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Η παρουσίαση μπορεί να περιλαμβάνει κλινικά δεδομένα 
που προκύπτουν από την άσκηση της κλινικής 

ειδικότητας του ομιλητή.

Συγκατάθεση λήφθηκε από τους ασθενείς για κάθε 
φωτογραφία αλλά και για τη μεταγενέστερη χρήση των 
φωτογραφιών τους, ανεξάρτητα από το αν μπορούν να 

αναγνωριστούν στην φωτογραφία.

Οι απόψεις, που εκφράζονται σε αυτή την παρουσίαση, 
αντιπροσωπεύουν εκείνες του ομιλητή.



Πόσο καιρό έχω ακόμη ιατρέ
ή πόσο καιρό έχει ο/η …………… να ζήσει;



Πόσο καιρό έχω να ζήσω;
• Αγγλίδα στο χωριό Πύργος, έξω από την Λεμεσό.

• Κρατούσε ένα χαρτί γεμάτο διάφορες ερωτήσεις και 
η τελευταία ερώτηση ήταν πόσο καιρό έχω να ζήσω.

• Προσπάθησε να καλύψει την ερώτηση από 
άλλους.



Όλοι θέλουν να μάθουν πόσο καιρό τους 
έχει απομείνει, αλλά κανένας από εμάς δεν 
έχει το χάρισμα της πρόβλεψης ειδικά οι 
ογκολόγοι που έχουν να λένε ιστορίες 

ασθενών που έζησαν μυστηριωδώς πολύ 
περισσότερο από το αναμενόμενο. 

Μόνο ανόητοι και σαδιστές δηλώνουν 
ασθενείς νεκρούς ενώ είναι ακόμα 

ζωντανοί !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!







Χρονικό πλαίσιο

• Μια μελέτη εξέτασε την πρόγνωση που 
έδιναν τρεις διαφορετικές ομάδες 
σχετικά με αναμενόμενο θάνατο:
– Οι ίδιοι οι ασθενείς με καρκίνο

– Οι νοσηλευτές ογκολογίας

– Οι ογκολόγοι

• Η μελέτη εξέτασε με ακρίβεια την 
αναμενόμενη επιβίωση



Χρονικό πλαίσιο

• Οι ασθενείς ήταν πολύ ακριβείς στον χρόνο 
που αναμενόταν να επέλθει ο θάνατος.

• Οι νοσηλευτές ογκολογίας ήταν σχεδόν κοντά 
στις εκτιμήσεις των ασθενών.

• Οι ογκολόγοι έπεσαν έξω αρκετούς μήνες 
στην πρόβλεψη τους. Συνήθως εκτιμούσαν 
πολλούς μήνες επιβίωσης σε ασθενείς που 
ήταν κοντά στο θάνατο.



Χρονικό πλαίσιο

• Ποίο είναι το μήνυμα: 

• Εάν ένας ογκολόγος σας λέει ότι έχετε 
μήνες ζωής, θα πρέπει πιθανώς να 
είστε νεκροί μέσα σε μία εβδομάδα.



Χρονικό πλαίσιο

• Οι ασθενείς δεν περιμένουν να τους πεις:

“5:34 μμ στις 21 Ιουλίου”

Οι ασθενείς θέλουν να ακούσουν:

• “λίγους μήνες”

• “λίγες εβδομάδες”

• “μέρες”

• “ώρες”



Χρονικό πλαίσιο

• Στην πραγματικότητα, αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι, 
όταν πρόκειται για σοβαρές ασθένειες, ειδικά για καρκίνο, 
οι ιατροί συνήθως έχουν λανθασμένη εκτίμηση και σχεδόν 
πάντα τείνουν να πιστεύουν ότι οι ασθενείς τους θα 
ζήσουν περισσότερο από ότι πραγματικά γίνεται.

• Σε μια μελέτη η οποία περιελάμβανε ασθενείς οι οποίοι 
φιλοξενούνταν σε ξενώνα στο Σικάγο, οι ιατροί εκτίμησαν 
το χρονικό πλαίσιο σωστά μόνο στο 20%, ενώ 63% 
υπερεκτίμησαν την επιβίωση των ασθενών τους.

• Είναι ενδιαφέρον ότι, όσο μεγαλύτερη ήταν η διάρκεια της 
σχέσης ιατρού-ασθενούς, τόσο λιγότερη ακριβής ήταν η 
πρόγνωση. «Ιατροί οι οποίοι δεν ενδιαφέρονταν και 
ιδιαίτερα μπορούσαν να δώσουν πιο ακριβή πρόγνωση« 
ίσως επειδή είχαν λιγότερη προσωπική επαφή με τους 
ασθενείς. 



Αληθινή 
Ιστορία



Χρονικό πλαίσιο

• Οι επαγγελματίες υγείας «πρέπει» να είναι 
σε θέση να γνωρίζουν, σύμφωνα με το 
κλινικό τους ένστικτο, εάν ο ασθενής 
«πήρε τον δρόμο του».

• Οι ασθενείς θέλουν να ξέρουν για να είναι 
σε θέση να προγραμματίσουν.

• Ίσως θέλουν να περάσουν τον επόμενο 
μήνα ταξιδεύοντας αντί να κάθονται στο 
δωμάτιο της χημειοθεραπείας.



Πένθος



Φροντίδα ενός ατόμου σε τελικό στάδιο 
νόσου

• Συντονισμός!

• Συντονισμός!

• Συντονισμός!

• Επικοινωνία

• Ομαδική Εργασία



Πένθος

• Ένα ολόκληρο θέμα!

• Θυμηθείτε το!

• Μην σταματήσετε όταν 
το άτομο πεθαίνει!

• Στάδια θλίψης

• Τι βοηθά;

• Ομάδες στήριξης



Είναι εντάξει/καλό για έναν ιατρό 
να παρευρεθεί στην κηδεία ενός 

ασθενούς του;





Πόσο συνηθισμένο είναι για έναν ιατρό να παρευρεθεί 
στην κηδεία ενός ασθενούς του;

Δεν επιλέγουν όλοι οι ιατροί και, περιττό να πούμε, 
ένας ιατρός σίγουρα δεν μπορεί σίγουρα να 

παρευρεθεί στην κηδεία του κάθε ασθενή που έχει 
φροντίσει. 

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ιατρός μπορεί 
να αισθάνεται θλίψη ή να αισθάνεται ότι είναι 

σκόπιμο να δείξει τον σεβασμό του στην οικογένεια 
ενός ασθενή, για παράδειγμα εάν τον έχει φροντίσει 

για μεγάλο χρονικό διάστημα για μια σοβαρή 
ασθένεια.



Οι ιατροί διδάσκονται από την πρώτη κιόλας χρονιά 
τους ότι για να επιβιώσουν, πρέπει να είναι 
αντικειμενικοί », λέει ο ψυχολόγος Δρ. Sofia 

Zambrano. "Δεν τους επιτρέπεται να κλαίνε, τους λένε 
ότι πρέπει να πάνε και να κρυφτούν κάπου, αν κλαίνε, 

ή ότι πρέπει να συνέλθουν γρήγορα. Οι ιατροί 
αναμένεται να μην παρουσιάζουν συναισθήματα και να τα 

εκφράζουν στους ασθενείς ή στο περιβάλλον τους.

"Φαίνεται ότι υπάρχει μια κουλτούρα σκληρότητας όπου 
αναμένεται να αντιμετωπίζετε τα πάντα μόνοι σας και 

να μην παρουσιάζετε αδυναμία. Δεν είναι λοιπόν 
έκπληξη το γεγονός ότι οι ιατροί έχουν ψηλά ποσοστά 
επαγγελματικής εξουθένωσης, κατάθλιψης, κατάχρησης 
ουσιών ακόμη και αυτοκτονίας. Οι ιατροί δεν μιλούν ο 

ένας στον άλλο, παρόλο που είναι αυτοί που μπορούν να 
κατανοήσουν ο ένας τον άλλον περισσότερο ".





Είναι εντάξει/καλό για έναν ιατρό για να 
παρευρεθεί στην κηδεία ενός ασθενούς του;

• Α Ασθενείς ήταν Φίλοι/Συγγενείς

• Β Ασθενείς οι οποίοι παρακολουθούνται για λίγο 
χρονικό διάστημα

• Γ Ασθενείς οι οποίοι παρακολουθούνται για 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα

• Δ Ασθενείς όπου υπάρχουν θέματα ………

• Ε ……………….



Φροντίδα κατά την διάρκεια του 
πένθους

• Φροντίδα κατά την διάρκεια του πένθους

• Συμμετοχή στην κηδεία

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
αντιδράσεων θλίψης, Να παρέχετε η πιο 
δυνατή στήριξη. Συλλυπηθείτε τους 
οικείους.

• Βοήθεια με πρακτικά θέματα: 
• Έκδοση πιστοποιητικών 

• Θέματα κηδείας κλπ. 



Η φροντίδα τις τελευταίες ώρες 
αλλά και κατά την διάρκεια του 
πένθους είναι εξίσου σημαντική 
με οποιαδήποτε άλλη στιγμή 
στην περίθαλψη του καρκίνου


