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Αναγνωρίζεται ότι ένα σύστηµα υγείας πρέπει να προσανατολίζεται στον ασθενή
και ότι οι πολίτες πρέπει απαραιτήτως να συµµετέχουν σε αποφάσεις που αφορούν
την υγεία τους. Ο σεβασµός και η προστασία της αξιοπρέπειας ενός ασθενή
τελικού σταδίου ή ενός ατόµου που πεθαίνει , προνοεί πρωτίστως την παροχή
κατάλληλης φροντίδας σ’ ένα κατάλληλο περιβάλλον επιτρέποντας σ’ αυτόν/ην να
πεθάνει µε αξιοπρέπεια.
Αναγνωρίζεται ότι το δικαίωµα στη φροντίδα υγείας, στοχεύει στην ευχαρίστηση του
ασθενή ώστε να φθάσει στο µέγιστο κατορθωτό επίπεδο καλής φυσικής
κατάστασης, ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικότητας, οικονοµικής ή κοινωνικής
κατάστασης ή της φύσεως οποιασδήποτε ασθένειας ή αναπηρίας.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι αυξάνονται οι ανάγκες των ατόµων οι οποίοι χρειάζονται
Ανακουφιστική Φροντίδα και θεωρώντας ότι η Ανακουφιστική Φροντίδα είναι
αναπόσπαστο κοµµάτι σε ένα σύστηµα υγείας καθώς και αναπαλλοτρίωτο στοιχείο
στο δικαίωµα κάθε πολίτη , για φροντίδα της υγείας του , η Κυβέρνηση έχει ευθύνη
να εγγυηθεί ότι η Ανακουφιστική Φροντίδα θα είναι διαθέσιµη σε όλους όσους τη
χρειάζονται.
Το σύστηµα της Ανακουφιστικής Φροντίδας πρέπει να βασίζεται σε αξίες οι οποίες
εκφράζονται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, τα «Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» και τα
«∆ικαιώµατα των Ασθενών», την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την κοινωνική συνοχή,
τη δηµοκρατία, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, τις ίσες ευκαιρίες για όλες τις
φυλές, τη συµµετοχή και την ελευθερία επιλογής.
Η Ανακουφιστική Φροντίδα έχει τις ακόλουθες κεντρικές διαστάσεις:
•
•
•
•

Έλεγχο συµπτωµάτων
Ψυχολογική, πνευµατική και συναισθηµατική υποστήριξη
Υποστήριξη της οικογένειας
Υποστήριξη στο πένθος

Κάθε άτοµο που τη χρειάζεται θα πρέπει να µπορεί να έχει πρόσβαση σ’ αυτή, να
βασίζεται στις ανάγκες του ασθενή και δεν πρέπει να επηρεάζεται από τον τύπο της
νόσου, τη γεωγραφική περιοχή, το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο ή παρόµοιους
παράγοντες.
Η Ανακουφιστική Φροντίδα είναι µια διεπιστηµονική και πολυεπαγγελµατική
υπηρεσία που δίνει προσοχή στις ανάγκες του ασθενή, ενώ δεν παραµελεί τους
υπόλοιπους φροντιστές υγείας, όπως για παράδειγµα τα µέλη της οικογένειάς.
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Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας έχει δώσει το 2002 ένα καινούργιο ορισµό :
«Ανακουφιστική Φροντίδα» είναι µια προσέγγιση η οποία βελτιώνει τη ποιότητα
ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους, που αντιµετωπίζουν προβλήµατα
υγείας τα οποία απειλούν τη ζωή τους».
Χρησιµοποιώντας την οµαδική προσέγγιση, η Ανακουφιστική Φροντίδα εκφράζει τις
ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους από την αρχή της διάγνωσης
µέχρι και τη στήριξη κατά τη διαδροµή του πένθους.
Οι βασικές αρχές της είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•

Παρέχει ανακούφιση του πόνου και των άλλων συµπτωµάτων.
∆έχεται τη ζωή και θεωρεί το θάνατο σαν µια φυσιολογική διαδικασία.
∆εν επισπεύδει ή µεταθέτει το θάνατο.
Ενσωµατώνει τη ψυχολογική και πνευµατική πλευρά της φροντίδας
των ασθενών.
Προσφέρει ένα σύστηµα υποστήριξης για να βοηθήσει όσο ενεργά
γίνεται τους ασθενείς.
Συµβουλευτική και υποστήριξη κατά το πένθος.
Θέλει να βελτιώσει την ποιότητα ζωής.
Εφαρµόζεται εγκαίρως στην πορεία της ασθένειας, σε συνδυασµό µε
ένα φάσµα άλλων θεραπειών.

Η φιλοσοφία της Ανακουφιστικής Φροντίδας πρέπει να αναπτυχθεί και ως
παρέµβαση , να προσφέρεται παράλληλα µε άλλη θεραπευτική αγωγή
αναγνωρίζοντας και καλύπτοντας τις ανάγκες ενός πληθυσµού που γερνά, όπως
και τις ανάγκες των νέων και των παιδιών, στους οποίους γίνεται διάγνωση ότι
πάσχουν από ασθένειες που απειλούν τη ζωή τους.
Η Ανακουφιστική Φροντίδα πρέπει να προσφέρεται σ’ όλα τα χρόνια νοσήµατα και
σε όσους την έχουν ανάγκη. Μπορεί να προσφερθεί στο σπίτι, στο νοσηλευτικό
κέντρο, σε γηροκοµείο, σε νοσοκοµείο, σε µονάδες φιλοξενίας (hospice care).
Υπηρεσίες:
Μη εξειδικευµένες υπηρεσίες παρέχουν Ανακουφιστική Φροντίδα χωρίς να
θεωρείται κύριο έργο τους. Περιλαµβάνει περιφερειακές νοσηλευτικές υπηρεσίες,
ιατρούς γενικής ιατρικής, οµάδες για κατ’ οίκον νοσηλεία, παθολογικές κλινικές και
νοσηλευτικά κέντρα και παρέχουν βασικές αρχές Ανακουφιστικής Φροντίδας.
Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες υποδηλώνουν υπηρεσίες πλήρως προσανατολισµένες
στην Ανακουφιστική Φροντίδα και οι επαγγελµατίες υγείας αυτής της οµάδας , οι
οποίοι είναι ειδικά εκπαιδευµένοι στηρίζουν και συµπληρώνουν αυτή τη φροντίδα
σύµφωνα µε τις ανάγκες και την πολυπλοκότητα της κατάστασης.
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εκπαιδευµένη διεπιστηµονική οµάδα και είναι σχεδιασµένή για τη φροντίδα των
ασθενών και των οικογενειών τους µε πιο σύνθετες σωµατικές (οργανικές),
ψυχολογικές και πνευµατικές ανάγκες.
Αυτές οι µονάδες είναι ενσωµατωµένες µε υπηρεσίες του νοσοκοµείου ή της
κοινότητας, κοντά ή µέσα στο νοσοκοµείο, οµάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας στην
κοινότητα, νοσηλεία ηµέρας, εξωτερικά ιατρεία. Η αναλογία ασθενών µε καρκίνο
προς κλίνες νοσηλείας,
για Ανακουφιστική Φροντίδα,
είναι 50 για κάθε
εκατοµµύριο πληθυσµού.
Τα συστατικά ενός οµαλού λειτουργικού δικτύου είναι:
•
•
•
•

συντονισµένη οργάνωση των αντικειµενικών και ποιοτικών κριτηρίων.
Η εφαρµογή κριτηρίων εισδοχής και απόλυσης του ασθενούς από το
νοσοκοµείο να είναι γνωστά σε όλους για κάθε επίπεδο φροντίδας.
Η χρήση κοινών µεθόδων αξιολόγησης
Η εφαρµογή κοινών θεραπευτικών στρατηγικών βασισµένες όσο
γίνεται στα ευρήµατα κλινικών ερευνών.

Η έρευνα κρίνεται αναγκαία για να βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών και ως εκ
τούτου την ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους.
Η έρευνα στους ασθενείς τελικού σταδίου έχει αµφισβητηθεί λόγω ορισµένων
ηθικών διληµµάτων και της ιδιαίτερης ευαισθησίας αυτής της οµάδας των ασθενών
να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων (υψηλός δείκτης γνωσιακών διαταραχών)
και να δώσουν τη συγκατάθεσή τους.
Η εκπαίδευση των επαγγελµατιών υγείας όπως και του κοινού είναι απόλυτα
κρίσιµη στην εξέλιξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας .
Έχουν καθοριστεί τρία επίπεδα εκπαίδευσης :
Α)

Βασικό, για όλους τους επαγγελµατικές υγείας,

Β)

Μέσο, για να διδαχθούν αυτοί που ενώ έχουν το επάγγελµά τους
ζητούν µια ειδίκευση στην Ανακουφιστική Φροντίδα και

Γ)

Ανώτάτο,
για αυτούς
Ανακουφιστική Φροντίδα.

που

θέλουν

να

εξειδικευτούν

στην

Σ’ όλα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στα ηθικά
διλήµµατα τα οποία συναντούν στην πορεία οι φροντιστές υγείας, επαγγελµατίες
και µη.
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Σε πολλές χώρες η Ανακουφιστική Φροντίδα λειτουργεί στα πλαίσια της συνεχούς
ιατρικής εκπαίδευσης ή σε πανεπιστηµιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο.
Κύριο ρόλο στο χώρο της υγείας παίζει η δεξιότητα της επικοινωνίας µεταξύ
επαγγελµατικών υγείας, µεταξύ ασθενή – επαγγελµατία υγείας , συγγενή –
επαγγελµατία υγείας.
Η επικοινωνία λοιπόν συµπεριλαµβάνει πολύ περισσότερα από την προσφορά της
πληροφόρησης. Είναι µια διαδικασία που συµπεριλαµβάνει πολλά άτοµα, στην
οποία εµπεριέχονται ανταλλαγές πληροφοριών, αµοιβαία κατανόηση και
υποστήριξη, διαπραγµάτευση δυσκολιών και πολλές φορές επώδυνων θεµάτων και
αντιµετώπιση της συναισθηµατικής φόρτισης που συνήθως συνοδεύει αυτά τα
θέµατα.
Για να διευκολύνεται η επικοινωνία πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση των λειτουργών
υγείας στις τεχνικές επικοινωνίας, να υπάρχουν κατάλληλοι χώροι ώστε το
προσωπικό να συναντάται µε τον ασθενή και την οικογένειά του και να υπάρχει
συνεχής επιστηµονική ευηµερία.
Η Ανακουφιστική Φροντίδα , λοιπόν, είναι φιλοσοφία ζωής, ανθρώπινο δικαίωµα,
και υποχρέωση ενός εθνικού συστήµατος υγείας.
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