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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 



Η νεοπλασματική νόσος 

 Συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία, παρενέργειες 
 Συμβιβασμός στη νέα καθημερινότητα 
 Διαμόρφωση «φυσιολογικού» ρυθμού ζωής με την 

αρρώστια  
 Ενίσχυση της κοινωνικής υποστήριξης και 

περιορισμός της απομόνωσης 
 Ιατρονοσηλευτική παρέμβαση: δεν αποβλέπει στη 

θεραπεία αλλά στην επίτευξη καλύτερων 
συνθηκών ζωής  

 Αντιμετώπιση συμπτωμάτων, πόνου, αναπηρίας 

 Διαχείριση ιατρικών διαδικασιών, διευκόλυνση 
λήψης  αποφάσεων 

 



Εξατομικευμένη προσέγγιση μέσα από 
συνεχιζόμενο προσδιορισμό αναγκών 

Ανταπόκριση στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε 
αρρώστου – φροντιστών 

Συνεχιζόμενη αξιολόγηση της υποστήριξης 

 



Φροντιστές 

Προσπάθεια να επιβιώσουν από τη διαταραχή και αποδιοργάνωση  
Συναισθηματική εξουθένωση, σωματική καταπόνηση, κοινωνική 
απομόνωση, συγκρούσεις, ενοχή, αγωνία, θλίψη, θυμός. 
Διλήμματα, σημαντικές αποφάσεις  για την ιατρική αντιμετώπιση του 
αρρώστου 
Δυσάρεστες εμπειρίες, απαιτήσεις   της φροντίδας και ψυχολογικές 
αντιδράσεις απέναντι σε αυτές τις εμπειρίες 
Εξουθένωση λόγω δευτερογενών απαιτήσεων για αναπροσαρμογή 
προσωπικού χρόνου, ενέργειας και χρημάτων 
Προσπάθεια εξισορρόπησης  αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων 
μεταξύ διαφορετικών στόχων και ρόλων 
 

 

 

 

 



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 



Η αναγκαιότητα  
της πολυεπιστημονικής ομάδας 

• Θεραπευτική στρατηγική στην αντιμετώπιση 
του καρκίνου 

• Αυξημένη εξειδίκευση στη διαχείριση της 
νόσου 

• Εφαρμογή αποδεκτών ιατρικών πρωτοκόλλων 
& κατευθυντήριων οδηγιών 

• Διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενων 
υπηρεσιών 



Τα οφέλη της διεπιστημονικής ομάδας 
• Βελτίωση:  
- σταθερής, συνεχιζόμενης, συντονισμένης φροντίδας 
- κόστους – αποτελεσματικότητας 
- επικοινωνίας μεταξύ των επαγ. υγείας 
- έκβασης νόσου (μείωση χρόνου αναμονής) 
• Αύξηση συμμετεχόντων που πληρούν τα κριτήρια στις 

κλινικές μελέτες 
• Δυνατότητες για βελτίωση του ελέγχου ποιότητας 
• Ικανοποίηση των ασθενών 
• Εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τους επαγ. υγείας 
• Υποστήριξη από το συναδελφικό περιβάλλον & 

ικανοποίηση από την εργασία 
• Εφαρμογή ισχυρών ερευνητικών δεδομένων στη λήψη 

κλινικών αποφάσεων 
(Fleissig, Jenkins and Fallowfield 2006,Sidhom and Poulsen 2006) 



Η λειτουργία του Ογκολογικού Συμβουλίου 
στην Ελληνική πραγματικότητα 

• Εσωτερικός κανονισμός σύστασης και 
λειτουργίας ογκολογικών συμβουλίων 

• Αποτελείται από μόνιμα και μη μόνιμα μέλη 

• Παθολόγος –Ογκολόγος , ακτινοθεραπευτής, 
χειρουργός –Ογκολόγος , παθολογοανατόμος, 
νοσηλευτής 

• Οι εισηγήσεις των μελών καταγράφονται 
υποχρεωτικά στον ιατρικό φάκελο όπως και η 
απόφαση του συμβουλίου 

 



Ομάδα υποστηρικτικού δικτύου 

• Ομάδα διαχείρισης θεραπείας 

• Ομάδα διαχείρισης ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης 

• Ομάδα διατροφής, πόνου, παρηγορητικής 
αγωγής 

• Ομάδα διευκόλυνσης πρακτικών, 
γραφειοκρατικών θεμάτων (ενημερωτικά, 
συνταγογράφηση, προμήθεια υλικών και 
φαρμακο-ιατρικού εξοπλισμού 

 

 



Εμπόδια στη λειτουργία και ανάπτυξη 
διεπιστημονικών ομάδων  

 

• Απροθυμία και αντίσταση από τους 
επαγγελματίες υγείας και τους οργανισμούς 

• Σχέσεις εξουσίας – δύναμης 

• Οργανωτικά εμπόδια:  

- έλλειψη πόρων – χρόνου 

- έλλειψη γραμματειακής υποστήριξης 

 
(Fleissig, Jenkins and Fallowfield, 2006) 



Η εφαρμογή των αποφάσεων της 
διεπιστημονικής ομάδας 

• Αλλαγή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

• Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δεν 
εφαρμόζονται πάντα 

• Κυριότερες αιτίες: συνύπαρξη και άλλων 
προβλημάτων υγείας, η επιλογή του ασθενή, η 
φυσική κατάσταση του ατόμου, ελλιπείς 
κλινικές πληροφορίες  

• Έλεγχος και καταγραφή της τελικής 
απόφασης της ομάδας & της εφαρμογής 

(Blazeby, Wilson et al 2005) 



Η διαδικασία λήψης αποφάσεων 

• Ορθολογιστική προσέγγιση: ανάλυση κλινικών 
δεδομένων από την ιατρική ομάδα και λήψη 
αποφάσεων από την ομάδα 

• Λήψη αποφάσεων με επίκεντρο το άτομο και 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του: βιολογικά, 
κοινωνικά, οικονομικά, ψυχολογικά, ηθικά 

• Διαδικασία λήψης αποφάσεων που 
χαρακτηρίζεται από την επικοινωνία μεταξύ 
των δύο και «μοιράζεται» (shared decision 
making) 

(Haes and Koedoot 2003) 

 
 



 Η άποψη του επαγγελματία υγείας 

• Απροθυμία και αποφυγή ενημέρωσης για 
θέματα πρόγνωσης ή δυσάρεστων 
πληροφοριών 

• Χρονοβόρα η διαδικασία της πληροφόρησης 
• Υιοθετείται μια στάση – συμπεριφορά 

αισιοδοξίας 
• Αποφυγή παροχής υποστηρικτικής φροντίδας ή 

παρακολούθησης 
 

(Koedoot, Varekamp et al 1996) 



Η επικοινωνία για τη λήψη απόφασης  
και το θεραπευτικό πλάνο 

• Η καλή επικοινωνία χαρακτηρίζεται από το να μη 
νιώθει ο ασθενής ευάλωτος – αδύναμος 

• Τη δημιουργία θετικής σύνδεσης με τους 
επαγγελματίες υγείας  

• Το μοίρασμα πληροφοριών 

• Την ενίσχυση του αισθήματος ελέγχου του ασθενή 

• Τη διερεύνηση της επιθυμίας του ασθενή για 
ενημέρωση (ποσότητα – ποιότητα πληροφοριών) 
και της στάσης του για τη λήψη αποφάσεων 

(Hack, Degner and Parker 2005) 



Πολυεπιστημονική ομάδα Βαβέλ 

«η ασυνεννοησία και η έλλειψη επικοινωνίας 
μεταξύ των γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων 
μετατρέπουν αρκετές φορές τους ασθενείς σε 
συντονιστές των γιατρών». 

 



Αντικρουόμενες ιατρικές οδηγίες 

Έλλειψη συντονιστή – ηγέτη ομάδας 

Ασθενής – μέσο μεταφοράς ιατρικής πληροφορίας 

Μη τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου 

Έλλειψη ειδικών κέντρων αναφοράς 

Συνοσηρότητα και πολυφαρμακία 

 

 

Συμμόρφωση ασθενών 



Οι παρενέργειες των φαρμάκων τους απωθούν από 
την αγωγή 
Η πληροφόρηση που έλαβαν από τον γιατρό είναι 
ελλιπής και δεν έχουν πεισθεί.  
Η αγωγή δεν έχει εμφανή και μετρήσιμα 
αποτελέσματα 
Η χρονική απόσταση από το ένα ραντεβού στο άλλο 
αφήνει τον ασθενή εκτεθειμένο στις δυσκολίες της 
καθημερινότητας δίχως ενημέρωση, βοήθεια και 
καθοδήγηση 



Αύξηση της πολυπλοκότητας του σχήματος 
θεραπείας αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση 
της συμμόρφωσης του ασθενούς 

Στηρίζεται σε μια ενσυνείδητη απόφαση του 
ατόμου, η οποία ακολουθεί μια συστηματική 
επεξεργασία σκέψεων, επιθυμιών και γεγονότων 
και είναι ανεξάρτητη από το τι θα ωφελούσε το 
άτομο σε ιατρικό επίπεδο. 



Η μη συμμόρφωση των ασθενών με τη 
θεραπευτική 
αγωγή που δίνεται αποτελεί ένα σημαντικό 
πρόβλημα στο σημερινό σύστημα υγείας. 
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια ή 
αποτυχία της ιατρικής παρέμβασης με επιζήμιες 
συνέπειες τόσο στην υγεία του ασθενούς, όσο και 
στην αποτελεσματική χρήση του συστήματος 
υγείας και την αξιολόγηση της πραγματικής 
ικανότητας και επάρκειας της ιατρικής 
παρέμβασης. 



Η μη συμμόρφωση των ασθενών 

 

 

α) επαναλαμβανόμενες νοσηλείες 

β) επιπλοκές 

γ) επιδείνωση της νόσου τους ακόμη 



Ικανοποίηση ασθενών 
  

 Ο όρος ‘ικανοποίηση των ασθενών’ αναφέρεται στο βαθμό στον 
οποίο οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας, οι ασθενείς, δηλώνουν 
ικανοποιημένοι ή ευχαριστημένοι από την αλληλεπίδρασή τους με 
το προσωπικό υγείας, από τη θεραπεία που λαμβάνουν, καθώς 
και από τις παροχές του συστήματος υγείας. 

 
Φαίνεται να εξαρτάται από δύο κυρίως παράγοντες: 
• την ποιότητα και την ποσότητα των πληροφοριών που παρέχει 

το προσωπικό υγείας και, 
• το ενδιαφέρον και την κατανόηση που επιδεικνύει. 



 Ο Sarafino (1999) προτείνει 

 έξι απλές τεχνικές παρέμβασης: 
 

• χρήση απλουστευμένων και σαφών οδηγιών, 

• χρήση συγκεκριμένων και ξεκάθαρων δηλώσεων 

• κατάτμηση μιας πολύπλοκης θεραπείας σε μικρότερα τμήματα, 

• έμφαση στις σημαντικές πληροφορίες, 

• χρήση απλών γραπτών οδηγιών και, 

• έλεγχος του βαθμού κατανόησης από τον ασθενή ή την 
οικογένειά του των όσων θα πρέπει να τηρούνται. 



Τι είναι η «ανθρωποκεντρική» προσέγγιση; 

 

«η κατανόηση της μοναδικότητας κάθε 
ασθενή»  
 

 

 

 

 

 

Balint E:(1969), J Roy Coll Gen Pract 17:269-276 



Τι είναι η «ανθρωποκεντρική φροντίδα»; 

 «είναι η ιατρική φροντίδα που στοχεύει στη συνεργασία 
μεταξύ των ιατρών, των ασθενών και των οικογενειών 
τους (όποτε απαιτείται), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
θεραπευτικές αποφάσεις που λαμβάνονται σέβονται τις 
προσδοκίες, τις ανάγκες, τις προτιμήσεις των ασθενών  

 
 και επιπλέον επιδιώκει την ενεργοποίηση των ασθενών 

με την εκπαίδευση και την βοήθεια που χρειάζονται, 
προκειμένου να πάρουν αποφάσεις και να συμμετάσχουν 
ενεργά στην φροντίδα τους»  

 

 IOM, Hurtado, M. P., Swift, E. K., and Corrigan, J. M. Committee on the National 
Quality Report on Health Care Delivery, Board on Health Care Services.  Envisioning 

the National Health Care Quality Report.: National Academy Press, 2000.  



Είναι γεγονός ότι αρκετοί ασθενείς τυγχάνουν 
θεραπείας σε υποστελεχωμένες κλινικές, σε μονάδες 
που έχουν μεγάλη 
επιβάρυνση με ανεπαρκή υποστήριξη για την κάλυψη των 
ανικανοποίητων αναγκών των ασθενών. 
Η ενεργοποίηση της διεπιστημονικής ομάδας, η ολιστική 
προσέγγιση των ογκολογικών και μη προβλημάτων των 
ασθενών, η ικανοποιητική επικοινωνία, η συνεργασία με 
τους φροντιστές που αναλαμβάνουν ένα μεγάλο βάρος 
της φροντίδας, κυρίως κατ’ οίκον, και οι βασισμένες σε 
ενδείξεις παρεμβάσεις (evidence-based) προάγουν την 
ποιοτική φροντίδα και διευκολύνουν την πορεία των 
ασθενών. 



Ευχαριστώ πολύ  


