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Η συνάντηση του Χρήστου Λιονή με την Ελένη Παξιμάδη ήταν και η αφετηρία μιας σειράς 
σκέψεων και ανταλλαγής εμπειριών που οδήγησαν στην έκδοση αυτή. 

Οι διηγήσεις ιστοριών καθημερινότητας ασθενών με χρόνια νοσήματα και η συζήτησή 
τους μέσα από προτάσεις επαγγελματιών υγείας επιλέχτηκε ως το μέσο προβολής θεμάτων 
που δε συζητούνται στις πανεπιστημιακές αίθουσες.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύντομη αναφορά  
στην αφηγηματική ιατρική

“The patient is allowed and enabled to tell the story  
of their illness to the doctor during a succession  

of consultations which may extend over many years”.
Berger J and Mohr J. A Fortunate Man:  

The story of a country doctor. Penguin Press. London. 1967. 

“During this process the patient’s burden is shared and  
their experience is validated by being recounted  

to an external witness provided by society,  
in the person of the doctor”.

Toon PD. What is Good General Practice?  
Occasional Paper 65. Exeter, RCGP. 1994

Η ιατρική σήμερα χαρακτηρίζεται από τον τρόπο που παίρνονται οι ιατρικές αποφάσεις (ια-
τρική βασισμένη στην τεκμηρίωση – evidence based medicine (EBM)) και στη νέα σχέση που 
διαμορφώνεται ανάμεσα στο γιατρό και τους αρρώστους του, με τον άρρωστο να συμμετέχει 
στη λήψη ιατρικών αποφάσεων. Ως τεκμηριωμένη ιατρική (EBM) ορίζεται η πρακτική που εν-
σωματώνει την άρτια τεκμηρίωση, όπως αυτή διαμορφώνεται από τις αναφορές των αποτελε-
σμάτων έρευνας, η οποία επιχειρεί να συνθέσει την κλινική εμπειρία και την επιστημονική γνώ-
ση, μεταφράζοντάς τες σε θεραπευτική αντιμετώπιση που σέβεται τις αξίες του ασθενή, ούτως 
ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας του ασθενή. 
Προκειμένου οι πληροφορίες που ανακτώνται μέσω βιβλιογραφικών αναφορών, κλινικών κα-
τευθυντήριων οδηγιών και του συνόλου της τεκμηρίωσης, και οι οποίες ενδέχεται κυρίως να 
αφορούν τον «μέσο» ασθενή, να χρησιμοποιούνται με τον πλέον ουσιαστικό και αποτελεσμα-
τικό τρόπο, έμφαση πρέπει να δίνεται ώστε να σταθμίζονται σε σχέση με τις προσωπικές πα-
ρατηρήσεις του ασθενή/ατόμου σχετικά με το σώμα του και τη νόσο του. Ουσιαστικό στοιχείο, 
λοιπόν, της προσέγγισης αυτής αποτελεί η από κοινού λήψη απόφασης, όπου ο ασθενής συνα-
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ποφασίζει με την ομάδα φροντίδας του ώστε να έχουμε τις καλύτερες δυνατές εκβάσεις. Ένας 
ουσιαστικά ασθενοκεντρικός, ή προσωποκεντρικός τρόπος προσέγγισης δεν μπορεί παρά να 
εστιάζει στη μελέτη του αφηγήματος του ίδιου του ασθενή, δηλαδή, τα βιώματα του ιδίου του 
προσώπου, τόσο ως προς μια δεδομένη νόσο, όσο και ως προς το σύνολο της φροντίδας που 
έλαβε ή που λαμβάνει και που δραστικά διαμορφώνει και τη στάση του απέναντι στους επαγ-
γελματίες υγείας και όλο το σύστημα υγείας και, σε πολλές περιπτώσεις, όπως αυτές των χρό-
νιων νοσημάτων, δρα καθοριστικά στην αντίληψη για την κοινωνία και συνολική στάση ζωής 
του ατόμου μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Όλες οι διαδικασίες που αφορούν ένα άτομο κατά τη διάρκεια μιας αρρώστιας (ασθένεια, 
πορεία της αρρώστιας, αντιμετώπισή της), μπορούν να εξετασθούν ως αφηγήσεις στο πλαίσιο 
του ευρύτερου αφηγήματος (συνόλου ιστοριών) των εμπειριών της ζωής ενός ανθρώπου ή, ακό-
μα και μιας ομάδας ανθρώπων. Οι αφηγήσεις της ασθένειας, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην άσκηση της ιατρικής, παρέχουν ένα πλαίσιο για την ολιστική προσέγγιση των προβλημά-
των των ασθενών, ορίζοντας το πώς, το γιατί και με ποιο τρόπο βιώνει την πάθηση το άτομο, 
που μπορεί να οδηγήσει στη βαθύτερη κατανόηση, την ουσιαστικότερη επικοινωνία και, κατ’ 
επέκταση, καλύτερες διαγνωστικές και θεραπευτικές επιλογές. Περαιτέρω, μπορεί να αποτελέ-
σει έναυσμα για την εξέταση συνυπαρχουσών καταστάσεων της ασθένειας, όπως η απελπισία, 
η ελπίδα, η θλίψη, αλλά και το νόημα της ασθένειας στο πολιτισμικό πλαίσιο.

Στις μέρες μας, πολλοί άνθρωποι ζουν για χρόνια με κάποια χρόνια ασθένεια, με όλες τις 
σωματικές, ψυχολογικές, επαγγελματικές και κοινωνικές επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται. Στο 
πλαίσιο αυτό, μέσω της αφήγησης της εμπειρίας ενός χρονίως πάσχοντος εμπλουτίζεται η γνώ-
ση μας γύρω από τις διεργασίες προσαρμογής στη ζωή ενός ατόμου με μια σοβαρή ασθένεια 
και γύρω από τις ψυχολογικές ανάγκες των ασθενών, τροφοδοτώντας με τον τρόπο αυτό τον 
σχεδιασμό παρεμβάσεων υποστήριξης των ασθενών και των οικείων τους. 

Επιπρόσθετα, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι αφηγήσεις των εμπειριών των ασθενών αξιολο-
γούνται και από πλευράς ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, τόσο σαν εργαλεία στη διδασκαλία 
της επαγγελματικής ηθικής, όσο και σαν οδηγίες για την επανεξέταση των ιατρικών πρακτικών. 
Στην κατεύθυνση αυτή, η μελέτη των αφηγήσεων των ασθενών, μέσα από τη φαινομενολογική 
αποτύπωση του βιώματος, μπορεί να βοηθήσει στη διαγνωστική προσέγγιση της ασθένειας, 
να υποβοηθήσει την ενσυναίσθηση (empathy) και να θέσει τις βάσεις για τη συμπόνοια και τη 
συμπονετική φροντίδα (compassion, compassionate care), καθώς και την ολιστική προσέγγιση 
και διαχείριση των προβλημάτων, ουσιαστικά, δηλαδή, όλων των αναγκών υγείας του ασθενή, 
βοηθώντας στην κατανόηση και την αποδοχή επιλογών του ασθενή που να βασίζονται σε ένα 
αξιακό σύστημα που να διαφέρει από αυτό του επαγγελματία υγείας του. 

Στην εκπαίδευση, οι θεμελιωμένες στην εμπειρία αφηγήσεις των ασθενών, μπορεί να ενθαρ-
ρύνουν τον προβληματισμό, αλλά και να οδηγήσουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης, συ-
νέντευξης, ερμηνείας και επικοινωνίας, συμβάλλοντας στην κατανόηση μεταξύ επαγγελματία 
υγείας και ασθενή και στην αναστοχαστικότητα σχετικά με τον ρόλο των επαγγελματιών υγεί-
ας και των ασθενών. Στην έρευνα, οι αφηγήσεις μπορεί να βοηθήσουν στη διαμόρφωση ερευ-
νητικών ερωτημάτων επικεντρωμένων στον ασθενή, αλλά και σε όλη τη διαδικασία έρευνας 
και ανάπτυξης θεραπειών, καθώς και στην επιλογή προτεραιοτήτων σε και την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των θεραπειών και ακολούθως της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτές σε 
επίπεδο συστήματος υγείας.  

Τα φόρουμ, οι σύλλογοι και οι ομοσπονδίες ασθενών δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρό-
νια και σε αυτές τις κατευθύνσεις, όπου οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπει-
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ρίες, γνώμη, απόψεις, επαφές, αλλά και να στηρίξουν ο ένας τον άλλο. Η μορφή των ανταλλαγών 
αυτών συνήθως περιέχει αποσπασματικά μικρά ή εκτενέστερα αυτοβιογραφικά στοιχεία υπό τη 
μορφή αφήγησης, ενώ, πιο πρόσφατα, υπάρχουν προσπάθειες της συστηματικής καταγραφής 
των βιωματικών εμπειριών τους με διάφορες μορφές και σε διάφορες πλατφόρμες. Για παράδειγ-
μα, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναπτυχθεί ένα Φόρουμ Ασθενών, υπό τη μορφή μιας διαδικτυ-
ακής βάσης – βιβλιοθήκης πολυμέσων (DIPeX: The Database of Individual Patient Experience), 
όπου οι ασθενείς μπορούν να εκφράσουν την εμπειρία τους για μία δεδομένη νόσο, ένα φάρ-
μακο, μια θεραπεία ή μια υπηρεσία. Η DIPeX συσχετίζει τις εμπειρίες ασθενών με την τεκμηριω-
μένη πληροφορία που υπάρχει στο σώμα κειμένων της έγκριτης επιστημονικής βιβλιογραφίας 
σχετικά με διαθέσιμες θεραπείες, τη δεδομένη νόσο και ποικιλία άλλων πόρων που ενδέχεται 
να είναι χρήσιμοι στους χρήστες, περιλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με στηρικτι-
κές ομάδες, όπως οι ομάδες αυτοβοήθειας και αυτοδιαχείρισης, αλλά και υπερσυνδέσμων που 
ανακατευθύνουν προς άλλους χρήσιμους ιστοτόπους. Έτσι, μέσω της ασθενοκεντρικής αυτής 
προσέγγισης δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης των ασθενών, αλλά και του οικογενειακού και 
φιλικού περιβάλλοντός τους. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα εκπαίδευσης επαγγελματιών υγεί-
ας και ερευνητών που δραστηριοποιούνται σε σχετικά πεδία κλινικής πρακτικής και έρευνας. 
Στην ίδια κατεύθυνση, εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter, έχουν 
αναπτύξει σχετικές σελίδες, ενώ ιστοσελίδες όπως οι Medhelp, PatientsLikeMe, Cure Together 
και πολλές άλλες διαμορφώνουν φόρουμ και πλατφόρμες για αντίστοιχες κοινότητες ασθενών. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι καταγεγραμμένες εμπειρίες των ασθενών εξετάζονται 
ήδη ως μέρος των μαζικών ή μεγάλων δεδομένων (big data) για την υγεία, ενώ η αφηγηματική 
προσέγγιση θεωρείται σημαντική για την αναλυτική προσέγγιση σχεδόν σε κάθε ερευνητικό, 
πλέον, πεδίο, αλλά και ως μέρος της τεκμηρίωσης όπως προκύπτει από την κλινική πρακτική 
σε ετερογενείς ομάδες ασθενών -πέρα από τα πορίσματα έρευνας με ασθενείς επιλεγμένους 
με αυστηρά κριτήρια και υψηλό βαθμό ομοιογενών χαρακτηριστικών- κλινικά δεδομένα από 
ηλεκτρονικά αρχεία και φακέλους ασθενών, αποζημιώσεις από ασφάλειες., δηλαδή, την τεκμη-
ρίωση των λεγόμενων «πραγματικών» δεδομένων (Real World Evidence, RWE).
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αΦήγήσή 1η

«Δε λες ψέματα, χρησιμοποιείς θετικά παραδείγματα»
«Λίγο μετά με πλησίασε μία γνώριμη κυρία. Ακούγοντας το όνομα με αναζήτησε ανάμεσα 

στο ακροατήριο. Συνομιλώντας τη θυμήθηκα, ήταν η φαρμακοποιός κ Γεωργία. Γνωριστήκαμε 
πριν από χρόνια όταν ήμουν ακόμα φοιτήτρια. στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου Χ. Ο 
γιός της είναι συνασθενής μου (ασθενής με σκλήρυνση κατά πλάκας), είχαμε ανταλλάξει τηλέ-
φωνα και συνομιλούσαμε στο παρελθόν. Είχε χάσει το κινητό της και τον αριθμό μου, όταν με 
ξανά είδε σήμερα μεγάλη χαρά ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό της. Πάντα με ρωτούσε για την 
πορεία της υγείας μου, συνομιλούσαμε για τη νόσο και εξέφραζε την έγνοια της. Βγήκαμε έξω 
απ’ την αίθουσα και συνομιλήσαμε. Η αγωνία της για την αλλαγή θεραπείας του παιδιού της, 
καθώς και η ανάγκη της να μοιραστεί τον προβληματισμό για το μέλλον του ήταν αφοπλιστική. 

Βλέμματα γεμάτα αγωνία και δίψα για ελπίδα ιδίως από συγγενείς πρώτου βαθμού -κυρίως-  
μαμάδες-μπαμπάδες είναι καθηλωτικά. Συνηθισμένα ερωτήματα όπως [εσύ ποια θεραπεία κά-
νεις, ποιο γιατρό έχεις, δουλεύεις, οικογένεια-παιδιά, έκανες μαγνητική, είχες υποτροπή… είναι 
συνηθισμένα. Δεν το σκέφτεσαι καν, πρέπει να δώσεις κουράγιο και ελπίδα ακόμα και αν είναι 
δυσμενής η πρόγνωση. Δε λες ψέματα, χρησιμοποιείς θετικά παραδείγματα δίνεις ελπίδα με τις 
νέες θεραπείες και συμβουλές που βοηθούν στην καθημερινότητα του ασθενούς].»

Σχόλια των συγγραφέων: 
Πολλοί ασθενείς, όταν πρόκειται να υποβληθούν σε μια εξέταση ή επέμβαση ή να ξεκινή-

σουν μια θεραπεία, αναρωτιούνται αν ο γιατρός τους έχει δώσει την ακριβή εικόνα της κατά-
στασής τους. Επιπρόσθετα, μια από τις πιο σημαντικές αιτίες δυσαρέσκειας των ασθενών είναι 
ότι πολλές φορές δεν αισθάνονται επαρκώς ενημερωμένοι για τη θεραπευτική διαδικασία, την 
οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Φυσικά λοιπόν και δεν λέμε ψέματα. Ο επαγγελματίας υγείας πρέπει να είναι εξοικειωμένος 
με δεξιότητες επικοινωνίας που ενθαρρύνουν και κινητοποιούν τον ασθενή να λάβει αποφά-
σεις που θα βελτιώσουν την υγεία του. Είναι καλά τεκμηριωμένο, ότι η ποιότητα της επικοινω-
νίας μεταξύ γιατρού-ασθενή σχετίζεται με την έκβαση της πορείας της ασθένειας, και ειδικά με 
ό,τι αφορά την ικανοποίηση από τη θεραπεία και τη συμμόρφωση των ασθενών προς τις θε-
ραπευτικές επιλογές. Στην κατεύθυνση αυτή οικοδομείται και η αναγκαία «θεραπευτική συμ-
μαχία», η σχέση δηλαδή που αναπτύσσεται μεταξύ ιατρού και ασθενή από την πρώτη στιγμή 
της συνεργασίας τους. 

Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια δυσκολία στην κατανόηση των όρων της, με τα οφέλη από την 
συμμετοχή του ασθενή στην λήψη της απόφασης να μην κατανοούνται απόλυτα, η έννοια της 
επικοινωνίας με τον ασθενή να έχει διαφορετικές ερμηνείες, ο δε όρος «patient involvement» να 
μην είναι πλήρως αποσαφηνισμένος, δηλαδή, τι εννοούμε λέγοντας «ενασχόληση» ή και «συμ-
μετοχή», κατά πόσο αυτή είναι ενεργή, σε ποια στάδια, εάν είναι στατική ή αλλάζει μορφή κ.λπ. 
Είναι όμως κοινά αποδεκτό, ότι η «θεραπευτική συμμαχία» διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη 
διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος της θεραπείας, η δε ενεργή  δέσμευση (engagement) 
του ανθρώπου στα θέματα της υγείας του είναι αποδεδειγμένα η καλύτερη συνταγή πρόληψης, 
διαχείρισης και συνολικής αντιμετώπισης των απειλών για την υγεία. 
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Παρ’ όλη την υψηλή προγνωστική αξία που της αποδίδεται, τόσο από τους ιατρούς όσο και 
από τους ίδιους τους ασθενείς, τα ποσοστά της θεραπευτικής συμμόρφωσης παραμένουν χα-
μηλά, 30%-60% των ασθενών, ανάλογα με την πάθηση τους δεν συμμορφώνεται με τις οδηγί-
ες του ιατρού τους (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), World Health Organization (WHO)).

Τα συμπεράσματα πολλών μελετών επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η βασική πηγή πληροφό-
ρησης για τον ασθενή ήταν και παραμένει ο ιατρός. Παρ’ όλα αυτά, οι ασθενείς αναφέρουν πως 
οι γιατροί τους δεν εκτιμούν επαρκώς το κόστος, τον φόβο και τις ανησυχίες τους, καθώς και 
την ταλαιπωρία που υφίσταται μέχρι να βρουν πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα. Οι ασθενείς 
συχνά διστάζουν να έρχονται σε αντιπαράθεση με τον γιατρό τους. Αν μια θεραπεία προταθεί 
χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τον ασθενή, μπορεί να αυξηθεί η πιθανότητα ο ασθενής να 
μην την ακολουθήσει και να επιδιώξει και μια δεύτερη ή και τρίτη ιατρική γνώμη, με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται, τόσο από πλευράς έκβασης της ασθένειας, καθυστέρησης αντιμετώπισης της νόσου, 
αλλά και επιπλέον κόστους για τον ίδιο τον ασθενή και για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Σχετικά με τεχνικές όπως η κινητοποιός συνέντευξη (motivational interviewing), μπορείτε να δια-
βάσετε περισσότερα από την ιστοσελίδα της ΜΙΝΤ, http://www.motivationalinter viewing.
org/) και σχετικά με προσεγγίσεις όπως αυτή της αφηγηματικής ιατρικής (narrative medicine), 
μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο άρθρο της Rita Charon, http://jamanetwork.com/
journals/jama/fullarticle/194300, αλλά και στο περιοδικό Intima, στο οποίο καλούνται να κα-
ταθέσουν βιωματικές εμπειρίες τους και οι ασθενείς είτε μέσω αφηγήσεων ή και άλλων μέσων 
έκφρασης, όπως η ζωγραφική ή η λογοτεχνία http://www.theintima.org/.  Τέτοιες τεχνικές 
και προσεγγίσεις συνεισφέρουν ουσιαστικά στην εδραίωση κοινού τόπου για να θεμελιωθεί ή να 
βελτιωθεί η επικοινωνία ασθενή-θεραπευτή, αλλά και να αλλάξουν συμπεριφορές ή πρακτικές 
που δρουν ανασταλτικά στη συνεργασία τους για την από κοινού λήψη απόφασης και στις κα-
λές εκβάσεις. Για την πνευματική (spiritual) φροντίδα μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα από 
την ιστοσελίδα της Spiritual Care Association, https : //spir i tualcareassociat ion.org/ , 
ενώ και πνευματική και η συμπονετική (compassionate) φροντίδα περιλαμβάνονται ανάμεσα 
στις προσεγγίσεις και τεχνικές για τις οποίες θα πρέπει να είναι ενημερωμένος ο επαγγελματίας 
υγείας. Για τη συμπονετική φροντίδα μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο βιβλίο «Providing 
Compassionate Healthcare: Challenges in Policy and Practice» (Routledge Advances in Health 
and Social Policy) Hardcover – 8 Jul 2014 με εκδότες τους Sue Shea Robin Wynyard και Christos 
Lionis. Επίσης, στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Compassionate Health Care ( http ://
jcompassionatehc.biomedcentra l .com/) .

Δυστυχώς, η διδασκαλία των δεξιοτήτων αυτών απουσιάζει από το προπτυχιακό πρόγραμμα 
των Σχολών Επιστημών Υγείας στη χώρα μας με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως αυτή της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης όπου διδάσκεται το μάθημα της σχέσης ιατρού-ασθενούς 
και της συμπονετικής φροντίδας, στο πρώτο έτος σπουδών. 
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ΣΕΙΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

αΦήγήσή 2η

«Η πολλαπλή νοσηρότητα και η επιβάρυνση των φροντιστών»
«Όπως γνωρίζετε ο πατέρας μου έχει περάσει εγκεφαλικά, με προβλήματα στην καρδιά (σα-

θρό κυκλοφορικό), οράσεως, ανευρύσματα λαγόνια κ.α. προβλήματα στη σπονδυλική στήλη 
κ.α. Όσο δεν κοιμάται ζητάει φαγητό, ιδιαίτερα γλυκά, λέει «πονάω, ξύσε με» και αν και φοράει 
πάνα ζητεί σχεδόν ανά πέντε λεπτά πάπια για να ουρήσει. 

Η μητέρα μου είναι συγχρόνως αποκλειστική, μαγείρισσα και γενικών καθηκόντων. Το βρά-
δυ κοιμάται μετά τις 2.30 π.μ. και είναι πάντα κουρασμένη μην έχοντας χρόνο να φροντίσει τον 
εαυτό της -οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, ενδοκρινολόγος κ.α. – χωρίς κοινωνική ζωή, ούτε να 
παίξει με τα εγγόνια της! Προσπαθώ να τη στηρίξω ψυχολογικά και να την αποφορτίσω από 
δουλειές όπως [οι] οικιακές. Το χειρότερο όλων, όμως, είναι όταν παρατηρεί το βάδισμά μου και 
μου λέει «έχεις πρόβλημα, να πας σε γιατρό, τι έπαθες;».

Σχόλια των συγγραφέων: 
Η αφήγηση παρουσίασε ένα πρόσωπο με πολλαπλή νοσηρότητα –ή, ενδεχομένως, απλώς 

έναν πολύ ηλικιωμένο άνθρωπο που είναι, πλέον κλινήρης, φαινόμενο εξαιρετικά συχνό που 
μπορεί να θεωρηθεί ότι και αποτελεί καθημερινότητα για μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. 
Πρόκειται για περιπτώσεις που δεν θεωρούμε ότι μπορεί να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, 
ακριβώς λόγω της έλλειψης κατάλληλου δικτύου ΠΦΥ και βοηθητικών υπηρεσιών εντός των 
δομών ΠΦΥ αλλά και στην κοινότητα. Στον συγκεκριμένο ασθενή, με πιθανό κύριο νοσολογικό 
υπόβαθρο την αθηροσκλήρωση και σοβαρές επιπτώσεις σε πολλά όργανα στόχους (μικρά και 
μεγάλα αγγεία), η αφήγηση γίνεται από ένα μέλος της οικογένειας, πέρα από τη μητέρα, που 
αναλαμβάνει ρόλο φροντιστή και το οποίο, ενδεχομένως, να έχει και κάποιο δικό του πρόβλη-
μα υγείας που ανησυχεί και τη μητέρα. 

Κρίσιμα θέματα για τη φροντίδα του αποτελεί η εκτίμηση των αναγκών υγείας του, που 
μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση επιλεγμένων εργαλείων είτε γενικών όπως το General Health 
Questionnaire: (https : / /w w w.gl -assessment .co.uk/produc ts/general -health-
quest ionnaire - ghq/)  που χρησιμοποιείται κυρίως για την ανίχνευση ήπιων ψυχικών δια-
ταραχών ή εκτιμητές συμπτωμάτων όπως το the Hopkins Symptoms Checklist (Derogatis et al, 
1974) ή γενικά εργαλεία για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής όπως το 36-item short-from (SF-
36) (Ware et al, 1992). Τέλος υπάρχουν και πολλά ειδικά ανάλογα με την εστίαση του σε όργανο 
ή σύστημα, αλλά και συγκεκριμένες νόσους.

 - Derogatis LR, Lipman RS, Rickels K, Uhlenhuth EH, Covi L. The Hopkins Symptom Checklist (HSCL): a self-
report symptom inventory. Behav Sci. 1974 Jan;19(1):1-15.

 - Ware JE Jr, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework 
and item selection. Med Care. 1992 Jun;30(6):473-83

https://www.gl-assessment.co.uk/products/general-health- questionnaire - ghq/

Η καταγραφή των συμπτωμάτων του ασθενούς αποτελεί επίσης μια σημαντική δραστηρι-
ότητα των μελών της ομάδας υγείας και ανάμεσα σε αυτά αξίζει να εστιάσει την προσοχή του 
στα παρακάτω:
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α) τη διαταραχή του ύπνου
β) τον πόνο και τις αισθητηριακές διαταραχές
γ) τις συναισθηματικές διαταραχές 
δ) τις διαταραχές της διατροφής. Μεγάλη συζήτηση γίνεται διεθνώς για την ανάγκη ανάπτυ-

ξης και εφαρμογής θεραπευτικών πρωτοκόλλων και οδηγιών, σε περιπτώσεις ασθενών με 
πολλαπλή νοσηρότητα. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας 
τείνει να στραφεί στην κατεύθυνση της επικεντρωμένης στον ασθενή ή, ορθότερα, το άτο-
μο φροντίδα υγείας (patient-centred, person-centred services), που εστιάζει στις ξεχωριστές 
ανάγκες του κάθε ασθενή και δεν αφορά αποκλειστικά τα βιολογικά χαρακτηριστικά, αλλά 
και τις στάσεις (attitudes) του ασθενή απέναντί στην ασθένειά του, την αλλαγή της προσέγ-
γισης δηλαδή, προς την κατεύθυνση της διαχείρισης αναγκών και όχι συμπτωμάτων και τη 
μέτρηση της αξίας των παρεμβάσεων προς όφελος του ασθενή. 
Και στις περιπτώσεις αυτές, η επικοινωνία μεταξύ ασθενών και γιατρών έχει και εδώ καθορι-

στικό ρόλο για την καθοδήγηση της ομάδας υγείας, στη διαχείριση της αυτοφροντίδας και στη 
βελτίωση των παρεχόμενων σε χρονίως πάσχοντες, υπηρεσιών. H έλλειψη επικοινωνίας μετα-
ξύ των μελών του υποστηρικτικού δικτύου (προσωπικού, φροντιστών και οικογένειας) και των 
ασθενών, είναι συνηθισμένο φαινόμενο κατά τη διάρκεια της ασθένειας και μπορεί να επηρεά-
σει αρνητικά την περίθαλψη των ασθενών και την ποιότητα της ζωής τους. Άλλωστε καταστά-
σεις όπως ο χρόνιος πόνος, η εξάντληση και ο κινητικός περιορισμός, έχουν σοβαρές επιπτώσεις 
στην καθημερινότητα του ασθενή, επηρεάζοντας τη διαχείριση της ασθένειας.

Η αφήγηση αυτή αποκαλύπτει επίσης το θέμα της ψυχικής επιβάρυνσης των φροντιστών 
(εδώ της συζύγου και της οικογένεια γενικότερα) και των ενεργειών υποστήριξης, ενθάρρυν-
σης και ενδυνάμωσής της.

Στην Ελλάδα έχει μεταφραστεί και σταθμιστεί ένα επιλεγμένο εργαλείο για την εκτίμηση του 
φορτίου των φροντιστών ασθενή με ψυχικές διαταραχές που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
σε τέτοιες περιπτώσεις. (Sapouna et al, Ann Gen Psychiatry. 2013) 

 - Sapouna V, Dafermos V, Chatziarsenis M, et al. Assessing the burden of caregivers of patients with men-
tal disorders: translating and validating the involvement evaluation questionnaire into Greek. Annals of 
General Psychiatry. 2013;12:3. doi:10.1186/1744-859X-12-3.
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αΦήγήσή 3η

«Μπορώ να υποστηρίξω έναν συνάνθρωπο που πάσχει»
Μια παιδική μου φίλη απέκτησε κάποια μορφή ίνωσης στον πνεύμονα (όχι κυστικής, υπο-

πτεύομαι κάποια αλλεργία). Τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να εργαστεί και είναι στο σπίτι της. 
Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες υποχρεούται να λάβει ακόμα και οξυγόνο, ενώ σχεδόν μέρα 
παρά μέρα παίρνει κορτιζόνη. Πάντα προσπαθώ να την επισκέπτομαι όταν πηγαίνω στους γο-
νείς μου καθώς γι αυτήν είναι μια διέξοδος. Ανταλλάσσουμε συμβουλές και ιδέες για την καλυ-
τέρευση της καθημερινότητας μας. 

Σχόλια των συγγραφέων:
Η αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα όπως αυτό της ασθενή, 

αλλά και των ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) που απαιτούν πολλές 
ώρες στο σπίτι με υποστήριξη με οξυγόνο, απασχολεί συχνά τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και την αναγκαιότητα ανάπτυξης υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, από την 
ομάδα υγείας. Επίσης σημαντική είναι η εκπαίδευση του ασθενή από τον ιατρό στις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις και ανάγκες της χρόνιας ασθένειας, αλλά και η διαχείριση των προσδοκιών του, που 
αφορούν κυρίως στην αποτελεσματικότητα των θεραπειών, που χρησιμοποιούνται, αλλά και η 
επαφή ατόμων με παρόμοια συμπτώματα ή εμπειρίες. Βλέπουμε, επίσης, την επιθυμία στήρι-
ξης ή ανταλλαγής απόψεων.

Ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις που απαιτείται οξυγονοθεραπεία, η εκπαίδευση του ασθενή 
είναι σημαντική μιας και το οξυγόνο ως θεραπευτικό μέσο (φάρμακο) πρέπει να χορηγείται σύμ-
φωνα με τις ιατρικές οδηγίες που αφορούν τη ροή, τη διάρκεια, τον τακτικό επανέλεγχο κ.λπ. 
Στις περιπτώσεις αυτές η εκπαίδευση των ασθενών και των φροντιστών τους στη χρήση φθη-
νής τεχνολογίας (σπιρόμετρα, ροόμετρα κ.α.) στο σπίτι αυξάνει την αποτελεσματικότητα των 
θεραπευτικών παρεμβάσεων, βελτιώνοντας το επίπεδο της αυτοφροντίδας. Επιπλέον, η επιλο-
γή της κατάλληλης μεθόδου χορήγησης του οξυγόνου (φιάλες υγρού οξυγόνου, ρινικοί καθε-
τήρες, μάσκες οξυγόνου, ηλεκτρονικοί συμπυκνωτές οξυγόνου) παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
ποιότητα ζωής των ασθενών και στην ανάγκη αυτονομίας τους. 
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αΦήγήσή 4η

«Η ανάγκη υποστηρικτικών υπηρεσιών για φροντίδα στο σπίτι»
Το χειρότερο όλων, όμως, είναι η κατάσταση του θείου του ανδρός μου. 

Πρέπει να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο γιατί το πρόβλημά του δεν είναι παθολογικό. 
Πηγαίνει για ακτινοβολίες σε ογκολογικό νοσοκομείο που, όμως, δεν φιλοξενεί ασθενείς.

Αύριο λοιπόν μετά τις ακτινοβολίες θα πάει με το ασθενοφόρο μόνος του, παράλυτος με 
ακατάσχετες πλέον κενώσεις να μείνει μόνος του στον 4 όροφο μιας πολυκατοικίας!! Οι ειδικευ-
όμενοι γιατροί ως ευαίσθητοι προσπαθούν να τον «κρατήσουν» έστω για να ολοκληρώσει τις 
ακτινοβολίες και να γίνει και η βιοψία που σήμερα απέτυχε. Η κοινωνική λειτουργός προσπαθεί 
να βρει λύση, πώς, όμως, όταν οι συντάξεις δεν φτάνουν για να καλύψουν τις χορηγούμενες και 
από τις δομές υγείας; [Ο ασθενής κατέληξε σε Δημόσιο Θεραπευτήριο-Κλινική Τελευταίας Φρο-
ντίδας με πρωτοβουλία της κοινωνικής λειτουργού. Είχε γίνει μετάσταση στα οστά.]

Τι θα κάνουν οι ασθενείς που δεν έχουν τα χρήματα και ανθρώπους να τους βοηθήσουν; Θα 
πρέπει να ονοματοποιούνται τα νοσοκομεία για λόγους κοινωνικούς; [Μετά από μικρό χρονικό 
διάστημα, ο θείος του συζύγου μου απεβίωσε.]»

Σχόλια των συγγραφέων:
Η αφήγηση αυτή εισαγάγει την έννοια της ολοκληρωμένης (integrated) φροντίδας και την 

ανάγκη ουσιαστικής διασύνδεσης των διαφόρων επιπέδων φροντίδας καθώς και την ένταξη 
τους σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας. Η απουσία των υπηρεσιών ΠΦΥ στη διαχείριση 
ασθενών με χρόνια νοσήματα και ιδιαίτερα αυτών που απαιτούν φροντίδα στο σπίτι είναι εμ-
φανής στη χώρα μας. Η νοσηλεία στο σπίτι είναι ευρύτατα διαδεδομένη στην Ευρώπη και στις 
ΗΠΑ, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς να απολαμβάνουν υπηρεσίες υγειονομικής 
φροντίδας στο οικείο περιβάλλον τους με άνεση. Άλλωστε, όπως δείχνουν οι εξελίξεις σε διε-
θνές επίπεδο, ο ρόλος των νοσοκομείων συνεχώς μεταβάλλεται και αρκετές υπηρεσίες, κυρίως 
στο στάδιο της ανάρρωσης ή στη θεραπεία χρόνιων παθήσεων, παίρνουν τη μορφή ιατρικής 
φροντίδας στο σπίτι. Τα πλεονεκτήματά της κατ’ οίκον νοσηλείας είναι πολλά και το θεραπευτι-
κό όφελος μεγάλο, ενώ τα σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα και η δυνατότητα εφαρμογής πολύ-
πλοκων τεχνικών στο σπίτι, έδωσαν ώθηση στην κατ’ οίκον νοσηλεία σε ολόκληρο τον κόσμο, 
ιδιαίτερα των καρκινοπαθών ασθενών, με αυξημένη ανάγκη ιατρονοσηλευτικής παρακολούθη-
σης σε συνδυασμό με ψυχοκοινωνική υποστήριξη και αποϊδρυματοποίησης.

Μόλις πολύ πρόσφατα, το Υπουργείο Υγείας, με ευθύνη της Διεύθυνσης ΠΦΥ & Πρόληψης, 
ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα, με σκοπό τον σχεδιασμό, συντονισμό, οργάνωση και υλο-
ποίηση δράσεων και ενεργειών για την ανάπτυξη του θεσμού της κατ΄ οίκον νοσηλείας (Αρ. 
πρωτ. Γ3δ/Δ.Φ, 14/Γ.Π οικ. 58490/31-07-2015). Στο πλαίσιο αυτό έχει περιγραφεί η διαμόρφωση 
του περιεχομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών (ιατρονοσηλευτικών, συμβουλευτικών, ενημε-
ρωτικών κ.α.), τα εργαλεία εκτίμησης αναγκών των ασθενών (έντυπα και ερωτηματολόγια), οι 
δείκτες εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων, οι διαδικασίες παραπομπής, 
η επιστημονική και λειτουργική διασύνδεση με τις μονάδες ΠΦΥ αναφοράς, καθώς και η σύν-
θεση της Διεπιστημονικής Ομάδας Υγείας. Παρά τη σημαντικότητα αυτών των διατάξεων και 
ενεργειών, δυστυχώς η διεπαγγελματική εκπαίδευση απουσιάζει από το προπτυχιακό επίπεδο 
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και έτσι συχνά η πολυεπιστημονική (multiprofessional/multidisciplinary) ομάδα υγείας συχνά 
αδυνατεί να προσεγγίσει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της διεπιστημονικής 
(interprofessional/interdisciplinary) προσέγγισης. Για περισσότερα μπορείτε να ανατρέξετε στο 
βιβλίο με τίτλο «Εφαρμογές Καλών Πρακτικών Ομάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», Εκ-
δόσεις ΚΑΛΛΙΠΟΣ, Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου και συν. Αθήνα 2015.
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αΦήγήσή 5η (με πολλές στάσεις και περιπτώσεις)

«Για ένα αποτελεσματικό σύστημα παροχής υπηρεσιών φροντίδας» 
«Η χθεσινή μέρα ήταν πολύ κουραστική και ψυχοφθόρα. Αφού συνόδεψα την κόρη μου στο 

σχολείο ξεκίνησα με το σύζυγό μου για το ακόλουθο δρομολόγιο.

1η στάση στο κεντρικό φαρμακείο στο προάστειο Χ (δυσπρόσιτο για άτομα με κινητική ανα-
πηρία, μακριά από σταθμό μετρό και κάτι παραπάνω από μισό χιλιόμετρο από στάση λεωφο-
ρείου στην κεντρική οδική αρτηρία, προσβάσιμο με Ι.Χ. ή ΤΑΧΙ!!). Ξεπερνώντας το πρώτο σοκ 
πιθανής απεργίας των υπαλλήλων μπροστά στην πόρτα, συνομιλούσαν για εργασιακά θέματα 
και με άφησαν να περάσω με σεβασμό αφήνοντας μου δρόμο, αντίκρισα μια μικρή σειρά και 
μια ηλικιωμένη της οποίας έλειπε το χαρτί της γνωμάτευσης. Η κυρία ερχόταν από νησί του Βο-
ρείου Αιγαίου και δεν είχε το χαρτί, της εξήγησαν με «απότομο» τρόπο πως δεν μπορεί να πάρει 
το φάρμακό της και πρέπει να επιστρέψει με αυτό».

Σχόλια των συγγραφέων:
Η αφήγηση αυτή εισαγάγει δυο θέματα, το πρώτο αναφέρεται στο έλλειμμα στις δεξιότητες 

επικοινωνίας των υγειονομικών, αποτέλεσμα της πτωχής προπτυχιακής εκπαίδευσης της αλλά 
και αυτής στη διάρκεια της ειδικότητας. Το δεύτερο είναι σχετικό με το έλλειμμα στη διασύνδε-
ση μεταξύ των υπηρεσιών που μπορεί να ερμηνευθεί τόσο από την απουσία ηλεκτρονικής δια-
σύνδεσης όσο και κανόνων που θα διέπουν την παραπομπή του ασθενούς σε άλλη δομή υγείας. 

«Αμέσως μετά ήρθε και η δική μου σειρά, αφού την καλημέρισα της εξήγησα πως όπως 
και παλιότερα μου εκτελούσαν ακόμα και 3 μήνες συνταγές γιατί να έρχομαι και τον άλλο μήνα 
αφού είναι μόνο 2 τα κουτιά που υπολείπονται από την 6μηνη. Χωρίς να υπάρχει ουρά πίσω 
μου και βία χρόνου η υπάλληλος μου μιλούσε απότομα, «φέρτε τα χαρτιά και θα δω εγώ τι θα 
σας δώσω». Αφού τα μελέτησε μου λέει «θα σας έδινα και το δεύτερο αλλά η γνωμάτευσή σας 
δεν ισχύει για το δεύτερο κουτί!!» Για άλλη μια φορά με την ίδια γνωμάτευση που γράφτηκε την 
ίδια μέρα με την 6μηνη συνταγή, πώς λοιπόν Έληξε;; Έπρεπε να εξηγήσω πως είναι φάρμακο 
αλλαγής θεραπείας και τα ραντεβού είναι κλεισμένα μέχρι τέλος του χρόνου και πως δεν έχουν 
ανοίξει τα ραντεβού του 17!! Τη ρωτάω «τι να κάνω», απάντηση «δεν ξέρω». Τελικά πήγε μέσα 
να φέρει το κουτί και έφερε και δεύτερο υπέγραψα απλά στο χαρτί της συνταγογράφησης πως 
δόθηκαν 2 κουτιά. 

Γιατί τα εύκολα να γίνονται δύσκολα; Γιατί σε χώρο όπου αναμένουν ασθενείς με χρόνια νο-
σήματα, καρκίνο και σπάνιες παθήσεις το κλίμα πρέπει να είναι τόσο ψυχρό, αυστηρό και αδι-
άλλακτο; Για ειδικά φάρμακα περιμένουμε, δεν έχουμε διάθεση για ένταση. Μήπως τελικά είναι 
καλύτερο να διανέμονται από τα νοσοκομεία;;!».

Σχόλια των συγγραφέων:
Σημαντικό εδώ θέμα της εκπαίδευσης σε θέματα επικοινωνίας όχι μόνο των υγειονομικών 

αλλά και των διοικητικών - Η εκπαίδευσή τους σε θέματα συμπονετικής φροντίδας έχει υπογραμ-
μιστεί στη βιβλιογραφία. Μια πρόσφατη εμπειρία από την Κύπρο αποτυπώνει την προσπάθεια 



22

ΣΕΙΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ενίσχυσης των δεξιοτήτων ως προς τη συμπόνοια στη διδασκαλία και την εκμάθηση (Wynard 
et al, 2016) και πληροφορεί ως προς την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 - Wynard et al, 2016. Encouraging compassion through teaching and learning: a case study in Cyprus. 

Journal of Compassionate Health Care 2016. [Προσβάσιμο από τον ιστότοπο: http://jcompassionatehc.
biomedcentral.com/articles/10.1186/s40639-016-0027-6]

«Το πρόγραμμα συνεχίζετε [με] επίσκεψη στο πατρικό μου. Να δούμε τους γονείς μου, ο πα-
τέρας μου πριν από 3 χρόνια έπαθε εγκεφαλικό, περπάτα με πι, δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετη-
θεί και έχει έντονα νευρωτικά προβλήματα. Η μητέρα μου «ηρωίδα» τον φροντίζει υπομονετικά 
επιβαρύνοντας σωματικά και ψυχικά τον εαυτό της!!»

Σχόλια των συγγραφέων:
Έχει συζητηθεί στη 2η αφήγηση.

«Επόμενη στάση η πεθερά μου με βεβαρυμένο ψυχιατρικό ιστορικό, νευρώσεων κατάθλι-
ψης ...κ.ά. και αυτή βρίσκετε στο στάδιο της ανάρρωσης μετά από υποτροπή μηνών. Ζει μόνη 
της εξυπηρετούμενη από τον αδελφό της καρκινοπαθή (προστάτη), καρδιακό και με φαρμα-
κευτικές αλλεργίες. Παράδοση τροφίμων, λίγη συντροφιά καθαριότητα, φάρμακα και η ώρα του 
αποχωρισμού δύσκολή αφού αφήνεις έναν άνθρωπο μόνο με μάτια βουρκωμένα».

Σχόλια των συγγραφέων:
Ηλικιωμένη ασθενής με ψυχικές διαταραχές, πιθανά μείζονες (severe mental illness) που 

ζει με τον αδερφό της που χρήζει φροντίδας για πολλαπλή νοσηρότητα (καρκίνος και καρδι-
αγγειακή νοσηρότητα). Αρκετά θέματα για τους επαγγελματίες υγείας και τις υπηρεσίες υγείας. 
Φροντίδα στο σπίτι και ομαδική εργασία ξανά. Πολυεπιστημονική ομάδα για τη διαχείριση των 
ψυχικών διαταραχών (παραπομπή σε σύγχρονες οδηγίες κατάλληλες και για την ομάδα στην 
ΠΦΥ (από την Αυστραλία (NMMC, Australia, 2014) και Ν. Ζηλανδία) και την αντιμετώπιση του 
καρκίνου σε ασθενή με καρκίνο (πρόσφατες οδηγίες της European Society of Cardiology όσον 
αφορά την τοξικότητα χημειοθεραπευτικών φαρμάκων σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσή-
ματα. (Zamorano et al., 2017). 

National Mental Health Commission. Contributing lives, thriving communities: report of the 
national review of mental health programmes and services. Canberra: NMHC; 2014 [Τελευταία 
πρόσβαση στις 7 Απριλίου, 2017 από τον ιστότοπο: http://www.mentalhealthcommission.
gov.au/our-repor ts/contr ibuting-l ives,-thr iving- communities-review- of-mental-
health-programmes-and-ser vices.aspx 
 - Zamorano JL, Lancellotti P, Rodriguez Muñoz D, Aboyans V, Asteggiano R, Galderisi M, Habib G, Lenihan 

DJ, Lip GY, Lyon AR, Lopez Fernandez T, Mohty D, Piepoli MF, Tamargo J, Torbicki A, Suter TM, Zamorano 
JL, Aboyans V, Achenbach S, Agewall S, Badimon L, Barón-Esquivias G, Baumgartner H, Bax JJ, Bueno H, 
Carerj S, Dean V, Erol Ç, Fitzsimons D, Gaemperli O, Kirchhof P, Kolh P, Lancellotti P, Lip GY, Nihoyannopou-
los P, Piepoli MF, Ponikowski P, Roffi M, Torbicki A, Vaz Carneiro A, Windecker S; Authors/Task Force Mem-
bers.; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG).; Document Reviewers. 2016 ESC Position Paper on 
cancer treatments and cardiovascular toxicity developed under the auspices of the ESC Committee for 
Practice Guidelines: The Task Force for cancer treatments and cardiovascular toxicity of the European 
Society of Cardiology (ESC). Eur J Heart Fail. 2017 Jan;19(1):9-42. doi: 10.1002/ejhf.654. Epub 2016 Aug 
27.

[Τελευταία πρόσβαση 30 Απριλίου, 2017 από τον ιστότοπο: https://www.escardio.org/
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Guidel ines/Cl inical-Prac t ice - Guidel ines/cancer-treatments- cardiovascular-
toxic i t y-2016-posit ion-paper] 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι έμφαση δόθηκε πρόσφατα στο μοντέλο φροντίδας στην 
ΠΦΥ στην Αυστραλία και στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης για την ψυχική υγεία. Ακολουθώντας 
τις συστάσεις της Εθνικής Εξέτασης Προγραμμάτων και Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας από την Εθνι-
κή Επιτροπής Ψυχικής Υγείας (National Mental Health Commission National Review of Mental 
Health Programmes and Services) που τόνισε την ανάγκη κάθε ένα από τα 31 δίκτυα ΠΦΥ να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν προσέγγιση «stepped care», δηλ., φροντίδας σε στάδια, βαθ-
μιδωτής όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας. (Cross et al, 2017 και NMHC 
Australia, 2014), ενώ ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν προτεινόμενες προσεγγίσεις για αποτελε-
σματική διάγνωση και αντιμετώπιση και για νέους ασθενείς μέσω της ανάπτυξης τους δια-δι-
αγνωστικού μοντέλου (transdiagnostic model) (Cross et al, 2017) το οποίο τονίζει τη σημασία 
του να λαμβάνουν οι –πολίτες- την κατάλληλη φροντίδα με την κατάλληλη «ένταση», δηλαδή, 
στον κατάλληλο βαθμό και τη σωστή χρονική στιγμή, στηριζόμενοι υπό υπηρεσίες τεχνολο-
γίας που συντελεί στη βελτίωση προσβασιμότητας, αλλά και συστηματικής παρακολούθησης 
των εκβάσεων. Περαιτέρω, τέτοιες προσεγγίσεις επιτρέπουν την ορθότερες εκτιμήσεις ως προς 
την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, όχι φαρμάκων ή άλλων θεραπευτικών προσεγγίσεων, 
συντελώντας καλύτερη κατανομή πόρων βάσει των πλέον ουσιαστικών αναγκών των πολιτών.
 - Cross SP, Hickie I. Transdiagnostic stepped care in mental health. Public Health Res Pract. 2017 Apr 27;27(2). 

pii: 2721712. doi: 10.17061/phrp2721712. [Δημοσιεύτηκε online στις 27 Απριλίου, 2017]

National Mental Health Commission. Contributing lives, thriving communities: report of the 
national review of mental health programmes and services. Canberra: NMHC; 2014 [Τελευταία 
πρόσβαση στις 7 Απριλίου, 2017 από τον ιστότοπο: w w w.mentalhealthcommiss ion.gov.
au/our-repor ts/contr ibut ing- l ives, - thr iv ing- communit ies-review- of-mental -
health-programmes-and-ser vices.aspx 

«Ο θείος το τελευταίο διάστημα άρχισε να έχει πόνους στη μέση του, πήγε με τον σύζυγό 
μου και μόνος του σε γιατρούς και νοσοκομεία και έκανε εξετάσεις οι οποίες παραπέμπουν σε 
φλεγμονές και κατά την άποψή μου πιθανότητα μετάστασης στο παχύ έντερο. Ύπαρξη αίμα-
τος σε ούρα και κόπρανα λευκά και Τ.Κ. στα ύψη CRP πάνω από 70!! Τώρα πια δεν μπορεί ούτε 
μέχρι την τουαλέτα να περπατήσει, πώς θα κάνει την κολονοσκόπηση!!! Είναι συνταξιούχος και 
δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο κόστος των ιδιωτικών εξετάσεων». 

Σχόλια των συγγραφέων:
Το έλλειμμα σε προγράμματα διαλογής και προαγωγής της υγείας που χαρακτηρίζει το σύ-

στημα υγείας στη χώρα μας είναι πρόδηλο. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του προστάτη 
συνοδεύουν τον καρκίνο του πνεύμονα στους πιο συχνούς καρκίνους στου άνδρες. Προγράμ-
ματα προσυμπτωματικού ελέγχου σε πληθυσμιακό επίπεδο δεν έχουν δυστυχώς, τεθεί σε εφαρ-
μογή, παρά κάποιες αρχικές προσπάθειες (βλ. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/
major_chronic_diseases/docs/2017_cancerscreening_2ndreportimplementation_en.pdf). Η 
φροντίδα του ασθενή, πιθανά σε προχωρημένο στάδιο εναποτίθεται στους ογκολόγους μέσα 
σε υπηρεσίες υγείας από τις οποίες απουσιάζει ο συντονισμός. Ένα από τα αποτελέσματα τέ-
τοιων ελλειμμάτων αντανακλάται στο υψηλό ποσοστό υπερκόπωσης (δηλ., της τάξης του 30-
40%) σε ογκολογικές ειδικότητες. (Shanafelt and Dyrbye, 2012)
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 - Shanafelt T, Dyrbye L. Oncologist burnout: causes, consequences, and responses. J Clin Oncol. 2012 Apr 
10;30(11):1235-41. doi: 10.1200/JCO.2011.39.7380. Epub 2012 Mar 12. Review.

«Τι να πω; Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με το Νοσοκομείο.

Επέστρεψα στο σπίτι έφαγα (4 μμ) έκανα στις 6.30 μμ την ένεση και στις 7.30 μμ πήγα για 
Pilates!!»

Σε όλα τα προηγμένα συστήματα υγείας, η παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας χαρακτη-
ρίζεται από την ανάγκη για ολοκληρωμένη ανταπόκριση του συστήματος υγείας, με εκπαιδευ-
μένο ανθρώπινο δυναμικό με κατάλληλες δεξιότητες, προσιτές τεχνολογίες, αξιόπιστη παροχή 
φαρμάκων, σύστημα παραπομπής και ενδυνάμωση των ανθρώπων για την αυτοφροντίδα. Με 
την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο επίκεντρο των υπηρεσιών αυτών, όπως αυτή ορίζεται 
ως παροχή φροντίδας πρώτης επαφής, εστιασμένης στο άτομο και στην οικογένειά του, μακρο-
χρόνια, συντονισμένη και ολιστική, προσανατολισμένη στην κοινότητα.

Ένα σύστημα που θα υπηρετεί τις αρχές της συνέχειας και της ολοκληρωμένης φροντίδας, 
με εμπλουτισμό του μίγματος των παρεχόμενων υπηρεσιών με υπηρεσίες πέραν των παραδο-
σιακών κλινικοεργαστηριακών δραστηριοτήτων, δηλαδή με υπηρεσίες πρόληψης της νόσου 
και προαγωγής της υγείας και διαχείρισης των μειζόνων παραγόντων κινδύνου, Επιπρόσθετα, 
η διαμόρφωση μιας νέας οργανωτικής-διοικητικής κουλτούρας στην ΠΦΥ, είναι ταυτόσημη με 
την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την τήρηση ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, ο οποίος 
αναμένεται να συμβάλλει στην εκτίμηση των αναγκών υγείας των πολιτών και στην αυτοματο-
ποίηση των διαδικασιών καταγραφής των κλινικών και εργαστηριακών πληροφοριών, που είναι 
απαραίτητες σε κάθε επαφή των πολιτών με τις υπηρεσίες υγείας, αλλά κυρίως στην εκτίμηση 
της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην κατεύ-
θυνση αυτή αναμένεται να συμβάλλουν και τα μέτρα ελέγχου της κλινικής αποτελεσματικότη-
τας (πρωτόκολλα κλινικού ιατρικού ελέγχου-medical audit), τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζο-
νται ενιαία στο επίπεδο της ΠΦΥ. 
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αΦήγήσή 6η

«Η ανάγκη για ένα νέο υπόδειγμα εκπαίδευσης των νέων ιατρών»
 «Δυστυχώς τα επείγοντα στην Ελλάδα όχι απλά χωλαίνουν. Φαίνεται πως οι νέοι επιστήμονες 

λόγο ελλείψεως εμπειρίας αδυνατούν να διαγνώσουν τα βασικά!! Αφού ο θείος του ανδρός μου 
«γύριζε για 2 μήνες περίπου από εφημερία σε εφημερία και από γιατρό σε γιατρό, όντας καρ-
κινοπαθής, καρδιοπαθής και αλλεργικός… με εξετάσεις που υποδήλωναν πιθανή μετάσταση 
κατέληξε να φτάσει προχθές στο Ιπποκράτειο με φοβερούς πόνους στη μέση, δυσκοιλιότητα, 
παράλυση του ποδιού και μια τσάντα εξετάσεις. Ευτυχώς του έκαναν εισαγωγή για περαιτέρω 
εξετάσεις όπου και διαπιστώθηκε το προφανές, καλπάζουσα μετάσταση στα οστά!!» Σήμερα 
διακομίστηκε σε Νοσοκομείο για την πρώτη από τις 10 ακτινοβολίες, αν προλάβει να τις κάνει 
και λόγω της καρδίας του!!! Ακόμα και ‘γω γνωρίζω πως ο καρκίνος του προστάτη πρώτα απ’ 
όλα κάνει μετάσταση στα οστά!!! Για να δούμε και το παχύ έντερο!! Συγγνώμη, μα είμαι θλιμμέ-
νη και εξοργισμένη!! Αναγκάστε τους φοιτητές να επιζητούν τη σφαιρική γνώση και όχι μόνο 
της ειδικότητας!! Ο καρκίνος είναι το πλέον σύνηθες νόσημα, είναι απαράδεκτο ένας παθολό-
γος να μην ξέρει να «διαβάζει» αιματολογικές-ανοσοποιητικές [ανοσολογικές]-βιοχημικές κ.α. 
εξετάσεις, και ένας ορθοπεδικός να μη μπορεί να διαβάζει πλάκες…»

Σχόλια των συγγραφέων:
Άλλη μια αφήγηση με θέμα την ανεπαρκή εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής και γενικά των 

επαγγελματιών υγείας. Το έλλειμμα σε ένα ενταγμένο στην κοινότητα και προσανατολισμένο στον 
ασθενή και στην ολοκληρωμένη (integrated) φροντίδα του προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 
είναι φανερό στη χώρα μας. Σε ένα τέτοιο σύστημα απουσιάζει και η συστηματική προσέγγιση 
για την πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων είτε μέσα από προσέγγιση του ίδιου του προσώπου 
στην ευκαιριακή επίσκεψη στο ιατρείο ή μέσα από ομαδικά προσυμπτωματικά προγράμματα 
για τον καρκίνο του μαστού και του παχέος εντέρου. Η αναγκαιότητα τους και η ουσιαστική 
συμμετοχή των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχει υπογραμμιστεί από αρκετές 
μελέτες και διδακτορικές διατριβές αλλά και δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά (Trigoni, 
et al, Mammography screening: views from women and primary care physicians in Crete, BMC 
Womens Health. 2008 Nov 7;8:20. doi: 10.1186/1472-6874-8-20, https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/18990253) (Lionis and Petelos. Early detection of colorectal cancer: barriers to 
screening in the primary care setting. Fam Pract. 2011 Dec;28(6):589-91. doi: 10.1093/fampra/
cmr110, https : //w w w.ncbi .n lm.nih .gov/pubmed/22087034).

Σημαντικό όμως είναι και το έλλειμμα στη διασύνδεση των διαφορετικών επιπέδων φροντί-
δας στο σύστημα υγείας και της ολοκληρωμένης ένταξης τους, όπως η πρόσφατη αυτή δημο-
σίευση αναφέρει (Tsiachristas, Lionis, Yfantopoulos. Bridging knowledge to develop an action 
plan for integrated care for chronic diseases in Greece. Int J Integr Care. 2015 Oct 22;15:e040. 
Παρόλο που διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΠΟΥ επιμένουν στην ένταξη των υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας και δημόσιας υγείας στις υπηρεσίες ΠΦΥ, δυστυχώς στη χώρα μας η σύνδεση των υπη-
ρεσιών ΠΦΥ με τους άλλους τομείς της υγείας και της φροντίδας παραμένει χαλαρή και χωρίς 
συντονισμό. Σχετικά με την επικρατούσα εικόνα στη χώρα μας μπορείτε να διαβάσετε την πρό-
σφατη δημοσίευση (Sifaki et al, Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2017)
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Ειδική αναφορά επίσης θα μπορεί να γίνει σε προγράμματα σπουδών στις ιατρικές σχολές 
που εστιάζονται στην ασθενοκεντρική/ανθρωποκεντρική προσέγγιση, στην παροχή συμπο-
νετικής φροντίδας και στις αρχές και αξίες που θα πρέπει να διέπουν τη σχέση του γιατρού με 
τον ασθενή.
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αΦήγήσή 7η

«Αναλαμβάνω την ευθύνη των αποφάσεων που με αφορούν» 
«Από το δημοτικό ήμουν ένα εύσωμο κορίτσι. Τα παραπανίσια κιλά μου δε με εμπόδιζαν να 

συμμετάσχω με απόλυτη επιτυχία σε γυμναστικές δραστηριότητες και ομαδικά παιχνίδια. Η οι-
κογένεια, ιδίως οι γιαγιάδες δε με εμπόδιζαν, ούτε περιόριζαν το φαγητό μου. Πάντα άκουγα το 
κλασσικό «Είναι παιδί, παίρνει ύψος» το ύψος το πήρα, πήρα όμως και πολλά κιλά στη κοιλιά!! 
Ένα ακόμα αρνητικό ήταν το επιβαρυμένο περιβάλλον λόγο καπνού, παθητικό κάπνισμα. Την 
εποχή εκείνη δεν υπήρχε ενημέρωση, πρόγνωση για τα δεινά που μπορεί να προκληθούν από 
το κάπνισμα πόσο μάλλον το παθητικό! Όσο πέρναγαν τα χρόνια τόσο ένιωθα μεγαλύτερη σω-
ματική κόπωση. Αν και επιμελής και πολύ καλή έως άριστη μαθήτρια στο γυμνάσιο οι επιδόσεις 
μου μειώνονταν. Στο τέλος του γυμνασίου άρχισαν να κουράζονται παραπάνω τα μάτια μου. Η 
επίσκεψη στον οφθαλμίατρο δεν αποκάλυψε κάποιο πρόβλημα, δεν είχα μυωπία ή οτιδήποτε 
άλλο στο παρελθόν. Το μόνο που παρατήρησε ο γιατρός ήταν απόκλιση-ανεπάρκεια συγκλί-
σεως και μου πρότεινε κάποιες ασκήσεις με το μολύβι. Στο λύκειο άρχισαν και οι πονοκέφαλοι. 
Συχνοί και ενοχλητικοί. Ειδικότερα στη Δευτέρα Λυκείου. Τότε ήταν που έκανα και την αμυγδα-
λεκτομή, καθώς από μικρή υπέφερα από συχνές πυώδεις αμυγδαλίτιδες. Λίγους μήνες μετά την 
επέμβαση ο ωτορινολαρυγγολόγος μου πρότεινε να κάνω μια ακτινογραφία εγκεφάλου. Ίσως 
υποπτευόταν ιγμορίτιδα. Συνομιλώντας με τη μητέρα μου της ανέφερε πως πρέπει να πάρω 
κορτιζόνη. Η μητέρα μου τότε σκέφτηκε «μικρό παιδί να πάρει κορτιζόνη!» -τότε ήμουν 16-17 
ετών. Την επόμενη χρονιά και αφού τελείωσα πήρα δύο σημαντικές αποφάσεις. Να χάσω κά-
νοντας δίαιτα κάποια περιττά κιλά και να σπουδάσω στην Αγγλία βιολογία (μοριακή) όνειρο 
που είχα από την 1η Γυμνασίου. Η συγκεκριμένη περίοδος ήταν από τις ωραιότερες της ζωής 
μου. Ένιωθα πιο ανάλαφρη μελετούσα τα μαθήματά μου και προγραμμάτιζα τη ζωή μου στο 
Essex καθώς εκεί βρίσκονταν ήδη ο ξάδελφός μου και ένας συμμαθητής μου. Στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας ήταν και η επίσκεψή μου στον οδοντίατρο. Ήταν λίγες μέρες προ των εορτών 
των Χριστουγέννων. Για να γίνουν οι οδοντικές διεργασίες έπρεπε να γίνει «στελεχιαία ένεση».
Αυτό ήταν το έναυσμα!! Μετά από αφόρητους πόνου για δύο μέρες επέστρεψα στην τάξη μου. 
Ένιωθα πως δεν έβλεπα καλά. Η όρασή μου ήταν θολή. Το έλεγα στους γονείς μου και αποκρί-
νονταν: «κάνε λίγο υπομονή θα περάσει!!» Όταν από το τελευταίο έφτασα πρώτο θρανίο πείστη-
καν να πάμε στον οφθαλμίατρο. Πάλι όλα καλά!! 10 στα 10 οπτική οξύτητα, ανάγνωση όλων των 
Ishihara Plates Test!! Επιστρέψαμε σπίτι. Μόλις τις δύο επόμενες μέρες περπατούσα και λόγο 
απώλειας όρασης «χτύπαγα στις πόρτες», καθώς δεν μπορούσα να υπολογίσω τις αποστάσεις. 
Ξαναπήγαμε στον ίδιο οφθαλμίατρο, διάγνωση: Μέτρηση δαχτύλων στο ένα μέτρο!! Πρότεινε 
στους γονείς μου να εξεταστώ άμεσα από νευρολόγο. Η συνέχεια θα είναι μία ακόμα αφήγηση!

Σχόλια των συγγραφέων:
Στο παραπάνω αφήγημα, διαφαίνονται πολλές «μικρότερες» ιστορίες. Το πρώτο στοιχείο 

αφορά τις υπηρεσίες ΠΦΥ που λαμβάνει η ασθενής ή, μάλλον, την απουσία συντονισμένων υπη-
ρεσιών. Για παράδειγμα, η απουσία οικογενειακού ιατρού, που να ξέρει την ασθενή από παιδί, να 
έχει χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με την ίδια και με όλη την οικογένεια, να ξέρει πότε να δράσει με 
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ταχύτητα με παραπεμπτικό ή περαιτέρω εξετάσεις ή ακόμα και συστηματική παρακολούθηση 
για ένα ή περισσότερα προβλήματα σε εξέλιξη είναι εμφανής. Τα περισσότερα από τα αρχικά 
συμπτώματα που εμφάνιζε η ασθενής δεν εξετάστηκαν στο σύνολό τους, αλλά αποσπασματικά, 
ενώ βλέπουμε ότι στην ασθενή προτάθηκε η συνταγογράφηση κορτιζόνης χωρίς ουσιαστικά 
να συμμετέχει όχι απλώς στην απόφαση, αλλά χωρίς –μέχρι σήμερα- να γνωρίζει σε ποιο εύρη-
μα βασίστηκε η εν λόγω συνταγογραφική πρόταση. Πολλαπλές έρευνες δείχνουν ότι ένα από 
τα σημαντικότερα αίτια καθυστερημένης διάγνωσης –έναντι της έγκαιρης διάγνωσης- είναι η 
έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ επαγγελματιών δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας και ο νόμος της αντίστροφης φροντίδας (inverse care law), δηλ., η αναντιστοιχία μεταξύ 
των ιατρικών αναγκών του ασθενή και των παροχών φροντίδας υγείας. Λύσεις που φαίνεται να 
είναι η πλέον αποτελεσματικές περιλαμβάνουν, καταρχάς, μία εξαιρετικά συστηματική και πλή-
ρη μέθοδο επικοινωνίας κάθε αποτελέσματος που αποκλίνει του φυσιολογικού ή αναμενόμε-
νου στο ασθενή, απευθείας τηλεφωνικές γραμμές άμεσης επικοινωνίας για γενικούς γιατρούς 
να συζητήσουν προβλήματα των ασθενών τους με ειδικούς, αλλά και καλύτερη εκπαίδευση κλι-
νικών στην ΠΦΥ σε συγκεκριμένα θέματα που αναδεικνύονται στο επίπεδο δημόσιας υγείας ή 
ειδικών πληθυσμών. Μια προτεραιότητα που επισημαίνεται συστηματικά και από κάθε έρευνα 
είναι η ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών. 
 - Tudor Car L, Papachristou N, Bull A, Majeed A, Gallagher J, El-Khatib M, Aylin P, Rudan I, Atun R, Car J, Vin-

cent C. Clinician-identified problems and solutions for delayed diagnosis in primary care: a PRIORITIZE 
study. BMC Fam Pract. 2016 Sep 9;17:131. doi: 10.1186/s12875-016-0530-z.

Μοντέλο φροντίδας και επικοινωνίας που μπορεί να βοηθήσουν στη βελτίωση της επικοι-
νωνίας και κατ’ επέκταση της σχέσης, αυξάνοντας τις πιθανότητες έγκαιρης διάγνωσης, καλύ-
τερων εμπειριών και, εν τέλει, ουσιαστικά καλύτερων εκβάσεων αποτελεί αυτό της από κοινού 
λήψης απόφασης (shared decision making). Στον πυρήνα του έχουμε την αποδοχή ότι ο αυτο-
προσδιορισμός –δεν αμφισβητούμε την εμπειρία και το βίωμα του ασθενή όπως εκφράζεται- 
αποτελεί επιθυμητό στόχο και ότι ο επαγγελματίας υγείας χρειάζεται να βοηθήσει τον ασθενή 
να πετύχει στην ολοκλήρωση αυτού του στόχου, όπου και στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ασθενής / το άτομο εγκαταλείπεται στην τύχη του, αλλά ότι σεβόμαστε 
την αυτονομία του ατόμου και στηρίζουμε την καλή επικοινωνία με το άτομο. (Elwyn et al. 2012) 
Σημαντική έκφραση του στόχου αυτού έχουμε στην ενημερωμένη συγκατάθεση ως προς την 
επιλογή θεραπείας ή άλλων βημάτων που να σέβεται τις προτιμήσεις και το αξιακό σύστημα 
του ασθενή, στο πλαίσιο του θεμιτού, του νόμιμου και που να ξεπερνά την απλή παροχή πλη-
ροφοριών. (King et al, 2006).
 - Elwyn G, et al. Shared Decision Making: A Model for Clinical Practice. Journal of General Internal Medi-

cine. 2012;27(10):1361-1367. doi:10.1007/s11606-012-2077-6.
 - King J, Moulton B. Rethinking Informed Consent: The Case for Shared Medical Decision-Making. Am J 

Law Med. 2006;32(4):429–501

Περαιτέρω, βλέπουμε άλλα προβλήματα, όπως αυτό του βάρους ή του παθητικού καπνί-
σματος, που δεν έχει θεωρηθεί ότι χρήζουν παρέμβασης, αν και, η χρονική περίοδος στην οποία 
αναφέρεται η ασθενής είναι η δεκαετία του ’90, ενώ οι συντονισμένες εκστρατείες κατά του κα-
πνίσματος είχαν προηγηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο κατά δυο δεκαετίες. Συνεπώς, ένα δεύτερo 
αφήγημα αφορά ένα αφήγημα, ουσιαστικά, δημόσιας υγείας στην χώρα μας, καθώς η παχυσαρ-
κία και το κάπνισμα αποτελούν δυο από τους βασικότερους παράγοντες νοσηρότητας και θνη-
σιμότητας. Για την ουσιαστική ενημέρωση και αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων για την ευρύτερη 
δημόσια υγεία και την υγεία του ατόμου απαιτούνται συστηματικές και οργανωμένες παρεμ-
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βάσεις που να μεγιστοποιούν τη χρήση πόρων σε επίπεδο σχολικής εκπαίδευσης, κοινότητας, 
δήμου ή ευρύτερα τοπικού χωρίς να επιβαρύνουν τη φροντίδα από ιατρούς ή νοσηλευτές σε 
επίπεδο ΠΦΥ. Με άλλα λόγια, η προαγωγή της υγείας θα πρέπει να αποτελεί μέριμνα της πολι-
τείας που να εντοπίζει και να απομακρύνει επιβλαβείς παράγοντες. Περαιτέρω, τα αφηγήματα 
ασθενών – φροντιστών, αλλά και επαγγελματιών υγείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
ανάδειξη θεμάτων και προτεραιοτήτων σε τοπικό και, κατ’ επέκταση εθνικό επίπεδο.
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αΦήγήσή 8η

«Αναζητώντας τη διάγνωση» 
«Την επόμενη κιόλας μέρα βρεθήκαμε στην εφημερία της νευρολογικής κεντρικού νοσο-

κομείου των Αθηνών. Ήταν χειμώνας και θυμάμαι τον εαυτό μου να στέκεται κουκουλωμένη 
με το παλτό μου με πλάτη τον τοίχο. Το αριστερό μου μάτι είχε«πέσει», ανέμενα καρτερικά τους 
γιατρούς για ώρες. Όταν ήρθε ή σειρά μου όλα έγιναν γρήγορα, περιέγραψα το περιστατικό η 
γιατρός με εξέτασε, δε θυμάμαι λεπτομέρειες. Το μόνο που θυμάμαι είναι τα λόγια της «Με τι 
ασχολείστε; «Παρακολουθώ προπαρασκευαστικά μαθήματά για σπουδές στην Αγγλία» Η απά-
ντηση της: «Πρώτα κοιτάμε την υγεία μας και μετά τις σπουδές» Άνοιξε τη γη κάτω από τα πόδια 
μου!! Το μόνο που ήθελα ήταν να φύγω από κει!! Οι γονείς μου ολοκλήρωσαν τη συζήτηση μαζί 
της. Τις επόμενες μέρες ξεκίνησε ένας κύκλος εξετάσεων. Αξονική εγκεφάλου, (προφανώς για 
να αποκλειστεί ο καλπάζον καρκίνος εγκεφάλου που ήμουν σίγουρη πως είχα), αιματολογικές, 
μαγνητική και εύρεση και άλλου γιατρού για δεύτερη γνώμη. Δεν έμεινα στο νοσοκομείο για νο-
σηλεία αλλά έκανα ορούς κορτιζόνης κατ’ οίκον. Ένας αδελφικός φίλος του πατέρα μου νευρο-
λόγος- ψυχίατρος ανέλαβε τα διαδικαστικά. Αυτό που γνώριζα είναι πως έχω μία φλεγμονή στα 
μάτια-οπτική νευρίτιδα που θα περάσει-Ακόμα δεν ξέρω αν είχαν πει κάτι τότε στους γονείς μου 
για ΣΚΠ ή υποψία αυτής. Μετά τους ορούς η θεραπεία «έσβησε» με χάπια. Αν και έτρωγα ανάλα-
τα άρχισε το πρήξιμο!! Η πρώτη μου έξοδος μετά τους όρους ήταν στο πλησιέστερο φαρμακείο 
για συνταγή μου, τότε άρχισα να υποπτεύομαι πως κάτι πιο δύσκολο συνέβαινε, όταν ο πατέρας 
που με συνόδευε αγκαλιάζοντάς με μου λέει θλιμμένα «και να μη σπουδάσεις δε με νοιάζει αρ-
κεί εσύ να ’σαι καλά!!» «ωχ -είπα μέσα μου- για να το πει αυτό ο μπαμπάς που πίστευε σε μένα 
τις δυνατότητες και τις ικανότητες μου τα πράγματα δεν είναι εύκολα!!». Αφού επισκεφτήκαμε 
και ένα γνωστό κατά τα άλλα γιατρό δεν τον ήθελα γιατί μ’ έκανε να νιώσω σα πειραματόζωο!! 
Ευτυχώς ο τρίτος ήταν ο καλύτερος –ακόμα και σήμερα παραμένει ο γιατρός μου-διέκρινε την 
αγάπη μου για τη βιολογία και μου εκμυστηρεύτηκε πως είχε και αυτός σπουδάσει βιολογία 
πέραν της ιατρικής. Κάναμε συζητήσεις πέραν των εξετάσεών μου, για τη ζωή στο εξωτερικό, 
μιας που αυτός είχε σπουδάσει στην Αμερική. Μου έδινε συμβουλές για τη διατροφή (άναλος 
και άγλυκος) ακόμα και για την επερχόμενη τριχοφυΐα λόγω της κορτιζόνης και πώς να δράσω. 
Η πρώτη μου έξοδος μετά τους όρους ήταν στο πλησιέστερο φαρμακείο για τη συνταγή μου. Σε 
διάστημα δύο μηνών πριν καλά καλά επανέλθει ή όρασης μου στο αριστερό μάτι άρχισα να έχω 
θάμβος όρασης και στο δεξί!! Η ιστορία επαναλήφθηκε, μαγνητική ορούς πάλι στο σπίτι. Αυτή 
τη φορά ήρθε και νοσηλεύτρια μιας που οι φλέβες μου δεν ήταν «εύκολες» έφταναν σε σημείο 
να με τρυπήσουν πολλές φορές. Εγώ υπέμενα καρτερικά παροτρύνοντας τους να δοκιμάσουν 
και στα πόδια. Ο πολυαγαπημένος μου κος Παύλος είπε «δεν αντέχω άλλο να την τρυπάμε πάω 
για τσιγάρο». Τότε ένας ακόμα φίλος συ-στρατεύτηκε εξαιρετικός αγγειοχειρουργός. Ερχόταν 
στο δωμάτιο και έπαιζε μαζί μου. Έκανε πως ζαλίζεται και έπεφτε στο κρεβάτι. Έκλεινε τα μάτια 
και έβρισκε στα τυφλά τη φλέβα, έπαιζε με τον ορό ανεβάζοντας τον πάνω / κάτω για να βλέ-
πω το αίμα να βγαίνει και να μπαίνει στο σωλήνα του ορού! Τα άνωθεν επαναλήφθηκαν και για 
τρίτη φορά στο επόμενο δίμηνο. Μετά την τρίτη μαγνητική γύρισα στην αγκαλιά της μητέρας 



31

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

μου κλαίγοντας!! «Πάλι τα ίδια» της λέω. Πλέον το σώμα άρχισε να αποκτά ραγάδες, κιλά, τρι-
χοφυΐα και άσχημη πλέον ψυχολογία».

Σχόλια των συγγραφέων:
H αφήγηση αυτή μας οδηγεί σε αναφορές σε θέματα επικοινωνίας γενικά αλλά και ειδικά όσον 

αφορά την ανακοίνωση των «άσχημων» νέων για τον ασθενή. Θα πρέπει οι γιατροί να λένε την 
αλήθεια; είναι ο τίτλος ενός εξαιρετικού άρθρου του Καθηγητή James Drane (http://www.uchile.
cl/portal/investigacion/centro-interdisciplinario-de-estudios-en-bioetica/publicaciones/76983/
honesty-in-medicine-should-doctors-tell-the-truth). Ένα από τα πολλά σύνθετα θέματα που 
θα πρέπει να διδαχθούν όχι μόνο οι γιατροί αλλά και όλοι οι επαγγελματίες υγείας. Ο Καθηγη-
τής Drane καταλήγει στο άρθρο του, ναι να λέμε την αλήθεια στον ασθενή αλλά όχι μέσω μιας 
‘επίπεδης’ και χωρίς ενσυναίσθηση επικοινωνία. Η κοινωνία αυτή της αλήθειας θα πρέπει να 
συνοδεύεται από επιχειρήματα που κάνουν ανθρώπινη την κλινική απόφαση των επαγγελμα-
τιών υγείας στο τι θα πούμε, πως, πότε και πόση πληροφορία θα μεταδώσουν. Η εκπαίδευση 
των επαγγελματιών υγείας θα πρέπει ακόμη ανάμεσα σε άλλα να περιλαμβάνει τεχνικές ενθάρ-
ρυνσης και παρότρυνσης για αλλαγή της συμπεριφοράς και προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
Την τέχνη αυτή του διαλόγου μεταξύ επαγγελματία υγείας και ασθενούς είναι γνωστή και ως 
«motivational interviewing» Θεμελιωτές αυτής της προσέγγισης (William Miller and Stephen 
Rollnick) ορίζουν την «κινητοποιό συνέντευξη» ως ύφος συνεργατικής συνομιλίας για την προ-
ώθηση της κινητοποίησης του ατόμου και της δέσμευσης του για αλλαγή (2013). Μια άλλη μορ-
φή τέχνης για την προσέγγιση διδασκαλιών των Σχολών Υγείας ακούει στο όνομα της narrative 
medicine (αφηγηματική ιατρική). Σύμφωνα με τη Rita Charon, μια από τους πρώτους που τη 
δίδαξαν η αφηγηματική ιατρική ‘είναι η ιατρική που ασκείται μέσω της αφηγηματικής επιδεξι-
ότητας που αναγνωρίζεται, γίνεται αποδεκτή, ερμηνεύεται και κινητοποιείται μέσα από εξιστο-
ρήσεις της αρρώστιας’ (JAMA 2009). 
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αΦήγήσή 9η

«Ζώντας με μια χρόνια ασθένεια» 
Τι ακριβώς όμως συνέβαινε εκείνο το διάστημα στην οικογένεια μου. Φιλοξενούσαμε τότε 

την άρρωστη αδελφή της γιαγιάς μου που υπεραγαπούσα, ο πόνος και οι παρενέργειες από τη 
κορτιζόνη με έκαναν απόμακρη και κακότροπη. Αν και πονούσα και ζαλιζόμουν σηκωνόμουν 
από το κρεβάτι για να πάω μέχρι τη κουζίνα ώστε να τους δείξω πως είμαι καλύτερα. Στην επι-
στροφή περνούσα τρικλίζοντας μπροστά από το δωμάτιο της γιαγιάς χωρίς να τη χαιρετίσω, 
για να μη καταλάβει ότι πονούσα, ξάπλωνα στο κρεβάτι μου και προσπαθούσα να κοιμηθώ 
για να μη νιώθω τους έντονους πόνους στα γόνατα μου. Τα αδέλφια μου δύο και τέσσερα χρό-
νια μικρότερα μου έκαναν κάτι μοναδικό. Δεν άλλαξαν τη συμπεριφορά τους απέναντί μου. Το 
ίδιο έκαναν και όλοι οι φίλοι και συγγενείς. Ερχόντουσαν για να επισκεφτούν τόσο έμενα όσο 
και να στηρίξουν τους γονείς μου. Ένα από τα μεγαλύτερα στηρίγματα ήταν ο τότε φίλος μου 
και μετά σύζυγος μου Κώστας. Το διάστημα που «χτύπαγα» στις πόρτες και περπατούσα με την 
«πάπια» με κρατούσε και μου λέγε «στράτα στρατούλα» και προχωρούσαμε. Το χιούμορ και το 
γέλιο πάντα ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του χαρακτήρα μου, όταν πρωτοπαρουσίασα το πρό-
βλημα στους φίλους μου είπα «επειδή είμαι πολύ έξυπνη και έχω πολύ μυαλό καίω λίγο για να 
ισορροπήσω» και αυτοί γελούσαν. Όταν λοιπόν τίποτα δε μένει κρυφό, οι διπλανοί σου σε στη-
ρίζουν όσο εκείνοι μπορούν. Δεν είχα την απαίτηση να με «νταντεύουν» και στενοχωριόμουν 
όταν τους έφερνα σε δύσκολη θέση. Θυμάμαι όταν είχα διπλωπία και μάλλον τα μάτια μου «έφευ-
γαν» με κοιτούσαν με οίκτο. Ήταν ότι χειρότερο για μένα, τότε απλά έλεγα συγγνώμη και απο-
συρόμουν στο δωμάτιο μου!! Είναι πιο δύσκολο για τους οικείους μας παρά για μας τους ασθε-
νείς να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις που εμείς βιώνουμε. Δεν πονάμε πάντα σωματικά όσο 
αυτοί νομίζουν!! Πολλές φορές ο ψυχικός μας πόνος είναι πιο έντονος από το σωματικό! Ειδικά 
στους νέους ασθενείς τα αισθήματα είναι πολλά και μπερδεμένα. Τι κακό έκανα; Τι λάθος; Γιατί 
σε μένα;. ... [Το ίδιο σκέφτονται και οι γονείς. Ευτυχώς για μένα τα πράγματα ήταν εύκολα. Ως 
υποψήφιος βιολόγος γνώριζα για τη φυσική επιλογή! Δεν έχουν όλοι οι οργανισμοί τη δυνατό-
τητα να επιβιώνουν. Κάποιοι ασθενούν και είναι ευάλωτοι και άλλοι πεθαίνουν. Ακόμα και από 
πνευματικής πλευράς ο Κύριος Δοκιμάζει τους Πιστούς. Ποτέ δε σκέφτηκα και δεν είπα «Θεέ 
μου, γιατί το έπαθα;» Μεγαλώνοντας σκέφτηκα, καλύτερα που αρρώστησα μικρή γιατί τώρα η 
νόσος μου έγινε δεύτερη φύσις, πώς θα μπορούσα να ανταπεξέλθω σε όλα αυτά σε μεγαλύτερη 
ηλικία; Βεβαία, για να είμαι ειλικρινής έχω στεναχωρηθεί και για πράγματα που δεν μπορώ να 
κάνω και έκανα παλαιότερα. Να περπατάω μεγάλες αποστάσεις να χορεύω, να φοράω τακού-
νια, να κάνω μπάνιο χωρίς να κρατιέμαι και να δουλεύω χωρίς να κουράζομαι!! Περισσότερο, 
όμως, δε νοιώθω διαφορετική, λίγες φορές μόνο κουρασμένη. Μάλλον και αυτός είναι ο λόγος 
που οι άλλοι δε μου συμπεριφέρονται ως διαφορετική, πολλές φορές απλά όταν δυσκολεύομαι 
στη βάδιση μου λένε και μένα με πονά η μέση μου. 

Σχόλια των συγγραφέων:
Εδώ είναι σημαντική η αναφορά στην αναζήτηση των family dynamics και της προσέγγι-

σης psychodynamics.
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Οι τρόποι που επηρεάζεται η καθημερινότητα του ασθενή και της οικογένειάς του είναι πολ-
λοί. Η ρουτίνα αλλάζει, καθώς η θεραπεία του ασθενή και η περαιτέρω φροντίδα του μπαίνει 
στο επίκεντρο της ζωής όλης της οικογένειας. Είναι σημαντικό να προετοιμαστεί οι οικογένεια, 
καθώς κάθε μέλος ενδέχεται να πρέπει να είναι πιο ευέλικτο, να δίνει περισσότερο προσωπικό 
χρόνο, να αλλάξει συνήθειες ή ακόμα και εργασία. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αντιλαμ-
βάνονται ότι δεν παρέχουν φροντίδα υγείας στον ασθενή, αλλά σε όλη την οικογένεια.
 - Chambers HG, Chambers JA. Effects of caregiving on the families of children and adults with disabilities. 

Phys Med Rehabil Clin N Am. 2015 Feb;26(1):1-19. doi: 10.1016/j.pmr.2014.09.004.

Η δυναμική όλης της οικογένειας επηρεάζεται καθώς τα μέλη επωμίζονται διαφορετικές ευ-
θύνες ή μοιράζονται τη φροντίδα. Ο επιμελής καταμερισμός βοηθά να αποφευχθεί η εξάντλησή 
ενός μέλους, συνεισφέρει σε συλλογικό αίσθημα σύμπνοια και στην ουσιαστικότερα αποτελε-
σματική φροντίδα του πάσχοντα. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι αλλαγές κατά την έναρξη-διά-
γνωση της νόσου, η αντιμετώπιση των αλλαγών για αυτούς που αναλάβουν τον κύριο ρόλο 
φροντιστή και η ύπαρξη παρεμβάσεων που να βελτιώνουν τη δυναμική μέσα στην οικογένεια.
 - Caqueo-Urízar A, Rus-Calafell M, Craig TK, Irarrazaval M, Urzúa A, Boyer L, Williams DR. Schizophrenia: 

Impact on Family Dynamics. Curr Psychiatry Rep. 2017 Jan;19(1):2. doi: 10.1007/s11920-017-0756-z.

Στο πλαίσιο ψυχικών, αλλά και άλλων, νοσημάτων σημαντική παραμένει η επαφή της οικο-
γένειας με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και τον ιστό, το στίγμα που μπορεί να υπάρχει, την 
ενδεχόμενη απομόνωση που μπορεί να βιώνουν για διάφορους λόγους και την έλλειψη κατάλ-
ληλων δομών υποστήριξης.

Τα μέλη της οικογένειας μπορεί αν αισθανθούν ισχυρά συναισθήματα όπως τύψεις, θυμό ή 
φόβο, φυσιολογικές αποκρίσεις στο άγχος που βιώνουν, ενώ το χρονίως πάσχον άτομο αναζη-
τά τρόπους να λειτουργήσει όσο πιο ανεξάρτητα μπορεί, πέραν από τους τυχόν περιορισμούς 
που θέτει η νόσος του. Τόσο ο ασθενής όσο και η οικογένειά του επιχειρούν να ζήσουν μια όσο 
το δυνατόν περισσότερο «φυσιολογική ζωή», όπως αυτό εκφράζεται και από την κατακλείδα 
του αφηγήματος και, συνεπώς, στόχος των επαγγελματιών και των υπηρεσιών υγείας είναι να 
θέτει τις προτιμήσεις και τις ανάγκες αυτές στο επίκεντρο του συστήματος υγείας, εξετάζοντας 
το σύνολο των συμπτωμάτων στον ασθενή και την οικογένεια –για παράδειγμα, συχνό φαινό-
μενο αποτελούν οι διαταραχές ύπνου σε παιδιά με κινητικές αναπηρίες, αλλά και τους γονείς 
και φροντιστές τους, ενώ τα αδέρφια φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερο.
 - Wright M, Tancredi A, Yundt B, Larin HM. Sleep issues in children with physical disabilities and their fam-

ilies. Phys Occup Ther Pediatr. 2006;26(3):55-72.
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AΦήγήσή 10η

«Θέτοντας τη διάγνωση»
«Από το δημοτικό ήμουν ένα εύσωμο κορίτσι. Τα παραπανίσια κιλά μου δε με εμπόδιζαν να 

συμμετάσχω με απόλυτη επιτυχία σε γυμναστικές δραστηριότητες και ομαδικά παιχνίδια. Η οι-
κογένεια ιδίως οι γιαγιάδες δε με εμπόδιζαν ούτε περιόριζαν το φαγητό μου. Πάντα άκουγα το 
κλασσικό «είναι παιδί, παίρνει ύψος» τα ύψος το πήρα, πήρα όμως και πολλά κιλά στην κοιλιά!! 
Ένα ακόμα αρνητικό ήταν το επιβαρυμένο περιβάλλον εξαιτίας καπνού, και παθητικού καπνί-
σματος. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ενημέρωση, πρόγνωση για τα δεινά που μπορεί να προ-
κληθούν από το κάπνισμα, πόσο μάλλον το παθητικό!

Όσο πέρναγαν τα χρόνια τόσο ένιωθα μεγαλύτερη σωματική κόπωση. Αν και επιμελής και 
πολύ καλή έως άριστη μαθήτρια στο γυμνάσιο οι επιδόσεις μου μειώνονταν. Στο τέλος του γυ-
μνασίου άρχισαν να κουράζονται παραπάνω τα μάτια μου. Η επίσκεψη στον οφθαλμίατρο δεν 
αποκάλυψε κάποιο πρόβλημα, δεν είχα μυωπία ή οτιδήποτε άλλο στο παρελθόν. Το μόνο που 
παρατήρησε ο γιατρός ήταν απόκλιση-ανεπάρκεια συγκλίσεως και μου πρότεινε κάποιες ασκή-
σεις με το μολύβι.

Στο Λύκειο άρχισαν και οι πονοκέφαλοι. Συχνοί και ενοχλητικοί. Ειδικότερα στη Δευτέρα Λυ-
κείου. Τότε ήταν που έκανα και την αμυγδαλεκτομή, καθώς από μικρή υπέφερα από συχνές πυώ-
δεις αμυγδαλίτιδες. Λίγους μήνες μετά την επέμβαση ο ωτορινολαρυγγολόγος μου πρότεινε να 
κάνω μια ακτινογραφία εγκεφάλου. Ίσως υποπτευόταν ιγμορίτιδα. Συνομιλώντας με τη μητέρα 
μου της ανέφερε πως πρέπει να πάρω κορτιζόνη. Η μητέρα μου τότε σκέφτηκε «μικρό παιδί να 
πάρει κορτιζόνη!» -τότε ήμουν 16-17 ετών. Την επόμενη χρονιά και αφού τελείωσα πήρα δύο 
σημαντικές αποφάσεις. Να χάσω κάνοντας δίαιτα κάποια περιττά κιλά και να σπουδάσω στην 
Αγγλία βιολογία (μοριακή), όνειρο που είχα από την 1η Γυμνασίου.

Η συγκεκριμένη περίοδος ήταν από τις ωραιότερες της ζωής μου. Ένιωθα πιο ανάλαφρη 
μελετούσα τα μαθήματα μου και προγραμμάτιζα τη ζωή μου στο Essex καθώς εκεί βρίσκονταν 
είδη ο ξάδελφος μου και ένας συμμαθητής μου. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας ήταν και η επί-
σκεψή μου στον οδοντίατρο. Ήταν λίγες μέρες προ των εορτών των Χριστουγέννων. Για να γί-
νουν οι οδοντικές διεργασίες έπρεπε να γίνει «στελεχιαία ένεση».

Αυτό ήταν το έναυσμα!! Μετά από αφόρητους πόνου για δύο μέρες επέστρεψα στη τάξη 
μου. Ένιωθα πως δεν έβλεπα καλά. Η όρασης μου ήταν θολή. Το έλεγα στους γονείς μου και απο-
κρίνονταν, «κάνε λίγο υπομονή θα περάσει!!» Όταν από το τελευταίο έφτασα πρώτο θρανίο πεί-
στηκαν να πάμε στον οφθαλμίατρο. Πάλι όλα καλά!! 10 στα 10 οπτική οξύτητα, ανάγνωση όλων 
των Ishihara Plates Test!! Επιστέψαμε σπίτι. Μόλις τις δύο επόμενες μέρες περπατούσα και λόγο 
απώλειας όρασης «χτύπαγα στις πόρτες» καθώς δε μπορούσα να υπολογίσω τις αποστάσεις. 
Ξαναπήγαμε στον ίδιο οφθαλμίατρο, διάγνωση: Μέτρηση δαχτύλων στο ένα μέτρο!! Πρότεινε 
στους γονείς μου να εξεταστώ άμεσα από νευρολόγο».

Σχόλια των συγγραφέων
Η «βεβαιότητα» στην ιατρική που συχνά οδηγεί σε γρήγορες και βιαστικές διαγνώσεις δυ-
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στυχώς συνοδεύει την καθημερινή πρακτική στη χώρα μας και όχι μόνο και ανάμεσα στις διά-
φορες αιτίες που μπορούν να ερμηνεύσουν αυτή την πραγματικότητα στη χώρα μας είναι και 
το έλλειμα στην προπτυχιακή εκπαίδευση σε θέματα επικοινωνίας αλλά και από κοινού λήψης 
της κλινικής απόφασης με τη συμμετοχή του ασθενούς που έχουμε αναφερθεί και σε προηγού-
μενες αφηγήσεις. Έτσι δε συναντάμε ούτε και στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
τον πιθανολογικό στοχασμό που πρέπει να συνοδεύει την προσέγγιση στον ασθενή και τη λήψη 
της κλινικής απόφασης, καθώς και τη συνέχεια στην παρακολούθηση που θα πρέπει να συνο-
δεύει την πρώτη επαφή/ επεισόδιο φροντίδας. Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω, οι 
αναγνώστες προσκαλούνται να μελετήσουν ένα εξαιρετικό άρθρο σύνταξης του BMJ με τίτλο 
«Paternalism or Partnership» (Coulter, 1999). Στη χώρα μας ,18 χρόνια μετά τη δημοσίευση του 
άρθρου αυτού, το άρθρο είναι ακόμα επίκαιρο.
 - Coulter A. Paternalism or partnership? Patients have grown up-and there’s no going back. BMJ. 1999 Sep 

18;319(7212):719-20.
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«Μετά τη διάγνωση»
«Την επόμενη κιόλας μέρα βρεθήκαμε στην εφημερία της νευρολογικής κεντρικού νοσοκο-

μείου των Αθηνών. Ήταν χειμώνας και θυμάμαι τον εαυτό μου να στέκεται κουκουλωμένη με το 
παλτό μου με πλάτη τον τοίχο. Το αριστερό μου μάτι είχε «πέσει» ανέμενα καρτερικά τους γιατρούς 
για ώρες.. Όταν ήρθε ή σειρά μου όλα έγιναν γρήγορα, περιέγραψα το περιστατικό η γιατρός με 
εξέτασε, δε θυμάμαι λεπτομέρειες. Το μόνο που θυμάμαι είναι τα λόγια της «Με τι ασχολείστε;» 
«Παρακολουθώ προπαρασκευάστηκα μαθήματα για σπουδές στην Αγγλία» Η απάντησή της 
«Πρώτα κοιτάμε την υγεία μας και μετά τις σπουδές» Άνοιξε η γη κάτω από τα πόδια μου!! 
Το μόνο που ήθελα ήταν να φύγω από κει!! Οι γονείς μου ολοκλήρωσαν τη συζήτηση μαζί της.

Τις επόμενες μέρες ξεκίνησε ένας κύκλος εξετάσεων. Αξονική εγκεφάλου (προφανώς για να 
αποκλειστεί ο καλπάζουν καρκίνος εγκεφάλου που ήμουν σίγουρη πως είχα) αιματολογικές, μα-
γνητική και εύρεση και άλλου γιατρού για δεύτερη γνώμη.

Δεν έμεινα στο νοσοκομείο για νοσηλεία αλλά έκανα ορούς κορτιζόνης κατ οίκον. Ένας αδελ-
φικός φίλος του πατέρα μου νευρολόγος- ψυχίατρος ανέλαβε τα διαδικαστικά. Αυτό που γνώ-
ριζα είναι πως έχω μία φλεγμονή στα μάτια- οπτική νευρίτιδα που θα περάσει-Ακόμα δε ξέρω 
αν είχαν πει κάτι τότε στους γονείς μου για ΣΚΠ ή υποψία αυτής. Μετά τους ορούς η θεραπεία 
¨έσβησε¨ με χάπια. Αν και έτρωγα ανάλατα άρχισε το πρήξιμο!! Η πρώτη μου έξοδος μετά τους 
όρους ήταν στο πλησιέστερο φαρμακείο για συνταγή μου, τότε άρχισα να υποπτεύομαι πως 
κάτι πιο δύσκολο συνέβαινε, όταν ο πατέρας που με συνόδευε αγκαλιάζοντάς με μου λέει θλιμ-
μένα «και να μη σπουδάσεις δε με νοιάζει αρκεί εσύ να ’σαι καλά!!» «ωχ -είπα μέσα μου- για να 
το πει αυτό ο μπαμπάς που πίστευε σε μένα τις δυνατότητες και τις ικανότητες μου τα πράγμα-
τα δεν είναι εύκολα!!».

Αφού επισκεφτήκαμε και ένα γνωστό κατά τα άλλα γιατρό δε τον ήθελα γιατί μ έκανε να 
νιώσω σα πειραματόζωο!! Ευτυχώς ο τρίτος ήταν ο καλύτερος –ακόμα και σήμερα παραμένει 
ο γιατρός μου-διέκρινε την αγάπη μου για τη βιολογία και μου εκμυστηρεύτηκε πως είχε και 
αυτός σπουδάσει βιολογία πέραν της ιατρικής. Κάναμε συζητήσεις πέραν της εξετάσεις μου, 
για τη ζωή στο εξωτερικό μιας που αυτός είχε σπουδάσει στην Αμερική. Μου έδινε συμβουλές 
για τη διατροφή (άναλος και άγλυκος) ακόμα και για την επερχόμενη τριχοφυΐα λόγω της κορ-
τιζόνης και πώς να δράσω. Η πρώτη μου έξοδος μετά τους όρους ήταν στο πλησιέστερο φαρ-
μακείο για τη συνταγή μου.

Σε διάστημα δύο μηνών πριν καλά- καλά επανέλθει ή όρασης μου στο αριστερό μάτι άρχισα 
να έχω θάμβος όρασης και στο δεξί!! Η ιστορία επαναλήφθηκε, μαγνητική ορούς πάλι στο σπί-
τι. Αυτή τη φορά ήρθε και νοσηλεύτρια μιας που οι φλέβες μου δεν ήταν «εύκολες» έφταναν σε 
σημείο να με τρυπήσουν πολλές φορές. Εγώ υπέμενα καρτερικά παροτρύνοντας τους να δοκι-
μάσουν και στα πόδια. Ο πολυαγαπημένος μου κος Παύλος είπε «δεν αντέχω άλλο να την τρυ-
πάμε πάω για τσιγάρο». Τότε ένας ακόμα φίλος συ-στρατεύτηκε εξαιρετικός αγγειοχειρουργός. 
Ερχόταν στο δωμάτιο και έπαιζε μαζί μου. Έκανε πως ζαλίζετε και έπεφτε στο κρεβάτι. Έκλεινε 
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τα μάτια και έβρισκε στα τυφλά τη φλέβα, έπαιζε με τον ορό ανεβάζοντας τον πάνω / κάτω για 
να βλέπω το αίμα να βγαίνει και να μπαίνει στο σωλήνα του ορού!

Τα άνωθεν επαναλήφθηκαν και για τρίτη φορά στο επόμενο δίμηνο. Μετά την τρίτη μαγνη-
τική γύρισα στην αγκαλιά της μητέρας μου κλαίγοντας!! «Πάλι τα ίδια» της λέω. Πλέον το σώμα 
άρχισε να αποκτά ραγάδες, το πρόσωπο πρηζόταν, κιλά, τριχοφυΐα και άσχημη πλέον ψυχολογία.»

Σχόλια συγγραφέων:
Σημαντική αφήγηση που δείχνει τη σημασία του διαλόγου ανάμεσα σε επαγγελματία υγεί-

ας και ασθενή. Ξανά δηλαδή η αναγκαιότητα εκμάθησης τεχνικών επικοινωνίας και της τέχνης 
του διαλόγου αν μπορούμε να παραφράσουμε τις τεχνικές ενθάρρυνσης και προτροπής για την 
αλλαγής της συμπεριφοράς γνωστής με τον όρο motivational interviewing που θεμελίωσαν οι 
Miller and Rollnick. Είναι φανερή η ανάγκη εκπαίδευσης στις τεχνικές επικοινωνίας, ιδιαίτερα 
στη φάση του σχεδίου για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του προβλήματος και το κλείσιμο της 
συνάντησης με τον ασθενή και συχνά το Calgary-Cambridge υπόδειγμα αποτελεί το κύριο δι-
δακτικό υπόβαθρο στη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων που δυστυχώς δε συναντούνται 
σε όλες τις Ανώτατες Σχολές. Δυστυχώς στην καθημερινή πρακτική, παραλείπεται όχι μόνο ο 
σχεδιασμός της αγωγής που θα ακολουθηθεί με τη συμμετοχή του ασθενούς αλλά και η ενη-
μέρωση του για τις παρενέργειες των φαρμάκων ή των επιπλοκών της χορηγειθήσας αγωγής.

Η ανάγκη για εκπαίδευση σε θέματα επικοινωνίας εμπλουτισμένης με τεχνικές κινητοποίη-
σης και ενδυνάμωσης του ασθενούς γίνεται ακόμα πιο επιτακτική όταν διενεργούνται παρεμ-
βατικές τεχνικές ακόμη και αυτή της αιμοληψίας όπως στην αφήγηση αυτή.
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Συνέχεια η επίδραση στην οικογένεια
«Φιλοξενούσαμε τότε την άρρωστη αδελφή της γιαγιάς μου που υπεραγαπούσα, ο πόνος 

και οι παρενέργειες από τη κορτιζόνη με έκαναν απόμακρη και κακότροπη. 

Αν και πονούσα και ζαλιζόμουν σηκωνόμουν από το κρεβάτι για να πάω μέχρι την κουζίνα, 
ώστε να τους δείξω πως είμαι καλύτερα. Στην επιστροφή περνούσα τρικλίζοντας μπροστά από το 
δωμάτιο της γιαγιάς χωρίς να τη χαιρετίσω, για να μη καταλάβει ότι πονούσα, ξάπλωνα στο κρε-
βάτι μου και προσπαθούσα να κοιμηθώ για να μη νιώθω τους έντονους πόνους στα γόνατα μου.

Τα αδέλφια μου δύο και τέσσερα χρόνια μικρότερα μου έκαναν κάτι μοναδικό. Δεν άλλαξαν 
τη συμπεριφορά τους απέναντί μου. Το ίδιο έκαναν και όλοι οι φίλοι και συγγενείς. Ερχόντουσαν 
για να επισκεφτούν τόσο έμενα όσο και να στηρίξουν τους γονείς μου. 

Ένα από τα μεγαλύτερα στηρίγματα ήταν ο τότε φίλος μου και μετά σύζυγος μου Κώστας. 
Το διάστημα που «χτύπαγα» στις πόρτες και περπατούσα σαν την «πάπια» με κρατούσε και μου 
λέγε «στράτα στρατούλα» και προχωρούσαμε. 

Το χιούμορ και το γέλιο πάντα ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του χαρακτήρα μου, όταν πρω-
τοπαρουσίασα το πρόβλημα στους φίλους μου είπα «επειδή είμαι πολύ έξυπνη έχω πολύ μυαλό 
καίω λίγο για να ισορροπήσω» αυτοί τότε γελούσαν.

Όταν λοιπόν τίποτα δε μένει κρυφό, οι διπλανοί σου σε στηρίζουν όσο εκείνοι μπορούν. Δεν 
ζητούσα να με «νταντεύουν» και στενοχωριόμουν όταν τους έφερνα σε δύσκολη θέση. 

Θυμάμαι όταν είχα διπλωπία και μάλλον τα μάτια μου «έφευγαν» με κοιτούσαν με οίκτο. 
Ήταν ότι χειρότερο για μένα, τότε απλά έλεγα συγγνώμη και αποσυρόμουν στο δωμάτιό μου!! 

Είναι πιο δύσκολο για τους οικείους μας παρά για μας τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν τις 
καταστάσεις που εμείς βιώνουμε. Δε πονάμε πάντα σωματικά όσο αυτοί νομίζουν!! Πολλές φο-
ρές ο ψυχικός μας πόνος είναι πιο έντονος από το σωματικό!

Ειδικά στους νέους ασθενείς τα αισθήματα είναι πολλά και μπερδεμένα. Τι κακό έκανα; Τι 
λάθος; Γιατί σε μένα;... Τα ίδιο σκέφτονται και οι γονείς.

Ευτυχώς για μένα τα πράγματα ήταν εύκολα. Ως υποψήφιος βιολόγος γνώριζα για τη φυ-
σική επιλογή! Δεν έχουν όλοι οι οργανισμοί τη δυνατότητα να επιβιώνουν. Κάποιο ασθενούν 
και είναι ευάλωτοι και άλλοι πεθαίνουν. Ακόμα και από πνευματικής πλευράς ο Κύριος Δοκιμά-
ζει τους Πιστούς. Ποτέ δε σκέφτηκα και δεν είπα Θεέ μου γιατί το έπαθα; Μεγαλώνοντας σκέ-
φτηκα, καλύτερα που αρρώστησα μικρή γιατί τώρα η νόσος μου έγινε δεύτερη φύσης, πώς θα 
μπορούσα να ανταπεξέλθω σε όλα αυτά σε μεγαλύτερη ηλικία; Βεβαία για να μια ειλικρινής έχω 
στεναχωρηθεί και για πράγματα που δε μπορώ να κάνω και έκανα παλαιότερα. Να περπατάω 
μεγάλες αποστάσεις να χορεύω, να φοράω τακούνια –θηλυκή πλευρά!-, να κάνω μπάνιο χωρίς 
να κρατιέμαι και να δουλεύω χωρίς να κουράζομαι!! 

Περισσότερο όμως δε νιώθω διαφορετική, λίγες φορές μόνο κουρασμένη.

Μάλλον και αυτός είναι ο λόγος που οι άλλοι δε μου συμπεριφέρονται ως διαφορετική, πολ-
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λές φορές απλά όταν δυσκολεύομαι στη βάδιση μου λένε και μένα με πονά η μέση μου». 

Σχόλια συγγραφέων:
Αναγνωρίσαμε στην παραπάνω αφήγηση την επίδραση μιας χρόνιας νόσου όχι μόνο στον 

ίδιο τον ασθενή αλλά και στην οικογένεια του. Ακόμη αναγνωρίζει το ρόλο της ενσυναίσθησης 
(empathy) που στη συγκεκριμένη αφήγηση τον ανέλαβε ο ίδιος ο ασθενής. Έτσι αντιλαμβανό-
μαστε τη σημασία της όσο και γενικά την ενδυνάμωση του ασθενούς και της οικογένειας του. 
Δυστυχώς όμως, στην προπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση η αναφορά σε τεχνικές ενδυνάμω-
σης (empowerment) των ασθενών και συμπονετικής φροντίδας (compassionate care) συχνά 
απουσιάζουν και οι νέοι γιατροί διαθέτουν λίγες δεξιότητες για να υποστηρίζουν ιδιαίτερα τα 
πρόσωπα με χρόνια νοσήματα. Ο όρος ενδυνάμωσης του ασθενούς χρησιμοποιείται όλο και 
περισσότερο στη βιβλιογραφία και σύμφωνα με ένα τελευταίο ορισμό του ΠΟΥ (2009) αυτή 
αναφέρεται σε μια διαδικασία στην οποία οι ασθενείς αντιλαμβάνονται το ρόλο τους, αποκτούν 
γνώσεις και δεξιότητες από τους παρόχους υγείας για να επιτελέσουν ένα καθήκον σε ένα περι-
βάλλον που αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες στην κοινότητα και τις πολιτιστικές διαφορές και 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του ασθενούς. Στον ορισμό της συμπόνιας (compassion), έννοια 
ευρύτερη της συμπάθειας (sympathy) και της ενσυναίσθησης (empathy), έχουμε αναφερθεί σε 
προηγούμενες αφηγήσεις. 

Η εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής στην κινητοποιό συνέντευξη (motivational interviewing), 
που αποτελεί ένα διαφορετικό στυλ διαλόγου με τον ασθενή για την αλλαγή της συμπεριφο-
ράς επίσης απουσιάζει από την προπτυχιακή εκπαίδευση. Ακόμη συχνά απουσιάσει από την 
προπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση αναφορά στο ρόλο (θετικό ή αρνητικό) της οικογένειας στην 
πορεία ενός χρόνιου νοσήματος σε ασθενείς που είναι μέλη της, καθώς και στη διαχείριση της 
πληροφορίας σχετική με τους κύκλους και τα δυναμικά της οικογένειας θα πρέπει να αναζητεί-
ται στη διαβούλευση επαγγελματία υγείας και ασθενούς, κατάλληλα ενσωματωμένης στις τε-
χνικές κινητοποίησης και ενδυνάμωσης του ασθενούς.
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αΦήγήσή 13η

Η ενημέρωση του ασθενούς και η από κοινού λήψη της απόφασης
«Η μητέρα μου, απ’ ότι έμαθα μετά από χρόνια, ήταν αυτή που επέμενε στη συζήτηση με-

ταξύ των γονέων μου και του κ. Παύλου για το αν θα πάω στην Αγγλία ή όχι. Φαντάζομαι τη συ-
ζήτηση, οι άντρες θα έλεγαν «μα το παιδί είναι άρρωστο, μα παίρνει φάρμακα, θα είναι μόνη 
της»... και η αισιόδοξη μητέρα μου «μα είναι δυνατή θα τα καταφέρει!!» Ευτυχώς επικράτησε η 
γυναικεία διαίσθηση πως μπορούσα να τα καταφέρω. 

Έφυγα λοιπόν με χάπια στην τσέπη, έκανα παρέες και ήμουν συνεπείς στις υποχρεώσεις 
μου. Το περιβάλλον ήταν πολύ φιλικό. Οι καθηγητές ήταν προσιτοί, είχαμε ακόμα και έναν tutor 
(επιμελητή) ανά 5 περίπου φοιτητές ο οποίος στην πρώτη μας συνάντηση- η οποία ξεκίνησε 
από την καφετερία της σχολής όπου μας κέρασε τσάι και κατέληξε στη βιβλιοθήκη όπου μας 
έδειξε πώς να βρίσκουμε βιβλία!!- μας είπε πως θα είναι δίπλα μας ακόμα και για συζητήσεις 
πέραν των σπουδών, οικογένεια, χρηματοδότηση, υγεία… Δεν το πιστεύαμε εμείς οι Έλληνες 
που ήμασταν αρκετοί στο τμήμα. 

Η ώρες της μελέτης μου ήταν ιδιαίτερες, το διάβασμα το οποίο κάνει ένας φοιτητής σε μία 
ώρα το έκανα εγώ σε δύο ή και παραπάνω. Τα μάτια μου δεν είχαν επανέλθει πλήρως στην αρχική 
τους κατάσταση. Τα φάρμακα τα έπαιρνα με τις χούφτες και καθώς δεν είχα την πολυτέλεια του 
χρόνου -4 ώρες το πρωί μάθημα, 1 ώρα κενό για φαγητό και άλλες τόσες εργαστήριο- έτρωγα 
στη φοιτητική εστία. Το αποτέλεσμα όπως φαντάζεστε ήταν να παίρνω κιλά και να πρήζομαι!! 
Την περίοδο των Χριστουγέννων, μία θεία μου με συνόδεψε σε έναν εξαιρετικό γιατρό στο Λον-
δίνο για να εξεταστώ. Όταν τελείωσε η εξέταση εκείνη κομψά μου λέει «περίμενέ με στον προ-
θάλαμο να κανονίσω την αμοιβή του γιατρού». Πότε δε θυμάμαι να ήμουν παρούσα σε όλες 
τις συζητήσεις που είχαν οι γιατροί με τους γονείς ή τους συγγενείς και αυτό με υποψίαζε. Αυτό 
λοιπόν που με έκαιγε περισσότερο είναι το τι ακριβώς μου συμβαίνει;! Το 1995, όπου ήμουν 
πρωτοετής, το διαδίκτυο ήταν είδη διαδεδομένο στη φοιτητική κοινότητα. Υπήρχαν αίθουσες 
υπολογιστών που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές. Έψαχνα λοιπόν για στοιχεία 
που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις απορίες μου! Οι πληροφορίες τότε ήταν ελάχιστες, συ-
γκριτικά με αυτές που υπάρχουν τώρα. Αφού ολοκλήρωσα τη χρονιά και πέρασα στο δεύτερο 
έτος μπήκα σε μια ιστοσελίδα που έριξε φως στις απορίες μου. Το ίδιο βράδυ παίρνω τηλέφωνο 
τον γιατρό μου.– «Καλησπέρα σας» του λέω «κύριε Κ., να σας ρωτήσω κάτι, πάσχω από μυϊκή 
δυστροφία;». «Όχι παιδί μου» μού λέει, «τι είναι αυτά που λες; Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) 
έχεις!». «Ευχαριστώ πολύ, Καληνύχτα σας!»

Και μόνο που το άκουσα, κατάλαβα πως είναι πολύ χειρότερο από την Οπτική Νευρίτιδα! Η 
συνέχεια. Πίσω στους υπολογιστές να μάθω τι είναι η ΣΚΠ, μετά τηλ[εφώνημα] στη μητέρα μου. 
«Καλά, είμαι τόσο άρρωστη και με αφήσατε να έρθω εδώ; Να έρθεις τώρα Αγγλία!» Την επόμε-
νη μέρα, στο πρωινό μάθημα, έγραψα στο τετράδιό μου και έδειξα στον κολλητό μου φίλο Θα-
νάση που καθόταν δίπλα μου τι συνέβη. «Το ξέρω μου» λέει! Δεν άντεξα, με πήραν τα κλάματα 
ζήτησα συγγνώμη και βγήκα έξω απ’ την αίθουσα! Όταν τελείωσε το μάθημα και εξήγησα τι 
συνέβη στον καθηγητή μίλησα με τον Θανάση. Η μητέρα μου το είχε αναφέρει στη συγκάτοι-
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κό μου στο πρώτο έτος και κολλητή μου Γεωργία, η οποία το μοιράστηκε μαζί του για να «με 
προσέχει» καθώς αυτή ήταν στη Νομική ενώ εμείς στο Βιολογικό. Τελικά όπως αποδείχτηκε είχε 
στηθεί ολόκληρο δίκτυο προστασίας μου. Συγγενείς, φίλοι, γιατροί, όλοι ήταν ενήμεροι εκτός 
από μένα! Χα, χα... τι ειρωνεία. Η μητέρα μου, αν και φοβόταν τα αεροπλάνα τελικά ταξίδεψε, 
ήρθε και κάθισε λίγες μέρες. Μεγαλύτερη ήταν η χαρά μου καθώς την περίμενα στο αεροδρό-
μιο κρατώντας μια ανθοδέσμη από λουλούδια που γνώριζα πόσο της αρέσουν παρά ο θυμός 
μου. Η συζήτησή μας δεν κράτησε πολύ ώρα και δε θυμάμαι καν το περιεχόμενό της. Μετά από 
χρόνια κατάλαβα τη δική της δυσκολία. Να ξέρει τι μου συνέβαινε και να είναι μακριά μου χωρίς 
να μπορεί να με βοηθήσει. Αυτή είχε διπλό άγχος και αγωνία από μένα.

Σχόλια συγγραφέα:
Το έλλειμμα στην εκπαίδευση τη σχετική με την ενημέρωση του/της ασθενούς με χρόνιο 

νόσημα το έχουμε πολλαπλώς αναφέρει. Είναι σημαντικό στην προπτυχιακή τους εκπαίδευ-
ση, οι φοιτητές της ιατρικής να διδάσκονται την από κοινού λήψη της απόφασης. Η από κοι-
νού λήψη απόφασης παίρνει ιδιαίτερο χαρακτήρα καθώς ο ασθενής με χρόνιο νόσημα αντιμε-
τωπίζεται θεραπευτικά από περισσότερους από έναν επαγγελματίες υγείας Ιδιαίτερα για τους 
χρονίως πάσχοντες με εξέλιξη της νόσους, όπως σε νευροεκφυλιστικά νοσήματα ή καρκίνο, η 
φροντίδα «μοιράζεται» μεταξύ των επαγγελματιών υγείας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
φροντίδας υγείας και απαιτεί μια ενιαία προσέγγιση ομάδας υγείας στο πλαίσιο της από κοινού 
λήψης απόφασης με τον ασθενή. Πρόσφατες έρευνες εστιάζουν στον προσδιορισμό των επι-
θυμιών των πασχόντων, ενώ τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στο επίκεντρο των επιθυμιών των 
ασθενών είναι η ακριβής πληροφόρηση και η καλή επικοινωνία με πρόσβαση στα προσωπικά 
τους δεδομένα. Στην περίπτωση των καρκινοπαθών, με τη νόσο αυτή να εξελίσσεται σε χρό-
νιο, πλέον, νόσημα δεδομένων των εξελιγμένων θεραπειών απαιτείται μια μεταστροφή στην 
αντιμετώπισή της νόσου και περαιτέρω εκπαίδευση στη λήψη απόφασης καθώς αυτή θα είναι 
συνεχής και όχι αποσπασματική ή «στιγμιαία» -δεν θα αφορά,δηλαδή, μία ή δυο αποφάσεις ως 
προς μια δεδομένη θεραπευτική επιλογή, αλλά ένα σύνολο αποφάσεων σε ευρύ φάσμα φρο-
ντίδας ενδο- και εξωνοσοκομειακής που επεκτείνεται σε ηθικά διλήμματα για τον ασθενή, τον 
επαγγελματία υγείας, αλλά και την οικογένεια του ασθενή.
 - Lawn S, Fallon-Ferguson J, Koczwara B. Shared care involving cancer specialists and primary care pro-

viders - What do cancer survivors want? Health Expect. 2017 May 3. doi: 10.1111/hex.12551. 

Ως προς τον ορισμό της από κοινού λήψης απόφασης, δεδομένης της πληθώρας ορισμών, 
μπορούμε να πούμε σαφώς δεν αφορά απλώς τη χρήση βοηθημάτων απόφασης για ασθενείς 
(PDAs: Patient Decision Aids), αλλά ότι πρόκειται για διεργασία κατά την οποία η κλινική ομάδα 
και οι ασθενείς δουλεύουν μαζί – «συνεργάζονται» για να:
•	 Επιλέξουν εξετάσεις, θεραπευτικές προσεγγίσεις, υπηρεσίες διαχείρισης ή στήριξης βάσει 

της υφιστάμενης κλινικής τεκμηρίωσης όπως προκύπτει από το καταγεγραμμένο σώμα 
έρευνας (περιλαμβανομένων κατευθυντήριων οδηγιών, κλινικών πρωτοκόλλων κ.λπ.) και 
τις ενημερωμένες προτιμήσεις του ασθενή

•	 Η οποία διεργασία περιλαμβάνει την παροχή τεκμηριωμένης πληροφορίας σχετικά με 
επιλογές, εκβάσεις και την αβεβαιότητα

•	 Μαζί με συμβουλευτική στήριξη λήψης απόφασης και ένα σύστημα για την καταγραφή 
και την εφαρμογή των προτιμήσεων του ασθενή.
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 - Towle A, Godolphin W: Framework for teaching and learning informed shared decision making. BMJ. 
1999, 319: 766-771.

 - Weston WW: Informed and shared decision-making: the crux of patient centred care. CMAJ. 2001, 165: 
438-440.

 - Kehl KL, Landrum MB, Arora NK, Ganz PA, van Ryn M, Mack JW, Keating NL. Association of Actual and 
Preferred Decision Roles With Patient-Reported Quality of Care: Shared Decision Making in Cancer Care. 
JAMA Oncol. 2015 Apr;1(1):50-8.

 - Elwyn G, Frosch D, Thomson R, Joseph-Williams N, Lloyd A, Kinnersley P, Cording E, Tomson D, Dodd C, 
Rollnick S, Edwards A, Barry M. Shared decision making: a model for clinical practice. J Gen Intern Med. 
2012 Oct;27(10):1361-7. 
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αΦήγήσή 14η

Αναφορά στην ευτυχία
Ακολούθησε μια περίοδος ερωτηματικών, θλίψης, απογοήτευσης, άρνησης, αδιαφορίας 

και έλλειψης ενδιαφέροντος για το διάβασμα και τα μαθήματα, μόνο τις βασικές υποχρεώσεις 
διευθετούσα. Τα κιλά δε είχαν εκτοξευτεί!! 107. 

Πλησίαζε ο καιρός της επιστροφής για διακοπές Χριστουγέννων στην Ελλάδα και χαιρόμουν. 
Όταν με αντίκρισαν οι φίλοι μου και ο φίλος μου Κώστας και έμαθαν τι συμβαίνει έπεσαν απ’ τα 
σύννεφα!! Διαισθανόμουν τη στεναχώρια και τη θλίψη τους, καταλάβαινα πως τους είχε κάνει 
εντύπωση και το βάρος μου, ακόμα και αν δεν το συζητούσαν ευθέως.

Η επιστροφή στο πανεπιστήμιο ήταν δύσκολή, στην αρχή το μόνο που με ένοιαζε ήταν να 
πάω για καφέ, σινεμά και για χορό κάθε Παρασκευή στη Disco της εστίας!! Τα μαθήματα δε με 
συγκινούσαν πια. Η κορτιζόνη έκανε καλά τη δουλειά της και μαζί με τη νόσο με έκαναν πιο από-
τομη και υπερδραστήρια μερικές φορές. Δεν πήγαινε όμως άλλο, ένα απόγευμα οι παλμοί μου 
είχαν εκτοξευτεί!! Το ανέφερα στη φίλη μου Γεωργία και τον άλλο κολλητό μου Βαγγέλη οι οποίοι 
κάλεσαν ασθενοφόρο. Η Γεωργία εκείνο το βράδυ διέσχισε μια απόσταση πολλών χιλιομέτρων 
σχεδόν τρέχοντας για να ‘ναι δίπλα μου! Ο Βαγγέλης μου κρατούσε το χέρι και προσπαθούσε να 
με ηρεμήσει. Οι τραυματιοφορείς-διασώστες εξήγησαν πως είναι παρενέργεια των φαρμάκων, 
μου ‘παν να κάνω υπομονή και μας ηρέμησαν.

Αυτό βέβαια δεν το ανέφερα στους γονείς μου για να μη στεναχωρηθούν. 

Το ποτήρι είχε πια ξεχειλίσει. Με κάποιο μαγικό τρόπο τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Αν 
και ουσιαστικά αδιάφορη, οι βαθμοί μου ήταν πολύ καλοί. Ίσως επειδή είχα μάθει πια τι ακριβώς 
συμβαίνει το πήρα πεισματικά!!! Άρχισα να κάνω δίαιτα, οι βαθμοί μου να είναι άριστοι. Πέρασα 
λοιπόν και το δεύτερο έτος!! Στο τρίτο έτος τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα πέρασα και περί-
μενα να ορκιστώ. Πήρα χαμηλότερο βαθμό απ’ αυτόν που υπολόγιζα και απογοητεύτηκα αλλά 
ο πατέρας μου με επιβράβευσε λέγοντας μου «στο επόμενο πτυχίο σου θα πας καλύτερα!» Τι 
χαρά!, ...δεν ήθελα να σταματήσω να διαβάζω papers!! 

Την επόμενη χρονιά ξεκίνησα το μεταπτυχιακό στη Μοριακή Ιολογία. Όλα πήγαιναν καλά, τα 
μάτια μου είχαν καιρό να με ενοχλήσουν, ώσπου το καλοκαίρι του 1999 κάτι δεν πήγαινε καλά, 
τα μάτια μου είχαν αρχίσει να θολώνουν και να νιώθω έντονη κόπωση. Κατέβηκα Ελλάδα και δυ-
στυχώς ήμουν στην Κηφισιά όταν έγινε ο σεισμός!! Στην αρχή ήμουν ψύχραιμη καθόμουν στον 
καναπέ, μετά αφού ο σεισμός συνέχιζε πήγα κάτω από το κάσα της πόρτας, άκουγα σπασίμα-
τα από τα γύρω σπίτια και τον πολυέλαιο στο γραφείο που πατέρα μου να «γλύφει» το ταβάνι! 
Με όσες δυνάμεις είχα βγήκα έξω, ο Εγκέλαδος με ρίξε κάτω και ένιωθα πως η γη θ’ ανοίξει και 
θα με καταπιεί!! Ο πατέρας μου μπήκε στο σπίτι και άρχισε να με ψάχνει, του φώναζα πως είμαι 
έξω!! Αφού όλοι ήμασταν καλά, ξεκίνησα να έχω φαγούρα και κοκκινίλες σε όλο μου το σώμα. 
Γνωστή για τις αλλεργίες μου, η μητέρα μου με συνόδεψε στο μπάνιο όπου με έπλενε την ώρα 
που γινόντουσαν δυνατοί μετασεισμοί!! Εκείνες τις μέρες ένιωθα μεγαλύτερη την αγωνία των 
γονέων μου καθώς συνέχιζα να κοιμάμαι στο σπίτι χωρίς να φοβάμαι.
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Επέστρεψα στην Αγγλία και συνέχισα τις σπουδές μου, ο καθηγητής με υποστήριζε και με 
ενθάρρυνε δεν επέτρεψα σε μια υποτροπή να σταματήσει το όνειρο μου!!

Σχόλια συγγραφέων:
Η ασθενής δεν φαίνεται να παρακολουθείται συστηματικά κατά τις σπουδές της στο εξωτε-

ρικό, αλλά ούτε και επί του συνόλου. Δεν φαίνεται να λαμβάνει καμία ψυχολογική υποστήριξη, 
οι παρενέργειες των φαρμάκων της αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένο περιστατικό χωρίς συ-
ζήτηση είτε με τους φροντιστές (μητέρα, γονείς) στην Ελλάδα, αλλά ούτε και με τον γιατρό που 
παρακολουθεί την ασθενή. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στον γενικό γιατρό της στο ΗΒ, παρά 
το ότι κατά την περίοδο των σπουδών της η πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υπηρεσιών του 
ΗΒ είναι ήδη καθολική και η ασθενής φαίνεται να αγνοεί την πληθώρα υποστηρικτικών μηχα-
νισμών και δικτύου στήριξης και πληροφόρησης που ήταν ήδη διαθέσιμα εκείνη την περίοδο. 
Περαιτέρω, μπορούμε να δούμε μια «μερική» μόνο, ένταξη στη χώρα σπουδών, γεγονός που 
δεν σχετίζεται απαραίτητα με τη νόσο της, αλλά το οποίο σίγουρα της στερεί τη δυνατότητα 
πρόσβασης στην πληροφορία. Το 1998 είχε γίνει τεράστια εκστρατεία για την ολοκληρωμένη 
ειδική φροντίδα και στήριξη στους νέους με σκλήρυνση κατά πλάκας στο ΗΒ, καθώς αποτελεί 
την πλέον συχνή νευρολογική νόσο στους νέους και υπολογίζετο ότι άνω των 85 χιλιάδων ατό-
μων υπέφεραν από αυτή. (βλ. σχετικές πληροφορίες για την εκστρατεία ενημέρωσης σε ειδικά 
νευρολογικά κέντρα με κατευθυντήριες και ειδικές υπηρεσίες για ασθενείς με σκλήρυνση κατά 
πλάκας το 1998, δηλ., ακριβώς την περίοδο που θα είχε βοηθήσει την ασθενή η πληροφορία 
και η ουσιαστική ένταξή της στο ιατρικό σύστημα, αλλά και την τοπική κοινωνία http://news.
bbc.co.uk/2/hi/health/223318.stm) Όπως διαπιστώνουμε, μέχρι στιγμή η ασθενής δεν έχει έρ-
θει ακόμα σε επαφή με ούτε έναν συμπάσχοντα ή δίκτυο ασθενών, πολύ λιγότερο, με πλαίσιο 
ή δομές υποστήριξης στη χώρα σπουδών.

Είναι σημαντικό, εδώ, να αναφερθούμε και στην κινητοποιό συνέντευξη, που επεξηγήθηκε 
περισσότερο στον σχολιασμό προηγούμενων αφηγήσεων (π.χ., βλ. 8η και 12η αφήγηση). Η προ-
σέγγιση αυτή της προτροπής και ενθάρρυνσης για αλλαγή της συμπεριφοράς δεν έχει γόνιμο 
μόνο έδαφος τον τομέα της υγείας αλλά και τον τομέα της παιδείας αλλά και των ανθρωπίνων 
σχέσεων γενικότερα.
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αΦήγήσή 15η

Η υποτροπή
«Τα πειράματα προχωρούσαν και τα αποτελέσματα της βιοπληροφορικής ήταν εξαίσια!! 

Όλα καλά μέχρι που ένα πρωινό ζαλιζόμουν τόσο πολύ που νόμιζα πως θα πέσω από το κρεβά-
τι!! Μόνο σε σταθερή και συγκεκριμένη θέση ένιωθα καλά. Οι φίλες μου πιστεύοντας πως έχω 
ίωση προσπαθούσαν να με βοηθήσουν κάνοντας μου κοτόσουπες, άλλα δεν μπορούσα να 
φάω τίποτα. Το μόνο που κατάφερα να φάω ήταν ο φιδές, το βάλσαμο που έλεγα, της κολλη-
τής φίλης μου Ελένης η οποία με έκανε και μπάνιο. Ζήτησα να με εξετάσει γιατρός νευρολόγος 
αναφέροντας πως είμαι ασθενής με ΣΚΠ, το πανεπιστήμιο όμως είχε μόνο GP (γενικό γιατρό). 
Αυτός μου είπε να κάνω υπομονή ίωση είναι θα περάσει. Έχοντας όμως περάσει στο παρελθόν 
γαστρεντερίτιδα καταλάβαινα πως τα συμπτώματα είναι διαφορετικά!! Πήρα και περιέγραψα 
τα συμπτώματα στον γιατρό μου. Καλό θα ήταν να έρθεις Ελλάδα μου είπε, καθώς επίσης στην 
Αγγλία δε μου έδιναν κορτιζόνη!

Ήταν απίστευτο. Οι φίλοι μου έβγαλαν εισιτήριο εξηγώντας πως είμαι ασθενής όχι από λοι-
μώδες νόσημα, με συνόδεψαν στο αεροδρόμιο ζήτησαν αμαξίδιο καθώς από τη ζαλάδα δεν 
μπορούσα να περπατήσω! Όλα έγιναν γρήγορα, το βράδυ βρισκόμουν στο ιατρείο του γιατρού 
μου ο οποίος μετά την εξέταση μπροστά μου πήρε τηλ[έφωνο] στο νοσοκομείο ρώτησε αν 
υπάρχει κρεβάτι και αμέσως μεταφέρθηκα εκεί. Το πρώτο βράδυ η κατάσταση ήταν ανυπόφο-
ρη. Δεν μπορούσα να ουρήσω ούτε να κοιμηθώ, ζητούσα από τις νοσηλεύτριες να μου κάνουν 
ένεση για να μου φύγει η ζαλάδα. Αυτές υπομονετικά με βοηθούσαν ώσπου από την κούραση 
και βρίσκοντας τη κατάλληλη θέση κοιμήθηκα. Την επόμενη μέρα και κατόπιν των απαραίτη-
των εξετάσεων έκανα τον πρώτο όρο κορτιζόνης. Μέσα σε μόλις δύο ώρες σηκώθηκα από το 
κρεβάτι περπάτησα και πήγα τουαλέτα!! Μετά δυσκολίας βέβαια!!

Καθώς το νοσοκομείο είναι η νευρολογική κλινική ο γιατρός μου παρέπεμπε τους φοιτητές 
να με εξετάσουν ή και να συζητήσουν μαζί μου μιας και με θεωρούσε αξιόπιστη-αντικειμενική. 
Τον άκουγα επίσης να τους περιγράφει και πως από τα ευρήματα των μαγνητικών μπόρεσε στο 
παρελθόν να προβλέψει -το σημείο- της(ν) επόμενη υποτροπή. Οι φίλοι και οι συγγενείς ήταν 
πάλι κοντά μου, ο Κώστας ήταν μαζί μου μέχρι το βράδυ. Όταν πήρα το εξιτήριο παρέμεινα μερι-
κές μέρες Ελλάδα ώσπου να επιστρέψω Αγγλία, με τη συνοδεία της μητέρας μου αυτή τη φορά. 
Έμεινε μαζί μου για ένα διάστημα ώστε να μου μαγειρεύει ανάλατα και να με ξεκουράζει από 
τις οικιακές εργασίες. Ήταν συγκινητικό πως χωρίς να γνωρίζει καλά Αγγλικά επικοινωνούσε με 
τους συγκάτοικούς μου και ιδιαιτέρως με τον Κένη από την Αιθιοπία, στον οποίο θύμιζε τη μάνα 
του. Αφού ολοκληρώθηκε το πειραματικό μέρος του μεταπτυχιακού έμενε μόνο το γράψιμο. 
Θυμήθηκα τα λόγια του πατέρα μου όταν ο καθηγητής μετά την εξέταση μου είπε «Συγχαρη-
τήρια τελειώσατε το μεταπτυχιακό σας επιτυχώς σε ένα από τα καλύτερα εργαστήρια Ιολογίας 
της Αγγλίας! Καλή σταδιοδρομία». Τι χαρά!»

Σχόλια συγγραφέων:
Όπως σημειώθηκε και στην προηγούμενη αφήγηση, η ασθενής δεν φαίνεται να έλαβε τις 



46

ΣΕΙΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

απαραίτητες πληροφορίες και να εντάχτηκε σωστά στο σύστημα υγείας του ΗΒ. Το πανεπιστή-
μιο μπορεί να είχε διαθέσιμο κάποιο γενικό ιατρό ή ιατρείο, ωστόσο, η ασθενής θα έπρεπε να 
είχε κάνει εγγραφή στο σύστημα, να είχε πάρει την κάρτα υγείας του ΕΣΥ του ΗΒ που δικαιού-
ταν ως φοιτήτρια από την Ελλάδα και να είχε λάβει ενημέρωση γενικά από το σύστημα, τόσο 
στη χώρα προέλευσης όσο και στη χώρα σπουδών. Περαιτέρω, θα έπρεπε να υπάρχει μέριμνα 
από τον θεράποντα ιατρό στην Ελλάδα να έχει επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό στο ΗΒ, γε-
νικό και ειδικό. 

Η οδηγία για τη διασυνοριακή φροντίδα διασφαλίζει την φροντίδα εντός της ΕΕ και ακόμα 
και τη δυνατότητα να ταξιδέψει κανείς για να λάβει φροντίδα σε άλλη χώρα. Μολαταύτα, στις 
αρχές της δεκατίες του ’00 το ποσοστό των ασφαλισμένων που λάμβαναν μη επείγουσες υπη-
ρεσίες υγείας σε άλλη χώρα παρέμενε πολύ χαμηλό, ενώ στα τέλη της δεκατίες σημειώθηκε ρα-
γδαία αύξηση. (Legido-Quigley et al, 2011).
 - Legido-Quigley H, Passarani I, Knai C, Busse R, Palm W, Wismar M, McKee M. Cross-border healthcare 

in the European Union: clarifying patients’ rights. BMJ. 2011 Jan 17;342:d296. doi: 10.1136/bmj.d296. 
PubMed PMID: 21242212.

Κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή φροντί-
δα 2011/24 ΕΕ.

[Τελευταία πρόσβαση στις 30 Απριλίου, 2017 από τον ιστότοπο: http://eur- lex .europa.
eu/LexUr iSer v/LexUr iSer v.do?ur i=OJ:L :2011:088:0045:0065:EN:PDF]

Περαιτέρω, δώ είναι ορατά τα προβλήματα που προκύπτουν από το έλλειμμα της συνέχει-
ας (continuity) στη φροντίδας που τα αναφέρθηκαν και σε άλλη αφήγηση, της ενιαίας κάρτας 
υγείας του ασθενούς που θα μειώσει την αβεβαιότητα, τις μη απαραίτητες παραπομπές και το 
κόστος των υπηρεσιών υγείας.

Ακόμη ορατά στην αφήγηση αυτή είναι τα θέματα των πρακτικών εξέτασης και φροντίδας 
σε δομές φροντίδας που εξακολουθούν να λειτουργούν με βάση παλαιά πρότυπα, καθώς και 
στα θέματα της αξιολόγησης της ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών τους που δυστυ-
χώς εξακολουθούν να λείπουν από το ελληνικό σύστημα υγείας.

Τέλος, δεδομένης της παράλληλης εξέτασης μεταξή φροντίδας στο ΗΒ και Ελλάδα, αξίζει 
να αναφέρουμε ότι από τη δεκαετία του ’90, η ανάπτυξη των ομάδων ή δικτύων ΠΦΥ στο ΗΒ, 
η εισαγωγή της κλινικής διακυβέρνησης, αποτελούμενη από τεχνικές και μεθόδους, καθώς και 
προσεγγίσεις όπως η τεκμηριωμένη ιατρική, η διασφάλισης της ποιότητας, η διαχείριση του 
κινδύνου και ο ιατρικός και κλινικός έλεγχος (medical audit, clinical audit) ήταν ήδη στοιχεία 
που είχαν ενταχτεί στο πλαίσιο βελτίωσης ποιότητας. Με τη συνδρομή στηρικτικών μέτρων επι-
χειρήθηκε η βελτίωση της διαχείρισης των ασθενών (patient maangement), αλλά και η αποτε-
λεσματική και ποιοτική διαχείρισης του νοσήματος (disease management), ενώ στη χώρα μας 
η ανάγκη συστηματικότερων προσπαθειών ένταξης των στοιχείων αυτών παραμένη έντονη.
 - Κυριόπουλος Γ και Λιονής Χ. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Γενική Ιατρική: η Ασφαλιστική Δικλείδα 

για την Υψηλή Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 2000; 4:167-168
 - Χρήστος Λιονής, Ελευθέριος Θηραίος, Νικόλαος Παπανικολάου. Ποιότητα και αποδοτικότητα στην 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) – Αξιολόγηση και σχεδιασμός των παρεχόμενων υπηρεσιών ΠΦΥ. 
Ιατρική Εταιρεία Αθηνών Κλινικά Φροντιστήρια, Αθήνα, 2016, 28:1
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αΦήγήσή 16η

Ασθενής με χρόνιο νόσημα, η διαδρομή της χρόνιας νόσου  
και οι αποφάσεις ζωής

«Αναζήτηση εργασίας.

Μετέπειτα ξεκίνησε η εύρεση εργασίας, όπου έδειχνα το βιογραφικό μου όλοι με παρέπε-
μπαν στο Pasteur. Εκεί αφού ζήτησα να παρακολουθώ τις εργασίες του εργαστηρίου για να μη 
ξεχάσω όσα είχα μάθει αλλά και να μάθω κ άλλα με δέχτηκαν και στην πορεία μου έκαναν πρό-
ταση για διδακτορικό! 

Ένιωσα πανευτυχής, κάτι που δεν περνούσε καν από το μυαλό μου, προτάθηκε από τον τότε 
διευθυντή μου και μετέπειτα καθηγητή!! Έρευνα στους πολιοϊούς, κλινικά και περιβαλλοντικά 
στελέχη! Ελλάδα και Κύπρος!! Η χαρά μου απερίγραπτη τα αποτελέσματα εντυπωσιακά. Αυτά 
σε κάνουν πολλές φορές να ξεχνάς τον πόνο, τα μουδιάσματα, τη θολή όραση όταν ο καιρός 
αλλάζει. Δε θα ξεχάσω κάποια περιστατικά. Όπως προανέφερα ούτε εγώ ούτε οι γονείς μου κρύ-
ψαμε ποτέ την ασθένεια. Δεχόμουν τηλεφωνήματα από πολλούς ασθενείς και συγγενείς αυτών 
για ενημέρωση, εμψύχωση συμβουλή. Μέσω της θείας μου ήρθα σε τηλεφωνική επαφή με έναν 
πατέρα –«θέλω να σας δω από κοντά» μου είπε. Μιας που ήταν πρόθυμος να περάσει από το 
Pasteur δώσαμε ραντεβού στο γραφείο του εργαστηρίου. Χτύπησε το κουδούνι και του άνοιξα 
φορώντας τη ρόμπα μου. Αφού με κοίταξε έκπληκτος, η πρώτη του κουβέντα ήταν η έξης «Φο-
ράτε τη ρόμπα και εργάζεστε, δεν είστε σε αναπηρικό αμαξίδιο!». Τότε εγώ ασυναίσθητα χαμο-
γέλασα και του είπα «μα δεν είμαστε όλοι οι συνασθενείς σε αμαξίδιο». Έπεσα από τα σύννεφα 
όταν μου είπε «ήθελα να ας δω και να μιλήσουμε γιατί ο γιός μου 6 ετών διεγνώσθη με ΣΚΠ» !! 
Σοκαρίστηκα μέχρι τότε (2002) δεν είχα ακούσει για παρόμοιο περιστατικό. Τότε αυτός συνέχι-
σε «Σας παρακαλώ ελάτε μέχρι το αυτοκίνητο όπου είναι η γυναίκα μου, μόνο να σας ΔΕΙ!» Έτσι 
και έγινε φυσικά, πήγα μέχρι το αμάξι και συνομιλήσαμε για λίγο. Το κουράγιο και η δύναμη που 
παίρνουν οι γονείς και οι συγγενείς τέτοιες στιγμές έχει ανεκτίμητη αξία!!!!

Σχόλια συγγραφέων:
Ο ρόλος του εκπαιδευμένου ασθενούς με χρόνιο νόσημα στην ενθάρρυνση, ενδυνάμωση 

και υποστήριξη άλλων ασθενών και των οικογενειών τους έχει δειχθεί ιδιαίτερα σημαντικός 
στη βιβλιογραφία (Barr et al, 2015, Rees et al, 2009) ενώ υπάρχουν εργαλεία που επιτρέπουν 
τον εντοπισμό ασθενών με χαμηλό βαθμό συμμετοχής, μικρή ενθάρρυνση κ.λπ. για την περαι-
τέρω ενδυνάμωσή τους
 - Barr PJ, Scholl I, Bravo P, Faber MJ, Elwyn G, McAllister M. Assessment of patient empowerment--a sys-

tematic review of measures. PLoS One. 2015 May 13;10(5):e0126553. doi: 10.1371/journal.pone.0126553. 
eCollection 2015.

 - Rees S, Williams A. Promoting and supporting self-management for adults living in the community with 
physical chronic illness: A systematic review of the effectiveness and meaningfulness of the patient-prac-
titioner encounter. JBI Libr Syst Rev. 2009;7(13):492-582. 

 - Garcimartin P, Comin-Colet J, Delgado-Hito P, Badosa-Marcé N, Linas-Alonso A. Transcultural adaptation 
and validation of the patient empowerment in long-term conditions questionnaire. BMC Health Serv 
Res. 2017 May 4;17(1):324.
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Μια από τις φορές που δεν αισθανόμουν τόσο καλά πήγα στο Νοσοκομείο το οποίο εφη-
μέρευε μιας που βρισκόταν κοντά στο εργαστήριο. Περίμενα τη σειρά μου να εξεταστώ όταν 
μία κυρία σε κατάσταση αμόκ φώναζε- «Βοηθήστε με θα πεθάνω δεν μπορώ άλλο…» οι εφη-
μερεύοντες γιατροί και οι νοσηλευτές της έδωσαν βεβαίως προτεραιότητα για να μην ανησυχεί 
και τους υπόλοιπους ασθενείς. Όταν ήρθε η σειρά μου και ενώ με εξέτασε ο γιατρός μου είπε 
«κ. Παξιμάδη, θα πρέπει να γίνει εισαγωγή». Τότε εγώ αποκρίθηκα «Ευχαριστώ πολύ γιατρέ, δεν 
μπορώ, έχω δουλειά στο εργαστήριο». Αυτός τότε μου λέει «η κυρία που φώναζε πριν, δεν είχε 
τίποτα και εσείς που πρέπει να νοσηλευτείτε το αρνείστε;» Λάθος μου βέβαια μα δεν μπορούσα.

Ο γάμος, η εγκυμοσύνη και η υποτροπή

Πέρασαν τα χρόνια αρραβωνιάστηκα με τον Κώστα και έκανα σχέδια για το γάμο μου. Το 
ερχόμενο καλοκαίρι όμως, στον γάμο της ξαδέλφης μο,υ ένιωθα μια αδιαθεσία πίστευα πως το 
στομάχι μου δεν άντεξε το φαί και το ποτό του γάμου. Τελικά καθώς περνούσαν οι μέρες και 
αφού έκανα και τις κατάλληλες αιματολογικές εξετάσεις … Τι έκπληξη…. Ήμουν έγκυος. Χαρά 
και αγωνία μαζί. Τι κάνουμε τώρα; Ο σύζυγος μου που ήταν πάντα στο πλευρό μου, με στήριζε 
και με ενθάρρυνε μου είπε «κατανοώ πως για σένα είναι δύσκολο, ίσως φοβάσαι αν δε θες δε 
με πειράζει, αν και θέλω, να μη κάνουμε παιδί». Πρώτα τηλέφωνο στο νευρολόγο και μετά στο 
μαιευτήρα. Αφού συνεννοήθηκαν οι δύο γιατροί συνεχίσαμε. Θα γινόταν διακοπή κύησης αν 
έπρεπε να πάρω κορτιζόνη και βεβαίως – αν και το έμαθα τελευταία στιγμή– θα γεννούσα με 
καισαρική. Ήταν οι ωραιότεροι 9 μήνες της ζωής μου!! Πήρα μόνο 10 κιλά! Όλα πήγαν τέλεια!! 
Ούτε ασπιρίνη δεν πήρα στο μαιευτήριο όταν γέννησα γιατί δεν πόναγα!! Όπως είπε και ο κύριος 
Γιάννης, ο μαιευτήρας μου που με γνώριζε από παιδί «ο πόνος είναι ένας, πώς τον αντιλαμβάνεται 
κάνεις είναι η διαφορά!!». Τελικά, όλα είναι στο μυαλό μας και η διαχείριση του πόνου που μετά 
από χρόνια έμαθα να κάνω!! Όλα ακολούθησαν όπως μου είχε πει ο νευρολόγος. Υποτροπή μετά 
από 2-3 μήνες, όχι χειρότερη από την τελευταία. Είχα πλέον τη μικρή μου, την ολοκλήρωση του 
διδακτορικού και την υποτροπή. Η βοήθεια της μητέρας μου και του ανδρός ήταν καταλυτική. 
Πήρα παράταση για κάποια τελευταία πειράματα και ο καθηγητής είχε την υπομονή να με πε-
ριμένει μέχρι να «ξεθολώσει» το μυαλό μου!! Με τόση κορτιζόνη και κάθε φορά που έπαιρνα τη 
μεγάλη δόση οι παρενέργειες ήταν χειρότερες από το νόσημα!!. Ζαλάδες, ταχυπαλμίες, θάμβος 
όρασης και μυαλού!! Πού λόγος για χρήση υπολογιστή, ούτε τηλεόραση δεν μπορούσα να δω, 
και ο παραμικρός θόρυβος με ενοχλούσε όπως και το έντονο φως!! «Είμαι σίγουρη πλέον πως 
από τα βιβλία και τα επιστημονικά περιοδικά που διάβαζα εκείνη την εποχή δεν αφομοίωνα ή 
δεν μπορούσα να ανακαλέσω κάποιο ποσοστό!!» Διάβασμα με θολό μυαλό!! Η χαρά όμως όταν 
μετά την παρουσίαση του διδακτορικού με κάλεσαν μέσα και μου ανακοίνωσαν το αποτέλεσμα 
Ομόθυμο Άριστα ήταν μοναδική γέμισαν τα μάτια μου από δάκρυα χαράς!!

Αποφάσεις μαζί με την οικογένεια

Μετά από αυτό το γεγονός πήρα τη μεγάλη απόφαση να ξεκινήσω θεραπεία, δεν ήμουν 
πια μόνη είχα σύζυγο και παιδί. Πολλές φορές ενδόμυχα σταματάς να επιβαρύνεις ψυχικά τους 
γονείς σου, τον άντρα σου, άσχετα αν αυτοί αναγνωρίζουν πάντα τα σημάδια της παραμικρής 
αλλαγής. Μερικές φορές συζητάς με πιο μακρινούς και λιγότερο επιβαρυμένους από την ιστο-
ρία σου. Άλλες φορές επιλέγεις αυτούς που έχουν τις γνώσεις να σε συμβουλέψουν και να σε εν-
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θαρρύνουν για το επόμενο βήμα. Ο Χρήστος και η Ελένη, φίλοι καρδίας από τα φοιτητικά μου 
χρόνια, ήταν αυτοί που με «έσπρωξαν» ουσιαστικά ώστε να πάρω γρηγορότερα την απόφαση 
της επιλογής νέου φαρμάκου, καθώς το προηγούμενο που έπαιρνα σχεδόν για 8 χρόνια με είχε 
«κουράσει»!! Σωματικά –λύση δέρματος...- και ψυχολογικά!! Δεν είναι όσο εύκολο ακούγεται να 
κάνεις ενέσεις στον εαυτό σου μέρα παρά μέρα!! Σφίγγεις τα δόντια γιατί ξέρεις ότι θα πονέσεις 
αλλά πρέπει να αντέξεις το 10 δευτερόλεπτα ώστε να εγχυθεί το φάρμακο σωστά!! Περιμένεις. 
Να πάρεις προληπτικά παυσίπονο ώστε να περάσεις «πιο ελαφριά» τις παρενέργειες από αυτό 
–ρίγη πυρετός, πονοκέφαλος, πολλές φορές πρέπει να κανονίσεις τη ζωή σου μεταφέροντας 
πάγο ή ακόμα και να μη κάνεις την ένεση όταν έχεις σημαντικές υποχρεώσεις!! 

Στην αίθουσα βραχείας ανάρρωσης

Δεν ήταν λίγες και οι φορές που επισκέφτηκα αίθουσες βραχείας ανάρρωσης. Σε ένα μεγάλο 
δωμάτιο, μάλλον τέως γραφείο, με 4 κρεβάτια και 5-6 καρέκλες βρίσκονταν ασθενείς, άντρες- 
γυναίκες, με όρους στο χέρι. Όταν μπήκα περίμενα καρτερικά να μου πάρουν πρώτα αίμα. Εξή-
γησα στη νοσηλεύτρια πως οι φλέβες μου ήταν «δύσκολες» εκείνη μη δίνοντας πολύ σημασία με 
τρύπησε 3 τουλάχιστον φορές, πετώντας κάθε φορά τη βελόνα και ψάχνοντας για άλλη φλέβα. 
Τριγύρω όλοι παρακολουθούσαν με αγωνία. Απέναντι μου βρισκόταν ένας νεαρός που θα έκα-
νε μετά στον ίδιο χώρο οσφυονωτιαία παρακέντηση. Με κοιτούσε και ήταν έτοιμος να κλάψει. 
«Μην ανησυχείς», του λέω, «δεν πονάω, απλά δεν έχω εύκολες φλέβες». Η συνέχεια τραγική. Η 
ίδια πάει να κάνει την παρακέντηση, δεν πετυχαίνει το κατάλληλο σημείο και όταν πια το κάνει 
το υγρό (Εγκέφαλο Νωτιαίο Υγρό) έσταζε στο πάτωμα αντί για το φιαλίδιο –μπιζού–!! Δίπλα μου 
μια νεαρή με ένα τεράστιο ερύθημα από τον λαιμό ως το στήθος να σφαδάζει από τους πόνους 
καθώς είχε ΕΡΠΗ ΖΩΣΤΗΡ πέραν της υποτροπής!! Το μπουφάν της ήταν κρεμασμένο μαζί με τα 
άλλα των υπολοίπων ασθενών. Τι να πω το ΕΝΥ περίμενε δεν ξέρω και γω τι; Ο ασθενείς δεν είχε 
καμία ενημέρωση για το πριν και το μετά της παρακέντησης!! Και προ μηνός αντιλήφθηκα μια 
κυρία στον δρόμο έξω από νοσοκομείο που κρατούσε όπως αποδείχθηκε ΕΝΥ [κάνω]ντας το 
λάθος να περιμένει ώρα μέχρι να το πάει στο κατάλληλο εργαστήριο!! Το ΕΝΥ είναι ευπαθές και 
πολύτιμο γενετικό υλικό, συλλέγεται σε μικρές ποσότητες και το μικρόλιτρο ακόμα είναι πολύτιμο, 
γιατί οι περισσότεροι ασθενείς ζητούν πολλές εξετάσεις… Σίγουρα ήταν πολλές οι στιγμές που 
το νοσοκομείο σα δομή ήταν ανεπαρκές, πότε όμως το προσωπικό. Αν και κουρασμένοι γιατροί 
και νοσηλευτές είχαν και έχουν τη διάθεση να εξυπηρετήσουν ασθενείς και εκτός ραντεβού, ει-
δικά για συνταγές και εξετάσεις μιας που τα ραντεβού τώρα πια δεν είναι τρίμηνα αλλά εξάμηνα 
και παραπάνω. μιας που ο αριθμός των ασθενών έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια». 

Σχόλια συγγραφέων:
Η εξαιρετική αυτή αφήγηση μας δίνει τη δυνατότητα να επαναλάβουμε αυτά που αναφέρα-

με και σε προηγούμενες αφηγήσεις και συγκεκριμένα:
Την παρακολούθηση της πορείας της οικογένειας, των κύκλων από τους οποίους διέρχε-

ται αλλά και του κοινωνικού δικτύου της ίδιας και των μελών της. Δυστυχώς, ως αναφέρθηκε, 
η αναζήτηση της πληροφορίας καθώς και της χρήσης της για την ενθάρρυνση, προτροπή και 
κινητοποίηση για αλλαγή της συμπεριφοράς του ασθενούς παραλείπεται.

Σημειώνονται, οι τεχνικές ενδυνάμωσης και κινητοποίησης της συμπεριφοράς για αλλαγή. Ο 
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ρόλος της συμπονετικής (compassionate), πνευματικής (spiritual) και αφηγηματικής (narrative) 
φροντίδας

Λήψη της απόφασης μαζί με τον ασθενή και την οικογένεια, αλλά και με όλη την ομάδα 
φροντίδας, από κοινού λήψη απόφασης Οι επαγγελματίες υγείας επίσης θα πρέπει να είναι εκ-
παιδευμένοι στη συλλογή πληροφορίας σχετική με τους κύκλους και τις δυναμικές ισορροπίες 
στην οικογένεια.
•	 Ατυχήματα στο χώρο της εργασίας. Αναπόφευκτα; Μάλλον ναι, αλλά που μπορούν να απο-

φευχθούν ή να προληφθούν και γι’ αυτό θα πρέπει διασφαλίζεται η ποιότητα και ασφάλεια 
των υπηρεσιών υγείας. 
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αΦήγήσή 17η

Φροντίδα ασθενούς με αναπηρία
«Το μεσημέρι βρέθηκα σε ένα σπίτι όπου εργάζεται μια κυρία της οποίας ο πατέρας έπαθε 

εγκεφαλικό περίπου προ μηνός. Ένιωθα πως ήθελε να βρίσκεται συνέχεια κοντά μου και να με 
ρωτά για τον πατέρα μου και την πορεία της υγείας του. Χαιρόταν όταν με αυτά που τις έλεγα 
επιβεβαίωνε τα λόγια του γιατρού; Ο ασθενής απ’ όσο κατάλαβα έπαθε το 2 και 3 αιμορραγικό 
εγκεφαλικό επεισόδιο και μετά από δύσκολη κατάσταση «κόμματος» συνήλθε και πήρε εξιτήριο. 
Η κυρία κατάγεται από γείτονα χώρα και ο πατέρας της μένει εκεί. Το άγχος για την υγεία και της 
μητέρας της δυσκολεύει την κατάσταση, καθώς επίσης και η απόσταση. Συνεχώς επικοινωνεί 
τηλεφωνικώς και θέλει να πάει ξανά εκεί. Ο ασθενής δεν κοιμάται καθόλου και χθες σηκώθηκε 
για να φύγει απ’ το σπίτι το οποίο δε δέχεται ως δικό του!! Αφού κάναμε μια ουσιαστική συζή-
τηση με παράδειγμα τον πατέρα μου και δίνοντας συμβουλές για την ηρεμία και τη διατροφή 
του ασθενούς κ.α. μου εκμυστηρεύτηκε πως ήθελε να μιλήσει μαζί μου από ημερών γιατί θαυ-
μάζει την ψυχραιμία μου! Δε γνωρίζει πως είμαι μοριακός βιολόγος ούτε πως είμαι ασθενής».

Σχόλια συγγραφέων:
- Τελικά πολλές φορές περισσότερο στήριξη ηθική και συμβουλευτική χρειάζεται ο συνοδός 

και οι συγγενείς από τον ίδιο τον ασθενή.
- Η αναγκαία φροντίδα της οικογένειάς του/της ασθενούς με χρόνιο νόσημα έχει ήδη ανα-

φερθεί.
Η στήριξη των φροντιστών και των μελών της οικογενείας και του φιλικού περιβάλλοντος που 

συστηματικά επωμίζονται το ρόλο του φροντιστή χρήζει συστηματικής και ουσιαστικής υπο-
στήριξης, τόσο για την αποτελεσματικότερη φροντίδα του ασθενή όσο και να ελαχιστοποιηθούν 
οι κίνδυνοι για τη δική τους ψυχική και σωματική υγεία εξαιτίας του βάρους που επωμίζονται.

Συστηματικές ανασκοπήσεις και πρόσφατη μετα-ανάλυση καταδεικνύουν την ανάγκη για 
περισσότερη συστηματική έρευνα καθώς η δεν υπάρχει γενικευμένη αποτελεσματική λύση που 
να ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις συλλήβδην. (Thomas et al, 2017) 
 - Thomas S, Dalton J, Harden M, Eastwood A, Parker G. Updated meta-review of evidence on support for 

carers.

Southampton (UK): NIHR Journals Library; 2017 Mar. [Τελευταία πρόσβαση στις 30 Απριλίου, 
2017 από τον ιστότοπο https : //w w w.ncbi .n lm.nih .gov/books/NBK425177/] 

Όπως φαίνεται και από την εκτεταμένη μετα-ανασκόπηση που πρόσφατα πραγματοποι-
ήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο για την Έρευνα Υπηρεσιών υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου 
(National Institute for Health Research) υπάρχει η δυνατότητα αποτελεσματικής στήριξης για 
ειδικές ομάδες φροντιστών. Αυτή περιλαμβάνει από κοινού μάθηση (shared learning) και τη 
γνωσιακή αναπλαισίωση (cognitive reframing), αλλά και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη μέσω 
υπολογιστών για άτομα με άνοια, καθώς και ψυχοκοινωνική υποστήριξη και θεραπεία μέσω τε-
χνών και συμβουλευτικής για τους φροντιστές ατόμων με καρκίνο. Δεδομένου του αφηγήμα-
τος, σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι η συμβουλευτική είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματική 
σε φροντιστές ατόμων που υπέστησαν εγκεφαλικό επεισόδιο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσι-
άζει η παρατηρούμενη αντίφαση μεταξύ εμπειρίας και αφηγημάτων φροντιστών ως προς την 
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φροντίδα ανακούφισης ή «ανάπαυλας» (respite care), καθώς φαίνεται να έχει αρνητικές εκβά-
σεις σε βάθος χρόνου ή σε σύγκριση με άλλες παρεμβάσεις και ενώ οι φροντιστές έχουν την 
αίσθηση ότι τους βοηθά αποτελεσματικά.

Η εν λόγω ανασκόπηση περιλαμβάνει πίνακα των πλέον αποτελεσματικών παρεμβάσεων 
για φροντιστές αναλόγως νοσήματος, βλ. Πίνακας 1

Πίνακας 1. 

Πηγή: Thomas S, Dalton J, Harden M, Eastwood A, Parker G. Updated meta-review of evidence on support 
for carers. 
Southampton (UK): NIHR Journals Library; 2017 Mar.
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αΦήγήσή 18η

Μια άλλη περίπτωση σκλήρυνσης κατά πλάκας - Λήψη της απόφασης
«Θήλυ ασθενής με εκδήλωση Σ.Κ.Π. το 2005 με αδυναμία κίνησης στο αριστερό πόδι διά-

χυτα μουδιάσματα σ΄ όλο της το σώμα και προβλήματα στην όραση. Θεραπεία με κορτιζόνη 
σε 4-5 δόσεις μερική αποκατάσταση της, συνεχίστηκαν άλλα δύο επεισόδια σε διάστημα 1,5 
– 2 χρόνια αφήνοντας περισσότερη επιβάρυνση. Έναρξη θεραπείας ιντερφερόνης 3 -3,5 χρό-
νια, πτώση αιματοκρίτη με αίτιο τη χρήση αυτής και αποκατάστασή του μετά την διακοπή του.

Επέμβαση δύο φορές με τη μέθοδο Χ στην Ιταλία 2010-2012 χωρίς κανένα αποτέλεσμα. 
Σταδιακή μείωση της κινητικότητας με καθήλωση σε αμαξίδιο από το 2012. Πολύ αργή Εξέλιξη 
της ασθένειας τα τελευταία 5 χρόνια και καλυτέρευση της ψυχολογίας της ασθενούς. Μετά την 
ιντερφερόνη δεν πήρε τίποτα άλλο συγκεκριμένα για την σκπ.

Ακολουθεί προσεγμένο διαιτολόγιο, όχι γαλακτοκομικά, όχι γλυκά και αποφυγή ζάχαρης. 
Λαμβάνει βιταμίνες, Ω3, C, Β κ.λπ., ελέγχεται η D και κρατιέται σε επίπεδα περίπου των 25, τώρα 
παίρνει σκευάσματα μανιταριών.

Στο παρελθόν …

Η μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων έγινε γνωστή σε μας από μια τηλεοπτική εκπομπή δι-
άρκειας μίας ώρας, ο γιατρός αυτός είχε παρουσιάσει την μέθοδο σαν μια σωτήρια επέμβα-
ση που θα αποκαθιστούσε όλες τις βλάβες των ασθενών συγκεκριμένα από την ΣΚΠ. Προς το 
σκοπό αυτό πραγματοποιούσε συναντήσεις με τους ασθενείς και στη συνέχεια μεθόδευε την 
επέμβαση που είχε δύο φάσεις, πρώτη λήψη των βλαστοκυττάρων από το νωτιαίο μυελό στη 
συνέχεια καλλιέργεια τους «επεξεργασία» στα εργαστήρια τους και μετά επανεισαγωγή τους για 
να εργασθούν για την επούλωση των βλαβών. Από πληροφορίες μου στη Γερμανία διαπίστω-
σα ότι η μέθοδος αυτή δεν είχε βασιμότητα, αργότερα έμαθα ότι ασθενείς που είχαν κάνει κάτι 
τέτοιο βρέθηκαν με πολλαπλούς όγκους κατά μήκος της σπονδυλικής τους στήλης. Η ασθενής 
δεν έκανε μεταμόσχευση.»

Σχόλια συγγραφέων:
Η παραπάνω περίπτωση αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα ασθενών που απογοητεύονται 

από τις «εύηχες» θεραπείες οι οποίες μερικές φορές δε «ταιριάζουν» στους ασθενείς οι οποίοι 
προκομμένου ν’ ανακουφιστούν έχοντας ή όχι τα οικονομικά μέσα πολλές φορές παρασύρο-
νται μέσω των ΜΜΕ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ σε αβέβαια αποτελεσματικές, πολλές φορές αμφίβολες, ίσως 
και μη εγκεκριμένες θεραπείες!! Το περιστατικό μου μετέφερε σύζυγος ασθενούς με ΣΚΠ προ 
12 ετών σε ηλικία τότε 42 ετών στην Ημερίδα της ΠΕΣΠΑ RARE DAY 28- 2 -2017 μετά την ομιλία 
μου. Όπως φάνηκε οι ασθενείς έχουν την ανάγκη να ενημερώνονται ή να ακούνε τις εμπειρίες 
των ασθενών. Είναι εντυπωσιακό πως μου τόνισε το πόσο άλλαξε προς τη θετική κατεύθυνση ή 
ψυχολογία της ασθενούς όταν άρχισε να χρησιμοποιεί αμαξίδιο. Πολλές φορές η κούραση που 
αισθανόμαστε, η μυϊκή αδυναμία…το παραπάτημα ή η αδυναμία βάδισης μας κάνει να «ντρε-
πόμαστε» και να νιώθουμε πως οι γύρω μας λυπούνται και στενοχωριούνται. Δεν είναι άμεση ή 
αποδοχή αλλά το αμαξίδιο δεν πρέπει αποτελεί ντροπή αλλά ψυχική εξιλέωση. Είναι ένα εργα-
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λείο το οποίο βοηθά την καθημερινότητά μας.
Η πλειονότητα των ασθενών μέχρι σήμερα αναζητούσε την απόκτηση πληροφοριών που 

τους αφορούν για τη διαχείριση των προβλημάτων υγεία τους, από εμπειρίες άλλων ασθενών, 
μια διαδικασία οικεία και συνήθης Με την ραγδαία εξέλιξη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
και ιδιαίτερα του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την συνακόλουθη διά-
χυση της ιατρικής και επιστημονικής γνώσης, οι ασθενείς και οι οικογένειές τους γίνονται όλο 
και περισσότερο ενημερωμένοι. Οι δε διαδικτυακές κοινότητες, στις οποίες συμμετέχουν ενερ-
γά σήμερα οι άνθρωποι, έχουν τη δύναμη να διαμορφώσουν τάσεις και απόψεις, να συσπειρώ-
σουν τα μέλη της και να τα καθοδηγήσουν, αν και λίγα είναι τα αποτελέσματα μελετών για τον 
ακριβή μηχανισμό υιοθέτησης και αξιοποίησης των δεδομένων που διακινούνται μέσω των δι-
αδικτυακών κοινοτήτων για ιατρικά ζητήματα, από επαγγελματίες υγείας, ασθενείς και οργα-
νισμούς. Τα τελευταία χρόνια είναι γνωστή η εμπειρία της λειτουργίας Διαδικτυακών Ομάδων 
Υποστήριξης, που χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προς επί-
τευξη της επικοινωνίας για θέματα υγείας, τον διαμοιρασμό προσωπικών εμπειριών σε σχέση 
με τη φροντίδα υγείας και την μεγαλύτερη ενημέρωση για θέματα υγείας. 

Παράλληλα, με τη διείσδυση της τεχνολογίας στον σύγχρονο κόσμο, ο ασθενής πλέον ισχυ-
ροποιεί τη θέση του και αποκτά δικαιώματα. Η ισχυροποίηση αυτή της θέσης του ασθενή, τον 
μετατρέπει σε καταναλωτή υπηρεσιών υγείας, ενώ ο ρόλος του διευρύνεται και από παθητικός 
γίνεται ενεργητικός, θέλοντας να ελέγχει, τόσο την πορεία της δική του υγείας, όσο και των κο-
ντινών του ανθρώπων.

Στο πλαίσιο αυτό είναι και η αναζήτηση βοήθειας για τη λήψη ιατρικών αποφάσεων, όπου 
αυτό καθίσταται δυνατό. Σε πολλές περιπτώσεις, όταν η πορεία της θεραπείας είναι δεδομένη, 
ο ασθενής δεν έχει εναλλακτικές επιλογές. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, στις οποίες ο ασθενής 
έχει πλήθος επιλογών, μπορεί να βρεθεί σε δίλημμα επιλογής, όταν ειδικά δεν είναι εξοικειωμέ-
νος με αυτές. Οι διαδικασίες αυτές συνήθως αφορούν μετεγχειρητικές θεραπείες, τις οποίες ο 
ασθενής θα πρέπει να λαμβάνει για το υπόλοιπο της ζωής του ή ακόμη και διαγνωστικά τεστ, με 
το συνακόλουθο κόστος ή και «πρωτοπόρες» θεραπευτικές/χειρουργικές επιλογές.

Η σχέση ιατρού-ασθενή και η οικοδόμηση μιας επικοινωνίας με τον ασθενή στην κατεύ-
θυνση της συνεργικής λήψης αποφάσεων, μπορεί να αποτελέσει την απάντηση στα παραπάνω 
θέματα, καθώς στα πλαίσια αυτά, ο γιατρός παίζει και τον ρόλο του συμβούλου και καθοδηγη-
τή του ασθενή για τα θέματα της φροντίδας υγείας του, καθοδηγώντας τους ασθενείς, με το να 
προτείνει αξιόπιστα μέσα και ιστοσελίδες, που δέχονται αξιολόγηση της ποιότητας των προ-
σφερόμενων πληροφοριών. Στην ίδια κατεύθυνση είναι αναγκαία η διαφύλαξη της εμπιστοσύ-
νης στη σχέση του γιατρού με τον ασθενή, με τη συνεχή τήρηση από τη μεριά των ιατρών των 
επαγγελματικών και ηθικών αρχών, που διέπουν την διαδικασία παροχής φροντίδας υγείας, με 
απώτερο σκοπό την καλλιέργεια του σεβασμού, της εχεμύθειας και τη διαφύλαξη των προσω-
πικών δεδομένων του ασθενή.

Ένα επίσης σημαντικό θέμα που θίγεται στην παραπάνω αφήγηση είναι ο τρόπος με τον 
οποίο βιώνει τη εμπειρία της ασθένειάς του ο χρονίως πάσχων, ανεξάρτητα με την πάθηση, σε 
κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο, καθώς και ο ο στιγματισμός των χρονίως πασχόντων εντός 
του κοινωνικού ιστού. Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι το στίγμα της χρόνιας ασθένειας, μαζί με 
την οικονομική στενότητα και την έλλειψη κοινωνικής ασφάλισης επηρεάζει τη θεραπευτική 
σχέση. Επίσης είναι γνωστές οι εμπειρίες ασθενών, που αναφέρονται σε απαξιωτική και αδιά-
φορη στάση των επαγγελματιών υγείας απέναντι στους χρονίως πάσχοντες, συνήθως μιας απο-
προσωποποίησης ως σύμπτωμα του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης, γεγονός που 
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συνήθως κλονίζει την εμπιστοσύνη τους απέναντι στα συστήματα υγείας.
Βασική επικοινωνιακή ανάγκη στις περιπτώσεις αυτές, είναι ένας ειλικρινής διάλογος μετα-

ξύ ασθενούς και επαγγελματία υγείας, αναφορικά με το τι σημαίνει χρόνια ασθένεια και ποιος 
μπορεί να είναι ο ρόλος επαγγελματία υγείας και ασθενούς. Εξαιρετικά σημαντική επίσης είναι 
η ενημέρωση του ασθενούς για όλες τις παραμέτρους της ασθένειας, τις θεραπευτικές επιλογές, 
αλλά και την πιθανή πορεία της, ανάλογα με τις υπάρχουσες επιλογές και τα θεραπευτικά μέσα.
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Επίλογος

Έγινε μια προσπάθεια διατύπωσης συστάσεων και προτάσεων στους επαγγελματίες υγεί-
ας, απόρροια της ανάλυσης αφηγήσεων ασθενών και προσώπων που φροντίζουν ασθενείς. 

Χρειάζεται συστηματική καταγραφή πολλών αφηγήσεων και ανάλυσή τους, προκειμένου 
να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια και αυτός είναι ο προσεχής στόχος των εκδοτών αυτής 
της προσπάθειας.
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