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Ανακουφιστική φροντίδα;

Φροντίδα για τον ασθενή ή και για το σύστημα

Η ανακουφιστική φροντίδα, έννοια που
προκύπτει από την στιγμή της διάγνωσης
– βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας- τοποθετεί τον άνθρωπο-ασθενή
στο κέντρο της φροντίδας.

Γύρω του βρίσκονται οι διαστάσεις της
οργανικότητας, της σωματικής, δηλαδή,
διάστασης, της ψυχολογίας, του
κοινωνικού γίγνεσθαι και της
πνευματικότητας.



 Οι ασθενείς με νόσο τελικού σταδίου έχουν
ιδιαίτερη ανάγκη από συνέχεια στη φροντίδα
που λαμβάνουν, από τον σχεδιασμό ενός
πλάνου φροντίδας για τα προχωρημένα
στάδια της νόσου, από την ύπαρξη
αξιοπιστίας κατά την επαφή με τους
διάφορους παρόχους φροντίδας, από την
υποστήριξη της οικογένειας και όσων τους
φροντίζουν, από πνευματική καθοδήγηση και
από επαρκή έλεγχο των συμπτωμάτων.

Ανακουφιστική φροντίδα;

Φροντίδα για τον ασθενή ή και για το σύστημα;



Η παρηγορητική φροντίδα..

 Χρησιμοποιεί μια ομάδα, η οποία προσεγγίζει

τον ασθενή και την οικογένειά του για να

βοηθήσει στην αντιμετώπιση των αναγκών

τους, συμπεριλαμβανομένης και της

συμβουλευτικής προσέγγισης για το πένθος,

αν ενδείκνυται…



Ανακουφιστική φροντίδα και 
σημαντικά περιβάλλοντα
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Ανακουφιστική φροντίδα και 

περιβάλλον
 ‘Οταν ο ασθενής αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό

πρόβλημα υγείας, είναι η ανακούφιση της
οικογένειας από όλα εκείνα τα συναισθήματα
που έχουν δημιουργηθεί στα μέλη από την
εμφάνιση της νόσου (σοκ - άγχος - φόβος -
πανικός - θυμός - ενοχές - απογοήτευση).

 Η ολιστική φροντίδα βοηθά την οικογένεια
να ανασυντάξει τις δυνάμεις της γύρω από την
πραγματικότητα, ώστε να είναι σε θέση να την
αντιμετωπίσει.



Διεπιστημονική προσέγγιση και 

ανακουφιστική φροντίδα
 Για την επαρκή αντιμετώπιση αυτών των

προβλημάτων χρειάζεται καλή επικοινωνία
και στενή συνεργασία των επαγγελματιών
υγείας από διάφορα πεδία. Σε πολλές χώρες
υπάρχουν τοπικές ομάδες παροχής
παρηγορητικής φροντίδας, οι οποίες
συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους
ασθενείς και τις οικογένειές τους κατά το
τελικό στάδιο της ασθένειας (ξενώνες
φροντίδας, hospice care).



Διεπιστημονική προσέγγιση και 
ανακουφιστική φροντίδα
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Ανακουφιστική φροντίδα και κοινωνική 

εργασία
 Στόχος είναι η σύνδεση των παραπάνω

διαστάσεων προς την ποιότητα της ζωής του

ανθρώπου που πάσχει αλλά και του ευρύτερου

υποστηρικτικού περιβάλλοντός του που

συμπάσχει.

 Η συναισθηματική στήριξη του αρρώστου είναι

πολυδιάστατη και πρέπει να ξεκινά πρώτα απ’

όλα από μια σωστή εκτίμηση. Γίνετε αξιολόγηση

των κοινωνικών προβλημάτων που συνυπάρχουν

με τη πάθηση του ασθενούς.



Ανακουφιστική φροντίδα 

και κοινωνική Εργασία
 Παραδοσιακά ο κοινωνικός λειτουργός έρχεται σε

επικοινωνία με τον εισερχόμενο άρρωστο και με
τους συγγενείς του (εάν υπάρχουν).

 Ο κοινωνικός λειτουργός, προσεγγίζει και βοηθά
τον άρρωστο και το περιβάλλον του με διάλογο,
με παρεμβάσεις ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης και
γενικότερης ψυχοκοινωνικής στήριξης.

 Γενικά, αντιμετωπίζει τον ασθενή
σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα υπό το
πρίσμα της ολιστικής προσέγγισης



Κλείνοντας…

 Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανατροπή
στην ομοιστατική κατάσταση του
συστήματος τους ασθενούς τόσο κατά
την διάρκεια της ασθένειας όσο και
μετά την απώλεια του είναι έργο πλέον
των κοινωνικών επιστημόνων καθώς
είναι εκείνοι που θα στηρίξουν το
υπόλοιπο σύστημα να πενθήσει και
σταδιακά να αποδεχθεί την απώλεια…



Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος

Σας ευχαριστώ για τον

χρόνο σας


