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Mήνυμα Συντακτικής Επιτροπής

Η Ελληνική Εταιρεία Παρηγορητικής και Συμπτωματικής
Φροντίδας Καρκινοπαθών και μη Ασθενών, υποδέχεται τη
νέα χρονιά, με την καθιερωμένη πλέον θεατρική βραδιά
και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Η συνάντηση των μελών, των φίλων και των υποστηρικτών
της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α., η παρουσία των ασθενών και των συγγε-
νών τους σε ένα χώρο τέχνης και πολιτισμού, όπως είναι
το θέατρο «Στοά», αποτελεί κορυφαία πνευματική και πο-
λιτιστική εκδήλωση, που δεν ακυρώνεται ούτε από την οι-
κονομική κρίση, ούτε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Όπως επίσης δεν ακυρώνεται το όραμα και η ελπίδα των
ανθρώπων της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α., για την ανάπτυξη ενός οργα-
νωμένου δικτύου υπηρεσιών Παρηγορητικής Φροντίδας
στην Ελλάδα.  

Μιας φροντίδας, που όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα,
δεν εντάσσεται στα πλαίσια ενός ελεήμονος, φιλανθρωπι-
κού κινήματος, αλλά αποτελεί πεδίο της Ιατρικής επιστή-
μης με προγράμματα διδασκαλίας και εκπαίδευσης,
ενταγμένα στα επίσημα προγράμματα εκπαίδευσης των
Ιατρικών, Νοσηλευτικών και άλλων Σχολών Δημόσιας
Υγείας.

Μιας φροντίδας που έχει αρχές και κανόνες, που υιοθετεί
τεκμηριωμένες επιστημονικές θέσεις, που δίνει προτεραι-
ότητα στην αντιμετώπιση του σωματικού πόνου ασθενών
με ανίατα νοσήματα, χωρίς να παραβλέπει την ολιστική
προσέγγιση.

Η επιμονή στην προτεραιότητα της αντιμετώπισης του
πόνου ασθενών με προχωρημένη νόσο προκύπτει, τόσο
από την εμπειρία, όσο και από μελέτες, που καταδεικνύουν ότι:
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Καμία προσπάθεια ψυχολογικής, πνευματικής ή ηθικής
υποστήριξης και κανένας μηχανισμός επικοινωνίας δεν
αποδίδει, όταν η ζωή και η σκέψη ενός ανθρώπου κατα-
κλύζονται από ανυπόφορο σωματικό πόνο, που στην περί-
πτωση των καρκινοπαθών με νόσο τελικού σταδίου
ανέρχεται ή και ξεπερνάει το 80%.

Υπέρμαχοι μιας τέτοιας φροντίδας, οι υπεύθυνοι σύνταξης
του παρόντος εντύπου, θέτουμε στη διάθεση των αναγνω-
στών:

• Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιστημονικής Εται-
ρείας της Ένωσης Παρηγορητικής Φροντίδας της Μ. 
Βρεττανίας και Ιρλανδίας για την αντιμετώπιση του πα-
ροξυσμικού πόνου

• Το 2ο μέρος της Λευκής Χάρτας των Αρχών και των Κα-
νόνων για τους Ξενώνες και την Παρηγορητική Φρο
ντίδα στην Ευρώπη και τέλος,

• Τολμάμε να εισηγηθούμε στην ηγεσία του Υπουργείου 
Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα εξής:

Κύριε Υπουργέ,
Από την ενημέρωση που μας προσφέρετε μέσα από τα
μέσα μαζικής επικοινωνίας, δίνετε την εντύπωση ότι επι-
θυμείτε να οργανώσετε ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και
φιλικό για τον πολίτη Σύστημα Υγείας.
Ακούστε λοιπόν τη συμβουλή μερικών ανθρώπων, επαγ-
γελματιών υγείας, που υπηρέτησαν το Σύστημα Υγείας επι
πολλές δεκαετίες, που έθεσαν εαυτούς στην υπηρεσία του
Έλληνα ασθενή και της οικογένειάς του, που προσπάθη-
σαν, παρά την έλλειψη υποδομών, να εξασφαλίσουν ποιό-
τητα στη φροντίδα και ένα αξιοπρεπές ταξίδι ζωής μέχρι
το τέλος.

Ακούστε τους και:

• Εντάξτε την Παρηγορητική Φροντίδα στο νέο Νομοσχέ-
διο για την Υγεία 

• Αναθέστε σε αυτούς που έχουν τη γνώση και την εμπει-
ρία την Εκπαίδευση

• Νομιμοποιείστε τη λειτουργία των ιατρείων πόνου 
(Υπ.α./οικ.1620/2/07, 19-12-2007 Υπουργική Απόφαση)

• Ιδρύστε τις Μονάδες παροχής Παρηγορητικής Φροντί-
δας και Ανακουφιστικής Αγωγής Ασθενών τελικού στα-
δίου (ΔΥ 8/13 οικ. 89126, ΦΕΚ Β’1534/17-08-2007)

• Δημιουργείστε τις υπηρεσίες «κατ’οίκον νοσηλείας», για
φροντίδα ασθενών στο οικείο περιβάλλον τους, σύμ-
φωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2071/1992

και να είστε βέβαιος ότι αυτή σας η απόφαση θα σας κάνει
υπερήφανο, καθώς θα υποστηριχθεί, εκτός των άλλων, και
από τους επιτηρητές μας Ευρωπαίους, αφού οι ίδιοι προ-
έρχονται από χώρες με οργανωμένες υπηρεσίες Παρηγο-
ρητικής Φροντίδας

Με συναδελφικούς και φιλικούς χαιρετισμούς
Για τη συντακτική επιτροπή

Ασπασία Οικονόμου
Υπεύθυνη έκδοσης.
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7.  Παροχή της Παρηγορητικής Φροντίδας
Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στον τρόπο με τον

οποίο παρέχεται η Παρηγορητική Φροντίδα στην κοινό-

τητα. Υπογραμμίζονται οι κυριότερες προϋποθέσεις και οι

γενικές ανάγκες των διαφόρων Υπηρεσιών ΠΦ. Υψηλής

προτεραιότητας απαιτήσεις για την παροχή ΠΦ είναι:

• ο έγκαιρος προγραμματισμός της φροντίδας

• η συνέχεια στην παροχή της φροντίδας

• η διαθεσιμότητα της φροντίδας

• η επιλογή του χώρου παροχής της φροντίδας

7.1 Έγκαιρος Προγραμματισμός της Φροντίδας

Το ιδανικό είναι ο ασθενής, η οικογένειά του και η ομάδα

της ΠΦ να συζητούν και να σχεδιάζουν μαζί, το είδος της

παροχής που επιθυμούν. Οι προτιμήσεις του ασθενούς, οι

διαθέσιμες δυνατότητες και οι ιατρικές οδηγίες αποτελούν

σημαντικά στοιχεία κατά το σχεδιασμό. Μεταβολές στη γε-

νική κατάσταση του αρρώστου ή τη λειτουργική του ικα-

νότητα, συνεπάγονται μεταβολές του θεραπευτικού

πλάνου. Η διαρκής επικοινωνία και επανεκτίμηση της κα-

τάστασης, καθορίζουν το εξατομικευμένο πλάνο φροντί-

δας, σε όλη την πορεία της νόσου.

Ωστόσο με την εξέλιξη της νόσου και την επιδείνωση τόσο

της φυσικής όσο και της νοητικής κατάστασης του ασθε-

νούς, η ικανότητα λήψης αποφάσεων από τον ίδιο ενδέχε-

ται να επηρεαστεί, και ο ίδιος να μην μπορεί να συμμετέχει

πλέον στην οργάνωση της φροντίδας του. Η ΠΦ θα πρέπει

να ενσωματώνει μεθόδους μακροπρόθεσμου σχεδιασμού,

ώστε οι ασθενείς αυτοί, να έχουν το επίπεδο της ΠΦ που

προτιμούν, εφ’ όσον το επιθυμούν. 

Η έγκαιρη σύνταξη «οδηγιών», βοηθά τους ασθενείς να

διατηρούν την αυτονομία τους, και τους εξασφαλίζει

φροντίδα, σε περίπτωση που οι ίδιοι στο μέλλον δεν θα

είναι σε θέση να αποφασίσουν 1. Το νομικό πλαίσιο σχε-

τικά με τη σύνταξη αυτών των «οδηγιών» διαφέρει ανά-

μεσα στις χώρες της Ευρώπης, ενώ μόνο μερικές

κυβερνήσεις έχουν θεσπίσει σχετική νομοθεσία. 

Υπάρχει ακόμη προβληματισμός για το πόσο θα πρέπει να

είναι δεσμευτικές οι οδηγίες αυτές. Οι προτιμήσεις των

ασθενών μπορεί να αλλάξουν με την εξέλιξη της νόσου,

ενώ δεν είναι πάντα σαφές κατά πόσο έχει προηγηθεί

επαρκής ενημέρωσή τους ή και κατά πόσο οι πληροφορίες

που έχουν δοθεί, έχουν γίνει κατανοητές. Θα πρέπει να

υπάρχει δυνατότητα οι προκαθορισμένες «οδηγίες» να

συμπληρωθούν ή να αναθεωρηθούν μέσω έγγραφης

εξουσιοδότησης, από άλλο άτομο σε περίπτωση που ο

ασθενής δεν μπορεί λόγω ανικανότητας να λάβει πλέον

μόνος του αποφάσεις. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν

έχει κατοχυρωθεί νομικά τέτοιου είδους εξουσιοδότηση.

7.2  Πρόσβαση στις Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους

τους ασθενείς όποτε και όπου αυτοί τις χρειάζονται,

χωρίς καθυστέρηση 2, 3. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες θα

πρέπει να είναι ισότιμη για όλους τους ασθενείς, ανεξάρ-

τητα από την ηλικία τους, τη διάγνωση, το επίπεδο μέσω

του οποίου λαμβάνουν τη θεραπεία τους (ανεξάρτητα δη-

λαδή από το εάν αντιμετωπίζονται σε πρωτοβάθμιο, δευ-

τεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο επίπεδο), τη φυλή, την

εθνικότητα, τη διαφορετικότητα στο sex και το οικονομικό

τους επίπεδο.

Η ισότητα στην πρόσβαση θα πρέπει να διασφαλίζεται σε
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όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, ανεξάρτητα από το πολιτι-

στικό, εθνικό ή οικονομικό υπόβαθρο κάθε ασθενούς. Η

πρόσβαση στη φροντίδα θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη

από τη δυνατότητα του ασθενούς να την καλύψει οικο-

νομικά 3.

7.3  Συνέχεια της Φροντίδας

Βασική αρχή της ΠΦ είναι η εξασφάλιση συνέχειας στην

παροχή της, καθ’όλη τη διάρκεια της νόσου, καθώς και

σε κάθε βαθμίδα του Συστήματος Υγείας 4. Η συνέχεια

αυτή συμβάλλει στην αποφυγή σφαλμάτων και στην ελα-

χιστοποίηση της ταλαιπωρίας των ασθενών που πάσχουν

από νοσήματα απειλητικά για τη ζωή τους. Βοηθά τους ίδι-

ους και τις οικογένειές τους να μην αισθάνονται εγκαταλ-

λειμένοι και διασφαλίζει τον σεβασμό στις επιθυμίες και

στις επιλογές τους.

Η ΠΦ ενσωματώνεται σε όλα τα συστήματα παροχής

Υγείας (νοσοκομείο, τμήμα επειγόντων, εξωτερικά ιατρεία,

οίκοι φροντίδας, κατ’οίκον νοσηλεία, αλλά και σε χώρους

όπως τα σχολεία και οι φυλακές). Η ομάδα της ΠΦ θα πρέ-

πει να συνεργάζεται με όλους τους επιστήμονες υγείας,

αλλά και τους απλούς φροντιστές, σε κάθε μία από τις πα-

ραπάνω δομές, ώστε να υπάρχει συντονισμός και επικοι-

νωνία, και να αποφεύγονται μη αναγκαίες παραπομπές

του ασθενούς 4.

7.4  Επιθυμητός Χώρος Φροντίδας

Οι περισσότεροι ασθενείς προτιμούν να παραμείνουν

στο σπίτι τους, εφόσον αυτό είναι εφικτό, μέχρι και την

ώρα του θανάτου. Αντιθέτως, όμως καταλήγουν κατά

κανόνα στο νοσοκομείο ή σε κάποιο οίκο φροντίδας.

Σύμφωνα με πολλές πρόσφατες μελέτες, το 75% των καρ-

κινοπαθών ασθενών θα προτιμούσε να περάσει την τελική

φάση της ζωής του στο σπίτι. Κάτι τέτοιο βεβαίως εξαρ-

τάται σε μεγάλο βαθμό και από την παρουσία ενός κοινω-

νικού και οικογενειακού πλαισίου στήριξης. Το ποσοστό

των νέων ή μοναχικών ατόμων που επιθυμεί να καταλήξει

στο σπίτι, είναι πολύ μικρότερο 5. Παρ’ όλα αυτά, αντίθετα

με τις προτιμήσεις των ασθενών, στην Ευρώπη, ο χώρος

θανάτου είναι συνήθως το Νοσοκομείο ή ο οίκος φροντί-

δας. 

Ανασκόπηση της κατάστασης της ΠΦ στη Γερμανία κατα-

λήγει σε διάφορα συμπεράσματα, ανάλογα με την προ-

σέγγιση του συγγραφέα. Συμπερασματικά, ο θάνατος σε

ιδρύματα ανέρχεται στο ποσοστό των 60-95% (42-43% Νο-

σοκομείο, 25-30% κατ’ οίκον, 15-25% οίκος φροντίδας, 1-

2% ξενώνας, 3-7% λοιποί χώροι) 6.

Η πλειοψηφία των ασθενών θα μπορούσε να περάσει το

μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου χρόνου της ζωής τους

στο σπίτι, αλλά τελικά μέχρι και το 90% εισάγονται στο νο-

σοκομείο για να πεθάνουν. Η αδυναμία στήριξης των

ασθενών αυτών από την κοινότητα, τυγχάνει κριτικής 3.

Ο επιθυμητός χώρος φροντίδας και ο τόπος θανάτου θα

πρέπει να συζητείται με τον ασθενή και το περιβάλλον

του, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα

μέτρα ώστε αυτή του η επιθυμία να γίνεται σεβαστή,

όποτε είναι εφικτό 7.

7.5  Χώροι Φροντίδας

Η παρηγορητική θεραπεία, φροντίδα και υποστήριξη,

μπορούν να παρέχονται στο σπίτι, σε οίκους φροντίδας,

σε οίκους ευγηρίας, στο νοσοκομείο, στους ξενώνες ή

όπου αλλού αυτό κρίνεται αναγκαίο 2. Η ΠΦ θα πρέπει

να εξασφαλίζεται τόσο σε μη εξειδικευμένες δομές, με

την απλή έννοια της παρηγορητικής προσέγγισης, όσο

και τις πλέον εξειδικευμένες. 

Μη εξειδικευμένες δομές παροχής ΠΦ μπορεί να είναι:

• περιφερειακές νοσηλευτικές μονάδες

• γενικοί γιατροί

• κινητές νοσηλευτικές μονάδες

• γενικά νοσοκομεία

• οίκοι φροντίδας

Εξειδικευμένοι χώροι παροχής ΠΦ είναι:

• Μονάδες Παρηγορητικής Φροντίδας εσωτερικών 

ασθενών



• Ξενώνες

• Νοσοκομειακές ομάδες υποστήριξης ΠΦ 

• ΠΦ κατ’οίκον

• Κοινοτική ομάδα Ξενώνα

• Ημερήσια Νοσηλεία στον Ξενώνα

• Νοσοκομείο στο σπίτι

• Εξωτερικά Ιατρεία

Τόσο σήμερα, όσο και στο άμεσο μέλλον, η ΠΦ παρέχε-

ται, κατά μεγάλο ποσοστό, από μη εξειδικευμένες υπη-

ρεσίες. Αυτό προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης

των μη εξειδικευμένων φροντιστών, σε μονάδες εξειδι-

κευμένης φροντίδας, για συμβουλευτική και υποστή-

ριξη. Υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία οργάνωσης της

παρηγορητικής προσέγγισης στο επίπεδο αυτό, όπως

είναι η Κλίμακα Διαβαθμισμένης Φροντίδας του Λίβερ-

πουλ. Η Κλίμακα αυτή συντάχθηκε από το Εθνικό Ινστι-

τούτο Υγείας και Κλινικής Αρτιότητας (National Institute for

Health and Clinical Excellence, NICE) της Μεγάλης Βρετα-

νίας, και αφορά στην φροντίδα των ασθενών που πεθαί-

νουν από καρκίνο. Τα εργαλεία αυτά οργάνωσης, όπως

είναι η κλίμακα του Λίβερπουλ, συστήνονται ως εργα-

λείο εκπαίδευσης και ποιοτικής πιστοποίησης, για την

βελτίωση της φροντίδας ασθενών στο τέλος της ζωής

τους από μη εξειδικευμένες δομές.

Σε ορισμένους χώρους όπου προσέρχονται οι ασθενείς

της ΠΦ (όπως τα ακτινοδιαγνωστικά και τα ακτινοθεραπευ-

τικά τμήματα) υπάρχουν μεγάλες λίστες αναμονής. Προ-

τείνεται οι ασθενείς με περιορισμένο προσδόκιμο

επιβίωσης να αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα

(fast tracking), ώστε να μην υπάρχει μεγάλη απώλεια

χρόνου στη θεραπευτική τους προσέγγιση.

Η ΠΦ θα πρέπει να δομείται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο ασθε-

νής να μπορεί να μεταβαίνει από τη μία υπηρεσία στην

άλλη, ανάλογα με τις ανάγκες ή τις προτιμήσεις του. Η κά-

λυψη όμως των αναγκών φροντίδας και των θεραπευτι-

κών επιλογών απαιτεί τη διαθεσιμότητα ενός

ολοκληρωμένου συστήματος υπηρεσιών (εσωτερική νο-

σηλεία, υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας, υπηρεσίες

υποστήριξης).Οι ειδικές ανάγκες κάθε ασθενούς θα πρέ-

πει να εξετάζονται χωριστά, και να γίνεται προσπάθεια

αντιστοιχίας δομών-ασθενών, ώστε να αντιμετωπίζεται

κάθε φορά ο σωστός ασθενής, στο σωστό τόπο και στο

σωστό χρόνο.

7.6  Δίκτυα ΠΦ

Η δημιουργία δικτύων ΠΦ, τα οποία συμπεριλαμβάνουν

ένα ευρύ φάσμα οργανισμών και υπηρεσιών, και τα

οποία συντονίζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους, βελ-

τιώνει την προσβασιμότητα των ασθενών στην ΠΦ, ανε-

βάζει το επίπεδο της ποιότητας των παρεχομένων

υπηρεσιών και εξασφαλίζει τη συνέχεια στη φροντίδα.

Το δίκτυο της ΠΦ αναπτύσσεται γύρω από έναν κεντρικό

πυρήνα, μία εξειδικευμένη μονάδα. Θα πρέπει να υπάρχει

τουλάχιστον μία τέτοια μονάδα με δυνατότητα νοση-

λείας των ασθενών, ανά περιφέρεια 2, 3. Τα γενικά νοσο-

κομεία και οι κοινοτικές δομές βρίσκονται σε άμεση

επικοινωνία με την εξειδικευμένη μονάδα νοσηλείας. Η

διασύνδεση αυτή εξασφαλίζει τη συνέχεια στη φροντίδα,

ενώ ταυτόχρονα προσφέρει υποστήριξη και διαρκή εκπαί-

δευση όλων των συμμετεχόντων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις συστάσεις του αναφέρει

πως η ποιότητα της φροντίδας σε μία συγκεκριμένη πε-

ριοχή, δεν εξαρτάται από την ποιότητα των υπηρεσιών

που παρέχονται από μεμονωμένα κέντρα, αλλά από τον

συντονισμό που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων δομών και

μεταξύ της πρωτοβάθμιας και της τριτοβάθμιας φροντί-

δας υγείας 2. Όταν υπάρχει ορθή οργάνωση του δικτύου

φροντίδας, διευκολύνεται η πρόσβαση στην ΠΦ, βελτιώ-

νεται η ποιότητά της και εξασφαλίζεται η συνέχεια στην

παροχή της 9, 11,13.

Για να λειτουργεί αποτελεσματικά ένα τέτοιο δίκτυο, δύο

είναι οι προϋποθέσεις: ο σωστός συντονισμός και η ευρύ-

τητα στο φάσμα των δομών και των υπηρεσιών. Ο πρώτος

επιτυγχάνεται με τον διορισμό ενός «διαχειριστή», ο
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οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των πληροφο-

ριών και την διασφάλιση συνέχειας στη φροντίδα 5. Με τον

τρόπο αυτό, περισσότεροι ασθενείς θα παραμείνουν στο

σπίτι τους έως το τέλος, εάν το επιθυμούν. Η αποτελεσμα-

τικότητα ενός τέτοιου συστήματος εξαρτάται από την συ-

νεχή διαθεσιμότητά του (24 ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά

ημέρες την εβδομάδα). Διαχειριστής ή συντονιστής μπο-

ρεί να είναι ένα άτομο ή μία ομάδα. Η αντιμετώπιση των

ασθενών και ο συντονισμός εξασφαλίζεται από μία διε-

πιστημονική ομάδα ειδικών, που αντιπροσωπεύει τις

διάφορες υπηρεσίες του δικτύου, ή από μία μονάδα ΠΦ

ή από μία υπηρεσία ξενώνα (hospice). Το φάσμα των

υπηρεσιών καλύπτει τα διάφορα επίπεδα φροντίδας που

χρειάζονται οι διάφοροι ασθενείς. Τέλος, χρήσιμες είναι

οι υπηρεσίες διασύνδεσης και οι κινητές μονάδες.

Το δίκτυο φροντίδας, θα πρέπει, εκτός από το συντονισμό:

• να ορίζει στόχους και να θέτει το ελάχιστο αποδεκτό           

επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών

• να ορίζει τα κριτήρια εισαγωγής αλλά και εξόδου από 

κάθε δομή / επίπεδο φροντίδας

• να χρησιμοποιεί απλές μεθόδους αξιολόγησης

• να οργανώνει κοινές στρατηγικές θεραπείας, με βάση    

τα διαθέσιμα στοιχεία

Εκτός από την παροχή της φροντίδας, το δίκτυο οργανώ-

νει και την αυτοαξιολόγησή του (audit), αλλά και φροντίζει

και επιβλέπει την εκπαίδευση και την έρευνα 14.

7.7  Προσωπικό των Εξειδικευμένων Κέντρων ΠΦ

Υπηρεσίες μη εξειδικευμένες στην ΠΦ μπορούν να χρη-

σιμοποιούν μία παρηγορητική προσέγγιση ή να αποδί-

δουν βασική ΠΦ. Μία κατηγορία επιστημόνων ή ακόμη

και μεμονωμένοι επαγγελματίες (π.χ. γενικός γιατρός)

μπορούν να παρέχουν ΠΦ υπό την προϋπόθεση ότι θα

υποστηρίζονται από μία διεπιστημονική ομάδα.

Η ΠΦ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν παρέχεται από

μία διεπιστημονική ομάδα, που εξασφαλίζει τις κατάλλη-

λες γνώσεις σε ό,τι αφορά όλες τις παραμέτρους φροντί-

δας των ασθενών 15. Σε μη εξειδικευμένες δομές όμως,

κάτι τέτοιο είναι μάλλον η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Έτσι

χρειάζεται προσοχή στη διατήρηση της επικοινωνίας των 

μη ειδικών με τα ειδικά κέντρα.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης προτείνει ως μέλη της διεπι-

στημονικής ομάδας, εκτός από τους γιατρούς και τους νο-

σηλευτές, τις παρακάτω ειδικότητες – διαθέσιμές σε

24ωρη βάση:

• κοινωνικοί λειτουργοί

• ψυχολόγοι / ψυχοθεραπευτές

• ικανός αριθμός διοικητικών υπαλλήλων, γραμματέων, 

βοηθών

• ειδικοί στην υποστήριξη κατά την περίοδο του πένθους

• συντονιστής των εθελοντών

• φυσιοθεραπευτές

• κληρικοί

• τραυματιολόγοι

• ειδικοί στην αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος

• λογοθεραπευτές

• διαιτολόγοι

• φαρμακοποιοί

• θεραπευτές εναλλακτικών προσεγγίσεων

• γυμναστές

• βιβλιοθηκάριοι

Η κεντρική ομάδα της ΠΦ θα πρέπει να στελεχώνεται από

νοσηλευτές και γιατρούς με εξειδίκευση στην ΠΦ κατ’ ελά-

χιστον, και να πλαισιώνεται από ψυχολόγους, κοινωνικούς

λειτουργούς και, εφ’ όσον είναι δυνατόν, από φυσιοθερα-

πευτές. Άλλοι επαγγελματίες υγείας δυνατόν να είναι μέλη

της κεντρικής ομάδας, αλλά συχνότερα απλά συνεργάζο-

νται. Οι διαφορές μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών, μεταξύ

των διαφόρων περιοχών και των δομών, καθορίζουν και

την στελέχωση της κεντρικής και της διευρυσμένης ομά-

δας. Για παράδειγμα, οι ψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές

δεν αναγνωρίζονται ως βασικά μέλη της ομάδας σε όλες

τις κοινωνίες. 

Τα παιδιά χρειάζονται εξειδικευμένες υπηρεσίες ΠΦ

που να παρέχεται από άτομα με ειδική εκπαίδευση για
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τα παιδιά. Η κατ’οίκον παιδιατρική ΠΦ πρέπει να είναι

διαθέσιμη για όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους 2.

7.8  Εθελοντική Εργασία

Τα εξειδικευμένα κέντρα ΠΦ είτε απασχολούν είτε συ-

νεργάζονται με ομάδες εθελοντών. Οι εθελοντές είναι

απαραίτητοι, ενώ η λειτουργία των ξενώνων στηρίζεται

κατά κύριο λόγο σε αυτούς, όπως αναγνωρίζεται και από

το Συμβούλιο της Ευρώπης 2.

Για την ορθή αξιοποίηση των εθελοντών, υπάρχουν ορι-

σμένες προϋποθέσεις:

• οι εθελοντές πρέπει να εκπαιδεύονται και να επιβλέπονται

• η εκπαίδευση είναι αναπόσπαστο μέρος της απασχόλη-

σής τους, και γι’αυτό είναι αναγκαία η προσεκτική επι-

λογή τους

• οι εθελοντές λειτουργούν ως μέλη της ομάδας, και με 

την ευθύνη του συντονιστή τους

• ο συντονιστής είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους 

εθελοντές και τους φροντιστές, αλλά και μεταξύ του νο-

σοκομείου και των εθελοντών

• στην διεπιστημονική ομάδα, οι εθελοντές δεν μπορούν     

να υποκαταστήσουν κανένα μέλος της, αλλά λειτουρ-

γούν συμπληρωματικά 

7.9  Ειδική Άδεια ΠΦ

Νομικό πλαίσιο απουσίας από την εργασία, ώστε οι

φροντιστές να είναι διαθέσιμοι για την παροχή ΠΦ

υπάρχει μόνο στην Αυστρία και τη Γαλλία. Παρόμοιες

ρυθμίσεις στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες θα διευ-

κόλυναν τα μέλη μιας οικογένειας να φροντίσουν τους

ασθενείς συγγενείς τους στο σπίτι. Έτσι είναι δυνατή

και η παραμονή των ασθενών στο σπίτι έως το τέλος. Η

οικονομική αποζημίωση των φροντιστών, θα ανακού-

φιζε ακόμα περισσότερο τους ίδιους, και τις οικογένειές

τους.

8.0  Υπηρεσίες ΠΦ
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι κατευθυντήριες

οδηγίες που αφορούν στις ελάχιστες προδιαγραφές που

απαιτούνται ώστε να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες μιας κοι-

νότητας σε επίπεδο ΠΦ. Οι διάφορες υπηρεσίες θα πρέπει

να ιδρύονται εφ’ όσον καθοριστούν τα παρακάτω:

• ορισμός και σκοπός της υπηρεσίας

• αναγκαιότητα της παρουσίας της στην κοινότητα

• ανάγκες σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυνα-

μικό

8.1  Μονάδα ΠΦ

8.1.1 Ορισμός και σκοπός

Οι Μονάδες ΠΦ παρέχουν εξειδικευμένη νοσηλεία. Μία

Μονάδα ΠΦ είναι ένα εξειδικευμένο Τμήμα στη θερα-

πεία και φροντίδα του ασθενούς. Συνήθως είναι ένα

Τμήμα του Νοσοκομείου ή συνδέεται με το Νοσοκομείο,

αλλά μπορεί να είναι και αυτόνομη. Σε μερικές χώρες οι

Μονάδες ΠΦ είναι Τμήματα του Νοσοκομείου, που αντιμε-

τωπίζουν ασθενείς με επείγοντα προβλήματα ή σύμπλοκα

συμπτώματα. Σε άλλες πάλι χώρες είναι αυτόνομα ιδρύ-

ματα, που παρέχουν φροντίδα στο τέλος της ζωής σε

ασθενείς που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν κατ’

οίκον. Ο στόχος των Μονάδων ΠΦ είναι να μειώσουν την

οφειλόμενη στη νόσο ή τη θεραπεία ταλαιπωρία του ασθε-

νούς και εάν είναι δυνατόν να σταθεροποιήσουν την λει-

τουργική του κατάσταση και να προσφέρουν στον ασθενή

και τους φροντιστές του ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ώστε

να μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι ή να μεταφερθεί σε

άλλη δομή.

Τα Τμήματα Νοσηλείας ΠΦ προσφέρουν νοσηλεία ειδι-

κού τύπου. Η ειδίκευση αφορά τόσο στην παροχή ΠΦ

όσο και θεραπείας. Συνήθως πρόκειται για ένα νοσηλευ-

τικό θάλαμο σε κάποιο νοσοκομείο, αλλά μπορεί και να

πρόκειται για αυτόνομη ομάδα. Ο στόχος είναι η ανακού-

φιση από τα συμπτώματα της κύριας νόσου, αλλά και από

τις ανεπιθύμητες ενέργειες των θεραπευτικών παρεμβά-

σεων. Παρέχεται ψυχοκοινωνική στήριξη του ασθενούς και

της οικογένειάς του, με στόχο την σύντομη επιστροφή του

ασθενούς στο σπίτι ή σε κάποια ενδιάμεση δομή.

Στις Μονάδες ΠΦ εισάγονται ασθενείς των οποίων η γενική
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κατάσταση (οργανική, ψυχολογική, κοινωνική και πνευμα-

τική) επιβάλλει την πολύπλευρη εξειδικευμένη αντιμετώ-

πιση. Οι ασθενείς μπορεί να νοσηλεύονται για μερικές

ημέρες ή και εβδομάδες. 

Οι Μονάδες ΠΦ μπορεί να διαθέτουν τμήμα ημερήσιας νο-

σηλείας, κατ’οίκον νοσηλεία, συμβουλευτική υπηρεσία των

φροντιστών, υπηρεσία υποστήριξης κατά την περίοδο του

πένθους, καθώς και γενικότερες υπηρεσίες συμβουλευτι-

κής και εκπαίδευσης 16. Οι βασικές υπηρεσίες θα πρέπει

να είναι διαθέσιμες σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την

εβδομάδα 15. Επιθυμητή είναι η εγκατάσταση τηλεφωνικής

συμβουλευτικής γραμμής σε 24ωρη βάση, τόσο για τους

φροντιστές, όσο και για τους ασθενείς.

Οι  Μονάδες ΠΦ θα πρέπει να συνεργάζονται σε επίπεδο

επείγοντος ή εσωτερικής νοσηλείας με διάφορες υπηρε-

σίες, όπως ιατρικά κέντρα, Νοσοκομεία, γενικούς για-

τρούς, υπηρεσίες επείγουσας νοσηλευτικής, υπηρεσίες

ξενώνα, καθώς και με όποια άλλη κατάλληλη υπηρεσία 6.

8.1.2 Αναγκαιότητα 

Υπολογίζεται πως χρειάζονται περίπου 50 κλίνες ΠΦ

ανά εκατ πληθυσμού. Εάν κάθε τμήμα ΠΦ διαθέτει 8-12

κρεβάτια, τότε θα πρέπει να έχουμε περίπου 5 Μονάδες

ΠΦ ανά εκατ πληθυσμού. Μέχρι πρόσφατα οι ανάγκες για

κλίνες ΠΦ για καρκινοπαθείς ασθενείς είχε εκτιμηθεί σε 50

κλίνες ανά εκατ πληθυσμού. Το ποσοστό όμως αυτό δεν

συμπεριλαμβάνει τις ανάγκες των μη καρκινοπαθών ασθε-

νών, ούτε λαμβάνει υπ’ όψη την επίπτωση χρονίων νοση-

μάτων που προκύπτει από την γήρανση του πληθυσμού 2.

Οι πραγματικές ανάγκες ίσως είναι διπλάσιες. Τα δημο-

γραφικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής και η κοινωνικοοι-

κονομική κατάσταση, καθώς και η διαθεσιμότητα άλλων

εξειδικευμένων υπηρεσιών ΠΦ, όπως η κατ’ οίκον νοση-

λεία, καθορίζουν τον αριθμό κλινών ΠΦ.

Στον Άτλαντα της ΠΦ στην Ευρώπη, που συντάχθηκε από

την EAPC, φαίνεται πως ο διαθέσιμος αριθμός κλινών ανά

εκατ πληθυσμού, ποικίλλει από 10-20 (Πορτογαλία, Τουρ-

κία) έως 50-75 (Σουηδία, Μεγ. Βρετανία, Ισλανδία, Λουξεμ-

βούργο). Στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης η κατά-

σταση είναι ακόμα χειρότερη 17.

8.1.3 Απαιτούμενα

Η Μονάδα ΠΦ πρέπει να στελεχώνεται από μία πολυδύ-

ναμη ομάδα. Το προσωπικό της Μονάδας ΠΦ πρέπει να

τύχει ειδικής εκπαίδευσης. Η κεντρική ομάδα αποτελεί-

ται από γιατρούς και νοσηλευτές. Η διευρυσμένη ομάδα

στελεχώνεται και από άλλους λειτουργούς υγείας, όπως

ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, κοι-

νωνικούς λειτουργούς ή και κληρικούς. Η κεντρική

ομάδα εκτός των εξειδικευμένων λειτουργών, συμπλη-

ρώνεται και από εθελοντές 6. 

Όλα τα μέλη της κεντρικής ομάδας πρέπει να λάβουν εξει-

δίκευση στην ΠΦ, πιστοποιημένη από εξουσιοδοτημένο

εθνικό οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα το ιατρικό προσω-

πικό πρέπει να διαθέτει γνώσεις και ικανότητες σχετικές

με την ΠΦ, οι νοσηλευτές θα πρέπει να πρέπει να τύχουν

μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην ΠΦ, οι δε εθελοντές θα

πρέπει να έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα για εθελοντική εργασία σε ξενώνα 10.

Η Μονάδα ΠΦ χρειάζεται μία ομάδα γιατρών και νοση-

λευτών αφιερωμένη στην ΠΦ. Η αναλογία νοσηλευτών

ανά ασθενή είναι 1.2 νοσηλευτές ανά κλίνη, των δε για-

τρών ανά ασθενή είναι 0.15 γιατροί ανά κλίνη. Στις παι-

διατρικές μονάδες θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον

ένας νοσηλευτής ανά κλίνη και ανά βάρδια, εκπαιδευ-

μένος στην παιδιατρική ΠΦ.

Διάφορες οδηγίες δίδονται σχετικά με το ποσοστό εξειδι-

κευμένων νοσηλευτών και γιατρών που πρέπει να υπάρχει

στη Μονάδα ΠΦ. Οι οδηγίες καταλήγουν στο ότι θα πρέπει

να υπάρχει τουλάχιστον μία εξειδικευμένη αδελφή ανά

κλίνη 3 και ένας τουλάχιστον εξειδικευμένος γιατρός ανά

5-6 κλίνες.

Η Μονάδα ΠΦ πρέπει να πλαισιώνεται από μία ομάδα
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επιστημόνων που έχουν γνώση ΠΦ (ψυχολόγοι, κοινω-

νικοί λειτουργοί, φυσιοθεραπευτές κ.ά.). Οι επαγγελμα-

τίες αυτοί είτε θα είναι ενσωματωμένοι στην ομάδα είτε

θα συνεργάζονται στενά με αυτήν. Απαραίτητη προϋπό-

θεση είναι οι επαγγελματίες αυτοί να είναι ανά πάσα

στιγμή διαθέσιμοι.

Σύμφωνα με διεθνείς οδηγίες, το διευρυσμένο προσωπικό

της Μονάδας ΠΦ στελεχώνουν λογοθεραπευτές, ψυχολό-

γοι, κληρικοί, ειδικοί φυσικής αποκατάστασης, διατροφο-

λόγοι, φυσιοθεραπευτές, φαρμακοποιοί, τραυματιολόγοι,

ειδικοί για το λεμφοίδημα, κοινωνικοί λειτουργοί, εθελο-

ντές, κ. ά.

Η Μονάδα ΠΦ πρέπει να εξασφαλίζει στον ασθενή

ήρεμη οικογενειακή ατμόσφαιρα. Πρέπει να καταλαμβά-

νει έναν ιδιαίτερο χώρο 8-15 κλινών, κατανεμημένων σε

μονόκλινα ή δίκλινα δωμάτια με λουτρό και να διαθέτει

χώρο ολονύκτιας φιλοξενίας συγγενών, κουζίνα και χώ-

ρους για κοινωνικές δραστηριότητες. Όλοι οι χώροι πρέ-

πει να εξασφαλίζουν την πρόσβαση από άτομα με ειδικές

ανάγκες. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ειδικός χώρος συ-

ναντήσεων για συμβουλευτική καθοδήγηση, καθώς και

χώροι προσευχής και χαλάρωσης. Όλοι οι χώροι πρέπει

να εξασφαλίζουν ηρεμία, οικογενειακή ατμόσφαιρα και

ασφάλεια.

8.2  Ξενώνες Νοσηλείας

8.2.1 Ορισμός και σκοπός

Στον ξενώνα εισάγονται ασθενείς στην τελική φάση της

ζωής τους, όταν η θεραπεία στο Νοσοκομείο δεν είναι

πλέον απαραίτητη ενώ η κατ’ οίκον νοσηλεία ή η νοση-

λεία σε οίκο δεν είναι δυνατή. Ο κεντρικός στόχος του

Ξενώνα Νοσηλείας είναι η ανακούφιση από τα συμπτώ-

ματα, η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας

ζωής μέχρι το θάνατο και η υποστήριξη των συγγενών 10. 

Σε πολλές χώρες οι Ξενώνες Νοσηλείας επιτελούν το

ίδιο έργο με τις Μονάδες ΠΦ, ενώ σε άλλες υπάρχει

σαφής διαφοροποίηση. Στη Γερμανία π.χ. οι ασθενείς ει-

σάγονται στη Μονάδα ΠΦ προκειμένου να αντιμετωπισθεί

μία κρίση ενώ στον Ξενώνα Νοσηλείας κατά την τελική

φάση της ζωής τους. Σε άλλες πάλι χώρες ο Ξενώνας Νο-

σηλείας υποδέχεται ασθενείς μόνο κατά το τελικό στάδιο

της ζωής και αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσία.

8.2.2 Απαιτούμενα 

Ο Ξενώνας Νοσηλείας χρειάζεται μία πολυδύναμη

ομάδα που να ασχολείται με τον ασθενή και τους συγ-

γενείς του ολιστικά. Η αναλογία των νοσηλευτών είναι

1-1,2 ανά κλίνη. Πρέπει να υπάρχει ένας εξειδικευμένος

γιατρός στην ΠΦ, 24 ώρες την ημέρα και διαθεσιμότητα

κοινωνικού λειτουργού, ψυχολόγου και εθελοντών 10.

Η κεντρική ομάδα στελεχώνεται από νοσηλευτές και έναν

γιατρό εξειδικευμένο στην ΠΦ. Η διευρυσμένη ομάδα απο-

τελείται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, πνευ-

ματικούς, φυσιοθεραπευτές, κληρικούς, διαιτολόγους,

λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικούς φυσικής απο-

κατάστασης και εθελοντές 0.

Ο Ξενώνας Νοσηλείας πρέπει να εξασφαλίζει οικογενει-

ακή ατμόσφαιρα, εύκολη πρόσβαση για άτομα με κινη-

τική δυσλειτουργία, να είναι χωρισμένος σε μονόκλινα

ή δίκλινα δωμάτια με λουτρό, να διαθέτει τουλάχιστον 8

κλίνες και να έχει χώρους για κοινωνικές δραστηριότη-

τες και θεραπευτικές παρεμβάσεις. Πρέπει επίσης να

διαθέτει χώρο φιλοξενίας των συγγενών 10. Ο Ξενώνας

Νοσηλείας πρέπει να είναι αυτόνομη οργανωτικά μονάδα 10.

8.3  Μονάδα Υποστήριξης ΠΦ στο Νοσοκομείο

8.3.1 Ορισμός και σκοπός

Η Μονάδα Υποστήριξης ΠΦ στο Νοσοκομείο, εξασφαλί-

ζει εξειδικευμένη υποστήριξη και συμβουλευτική στο

προσωπικό, τους ασθενείς και τους συγγενείς και τους

φροντιστές τους στο χώρο του Νοσοκομείου. Παρέχει

εκπαίδευση φροντίδα στους ασθενείς καθώς και συμ-

βουλευτική υποστήριξη στο προσωπικό, τους συγγενείς

ή τους φροντιστές στο χώρο του Νοσοκομείου. Δυνατόν

να λειτουργεί και ως κινητή νοσοκομειακή μονάδα 17.
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Κεντρικοί στόχοι την Νοσοκομειακής Μονάδας Υποστή-

ριξης ΠΦ είναι να ανακουφίζει από τα πολλαπλά συ-

μπτώματα τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε διάφορα

Τμήματα του Νοσοκομείου μέσω της συμβουλευτικής

βοήθειας του προσωπικού και υποστήριξης των ασθε-

νών και συγγενών τους. 

Η υποστήριξη και η εκπαίδευση αφορά στην αντιμετώπιση

του πόνου, του ελέγχου των συμπτωμάτων, την ψυχολο-

γική υποστήριξη και ολιστική αντιμετώπιση. Αυτό προϋπο-

θέτει την παρακολούθηση ασθενών σε διάφορα Τμήματα

του Νοσοκομείου και την συμβουλευτική άλλων ειδικών

κατόπιν αιτήσεώς τους 2. Η ευθύνη όμως και η λήψη απο-

φάσεων βαρύνει τους θεράποντες του συγκεκριμένου

Τμήματος.

Στόχος της Μονάδας υποστήριξης ΠΦ του Νοσοκομείου

είναι να βελτιώσει την φροντίδα του ασθενούς ώστε να

είναι δυνατή η μεταφορά του από τη Μονάδα Εντατικής

σε άλλο Τμήμα του Νοσοκομείου και εάν είναι δυνατόν

η μεταφορά του από ενδονοσκομειακό χώρο σε εξωνο-

σοκομειακό. Θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ασφαλούς

μεταφοράς και να εξασφαλίζεται η συνεργασία μεταξύ

ενδο- και έξω-νοσοκομειακών δομών ΠΦ. Η Μονάδα υπο-

στήριξης ΠΦ του Νοσοκομείου πρέπει να αποτελεί το κέ-

ντρο ενός δικτύου ΠΦ του Νοσοκομείου, να δίνει

απαντήσεις σε δύσκολα ερωτήματα ΠΦ, να παρέχει εκπαί-

δευση και εξάσκηση σχετικά με επιλεγμένα πεδία ΠΦ 6.

8.3.2 Απαραίτητα

Η Μονάδα υποστηρικτικής ΠΦ στο Νοσοκομείο θα πρέ-

πει να συνδέεται με την Μονάδα ΠΦ και θα πρέπει να

υπάρχει σε κάθε Νοσοκομείο με 250 ή περισσότερες

κλίνες 10. Στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών κρατών το

μοντέλο αυτό υποστήριξης και φροντίδας δεν έχει καθιε-

ρωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό 17. Χώρες με εφαρμογή του

μοντέλου είναι το Βέλγιο, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο

και η Ιρλανδία.

8.3.3 Απαιτούμενα (Προϋποθέσεις)

Η Ομάδα υποστήριξης ΠΦ του Νοσοκομείου πρέπει να

είναι μία πολυδύναμη Ομάδα, η οποία να διαθέτει του-

λάχιστον ένα γιατρό και μία νοσηλεύτρια με αναγνωρι-

σμένη εξειδίκευση στην ΠΦ 10, 16. Η ομάδα πρέπει να έχει

πρόσβαση και να συνεργάζεται με άλλες κατηγορίες λει-

τουργών υγείας. Απαραίτητη είναι η υποστήριξη από διοι-

κητικό προσωπικό. Απαραίτητη είναι επίσης η ύπαρξη

χώρου συναντήσεων της ομάδας για συζήτηση θεμάτων

σχετικών με την ίδια και σχετικών με τον ασθενή. 

8.4  Ομάδα κατ’ οίκον ΠΦ 

8.4.1 Ορισμός και σκοπός

Η ομάδα αυτή έχει ως σκοπό την παροχή εξειδικευμέ-

νης παρηγορητικής φροντίδας σε ασθενείς που την

χρειάζονται στο σπίτι, και υποστήριξης των οικογενειών

και των φροντιστών. Παρέχουν επίσης εξειδικευμένες

συμβουλές σε γενικούς και οικογενειακούς γιατρούς,

καθώς και σε νοσηλευτές που φροντίζουν ασθενείς στο

σπίτι. 

Η ομάδα κατ’ οίκον ΠΦ είναι μία πολυδύναμη ομάδα η

οποία κατ’ αρχήν υποστηρίζει ασθενείς στο σπίτι ή σε κά-

ποιο νοσηλευτικό οίκο. Προσφέρει ιεραρχημένη και στα-

διοποιημένη υποστήριξη. Τις περισσότερες φορές έχει

συμβουλευτικό και καθοδηγικό ρόλο και προσφέρει τις

εξειδικευμένες γνώσεις της για τον έλεγχο του πόνου, των

άλλων συμπτωμάτων, την ΠΦ και την ψυχοκοινωνική υπο-

στήριξη. Οι συμβουλές μπορεί να δίνονται απ’ ευθείας

στον ασθενή. Λιγότερο συχνά συμμετέχει και πρακτικά, σε

συνεργασία με τον γενικό γιατρό και άλλους λειτουργούς

της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Σε επιλεγμένες περιπτώ-

σεις ασθενών με σύμπλοκα προβλήματα, η ομάδα πρέπει

να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τη θεραπεία και να παρέχει

ολιστική ΠΦ. Η δραστηριότητα της Ομάδας Κατ’ Οίκον Νο-

σηλείας εξαρτάται από το βαθμό ανάπτυξης της φροντί-

δας σε κάθε τόπο καθώς και από τον βαθμό εμπλοκής της

πρωτοβάθμιας φροντίδας. Η ομάδα επίσης βοηθά στην

μεταφορά από το Νοσοκομείο στο σπίτι και αντίστροφα 10.
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8.4.2 Απαραίτητα

Θα πρέπει να διατίθεται μία ομάδα κατ’ οίκον ΠΦ

ανά100,000 κατοίκους. Η ομάδα πρέπει να είναι διαθέ-

σιμη 24 ώρες την ημέρα, επτά μέρες την εβδομάδα 10.

Σύμφωνα με τον Άτλαντα ΠΦ της EAPC στην Ευρώπη, το

Ην. Βασίλειο, η Πολωνία και η Σουηδία έχουν υψηλό πο-

σοστό υπηρεσιών κατ’ οίκον, με αναλογία μία υπηρεσία /

160-180,000 κατοίκους 17. Στην Ιταλία επίσης το ποσοστό

είναι ικανοποιητικό, με μία υπηρεσία / 310-380,000 κατοί-

κους. Στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες ο αριθμός είτε είναι

χαμηλός, είτε δεν υφίσταται καθόλου, π.χ. στη Γερμανία

υπάρχουν 30 κατ’ οίκον υπηρεσίες για 80 εκατ πληθυσμό.

Στις αγροτικές περιοχές, οι κατ’ οίκον υπηρεσίες πρέπει

να απευθύνονται σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος, προ-

κειμένου να είναι οικονομικές 18. Επίσης πρέπει να αναπτυ-

χθεί και ένα τοπικό δίκτυο στις περιοχές αυτές για την

παροχή επείγουσας ΠΦ.

8.4.3 Ανάγκες

Η κεντρική ομάδα της κατ’ οίκον ΠΦ αποτελείται από 4

με 5 επαγγελματίες πλήρους απασχόλησης, γιατρούς

και νοσηλευτές με εξειδίκευση στην ΠΦ, έναν κοινωνικό

λειτουργό και έναν διοικητικό υπάλληλο.

Η εξειδίκευση παρέχεται από εξουσιοδοτημένο οργανισμό 10.

Σε ορισμένες ομάδες κατ’ οίκον ΠΦ η ημερήσια φροντίδα

των ασθενών και φροντιστών παρέχεται και από μη εξειδι-

κευμένο προσωπικό υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων

γιατρών και νοσηλευτών 7. Παράλληλα η ομάδα κατ’ οίκον

ΠΦ πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης και σε άλ-

λους επαγγελματίες υγείας.

Η ομάδα κατ’ οίκον ΠΦ πρέπει να συνεργάζεται στενά

και με άλλους επαγγελματίες υγείας έτσι ώστε να εξα-

σφαλίζεται ένα ευρύ δίκτυο ειδικών για φροντίδα στο σπίτι.

8.5  Νοσοκομείο στο Σπίτι

Το νοσοκομείο στο σπίτι προσφέρει εντατική θεραπεία,

παρόμοια με εκείνη του νοσοκομείου. Σε ορισμένες

χώρες, όπως η Γαλλία και η Φιλανδία, το σύστημα λειτουρ-

γεί αρκετά αποτελεσματικά, ώστε αρκετοί ασθενείς που

χρειάζονται νοσοκομειακή φροντίδα, να μπορούν να πα-

ραμένουν στο σπίτι. Η φροντίδα είναι νοσοκομειακού κυ-

ρίως επιπέδου, πέραν της συνήθους παρηγορητικής

αγωγής και φροντίδας. Ο τρόπος της ακριβούς λειτουρ-

γίας ποικίλλει, από την απλή επέκταση της δράσης της

ομάδας κατ’οίκον ΠΦ, έως την οργάνωση ειδικών ομάδων

για την εφαρμογή της.

8.6 Εθελοντική Ομάδα Ξενώνα

8.6.1 Ορισμός και σκοπός

Η εθελοντική ομάδα του ξενώνα προσφέρει υποστήριξη

και κοινωνικοποίηση στους ασθενείς και τις οικογένειές

τους σε περιόδους κρίσης, όπως οι παροξύνσεις της

νόσου, τα επώδυνα επεισόδια, η θλίψη και το πένθος. Ανή-

κει στο δίκτυο φροντίδας και συνεργάζεται με όλες τις

δομές της ΠΦ.

Οι εθελοντικές ομάδες προσφέρουν πολύτιμη ψυχοκοινω-

νική και συναισθηματική υποστήριξη και φροντίζουν για τη

βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των φρο-

ντιστών τους. Η υποστήριξη συνεχίζεται και μετά το θά-

νατο, στην περίοδο του πένθους. Οι εθελοντές

συνεισφέρουν στην παροχή ΠΦ, αλλά προάγουν και τη

διάδοσή της στο ευρύτερο κοινό. Σε πολλές χώρες, ανα-

λαμβάνουν την ανεύρεση πόρων ή μπορεί να έχουν διοι-

κητικές και διαδικαστικές αρμοδιότητες.

8.6.2 Ανάγκες

Μία ομάδα εθελοντών θα πρέπει να είναι διαθέσιμη ανά

40,000 κατοίκους. Σε πρόσφατη έρευνα που έγινε στην Ευ-

ρώπη σχετικά με την ΠΦ (Delphi process), φαίνεται πως

δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς το θέμα αυτό. Κάθε χώρα

οργανώνει τους εθελοντές με διαφορετικό τρόπο, ανά-

λογα με τον τρόπο που είναι δομημένη και παρέχεται συ-

νολικά η ΠΦ. Έτσι σε μερικές χώρες αναφέρεται αναλογία

μίας ομάδας ανά 80,000 κατοίκους.

8.6.3 Προϋποθέσεις

Η εθελοντική ομάδα αποτελείται από 10-12 εθελοντές εκ-

παιδευμένους στην ΠΦ, οι οποίοι επιβλέπονται από έναν
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τουλάχιστον ειδικό συντονιστή. Ο συντονιστής έχει βασική

εκπαίδευση σε κάποια κοινωνική επιστήμη ή επιστήμη

υγείας, και επιπλέον ειδίκευση στην ΠΦ. Οι εθελοντές επι-

βλέπονται, εκπαιδεύονται, αξιολογούνται και επαναπροσ-

διορίζονται διαρκώς. Το ακριβές αντικείμενο της

εκπαίδευσης εξαρτάται από τη ειδικότερη δομή με την

οποία συνεργάζονται. Όταν απασχολούνται σε διοικητικές

θέσεις, χρειάζεται επιπλέον ανάλογη εκπαίδευση.

8.7  Ημερήσιοι Ξενώνες

8.7.1 Ορισμός και σκοπός

Οι Ημερήσιοι Ξενώνες είναι χώροι μέσα στα Νοσοκομεία,

το τμήμα ΠΦ, τους παραδοσιακούς Ξενώνες ή οπουδή-

ποτε αλλού μέσα στην κοινότητα. Είναι σχεδιασμένοι για

την παροχή θεραπευτικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

ανάμεσα στους ασθενείς της ΠΦ. Οι ασθενείς επισκέπτο-

νται το χώρο για μερικές ώρες κάθε μέρα ή για μία ημέρα

την εβδομάδα, ανάλογα με τις επιθυμίες τους. Σκοπός

είναι η δημιουργική απασχόληση των ασθενών και η κοι-

νωνικοποίησή τους εκτός του συνηθισμένου περιβάλλο-

ντός τους, ώστε να αποφεύγεται η απομόνωση, αλλά και

να προσφέρεται ανάπαυλα στον φροντιστή. Τυπικά δεν

είναι χώροι για θεραπευτικές παρεμβάσεις, μερικές φορές

όμως μπορεί να γίνονται ιατρικές πράξεις όπως μεταγγί-

σεις αίματος ή χημειοθεραπευτικά σχήματα, πάντα στα

πλαίσια της επίσκεψης ενός ασθενούς.

8.7.2 Ανάγκες

Οι Ημερήσιοι Ξενώνες αποτελούν χαρακτηριστικό του συ-

στήματος της ΠΦ στο Ην. Βασίλειο, το οποίο διαθέτει

πάνω από 200 τέτοια ενεργά κέντρα. Στις υπόλοιπες

χώρες της Ευρώπης, παρόμοια κέντρα απαντώνται σπο-

ραδικά. Δεν υπάρχουν μελέτες που να υπολογίζουν την

αναγκαία αναλογία, αλλά φαίνεται πως χρειάζεται ένα κέ-

ντρο για κάθε 150,000 κατοίκους. Σε πολλές χώρες οι Ημε-

ρήσιοι Ξενώνες δεν θεωρούνται απαραίτητο κομμάτι της

ΠΦ, καθώς οι ανάγκες καλύπτονται μέσω άλλων δομών.

8.7.3 Προϋποθέσεις

Οι Ημερήσιοι Ξενώνες στελεχώνονται από επιστήμονες

διαφόρων ειδικοτήτων, σε συνεργασία με εθελοντές. Του-

λάχιστον δύο νοσηλευτές είναι παρόντες κατά τις ώρες

λειτουργίας, με ελάχιστη αναλογία ένας νοσηλευτής για

κάθε επτά επισκέπτες. Ένας ειδικός γιατρός της ΠΦ θα

πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμος, σε περίπτωση ανάγκης.

Στενή συνεργασία υπάρχει και με φυσιοθεραπευτές, κοι-

νωνικούς λειτουργούς και πνευματικούς.

Ο χώρος διαθέτει δωμάτια για τους ασθενείς, ένα χώρο

για θεραπείες, χώρους για το προσωπικό, τουαλέτες, κου-

ζίνα και χώρο αναψυχής. Παντού υπάρχει πρόσβαση για

τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Η ατμόσφαιρα

είναι οικογενειακή, και οι χώροι άνετοι και λειτουργικοί. Ο

Ημερήσιος Ξενώνας είναι μια αυτόνομη μονάδα που μπο-

ρεί να συνεργάζεται με έναν παραδοσιακό ξενώνα ή ένα

τμήμα ΠΦ.

8.8  Εξωτερικό Ιατρείο ΠΦ

Στο Εξωτερικό Ιατρείο ΠΦ προσέρχονται ασθενείς που

μπορούν να μετακινηθούν. Συνεργάζονται με τμήματα ΠΦ

ή Ξενώνες. Με την εξέλιξη της νόσου οι ασθενείς που δεν

μπορούν πλέον να το επισκέπτονται, παραπέμπονται σε

άλλες δομές με τις οποίες συνεργάζεται το Ιατρείο.

9.  Συζήτηση και Μελλοντικές Προοπτικές
Μετά από μία πιλοτική φάση που διήρκησε τέσσερεις δε-

καετίες, η ΠΦ εξακολουθεί να αποτελεί μία νεωτεριστική

προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ανθρώπων που πά-

σχουν από νοσήματα που απειλούν τη ζωή τους. Μελέτες

που στοχεύουν στην υιοθέτηση κοινής γλώσσας και πρα-

κτικής ανάμεσα στις διάφορες χώρες σχεδιάζονται μόλις

τα τελευταία χρόνια. Μέχρι πρόσφατα, κάθε κέντρο λει-

τουργούσε με βάση τις προσωπικές απόψεις και εμπειρίες

του κάθε υπεύθυνου ειδικού. Έτσι, εφαρμόζονται πολλές

και ποικίλες πρακτικές, ενώ η πρόσβαση στην ΠΦ για το

ευρύ κοινό δεν είναι παντού ισότιμη.

Σύμφωνα με μία πρόσφατη δημοσίευση των Centenno και

συν, σχετικά με την ανάπτυξη της ΠΦ στην Ευρώπη, που

έγινε για λογαριασμό της EAPC (EAPC Task Force) 19,

εντοπίσθηκαν τα εξής προβλήματα στην αξιολόγηση των
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υπηρεσιών της ΠΦ:

• διαφορετικές δομές και υπηρεσίες στις διάφορες χώρες

• απουσία ενοποιημένων προδιαγραφών και κοινώς απο-

δεκτών ορισμών για κάθε τύπο διαθέσιμης υπηρεσίας

• διαφορετικές ερμηνείες του όρου «εξειδικευμένη ΠΦ»

Σχολιάζοντας τη δημοσίευση αυτή, ο von Gunten παρατη-

ρεί ότι «αυτή η διάσταση απόψεων, αποτελεί τροχοπέδη

στις συζητήσεις, τις συγκρίσεις αλλά και την πρόοδο».

Πράγματι, η ομοφωνία ως προς τον ακριβή ορισμό της

εξειδικευμένης ΠΦ είναι αναγκαία προϋπόθεση για την

εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου φροντίδας. Η διά-

δοση των θέσεων που προτείνονται από την EAPC στους

αρμόδιους και τους ιθύνοντες, θα συμβάλλει στην ευαι-

σθητοποίηση του κοινού σχετικά με την παροχή της ΠΦ

αλλά και τη λειτουργία των Ξενώνων σε όλη την Ευρώπη.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συστήνει στις

κυβερνήσεις την υιοθέτηση της ΠΦ, στα πλαίσια των ήδη

παρεχόμενων δομών φροντίδας υγείας, και όχι ως μία επι-

πλέον δομή. Παρόμοια θέση έχει και το Συμβούλιο της Ευ-

ρώπης, που συστήνει πως η ΠΦ, πρέπει να αποτελεί

αναπόσπαστη προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα φροντίδας

υγείας. Έτσι, τα εθνικά συστήματα υγείας οφείλουν να πά-

ρουν τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της ΠΦ, σε

λειτουργικό επίπεδο. 

Η EAPC υποστηρίζει τις θέσεις του ΠΟΥ και συστήνει τα

εξής:

• πρέπει να αναγνωριστούν οι συνέπειες της γήρανσης 

του πληθυσμού

• πρέπει να καταγραφεί επίσημα το είδος και η ποιότητα 

της παρεχόμενης ΠΦ σε εθνικό επίπεδο

• πρέπει να επενδύσουμε στην αξιολόγηση και στις μεθό-

δους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών, ανταμεί-

βοντας παράλληλα τις υπηρεσίες υγείας για την επέν-

δυση αυτή

• πρέπει να εξασφαλιστεί η υποστήριξη (οικονομική και 

πρακτική) των υπηρεσιών που προσφέρουν πολυδιά-

στατη φροντίδα, και να υπάρχει ανταμοιβή 

• η εκπαίδευση στην ΠΦ πρέπει να είναι υποχρεωτική για 

όλους τους επιστήμονες υγείας, ενώ παράλληλα θα 

πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την δια βίου εκπαίδευση 

στον τομέα αυτόν

• πρέπει τέλος να αναθεωρηθούν στερεότυπα, όπως για 

παράδειγμα το ότι η παροχή ΠΦ δεν είναι αναγκαία για 

τους ηλικιωμένους

Το επίκεντρο του επίσημου αυτού δημοσιεύματος της

EAPC είναι οι δομές και οι συνθήκες που επικρατούν στην

Ευρώπη σχετικά με την παροχή ΠΦ. Το περιεχόμενο πε-

ριορίζεται σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με την πα-

ροχή των υπηρεσιών στην κοινότητα, αλλά και στην

υλικοτεχνική υποδομή των υπηρεσιών αυτών.

Όπως είναι αναμενόμενο, εκτός από τον τρόπο με τον

οποίο δομείται η φροντίδα σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν

και άλλες παράμετροι που παίζουν σημαντικό ρόλο στην

παρεχόμενη φροντίδα: οι θεραπευτικές μέθοδοι, η αξιο-

λόγηση της ποιότητας και της έκβασης, η έρευνα, η εκπαί-

δευση, η χρηματοδότηση, η οργάνωση και η νομοθεσία.

Η αναφορά στους τομείς αυτούς ξεπερνά τα όρια της πα-

ρούσας αναφοράς. Τα αντίστοιχα θέματα θα αναλυθούν

σε μία σειρά μελλοντικών μελετών.

Mετάφραση – Επιμέλεια: 

Ευνομία Αλεξοπούλου – Βραχνού

Χρυσούλα Καραναστάση
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Στις 23-26 Σεπτεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στη
Σάμο το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθη-
σίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής, με
διεθνή συμμετοχή.

Στο συνέδριο συμμετείχαν 7 προσκεκλημένοι ξένοι ομιλη-
τές, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της ESRA καθηγητής
M. Van de Velde ο Πρόεδρος της EFIC καθηγητής G.Var-
rassi και ο Πρόεδρος της WIP καθηγητής S.Erdine. Οι συμ-
μετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 8
στρογγυλά τραπέζια με ενδιαφέρουσες θεματικές ενότη-
τες, 10 διαλέξεις, ελεύθερα θέματα, 2 δορυφορικά συμπό-
σια και 6 κλινικά φροντιστήρια. Αξίζει να αναφερθεί ότι για
πρώτη φορά έγινε κλινικό φροντιστήριο παρεμβατικών  τε-
χνικών πόνου (νευροδιέγερση-πλήρως εμφυτευμένα συστή-
ματα αναλγησίας) με τη χρήση c – arm, ενώ καθημερινά
υπήρχε βήμα ελεύθερων ανακοινώσεων.

Το βραβείο της καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης που συ-
νοδευόταν από χρηματικό έπαθλο 500 Eυρώ, δόθηκε στην
εργασία με τίτλο “Aισθητικός αποκλεισμός στην απονεύ-
ρωση του εγκαρσίου κοιλιακού μυός υπό υπερηχογραφική
καθοδήγηση: αναλγητική δράση σε επεμβάσεις ανοιχτής
σκωληκοειδεκτομής» και ερευνητές Πριφτάκη Π., Ντούμα
Α, Παρασκευόπουλος Τ, Ασημακοπούλου Ε, Κωνσταντίνου
Μ, Κουτσούλη Ε, Χαντζή Χ.από το ΓΚΝ Αθηνών. Ο έπαινος
δόθηκε στον Γ.Παπαδόπουλο , καθηγητή Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων και τους συνεργάτες του, για την προσφορά τους
στην ιστορία της Περιοχικής Αναλγησίας στην Ελλάδα.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Το 11ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θε-
ραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής είχε μεγάλη
επιτυχία. Η επιτυχία του αποδεικνύεται από το μεγάλο
αριθμό συμμετεχόντων (430 συμμετέχοντες, συνοδά μέλη
και εκθέτες),  από την ενεργό παρουσία σας σε όλες τις επι-
στημονικές εκδηλώσεις και ιδιαίτερα στα Κλινικά Φροντι-
στήρια και επιβεβαιώνεται από την άριστη αξιολόγησή σας
που αποτελεί και την αντικειμενικότερη επιβράβευση του
έργου μας. Πιστεύουμε ότι οι στόχοι, τους οποίους από την
αρχή θέσαμε, δηλαδή η καλύτερη εκπαίδευση στην Περιο-
χική Αναισθησία, την Ανακούφιση του Πόνου και την Παρη-
γορητική Φροντίδα, εκπληρώθηκαν.

Εκτός αυτού, μέσα από το κοινωνικό πρόγραμμα του συνε-
δρίου που είχε κυρίως έναν λαογραφικό χαρακτήρα, όπως
ταίριαζε άλλωστε στο πανέμορφο και ακριτικό νησί της
Σάμου, αναπτύχθηκαν και ενισχύθηκαν οι συναδελφικοί δε-
σμοί.

Η επιτυχία του συνεδρίου δίνει το κουράγιο στις διοργανώ-
τριες εταιρείες να συνεχίσουν την προσπάθεια για καλύ-
τερη εκπαίδευση τη χρονιά που μας έρχεται.

Οι Πρόεδροι του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Περιοχικής
Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Αγω-
γής

Ιωάννα Σιαφάκα
Ευνομία Αλεξοπούλου Βραχνού

Ο πρόεδρος της WIP καθηγητής S.Erdine

Ο κ. Καράβης σε κλινικό φροντιστήριο

Στιγμιότυπο από το συνέδριο

Το περίπτερο της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.



ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  2011
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2011

• Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση 

θεατρικής παράστασης, 9 Φεβρουαρίου 2011, Aθήνα

• 12ο Συνέδριο της EAPC, 19 - 21 Mαϊου 2011, Λισαβόνα 

• 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, 12-15 Μαίου 2011,

Αλεξανδρούπολη

• 7ο Συνέδριο της EFIC, 21 – 24 Σεπτεμβρίου 2011, Αμβούργο

Το ενημερωτικό δελτίο της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.
εκδίδεται και διανέμεται με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Alapis

«Φόρεσέ το – Ενίσχυσε την ιδέα της παρηγορητικής φροντίδας» 

Κόσμημα - Σύμβολο της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.


