ε γαζηξνζηνκία (ζίηηζε κε ζσιελάθη) θαη ε κεραληθή ππνζηήξημε 

θαζψο θαη ε ιαλζαζκέλε αληίιεςε ηνπ φξνπ "θαηαζηνιή ηειηθνχ ζηαδίνπ" (ελλνψληαο ηελ 

θαηαζηνιή ηνπ αζζελνχο πνπ βξίζθεηαη ζε ηειηθφ ζηάδην θαη φρη ηελ θαηαζηνιή πνπ ζα 

νδεγήζεη ηνλ αζζελή ζην ηειηθφ ζηάδην) ζπλέβαιαλ ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. (Martin- 

Moreno et al, 2008).  

Ζ Δπξσπατθή Δηαηξία Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο (EAPC), έρεη δηαρσξίζεη επαλεηιεκκέλσο 

ηελ Παξεγνξεηηθή θαη Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα απφ ηελ πξαθηηθή ηεο επζαλαζίαο. 

Τπνγξακκίδεη πσο ν "αμηνπξεπήο ζάλαηνο", παξά ην γεγνλφο πσο πνιχ ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηαη σο επθεκηζκφο γηα ηελ πξαθηηθή ηεο επζαλαζίαο, απνηειεί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κία αξθεηά πην πνιχπινθε δηαδηθαζία θαη ιακβάλεη ππφςε κία ζεηξά 

πξνυπνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη: 

1. Ζ πιήξεο ελεκέξσζε ηνπ αζζελνχο, εθφζνλ ην επηζπκεί, ζε ζρέζε κε ηελ δηάγλσζε, 

ηελ πξφγλσζε θαη ηε πηζαλή ζεξαπεπηηθή κέζνδν πνπ ηνπ πξνηείλεηαη 

2. Ζ ιήςε, εθφζνλ ην επηζπκεί, ζεξαπεπηηθήο ή Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο, ε νπνία 

κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πγεία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ 

3. Ζ άξλεζε, εθφζνλ ην επηζπκεί, θάζε κνξθήο ζεξαπείαο 

4. Ζ ιήςε, εθφζνλ ην επηζπκεί, ςπρνινγηθήο, πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

5. Ζ ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο ζηελ δηαδηθαζία εμέιημε ηεο 

αζζέλεηαο θαη ηνπ ζαλάηνπ κε ηελ ηαπηφρξνλε ιήςε ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, φπνπ 

θξίλεηαη θαηάιιειε  

6. Ζ επηινγή απφ ηνλ αζζελή, εθφζνλ ν ίδηνο ην επηζπκεί,  ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ 

ηνπ ζαλάηνπ 

Ζ παξαβίαζε ή παξάιεςε θαζεκίαο απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, αθπξψλεη ην 

ελδερφκελν ελφο αμηνπξεπνχο ζαλάηνπ. Σα πξψηα πέληε ζηνηρεία επίθεηληαη ζηηο ππεξεζίεο 

Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο ελψ ην έθην μεθεχγεη απφ ηα φξηα απηήο θαη ηπγράλεη 

ζπζηεκαηηθήο θαη ζζελαξήο ππνζηήξημεο ή απφξξηςεο απφ δηαθνξεηηθνχο ζπγγξαθείο. Ζ 
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επηηάρπλζε ηνπ ζαλάηνπ είλαη έλα δήηεκα πνπ θάπνηεο θνξέο αλαθέξεηαη από ηνπο αζζελείο 

ζηηο ππεξεζίεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο θαη είλαη ππνρξέσζή καο λα αθηεξώζνπκε ρξόλν 

πξνθεηκέλνπ λα εμεξεπλήζνπκε ηελ αγσλία πνπ ππόθεηηαη πίζσ από απηήλ ηελ αλάγθε ηνπ 

αζζελνύο θαη λα πξνζθέξνπκε ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζηελ θξνληίδα θαη αληηκεηώπηζε ηεο 

αζζέλεηαο (Rilay, George and Finlay, 2009). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: Υαξηνγξάθεζε 

6.1. Δπξώπε 

Σν 2003, ε Δπξσπατθή Δηαηξία Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο (EAPC) ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Dr 

Carlos Centeno, πξαγκαηνπνηεί ην εγρείξεκα ηεο ραξηνγξάθεζεο ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ 

Παξεγνξεηηθή Φξνληίδαο ζηελ Δπξψπε, κε ην ηίηιν EAPC Task Force on the Development 

of Palliative Care in Europe. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δξάζεο ήηαλ ε ζπγθέληξσζε ζηνηρεηψλ 

απφ 43 θξάηε κέιε ηεο    EAPC  θαη ε ζχληαμε ηνπ Άηιαληα Παξεγνξεηήο Φξνληίδαο ζηελ 

Δπξψπε (EAPC Atlas of Palliative Care in Europe), ν νπνίνο δεκνζηεχηεθε  γηα πξψηε θνξά 

ην 2007. To 2013 ε EAPC δεκνζηεπεη ηε δεχηεξε θαη αλαλεσκέλε έθδνζε ηνπ Άηιαληα κε 

ηίηιν "Atlas of Palliative Care in Europe 2013", ζπγθεληξψλνληαο ζηνηρεία απφ 46 ρψξεο 

απηή ηε θνξά. 

Δλδεηθηηθά απνζπάζκαηα θαη απφ ηηο δχν απηέο κειέηεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα 

θαηαδεηθλχνληαο κία γεληθφηεξε εηθφλα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ Παξεγνξεηηθήο 

Φξνληίδαο δηεζλψο αλά ηελ Δπξψπε.  

 

 

 

Δηθόλα 1  

Απεηθόληζε  αξηζκνύ ππεξεζηώλ παξνρήο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο ζηελ Δπξώπε 

Πεγή: Centeno, C. et al. "EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2013 - Full Edition" Milano: EAPC 

(European Association for Palliative Care), 2013. pp.23 
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Δηθόλα 2 

Απεηθόληζε  αλαινγίαο ππεξεζηώλ παξνρήο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο ζηελ Δπξώπε ζε ζρέζε κε ηνλ 

πιεζπζκό 

Πεγή: Centeno, C. et al. "EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2013 - Full Edition" Milano: EAPC 

(European Association for Palliative Care), 2013. pp.24 

Δηθόλα 3 

Απεηθόληζε  παξνρήο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο ζηελ Δπξώπε ζε ζρέζε ηνλ ηύπν ηνλ ππεξεζηώλ  
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Πεγή: Centeno, C. et al. "EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2013 - Full Edition" Milano: EAPC 

(European Association for Palliative Care), 2013. pp.25 

6.1.1. Γπηηθή Δπξώπε 

Αμηνζεκείσηνο αξηζκφο βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ επηβεβαηψλεη ηε ζπκβνιή ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ ζηελ εγθαζίδξπζε θαη εμάπισζε ησλ ππεξεζηψλ Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο, 

φπσο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε θαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ήδε εθζέζεη ζε 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ 2007 αλαθέξεηαη 

ελδεηθηηθά πσο ε Παξεγνξεηηθή Φξνληίδα ηπγράλεη πιένλ απμαλφκελεο αλαγλψξηζεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ Πνιηηηθψλ, θεξδίδνληαο ζηαδηαθά έδαθνο  απφ ην ρψξν ησλ αλεμάξηεησλ 

θηιαλζξσπηθψλ νξγαλψζεσλ ζε θεληξηθφ ζηνηρείν παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

θνηλσληθήο θξνληίδαο (Seymour, Clark and Marples, 2002). Ζ έθζεζε ηνπ 2013 θαηαδεηθλχεη 

308 νκάδεο Παξεγνξεηηθήο ηήξημεο  ζε λνζνθνκεία, 337 ππεξεζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζην ζπίηη, 31 λνζνθνκεηαθνχο ζαιάκνπο ζε αληηζηνηρία κε ζπλνιηθά 248 θιίλεο 

πξννξηζκέλεο γηα αζζελείο κε αλάγθε γηα ππεξεζίεο παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο, 189 κνλάδεο 

Hospices πξνζθέξνληαο ζην ζχλνιφ ηνπο πεξί ηηο 2,908 θιίλεο θαη 272 θέληξα εκεξήζηαο 

θξνληίδαο.  

ηελ Κύπξν, νη ππεξεζίεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο παξέρνληαη κέζσ κνλάδσλ Hospices, 

νγθνινγηθέο κνλάδεο, νκάδεο θξνληίδαο ζην ζπίηη θαζψο θαη ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο, 

ζπκθψλα κε ηελ έθζεζε ηνπ 2007. Λεηηνπξγεί κία κνλάδα Hospice ζηελ Λεπθσζία, ε νπνία 

ηδξχζεθε ην 1976 απφ ηελ θππξηαθή έλσζεο θαηά ηνπ θαξθίλνπ θαη πξνζθέξεη ππεξεζίεο 

θξνληίδαο ζην ζπίηη ζε έλα επξχ θάζκα πεξηνρψλ. Σα ζηνηρεία ηνπ 2013 παξνπζηάδνπλ 2 

νκάδεο θξνληίδαο ζην ζπίηη θαη 9 θέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 1 

Hospice πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ.  

Γηα ηε Γαιιία θνκβηθφ ζεκείν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ απνηέιεζε ε ζπκπεξίιεςε ησλ 

ππεξεζηψλ παξνρήο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο ζην ζπίηη ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο απφ ην 2000, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξψηε έθζεζε ηεο EAPC. Ζ αλαλεσκέλε 

έθζεζε παξνπζηάδεη 260-235  λνζνθνκεηαθέο νκάδεο ππνζηήξημεο,  118-124 νκάδεο 

θξνληίδαο ζην ζπίηη θαζψο θαη 107 κε 114 νκάδεο ελδνλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο 

παξέρνληαο πεξί ηηο  1,176 - 1,300 θιίλεο. 

ηε Γεξκαλία ε πξψηε κνλάδα Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο ηδξχζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην 

ηεο Κνινλίαο ην 1983, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ραξηνγξάθεζε ηνπ 2003, πξνζζέηνληαο πσο 

έθηνηε ε Παξεγνξεηηθή Φξνληίδα ζπλερίδεη λα εμαπιψλεηαη κε αξγνχο αιιά ζηαζεξνχο 

ξπζκνχο. Σν 2013 ε Γεξκαλία έρεη λα επηδείμεη  1224 εζεινληηθέο νκάδεο Παξεγνξεηηθήο 

Τπνζηήξημεο, 180 νκάδεο ππνζηήξημεο ζην ζπίηη, 241 λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο κε αληηζηνηρία 
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1843 θιηλψλ πξννξηζκέλεο γηα αζζελείο πνπ ρξήδνπλ ππεξεζηψλ Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο 

θαη 179 Hospices κε 1729 θιίλεο αληηζηνίρσο. 

ηελ Ηηαιία, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο πξψηεο έθζεζεο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 200 

ιεηηνπξγνχζαλ 129 ππεξεζίεο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην Γεκφζην χζηεκα Τγείαο θαη  8 

ηδησηηθέο. Ζ αλαλεσκέλε έθζεζε παξνπζηάδεη 312 νκάδεο ππνζηήξημεο ζην ζπίηη θαη 175 

Hospices  κε αληηζηνηρία 1991 θιηλψλ.  

ηελ Διιάδα, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ππνζηεξίδεη ε Γξ Κπξηαθή Μπζηαθίδνπ, ππέπζπλε ηεο 

Μνλάδα Αλαθνπθηζηηθήο Αγσγήο Αξεηαηείνπ Ννζνθνκείνπ θαη θαζεγήηξηα ηεο Ηαηξηθήο 

ρνιήο ηνπ ΔΚΠΑ ζηελ πξψηε έθζεζε ηνπ 2007, ε Παξεγνξεηηθή θαη Αλαθνπθηζηηθή 

Φξνληίδα ζηελ Διιάδα είλαη δηαζέζηκε άιια όρη νξγαλσκέλε (Mystakidou, 2008). Ζ παξνρή 

ππεξεζηψλ θξνληίδαο απφ εμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο δελ είλαη ζεζκνζεηεκέλε θαη 95% ησλ 

ππεξεζηψλ παξέρεηαη ηα ηαηξεία πφλνπ ησλ ηκεκάησλ αλαηζζεζηνινγίαο θαη ηνλ 

νγθνινγηθψλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ. Γελ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα θιηλψλ πξννξηζκέλε 

απνθιεηζηηθά γηα αζζελείο κε αλάγθεο γηα ππεξεζίεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο θαη ηα 

δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλα.  Μηθξφο αξηζκφο κε 

Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ εκπιέθεηαη ζηελ πξνψζεζε κε ηελ εζεινληηθή παξνρή 

ππεξεζηψλ. Σα ζηνηρεία ηνπ 2013 παξνπζηάδνπλ 2 θέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο,  κία νκάδα 

ππνζηήξημεο ζε λνζνθνκείν, κία νκάδα ππνζηήξημεο ζην ζπίηη θαη κία νκάδα ε ππνζηήξημεο 

ε νπνία εμνινθιήξνπ εζεινληηθά.  

 

6.1.2. Αλαηνιηθή Δπξώπε θαη Κνηλνπνιηηεία Αλεμάξηεησλ Κξαηώλ 

ηελ Αιβαλία,  πξψηε ππεξεζία παξνρήο Παξεγνξεηηθήο ππνζηήξημεο θαη νίθνλ, 

ρξνλνινγείηαη απφ 1993 ζηα Σίξαλα. Έλα δεχηεξν θέληξν εγθαηληάδεηαη ην 1996 θαη ηελ 

πεξίνδν ηνπ 2002, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ραξηνγξάθεζε ηνπ 2007,  ππνινγίδεηαη πσο νη 

ππεξεζίεο απηέο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο 800,000 αλζξψπσλ. Σα ζηνηρεία ηνπ 2013 

θάλνπλ ιφγν γηα 2-6 νκάδεο ππνζηήξημεο ζην ζπίηη  θαη 1-5 κε εμεηδηθεπκέλεο νκάδεο 

ππνζηήξημεο γεληθά.  

Σν ηέινο ηνπ 1998 ε Οπγγαξία έρεη 7 Hospices θαη φπσο 12 νκάδεο ππνζηήξημεο ζην ζπίηη 

θαη έλα θέληξν εκέξαο. Σα Hospices ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ησλ λνζνθνκείσλ ελψ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο νη νκάδεο ππνζηήξημεο ζην ζπίηη ρξεκαηνδνηνχληαη ελ κέξε απφ ην Δζληθφ 

χζηεκα Τγείαο. ηελ αλαλεσκέλε έθζεζε ηνπ 2013 παξνπζηάδνληαη 3 νκάδεο 

λνζνθνκεηαθήο ππνζηήξημεο, 69 νκάδεο ππνζηήξημεο ζην ζπίηη, 10 ελδνλνζνθνκεηαθήο 
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κνλάδεο παξέρνληαο 162 θιίλεο ζε αζζελείο πνπ ρξήδνπλ Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο, δχν 

εμσηεξηθέο κνλάδεο λνζειείαο, 1 Hospice κε 10 θιίλεο θαη 2 θέληξα εκέξαο.  

Ζ Πνισλία μερσξίδεη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο γηα ηε πνξεία ηεο ζηελ θαηεχζπλζε 

ηεο αλάπηπμεο ππεξεζηψλ Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο ,ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Πνιιά 

Hospices ζε φιν ην εχξνο ηεο ρψξαο ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ελψ ην 1999 ε Αλαθνπθηζηηθή 

Ηαηξηθή αλαγλσξίζηεθε σο ηαηξηθή εηδηθφηεηα. ήκεξα  δηαζέηεη έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ 

κε 87 εζεινληηθέο νκάδεο, 321 νκάδεο θξνληίδαο ζην ζπίηη θαη 137 Hospices, ελδεηθηηθά.  

Ζ Ρσζία ην 2007 δελ είλαη ζε ζέζε λα δειψζεη αθξηβή αξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ 

Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο πνπ πξνζθέξνληαη ζηε ρψξα, ππνζηεξίδεηαη σζηφζν πσο 22 

θέληξα ιεηηνπξγνχλ, θπξίσο ππφ ηελ επνπηεία ησλ λνζνθνκείσλ κε ζηφρν ηελ νξγάλσζε θαη 

πξνψζεζε ησλ απηνχ ηνπ είδνπο ησλ ππεξεζηψλ.  Ζ αλαλεσκέλε έθζεζε ηνπ 2013 έξρεηαη 

λα παξνπζηάζεη πεξηζζφηεξν αθξηβή ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα νπνία ζηε ρψξα εδξεχνπλ 9 

λνζνθνκεηαθέο πηέξπγεο κε 175 θιίλεο γηα παξνρή Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο, 30 

λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο πξνζθέξνληαο 789 θιίλεο  θαη 23 Hospices  κε 799 θιίλεο ζην 

ζχλνιν ηνπο.  

 

ηαρπνινγψληαο, αλαγλσξίδνπκε πσο ε εηεξνγέλεηα ζηελ αλάπηπμε θαη παξνρή ππεξεζηψλ 

αλά ηελ Δπξψπε είλαη δηάρπηε θαη θαηαθαλήο, φπσο έρνπκε ήδε δηαπηζηψζεη απφ ηελ 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Τπελζπκίδνπκε πσο πη 

παξαπάλσ αλαθνξά δελ απνηεινχλ παξά έλα ελδεηθηηθφ θαη ζπλδπαζηηθφ απφζπαζκα ηεο 

ραξηνγξάθεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ EAPC ην 2007 θαη 2013, ε νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία απφ  έλα ζχλνιν απφ 43 θαη 46 ρσξψλ αληίζηνηρα.   

 

6.2. ΖΠΑ 

Καζ' φιε ηελ έθηαζε ηεο παξνχζαο κειέηεο έσο θαη ηψξα, επηιέμακε ζπλεηδεηά λα 

παξακείλνπκε εληφο ησλ επξσπατθψλ ζπλφξσλ θαζψο ε αλάπηπμε θαη ε παξνρή φπσο θαη ε 

εθπαίδεπζεο θαη δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο είλαη παξαδεθηφ πσο 

δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά εθηφο ηεο Δπξψπεο θαη ε εκβάζπλζε ζηε θχζε απηψλ ησλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπκπεξαζεί ζηελ έθηαζε απηήο ηεο εξγαζίαο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο ραξηνγξάθεζεο σζηφζν, κία ζχληνκε αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ππεξεζηψλ εθηφο ηεο Δπξψπεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ επηθξάηεηα ησλ ΖΠΑ, ζα κπνξνχζε 

λα απνδεηρζεί ελδηαθέξνπζα θαη άμηα ζρνιηαζκνχ.   
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χκθσλα κε ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ γηα ηα Hospices θαη ηεο Παξεγνξεηηθή Φξνληίδα 

(National Hospice and Palliative Care Organization, 2013), ππνινγίδεηαη πσο ην 2012 1,5 κε 

1,6 εθαηνκκχξηα αζζελείο έιαβαλ ππεξεζίεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο, κφλν κέζσ ησλ 

Hospices. Τπνινγίδεηαη ζπγθεθξηκέλα πσο ηελ ίδηα ρξνληά ηα Hospices θηινμέλεζαλ 

1,113,000 ζαλάηνπο αζζελψλ. Καηαδεηθλχεηαη σζηφζν πσο ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ 

ππεξεζηψλ Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο θξνληίζηεθε ζην ζπίηη, ζε πνζνζηφ 66%.  

Σν θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ηνπο  ιακβάλεη σο επί ην πιείζηνλ κία εθ ησλ παξαθάησ κνξθψλ: 

 Με θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο 

 Ηδησηηθά ηδξχκαηα θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

 Κξαηηθά/ ηνπηθά ηδξχκαηα 

Τπνινγίδεηαη πσο ην 2012 ιεηηνχξγεζαλ ζπλνιηθά 5,500 πξνγξάκκαηα Παξεγνξεηηθήο 

Φξνληίδαο ζηηο 50 Πνιηηείεο, ηελ Κνινκβία, ην Πνπέξην Ρίθν, ην Γθνπάκ θαη ηηο Παξζέλνπο 

Νήζνπο ηεο Ακεξηθήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

πλνπηηθή Αλαθεθαιαίσζε Θεσξεηηθνύ Πιαηζίνπ 

θνπφο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο παξνχζεο κειέηεο ήηαλ ε θαηαγξαθή θαη 

ζρνιηαζκφο ησλ (ίζσο) θπξηφηεξσλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ θιάδνπ ηεο Παξεγνξεηηθήο 

θαη Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο, πάληνηε βαζηδφκελνη ζηελ αλαζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο 

επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο.  

Ξεθηλήζακε αλαδεηψληαο ηε ζεκαζία ηεο έλλνηαο " έλαο θαιφο ζάλαηνο", κε ηελ 

ειπίδα πσο απηή ε ηφζν εμνξηζκνχ αληηθαηηθή έλλνηα είλαη δπλαηφλ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, λα νξίδεηαη θαη λα είλαη επηηεχμηκε. Ζ αλαζθφπεζε θαηέδεημε  ζεκαληηθφ 

φγθν επηζηεκνληθήο αξζξνγξαθίαο πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαζψο ν 

"θαιφο ζάλαηνο" θαίλεηαη απνηειεί αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο κειέηεο, δείθηε πνηφηεηαο 

πνιηηηθψλ θαη ππεξεζηψλ  πγείαο θαη απνηέιεζκα κίαο ζεηξάο παξαγφλησλ, ζηνπο νπνίνπο 

αλαθεξζήθακε  ζην πξψην απηφ θεθάιαην. Αλαδεηψληαο ηηο ζπληζηψζεο ελφο θαινχ 

ζαλάηνπ, αλαπφθεπθηα θαηαιήμακε ζηνλ ζρεηηθά λέν αιιά επξέσο δηαδεδνκέλν θαη ηαρένο 

εμειηζζφκελν θιάδν ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο, ν νπνίνο απνηειεί ην θεληξηθφ δήηεκα 

απηήο ηεο κειέηεο θαη ηνλ νπνίν επηρεηξήζακε λα νξίζνπκε ζην δεχηεξν θεθάιαην. 

Πξνρσξήζακε αθφκε ζηε δηαζαθήληζε, φζν ην δπλαηφλ, κίαο ζεηξάο ελλνηψλ, άκεζα 

ζπλπθαζκέλσλ κε ηε Παξεγνξεηηθή Φξνληίδα ηνπο νπνίνπο ζπλαληήζακε επαλεηιεκκέλσο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχκε ηελ 

νπζία θαη ην  ππφβαζξν επάλσ ζην νπνίν ε Παξεγνξεηηθή θαη Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα 

ζπζηάζεθε θαη εμειίρζεθε, επηρεηξήζακε κία ηζηνξηθή αλαδξνκή μεθηλψληαο απφ ηελ 

θεληξηθή κνξθή ηεο Dame Cicely Saunders θαη ην θίλεκα ηνπ ζχγρξνλνπ Hospice έσο ηελ 

εμάπισζε θαη εμέιημε ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο κε ηε κνξθή πνπ ηε γλσξίδνπκε 

ζήκεξα. Πξνρσξήζακε ζηελ αλαδήηεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο γηα ππεξεζίεο Παξεγνξεηηθήο 

Φξνληίδαο, αλαδεηψληαο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηα δηαζέζηκα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία αλά ηελ Δπξψπε. Γηαπηζηψζακε κία 

ηαμηλφκεζε ρξεζηψλ πνπ μεθεχγεη ηεο θαηεγνξίαο ησλ θαξθηλνπαζψλ ελψ εμεηάζακε ηελ 

επηξξνή άιισλ θαηλνκέλσλ, φπσο ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ζηελ αχμεζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο γηα εγθαζίδξπζε θαη αλάπηπμε ππεξεζηψλ Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο. ην 5ν 

θεθάιαην καο απαζρφιεζε κία ζεηξά δεηεκάησλ, φρη απαξαηηήησο ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ 

ηνπο αιιά άκεζα ζπλαθψλ κε ην ρψξν ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο. Δμεηάζακε ην ζέκα 

ηεο ζεζκνζέηεζεο, ησλ πνιηηηθψλ θαζψο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη 
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δηαπηζηψζακε κία δηάρπηε εηεξνγέλεηα, φρη κφλν κεηαμχ ησλ εζληθψλ θξαηψλ αιιά πνιιέο 

θνξέο θαη εληφο απηψλ.  Γηαπηζηψζακε πσο ε εηεξνγέλεηα επεθηείλεηαη θαη ζε επί κέξνπο 

δεηήκαηα φπσο απηφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ, γηα ηνπο 

νπνίνπο θάλακε ιφγν θαηά ηελ αλαθνξά καο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ αιιά θαη ηε ζεκαζία 

θαη ην ξφιν ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο. Αλαθεξζήθακε αθφκε ζηα επί κέξνπο δεηήκαηα 

ηεο δηάζεζεο ησλ νπνηνεηδψλ θαξκάθσλ θαη ηεο επζαλαζίαο, ηα νπνία αλαδείρζεθαλ σο 

εμαηξεηηθά θιέγνληα θαη επίθαηξα κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. ην 6ν 

θεθάιαην κε ην νπνίν θαη θιείζακε ην ζεσξεηηθφ απηφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, αλαθεξζήθακε 

ζην εγρείξεκα ραξηνγξάθεζεο ησλ ππεξεζηψλ Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο απφ ηελ EAPC, κε 

δχν εθζέζεηο, κία ην 2007 θαη κία ην 2013, απνζπάζκαηα ησλ νπνίσλ παξνπζηάζηεθαλ 

ελδεηθηηθά, σο παξαδείγκαηα ηεο αλάπηπμεο, ηνπ ηξφπνπ παξνρήο ππεξεζηψλ αιιά θαη ηεο 

εηεξνγέλεηαο απφ δηαπηζηψζεθε επαλεηιεκκέλσο, κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο. χληνκνο 

ιφγνο έγηλε θαη ζε ζηνηρεία απφ ηηο ΖΠΑ, θπξίσο ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ δήηεζε αιιά 

θαη ηνλ ηχπν ησλ ππεξεζηψλ, βαζηδφκελνη ζε ζηνηρεία ηνπ 2012. 

Μέζα απφ ηελ αλάδεημε ησλ θεληξηθψλ απηψλ δεηεκάησλ ζε ζπλάθεηα κε ηνλ ρψξν 

ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο δηαπηζηψζακε πσο πξφθεηηαη γηα έλα εμαηξεηηθά πνιχπιεπξν 

δήηεκα, ε εμέηαζε ηνπ νπνίνπ εθάπηεηαη ζε πνιινχο επί κέξνπο θιάδνπο αιιά ηαπηφρξνλα 

επίθαηξν θαη αλαγθαίν. Ζ πεξεηαίξσ θαηαλφεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο 

Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο πξνβιέπεηαη λα πξνθχςεη κέζσ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, 

φπσο παξνπζηάδεηαη ζην δεχηεξν κέξνο απηήο ηεο κειέηεο.  
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ΜΔΡΟ Β' 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

Τπνδνκή θαη ζθνπόο ηεο έξεπλαο 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, ε ηδέα πίζσ απφ ηελ  ελαζρφιεζε κε ην 

ζέκα ηεο Παξεγνξεηηθήο θαη Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο θαη ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο 

κειέηεο,  ήηαλ ε παξνπζίαζε ελφο ζρεηηθά θαηλνχξηνπ θιάδνπ, φρη κνλφ γηα ηα ειιεληθά 

αιιά θαη γηα ηα δηεζλή δεδνκέλα αιιά θαη ε αλαδήηεζε, θαηαγξαθή θαη κειέηε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν απηφ. Ήδε απφ ηε 

αλαζθφπεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ην θνκκάηη ηεο ραξηνγξάθεζεο ησλ ππεξεζηψλ 

αλά ηελ Δπξψπε, δηαπηζηψζακε κία δηάρπηε δηαβάζκηζε, πνηνηηθή αιιά θαη πνζνηηθή, ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ρσξψλ, ε νπνία αληαλαθιάηαη κε πξνθαλή 

ηξφπν κεηαμχ Διιάδαο θαη Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 

 θνπφο ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλαδήηεζε θαη θαηαγξαθή ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ηνκέα ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο ζηελ Διιάδα 

θαζψο ε κειέηε ηνπ ξφινπ ηνπο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. ε ζρέζε κε ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη επίζεο ν ξφινο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππεξεζηψλ - απηή ηε θνξά "εθεί φπνπ φια μεθίλεζαλ",  θαζψο θαη ε κειέηε ηεο εμέιημεο ηνπ 

ζεζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζε αληηπαξαβνιή κε ηα φζα δηαβάζακε 

ζην ζεσξεηηθφ κέξνο.  

Ο θεληξηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζεί,  είλαη ε θαηαλφεζε φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξν, απηνχ ηνπ ηφζν ηδηαίηεξνπ θαη ακθηιεγφκελνπ θιάδνπ, κέζα απφ ηελ εκπεηξία 

εθείλσλ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ηφζν ζηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ φζν θαη ζηελ εγθαζίδξπζε 

θαη αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 

Μεζνδνινγία 

9.1. Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα θαη Σαμηλόκεζε Θεκαηηθώλ Πεξηνρώλ 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζπλάρζεθαλ κε άμνλα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο φπσο πεξηγξάθεθε 

παξαπάλσ θαη θαηαλέκνληαη ζε ηέζζεξεηο επδηάθξηηεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο: 

 1ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Σαπηνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπο 

 2ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Αλζξψπηλν δπλακηθφ 

 3ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Υξεζηέο ππεξεζηψλ 

 4ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία ζα επηρεηξήζνπκε λα απαληήζνπκε κε ηελ νινθιήξσζε 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ηα εμήο: 

I. Πνηέο είλαη θάπνηεο απφ ηηο νξγαλψζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο Παξεγνξεηηθήο/ 

Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο ζηελ Διιάδα,  πφζα ρξφληα ιεηηνπξγνχλ θαη κε πνηά 

πξσηνβνπιία ηδξχζεθαλ; 

II. Πσο έρνπλ εμειηρζεί ηα Hospices  ηεο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ Αγγιία θαη ζε 

πνηνχο ηνκείο; 

III. Αλαθεξφκελνη ζηνπο νξγαληζκνχο ηφζν ηεο Διιάδαο φζν θαη ηεο Αγγιίαο: 

i. Πνπ απεπζχλνληαη θαη ηη πξνζθέξνπλ; 

ii. Πσο ζηειερψλνληαη, πνηφο ν ξφινο ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο θαη ησλ 

εζεινληψλ; 

iii. Πσο ρξεκαηνδνηνχληαη; 

iv. Πνηφο είλαη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο; 

v. Πνηέο πξνθιήζεηο αλαγλσξίδνπλ θαη πσο ηηο αληηκεησπίδνπλ; 

vi. Πσο επηηπγράλεηαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο; 

vii. Πνηα είλαη ε δηαζχλδεζε θαη αιιειεπίδξαζε ησλ ππεξεζηψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ κεηαμχ ηνπο; 

VII. Ση είλαη ζηελ πξάμε ε αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα, ηη δηαθνξεηηθφ πξνζθέξεη απφ ηηο 

ππφινηπεο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηη έρεη λα πξνζθέξεη ζηνλ αζζελή, ηελ νηθνγέλεηα, 

ηελ επηζηήκε, ηελ θνηλσλία θαη ην θξάηνο; 

 



 
67 

εκεηψλνπκε πσο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα δελ ηαμηλνκνχληαη κε απφιπην ηξφπν ζηηο 

ζεκαηηθέο πεξηνρέο θαζψο κπνξεί λα αληαπνθξίλνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία, φπσο ζα 

δνχκε πην αλαιπηηθά ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

9.2. Σν δείγκα 

ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 10 νξγαληζκνί εκπιεθφκελνη κε ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ή ηελ πξνψζεζε ηνπ Θεζκνχ ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο.  Απφ ηνπο  

10  νξγαληζκνχο πνπ επηζθεθζήθακε, νη 6 εληνπίζηεθαλ ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ Αηηηθή θαη νη 4 ζηελ Αγγιία. εθ ησλ νπνίσλ νη 2 ζην θεληξηθφ Λνλδίλν,  1 ζηελ 

Κνκεηεία  Surrey ηνπ επξχηεξνπ Λνλδίλνπ θαη 1 ζηελ πφιε Leicester ηεο βφξεηαο Αγγιίαο. 

Οη νξγαληζκνί πνπ επηζπεπηήθακε ζηελ Διιάδα απνηεινχλ έλα ζπλνλζχιεπκα 

Δπηζηεκνληθψλ Δηαηξηψλ, λνζνθνκεηαθψλ ηκεκάησλ, ζσκαηίσλ θαη θηιαλζξσπηθψλ 

νξγαλψζεσλ. Οη νξγαληζκνί πνπ επηζπεπηήθακε ζηελ Αγγιία αλήθνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζηελ 

θαηεγνξία ησλ Hospices, ηα νπνία φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα απνηεινχλ ησλ πχξηλα κίαο 

κεγάιεο γθάκαο ππεξεζηψλ.  Οη επαγγεικαηίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο 

θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα επαγγεικαηηψλ θαη ξφισλ, εληφο αιιά θαη εθηφο ηεο 

δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γηαηξψλ, λνζνθφκσλ- εμεηδηθεπκέλσλ θαη 

κε, δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζεξαπεπηψλ, ηεξέσλ θαζψο θαη επαγγεικαηηψλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ησλ νξγαληζκψλ φπσο απηφ ηεο ζπγθέληξσζεο 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ην ηκήκα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε βηβιηνζήθε. πλεληεχμεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε πεξηζζφηεξνπο 14 επαγγεικαηίεο, φπσο ζα εμεγήζνπκε σζηφζν πνιχ 

πεξηζζφηεξνη εκπιάθεθαλ ζηε  εμέιημε ηεο έξεπλαο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαηήξεζεο.  

9.3. Δξεπλεηηθά Δξγαιεία θαη κέζνδνη πιινγήο Γεδνκέλσλ 

 Σξείο κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ εθαξκφζηεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία: (1) απιή εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, βαζηζκέλε ζε εξσηεκαηνιφγην νδεγφ , (2) 

κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη (3) αλαζθφπεζε ησλ  Λνγαξηαζκψλ Πνηφηεηαο (Quality 

Accounts
25

), γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ιφγνο ζηε ζπλέρεηα. 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο απνηέιεζε εξσηεκαηνιφγην νδεγφο (Παξάξηεκα 1) ην 

νπνίν  κεηαθξάζηεθε θαη πξνζαξκφζηεθε ζηα Αγγιηθά (Παξάξηεκα 2) γηα ηεο αλάγθεο 

επέθηαζεο ηεο έξεπλαο εθηφο Διιάδαο. ν εξσηεκαηνιφγην δνκήζεθε κε βάζε ηηο 4 

Θεκαηηθέο Πεξηνρέο, φπσο παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ θαη ζπζηάζεθε απφ 44 εξσηήζεηο 

ζηελ ειιεληθή ηνπ εθδνρή θαη 37 εξσηήζεηο ζηελ Αγγιηθή ηνπ εθδνρή. Μέξνο ησλ 

                                                           
25

 http://www.nhs.uk/aboutNHSChoices/professionals/healthandcareprofessionals/qualityaccounts 
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εξσηήζεσλ ηνπ Αγγιηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ ηξνπνπνηήζεθε ην 2014, 2 ρξφληα κεηά  ηελ 

πξψηε ηνπ ζχληαμε, πξνζαξκφδνληαο θάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο θαηαιιήισο θαη θάλνληαο 

ρξήζε ηεο εκπεηξίαο ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ είραλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί έσο εθείλν ην 

δηάζηεκα. Τπελζπκίδνπκε πσο ε κνξθή ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ εκηδνκεκέλε, επηηξέπνληαο 

πνιιέο ην ζπλεληεπμηαδφκελν λα ηξνπνπνηεί ηε ξνή ηεο ζπδήηεζεο, πάληνηε παξακέλνληαο 

ζηα πιαίζηα ησ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ πνπ ν εξεπλεηήο είρε νξίζεη.  

ρέζε κε ηνπο Λνγαξηαζκνχο Πνηφηεηαο (Quality Accounts), πξφθεηηαη γηα εθζέζεηο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πγείαο, ζπληάζζνληαη ζε 

εηήζηα βάζε (θαηά ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο) θαη είλαη αλνηρηέο ζην επξχ θνηλφ, 

ζπλήζσο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ δηαδηθαζία έγηλε ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο κεηά ην 2011 ελψ απφ ην 2012 ηα Hospices ελζσκαηψζεθαλ ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία.  Ζ αλαζθφπεζε ησλ εθζέζεσλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηα Hospices  είλαη ζε ζέζε λα 

καο παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζηελ 

θαηεχζπλζε απάληεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ζέζακε παξαπάλσ.  

ην θνκκάηη ηεο έξεπλαο ζηελ Διιάδα έγηλε απνθιεηζηηθά ρξήζε ηεο απιήο εκηδνκεκέλεο 

ζπλέληεπμε, κε έλαλ εθπξφζσπν απφ ηνλ θάζε νξγαληζκφ. Ζ κέζνδνο ηεο κε ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε φια ηα Hospices πνπ επηζθεθηήθακε ζηελ Αγγιία, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ ζε δηαθνξεηηθά κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ, εληφο 

αιιά θαη εθηφο ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο.  

Ζ κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνπο έμεο ηξφπνπο: 

 Παξαθνινχζεζε δηεπηζηεκνληθψλ ζπζθέςεσλ (Multidisciplinary Team Meetings- 

MDTs) κε αληηθείκελν ηε ζπδήηεζε ησλ αζζελψλ  πνπ λνζειεχνληαη ζηε κνλάδα 

(LOROS Hospice, St Joseph's Hospice) 

 Παξαθνινχζεζε δηεπηζηεκνληθψλ ζπζθέςεσλ κε αληηθείκελν ηε ζπδήηεζε ησλ 

αζζελψλ  πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί γηα εηζαγσγή θαη λνζήιηα ζηε κνλάδα (LOROS 

Hospice, St Joseph's Hospice) 

 Παξαθνινχζεζε ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ ζηα δσκάηηα ησλ αζζελψλ (LOROS Hospice, 

St Joseph's Hospice) 

 Παξαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θέληξνπ εκέξαο (St Joseph's Hospice, St 

Christopher's Hospice ) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 

 Έθζεζε επξεκάησλ  

10.1. Παξνπζίαζε ησλ Φνξέσλ θαη ηνπ Έξγνπ ηνπο 

10.1.1. Διιάδα 

10.1.1.1. Διιεληθή Δηαηξεία Παξεγνξηηθήο Καη πκπησκαηηθήο Φξνληίδαο 

Καξθηλνπαζώλ Καη Με Αζζελώλ  (ΠΑΡΖ.Τ.Α.) 

Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4 Απξηιίνπ 2012 κε ηε Γεληθή Γξακκαηέα ηεο Δηαηξίαο 

Δύε Αιεμνπνύινπ – Βξαρλνύ, αλαηζζεζηνιόγν.  

Ζ Διιεληθή Δηαηξία Θεξαπείαο Πφλνπ θαη Παξεγνξηηθή Φξνληίδαο ηδξχζεθε ην 1997 κε ηελ 

πξσηνβνπιία κίαο νκάδαο αλαηζζεζηνιφγσλ θαη ηε ζπκκεηνρή λνζειεπηψλ θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ θαη ςπρνιφγσλ, κε θχξην ζηφρν ηελ αλαθνχθηζε ηνπ ρξόληνπ πόλνπ θαη ηνπ 

πόλνπ ησλ θαξθηλνπαζώλ θαη ησλ ζπλνδώλ βαζαληζηηθώλ ζπκπησκάησλ κε ζηόρν ηελ 

πνηόηεηα δσήο θαη ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε, ζηεξίδνληαο ζπγρξόλσο θαη ηηο ςπρνινγηθέο, 

θνηλσληθέο θαη πλεπκαηηθέο αλάγθεο ησλ αζζελώλ. Ζ εηαηξία απνηειεί επίζεκν κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο (EAPC). 

Οη γηαηξνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν ηεο εηαηξίαο είλαη ζην ζχλνιν ηνπο αλαηζζεζηνιφγνη, 

εμεηδηθεπκέλνη ζηνλ πφλν θαη  ζχκθσλα κε ηελ θπξία Βξαρλνχ είλαη εθείλνη πνπ έθεξαλ γηα 

πξώηε θνξά ην δήηεκα ηνπ πόλνπ ζηελ Διιάδα. ηόρνο ηεο εηαηξίαο είλαη ν ρξνλίσο 

πάζρνληαο αιιά θπξίσο ν νγθνινγηθόο αζζελήο. Έξγν ηεο εηαηξίαο είλαη ε εηήζηα δηνξγάλσζε 

ηνπ Δηήζηνπ πλεδξίνπ Πεξηνρηθήο Αλαηζζεζίαο, Θεξαπείαο Πφλνπ θαη Παξεγνξηθήο 

Αγσγήο θαζψο θαη ε επηθνηλσλία ηνπ Θεζκνχ ηεο Παξεγνξεηηθήο, ηνπ πφλνπ θαη ησλ 

ζπκπησκάησλ θαη ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο ελεκεξσηηθψλ 

εθδειψζεσλ θαη ζπλαληήζεσλ. 

ην έξγν ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλεηαη ν ζπληνληζκφο θαη ππνζηήξημε ησλ ηαηξψλ πφλνπ αλά 

ηελ Διιάδα κε ηελ ζπκκεηνρή κίαο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο κε βάζε ην Αξεηαίεην 

Ννζνθνκείν. Ζ νκάδα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηαηξνχο, λνζειεπηέο, ςπρνιφγνπο θαη 

ελαιιαθηηθνχο ζεξαπεπηέο θαη πξνζθέξεη ζπκβνπιεπηηθή αιιά θαη πξαθηηθή ππνζηήξημε 

εθεί φπνπ ππάξρεη αλάγθε, ζηα ηαηξεία πφλνπ αιιά θαη θαη' νηθνλ. Οη επαγγεικαηίεο είλαη 

ζην ζχλνιν ηνπο εζεινληέο θαη απεπζχλνληαη θπξίσο ζε νγθνινγηθνχο αζζελείο. 

Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί ζεκαληηθή πηπρή ηνπ έξγνπ ηεο εηαηξίαο κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο 

εθδειψζεσλ, εκεξίδσλ θαη πξαθηηθψλ θξνληηζηεξίσλ απεπζπλφκελνη ζε κία επξεία γθάκα 

εηδηθνηήησλ θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε αιιά θαη ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ζην αληηθείκελν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πφλνπ ησλ αζζελψλ.  
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Οη πφξνη αληινχληαη θπξίσο απφ ηε δηνξγάλσζε ηνπ εηήζηνπ ζπλεδξίνπ θαη απφ δσξεέο.  Ζ 

αιιειεπίδξαζε κε ην θξάηνο είλαη θπξίσο ζπκβνπιεπηηθή απφ πιεπξάο ηεο εηαηξίαο. Ζ 

εηαηξία ζπκκεηέρεη επηζηεκνληθά θαη ζπκβνπιεπηηθά ζε φιεο ηηο θξαηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη 

θξαηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηδφκελα κε ηνλ θαξθίλν, ηνλ νγθνινγηθφ αζζελή θαζψο θαη ηε 

λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε μελψλσλ. Ζ Δηαηξία είλαη επηζηεκνληθφ ζεκείν αλαθνξάο 

γηα ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ν ΠΟΤ θαη ε Δπξσπατθή Δηαηξία Παξεγνξεηηθήο 

Φξνληίδαο, ζηελ νπνία παξέρεη φια ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζεζκνχ ζηε ρψξα. Ζ θπξία Βξαρλνχ παξαδέρεηαη σζηφζν πσο παξόιε θακία πεξεηαίξσ 

εμέιημε δελ έρεη επηηεπρζεί γηα ηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνύ ηεο Παξεγνξεηηθήο Φξνληίδαο ζηε 

ρώξα. 

 

10.1.1.2. Διιεληθή Δηαηξεία Γηα Σελ Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα Παηδηώλ Καη Δθήβσλ 

(PPC) 

Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24 επηεκβξίνπ 2012 κε ηε Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ Μαξία Μπνπξή, παηδίαηξν 

Ζ Δηαηξία ηδξχζεθε ην 2009 θαη ε θπξία Μπνπξή απνηειεί έλα απφ ηα ηδξπηηθά κέιε. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ Δηαηξίαο απνηειεί ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο θξνληίδαο 

θαη ε ζπκκεηνρή δηάθνξσλ εηδηθνηήησλ, ηαηξηθψλ θαη κε ελψ  βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε 

πξναγσγή ηεο παηδηθήο αλαθνπθηζηηθήο ζηελ Διιάδα. ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο 

πεξηιακβάλεηαη αθφκε ε πξνψζεζε ηνπ θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηελ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα. ε απηφ ην πιαίζην ε Δηαηξία έρεη ζεζπίζεη κία ζεηξά αξρψλ 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο ζε παηδηά θαη 

εθήβνπο.  

Πιεζπζκφ ζηφρν απνηεινχλ ηα παηδηά 0-18 εηψλ πνπ πάζρνπλ απφ νπνηαδήπνηε πνπ 

απεηιεί ηε δσή ηνπο (life limiting illness). Απφ πιεπξάο πξνθιήζεσλ ε θπξία Μπνπξή 

ππνγξακκίδεη ηα δεηήκαηα ζεζκνζέηεζεο θπξίσο ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηε θξνληίδα ζην 

ζπίηη αιιά θαη ηε ρξήζε νπνηνεηδψλ θαξκάθσλ εθηφο ηνπ λνζνθνκείνπ.  

ηελ εξψηεζε αλαθνξηθά κε ην πνηά ζα ήηαλ ε θαηάιιειε κνξθή ππεξεζηψλ κε ηελ νπνία 

ζα κπνξνχζακε λα παξέρνπκε ππεξεζίεο πην νξγαλσκέλα, ε θπξία Μπνπξή πξνηείλεη ηε 

λνζνθνκεηαθή θξνληίδα. Μία "πχιε εμφδνπ" φπσο ηε ραξαθηεξίδεη γηα ην γνληφ πνπ κφιηο 

έρεη κία δπζνίσλε πξφγλσζε γηα ηελ πγεία ηνπ παηδηνχ ηνπ ε νπνία κπνξεί λα αθνξά ηνπο 

επφκελνπο 12 κε 15 κήλεο θαη εγθαηαιείπεη ην λνζνθνκείν κέλνληαο παληειψο ρακέλνο, 

κφλνο θαη αβνήζεηνο. Ζ ππεξεζία ζα βαζηδφηαλ ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή  
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ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ηεο νηθνγέλεηαο θαζψο θαη  ηελ πξαθηηθή ππνζηήξημε ηεο 

θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ ζην ζπίηη.  

Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ θαη ην Τπνπξγείν κέζσ ηεο 

θαηάζεζεο πξνηάζεσλ νη νπνίεο φκσο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα. Ζ θπξία 

Μπνπξή ζρνιηάδεη πσο ιακβάλνληαο ππόςε ηε γεληθόηεξε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί, κείλακε 

θη εκείο πίζσ. ηα πιαίζηα εθπαίδεπζεο, ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζεο ε Δηαηξία 

δηνξγαλψλεη ζπλέδξηα, ζπκπφζηα θαη άιιεο εθδειψζεηο.  

 

10.1.1.3. Δηαηξία γηα ηε Φξνληίδα Παηδηώλ Καη Οηθνγελεηώλ ζηελ Αξξώζηηα θαη ην 

Θάλαην (ΜΔΡΗΜΝΑ) 

Σελ ζπλέληεπμε καο παξαρώξεζε ζηηο24 επηεκβξίνπ 2012 ε παηδίαηξνο Μαξία Μπνπξή ε 

νπνία εθπξνζώπεζε  θαη ηελ εηαηξία PPC θαη ηε ΜΔΡΗΜΝΑ ζηα πιαίζηα αηήο ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

Ζ θπξία Μπνπξή ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα θξνληίδαο ηνπ επηζηεκνληθνχ- κε θεξδνζθνπηθνχ 

ζσκαηίνπ Μέξηκλα κε ηελ ηδηφηεηα ηεο παηδηάηξνπ, παξέρνληαο άκεζε θξνληίδα ζε παηδηά 

πνπ ην έρνπλ αλάγθε θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. ΜΔΡΗΜΝΑ ηδξχζεθε ην 1995 απφ ελλέα 

επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ αιιά 

θαη ηελ ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ αζζέλεηα θαη θπξίσο ζην πέλζνο. Σν πέλζνο κπνξεί 

λα αθνξά ηελ νηθνγέλεηα ζε ζρέζε κε ην ρακφ ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ην ίδην ην παηδί ζε 

ζρέζε κε ηελ απψιεηα θάπνηνπ αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ. Πξνζθέξεη ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε 

θαη ζπκβνπιεπηηθή ζε απηφ ην πιαίζην ελψ απφ ην 2010 ηδξχεηαη κία δηεπηζηεκνληθή νκάδα 

ζηειερσκέλε απφ έλαλ γηαηξφ, έλαλ λνζειεπηή, έλαλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ θαη έλαλ 

ςπρνιφγν κε ζθνπφ ηε θαη' νίθνλ παξνρή ππεξεζηψλ. Απεπζχλεηαη ζε παηδηά πνπ έρνπλ 

δηαγλσζηεί κε θάπνηα θαηαιεθηηθή λφζν θαη πξνζθέξεη ηαηξνλνζειεπηηθή θξνληίδα ζην 

ίδην ην παηδί θαη ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε ζην παΐδη θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Οη ππεξεζίεο 

παξέρνληαη δσξεάλ θαη νη πφξνη ζπγθεληξψλνληαη απφ  δσξεέο ηδησηψλ θαη ηδξπκάησλ. 

 

 

10.1.1.4. Παξεγνξεηηθή θαη Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα Αζζελώλ ηειηθνύ ηαδίνπ 

(ΑΓΑΠΑΝ) 

Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2012 κε ηελ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ, Αζπαζία Εαίκε 

Σν ΑΓΑΠΑΝ είλαη έλα ζσκαηείν κε Κεξδνζθνπηθνχ Υαξαθηήξα πνπ ηδξχζεθε ην 2003 κε 

εζεινληηθή πξσηνβνπιία κε ζθνπφ ηε ζηήξημε θαη θξνληίδα ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ 
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αλίαηε, κε αλαζηξέςηκε λφζν θαη δηαλχνπλ ην θαηαιεθηηθφ ζηάδην ηεο δσήο ηνπο. θνπφο 

ηνπ ζσκαηίνπ είλαη ε πξνψζεζε θαη ελεκέξσζε θαζψο  θαη ε ζεζκνζέηεζε θαη ηε 

λνκνζέηεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Παξεγνξεηηθήο θαη Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο ζηελ Διιάδα 

ζχκθσλα κε ηηο παγθφζκηεο πξνδηαγξαθέο. Ζ επηθνηλσλία ηνπ κελχκαηνο επηηπγράλεηαη 

κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζσκαηίνπ ζε ζπλέδξηα θαη επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο, ηεο 

επαθήο κε θνξείο παξνρήο Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο θαη κε ην 

Τπνπξγείν Τγείαο, ηελ Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ θαη κεγάια δεκφζηα λνζνθνκεία. 

Αμηνζεκείσην επίηεπγκα ηνπ ζσκαηείνπ ΑΓΑΠΑΝ κέρξη ηψξα ζεσξείηαη ε ζπκβνιή ηνπ, 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζηε ζεζκνζέηεζε 

ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο δηππνπξγηθήο απφθαζεο 1534 – 17/08/07, γηα ηελ ίδξπζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία Ξελψλσλ Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο θαη Αλαθνπθηζηηθήο Αγσγήο Αζζελψλ – 

ΞΔ.ΝΟ.Φ.Α.Α.Α. ζηελ Διιάδα. Σν αλζξψπηλν θεθάιαην ηεο νκάδαο απνηειεί  Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ ζσκαηίνπ θαζψο θαη ζεηξά απφ επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο θαη εζεινληέο, 

απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.  

 

 

10.1.1.5. Μνλάδα Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο  -Ηεξάο Μεηξνπόιεσο Μεζνγαίαο & 

Λαπξεσηηθήο (ΓΑΛΗΛΑΗΑ) 

Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 1ε Ννέκβξηνπ 2012 κε ηελ Τπεύζπλε Δθπαίδεπζεο θαη 

Έξεπλαο ηεο Μνλάδαο, Διηζάβεη Παηεξάθε, Καζεγήηξηα Ννζειεπηηθήο ηνπ ΔΚΠΑ  

Ζ Μνλάδαο Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο "ΓΑΛΗΛΑΗΑ" μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην 2010 ζηα 

πιαίζηα ελφο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ρξνλνδηάγξακκα 2 εηψλ (2010-2012), έπεηηα απφ 

πξσηνβνπιία ηνπ Μεηξνπνιίηε Μεζνγαίαο θαη Λαπξεσηηθήο θ. Νηθφιανπ. Δθαιηήξην γηα 

ηελ ίδξπζε κίαο ηέηνηαο ππεξεζίεο ππήξμε ε πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ ίδηνπ ηνπ Μεηξνπνιίηε 

ζε αληίζηνηρεο δνκέο Αλαθνπθηζηηθήο Φθξνληίδαο ηεο Ακεξηθήο, ηηο νπνίεο γλψξηζε 

πξνζθέξνληαο εζεινληηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Δπηζηξέθνληαο ζηελ Διιάδα κνηξάζηεθε ην 

φξακά ηνπ αξρηθά κε ηε θπξία Αιίθε εξθέρδνγινπ, γπλαηθνιφγν- νγθνιφγν θαη ζεκεξηλή 

αληηπξφεδξν ηεο κνλάδαο. Άιινη επηζηήκνλεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε θπξία Παηεξάθε, 

είραλ επαηζζεηνπνηεζεί πξνεγνπκέλσο ζε απηφ ην δήηεκα, πξαγκαηνπνηψληαο κειέηεο γηα ηε 

ζχζηαζε κίαο κνλάδαο  πξνζπάζεηα ε νπνία δπζηπρψο πνηέ δελ επνδψζεθε. Ζ θπξία 

Παηεξάθε ζρνιηάδεη ραξαθηεξηζηηθά: Ξεθηλήζακε αλαδεηώληαο ηα ρξήκαηα γηα λα θηηάμνπκε 

θάηη αθήζακε ηελ νπζία ε νπνία ήηαλ ην πσο ζα πξνεηνηκάζνπκε αλζξώπνπο πνπ ζα 

δνπιέςνπλ επάλσ ζ' απηό ην θάηη. Γελ κπνξείο λα δεηήζεηο από επαγγεικαηίεο πνπ δελ έρνπλ 

θακία  εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε λα ζηειερώζνπλ κία ηέηνηα ππεξεζία.  
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εκαληηθφ ξφιν ζην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο θαζνδήγεζεο έρεη 

δηαδξακαηίζεη ην Hospice «Casa Sperantei» ηεο Ρνπκαλίαο, κε απνθνξχθσκα ηελ ζπκκεηνρή 

ζηε δηνξγάλσζε θαη εθπφλεζε ηνπ πξψηνπ δηεπηζηεκνληθνχ ζεκηλαξίνπ δηάξθεηαο 5 εκεξψλ 

ηεο κνλάδαο ην 2009 κε ηίηιν "Βαζηθέο Αξρέο ζηελ Αλαθνπθηζηηθή Αγσγή", ην νπνίν έθηνηε 

απνηειεί εηήζην γεγνλφο. Σν πξνζσπηθφ πνπ επηιέρζεθε λα ζηειερψζεη ηε κνλάδα 

εθπαηδεχηεθε ζην  Hospice ηεο Ρνπκαλίαο, ην νπνίν δηαζέηεη θιίλεο γηα ελήιηθεο αζζελείο 

αιιά θαη παηδηά.  

Ζ κνλάδα μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ζηε βάζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη' νίθνλ, κε ην 

ζθεπηηθφ ηεο θάιπςεο φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, πεξηνξίδνληαο 

ηαπηφρξνλα ην θφζηνο.  Ζ πιεζπζκηαθή νκάδα ζηελ νπνία απεπζπλζήθακε ήηαλ-θαη 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη- νη νγθνινγηθνί αζζελείο, θαζψο εθεί ππήξρε ε κεγαιχηεξε εκπεηξία 

απφ πιεπξάο ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο πσο εθεί 

αλαγλσξίζηεθε ε κεγαιχηεξε αλάγθε. Ζ εθπαίδεπζε ζπλερίζηεθε γηα ηνπο επαγγεικαηίεο 

ελψ νη πξψηνη αζζελείο "εηζήρζεθαλ" ην Μάξηην ηνπ 2010. εκαληηθή πξφθιεζε απνηέιεζε 

ε απνπζία λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ  γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο ζην ζπίηη. Γηα ηελ αθξίβεηα ν 

λφκνο πξνβιέπεη πσο θαη' νίθνλ κπνξεί λα παξέρεηαη, αιιά ζαλ πξνέθηαζε ησλ ππεξεζηψλ 

ελφο μελψλα. Οη πξνδηαγξαθέο δε, γηα ηε ζύζηαζε ελόο μελώλα λνζειείαο, πάληνηε κε βάζε ηα 

δηεζλή πξόηππα αιιά ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα, είλαη ζρεδόλ 

απαγνξεπηηθέο. ην πιαίζην απηό, απεπζπλζήθακε ζην Ννζνθνκείν ηνπ Αγίνπ άββα, σο 

ζεκείν αλαθνξάο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ θαη κε ηελ ππνζηήξημε ζεηξάο λνκηθώλ 

ζπκβνύισλ ηεο Μεηξόπνιεο επηπεύρζεθε ε αδεηνδόηεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο θαη ηελ 

παξνρή ππεξεζηώλ ζην ζπίηη. Ζ ππεξεζίεο ηεο κνλάδαο απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε 

θαηνίθνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγαίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νγθνινγηθέο παζήζεηο. 

Ζ δηεπηζηεκνληθή νκάδα απνηειείηαη απφ ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ηαηξνχ, ηνπ λνζειεπηή, ηνπ 

θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ, ηνπ ςπρνιφγνπ, ηνπ ςπρνζεξαπεπηή θαη ηνπ ηεξέα. Οη επαγγεικαηίεο 

έρνπλ ιάβεη ζην ζχλνιφ ηνπο εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ζηελ Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα, σο 

επί ην πιείζηνλ εθηφο Διιάδνο. Σαπηφρξνλα κε ηε ζηειέρσζε ηεο κνλάδαο μεθίλεζε θαη ε 

δηαδηθαζία ζηξαηνιφγεζεο θαη εθπαίδεπζεο εζεινληψλ. Σν αξρηθφ δπλακηθφ απνηεινχληαλ 

απφ πεξίπνπ 35 εζεινληέο θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο δηήξθεζε έλα ρξφλν. Σν κεγαιύηεξν 

θνκκάηη ηεο νξγάλσζεο είλαη εζεινληηθό, γεγνλόο πνπ θέξεη ζεκαληηθά  πιενλεθηήκαηα  αιιά 

θαη κεηνλεθηήκαηα. ηα κεηνλεθηήκαηα ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλόο πσο ν εζεινληήο δελ κπνξεί 

λα αθηεξώζεη  ηνλ ίδην ρξόλν κε ηνλ επαγγεικαηία, εξγάδεηαη σζηόζν κε ηελ θαξδηά ηνπ 

πξνζθέξνληαο από ηνλ πξνζσπηθό ηνπ ρξόλν γηα ηνλ ζθνπό ηεο νξγάλσζεο θαη γηα θάηη πνπ 

ηνλ ελδηαθέξεη πξνζσπηθά. 
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Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ππεξεζίεο επεθηείλνληαη θαη εθηφο ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο γηα πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ζπλεηζθέξνληαο ηφζν ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ 

αιιά πνιιέο θνξέο θαη ζηελ απνθπγή  κίαο έθηαθηεο εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν. 

Οη αζζελείο παξαπέκπνληαη απφ ην λνζνθνκείν ηνπ Αγίνπ άββα αιιά θαη απφ ηελ 

θνηλφηεηα, απφ άιινπο ρξήζηεο, απφ θαξκαθνπνηνχο ή απφ άιιεο ελνξίεο. ε θάζε πεξίνδν 

θαιχπηεη έλαλ φγθν 23-28 αζζελψλ. ε ζρέζε κε ηελ εγθαζίδξπζε επίζεκσλ ππεξεζηψλ ε 

θπξία Παηεξάθε ζρνιηάδεη: Λακβάλνληαο ππόςε πσο είκαζηε έλα θξάηνο 

λνζνθνκεηνθεληξηθό, ε αλάπηπμε απηνύ ηνπο είδνπο ησλ ππεξεζηώλ ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη από 

ην λνζνθνκείν θαη ζηαδηαθά λα εμειίρζε πέξα θαη έμσ από απηό.  

Οη ππεξεζίεο ηεο Γαιηιαίαο πξνζθέξνληαη δσξεάλ. πγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΑ θαη 

ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ελψ είλαη ν ξφινο ηεο Μεηξφπνιήο ζε ζπλδπαζκφ κε 

δσξεέο ηδξπκάησλ, νξγαληζκψλ θαη ηδησηψλ θαζψο θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ εζεινληψλ είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη βησζηκφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.   

 

10.1.1.6. Μνλάδα Αλαθνπθηζηηθήο Αγσγήο Αξεηαηείνπ Ννζνθνκείνπ "Σδέλε Καξέδε" 

Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ 2013 κε ηελ Αληηπξόεδξν Α' ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ππεύζπλε ηεο Μνλάδαο Κπξηαθή Μπζηαθίδνπ, θαζεγήηξηα ηεο 

Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ ΔΚΠΑ 

Ζ κνλάδα μεθίλεζε από ην Αξεηαίεην Ννζνθνκείν δεηιά-δεηιά θαη άηππα ζα ιέγακε , από ην 

1990, όηαλ επηζηξέθνληαο από εμσηεξηθό όπνπ θαη εηδηθεύηεθα ζηελ Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα, 

αλέιαβα κία ζέζε επηζηεκνληθνύ ζπλεξγάηε ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Μέρξη ην 1993 

απνηεινύληαλ απνθιεηζηηθά από εκέλα θαη κία λνζειεύηξηα, από εθεί θαη έπεηηα όκσο αξρίδεη 

λα επαλδξώλεηαη, νπόηε θαη ζρεκαηνπνηήζεθε θαη ζηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή.  

Ζ κνλάδα κεηαθέξεηαη ζαλ παξάξηεκα ηνπ Αξεηαίηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ ζεκεξηλή ηεο 

ηνπνζεζία κεηά απφ δσξεά ηνπ Ηδξχκαηνο Σδέλε Καξέδε ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ ην 

2004. Ζ κνλάδα ζηειερψλεηαη απφ ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, δχν ςπρνιφγνπο  

θαη κία δηνηθεηηθή ππάιιειν. Λεηηνπξγεί είηε σο εμσηεξηθφ ηαηξείν γηα αζζελείο πνπ είλαη ζε 

ζέζε λα κεηαθηλεζνχλ ή λα θηάζνπλ κε αζζελνθφξν ελψ ζηνλ επάλσ φξνθν ηεο κνλάδαο 

δηαηίζεληαη έμη θιίλεο γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. Ζ 24σξε δηακνλή ηνπ αζζελνχο δελ είλαη 

σζηφζν εθηθηή θαζψο δελ ππάξρεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ. Αζζελείο πξνζεγγίδνπλ ηε 

κνλάδα απφ φιε ηελ Διιάδα θαη δελ είλαη απνθιεηζηηθά νγθνινγηθνί θαζψο κπνξεί λα 

πάζρνπλ απφ κία ζεηξά ρξφλησλ παζήζεσλ. Ο θαηαιεθηηθόο αζζελήο είλαη κία θαηεγνξία 

αζζελώλ ζηελ νπνία απεπζύλεηαη ε Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα αιιά όρη ε κνλαδηθή. Γελ 

ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηελ ειηθία θαζψο πνιχ απφ ηνπο ρξήζηεο είλαη παηδηά ελψ πθίζηαηαη 
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κία αιιειεπίδξαζε θαη κε ην Ννζνθνκείν Αγηά νθία. Οη αζζελείο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λε 

επηθνηλσλνχλ ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο κνλάδαο κεηαμχ ησλ επηζθέςεσλ ηνπο αλαδεηψληαο 

ζπκβνπιεπηηθή θαη ππνζηήξημε, γεγνλφο πνπ φπσο ππνζηεξίδεη ε θπξία Μπζηαθίδνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ απνθπγή ησλ έθηαθησλ εηζαγσγψλ ζην λνζνθνκείν θαη ηελ δπλαηφηεηα γηα 

κεγάιε κεξίδα ησλ αζζελψλ λα πεζάλνπλ ζην ζπίηη ηνπο. Οη ππεξεζίεο επεθηείλεηαη πέξα 

απφ ηελ θιηληθή θαη ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ηνπ αζζελνχο  θαη ζηελ θξνληίδα ηεο 

νηθνγέλεηαο, ελψ κεγάιε ζεκαζία δίλεηαη θαη ζην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο, κε επίθεληξν ην 

Πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ "Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Αλαθνπθηζηηθήο 

Τπνζηεξηθηηθήο Φξνληίδαο Υξνλίσο Παζρφλησλ", ζε ζχκπξαμε ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο κε ην 

ηκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. εκαληηθφ θνκκάηη ηνπ έξγνπ ηεο κνλάδα 

απνηειεί επίζεο ε έξεπλα, κε αληηθείκελν ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αζζελνχο ζε 

φιεο ηηο εθθάλζεηο.  

Οη αζζελείο παξαπέκπνληαη είηε απφ ην Αξεηαίεην είηε απφ κφλνη ηνπο. Οη ππεξεζίεο 

πξνζθέξνληαη δσξεάλ θαη ε ζπληαγνγξάθεζε ησλ θαξκάθσλ γίλεηαη κέζσ ησλ ηακείσλ ησλ 

αζζελψλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αζθάιηζε ηφηε ζα  ε κνλάδα ζα πξνζπαζήζεη λα ηα 

παξέρεη ζηνλ αζζελή ηελ αγσγή ηνπ αλ θαη νη πεξηπηψζεηο απηέο φπσο ηζρπξίδεηαη ε θπξία 

Μπζηαθίδνπ δελ είλαη ζπρλέο. ε θάζε πεξίπησζε δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ πάξεη ν 

αζζελήο ηα θάξκαθα ηνπ επεηδή είλαη αλαζθάιηζηνο. 

Οξγαλσκέλν εζεινληηθφ ζψκα δελ ππάξρεη, ππάξρνπλ φπσο αξθεηνί επηζηεκνληθνί 

ζπλεξγάηεο. ε ζρέζε κε ηελ πξννπηηθή ηνπ Ξελψλα ε θπξία Μπζηαθίδνπ παξαδέρεηαη πσο 

αλ θαη επηζπκεηή βξίζθεηαη πνιχ καθξηά απφ ηε ζ 

εκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Οη νξγαλσκέλεο δνκέο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο ζα πξέπεη λα 

μεθηλήζνπλ από ηα εμσηεξηθά ηαηξεία θαη ηε θξνληίδα ζην ζπίηη ελώ ηελ πξσηνβνπιία θαη 

επνπηεία ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ην θξάηνο.  Σν ππνπξγείν πγείαο δείρλεη λα αληηιακβάλεηαη ηελ 

αλάγθε γηα εγθαζίδξπζε θαη αλάπηπμε ππεξεζηώλ Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο ζηε ρώξα, όπσο 

θάλεθε θαη από ην ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν 2008-12, όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε κία 

ζεηξά ππεξεζηώλ. Γπζηπρώο ηίπνηε από όια απηά δελ πξνρώξεζε ζηελ  πξάμε.  

 

 

10.1.2. Ζλσκέλν Βαζίιεην 

10.1.2.1. The Leicestershire & Rutland Hospice (LOROS) 

Ζ επίζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 6 επηεκβξίνπ ην 2012 θαη πεξηέιαβε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε θαη ζπλεληεύμεηο κε ηνπο  αθόινπζνπο επαγγεικαηίεο πγείαο: 

Dr Luke Feather, Consultant in Palliative Medicine 
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Jo Kavanagh, Director of Care Services 

Gill Swain, Lymphodema Sister  

Shani Faulkner, Family Support Services Manager 

Rev Helen Newman, Chaplancy 

Απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ θαξθίλν, 

εθθπιηζηηθέο λεπξνινγηθέο παζήζεηο θαη ρξφληεο αλεπάξθεηεο, γηα ηνπο νπνίνπ ζεξαπεπηηθή 

αγσγή πιένλ δελ ελδείθλπηαη. Οη αζζελείο θξνληίδνληαη ζην Hospice θαη ηελ θνηλφηεηα κε 

θξηηήξην ηηο αλάγθεο ηνπο θαη αλεμαξηήησο άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθήο 

δπλαηφηεηαο. Ηδξχζεθε ην 1975 απφ ηνλ αλεμάξηεην εθθιεζηαζηηθφ ζχλδεζκν γπλαηθψλ 

Leicester Free Church Women‟s Council.  

Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηεο θξνληίδαο ζην ζπίηη, ηνπ 

θέληξνπ εκέξαο θαη ζεξαπείαο θαη ηεο βξαρπρξφληαο λνζειείαο ζηε κνλάδα. Ζ κνλάδα έρεη 

δπλακηθφ 31 θιηλψλ , παξέρνληαο άξηηα εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα πςειήο πνηφηεηαο ζε 

αζζελείο θαη θξνληηζηέο. Ζ εηζαγσγή ζηε κνλάδα λνζειείαο κπνξεί λα γίλεη γη έιεγρν 

ζπκπησκάησλ ζε ζπλδπαζκφ ή κε κε θξνληίδα πξνο ην ηέινο ηεο δσήο. Ζ κνλάδα 

ζηειερψλεηαη απφ γηαηξνχο, ζε δηάθνξά ζηάδηα εμέιημεο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο θαη 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Σν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ είλαη θαηαλεκεκέλν ζε 3 

νκάδεο θαη ε θάζε νκάδα αλαιακβάλεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ δσκαηίσλ θαη αζζελψλ. Οη 

λνζνθφκεο εξγάδνληαη ζε ηξείο βάξδηεο (πξσηλή, κεζεκεξηαλή θαη βξαδηλή). Ζ θάζε νκάδα 

ζηειερψλεηαη κε 3-5 λνζνθφκεο θαη βνεζνχο λνζνθφκαο αλά βάξδηα, δηαζθαιίδνληαο πσο 

ππάξρεη ζπλερψο δηαζέζηκν πξνζσπηθφ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ. 

Με ην θιείζηκν θάζε βάξδηαο ε θάζε νκάδα νθείιεη λα ελεκεξψζεη πιήξσο ηελ επφκελε 

βάξδηα γηα ηνπο αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπο. Οη λνζνθφκεο ηεο πξσηλήο 

βάξδηαο ζα κνηξαζηνχλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζηε δηεπηζηεκνληθή ζπδήηεζε πνπ ιακβάλεη 

ρψξα θάζε πξσί. Ζ ζπδήηεζε γίλεηαη δηαδνρηθά γηα ηελ θάζε κέιε ηεο δηεπηζηεκνληθήο 

νκάδαο ηνπνζεηνχληαη, ζρεδηάδνληαο ην επφκελν βήκα ζηελ θξνληίδα ηνπ αζζελνχο. Αλ θαη 

δελ αλαθέξεηαη, ηνλ ηειεπηαίν ιφγν θαίλεηαη λα έρεη ν Δπηκειεηήο ηαηξφο (Consultant) , ν 

νπνίνο κία θνξά ηελ εβδνκάδα ζα επηζθεθζεί φινπο ηνπο αζζελείο.  

Ζ δηαδηθαζία ησλ επηζθέςεσλ πνιχ ζπρλά παξαθνινπζείηαη απφ λνζνθφκεο θαη 

εθπαηδεπφκελνπο ηαηξνχο, εθφζνλ ν αζζελήο είλαη ζχκθσλνο. Ο γηαηξφο θάζεηαη ζε θαξέθια 

ζην χςνο ηνπ αζζελνχο θαη αθηεξψλεη πνιχ ρξφλν ζε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ 

ζπκπησκάησλ θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. Δθφζνλ ν αζζελήο ην επηηξέπεη ν 

γηαηξφο ζα πξνρσξήζεη ζηελ θιηληθή εμέηαζε ελψ θαηφπηλ ζα ηνπ εμεγήζεη κε θάζε 

ιεπηνκέξεηα ην επφκελν βήκα ζην πιάλν ηεο θξνληίδαο ηνπ. Οη κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ή λα 
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απνθιείνληαη απφ ηελ φιε δηαδηθαζία, κε απνθιεηζηηθφ θξηηήξην ηηο επηζπκίεο ηνπ αζζελνχο.  

ε θαζεκεξηλή βάζε αζζελείο παξαθνινπζείηαη απφ ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηελ επνπηεία  ηνπ επηκειεηή (Specialist registrars), νη νπνίνη κε ηε ζεηξά 

ηνπο ππνζηεξίδνπλ ηνπο εηδηθεπφκελνπο γηαηξνχο  (Senior house officers) πνπ έρνπλ ππν ηελ 

επνπηεία ηνπο.  

Ζ δηεπηζηεκνληθή νκάδα απνηειείηαη κεηαμχ άιισλ απφ ηηο έμεο αθφκε εηδηθφηεηεο: 

Κνηλσληθνχο Λεηηνπξγνχο, Θεξαπεπηέο (θπζηθνζεξαπεπηέο, εηδηθνχο ζηηο ελαιιαθηηθέο 

ζεξαπείεο, εξγνζεξαπεπηέο), πλεπκαηηθνχο, λνζνθφκεο εμεηδηθεπκέλεο ζηελ Αλαθνπθηζηηθή 

Φξνληίδα (Clinical Nurse Specialits) ησλ νπνίσλ ην έξγν είλαη πεξηζζφηεξν επηθεληξσκέλν 

ζηελ θξνληίδα ησλ αζζελψλ πνπ θξνληίδνληαη ζηελ θνηλφηεηα, λνζνθφκεο εμεηδηθεπκέλεο 

ζην ιεκθνίδεκα- νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε κία μερσξηζηή θιηληθή εληφο ηνπ Hospice. 

αλαπφζπαζην ζηνηρείν απνηειεί ε νκάδα θάπνησλ εθαηνληάδσλ εζεινληψλ νη νπνίνη 

απαζρνινχληαη κέζα αιιά θαη έμσ απφ ην Hospice ζε πνιινχο ξφινπο.  

Οη πφξνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Hospice ζπγθεληξψλνληαη κέζσ θηιαλζξσπηθψλ εθδειψζεσλ 

θαη δσξεψλ ελψ ην θξάηνο ζπλεηζθέξεη ζε έλα 20-23%. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ζρνιηάδεη ε Jo 

Kavanagh, Director of Care Services, ην θξάηνο ζπλεηζθέξεη ηόζν όζν λα κελ έρεη ιόγν ζηε 

ιεηηνπξγία καο θαη λα δηαηεξνύκε ηελ αλεμαξηεζία καο.  

 

10.1.2.2. St Christopher's Hospice 

Ζ πξώηε επίζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24 Απξηιίνπ ην 2013 θαη ζπκπεξηιάκβαλε 

ζπλέληεπμε κε ηνλ κνπζηθνζεξαπεπηή Γηώξγν Σζίξε θαη κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ηνπ 

Κέληξνπ Ζκέξαο.  

Ζ δεύηεξε επίζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 2015 κε ζθνπό ηε δηελέξγεηα 

ζπλέληεπμεο κε ηε βηβιηνζεθνλόκν Denise Brady. 

Δθηελήο ιφγνο έρεη γίλεη κέρξη ηψξα γηα ην St Christopher;s Hospice, ην πξψην θαη πξφηππν 

ζχγρξνλν Hospice πνπ ηδξχζεθε ην 1974 απφ ηελ κεηέξα ηνπ θηλήκαηνο, Dame Cicely 

Saunders. Ζ έξεπλα ζην St Christopher's Hospice πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν επηζθέςεηο. 

ηελ πξψηε επίζθεςε καο ππνδέρζεθε ν κνπζηθνζεξαπεπηήο Γηψξγνο Σζίξεο ν νπνίνο καο 

έδσζε κία γεχζε απφ ην θέληξν εκέξαο. ηε δεχηεξε επίζθεςε καο ππνδέρηεθε ε 

βηβιηνζεθνλφκνο Denise Brady ε νπνία βξίζθεηαη ζην Hospice απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, έρνληαο εξγαζηεί θνληά κε ηελ ίδηα ηε Cicely Saunders, δέρηεθε λα 

κνηξαζηεί καδί καο ιίγε απφ ηελ εθηελή θαη βαζηά γλψζε  θαη εκπεηξία ηεο ζρεηηθά κε ην 

Hospice θαη ην πσο ην έρεη δεη λα εμειίζζεηαη φι' απηά ηα ρξφληα.  
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Οη εκεξήζηεο ππεξεζίεο θξνληίδαο θηινμελνχληαη ζην Anniversary Centre ηνπ St 

Christopher's Hospice, έλα έξγν αμίαο χςνπο  £2,5 εθαηνκκπξίσλ, ην νπνίν εγθαηληάζηεθε ην 

2009, πξνο ηηκήλ ηνλ 40 ρξφλσλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Hospice.Πξφθεηηαη γηα έλαλ αλνηρηφ 

θαη ηδηαίηεξα κεγάιν ρψξν πνπ ζπκίδεη πεξηζζφηεξν θέληξν εζηίαζεο παξά έλα κέξνο 

θξνληίδαο αζζελψλ. Ζ αιήζεηα βξίζθεηαη θάπνπ ζηε κέζε εθφζνλ ην θέληξν είλαη αλνηρηφ 

ζηελ θνηλφηεηα, ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Οη αζζελείο θαη νη επηζθέπηεο 

απνιακβάλνπλ ην θαγεηφ ή ηνλ θαθέ ηνπο ελψ ε εμππεξέηεζή ηνπο γίλεηαη απφ εζεινληέο.  

Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ επηβιέπεη ηνπο αζζελείο, θξνληίδεη θαη ζπδεηάεη κε ηνπο αζζελείο 

θαη ηνπο θξνληηζηέο. Σν θέληξν θαηαιήγεη ζε έλαλ κεγάιν θήπν φπνπ αζζελείο θάζνληαη 

κφλνη ηνπο ή κε παξέα αλακεκεηγκέλνη κε κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ παίξλνπλ ην 

κεζεκεξηαλφ ηνπο. Σν κεζεκεξηαλφ γεχκα ζπλνδεχεηαη απφ δσληαλή κνπζηθή ηελ νπνία νη 

αζζελείο θαίλεηαη λα απνιακβάλνπλ.  

Οη ππεξεζίεο εκέξαο επεθηείλεηαη ζε δσκάηηα ζεξαπείαο ηα νπνία είλαη δηαζθνξπηζκέλα 

γχξσ απφ ην ρψξν εζηίαζεο. Δθεί νη αζζελείο ζπκκεηέρνλ ζε θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ή ζε νκάδεο ζεξαπείαο , κνπζηθνζεξαπείαο, ζπδήηεζεο, απνιακβάλνπλ καζάδ θαη άιια είδε 

ελαιιαθηηθψλ ζεξαπεηψλ, λα θάλνπλ κπάλην θαη έρνπλ πξφζβαζε ζε φιν ην θάζκα ηεο 

δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο. Δίλαη απφ ηα κεγάια πιενλεθηήκαηα ηνπ θέληξνπ εκέξαο θαη ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί είλαη φπσο καο ιέεη ε Denise Brady ε πξόζβαζε ηνπ αζζελή 

ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο αιιά θαη ε εύθνιή πξόζβαζε ηνπ επαγγεικαηία ζηνλ αζζελή. Οη 

αζζελείο παξαπέκπνληαη ζην θέληξν εκέξαο απφ ηνλ Οηθνγελεηαθφ γηαηξφ ή άιιν 

επαγγεικαηία πγείαο, πνιιέο θνξέο αλήθνπλ ήδε ζηνπο αζζελείο  Hospice ιακβάλνληαο 

ππεξεζίεο ζην ζπίηη, ππφ ηελ επνπηεία ηεο  Clinical Nurse Specialist ε νπνία ηνπο 

επηζθέπηεηαη θαη πνπ ζπληνλίδεη ηε θξνληίδα ηνπο. Σν θέληξν εκέξαο δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο λα παξαθνινπζνύλ ζηελά ηνλ αζζελή ζε εβδνκαδηαία βάζε, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα ρξεηάδεηαη λα ηνλ επηζθεθζνύκε ζην ζπίηη ζην ζπίηη, αθνύ έξρεηαη εθείλνο εκάο. 

ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ εμέιημε ηνπ Hospice ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε ζπδήηεζε κε ηε 

Denise Brady ππήξμε ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθή θαη ελδηαθέξνπζα. Σν Hospice ζα κπνξνύζακε 

λα πνύκε πσο  έρεη αιιάμεη πνιύ θαη ηαπηόρξνλα θαζόινπ, κε ηελ έλλνηα πσο έρεη εμειίρζε κε 

αμηνζεκείσην ηξόπν, δηαηεξώληαο όκσο ην ίδην ήζνο αμηώλ θαη αξρώλ. Μία ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε απνηεινχλ νη νκάδεο αζζελψλ ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη .πσο είδακε ζηελ 

ηζηνξία ηεο ίδξπζήο ηνπ, ε ιεηηνπξγία ηνπ μεθίλεζε κε δχν πηέξπγεο, κία εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ 

πξννξηζκέλε γηα ηνπο ειηθησκέλνπο. Ζ πηέξπγα απηή έθιεηζε ην 2001 ελώ ην 2009 μεθίλεζε 

κία θαηλνύξγηα ππεξεζία, δνπιεύνληαο πνιύ θνληά κε ηνπο νίθνπο επγεξίαο  Nursing Homes), 

πξνζθέξνληαο όρη κόλν εθπαίδεπζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε αιιά θαη πξαθηηθή 
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θξνληίδα ζησλ αζζελώλ. Οη δηαγλψζεηο ησλ αζζελψλ έρνπλ αιιάμεη επίζεο ζεκαληηθά. ηαλ 

ηδξχζεθε ην Hospice, ε βαζηθή νκάδα ζηελ νπνία ζηφρεπε ήηαλ νη θαξθηλνπαζείο, γηαηί εθεί 

αλαγλσξηδφηαλ εληνλφηεξε ε αλάγθε, νη αζζελείο δνχζαλ πνιχ ιηγφηεξν θαη ήηαλ πνιινί 

απνκνλσκέλνη. Σα ηειεπηαία ρξόληα αζρνιεζήθακε πνιύ κε ηε θξνληίδα ησλ αζζελώλ κε 

Motor Neuron Desease- MND (λφζνο ηνπ θηλεηηθνχ λεπξψλα, γλσζηή θαη σο  Πιεπξηθή 

Ακπνηξνθηθή θιήξπλζε-ALS), ε νπνία εκθαλίδεη πνιύ δύζθνια θαη πνιύπινθα 

ζπκπηώκαηα. Γηεπξύλακε αθόκε ηνλ αξηζκό ησλ αζζελώλ κε ηε δηεύξπλζε ηνπ ηξόπνπ πνπ 

παξέρεηαη ε θξνληίδα-μεθηλήζακε γηα παξάδεηγκα λα θξνληίδνπκε αζζελείο πνπ λνζειεύνληαη 

ζην λνζνθνκείν, πξνρσξήζακε ζε ζπλεξγίεο κε ην ΔΤ (NHS) θαη δηεπξύλακε ηνπο ηξόπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο πξνζθέξνπκε θξνληίδα ζην ζπίηη, ζηξαηνινγώληαο κε θιηληθά εμεηδηθεπκέλνπο 

επαγγεικαηίεο νη νπνίνη κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε είλαη ζε ζέζε λα επηζθέπηνληαη ηνπο 

αζζελείο ζην ζπίηη ηνπο θαη λα ηνπο ππνζηεξίδνπλ ζε θάπνηεο από ηηο απιέο θαζεκεξηλέο 

αλάγθεο ηνπο.  

 

 

10.1.2.3. St Joseph's Hospice 

Ζ επίζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 16 Οθησβξίνπ 2014 κε ζθνπό ηελ κε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε ησλ δηεπηζηεκνληθώλ ζπλεδξηάζεσλ, ησλ ηαηξηθώλ επηζθέςεσλ ζηα δσκάηηα ησλ 

αζζελώλ θαη ηνπ θέληξνπ εκέξαο  

Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ ζ' απηήλ ηελ επίζθεςε είλαη βαζηζκέλα εμνινθιήξνπ ζηε 

κέζνδν ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο. Ζ εκέξα μεθηλά κε ηε ζπλεδξίαζε ηεο 

δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνίαο ζα ζπδεηεζνχλ νη αζζελείο πνπ 

λνζειεχνληαη ζηε κνλάδα ηνπ Hospice. Οη λνζνθφκεο ηεο πξσηλήο βάξδηαο ζα ελεκεξψζνπλ 

ην ζπκβνχιην ζρεηηθά ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο, ζχκθσλα κε 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπιιέμεη απφ ηηο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Ο θάζε αζζελήο ζπδεηείηαη 

εθηελψο θαη ηνπνζέηεζε γίλεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο.  

Αθνινπζεί ε ζπδήηεζε πεξί ησλ αζζελψλ πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί ηα εηζαγσγή ζηε κνλάδα 

λνζειείαο. Δίλαη πνιχ πηζαλφ νη παξαπνκπέο λα μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηηο δηαζέζηκεο θιίλεο, 

γεγνλφο πνπ ζεκάλεη πσο ζα πξέπεη λα γίλεη επηινγή. εκαληηθφ θξηηήξην θαίλεηαη λα είλαη 

ην πνχ βξίζθεηαη ν αζζελήο, κε ηνλ αζζελή πνπ βξίζθεηαη ζην ζπίηη λα παίξλεη 

πξνηεξαηφηεηα έλαληη απηνχ πνπ βξίζθεηαη ζην λνζνθνκείν. Λακβάλεηαη ππφςε αθφκε, πέξα 

απφ ν πνηφο θαίλεηαη λα έρεη πεξηζζφηεξε αλάγθε λα εηζαρζεί ζηε κνλάδα, πνηφο θαίλεηαη λα 

είλαη θείλνο πνπ ζα επσθειεζεί πεξηζζφηεξν. Δθηελήο ιφγνο γίλεηαη πάληνηε γηα ηελ 
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νηθνγελεηαθή θαη ςπρνθνηλσληθή θαηάζηαζε ηνπο αζζελνχο θαζψο θαη ην δίθηπν ζηήξημεο 

δηαζέηεη.  

Αθνινπζεί ε επίζθεςε νπ γηαηξνχ ζηα δσκάηηα ησλ αζζελψλ, ηελ νπνία καο επηηξέπεη λα 

παξαθνινπζήζνπκε. Ζ γηαηξφο αθηεξψλεη αξθεηφ ρξφλν ζηελ 1-1 ζπδήηεζε κε ηε λνζνθφκα 

πνπ θξνληίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε αζζελή ζπιιέγνληαο φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ θαηάζηαζή ηεο. ηε ζπλέρεηα ε γηαηξφο 

επηζθέπηεηαη ην δσκάηην ηεο αζζελνχο θαη ηελ ξσηάεη αλ ζα ήζειε λα ζπδεηήζνπλε. Έρνληαο 

ιάβεη ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε ηεο αζζελνχο ε γηαηξνχο θάζεηαη ζε θαξέθια  ζην χςνο κε ηελ 

αζζελή θαη μεθηλάεη λα ζπδεηάεη κε ηελ αζζελή γηα ην πσο αηζζάλεηαη θαη πφζν ε 

ζεξαπεπηηθή κέζνδνο αληαπνθξίλεηαη ζηα ζπκπηψκαηα. Ζ αζζελήο ξσηάεη αλ ζα κπνξέζεη 

λα επηζηξέςεη ζην ζπίηη ηεο θαη αλ ζα ζηακαηήζεη λα πνλάεη. Ζ γηαηξφο εμεγεί ζηελ αζζελή 

πσο απηή είλαη ε θπζηνινγηθή εμέιημε ηεο αζζέλεηάο ηεο θαη πσο πηζαλφηεηα δελ ζα 

κπνξέζεη λα επηζηξέςεη ζην ζπίηη ηεο αιιά ζα δνθηκάζεη έλα άιιν πιάλν θξνληίδαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ θαη ησλ ππφινηπσλ ζπκπησκάησλ. Ζ γηαηξφο ζπλερίδεη ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπ λένπ πιάλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αζζελή, δεηψληαο ηελ γλψκε ηεο θαη 

πξνζθέξνληαο ζπλερψο ελαιιαθηηθέο επηινγέο. Με ηελ άδεηα ηεο αζζελνχο ε γηαηξφο ζα 

ελεκεξψζεη άκεζα ηελ νηθνγέλεηα γηα ην λέν πιάλν πνπ ζα αθνινπζεί απφ εθεί θαη χζηεξα. 

 

10.1.2.4. Princess Alice Hospice 

Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2015 κε ηελ Δπηθεθαιή Γηαζθάιηζεο 

Πνηόηεηαο ησλ Τπεξεζηώλ θαη Δκπεηξίαο νπ αζζελνύο, Rebecca Trower 

H Rebecca Trower έρεη εξγαζηεί ζην Princess Alice Hospice ηα ηειεπηαία 24 ρξφληα θαη ζε 

κία πνηθηιία ξφισλ, απφ λνζνθφκα ηεο κνλάδαο λνζειείαο, ζε εμεηδηθεπκέλε λνζνθφκα 

Clinical Nurse Specialist ζηελ θνηλφηεηα  κέρξη ην ξφιν πνπ έρεη αλαιάβεη ζήκεξα. ε απηά 

ηα ρξφληα έρεη δεη ην Hospice λα εμαιιάζζεηαη ζεκαληηθά ζε δηάθνξνπο ηνκείο. ηνλ ηνκέα 

ηεο θνηλφηεηαο πξψηα απ' φια, ην Hospice αλαπηχρζεθε παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηεο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηελ νπνία θαιχπηεη. Αο κελ μερλάκε άιισζηε πσο φηαλ ην Hospice 

ιεηηνχξγεζε ηα πξψηε θνξά ην 1983, ε αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα δελ αλαγλσξηδφηαλ θαλ 

επηζήκσο ζαλ εηδηθφηεηα. Ζ εθπαίδεπζε έπαημε πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε απηή θαη 

ηελ εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα πνπ είκαζηε ζε ζέζε λα πξνζθέξνπκε ζήκεξα. Ο θχξηνο ιφγνο 

εηζαγσγήο ήηαλ ηφηε ε ηειηθή θξνληίδα. ήκεξα πνιχ αζζελείο εηζάγνληαη ζηελ κνλάδα γηα 

έιεγρν ζπκπησκάησλ αιιά θαη γηα λα δψζνπκε κία αλάζα μεθνχξαζεο ζηνπο θξνληηζηέο 

ηνπο. ε ζρέζε κε ηελ δηεχξπλζε ηεο θνηλφηεηαο, ηεξάζηηνο ήηαλ ν αληίθηππνο ζηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη θαη' νίθνλ. Απηή ηε ζηηγκή ην 
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Hospice θξνληίδεη ζην ζπίηη πεξίπνπ 800 αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, πξνζθέξνληαο 

κία επξεία γθάκα ππεξεζηψλ. Ζ δηεπηζηεκνληθή νκάδα ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο κνξθέο 

θξνληίδαο πνπ πξνζθέξνληαο θαη είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

θξνληίδα ηνπ αζζελνχο επηηπγράλεηαη.  

Οη ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη δσξεάλ θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ Hospice εμαξηάηαη απφ ηελ 

δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο πφξσλ κέζσ δσξεψλ θαη θηιαλζξσπηθψλ δξάζεσλ.  Σν θξάηνο 

ζπκκεηέρεη ζε  έλα πνζνζηό 23% θαη λνκίδσ πσο παξαδνζηαθά κε απηή ηε ζπκβνιή 

πνξεύηεθαλ ηα Hospices όι' απηά ηα ρξόληα. Γηα ην ιόγν απηό είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε 

επέλδπζε ζην θνκκάηη ηεο ζπγθέληξσζεο πόξσλ θαη ηεο δηαθήκηζεο. 

 Δμεγψληαο ηεο ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο, πξνηείλεη πσο αλ είλαη λα μεθηλήζνπκε 

απφ θάπνπ, εχζηνρν ζα ήηαλ λα μεθηλήζνπκε απφ ηα λνζνθνκεία,. Πξέπεη λα δνύκε πσο 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θάηη ηέηνην ζε κεγάιε θιίκαθα πξώηα, πξηλ πξνζπαζήζνπκε λα ην 

εθαξκόζνπκε  ζε έλα Hospice.  

 

 

10.2. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ  θαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε αλά ζεκαηηθή πεξηνρή  

10.2.1. 1ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Σαπηνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνύ θαη θαηαλόεζε ηνπ 

ξόινπ ηνπο 

Απφ ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ νξγαληζκψλ πνπ εμεηάζακε πξνθχπηεη κία δηάρπηε αλνκνηνγέλεηα  

ζηε θχζε ησλ νξγαληζκψλ πνπ εληνπίζακε ζηελ Διιάδα, ζε αληηπαξαβνιή κε ηελ ηαχηηζε 

ησλ νξγαληζκψλ πνπ εμεηάζακε ζηελ Αγγιία. Οη νξγαληζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχζαηε ζηελ 

Διιάδα ηδξχζεθαλ σο επί ην πιείζηνλ ηηο δεθαεηίεο 1990 θαη 2000, είηε κε αηνκηθή 

πξσηνβνπιία θάπνηνπ είρε βηψζεη ην παξάδεηγκα ηεο Παξεγνξεηηθήο/ Αλαθνπθηζηηθήο 

Φξνληίδαο ζην εμσηεξηθφ, είηε κε ηελ ζπλεξγαζία θάπνηνλ επηζηεκφλσλ, θπξίσο γηαηξψλ, 

πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα. εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε δηαπηζηψζεθε 

ζηνλ ηξφπν πνπ ν φξνο Palliative Care κεηαθξάδεηαη θαη γίλεηαη αληηιεπηφο.  εκεηψλνπκε 

εδψ πσο ζε θάζε πεξίπησζε αθνινπζήζακε ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν αλαθνξηθά κε ηελ 

απφδνζε Παξεγνξεηηθήο ή Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο. ε κεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε 

παξαηεξήζεθε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη, ζπλζέηνληαο κία επξεία 

γθάκα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θξνληίδαο ζην ζπίηη θαη εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ζε φηη έρεη λα 

θάλεη κε ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ θαη πξνψζεζε ζεκηλαξίσλ, εκεξίδσλ θαη ελεκεξσηηθψλ 

εθδειψζεσλ, ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ επηθνηλσλία ηνπο ζεζκνχ. 

ηελ Αγγιία ζα αλακέλακε ζπλαληήζακε ηελ αλακελφκελε νκνηνγέλεηα, ιακβάλνληαο πσο 

φινη νη νξγαληζκνί πνπ επηζθεθηήθακε αληαπνθξίλνληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία παξνρήο 
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ππεξεζηψλ.  Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα Hospices πνπ είδακε ηδξχζεθαλ ηηο δεθαεηίεο 1970 -

1980,  εμαηξνπκέλνπ ηνπ St Christopher's Hospice, κε εθαιηήξην θάπνηα άιιε κηθξή ηνπηθή 

νξγάλσζε, ζπρλά ζπλδεδεκέλε κε ηελ εθθιεζία θαη εκπλεπζκέλνη απφ ην θίλεκα πνπ 

βξηζθφηαλ ζε εμέιημε εθείλε ηελ πεξίνδν ζηελ Αγγιία. Ζ θηινζνθία πάλσ ζηελ νπνία 

βαζίζηεθε ηφζν ε ίδξπζή ηνπο φζν θαη ε ζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπο θαίλεηαη λα ζπκβαδίδεη, 

ζέηνληαο πάληα ζη επίθεληξν ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο.   

10.2.2. 2ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Αλζξώπηλν δπλακηθό 

Κεληξηθφο είλαη ν ξφινο ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ζε φιεο ηηο δνκέο πνπ επηζθεθζήθακε, 

ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Αγγιία. ηνλ πχξηλα βξίζθεηαη πάληνηε ν γηαηξφο θαη ν 

λνζειεπηήο θαη ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, θαζψο θαη ν ςπρνιφγνο ςπρνζεξαπεπηήο γηα ηελ 

πεξίπησζε Διιάδαο. Με έθπιεμε δηαπηζηψζακε πσο ν ςπρνιφγνο δελ απνηειεί κέξνο ηεο 

δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ζε θαλέλα απφ ηα Hospices πνπ επηζθεθηήθακε, ελψ νη αληίζηνηρεο 

αλάγθεο θαιχπηνληαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ θαη ηνλ επαγγεικαηία ή ηεξέα πνπ 

εκπιέθεηαη ζηελ πλεπκαηηθή θξνληίδα ηνπ αζζελνχο.  

Παξαηεξήζακε αθφκε πσο κεγάιν βάξνο δίλεηαη ζην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηηο δχν 

ρψξεο . ε ζρέζε κε ηνπο εζεινληέο, ν ξφινο ηνπο θξίζεθε δσηηθήο ζεκαζίαο γηα φια ηα  

Hospices πνπ επηζπεπηήθακε, φπσο θαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο ζηελ Διιάδα. 

 

10.2.3. 3ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Υξεζηέο ππεξεζηώλ 

ε απηφ ην θνκκάηη δηαπηζηψζεθαλ ίζσο νη εληνλφηεξεο  απνθιείζεηο κεηαμχ ησλ 

νξγαληζκψλ πνπ εμεηάζακε ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο γεληθέο αξρέο θαη 

ζηφρνπο ηεο αλαθνπθηζηηθήο, θαίλεηαη πσο  θάζε νξγαληζκφο επηθεληξψζεθε ζε δηαθνξεηηθφ 

ζεκείν απηνχ πνπ ζην ζχλνιν ηνπο δηαθεξχζζνπλ. Κάπνηνη απφ ηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

εμεηάζακε επέιεμαλ λα επηθεληξσζνχλ απνθιεηζηηθά ζηνπο νγθνινγηθνχο αζζελείο ελψ 

θάπνηνη άιινη δηεχξπλαλ ην πιεζπζκηαθφ ηνπο νξίδνληα ζε αζζελείο πνπ ππνθέξνπλ απφ 

ζπκπηψκαηα θαη ρξφληεο αζζέλεηεο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην πσο απεηιείηαη άκεζα ε δσή 

ηνπο απφ απηέο.   

Σα απνηειέζκαηα ζηελ Αγγιία θαηέδεημαλ θαη πάιη κία (ζρεδφλ) απφιπηε νκνηνγέλεηα, κε 

κφλεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο νκάδεο νη νπνίεο ν θάζε νξγαληζκφο κπνξεί λα ζπγθεληξψλεηαη 

πεξηζζφηεξν. Ο θαξθηληθφο αζζελήο είλαη πάληνηε ε πην ζπλήζεο πεξίπησζε, παξαηεξήζακε 

φκσο ηελ ηάζε σλ νξγαληζκψλ πξνο πην ζχλζεηεο αζζέλεηεο, φπσο ην MND. ε θάζε 

πεξίπησζε απαξαβίαζηε πξνυπφζεζε είλαη ε δηάγλσζε λα απεηιεί, έζησ θαη κεζνπξφζεζκα, 

ηε δσή ηνπ αζζελνχο.  
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10.2.4. 4ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο  

ζν κεγάιεο ήηαλ νη νκνηφηεηεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ κεηαμχ ησλ ίδησλ ρσξψλ ζ' απηή ηε 

ζεκαηηθή πεξηνρή , άιιν ηφζν κεγάιεο ήηαλ κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. 

Οη πην νπζηαζηηθέο θαη θιέγνπζεο πξνθιήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Παξεγνξεηηθήο 

Φξνληίδαο ζηελ Διιάδα είλαη ε ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ε ζπγθέληξσζε πφξσλ. ην ζχλνιφ 

ηνπο νη άλζξσπνη κε ηνπο νπνίνπ κηιήζακε, εχρνληαη ηελ εκπινθή ηνπ θξάηνπο ζηε 

λνκνζεηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη εθαξκνγή ησλ φζσλ έρνπλ ήδε ζεζκνζεηεζεί, θαζψο θαη 

ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζην έξγν ηνπο.   

Οη πξνθιήζεηο πνπ αλαγλψξηζαλ ηα Hospices ήηαλ θχζεσο, ζπζρεηηζκέλνη θαη πάιη κε ηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ αιιά θαη ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ. ηελ 

ζπγθξάηεζε πφξσλ πνιινί νξγαληζκνί θαίλεηαη λα έρνπλ βξεη ηελ απάληεζε ζηελ ίδηα 

ζειίδα, ε νπνία δελ είλαη άιιε απφ ηελ αλάπηπμε ηεο θξνληίδαο ζην ζπίηη ελψ ν βαζκφο 

ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο δελ θαίλεηαη λα απαζρνιεί θαλέλαλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ 

ζπλαληήζακε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11 

πλεθηίκεζε απνηειεζκάησλ αλαθνξηθά κε ην ζεσξεηηθό πιαίζην 

11.1. πκπεξάζκαηα 

Ζ Παξεγνξεηηθή θαη Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα απνηειεί έλαλ επηζηεκνληθφ θαη επξέσο 

δηαδεδνκέλν θιάδν ζηελ Δπξψπε θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν. Γελλήζεθε ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Λνλδίλν ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 απφ ηε Dr Cicely 

Saunders κε ηε κνξθή ηνπ Κηλήκαηνο ηνπ χγρξνλνπ Hospice θαη πνιχ ζχληνκα 

εμαπιψζεθε ζηελ ππφινηπε ρψξα θαη έμσ απφ απηή. ηελ Διιάδα θάλεη ηα πξψηα ηνπ 

βήκαηα ηα ηειεπηαία 15-20 ρξφληα ελψ βξίζθεηαη αθφκε ζε πνιχ πξψηκν ζηάδην αλάπηπμεο. 

Σν παξαπάλσ γεγνλφο επηβεβαηψλεηαη ηφζν απφ ηηο δηεζλείο θαηαγξαθέο, θπξίσο ζε 

ζχγθξηζε κε άιια γεηηνληθά καο θξάηε ηεο Δπξψπεο θαζψο θαη απφ ηελ θαηαθαλή έιιεηςε 

δνκψλ θαη νξγαλσκέλεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ θξνληίδα παξέρεηαη ζπνξαδηθά, ζε κηθξέο 

νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη κε πνηθίια θξηηήξηα επηινγήο απφ κηθξέο νξγαλψζεηο κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο δσξεάλ, επηδηψθνπλ ηε 

δηάδνζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζρέζε κε ην ζεζκφ, ηελ πξνψζεζε θαη παξνρή 

εθπαίδεπζεο λέσλ επαγγεικαηηψλ ζ' απηφ ην ρψξν θαζψο θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θξάηνπο.  

ηε Μεγάιε Βξεηαλία φπνπ ζα ιέγακε πσο νπζηαζηηθά "φια μεθίλεζαλ", ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε δηάδνζε δηαδξακάηηζε ην Κίλεκα ηνπ χγρξνλνπ Hospice, ην νπνίν πξνεγήζεθε αθφκε 

θαη ηνπ νξηζκνχ ηεο Παξεγνξεηηθήο/ Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο. Σν Κίλεκα απηφ, πηζαλφλ 

ιφγσ ησλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ πνπ δηέδηδε, θέξδηζε ην ελδηαθέξνπλ κεγάισλ θαη ηζρπξψλ 

νξγαλψζεσλ ζηελ ππνζηήξημε θαη δεκηνπξγία Hospices ζε φιε ηε ρψξα. Θεσξνχκε αθφκε, 

πσο δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο πσο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα Hospices πνπ επηζθεθηήθακε 

ηδξχζεθαλ ηηο δεθαεηίεο 1970 θαη 1980, ηελ πεξίνδν δειαδή πνπ ην θίλεκα αλζνχζε. 

εκαληηθφ ξφιν έπαημε αθφκε ην γεγνλφο πσο φια ηα  Hospices ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ 

(θαη εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ) κε ηε κνξθή θηιαλζξσπηθψλ νξγαλψζεσλ, αληιψληαο 

πφξνπο απφ δσξεέο θαη άιινπ είδνπο θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο θαη εθδειψζεηο, ελψ ε 

ζπκκεηνρή θξάηνπο ήξζε πνιχ αξγφηεξα θαη δελ μεπέξαζε πνηέ ην 23% ηεο θάιπςεο ησλ 

εμφδσλ ηνπο. Αο κελ μερλάκε σζηφζν πσο πξφθεηηαη γηα κία ρψξα κε ζεκαληηθή παξάδνζε 

ζηε ζπληήξεζε θηιαλζξσπηθψλ νξγαλψζεσλ θαη κάιηζηα πνιχ ηζρπξψλ θάπνηεο θνξέο, θάηη 

πνπ δελ απνηειεί κέξνο ηεο θνπιηνχξαο καο ζηελ Διιάδα. Απηφ δε ζεκαίλεη πσο ε αλάπηπμε 

ελφο αληίζηνηρνπ κνληέινπ, πξνζαξκνζκέλνπ ζηε δηθή καο θνπιηνχξα δελ κπνξεί λα 

εμειηρζεί επηηπρψο, ζεκαίλεη απιψο πσο δελ ζα πξέπεη λα ζπαηαιήζνπκε ρξφλν θαη ρξήκα 

ζηελ πηνζέηεζε ελφο κνληέινπ ηφζν καθξηά απφ ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 
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11.2. Πξνηάζεηο  

Ζ ειιεληθή θνπιηνχξα αλέδεημε θαιψο ή θαθψο έλα ζχζηεκα πγείαο 

λνζνθνκεηνθεληξηθφ θαη φπσο αθνχζακε αξθεηέο θνξέο θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, πηζαλφηεηα απφ εθεί ζα έπξεπε λα μεθηλήζνπκε. Δλ απνπζία Γεληθνχ/ 

Οηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ, θαζνιηθήο αζθάιηζεο θαη εκπηζηνζχλεο ησλ ρξεζηψλ ζην 

ζχζηεκα πγείαο, ην λνζνθνκείν κπνξεί λα απνηειέζεη (1) ην θνξέα εληνπηζκνχ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ ρξήδνπλ ησλ ππεξεζηψλ, (2) ην πεδίν αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, (3) ην θνξέα εθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο 

ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο θαη ησλ λέσλ επαγγεικαηηψλ πνπ επηζπκνχλ λα 

εμεηδηθεπηνχλ ζ' απηφ ην ηνκέα (4) ην ππξήλα αλάπηπμεο πεξεηαίξσ ππεξεζηψλ, κε 

πξψηε εθείλε ηεο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ θαη' νίθνλ, εμνηθνλνκψληαο πφξνπο απφ 

πεξηηηά λνζειεία θαη έθηαθηεο εηζαγσγέο θαη βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ 

πνηφηεηα ζαλάηνπ ησλ αζζελψλ, πξνζθέξνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα παξακείλνπλ ζην 

ζπίηη ηνπο.  

Ζ ελαιιαθηηθή πξφηαζε απνηειεί κία πην απνθεληξσκέλε πξνζέγγηζε αμηνπνηψληαο ην 

παξάδεηγκα άιισλ ρσξψλ φπσο απηφ ηεο Ηζπαλίαο θαη κε ηελ έληαμε κηθξψλ δνκψλ ζηα 

πιαίζηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηα νπνία ζα απεπζχλνληαη ζηνπο δεκφηεο ηεο θάζε 

πεξηνρήο.  Σν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη πηζαλψλ ε αληζνκεξήο θάιπςε 

ηνπ πιεζπζκνχ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ δήκσλ, θάηη πνπ καθξνρξφληα κπνξεί λα 

αληηκεησπηζζεί ζε πεξίπησζε πνπ ην εγρείξεκα ζηεθζεί κε επηηπρία θαη αξρίζεη λα 

δηαδίδεηαη. Σν πιενλέθηεκα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα είλαη πσο νη δνκέο ζα έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα αλαπηπρζνχλ ζηα πιαίζηα κίαο "θνηλφηεηαο" θαη λα απνηειέζνπλ ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο νη νπνίνη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ην 

αγθαιηάζνπλ θαη λα ην ζηεξίμνπλ ζπλεηζθέξνληαο ηφζν κε ηε κνξθή δσξεψλ θαη φζν θαη 

εζεινληηθά. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δνκψλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζπλεξγαηηθά κεηαμχ ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηε ζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, εθφζνλ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα θαζψο θαη ηεο ζπιινγήο δσξεψλ θαη 

θιεξνδνηεκάησλ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο θνηλφηεηαο. Ζ θξνληίδα ζην ζπίηη ζα πξέπεη θαη 

πάιη λα ηείλεη ζε πξνηεξαηφηεηα θαζψο φπσο καο δείρλεη θαη ε ειιεληθή αιιά θαη ε 

αγγιηθή εκπεηξία, είλαη ε πιένλ θαηάιιειε κέζνδνο θάιπςεο ελφο κεγάινπ φγθνπ 
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πιεζπζκνχ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο, απαληψληαο ηαπηφρξνλα θαη ζηελ επηζπκία 

ησλ πεξηζζφηεξσλ αζζελψλ, λα παξακείλνπλ ζην ζπίηη ηνπο κέρξη ην ηέινο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

 

Δξσηεκαηνιφγην 1                                                    Οξγαληζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα 

 

Οξγαληζκφο: 

Δηδηθφηεηα ζπλεληεπμηαδφκελνπ: 

Ηδηφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ νξγαληζκφ: 

Υξφληα εκπεηξίαο ζην ζπγθεθξηκέλν θνξέα: 

1ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Σαπηνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνύ θαη θαηαλόεζε ηνπ ξόινπ ηνπο 

1.1. Πφζα ρξφληα ιεηηνπξγεί ν νξγαληζκφο; 

1.2. Πνηά είλαη ε λνκηθή ηνπ κνξθή; 

1.3. Απφ πνπ αληιεί πφξνπο; 

1.4. Πσο δηαξζξψλεηαη δηνηθεηηθά; 

1.5. Πνηφ είλαη ην επνπηεχνλ φξγαλν; 

1.6. Πνηφ είλαη ην φξακα πάλσ ζην νπνίν βαζίζζεθε ε ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ; 

1.7. Πνηνί είλαη νη ζηφρνη ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ζαο; 

1.8. ε πνηνπο απεπζχλεζηε; 

1.9. Ση ππεξεζίεο πξνζθέξεηε; 

 

2ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Αλζξώπηλν δπλακηθό 

2.1. Ση κέγεζνο πξνζσπηθνχ απαζρνιείηε, ζε πνηέο εηδηθφηεηεο θαη κε πνηά θαζήθνληα; 

2.2. Με πνηφ θαζεζηψο θαη πνηά θξηηήξηα έγηλε ε πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ; 
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2.3. ε ηη βαζκφ έρεη ιάβεη ην πξνζσπηθφ εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ζηελ Παξεγνξεηηθή/ 

Αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα θαη κε πνηφ ηξφπν; 

2.4. Λακβάλεη κέξνο ην πξνζσπηθφ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο; 

2.5. Λακβάλνπλ ην πξνζσπηθφ θάπνηνπ είδνπο ςπρνινγηθή ππνζηήξημε; 

2.6. Πνηα ζα αλαγλσξίδαηε σο ηε κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα έλαλ επαγγεικαηία πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο Παξεγνξεηηθήο/ Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο 

2.7. Πσο αληηκεησπίδεηαη ε εκπινθή ησλ ξφισλ; 

2.8. Πνηφο είλαη ν ξφινο ησλ εζεινληψλ 

2.9. Ση αξηζκφ εζεινληψλ απαζρνιείηε θαη κε πνηά θαζήθνληα; 

2.10. Λακβάλνπλ θάπνηα εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε; 

2.11. Με πνηφ θίλεηξν θαίλεηαη λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο; 

 

3ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Υξεζηέο ππεξεζηώλ 

 

3.1. Πσο γίλεηαη ε πξνζέγγηζε/ παξαπνκπή ησλ αζζελψλ θαη ηη πεξηιακβάλεη ε πξψηε 

επαθή; 

3.2. Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη απφ ηνλ αζζελή γηα λα δηθαηνχηαη 

ησλ ππεξεζηψλ ζαο; 

3.3. Γλσξίδεηε πφζνη αζζελείο έρνπλ πεξάζεη απφ ηνλ νξγαληζκφ ην ρξφλν πνπ καο 

πέξαζε ή ζπλνιηθά απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ; 

3.4. Σεξείηε ειεθηξνληθφ αξρείν αζζελψλ; 

3.5. Πνηφο είλαη ν ξφινο ζαο ζηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο; 

3.6. Πφζν ζπρλά θαη πφζν κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ε επαθή κε ηελ νηθνγέλεηα 

ζπλερίδεηαη κεηά ηνλ ζάλαηνο ηνπ αζζελνχο; 
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3.7. Με πνηφ ηξφπν επεξεάδεηαη ε δσή νπ αζζελνχο θαη ηεο νηθνγέλεηάο απφ ηε ζηηγκή 

πνπ εκπιέθεζηε ζηε θξνληίδα ηνπ; 

3.8. Πσο αληηκεησπίδεηαη ε αλάγθε ησλ αζζελψλ γηα πλεπκαηηθή θξνληίδα; 

3.9. ε ηη βαζκφ γίλεηαη ρξήζε νπνηνεηδψλ θαη ππφ πνηέο πξνυπνζέζεηο; 

3.10. Ση άιινπ είδνπο παξεκβάζεηο ρξεζηκνπνηείηε; 

3.11. Αληηκεησπίδεηαη απφ ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ην γεγνλφο πσο ζηφρνο δελ 

είλαη ε παξάηαζε ηεο δσήο; 

 

4ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο  

4.1. Πνηέο είλαη νη ειιείςεηο θαη νη πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο έξρεηαη αληηκέησπνο ν 

νξγαληζκφο θαη πσο αληηκεησπίδνληαη; 

4.2. Πνηέο είλαη νη άκεζεο αλάγθεο πνπ αλαγλσξίδεηαη θαη ζεσξείηε θξίζηκεο γηα ηελ 

εθπιήξσζε θαη ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ζαο; 

4.3. Έρεηε δηαπηζηψζεη πσο νη αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη κεγαιχηεξεο ησλ 

δπλαηνηήησλ ζαο; 

4.4. Αλαγλσξίδεηε έλα "θελφ" ζηελ Παξεγνξεηηθή/ Αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα ζηελ ρψξα 

καο θαη αλ λαη πσο ην δηθαηνινγείηε θαη πσο πηζηεχεηε πσο ζα κπνξνχζε λα 

αληηκεησπηζζεί; 

4.5. Ση ζα κπνξνχζε λα καο δηδάμεη ην δηεζλέο πεξηβάιινλ; 

4.6. Αλαγλσξίδεηε θάπνηα ζεηηθή εμέιημε ηα ηειεπηαία ρξφληα; 

4.7. Ση έρεηε λα ζρνιηάζεηε ζε ζρέζε κε ηελ θξαηηθή κέξηκλα; 

4.8. Πσο δξαζηεξηνπνηείζηε εζείο ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε; 

4.9. Γλσξίδεηε άιιεο δνκέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

Παξεγνξεηηθήο/Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο ζηελ Διιάδα; 

4.10. Με πνηέο άιιεο δνκέο ζπλεξγάδεζηε εζείο θαη ζε πνηέο πεξηπηψζεηο;  
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4.11. ε πνηά κνξθή παξνρήο ππεξεζηψλ Παξεγνξεηηθήο/ Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο  

(ελδνλνζνθνκεηαθή θξνληίδα, θξνληίδα ζην ζπίηη, θέληξν εκέξαο, Hospice) 

πηζηεχεηε πσο ζα έπξεπε λα δνζεί κεγαιχηεξε βαξχηεηα θαη λα δηαηεζεί κέξνο ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ γηα ηελ εμάπισζε ησλ ππεξεζηψλ ζηε ρψξα καο; 

Αηηηνινγείζηε. 

4.12. Πνηνί είλαη νη ζηφρνη ζαο γηα ην κέιινλ, πφζν εθηθηνί πηζηεχεηε πσο είλαη θαη ππν 

πνηέο πξνυπνζέζεηο; 

4.13. Τπάξρνπλ παξάγνληεο πνπ απεηινχλ ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαηζκνχ 

ζαο; Αλαγλσξίδεηε εκπφδηα θαη πξνθιήζεηο πνπ νθείιεηε λα αληηκεησπίζεηε άκεζα 

θαη πην είλαη ην πιάλν ζαο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε;  

 

αο επραξηζηψ πνιχ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αζήλα, 2012 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

Questionnaire 2                                                                              Organisations that operate in England 

 

Organisation: 

Specialty: 

Role: 

Years of experience within the organisation: 

1st subject area: Identifying the organisation 

1.1. When was the organisation founded? 

1.2. Which was the initiative? 

1.3. What is it's legal form? 

1.4. How is it funded? 

1.5. How have you seen it developing and changing over the years? 

1.6. What is the governance structure? 

1.7. What is the vision upon which it was established? 

1.8. What is your mission, according to your Statute? 

1.9. To which population groups do you address? 

1.10. What kind of services do you offer? 

1.11. How is the organisation linked with the public Health Care Sector, the GPs the DNs 

and the local Hospitals? 

 

2nd Subject Area: Human Resources 

2.1. What number of staff do you employ, on what specialties and which roles? 
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2.2. What criteria must an employ meet? 

2.3. How specialised is the staff in Palliative Care Services? 

2.4. Does the staff receive further (mandatory) training? 

2.5. Do you have ways of supporting the staff emotionally, when needed? 

2.6. What do you see as the greatest challenge and greatest difficulty for the staff in a 

palliative care setting?  

2.7. How are the volunteers involved and in what ways they contribute? 

2.8. What number of volunteers do you have at the moment and in which roles? 

2.9. Do they receive any special training? 

2.10. On what motivation they seem to offer their services? 

 

3rd Subject Area: Users 

3.1. Which criteria must be met to be eligible for your services? 

3.2. Do you keep electronic files of the patients? 

3.3. Can you estimate the number f patients that have gone through the organisation this 

year or since the beginning? 

3.4. Is there any statistic data available? 

3.5. What is the referral process? 

3.6. How you approach the Holistic aspect of the care? 

3.7. What is your role in supporting the family? 

3.8. For how long the contact with the family continues after the death of the patient? 

3.9. How do you change the life of the patient and their family? 

3.10. Do your patients receive spiritual care? 

3.11. On what extend do you use opioids and under which conditions? 

3.12.  What other innervations do you make? 
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3.13.  How do the patient and the family react to the fact that you do not aim to prolong 

the patient's life? 

 

 

 

4th Subject Area: Challenges and the future 

4.1. What are your objectives for the future and how do you plan towards them? 

4.2. How achievable to you see them to be? 

4.3. Are there any factors that threaten the viability and continuity of your services?  

 

 

Thank you very much! 
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