
Βασικές Έννοιες και 
Εξελίξεις στη Φροντίδα
του Τέλους της Ζωής

Στο τμήμα αυτό του βιβλίου εξετάζονται οι κεντρικές αρχές που συνθέτουν το
χώρο της νοσηλευτικής που είναι γνωστός ως ανακουφιστική φροντίδα. Η με-
γάλη  εξέλιξη της τις τελευταίες δυο δεκαετίες και οι δεξιότητες που θεμελιώ-
νουν πως οι νοσηλευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ανακουφιστική προ-
σέγγιση είναι τώρα πολύ ευκρινέστερες και εξετάζονται εδώ. Η κατανόηση της
έννοιας της φιλοσοφίας της ανακούφισης ως ενεργητική δυναμική προσέγγιση
έχει αλλάξει λίγο, ωστόσο, η προσέγγιση αυτή τώρα χρησιμοποιείται συστημα-
τικότερα από την κυβερνητική πολιτική End of Life Strategy και την ανάπτυξη
των συνεργατικών πρωτοκόλλων φροντίδας στην Αγγλία. Το τμήμα αυτό προ-
σφέρει περαιτέρω ενημέρωση για την πολύπλοκη και σημαντική ηθική δημόσια
συζήτηση που εξελίσσεται συνεχώς και αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. Επίσης εί-
ναι γνωστό ότι τα κίνητρα πίσω από την κυβερνητική στρατηγική στοχεύουν
στην κάλυψη των αναγκών όλων όσων πεθαίνουν ανεξαρτήτως διάγνωσης και
περιβάλλοντος εξ ου και η ανάγκη για ένα κεφάλαιο που θα συζητήσει κάποιες
από τις ειδικές ανάγκες φροντίδας του τέλους της ζωής των συχνότερων κατα-
στάσεων που συναντώνται στην κλινική πρακτική. 
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Τι είναι η ανακουφιστική 
φροντίδα στη νοσηλευτική;

Εισαγωγή
Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει την ποικιλία και τις προσκλήσεις που ενυπάρχουν
στη συμμετοχή των νοσηλευτών στην ανακουφιστική φροντίδα. Η επιστήμη και
η τέχνη του φροντίζειν για εκείνους που πεθαίνουν και τις οικογένειες τους έχει
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H Ιωάννα, μια δυνατή γυναίκα, ήθελε να έχει τον έλεγχο στη ζωή και στην
ασθένεια. Εισήλθε στο νοσοκομείο για έλεγχο του πόνου, κάτι που μπορέσαμε να το
αντιμετωπίσουμε αρκετά γρήγορα. Ξεκίνησε να κουβεντιάζει μαζί μου για την οικο
γένεια της, ειδικά για το σύζυγο της, ο οποίος δεν είχε συμβιβαστεί με την πρόγνωση
του τελικού σταδίου της νόσου της. Η Ιωάννα αισθανόταν ότι έπρεπε να είναι δυνα
τή για εκείνον και να μην τον αφήσει να τη δει να κλαίει. Σταμάτησα για λίγο και της
είπα «Να ξέρεις, δεν είναι κακό να κλάψεις». Εκείνη χαμογέλασε, έμεινε για λίγο σιω
πηλή και μετά τα δάκρυα άρχισαν να τρέχουν στα μάγουλα της.

& Μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου και την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων

αναστοχασμού ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός: 

∎ Να καθορίζει τους όρους «νοσηλευτική» και «ανακουφιστική»

∎ Να κατανοεί πως οι έννοιες αυτές αλληλοσχετίζονται μεταξύ τους

∎ Nα αναγνωρίζει το εύρος των βασικών δηλώσεων που χαρακτηρίζουν τη φιλοσο

φία της ανακουφιστικής φροντίδας 

∎ Nα σχετίζει τα βασικά στοιχεία των διαφορετικών ορισμών της ανακουφιστικής

φροντίδας με τη νοσηλευτική πρακτική



επί μακρόν αναγνωρισθεί ως ένα απαιτητικό και ανταποδοτικό τμήμα της υγει-
ονομικής και κοινωνικής φροντίδας.

Η επιστήμη της ανακουφιστικής φροντίδας έχει αναπτυχθεί ταχύτατα, κυ-
ρίως λόγω του κεντρικού ρόλου των φαρμακολογικών παρεμβάσεων που συνέ-
βαλλαν στον έλεγχο του χρόνιου πόνου κι άλλων ενοχλητικών συμπτωμάτων.
Αυτό το ζωτικό κι απαραίτητο κομμάτι της βελτιστοποίησης της ποιότητας
ζωής του ασθενή έχει αναμφίβολα συμβάλλει στη διεύρυνση της αποδοχής της
ανακουφιστικής φροντίδας ως μια ειδικότητα της νοσηλευτικής που αναγνωρί-
ζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού. Ωστόσο η τέχνη του φροντίζειν έχει λά-
βει σημαντικά ολιγότερη προσοχή, πιθανόν λόγω της περισσότερο αφηρημέ-
νης φύσης της. Είναι πολύ δυσκολότερο να προσφέρεις αποδεδειγμένα κλινικά
στοιχεία της επιτυχημένης συμβολής των διαπροσωπικών παρεμβάσεων στη
συνολική ποιότητα φροντίδας σε κάποιον που πεθαίνει, όταν η έκβαση είναι ο
ίδιος ο θάνατος. Υπάρχουν όμως επαρκείς αποδείξεις ότι η προσέγγιση φρον-
τίδας που αγκαλιάζει την ψυχολογική, ψυχοκοινωνική και πνευματική υποστήρι-
ξη είναι πολύ αποτελεσματική και εκτιμάται από τους ασθενείς και τις οικογέ-
νειες τους (Beaver et al., 2000).

Είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι η νοσηλευτική και η ανακουφιστική φρον-
τίδα είναι φυσικοί εταίροι στην κλινική πρακτική και ότι η γνώση και οι δεξιότη-
τες μάθησης σε αυτόν τον τομέα είναι εφαρμόσιμες σε όλους τους νοσηλευ-
τές. Οι άνθρωποι πεθαίνουν σε πολλά περιβάλλοντα και όλοι έχουν το δικαίωμα
στην υποστηρικτική και ανακουφιστική φροντίδα ανεξαρτήτως διάγνωσης ή
συνθηκών (NICE, 2004). Oι ιδιαίτερες γνώσεις, δεξιότητες και πεποιθήσεις που
απαιτούνται για την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας θα διερευνηθούν λε-
πτομερώς στο κεφάλαιο 2, αλλά οι αξίες και τα πιστεύω που θεμελιώνουν αυτή
τη φροντίδα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καλής νοσηλευτικής. Οι νο-
σηλευτές, ως οι μοναδικοί πραγματικοί φροντιστές σε 24ωρη βάση στο σύστη-
μα φροντίδας υγείας, βρίσκονται στην προνομιακή θέση να μπορούν να ενσω-
ματώσουν και αναπτύξουν τις αρχές και την πρακτική της προσέγγισης της
ανακουφιστικής φροντίδας στην καθημερινή τους πρακτική, όταν κρίνεται αυτό
απαραίτητο. Σε αυτό βρίσκεται τόσο το παράδοξο όσο και η πρόκληση σε εκεί-
νους τους νοσηλευτές που εμπλέκονται στην φροντίδα ατόμων στο τέλος της
ζωής: πώς να παντρεύουν την τέχνη και την επιστήμη σε μια συνεκτική προσέγ-
γιση που αντανακλά εξατομίκευση, επιλογές, αξιοπρέπεια και συμπόνια, σε
οποιοδήποτε περιβάλλον κι αν προσφέρεται η φροντίδα. 

Ορίζοντας τη νοσηλευτική
H νοσηλευτική δραστηριότητα είναι σύνθεση χειρονακτικών δεξιοτήτων και δια-
προσωπικών ιδιοτήτων που συνδέονται μεταξύ τους σε ένα εκλεκτικό επιστημο-
νικό κλάδο που είναι έμφυτα δύσκολο να ορισθεί. Η ίδια η Florence Nightingale
δήλωσε «Εγώ χρησιμοποιώ τη λέξη νοσηλευτική με τη θέληση ενός καλύτερου»
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και συνέχισε να σχολιάζει ότι τα αληθή στοιχεία της νοσηλευτικής είναι τα πάν-
τα αλλά άγνωστα’ (Nightingale, 1860). H νοσηλευτική ασχολείται με ανθρώπι-
νες καταστάσεις σε στιγμές κρίσεων υγείας και κατά συνέπεια η ουσία της εί-
ναι δεμένη με την ανθρώπινη φύση.

Η αντίληψη της επαγγελματικής φροντίδας, το χτίσιμο της θεραπευτικής
σχέσης και η πρακτική της νοσηλευτικής ως αναγνωρισμένο επάγγελμα, με κα-
θορισμένα πρότυπα υφίσταται μόνο από τις αρχές του 20ου αιώνα. Μέχρι σή-
μερα έχουν δημοσιευθεί πολλοί νοσηλευτικοί ορισμοί, αλλά στο πλαίσιο της
ανακουφιστικής φροντίδας πιθανά ο πλέον σαφής σύντομος και σχετικός είναι
εκείνος που δόθηκε από τη Virginia Henderson (1977):

Η Νοσηλευτική πρωταρχικά βοηθά το άτομο στην εκπλήρωση των δρα-
στηριοτήτων που συμβάλλουν στην υγεία και στην αποκατάσταση, ή στον
ειρηνικό θάνατο.

Οι φράσεις κλειδιά που ξεχωρίζουν σε αυτό τον ορισμό από την άποψη της
ανακουφιστικής είναι «βοηθά το άτομο…. στον ειρηνικό θάνατο». Οι φράσεις
προτείνουν τις ιδέες της συντροφικότητας, της βοήθειας και της αξιοπρέπειας,
όλες έννοιες οι οποίες είναι κεντρικές στην ανακουφιστική προσέγγιση στη νο-
σηλευτική.

Ορίζοντας την ανακουφιστική
Η λέξη «ανακουφιστική» (palliative) έχει τα ρίζες της στη Λατινική λέξη pallium
που σημαίνει σκεπάζω ή καλύπτω και στο πλαίσιο του τρόπου αντίληψης και
κακής διάγνωσης του καρκίνου από το μεσαίωνα μέχρι πιθανά το τελευταίο
ήμισυ του 20ου αιώνα ίσως φαίνεται ότι αποτελεί κατάλληλη περιγραφή. Ακόμη
και σήμερα υπάρχουν πολλοί καρκίνοι που αυξάνονται αφανώς χωρίς συμπτώ-
ματα για κάποιο σημαντικό χρονικό διάστημα πριν διηθήσουν τα περιβάλλοντα
όργανα και ο άνθρωπος αναζητήσει βοήθεια.

Η αντίληψη της ανακούφισης είναι αυτή καθαυτή πολύ απλό να γίνει κατα-
νοητή. Ένας πλέον σύγχρονος και απλός ορισμός είναι ‘να καταπραΰνει το
υποφέρειν του ασθενή, όχι να στοχεύει στη θεραπεία (Macpherson, 2002). Εάν
παρομοιάσουμε αυτό τον ορισμό με φυσιολογικές καθημερινές ασθένειες
όπως ένα κρυολόγημα γίνεται περισσότερο ξεκάθαρος.Μέχρι σήμερα είναι
άγνωστη η θεραπεία από τον ιό που προκαλεί το κοινό κρυολόγημα. Όταν κά-
ποιος κρυολογήσει, βιώνει ποικίλα συμπτώματα για περίπου 3-7 ημέρες και συ-
νήθως μετά αναρρώνει. Η εμπειρία είναι δυσάρεστη, αλλά ευτυχώς τις περισ-
σότερες φορές μη απειλητική για τη ζωή. Η μοναδική εφικτή περίθαλψη είναι η
άμεση ανακούφιση των περισσότερων προεξεχόντων συμπτωμάτων, αναγνωρί-
ζοντας ότι η θεραπεία δεν αποτελεί επιλογή, αλλά στόχος είναι η βελτίωση της
ποιότητας της καθημερινής ζωής. Ως εμπειρία είναι τέτοια που όλοι μπορούμε
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να αντιμετωπίσουμε και στο πλαίσιο της φροντίδας στο τέλος της ζωής το νόη-
μα της είναι πολύ ευκρινές.

Ισχύοντες ορισμοί
Υπάρχουν δύο ορισμοί κλειδιά, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ο ορισμός
του ΠΟΥ (Πλαίσιο 1.1) χρονολογείται στο έτος 1989 και ήταν ο πρώτος που
όρισε την ειδική ανακουφιστική φροντίδα. Μετά την επικαιροποίηση του το
2002 έχει χρησιμοποιηθεί από τους επαγγελματίες φροντίδας υγείας και τους
πολιτικούς σε παγκόσμιο επίπεδο για να στηρίξει την ανάπτυξη των υπηρεσιών
και να κατευθύνει την πρακτική στην ανακουφιστική φροντίδα σε πάνω από 100
χώρες (ΠΟΥ, 2009). Ακόμη και σήμερα παραμένει ο πλέον αποδεκτός και χρη-
σιμοποιούμενος ορισμός και ο πλέον προκλητικός σε εκείνους σε αναπτυσσό-
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Πλαίσιο 1.1 Ορισμός της ανακουφιστικής φροντίδας του ΠΟΥ

Η ανακουφιστική φροντίδα είναι μια προσέγγιση που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών
και των οικογενειών τους oι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με απειλητικά
για τη ζωή νοσήματα, μέσω της πρόληψης και ανακούφισης του υποφέρειν με την έγκαιρη ανα-
γνώριση και ολοκληρωμένη αξιολόγηση και θεραπεία του και άλλων προβλημάτων οργανικών
ψυχοκοινωνικών και πνευματικών.

Η Ανακουφιστική φροντίδα:
 Παρέχει ανακούφιση από τον πόνο κι άλλα ενοχλητικά συμπτώματα
 Επιβεβαιώνει τη ζωή και θεωρεί το θάνατο μια φυσιολογική διεργασία
 Δεν επιδιώκει είτε να επιταχύνει, ή να αναβάλλει το θάνατο
 Ενσωματώνει τις ψυχολογικές και πνευματικές πλευρές της φροντίδας του ασθενή
 Προσφέρει ένα σύστημα υποστήριξης για να βοηθήσει τους ασθενείς να ζήσουν όσο περισσό-

τερο δραστήριοι είναι δυνατόν μέχρι το θάνατο
 Προσφέρει ένα σύστημα υποστήριξης για να βοηθήσει την οικογένεια να αντιμετωπίσει την

περίοδο που ο ασθενής νοσεί και το δικό της πένθος
 Χρησιμοποιεί την ομαδική προσέγγιση για να διαχειριστεί τις ανάγκες των ασθενών και των οι-

κογενειών τους, συμπεριλαμβανομένης της συμβουλευτικής πένθους, εάν ενδείκνυται
 Θα ενισχύσει την ποιότητα ζωής και μπορεί επίσης να επηρεάσει θετικά την πορεία της ασθέ-

νειας
 Είναι εύκολα εφαρμόσιμη στην πορεία της ασθένειας, σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες που

στοχεύουν στην επιμήκυνση της ζωής, όπως η χημειοθεραπεία ή η ακτινοθεραπεία και περι-
κλείει εκείνες τις διερευνητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την καλύτερη κατανόηση και
διαχείριση των δυσάρεστων κλινικών επιπλοκών.

Πηγή: World Health Organization, http: //www. who. int/cancer/palliative/ definition/ en/ Accessed
15 April 2009.



μενες χώρες όπου κυριαρχεί το ιατρικό μοντέλο φροντίδας. Αν κοιτάξουμε τις
λέξεις και τις φράσεις του ορισμού μπορούμε να δούμε το γιατί. Η έμφαση
στην ποιότητα ζωής και όχι στην ποσότητα, η χρήση του όρου υποφέρειν που
μπορεί να είναι τόσο υπαρξιακός και οργανικός και πιθανόν πάνω απ’ όλα η
επιβεβαίωση ότι το να πεθαίνεις είναι μια φυσιολογική διεργασία της ζωής, όχι
ιατρική διεργασία ασθένειας.

Οι φράσεις και λέξεις κλειδιά που ξεχωρίζουν από αυτόν τον ορισμό είναι:
• η ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους
• η πρόληψη και ανακούφιση του υποφέρειν
• η ανακούφιση από τον πόνο και άλλα ενοχλητικά συμπτώματα
• θεωρεί το θάνατο φυσιολογική διεργασία
• δεν επιταχύνει, ούτε αναβάλλει το θάνατο
• η ομαδική προσέγγιση
• προσφέρει ένα σύστημα υποστήριξης… ασθενούς και οικογένειας

Η ξεκάθαρη έμφαση στην υποστήριξη του ασθενούς και της οικογένειας, σε
συνδυασμό με τη διεπιστημονική ομαδική προσέγγιση, είναι συνεπής με την κα-
λή νοσηλευτική πρακτική και μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι πρέ-
πει να προσπαθούν να επιτύχουν οι νοσηλευτές όταν βρίσκονται σε επαφή με
τους θνήσκοντες. Ο ορισμός μπορεί να δεχθεί κριτική γιατί αναφέρεται σε θε-
ραπείες όπως χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία που συνεπάγεται ότι είναι
κυρίως εφαρμόσιμες σε όσους υποφέρουν από καρκίνο, ωστόσο η πρωταρχική
δήλωση στην έναρξη του ορισμού που αναφέρεται «στην απειλητική για τη ζωή
νόσο» καθιστά ευκρινές ότι η ανακουφιστική φροντίδα αφορά όλες τις διαγνώ-
σεις σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Το Εθνικό Συμβούλιο για την Ανακουφιστική Φροντίδα, που είναι οργανισμός
ομπρέλα για τη δημιουργία προτύπων στην εξειδικευμένη ανακουφιστική φρον-
τίδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δημοσίευσε τον ισχύοντα ορισμό το 2002 (Πλαίσιο
1.2) Το κύριο τμήμα του ορισμού είναι απλά μια σύντομη και αποδεκτή έκδοση
εκείνου του ορισμού που συζητήθηκε ενωρίτερα (ΠΟΥ, 2009).Εκείνο που είναι
σημαντικά διαφορετικό, ωστόσο είναι η έμφαση στην φράση «υποστηρικτική
φροντίδα» ένας όρος που χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως για να περιγράψει
τόσο τις γενικές όσο και τις ειδικές υπηρεσίες που μπορεί α απαιτούνται για
την υποστήριξη ανθρώπων στο τέλος της ζωής. Βασίζεται στην υπόθεση ότι οι
άνθρωποι έχουν ανάγκες για υποστηρικτική φροντίδα από την ώρα που τίθεται
η διάγνωση. Το ισχυρό τεκμήριο κυβερνητικής στρατηγικής για την ανάπτυξη
των υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας που δημιουργήθηκε το 2004 από το
Εθνικό Ινστιτούτο Κλινικής Αριστείας (ΝΙCE, 2004) χρησιμοποιεί ευρέως αυτό
τον ορισμό.

Για άλλη μια φορά μπορεί να διαπιστωθεί ότι η έμφαση δίδεται στον ολισμό,
στην υποστήριξη, στην αξιοπρέπεια, στην επιλογή και στην ποιότητα ζωής.
Ωστόσο η σημαντικότητα του, βρίσκεται στην επίδραση των συμβουλευτικών
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εγγράφων.που παρήχθησαν που τροφοδοτούν την οδηγία της Υποστηρικτικής
και Ανακουφιστικής Φροντίδας του Εθνικού Ινστιτούτου της Κλινικής Αριστείας
(ΝΙCΕ, 2004). Πραγματοποιήθηκαν ευκρινείς δηλώσεις που συζητούσαν για την
μείωση των μελλοντικών απαιτήσεων των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών, τη συμβολή της ανακουφιστικής φροντί-
δας στην υγεία του έθνους και αυτό αποτελεί μια οικονομική ανταπόκριση συμ-
πόνιας για να υιοθετήσει μια πολιτισμένη κοινωνία (NCHSPCS, 2000-2005).

Σημειώστε ότι η έννοια της οικογένειας είναι κεντρική στη διατύπωση και
των δύο ορισμών και επαναλαμβάνεται σε ένα αριθμό σημείων. Πολλές ερευνη-
τικές μελέτες έχουν εξετάσει τις πολυπλοκότητες της δομής και δυναμικών της
οικογένειας και έχουν ορθά συμπεράνει ότι οι πολιτιστικές και κοινωνικές επι-
δράσεις, τα συστήματα αξιών και πιστεύω σε μια οικογένεια θα καθορίσουν το
πως θα αντιμετωπίσει τις μεγάλες κρίσεις ζωής όπως ο θάνατος και η πορεία
προς το θάνατο (Andershed, 1999). Στη σύγχρονη δυτική κοινωνία η οικογένεια
είναι ολιγότερο από ποτέ πριν εξοπλισμένη να διαχειριστεί τις συναισθηματικές
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Πλαίσιο 1.2 
Ορισμός της Ανακουφιστικής Φροντίδας του Εθνικού Συμβουλίου για την Ανακου-
φιστική Φροντίδα

Η Ανακουφιστική Φροντίδα είναι η ενεργητική ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών με προχω-
ρημένη προοδευτική νόσο. Υπέρτατης σημασίας θεωρούνται η διαχείριση του πόνου και των άλ-
λων συμπτωμάτων και η παροχή ψυχολογικής κοινωνικής και πνευματικής υποστήριξης. Ο στό-
χος της ανακουφιστικής φροντίδας είναι η επίτευξη της καλύτερης ποιότητας ζωής για τους
ασθενείς και τις οικογένειες τους. Πολλές πλευρές της ανακουφιστικής φροντίδας είναι επίσης
εφαρμόσιμες ενωρίτερα στην πορεία της ασθένειας σε συνδυασμό με τις άλλες θεραπείες.

Η Ανακουφιστική Φροντίδα:
 Επιβεβαιώνει τη ζωή και θεωρεί το θάνατο ως φυσιολογική διεργασία
 Παρέχει ανακούφιση από τον πόνο και τα άλλα συμπτώματα
 Ενσωματώνει τις ψυχολογικές και πνευματικές πλευρές της φροντίδας του ασθενή
 Προσφέρει ένα σύστημα υποστήριξης για να βοηθήσει την οικογένεια να αντιμετωπίσει τον

ασθενή κατά τη διάρκεια της νόσου και στο δικό τους περιβάλλον
 Υποστηρικτική φροντίδα είναι εκείνη που βοηθά τον ασθενή και την οικογένεια τους στην αντι-

μετώπιση του καρκίνου και της θεραπείας του-από την περίοδο της προ-διάγνωσης, διαμέσου
της διεργασίας της διάγνωσης και θεραπείας, στη θεραπεία, τη συνεχιζόμενη ασθένεια ή το
θάνατο και το πένθος. Βοηθά τον ασθενή να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της θεραπείας και να
ζήσει όσο το δυνατό καλύτερα με τις επιπτώσεις της ασθένειας. Δίδεται ισοδύναμη προτεραι-
ότητα παράλληλα στη διάγνωση και θεραπεία.

Πηγή: National Council for Hospice and Specialist Palliative Care Services. Definitions of Support-
ive and Palliative Care. Briefing paper II. London: NCHSPCS. September 2002. Available to down-
load at http: //www.ncpc.org. uk/publications/archive.html



και κοινωνικές απαιτήσεις που φέρνει η φροντίδα ενός συγγενή που πεθαίνει
(Johnston, 2004).

Κατά συνέπεια υφίσταται μια πραγματική ανάγκη οι υπηρεσίες ανακουφιστι-
κής φροντίδας και οι επαγγελματίες να είναι ευέλικτοι και μη κριτικοί στην ερ-
μηνεία τους για «την οικογένεια» και να ανταποκρίνονται στους κανόνες κάθε
κοινωνίας εάν επιθυμούν να παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη τόσο στον
άρρωστο όσο και εκείνους τους ανθρώπους που είναι σημαντικοί γι’ αυτούς. 

Η Ανακουφιστική νοσηλευτική φροντίδα είναι κυρίως για τη βοήθεια των
ατόμων να ζήσουν μέχρι να πεθάνουν, και δεν είναι για να τους βοηθήσει να
πεθάνουν πρόωρα. Αυτό δεν είναι απλά σημασιολογικό, αλλά ένα ζωτικό ανα-
πόσπαστο κομμάτι της ανακουφιστικής φιλοσοφίας που κατοχυρώνεται μέσα
στην απλή δήλωση «δεν επιταχύνει ούτε αναβάλλει το θάνατο» (Πλαίσιο 1.1)
(ΠΟΥ, 2009). Από όλα τα συστατικά του ορισμού αυτό είναι εκείνο που βρίσκε-
ται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να υποτιμηθεί. Τόσο η Ολλανδία όσο και το Βέλγιο
έχουν πρόσφατα νομοθετήσει τη νομιμοποίηση της ιατρικώς υποβοηθούμενης
ευθανασίας για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ζωής
και το ζητήσουν. Επίσης, η Ελβετία και πολλές πολιτείες της Αμερικής έχουν
παρόμοια νομοθεσία που επιτρέπει στα άτομα να ζητήσουν ιατρική βοήθεια για
να αυτοκτονήσουν (Gordijn et al., 2002)

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πρόθεση πίσω από αυτούς τους νόμους είναι
πράγματι η συμπόνια για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε απόγνωση. Ο δη-
μόσιος διάλογος για την ευθανασία με τις πολυάριθμες πολύπλοκες μορφές
της θα παραμείνει υψηλά στον κατάλογο της φροντίδας υγείας τα επόμενα
χρόνια που θα έλθουν. Είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα που απαιτεί πληροφορημέ-
νη συζήτηση από όλα τα επαγγέλματα υγείας. Ωστόσο το ηθικό προνόμιο της
παρά την κλίνη φροντίδα, συνήθως δίνεται στο νοσηλευτικό επάγγελμα και εί-
ναι χρήσιμο να θυμόμαστε ότι με την ορθή χρήση του μεγάλου εύρους των
φαρμακολογικών παρεμβάσεων που είναι σήμερα διαθέσιμα για τον έλεγχο του
πόνου και των άλλων συμπτωμάτων, συζευγμένο με την υποστήριξη για την οι-
κογένεια και τον ασθενή, η δήλωση «βοήθησε με να πεθάνω», που ακούγεται
συχνά σε αυτό το πλαίσιο, όταν διερευνηθεί με προσοχή συνήθως σημαίνει
«βοήθησε με». Οι νοσηλευτές που είναι ενήμεροι κι αγκαλιάζουν την προσέγγι-
ση της ανακουφιστικής φροντίδας είναι ικανοί να κάνουν ακριβώς αυτό.

Η χρήση πολλών επιστημονικών κλάδων και η εμπειρία τους να αντιμετωπί-
ζουν τις ανάγκες τους ολιστικά δεν είναι κάτι καινούργιο και είναι χαρακτηριστι-
κό της σύγχρονης φροντίδας υγείας για πολλά χρόνια, αλλά ακόμη ελάχιστες
ιατρικές και νοσηλευτικές ειδικότητες έχουν με τόση πληρότητα αγκαλιάσει την
ιδέα όσο η ανακουφιστική φροντίδα. Η Ανακουφιστική νοσηλευτική καθοδηγεί-
ται από την πεποίθηση της χρήσης αυτής της εξειδίκευσης σε όλα τα επίπεδα
για το όφελος του ασθενή και της οικογένειας και έχει σημαντική συμβολή για
την ενδυνάμωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με απειλητική για τη ζωή
ασθένεια. Όταν γίνεται καλά, μπορεί να επιτευχθεί σε πολλά περιβάλλοντα και
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δεν περιορίζεται στα στενά όρια των διαδρόμων της ειδικότητας μέσα στη σύν-
δεση του ξενώνα.

Η Ανακουφιστική Νοσηλευτική μπορεί να κάνει τη διαφορά
Υπάρχουν πολλοί γνήσιοι κι εγκάρδιοι/καρδιακοί λόγοι για τους οποίους οι νο-
σηλευτές βρίσκουν δύσκολη την ανακουφιστική φροντίδα και οι περισσότεροι
αναστοχάζονται την πολυπλοκότητα και τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις φροντί-
δας για τους θνήσκοντες σε περιβάλλοντα ιδρυμάτων και της οικίας.
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Δραστηριότητα Αναστοχασμού
Οι νοσηλευτές αναφέρουν πολλές αιτίες για τις οποίες δεν είναι ικανοί να δώσουν

την απαραίτητη προσοχή στις ανάγκες ανακουφιστικής φροντίδας των ασθενών

τους κι οι παρακάτω ανέκδοτες δηλώσεις αντιπροσωπεύουν πολλές από τις καρδια

κές ανησυχίες και προβληματισμούς.

1. Διαβάστε τον κατάλογο που δίδεται παρακάτω και σημείωσε εκείνα που σχετί

ζονται άμεσα με εσένα και το χώρο εργασίας σου.

2. Τώρα εξέτασε ξανά τον κατάλογο και περιόρισε τις επιλογές σου έχοντας στο

μυαλό σου τα ακόλουθα ερωτήματα:

(α) Εκείνα τα πράγματα που είναι πέρα από τον έλεγχο μου και τα οποία δεν μπο

ρώ να αλλάξω

(β) Εκείνα τα πράγματα στα οποία έχω κάποια επίδραση και θα μπορούσα πιθα

νά να αλλάξω

3. Τώρα κάνε ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης με βάση εκείνα που έχεις κάποια

επίδραση και θέσε στον εαυτό σου ένα ρεαλιστικό χρονικό στόχο όταν θα μπορείς

να εξετάσεις την επιτυχία σου.

20 αιτίες που οι νοσηλευτές βρίσκουν δύσκολη την ανακουφιστική φροντίδα
• Δεν έχουμε αρκετό προσωπικό εκεί που εργάζομαι
• Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με τα πολύπλοκα ζητήματα που involved
• Υπάρχουν πολλές άλλες σημαντικές προτεραιότητες στη δουλειά μου
• Δεν έχω τις δεξιότητες να ασχοληθώ με αυτήν
• Δεν έχω τη γνώση των φαρμάκων και του ελέγχου των συμπτωμάτων
• Δεν ξέρω τι να πω σε ασθενείς και συγγενείς γιατί κάνουν δύσκολες ερωτή-

σεις
• Φοβάμαι ότι μπορεί να ενοχληθούν.
• Ενοχλούμαι, σημαίνει δε μπορώ να κάνω τη δουλειά μου σωστά
• Δεν έχω παρακολουθήσει ακόμη κάποιο πρόγραμμα πάνω στο θέμα 
• Απλά θεωρώ το όλο θέμα πάρα πολύ μεγάλο για να ασχοληθώ



• Φοβάμαι ότι μπορεί να έχω πρόβλημα με τους προϊσταμένους μου εάν δα-
πανώ τόσο πολύ χρόνο παρά την κλίνη χωρίς να έχω ένα καθήκον να διεκ-
περαιώσω

• Εάν κάτι δεν πάει καλά, φοβάμαι ότι θα κατηγορηθώ εγώ
• Εγώ δεν είχα ποτέ μια μεγάλη απώλεια, οπότε πως μπορώ να αναμένεται να

κατανοώ και να βοηθώ κάποιον που πεθαίνει
• Αυτό απλά δεν είναι το κατάλληλο περιβάλλον για κάποιο να πεθάνει, δεν

διαθέτουμε τους κατάλληλους ειδικούς
• Οι γιατροί κάνουν ότι καλύτερο μπορούν, αλλά ποτέ δε φαίνεται να συντα-

γογραφούν αρκετά φάρμακα ή να μιλούν στους ανθρώπους σε απλή γλώσ-
σα

• Δεν μπορούμε να βρούμε ένα κρεβάτι στον τοπικό ξενώνα (hospice) όταν το
χρειαζόμαστε.

• Υπάρχει μια μόνιμη πίεση για έγκαιρη έξοδο των ασθενών, που είναι μη πρέ-
πουσα όταν έχεις ανθρώπους που πεθαίνουν στο τμήμα

• Δεν μπορώ να έχω την υποστήριξη που αισθάνομαι ότι χρειάζομαι μετά από
ένα δύσκολο θάνατο

• Δεν φαίνεται οι διοικούντες να αναγνωρίζουν ότι ο θάνατος είναι κάτι που
συμβαίνει συχνά εδώ, οπότε δεν υπάρχουν ευκρινείς πολιτικές για τη διαχεί-
ριση των πραγμάτων

Θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ εύκολο να εξαλείψουμε αυτές τις αιτίες και
να πέσουμε στην παγίδα των πολιτικά σωστών, που μπορεί να cite εξελίξεις
στην κλινική διακυβέρνηση, επίβλεψη, ποιοτικό έλεγχο, εκτίμηση του προσωπι-
κού και το τελευταίο διεπιστημονικά κλινικά πρωτόκολλα διαχείρισης της φρον-
τίδας για την απάντηση σε αυτά τα άγχη. Ενώ αυτές οι εξελίξεις έχουν συμβάλ-
λει αναμφίβολα στη βελτίωση της φροντίδας και μπορούν να ενδυναμώσουν το
προσωπικό στις σωστές συνθήκες να προωθεί στην ατζέντα τους τη φροντίδα
των θνησκόντων, η ημερησία πραγματικότητα για πολλά μέλη του νοσηλευτι-
κού προσωπικού στην κλινική πρακτική παραμένει τρομακτικά δύσκολη.

Το βιβλίο αυτό δεν θα μπορούσε να παρουσιάσει στον αναγνώστη με μια οι-
κουμενική πανάκεια απαντήσεων τα θέματα που παρεμποδίζουν τη χρήση της
προσέγγισης της ανακουφιστικής φροντίδας - πράγματι θα ήταν αλαζονικό να
υποθέσει κανείς αυτό - αλλά δύναται και θα προκαλέσει τον αναγνώστη να επι-
σκεφτεί ξανά τους ορισμούς και φιλοσοφίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο
αυτό και να ανασκοπήσει τα οφέλη εκάστου καθώς χρησιμοποιούν τις καλές
πρακτικές που αναλύονται στο κείμενο στην καθημερινή τους πρακτική.

Η Στρατηγική Φροντίδας στο Τέλος της Ζωής
Την τελευταία δεκαετία υπάρχει μια αυξανόμενη επικέντρωση στην επιλογή
και στον αυτοπροσδιορισμό του ασθενή στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνι-
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κής φροντίδας. Στο Η.Β υπήρξαν πολλές πρωτοβουλίες (Commission for
Health Improvement/Audit Commission, 2001; Department of Health, 2003;
National Institute for Clinical Excellence, 2004) που τόνισαν ειδικά ότι η επιλο-
γή του ασθενή για τον τόπο θανάτου πρέπει να θεωρείται ως μια από τις
προτεραιότητες των γενικών και ειδικών alike, όταν φροντίζουν ασθενείς που
πεθαίνουν.

Το πρόγραμμα της φροντίδας στο τέλος της ζωής ξεκίνησε στην Αγγλία το
2005 (ΝΗS Confederation, 2005) για την προώθηση τριών πρωτοβουλιών που
έχουν ανεξάρτητα αναπτυχθεί για να διευκολύνουν την καλή πρακτική για
ασθενείς που πεθαίνουν: το Πλαίσιο Χρυσών Προτύπων the Gold Standards
Framework (GSF) (Thomas, 2003), το Συνεργατικό Πρωτόκολλο Φροντίδας του
- Liverpool the Liverpool Care Pathway (LPC) (Ellershaw and Wilkinson, 2003)
και οι Προτιμητέες Οδηγίες Φροντίδας Preferred Priorities of Care (PPC) έγγρα-
φο (Storey et al., 2003). Τρία χρόνια μετά την εφαρμογή τους εκδόθηκε η Κυ-
βερνητική στρατηγική για τη φροντίδα στο τέλος της ζωής (Department of
Health, 2008), η οποία προσφέρει μια συνεχιζόμενη εκτίμηση αυτών των τριών
πρωτοβουλιών και της επίδρασης τους στην άμεση φροντίδα. Οι νοσηλευτές
σε οποιοδήποτε περιβάλλον πεθαίνουν άνθρωποι αρχίζουν τώρα να συναντούν
τις πρωτοβουλίες αυτές, που επικεντρώνονται στον προγραμματισμό και ιεράρ-
χηση της φροντίδας των ασθενών για εβδομάδες ή και μήνες πριν το θάνατο
τους. Το GSF σχεδιάσθηκε για να χρησιμοποιείται από κοινοτικούς νοσηλευτές
και γενικούς γιατρούς και το LCP από όλους τους επιστημονικούς κλάδους
στις υπηρεσίες παροχής οξείας και μακροχρόνιας φροντίδας, σε οίκους ευγη-
ρίας, όπου βοηθά στην ιεράρχηση της φροντίδας στην τελευταία εβδομάδα ή
όσο χρειασθεί της ζωής. Το PPC, είναι η μόνη καθοδηγούμενη νοσηλευτικά
πρωτοβουλία που σχεδιάσθηκε να χρησιμοποιείται με τον ασθενή για να τον
βοηθά να σχεδιάζει και να καλύπτει τις επιθυμίες του κάποιους μήνες πριν το
θάνατο τους σε οποιοδήποτε περιβάλλον.
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Σημείο Αναστοχασμού
Ρώτησε τον εαυτό σου για τη φροντίδα που παρέχεις στην καθημερινή σου πρακτι

κή. Κυριαρχείται από διαδικασίες, ρουτίνες, αξιολογήσεις και πρακτικά καθήκοντα;

(Η επιστήμη της φροντίδας).

Ή κυριαρχείται από μια περισσότερο ψυχολογική προσέγγιση, που περιλαμβάνει

τη χρήση τεχνικών συμβουλευτικής και θεραπευτικής εργασίας σε ομάδες ή σε άτο

μα; (Η τέχνη της φροντίδας). Και οι δύο είναι έγκυρες και παρόλο που δεν μπορούμε

να προσδοκούμε να διαθέτουμε όλες τις δεξιότητες, μπορούμε και πρέπει να υιοθε

τούμε μια περισσότερο ισορροπημένη προσέγγιση όταν ο ασθενής και η οικογένεια

την έχουν ανάγκη. 



Σύνοψη
H αποδοχή της προσέγγισης της ανακουφιστικής φροντίδας στη νοσηλευτική
πρακτική δεν εξαρτάται από πολύπλοκες ιατρικές παρεμβάσεις, εξειδικευμένα
περιβάλλοντα ή ακόμη και την άμεση διαθεσιμότητα ενός εύρους φαρμάκων και
επιστημόνων. Η τάση της ειδίκευσης στην νοσηλευτική δεν ισχύει εδώ. Οι δεξιό-
τητες, οι πεποιθήσεις και οι αξίες που έχουν υιοθετηθεί σε αυτό το κεφάλαιο εί-
ναι εφαρμόσιμες σε νοσηλευτές σε κάθε μέρος εργασίας και περιβάλλον οπου-
δήποτε έρχονται σε επικοινωνία με ασθενείς που πεθαίνουν από οποιαδήποτε
διάγνωση. Κάποιες από τις πλέον εμπνευστικές στιγμές ανακουφιστικής φροντί-
δας που ήμουν μάρτυρας έχουν γίνει σε καταστάσεις όπου το κτίριο ήταν γεμά-
το υγρασία, τα πατώματα κατακλύζονταν με κατσαρίδες και τα σύγχρονα οπιοει-
δή που θεωρούμε δεδομένα για τη διαχείριση του χρόνιου πόνου απλά δεν ήταν
διαθέσιμα. Το αίσθημα του υποφέρειν του ασθενή και της οικογένειας ήταν έντο-
νο αλλά ήταν προνόμιο να το παρατηρείς τις δεξιότητες των νοσηλευτών που
τους φρόντιζαν. Συχνά είναι το δώρο του να «βρίσκεσαι» και όχι απλά να «κάνεις»
δίπλα στον ασθενή εκείνο που κάνει τη διαφορά (Thompson et al., 2006).

H Ανακουφιστική νοσηλευτική φροντίδα περιλαμβάνει την αποτιμηση όλων
των χαρακτηριστικών και προηγούμενων εμπειριών του προσώπου. Απαιτεί μια
στάση και προσέγγιση που πηγαίνει πέρα από τη διάγνωση και το άμεσο ιατρι-
κό πρόβλημα. Η επίτευξη της απαιτεί από το νοσηλευτή ένα επίπεδο προσωπι-
κής ανθρώπινης επαφής με τον άνθρωπο που πεθαίνει που πηγαίνει πέρα από
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Δραστηριότητα Αναστοχασμού
Κοίταξε τριγύρω στο χώρο εργασίας σου όταν έχεις ξανά χρόνο και δες αν μπορείς

να βρεις του τμήματος/της μονάδος/της κλινικής φιλοσοφία φροντίδας. Αυτή είναι

μια απλή δήλωση που αναγνωρίζει τον προσανατολισμό και τις προτεραιότητες της

φροντίδας στο χώρο εργασίας σου. Μπορεί να φυλάσσεται σε ένα φωριαμό κάπου,

να είναι μαζί με το εισαγωγικό πακέτο των φοιτητών/προσωπικού, ή ακόμη σε πί

νακα σημειώσεων.

Εάν υπάρχει, διάβασε το προσεκτικά και ρώτησε τον εαυτό σου εάν ενστερνίζεται

τις προτεραιότητες της νοσηλευτικής ανακουφιστικής φροντίδας και εάν υπάρχει

ανάγκη αναθεώρησης της διατύπωσης, σε περίπτωση που δεν ισχύει. υφίσταται

αναθεώρησης των wording; ean den ;exei. Εάν εργάζεσαι σε χώρο που πεθαίνουν

τακτικά ασθενείς αυτό είναι σημαντικό. Εάν δεν υφίσταται δήλωση φιλοσοφίας

φροντίδας τότε αναλογίσου εάν ο χώρος εργασίας σου την χρειάζεται και σε ποιο

να μιλήσεις ώστε να βοηθήσεις να δημιουργηθεί. Κάνοντας αυτό σκέψου τις προτε

ραιότητες της ανακουφιστικής νοσηλευτικής φροντίδας που πιθανά χρειάζεται να

συμπεριληφθούν.



τα καθήκοντα και τις διαδικασίες που τόσο συχνά κυριαρχούν στην καθημερινή
εργασία. Αυτό είναι ταυτόχρονα επιστήμη και τέχνη που τονίζει τη φυσιολογι-
κότητα και την ποιότητα ζωής.

Δίδει αξία στον άνθρωπο ως ολότητα και ενδιαφέρεται για τον οργανικό πό-
νο και δυσφορία του αλλά και τα αισθήματα του τις συμπεριφορές του, τα κοι-
νωνικά του θέματα, την οικογένεια και τους φίλους του. Σχηματίζεται από την
έρευνα του ατόμου γα αίσθηση νοήματος και την επιθυμία τους για ειλικρίνεια,
έλεγχο της ζωής του και την ανάγκη διατήρησης προσωπικής αξιοπρέπειας
όπως την βλέπουν, για τη ζωή που έχουν αφήσει. Είναι συνδυασμός γνώσεων,
δεξιοτήτων και συμπόνιας σε ισοδύναμα μέτρα που είναι τόσο ευαίσθητο, δυ-
ναμικό, με ελπίδα και νόημα, αλλά πάνω από όλα ένας τρόπος σκέψης και μια
στάση σκέψης που πρέπει να επηρεάζει τη συμπεριφορά των νοσηλευτών
όπου κι αν εργάζονται με άτομο που πεθαίνει σε οποιοδήποτε ίδρυμα.
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Συνδέσεις Κεφαλαίου με τα Πρότυπα Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας
του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής για Νοσηλευτές και
Μαίες (2008)

Τμήμα 1: Να κάνεις τη φροντίδα των ανθρώπων πρώτη σου μέριμνα,
 αντιμετωπίζοντας τους ως άτομα και σεβόμενος την αξιοπρέπεια τους
Αντιμετώπιση των ανθρώπων ως άτομα
 Πρέπει να αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους ως άτομα και να σέβεσαι την αξιο-

πρέπεια τους
 Πρέπει να λειτουργείς ως συνήγορος για εκείνους που αναλαμβάνεις τη

φροντίδα τους, βοηθώντας τους να έχουν πρόσβαση στην σχετική υγειονομι-
κή και κοινωνική φροντίδα, πληροφόρηση και υποστήριξη.

Σεβασμός στην εμπιστευτικότητα των ανθρώπων
 Πρέπει να σέβεσαι το δικαίωμα των ανθρώπων στην εμπιστευτικότητα 

Συνεργασία με εκείνους που φροντίζεις 
 Πρέπει να ακούς προσεκτικά τους ανθρώπους που έχεις στη φροντίδα σου

και να ανταποκρίνεσαι στις ανησυχίες και τις προτιμήσεις τους
 Πρέπει να αναγνωρίζεις και να σέβεσαι την συμβολή που οι άνθρωποι κάνουν

τη δική τους φροντίδα και ευεξία

Επιβεβαίωση της λήψης συναίνεσης
 Πρέπει να σέβεσαι και να υποστηρίζεις τα δικαιώματα των ανθρώπων να απο-

δέχονται ή να αρνούνται τη θεραπεία και φροντίδα
 Πρέπει να uphold τα δικαιώματα των ανθρώπων να συμμετέχουν πλήρως στις

αποφάσεις για τη φροντίδα τους
 Πρέπει να έχεις επίγνωση για τη νομοθεσία που σχετίζεται με την διανοητική

ικανότητα, επιβεβαιώνοντας ότι οι άνθρωποι που στερούνται αυτής της ικανό-
τητας παραμένουν στο κέντρο της λήψης των αποφάσεων και είναι πλήρως
προστατευμένοι

Τμήμα 2: Να συνεργάζεσαι με άλλους για την προστασία και προαγωγή της υγείας
και ευεξίας εκείνων που έχεις στη φροντίδα σου, τις οικογένειες τους και
 φροντιστές και την ευρύτερη κοινότητα
Μοίρασμα των πληροφοριών με τους συναδέλφους 
 Πρέπει να διατηρείς τους συναδέλφους πληροφορημένους όταν μοιράζεσαι

τη φροντίδα με άλλους

Αποτελεσματική εργασία ως μέλος της ομάδας
 Πρέπει να συνεργάζεσαι μέσα στις ομάδες και να σέβεσαι τις δεξιότητες, την

εξειδίκευση και τη συμβολή των συναδέλφων σου
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 Πρέπει να συμβουλεύεσαι και να ζητάς τη γνώμη συνεργατών, όταν είναι
απαραίτητο

 Πρέπει να παραπέμπεις κάποιον που έχεις στη φροντίδα σου σε άλλο επαγ-
γελματία, όταν αυτό είναι το καλύτερο για εκείνον.

Τμήμα 3: Παροχή υψηλού επιπέδου πρακτικής και φροντίδας σε κάθε χρονική
στιγμή
Διατήρηση ευκρινών(με σαφήνεια, πληρότητα) και ενημερωμένων αρχείων
 Πρέπει να διατηρείς κατανοητά και ενημερωμένα αρχεία από τις συζητήσεις

που έχεις,τις αξιολογήσεις που κάνεις, τη θεραπεία και φάρμακα που χορη-
γείς και την αποτελεσματικότητα τους

 Πρέπει να τεκμηριώνεις όσο συντομότερα είναι δυνατό το γεγονός μετά την
πραγματοποίηση του

 Πρέπει να διασφαλίζεις ότι κάθε εισαγωγή που κάνεις στο έντυπο αρχείο κά-
ποιου είναι ευκρινής, νόμιμα υπογεγραμμένη, με αναφορά στην ημερομηνία
και χρόνο
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Eρωτηματολόγιο ΑυτοΑξιολόγησης
1. Η φιλοσοφία της Ανακουφιστικής φροντίδας χαρακτηρίζεται από

α. Ένα ιατρικό μοντέλο ελέγχου της νόσου
β. Την επιμήκυνση της ζωής και βοήθεια των ανθρώπων να πεθάνουν
γ. Υποστήριξη του ασθενή και της οικογένειας στη διάρκεια μιας απειλητικής

για τη ζωή ασθένειας
δ. Η εισαγωγή όλων των ανθρώπων που πεθαίνουν σε ξενώνες

2. Στην Ανακουφιστική φροντίδα, το θνήσκειν θεωρείται ως:
α. Αποτυχία της ιατρικής θεραπείας
β. Φυσιολογικό γεγονός ζωής
γ. Μια πρόκληση για την πολυεπιστημονική ομάδα
δ. Μια κλήση συναγερμού για εξειδίκευση

3. Ποια από τις παρακάτω ομάδες λέξεων αγκαλιάζει με περισσότερη ακρίβεια
τον ορισμό της νοσηλευτικής από την Virginia Henderson ;
α. Αξιοπρέπεια, ομαδικό έργο, και φαρμακολογία
β. Συντροφικότητα, βοήθεια και αξιοπρέπεια
γ. Αυτοσεβασμός, ειρηνικός και τιμή
δ. Επούλωση, personhood, και συντροφικότητα



4. Ποιος από τους ακόλουθους είναι ο περισσότερο ακριβής ορισμός του «ανα-
κουφίζω»;
α. Λήξη του υποφέρειν με τη θεραπεία
β. Ανακούφιση συμπτωμάτων με τη χρήση της φαρμακολογίας
γ. Μεγιστοποίηση της ποιότητας ζωής
δ. Ανακούφιση του υποφέρειν αναγνωρίζοντας ότι η θεραπεία δεν είναι εφι-

κτή

5. Ποια από τις παρακάτω ομάδες λέξεων περιγράφουν με περισσότερη ακρί-
βεια την τέχνη της φροντίδας;
α. Σχέσεις, εγγύτητα, παρουσία
β. Επαγγελματική, λογική, αποδοτική 
γ. Οργανωμένη, συστηματική, σαφής
δ. Αμερόληπτη, κλινική, παρατηρητική 

18 Mέρος Ι • Βασικές Έννοιες και Εξελίξεις στη Φροντίδα του Τέλους της Ζωής


