
Άτυποι Φροντιστές 
Aσθενών µε Kαρκίνο

Σμήναρχος Νοσ/α MSc,PhD 
Χρυσούλα Κάρλου





Γκοβίνα 2004, Blum & Sherman 2010



Οικογένεια

Μπορεί να συµπεριλάβει µία ευρύτερη κοινωνική 
οµάδα, η οποία αποτελείται από δύο ή 

περισσότερα άτοµα που κατοικούν στον ίδιο 
χώρο, έχουν κοινούς συναισθηµατικούς δεσµούς, 
σκοπούς και επιδιώξεις, και διεκπεραιώνουν 

αλληλεξαρτώµενες δραστηριότητες. 

Αποστολόπουλος και συν, 2002



Φροντιστές (caregivers) 
Άτοµα που καλύπτουν τις ανάγκες του ασθενή ή 
συντονίζουν την παρεχόµενη φροντίδα στο νοσοκοµείο 
ή το σπίτι χωρίς να αµείβονται. 
Είναι κυρίως µέλη της οικογένειας όπως σύζυγοι,  
γονείς, παιδιά, αδέλφια ή άτοµα του ευρύτερου 
κοινωνικού περίγυρου του ασθενή όπως
φίλοι, συγγενικά πρόσωπα.

Κατσαραγάκης 2002, Γκοβίνα 2004, Efstathiou et al 2008, Κάρλου 2013

ο κύριος φροντιστής 
συνήθως είναι ο/η σύζυγος 
και γυναίκες σε ποσοστό                          

75% 



Έντονο άγχος, ψυχολογική πίεση, 
κατάθλιψη 



Σωµατικά προβλήµατα 

§ Χρόνια κόπωση 42% 
§ Αϋπνία 42% 
§ Πονοκέφαλος 35%
§ Στοµαχικά προβλήµατα 16%• 
§ Αλλαγές στο σωµατικό βάρος και στην όρεξη 15%
§ Μυϊκούς πόνους  15%
§ Υπερένταση 12%  
§ Οι φροντιστές µε προ υπάρχουσα νόσο              
παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό θνησιµότητας.

Παπασταύρου 2005, Pelegrino et al., 2010



Οικονοµική επιβάρυνση 
§ Απώλεια εισοδήµατος 
§ Αυξηµένους λογαριασµούς.
§ Εργασιακά προβλήµατα
§ Επιπρόσθετα έξοδα θεραπείας και υποστήριξης.



Κοινωνική αποµόνωση 

eΟι κοινωνικές σχέσεις διακόπτονται ή περιορίζονται
eΔυσκολία στην πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες
eΠροβλήµατα στην εξασφάλιση αδειών από την εργασία
για την µεταφορά του ατόµου στις διάφορες θεραπείες του 
και τις ειδικές εξετάσεις. 

eΗ διευθέτηση του σπιτιού για την καλύτερη οργάνωση της 
φροντίδας στο σπίτι. 

eΟ ρόλος του Συνηγόρου - Πληρεξούσιου.

Northfield και συν.2010 



Οι φροντιστές νοιώθουν αστήρικτοι

περιγράφοντας µια κατάσταση απόλυτης

µοναξιάς ανάµεσα σε ανθρώπους που δεν

ξέρουν ή δεν καταλαβαίνουν πως θα

πρέπει να τους βοηθήσουν…...



Εκπαίδευση Φροντιστών

�Αξιολόγηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επιπτώσεων της 
καθηµερινής προσφοράς φροντίδας στην ποιότητα ζωής τους. 

�Αναγνωρίζουν το έλλειµα εκπαίδευσης. 
�Μετάδοση πληροφοριών  για τις κύριες ανεπιθύµητες 
ενέργειες, τους τρόπους διαχείρισης, τις ενδεικνυόµενες 
παρεµβάσεις και τις υποβοηθητικές κοινοτικές υπηρεσίες.

� Εκπαιδεύονται στην αξιολόγηση των αναγκών του                  
ασθενή, και στις άµεσες ενέργειες σε επείγοντα 
περιστατικά. 

Οι φροντιστές ως αναπόσπαστο 
μέρος της φροντίδας 



Putting e-health information at the heart 
of oncology nursing

ECCO 2015
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v Η συχνότητα προσφοράς άτυπης φροντίδας στο νοσοκοµείο 
είναι σε υψηλά ποσοστά. 

v Δεκαετία 80΄πολιτική ανοιχτού ωραρίου επισκεπτηρίου
v Προσφορά βοήθειας σε θέµατα προσωπικής υγιεινής, 
σίτισης, στρώσιµο και περιποίηση της κλίνης, τουαλέτα
και στη λήψη φαρµάκων.

v Λόγοι παραµονής :
vΈλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, η κουλτούρα 
της Ελληνικής οικογένειας και οι ειδικές πολιτισµικές 
επιρροές στην παροχή και στα πρότυπα φροντίδας.
vτο 82% έµενε στο νοσοκοµείο 24 ώρες το 24ωρο. 
vΑναλογία νοσηλευτικών πράξεων και ωρών 
φροντίδας 17 ατόµων νοσηλευτικού προσωπικού            
σε πλήρες ωράριο.

(Belou- Milona et al 2002, Sapoutzi-Krepia et al 2006, 2008, Papastavrou, 
Charalambous & Tsagari 2009, Lavdaniti et al 2011).



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Το έργο της φροντίδας είναι γεµάτο από συναισθηµατική 
ένταση και φυσική εξάντληση. 

Η δηµιουργία οµάδων ψυχοκοινωνικής 
παρέµβασης και βοήθειας συντελεί στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής 

ο χρόνος που υπάρχει είναι όλος 
αφιερωµένος στη φροντίδα του αρρώστου

Κακαβούλης 1997, Οικονόµου και συν 2001



στην ΕΛΛΑΔΑ…



Διεπιστηµονική και Εξειδικευµένη φροντίδα 



Κοινωνικά Δίκτυα Βοήθειας

¥Μείωση του άγχους
¥Ανακούφιση
¥Ενηµέρωση
¥Προγράµµατα Υποστήριξης



Προγράµµατα Υποστήριξης

Ø Βοήθεια σε οδοιπορικά ή σε στέγαση, π.χ. ο ασθενής
βρίσκεται σε νοσοκοµείο σε αρκετή απόσταση από τον 
φροντιστή.
Ø Παιδική µέριµνα
Ø Καθάρισµα ή συντήρηση του σπιτιού.
Ø Οικιακά είδη
Ø Διακοπές για τον φροντιστή
Ø Υπηρεσία ανακούφισης - ανάπαυλας.



Προτάσεις

¥Αναγνώριση του έργου τους. 
¥Ενηµέρωση και εξειδίκευση του προσωπικού 
όσο και των υπηρεσιών. 

¥Προσφορά εναλλακτικών λύσεων 
¥Συνέχεια στη φροντίδα 
¥Συνεργασία  κοινωνικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών υγείας.

¥Δηµιουργία εθνικού προγράµµατος στήριξης
¥Φροντίδα ανάπαυλας. 






