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Στατιστικά στοιχεία στον καρκίνο του πνεύμονα
 Στην Ευρώπη περίπου 213,663 άντρες και 98,982 γυναικών νοσούν με καρκίνο του
πνεύμονα κάθε χρόνο
 Παγκοσμίως οι άντρες προσβάλλονται συχνότερα αλλά υπάρχει αυξητική πορεία και στις
γυναίκες
 Βασική αιτία θανάτου στην Ευρώπη
 Οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα εμφανίζουν περισσότερες συνοσηρότητες,
χαμηλότερη ποιότητα ζωής, περισσότερες ανικανοποίητες υποστηρικτικές ανάγκες και
φτωχότερες εκβάσεις συγκριτικά με άλλους καρκίνους
 Οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα είναι ευάλωτοι σε μεταβολές ποιότητας ζωής
 Το δυσανάλογο φορτίο των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα επεκτείνεται και στους
άτυπους φροντιστές τους
 Η φροντίδα του αγαπημένου προσώπου που νοσεί από καρκίνο πνεύμονα περιγράφεται σαν
μια καταλυτική εμπειρία από το φροντιστή με ανάμεικτα συναισθήματα
 Οι ασθενείς και οι φροντιστές τους μπορεί να βιώσουν παρόμοιες εμπειρίες
συμπεριλαμβανομένου και του κοινωνικού στίγματος της νόσου.

Nightingale,2019

Άτυποι φροντιστές στον καρκίνο του πνεύμονα
•
•
•
•
•
•
•
•

Η πλειοψηφία των άτυπων φροντιστών ασθενών με καρκίνο είναι γυναίκες
Οι ασθενείς με καρκίνο λαμβάνουν στο μεγαλύτερο ποσοστό φροντίδα από
συγγενικά τους πρόσωπα
6/10 φροντιστές καρκίνου παρέχουν φροντίδα σε ασθενείς >65 ετών
Μέσος όρος ωρών παροχής φροντίδας 32,9 ώρες /εβδομάδα
Οι νεότερες σε ηλικία γυναίκες-σύζυγοι φροντιστών με καρκίνο επιβαρύνονται
περισσότερο συγκριτικά με γυναίκες σε μεγαλύτερη ηλικία
Φροντιστές οικογενειών με χαμηλό εισόδημα αναφέρουν μεγαλύτερο φορτίο
φροντίδας
Φροντιστές ασθενών με καρκίνο πνεύμονα με μικρά παιδιά στην οικογένεια
αναφέρουν υψηλότερες τιμές κατάθλιψης και άγχους
Μεγαλύτερες υποστηρικτικές ανάγκες φροντιστών ασθενών που νοσηλεύονται και
ασθενών τελικού σταδίου

Cancer Caregiving in the U.S. An Intense, Episodic, and Challenging Care Experience,Research report,2016; Nijboer et al,2000

Ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα
• Επιδείνωση της ποιότητας ασθενών σε οργανικό, ψυχολογικό και
κοινωνικό επίπεδο
• Αναγνώριση από τους ίδιους τους ασθενείς βελτίωση της ποιότητας ζωής
σε πνευματικό επίπεδο
• Σημαντικές αποκλίσεις των εκτιμήσεων των συντρόφων σε σχέση με την
ποιότητα ζωής
• Επιδείνωση συμπτωμάτων (ναυτίας, δύσπνοιας, κόπωσης)
• Οι ασθενείς αναφέρουν συχνά κόπωση
• Σημαντική επιδείνωση της σεξουαλικότητας σε όλη τη διάρκεια της χμθ
• Οι σύντροφοι αντιμετώπιζαν την κατάσταση των ασθενών με απαισιοδοξία

Κατσαραγάκης ,2005 Ποιότητα ζωής ατόμων με καρκίνο πνεύμονα: διερεύνηση των αντιλήψεων των ασθενών και
των συντρόφων τους

Ποιότητα ζωής ασθενών με
καρκίνο του πνεύμονα

•
•
•

Η πορεία της νόσου, η σοβαρότητα των συμπτωμάτων και οι
παρενέργειες των θεραπειών επιδρούν σε μεγάλο βαθμό στην
ποιότητα ζωής του ασθενούς
Η ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα είναι
χαμηλότερη συγκριτικά με τον υγιή πληθυσμό αλλά και άλλες
μορφές καρκίνου
Η κόπωση και η αναπνευστική δυσχέρεια επιδρούν στη
ψυχολογική διάσταση της ποιότητας ζωής
Δυσκολία να αναλάβουν τους κοινωνικούς ρόλους
Η νόσος σχετίζεται με δυσχέρεια και κατάθλιψη
Η δυσκολία στον ύπνο επιδρά στην γνωστική λειτουργία

•

Η αρχική εκτίμηση της ποιότητας ζωής του ασθενή με καρκίνο

•

•

•

του πνεύμονα αποτελεί προγνωστικό δείκτη της ποιότητας ζωής
και σχετίζεται με τη διάρκεια επιβίωσης και την ποιότητα ζωής

Sorrowing old man, Van Gogh,1890

Αποτελέσματα μετα-ανάλυσης 29 τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών (1983-2009)
 Μεγάλο φορτίο φροντιστών ασθενών με καρκίνο
 Σημαντική επιβάρυνση
 Συναισθηματική (διαταραχή ύπνου)
 Ψυχολογική
 Σωματική (Κόπωση, αλλαγές ΣΒ, εμφάνισης, ευεξίας)
 Κοινωνική (έκπτωση στην ατομική, επαγγελματική και κοινωνική λειτουργικότητα,
διαταραχές σεξουαλικότητας)

Επιβάρυνση Φροντιστών ασθενών με καρκίνο πνεύμονα
Επιβάρυνση στη σωματική υγεία
 Οργανικά προβλήματα σωματικής υγείας

Επιβάρυνση στην ψυχική υγεία
 Ψυχολογικές διαταραχές
 Άγχος επικείμενου θανάτου του σημαντικού προσώπου,


Ψυχοσωματικές ενοχλήσεις

Κοινωνικές επιπτώσεις
 Κοινωνικά προβλήματα,


Απομόνωση, δυσπραγία, επαγγελματικές δυσκολίες κ.α

Αύξηση φορτίου του φροντιστή σε όλα τα επίπεδα ποιότητας ζωής
Τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης των φροντιστών ασθενών με καρκίνο του
πνεύμονα επηρεάζονται περισσότερο από την ποιότητα ζωής των ίδιων
ασθενών παρά από το το ίδιο το στάδιο της νόσου

Ανδριοπούλου και συν,2017; Borges et al,2017;Cupit- Link et al,2018

Επίδραση στην εργασία
•
•
•
•
•

Ποιοτικές και ποσοτικές αλλαγές
Χαμένες ώρες εργασίας
Αλλαγή εργασιακού στάτους
Οικονομική απώλεια
Αρνητική επίδραση στην παραγωγικότητα






Απαιτητική θεραπεία του ασθενή
Μετακίνηση για τη θεραπεία του ασθενή
Παρενέργειες της θεραπείας
Αλλαγή στις ώρες εργασίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας

Khalid M. Kamal ,2007 A Systematic Review of the Effect of Cancer Treatment on Work Productivity of Patients and Caregivers

Ανάγκες φροντιστών ασθενών με
καρκίνο πνεύμονα





•

Οι φροντιστές των ασθενών με καρκίνο, που αναφέρουν
χαμηλούς δείκτες ποιότητας ζωής εμφανίζουν
υψηλότερο μέσο όρο επιβάρυνσης από ότι οι φροντιστές
ασθενών με ικανοποιητικό δείκτη ποιότητας ζωής
ανεξάρτητα από το στάδιο ασθένειας.
Οι φροντιστές σε ποσοστό 56% αναφέρουν μέτριο
επίπεδο φορτίου φροντίδας έως και σοβαρό σε ποσοστό
34,7%
Ασθενείς με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο
του πνεύμονα χρειάζονται εντατική βοήθεια από
φροντιστές. Το βάρος της φροντίδας συνδέεται με τα
καθήκοντα του νοικοκυριού, την υποστήριξη των
ασθενών στις καθημερινές δραστηριότητες, τη
νοσηλευτική φροντίδα, τη διαχείριση της μετακίνησης
τους και οικονομικά ζητήματα
Υψηλότερο επίπεδο φορτίου των φροντιστών στην
επίδραση «του καθημερινού προγράμματος» με την
πάροδο του χρόνου

•

Η φροντίδα μπορεί να επιφέρει ένταση στη σχέση

Borges El et al, 2017;Yun-Hsiang Lee et al,2018; Gridelli et al,2007; Girgis et al,2013

• <τ
ΗΠΑ
• Το οικονομικό βάρος του
φροντιστή αποτιμάται σε
14,000 δολάρια ετησίως
• Απώλεια χρόνου εργασίας
και χρήματος

Ευρώπη
• Μέσος όρος άμεσων και έμμεσων δαπανών
(μετά την προσαρμογή ) €2644 για τον
ασθενή €3477 για τον φροντιστή.

Φροντίδα Φροντιστών ασθενών με καρκίνο
 Αναγνώριση αυξημένου κινδύνου φροντιστών ασθενών με καρκίνο
πνεύμονα
 Αναγνώριση αναγκών φροντιστών ασθενών με καρκίνο
 Ενδυνάμωση φροντιστών
 Ψυχολογική υποστήριξη
 Αξιοποίηση τεχνολογίας
 Ενθάρρυνση και συμβουλευτική για διατήρηση της καλής υγείας
 Υπηρεσίες παροχής Ανακουφιστικής φροντίδας
 Ανάπτυξη πολιτικών υγείας για ανακούφιση φροντιστών (respite
care κτλ )

Ενδυνάμωση ασθενή
 Ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις
 Εκπαιδευτικά σεμινάρια
•

Διαχείριση προβλημάτων επικοινωνίας με τον ασθενή

•

Αναγνώριση σημείων δυσφορίας και στρες

•

Εκμάθηση δεξιοτήτων για τη φροντίδα του ασθενή

με καρκίνο πνεύμονα

 Θεραπευτική συμβουλευτική
 Εξατομικευμένες παρεμβάσεις
(one to one intervention )
Στόχος
 Μείωση του φορτίου
 Αύξηση αυτονομίας και αποτελεσματικότητας
 Βελτίωση ικανοποίησης

Ενθάρρυνση φροντιστών ασθενών για αυτόφροντίδα
 Διατήρηση καλής Υγεία
•
•
•
•
•

Ισορροπημένη διατροφή
Άσκηση
Ξεκούραση
Ύπνος
Check up,προληπτικοί έλεγχοι κτλ

 Αναζήτηση συναισθηματικής
υποστήριξης από φίλους και οικείους
 Αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας
από ειδικό
 Συμμετοχή σε συλλόγους ασθενών

Παρεμβάσεις υποβοηθούμενες από την τεχνολογία για τη μείωση του
βάρους φροντίδας των φροντιστών ασθενών με καρκίνο

CHESS Coping with Lung Cancer
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Το ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης γνωστό ως CHESS (Comprehensive
Health Enhancement Support System), είναι ένας μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα ιστότοπος που δημιουργήθηκε από επιστήμονες του
Πανεπιστημίου του Wisconsin.
Το CHESS Coping with Lung Cancer παρέχει πληροφόρηση για τους
ασθενείς και τους φροντιστές σχετική με την διαχείριση του καρκίνου του
πνεύμονα
Κανάλι επικοινωνίας για υποστήριξη
Εργαλείο coaching βάση αλγορίθμου για την ανατροφοδότηση των χρηστών
Αξιολόγηση κατάσταση υγείας του ασθενούς
Ερωτήσεις για την επόμενη επίσκεψη στην κλινική.
Οι κλινικοί γιατροί έλαβαν επίσης ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη ασθενούς
Ενημέρωση θεράποντος εφόσον η βαθμολογία των συμπτωμάτων ξεπέρασε
το 7 σε κλίμακα από 1 έως 10
Αποτελεσματικότερη διαχείριση των συμπτωμάτων
Καλύτερη φροντίδα από τους άτυπους φροντιστές
Κάποιοι γιατροί ανέφεραν ότι οι φροντιστές που το χρησιμοποίησαν
μπορούσαν να περιγράψουν καλύτερα τις ανησυχίες τους για τα συμπτώματα
του ασθενή και συμμετείχαν κατά τη διάρκεια των επισκέψεων

Gustafson DH et al,2013: An eHealth system supporting palliative care for patients with non-small cell lung cancer: A randomized trial.
Ji Youn Shin, 2018 Supporting caregivers of patient with Cancer : A summary of Technology Mediated Intervetions and Future Directions

Ανακουφιστική Φροντίδα
•
•

•

•
•
•

Πρότυπο φιλοσοφίας φροντίδας
Ολιστική διεπιστημονική προσέγγιση με
επίκεντρο τις ανάγκες των ασθενών και των
φροντιστών τους
Ο σχεδιασμός του προγράμματος φροντίδας
αποτελεί «το πρόγραμμα του ασθενή και της
οικογένειας» σαν μια μονάδα φροντίδας με
προαγωγή της αυτονομίας ,του αυτοελέγχου
και λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάση
των δικών τους αξιών ,προτεραιοτήτων κι
επιλογών
Ανακούφιση πόνου και άλλων συμπτωμάτων
Βελτίωση ποιότητας ζωής ασθενών και
φροντιστών τους
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη

• Συνεργατικότητα
•

“Αξίζεις γιατί είσαι εσύ και αξίζεις έως το τέλος
της ζωής” (Sicely Saunders)

Ελισάβετ Πατηράκη-Koυρμπάνη, Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην ανακουφιστική Φροντίδα

Διευκολύνσεις φροντιστών
Ανάπτυξη πολιτικών υγείας για την
ανακούφιση των φροντιστών
 Respite Care
Αναγνώριση και ανακούφιση του φορτίου των άτυπων
φροντιστών μέσω της παροχής βραχυπρόθεσμης,
διαλείπουσας ανακούφισης από τις ευθύνες φροντίδας
που παρέχεται σε ένα σπίτι, σε μια κοινότητα ή σε ένα
θεσμικό περιβάλλον
 Άδεια με αποδοχές
 Άδεια άνευ αποδοχών
 Εργασιακή ευελιξία
 Οικονομικές διευκολύνσεις

Mason et al.2007; Nottoli 2008;Policies to Support Family Carers,2011

Συμπερασματικά
•

•

•
•
•

•

•

Οι φροντιστές ασθενών με καρκίνο πνεύμονα
διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην φροντίδα και
υποστήριξη του ασθενή
Η φροντίδα του ασθενή με καρκίνο νοηματοδοτεί τη
ζωή του φροντιστή με πλούσιες εμπειρίες ωστόσο
αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον ίδιο γιατί
επιφέρει επιβάρυνση σε όλες τις πτυχές της
ποιότητας ζωής του
Η ποιότητα ζωής του ασθενή με καρκίνο επιδρά στην
ποιότητα ζωής του φροντιστή
Οι ανάγκες των φροντιστών είναι πολυδιάστατες,
πρέπει να αναγνωρίζονται έγκαιρα
Η ενδυνάμωση και υποστήριξη των φροντιστών μέσα
από κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί να μειώσει το
φορτίο της επιβάρυνσης των φροντιστών
Η νοσηλευτική αντιμετωπίζει τον ασθενή ολιστικά
με βασικό σκοπό της την προαγωγή της ευεξίας τόσο
του ασθενή όσο και του φροντιστή
Η ανακουφιστική φροντίδα αποτελεί πρότυπο
ολιστικής φροντίδας

Σας ευχαριστώ για
την προσοχή σας!

