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ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
 «Η Ανακουφιστική Φροντίδα είναι η 

προσέγγιση που επιδιώκει την βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ασθενών των 
οποιων η ζωή απειλείται από κάποιο 
χρόνιο νόσημα και η στήριξη της 
οικογένειας τους.  Αυτό επιτυγχανεται με 
την πρόληψη και ανακούφιση από το 
«Υποφέρειν» με την έγκαιρη αναγνώριση 
και αξιολόγηση και αντιμετώπιση του 
πόνου και των λοιπών οργανικών, 
ψυχοκοινωνικών και πνευματικών 
προβλημάτων».



ΕΜΠΕΙΡΙΑ

«Εμπειρία είναι οτιδήποτε 
καταγράφεται ως προσωπική γνώση, 
μέσα από προσωπικό βίωμα.  Είναι η 
γνώση που αποκτάται από την 
πρακτική ενασχόληση με κάτι, από την 
άσκηση έργου ή από την αντιμετώπιση 
καταστάσεων και προβλημάτων».



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Είναι η αντίληψη του ατόμου που αφορά την
κατάσταση της Ζωής του στα πολιτισμικά
πλαίσια που ζει, σε σχέση με τις επιδιώξεις
και τους στόχους που θέτει.

Ο κάθε άνθρωπος και η κάθε οικογένεια,

λειτουργούν με τον δικό τους τρόπο.
Θεωρίες και συνταγές ίσως να μην
ταιριάζουν σε όλους τους ανθρώπους.



Στήριξη οικογένειας

Ανάλογα με τις ανάγκες.  
Κάποιες οικογένειες 

χρειάζονται εξοπλισμό, 
ενημέρωση, 

εκπαίδευση, παρουσία 
νοσηλευτή, ασφάλεια, 

ακρόαση. 



Ο φόβος του θανάτου και η 

σχέση Ανθρώπου και Θεού. 

Αναζήτηση Ελπίδας

Όταν ο άνθρωπος βιώνει δύσκολες 
συνθήκες στην Ζωή του, όταν νιώθει 
ότι η Ζωή απειλείται, στρέφεται προς 
τον Θεό και αναζητά Ελπίδα.



Ψυχοφθόρο περιβάλλον ή 

εξέλιξη ψυχής

Η ψυχή είναι αθάνατη, άυλη και 
άφθαρτη.  Είναι θεία πνοή.  

Οι λειτουργοί της υγείας δεν 
δανείζουμε ψυχή για να τελειώσει ή 
να φθαρεί.



Δανείζουμε ενέργεια μέσα από τα 
θετικά συναισθήματα που 
προσφέρουμε στον πονεμένο (ευγένεια 
καλοσύνη, φροντίδα, συμπόνια, 
παρουσία, σεβασμό, στοργή).  

Όλα αυτά ο πονομένος τα ερμηνεύει 
ως Αγάπη.  Η Αγάπη είναι το Οξυγόνο 
της Ψυχής. Αυτό προσφέρει ενέργεια 
και δύναμη για να συνεχίσει τον Αγώνα 
του.



«Η ανιδιοτελής αγάπη, είναι 
πνευματική ακτινοβολία σαν το Φως 
του Ήλιου, φωτίζει πάνω από δικαίους 
και άδικους, καλούς και κακούς... 
Πρόκειται για την πιο ευγενική μορφή 
Αγάπης και φέρει την δύναμη της 
Θεραπείας στα φτερά της».

«Dior Fortune»

«Μέσα από τις Πύλες του θανάτου»



ΣΑΣ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


