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ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α

Η προσέγγιση που βελτιώνει την Ποιότητα 
Ζωής των ασθενών και της οικογένειάς 
τους που υποφέρουν από νοσήματα 
πτωχής πρόγνωσης ή προοδευτικά 
επιδεινούμενα, μέσω της πρόληψης, 
εκτίμησης και αντιμετώπισης του πόνου 
και των λοιπών φυσικών συμπτωμάτων, 
καθώς και των ψυχολογικών, κοινωνικών 
και πνευματικών αναγκών τους  

WHO 2002



ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής:
1900: 50 έτη
2010: 79 / 86 έτη (άνδρες / γυναίκες)

Αναλογία πληθυσμού άνω των 65 ετών:
1900: 5%
2020: 20%



ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Κακοήθεια
Καρδιακή ανεπάρκεια
Αναπνευστική ανεπάρκεια
Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
Άνοια
Μυοσκελετικά σύνδρομα
Σακχαρώδης διαβήτης
Ν. Parkinson







ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ∆ΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΩΝ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να 
νιώθει ασφάλεια, σε κάθε 
περίπτωση όπου καταστάσεις 
πέρα από τον έλεγχό του του 
στερούν τη χαρά της ζωής, όπως 
είναι ... η ασθένεια, το γήρας, η 
χηρεία ...

Άρθρο 25





ΠΦ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Χρόνιο πόνο (κακοήθεια, 
μυοσκελετικές παθήσεις, 
αγγειοπάθεια, νευροπάθεια, κά)
Νόσο τελικού σταδίου (κακοήθεια, 
οργανική ανεπάρκεια κλπ)
Άνοια και λοιπά νευρολογικά 
σύνδρομα
Κακοήθεια 



ΠΑΡΟΧΗ ΠΦ

Σε οποιοδήποτε χώρο υπάρχει η 
αντίστοιχη ανάγκη:

σπίτι, νοσοκομείο, οίκος ευηγηρίας, 
ξενώνας





∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Άρνηση εισαγωγής σε Νοσοκομείο
Άρνηση υποβολής σε διαγνωστικό 
έλεγχο
Άρνηση εφαρμογής θεραπευτικής 
αγωγής 



∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Εκπλήρωση επιθυμιών ασθενούς
Τόπος και συνθήκες τελικής φάσης 
ζωής
Επανεκτίμηση και αναθεώρηση ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα
Φροντίδα οικογένειας στη διάρκεια 
της τελικής φάσης και στην περίοδο 
του πένθους



ΣΤΟΧΟΙ ΠΦ

Μοναξιά
Ποιότητα ύπνου
Έλλειψη ψυχαγωγίας
Φροντίδα νοικοκυριού

CAVE: stress relocation syndrome



ΠΟΝΟΣ

Σπλαχνικός πόνος, καρκινικό άλγος,
κεφαλαλγίες: ⇓
Μυοσκελετικά άλγη, επώδυνα 
σύνδρομα κάτω άκρων: ⇑

ΑΛΛΑ
Ο πόνος στους ηλικιωμένους, σαφώς 
υποθεραπεύεται!



ΠΟΝΟΣ
ΥΠΟΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ:

Υπάρχει δυσκολία εκτίμησής του λόγω της 
τροποποιημένης απάντησης
Υπάρχει δυσχέρεια επικοινωνίας
Ακατάλληλες κλίμακες αξιολόγησης
Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη πως τρίτη 
ηλικία και πόνος συμβαδίζουν...
Υπάρχει απροθυμία αναγνώρισής του ως 
ξεχωριστή νόσο ακόμα και από τους ίδιους 
τους ασθενείς



ΠΟΝΟΣ

Αρχική εκτίμηση: εντόπιση, 
χαρακτήρες, συνοδά συμπτώματα, 
παράγοντες που εκλύουν ή 
ανακουφίζουν το άλγος

Παρακλινικός έλεγχος: ;;;



ΠΟΝΟΣ

Αντιμετώπιση αναστρέψιμων αιτίων
Ελαστική εφαρμογή αναλγητικής 
κλίμακας ΠΟΥ
Προσαρμογή φαρμακευτικής αγωγής
Εναλλακτικοί τρόποι ανακούφισης 
του άλγους





ΙΛΙΓΓΟΣ, ΝΑΥΤΙΑ, ΕΜΕΤΟΣ

Φαρμακευτική αγωγή
Κακοήθεια
Αρτηριοσκλήρυνση
↑ ενδοκράνιας πίεσης
Παθολογία γες
∆ιαταραχές στη σύνθεση και την 
έκλυση νευροδιαβιβαστών





ΙΛΙΓΓΟΣ, ΝΑΥΤΙΑ, ΕΜΕΤΟΣ

Αιτιολογική αντιμετώπιση
Αλοπεριδόλη,
ανταγωνιστές σεροτονίνης
Ίλιγγος: μεκλιζίνη και αγχολυτικά



∆ΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ

Πάνω από 50% των ηλικιωμένων
Γυναίκες, μειωμένη δραστηριότητα, 
ανορεξία ή κακή διατροφή, κατάθλιψη, 
φάρμακα (ασβέστιο, σίδηρος, αναστολείς 
ασβεστίου, β-αδρενεργικοί αναστολείς, 
διουρητικά, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, 
αντιισταμινικά, οπιοειδή κά)
Ν. Parkinson, Σ∆, υποθυρεοειδισμός, 
εκκολπωμάτωση παχέος, αιμορροΐδες



∆ΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ

Αποκλεισμός ενδοκοιλιακής μάζας
Υπακτικά, μαλακτικά των κοπράνων, 
οσμωτικοί παράγοντες, τροποποίηση 
διατροφής
Πάντα συστήνεται προληπτικά αγωγή 
κατά της δυσκοιλιότητας όταν 
συνταγογραφούνται οπιοειδή





∆ΙΑΡΡΟΙΑ

Παρενέργεια φαρμάκων, 
δυσαπορρόφηση, αιμορραγία γες, 
stress, διαφυγή γύρω από απόφραξη

CAVE! Αφυδάτωση και η/λ διαταραχές

Αιτιολογική αντιμετώπιση, 
τροποποίηση διατροφής, λοπεραμίδη, 
πηκτίνη καολίνη, βάμμα οπίου, 
οκτρεοτίδη





∆ΥΣΠΝΟΙΑ και ΡΟΓΧΟΣ

70% καρκινοπαθών
50-70% μη καρκινοπαθών
Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, 
ΧΑΠ, ΒΑ, λοίμωξη αναπνευστικού, 
εισρόφηση
Υποκειμενικό αίσθημα
Οξυγονοθεραπεία, αιτιολογική 
θεραπεία, ρεύμα αέρα
Μορφίνη, μιδαζολάμη





ΒΗΧΑΣ

Κακοήθεια, συμφορητική καρδιακή 
ανεπάρκεια, ΧΑΠ, λοιμώξεις 
αναπνευστικού, γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση, φάρμακα (ΑΜΕΑ)
Αντιβιοτικά, κορτικοστεροειδή, 
αποχρεμπτικά, αντιβηχικά, 
αντιισταμινικά, βρογχοδιασταλτικά, 
οπιοειδή
Φυσικοθεραπεία αναπνευστικού





ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ

Κατάκλιση, κακή θρέψη, λεπτό και 
ατροφικό δέρμα, ακράτεια ούρων και 
κοπράνων

ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ

Έλεγχος δυσοσμίας: μετρονιδαζόλη, 
σουλφαθειαζίνη, κονιορτοποιημένη 
ζάχαρη





ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗ

Μηχανική απόφραξη, ξηροστομία, 
ανορεξία, νευρολογικές διαταραχές

ΣΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ 
ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΨΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ

Ρινογαστρικός σωλήνας, γαστροστομία, 
παρεντερική διατροφή





ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ

90% των ανθρώπων στο τέλος της 
ζωής τους
Ηλικία, νοητική έκπτωση, λοιμώξεις, 
κατάγματα, οργανική ανεπάρκεια
Αναστρέψιμα αίτια: πόνος, 
κατακράτηση ούρων, πυρετός, η/λ 
διαταραχές
Αντιψυχωσικά 





ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Οικογένεια
⇓ γεννήσεων ⇒
⇓ διαθέσιμων φροντιστών 
Οικογένειες με λιγότερα μέλη, με 
χαλαρούς δεσμούς και γεωγραφικά 
διασκορπισμένες



ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α:
ΦΟΡΕΙΣ;

Εκκλησία 
(προγράμματα σίτισης)
∆ήμοι – Κοινότητες
(κατ’οίκον νοσηλεία)
Εθελοντές 
(απουσία οργανωμένης δομής για την 
αξιοποίησή τους)



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

• ∆εν εφαρμόζονται οι αποφάσεις ‘92,
‘97, ‘01, ‘03 για την κατ’ Οίκον 
νοσηλεία

• ∆εν παρέχεται η δυνατότητα 
νοσηλείας ασθενών τελικού σταδίου

• ∆εν προβλέπονται υπηρεσίες 
Παρηγορητικής Φροντίδας στα 
αντικαρκινικά νοσοκομεία



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.

Υπό εκπόνηση νέο νομοσχέδιο με τη 
συμμετοχή της ΠΑΡΗΣΥΑ

Αφορά τις δομές της Παρηγορητικής 
Φροντίδας, τη δημιουργία Ξενώνων και 
την οργάνωση της κατ’ οίκον νοσηλείας



ΑΡΧΕΣ ΠΦ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
να γνωρίζουν ότι ο θάνατος έρχεται και 
πώς
να είναι σε θέση να ελέγχουν ό,τι τους 
συμβαίνει
να εξασφαλίζεται ατομικότητα και 
αξιοπρέπεια
να ελέγχεται ο πόνος και τα λοιπά 
συμπτώματα
να έχουν επιλογές για τον τόπο του 
θανάτου
να έχουν δυνατότητα πληροφόρησης και 
ενημέρωσης



ΑΡΧΕΣ ΠΦ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

να έχουν πρόσβαση σε πνευματική και 
συναισθηματική υποστήριξη
να επιλέγουν τους παρόντες κατά τη στιγμή 
του τέλους
να έχουν τη βεβαιότητα ότι οι επιθυμίες και 
οι εντολές τους θα πραγματοποιηθούν
να έχουν χρόνο να αποχαιρετήσουν τους 
δικούς τους ανθρώπους
να μπορούν να «φύγουν» όταν έρθει η 
στιγμή, χωρίς να τους παρατείνεται η ζωή 
μόνο για στιγμές...



ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Το Gold Standard Framework: οργάνωση και εξασφάλιση 
ποιότητας φροντίδας ασθενών τελικού σταδίου σε 
επίπεδο κοινότητας.

Η Liverpool Care Pathway: ολιστική αντιμετώπιση των 
τελευταίων ημερών, ανεξάρτητα από τη διάγνωση ή τον 
τόπο θανάτου 

Σύστημα καταγραφής των επιθυμιών του ασθενούς
σχετικά με τη φροντίδα του, τις επιλογές του και τις 
προτιμήσεις του, όπως διαμορφώνονται στην πορεία της 
νόσου του.





ΜΟΝΤΕΛΟ TLC

Τ Xρόνος (time) / Oμάδα (team): 
Προληπτική παροχή ΠΦ από οργανωμένη 
πολυδύναμη ομάδα
L Aναλογία (logo): Η ισορροπία μεταξύ ΠΦ 
και θεραπείας είναι μεταβλητή στην πορεία 
της νόσου.
C Συνεργασία (cooperative) / Ολιστική 
φροντίδα (care) : Μεταξύ ασθενών, ατόμων 
που παρέχουν τη φροντίδα και ειδικών. 
Βιολογική, ψυχολογική, κοινωνική και 
συναισθηματική προσέγγιση.



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Συντονισμός: συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων 
Συνεργασία: εξειδικευμένοι νοσηλευτές 
∆ιαθεσιμότητα: υπηρεσίες διαθέσιμες σε 
νοσηλευόμενους και μη ασθενείς, με κακοήθη 
ή μη κακοήθη νόσο
Σχεδιασμός: ειδικά σε νοσήματα που 
εξελίσσονται σε απώλεια της αυτονομίας, 
όπως η ν. Parkinson
Συμμετοχή άλλων ειδικών: ώστε να 
καλύπτονται σφαιρικά τα συμπτώματα, να 
παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη, αλλά και 
υποστήριξη στους φροντιστές.





Ευχαριστώ πολύ!


