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Το κύριο ερώτηµα που µε απασχόλησε όταν ετοιµαζόµουνα για 
αυτή την παρουσίαση ήταν αν µπορούµε να µιλούµε για 
ποιότητα ζωής στο τελικό στάδιο της ζωής, όταν κοντεύει ο 
θάνατος.  
 
Αν αυτό το ερώτηµα τεθεί στο γενικό πληθυσµό, η απάντηση 
που θα δοθεί αναµφίβολα θα είναι «όχι». Ο κάθε άνθρωπος 
φοβάται ότι ο θάνατος θα σηµαίνει πόνο, ότι θα υποφέρει, και 
σίγουρα ότι δεν σχετίζεται µε την ποιότητα ζωής.  
 
Όταν βρισκόµαστε µπροστά στην πραγµατικότητα µιας 
ασθένειας που απειλεί τη ζωή µας, η πρώτη σκέψη, θα 
τολµούσα να πω το πρωταρχικό και πρωτόγονο ανθρώπινο 
συναίσθηµα είναι ο φόβος, και όχι ένας φόβος αόριστος, αλλά ο 
φόβος θανάτου. Συναισθήµατα άγχους και πανικού σε 
κατακλύζουν, σε βαθµό που για κάποιο χρονικό διάστηµα σε 
παραλύουν. 
 
Στην πορεία αντιµετώπισης της οποιασδήποτε νόσου, βρίσκεται 
πολλές φορές µπροστά σε υπαρξιακά διλήµµατα.  
 
Επιλογές για τον τρόπο αντιµετώπισης σε ψυχολογικό επίπεδο 
της οποιασδήποτε ασθένειας. Είναι πιστεύω, σχεδόν πάντοτε 
που αυτό που κυριαρχεί είναι η ελπίδα, η θέληση να ζήσεις. 
Αυτός είναι πιθανότατα ο µοναδικός τρόπος να ενεργοποιήσεις 
όλη σου την ψυχική ενέργεια για να µπορέσεις να απολαύσεις 
αυτά που προσφέρονται – να έχεις µια καλή ποιότητα ζωής.  
 
Μέσα σ’ αυτή την πορεία ο ασθενής δεν είναι µόνος – µαζί και 
δίπλα του είναι η οικογένεια και φίλοι, είναι το ιατρικό και 
παραϊατρικό προσωπικό. Οι ψυχολογικές διεργασίες, τα γνωστά 



στάδια που περιγράφηκαν από την Elisabeth Kubler Ross είναι 
κοινά τόσο για τον ίδιο τον ασθενή όσο και την οικογένεια.  
 
Από την πρώτη διάγνωση, έρχονται τα στάδια της άρνησης – 
δεν συµβαίνει σε εµένα, του θυµού – γιατί να συµβαίνει σε 
εµένα, της κατάθλιψης, µέχρι να φθάσει κανείς στην αποδοχή 
της διάγνωσης. Ο καθένας βρίσκει στήριγµα σε διαφορετικές 
δυνάµεις, τόσο εσωτερικές, όσο και εξωτερικές.  
 
Η θρησκεία διαδραµατίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο για µεγάλο 
αριθµό ασθενών.  
 
Η αναδροµή αυτή για τα πρώτα στάδια διάγνωσης, πιστεύω 
είναι αναγκαία, για να µπορούµε να κατανοήσουµε αυτό που 
σηµαίνει ανακουφιστική φροντίδα – οι ψυχολογικές διεργασίες 
και η έννοια της ποιότητας ζωής είναι έννοιες που αποκτούν 
σηµασία τόσο για τον ασθενή όσο και για την οικογένεια από τα 
πρώτα στάδια της διάγνωσης. Υπάρχει µια συνέχεια στην πορεία 
αντιµετώπισης, που θα σηµατοδοτήσει πιθανότατα το δύσκολο 
τελικό στάδιο, το στάδιο όπου η αντιµετώπιση δεν 
επικεντρώνεται τόσο πολύ στην έννοια της θεραπείας, όσο της 
ανακούφισης των συµπτωµάτων.  
 
Η αναγκαιότητα της ψυχολογικής, θρησκευτικής, στήριξης από 
εξειδικευµένη διεπιστηµονική οµάδα είναι αναφαίρετο δικαίωµα 
του κάθε ασθενή από την πρώτη στιγµή διάγνωσης. Είναι µέσα 
από αυτή την εξατοµικευµένη αναγνώριση των αναγκών που ο 
ασθενής περνάει µια ολοκληρωµένη, ολιστική φροντίδα, η οποία 
δεν πρέπει να είναι µονάχα ιατρική.  
 
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας ορίζει την ανακουφιστική 
φροντίδα σαν µια προσέγγιση η οποία βελτιώνει την ποιότητα 
ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους όταν 
αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα που σχετίζονται µε µια ασθένεια 
που απειλεί τη ζωή.  
 



Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ανακουφιστικές θεραπείες µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν για να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση 
παρενεργειών θεραπειών, όπως στην αντιµετώπιση της ναυτίας 
που προκαλεί η χηµειοθεραπεία.  
 
Ο όρος ανακουφιστική φροντίδα χρησιµοποιείται όχι µόνο σε 
σχέση µε τον καρκίνο, αλλά και µε χρόνιες εξελικτικές παθήσεις 
όπως πνευµονοπάθειες, νεφροπάθειες, εξελικτικές νευρολογικές 
παθήσεις. Επιπρόσθετα, υπάρχει ο τοµέας της παιδικής 
ανακουφιστικής φροντίδα, ο οποίος αναπτύσσεται ραγδαία και 
επιβάλλει να διαφοροποιείται αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των παιδιών.  
 
Παρ’ όλο που ο όρος ανακουφιστική φροντίδα δεν είναι 
καινούργιος, οι περισσότεροι γιατροί παραδοσιακά εστιάζουν 
στην επιθετική θεραπεία του ασθενή. Οι θεραπευτικές 
προσεγγίσεις που υπήρχαν για την ανακούφιση συµπτωµάτων 
θεωρούνταν ριψοκίνδυνες και ότι µπορούσαν να οδηγήσουν σε 
εθισµό.  
 
Τα τελευταία 20 χρόνια, σταδιακά άρχισε να κερδίζει έδαφος η 
έννοια της ποιότητας ζωής του ασθενή.  
 
Το κλειδί για την αποτελεσµατική ανακουφιστική φροντίδα είναι 
να παρέχεται η δυνατότητα στο άτοµο να εκφράσει το 
σωµατικό και ψυχολογικό του στρες µέσα σε ένα πλαίσιο 
ασφάλειας.  
 
Χρειάζεται να αντιµετωπιστούν τα σωµατικά συµπτώµατα µέσα 
από την επιστηµονική φαρµακευτική χορήγηση. Όµως, τα 
σωµατικά συµπτώµατα συνοδεύονται σχεδόν πάντοτε και από 
ψυχολογικά, κοινωνικά ή και υπαρξιακά συµπτώµατα.  
 
Η διεπιστηµονική οµάδα απαρτίζεται από κοινωνικό λειτουργό, 
σύµβουλο ιερέα, όλοι οι οποίοι συµβάλλουν στο να βοηθήσουν 
τον ασθενή και την οικογένεια να αντιµετωπίσουν 



αποτελεσµατικά όλα αυτά τα συµπτώµατα, και να µην 
αναµένουµε η ανακούφιση να είναι µόνο ιατρική.  
 
Φόβοι που αφορούν τον πόνο, ανησυχία για το µέλλον, την 
απώλεια της ανεξαρτησίας, κυριαρχούν. ∆εν πρέπει ποτέ να 
ξεχνάµε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και να 
σεβόµαστε αυτή τη διαφορετικότητα, αναγνωρίζοντας ότι 
υπάρχουν ασθενείς που δεν θέλουν ποτέ να συζητήσουν τις 
προσωπικές τους ανησυχίες και φόβους. Εναλλακτικές θεραπείες 
όπως τεχνικές χαλάρωσης, µουσικοθεραπεία και το µασάζ, 
έρχονται να συµπληρώσουν την προσφερόµενη ανακουφιστική 
φροντίδα.  
 
Όλα τα πιο πάνω στόχο έχουν να προσφέρουν την καλύτερη 
ποιότητα στον ασθενή αλλά και στην οικογένεια. Πρέπει να 
αναγνωρίσουµε τους φόβους και τις ανησυχίες, να τις 
προσέξουµε, να προσφέρουµε ένα κράτηµα ψυχολογικό που θα 
επιτρέψει να υπάρχει εσωτερική ηρεµία σε µια δύσκολη φάση 
της ζωής.  
 
Να δώσουν στον ασθενή αυτό που δικαιούται – µια ζωή που να 
έχει νόηµα γιατί προσφέρει ποιότητα.  
 
Ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη να έχει την αξιοπρέπεια και να 
νιώθει καλά µε τον εαυτό του. Να µπορεί να µιλήσει γι’ αυτά 
που νιώθει, να εκφράσει τους φόβους και ανησυχίες, και να 
αισθάνεται ασφάλεια. Να µπορεί η ιατρική οµάδα φροντίδας να 
χειριστεί αυτά τα συναισθήµατα, να µην αντιµετωπίζει µε 
επιθετικότητα το σωµατικό σύµπτωµα παραγνωρίζοντας την 
συνολική εικόνα των αναγκών.  
 
Τα δικαιώµατα των ασθενών καθορίζουν το δικαίωµα σε µια 
καλή ποιότητα ζωής ανεξάρτητα από το είδος ή το στάδιο της 
πάθησης. Κατοχυρώνονται µε νόµους, διδάσκονται στις 
νοσηλευτικές και ιατρικές σχολές, αλλά συχνά δεν 
αναγνωρίζονται. Και αυτό όχι γιατί υπάρχει πρόθεση να 



παραβιάζονται, αλλά γιατί και η οµάδα ιατρικής φροντίδας 
κουβαλά τις δικές τους προσωπικές ανασφάλειες και άγχη. Είναι 
ό,τι πιο δύσκολο ίσως να φροντίζεις ένα ασθενή και να πρέπει 
να αποδεχτείς ότι θα τον χάσεις, να προσφέρεις είναι η 
ανακούφιση, ένα κράτηµα του χεριού, να διευκολύνεις ένα 
δύσκολο ταξίδι.  
 
Και για να γίνουν όλα αυτά, επιβάλλεται να υπάρχει µια σωστή 
επικοινωνία, να υπάρχει ειλικρίνεια και σεβασµός, αποδοχή και 
φροντίδα. Εκεί όπου υπάρχουν δυσκολίες, να δοθούν 
δυνατότητες εποπτείας και στο προσωπικό, ώστε να µπορούν 
να ανταποκριθούν σε αυτό το δύσκολο έργο.  
 
Για να πετύχουµε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας ζωής, 
όλες αυτές οι υπηρεσίες, ιατρικές, νοσηλευτικές, ψυχολογικές 
και πνευµατικές, πρέπει να είναι καλά συντονισµένες. 
 
Πρέπει να υπάρχει σωστός έλεγχος του πόνου και άλλων 
σωµατικών συµπτωµάτων. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη 
συναισθηµατική και πρακτική στήριξη της οικογένειας, και να 
συµπεριλαµβάνεται ο ίδιος ο ασθενής και η οικογένεια του στη 
διαδικασία λήψεως αποφάσεων.  
 
Και, τελευταίο αλλά ακόµη πιο ουσιαστικό, να δώσουµε την 
ευκαιρία το άτοµο να φθάσει στο τέλος της ζωής του 
διαφυλάττοντας την αξιοπρέπεια του.  
 
Επιστρέφουµε λοιπόν στα στάδια της Elisabeth Kubler Ross.  
 
Στο στάδιο της αποδοχής. Η αποδοχή ότι δεν µιλούµε πια για 
θεραπεία αλλά για ανακούφιση. Μια αποδοχή η οποία πρέπει να 
χαρακτηρίζει όχι µόνο τον ασθενή, αλλά την οικογένεια και την 
οµάδα φροντίδας.  
 
Μια φίλη, πριν πεθάνει, µου είχε πει – «Ξέρω ότι θα φύγω – 
έχω όµως πολλές ανησυχίες και αφήνω πίσω µου εκκρεµότητες. 



Προσπαθώ να το πω στο σύζυγο µου αλλά, τόσο αυτός όσο και 
ο γιατρός µου λένε, είναι παρενέργειες, ξεκουράσου, αύριο θα 
νιώσεις καλύτερα. Μπορείς να τους πεις να µε ακούσουν;» 
 
Ένας έφηβος µου είχε πει «Κυρία Στέλλα, εγώ δεν φοβάµαι, 
κάνω ότι δεν καταλαβαίνω για το τι συµβαίνει για να µην 
στεναχωρήσω τους γονείς µου, προσπαθούν τόσο πολύ να µην 
καταλάβω.» 
 
Μια φίλη, παραπληγική, είπε ότι το πιο σηµαντικό πράγµα για 
την ίδια είναι να νιώθει ότι είναι ανεξάρτητη και αξιοπρεπής – 
αποδέχτηκε την αναπηρία της αλλά όχι την απώλεια της 
αυτονοµίας.  
 
Είναι λοιπόν µεγάλες οι προκλήσεις στην προσπάθεια να 
προσφέρουµε ανακουφιστική φροντίδα. Μεγάλες προκλήσεις 
στις οποίες η κοινωνία µας πρέπει να ανταποκριθεί, 
δηµιουργώντας τις υπηρεσίες και την υποδοµή που θα 
προσφέρει αυτό που δικαιούται ο καθένας.  
 
Στην τελική ανάλυση όµως, δεν είναι τόσο το τι συµβαίνει στον 
καθένα µας που καθορίζει την ποιότητα ζωής µας αλλά η 
αντίδραση µας σ’ αυτό που µας συµβαίνει. Παρ’  όλο που δεν 
έχουµε επιλογή ίσως για αυτό που µας συµβαίνει, σίγουρα 
έχουµε επιλογή για το πώς το διαχειριζόµαστε. Αυτές οι 
επιλογές κάνουν και τη διαφορά για την ποιότητα ζωής µας.  
 
Έχει όµως σηµασία µέσα στην προσωπική προσπάθεια του 
καθενός, να υπάρχει και η ανάλογη υποστήριξη από το σύστηµα 
φροντίδας. Να υπάρχει επιστηµονική έρευνα γύρω από το θέµα 
της ανακουφιστικής φροντίδας για να γνωρίζουµε αν αυτό που 
προσφέρεται είναι ικανοποιητικό, να υπάρχει συστηµατική 
εκπαίδευση στα θέµατα επικοινωνίας ιατρού – ασθενή – οικογένειας.  


