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Περίληψη
Η γήρανση του πληθυσμού και η αλλαγή του επιδημιολογικού προφίλ με αύξηση των χρόνιων νόσων όπως ο καρκίνος, διογκώνουν τις δαπάνες
υγείας. Η κατ' οίκον φροντίδα υγείας είναι ενδεχομένως μια αποτελεσματική λύση σε αυτό το πρόβλημα με πολλαπλά οφέλη. Σκοπός του άρθρου
αυτού είναι να διερευνήσει το είδος και την ποιότητα της κατ' οίκον φροντίδας υγείας ογκολογικών ασθενών, καθώς και το εύρος των πλεονεκτημάτων και των πιθανών περιορισμών της. Η ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η συστηματική ανασκόπηση της σύγχρονης
διεθνούς βιβλιογραφίας. Αναζητήθηκαν άρθρα της τελευταίας δεκαετίας με τους όρους «κατ' οίκον φροντίδα υγείας» και «καρκίνος» στις διεθνείς
βάσεις δεδομένων Pubmed, Cinahl και Health Source: nursing/academic edition όπου προέκυψαν 165 άρθρα. Από την ανάγνωση των τίτλων,
αλλά και του πλήρους κειμένου, 142 άρθρα δεν πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής, δηλαδή δεν απαντούσαν στα ερευνητικά ερωτήματα και τους
σκοπούς της έρευνας και αποκλείσθηκαν, ενώ για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν 20 άρθρα. Οι θεματικές κατηγορίες που προέκυψαν ανέδειξαν
ότι η κατ' οίκον φροντίδα είναι η βέλτιστη λύση για τα άτομα με καρκίνο, έχει θετικά στοιχεία συγκριτικά με άλλες μορφές φροντίδας υγείας, βοηθά
στη βελτίωση της ποιότητα ζωής, είναι χρήσιμη στην παρηγορητική ιατρική και ενισχύει τη φροντίδα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή. Παρόλα
αυτά δεν υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες ετοιμότητα για κατ' οίκον φροντίδα. Συμπερασματικά, η κατ' οίκον φροντίδα υγείας αποτελεί ενδεδειγμένη
μορφή φροντίδας υγείας για τους ογκολογικούς ασθενείς, διότι έχει πολλαπλά οφέλη για την ποιότητα ζωής του ασθενή, για τη δημόσια υγεία,
αλλά και για τα κράτη που επιβαρύνονται από υπέρογκες δαπάνες στο χώρο της υγείας.

Abstract
The aging of the population and epidemiological profile change with an increase in chronic diseases like cancer inflates health expenditures.
Home care is a potentially effective solution to this problem with multiple benefits. The purpose of this article is to explore the nature and quality
of home care for patients with cancer, and the extent of its advantages and potential of restrictions. The research methodology we used was
systematic review of current literature. We searched articles the terms "home health care" and "cancer" on the international databases Pubmed,
Cinahl and Health Source: nursing / academic edition and the results was 165 articles. Hundred and forty two articles did not meet the inclusion
criteria and consequently were excluded, so we analyzed 20 articles. The thematic categories that emerged revealed that home care is the best
solution for people with cancer, has multiple benefits compared to other forms of health care, it helps improve quality of life, it is useful in
palliative and patient-centered care. Nevertheless all the communities are not ready to accept home care. In conclusion, the home health care is
an appropriate form of care for patients with cancer because it has multiple benefits for the quality of life of the patient, for public health, but also
for countries burdened by excessive expenses in the health sector.

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από
χρόνιες εκφυλιστικές νόσους όπως ο καρκίνος και τα καρδιαγγειακά
προβλήματα, σε σύγκριση με το παρελθόν (World Health
Organization, 2014). Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με την
υπογεννητικότητα δημιουργεί ως συνέπεια τη γήρανση του
πληθυσμού (United Nations, 2001). Διαφαίνεται λοιπόν η
εντατικότερη ανάγκη για μακροχρόνια φροντίδα υγείας (World
Health Organization, 2014). Η νοσηλεία στα νοσοκομεία και τις
μονάδες χρόνιας φροντίδας ασθενών είναι απρόσωπη και κοστίζει
πολύ. Αντίθετα, ο ασθενής αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια και
ηρεμία όταν βρίσκεται στο σπίτι του. Έτσι, πολλοί άνθρωποι
επιλέγουν την κατ' οίκον φροντίδα, καθώς επιτρέπεται η μέγιστη
ελευθερία στο άτομο και παρέχεται εξατομικευμένη φροντίδα που
σχεδιάζεται αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου
ασθενή και όχι του μέσου ανθρώπου (World Health Organization,
2008).
Η κατ' οίκον φροντίδα βασίζεται σε μια ποικιλία υπηρεσιών που
παρέχουν τυπικές κλινικές και κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και
άτυπες υπηρεσίες. Περιλαμβάνουν ένα μείγμα εξειδικευμένου και

συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτών, φυσιοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, βοηθών οικιακής φροντίδας,
κοινωνικών λειτουργών, ιατρών, διαιτολόγων, οικοκυρών,
συντρόφων, εθελοντών και άλλων ατόμων (Rice, 2006Α).
Οι νοσηλευτές αποτελούν τη μεγαλύτερη επαγγελματική
ομάδα που ασχολείται με αυτού του είδους φροντίδα. Συχνά,
οι νοσηλευτές αξιολογούν τους ασθενείς, αναπτύσσουν
σχέδια φροντίδας και παρέχουν εξειδικευμένη νοσηλευτική
φροντίδα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν την
καλύτερη χρήση της διαθέσιμης βοήθειας φροντίδας για τα
άτομα που λαμβάνουν φροντίδα στο σπίτι και τα μέλη των
οικογενειών τους, μέσω της εκπαίδευσης. Οι νοσηλευτές
οφείλουν να εργάζονται ανεξάρτητα, να συντονίζουν και να
διαχειρίζονται ομάδες φροντίδας για την παροχή σύγχρονης
φροντίδας υγείας (World Health Organization, 2008).
Οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις στην κατ' οίκον φροντίδα
είναι ποικίλες. Εάν για παράδειγμα έχει προηγηθεί
χειρουργική επέμβαση, οι νοσηλευτές περιποιούνται τα
τραύματα και αποσυμφορίζοντας τον ασθενή από τα
συμπτώματά του. Επιπρόσθετα διατηρούν καθαρό το

μη προσωπικού,

περιβάλλον ιδιαίτερα για άνοσοκατασταλόμε-

νους ασθενείς και περιποιούνται το δέρμα αναφορικά με
τις μακροχρόνιες παρενέργειες της χημειοθεραπείας. Η
ανακούφιση του γαστρεντερικού συστήματος περιλαμβάνεται
ακόμη στα καθήκοντα των νοσηλευτών (Rice, 2006Α).
Σημαντική είναι και η υποστήριξη που προσφέρει ο
νοσηλευτής στη διαχείριση του άγχους (Collins, 2012). Οι
παρεμβάσεις της κατ' οίκον νοσηλείας εκτείνονται και στην
εκπαίδευση του συγγενικού περιβάλλοντος.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του
είδους και της ποιότητας της κατ' οίκον φροντίδας
ογκολογικών ασθενών, των πλεονεκτημάτων και των πιθανών
περιορισμών της, μέσα από τη συστηματική ανασκόπηση της
σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας.

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε είναι η συστηματική
ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Τα βήματα που
ακολουθήθηκαν περιλαμβάνουν: τη διατύπωση ερευνητικού
ερωτήματος, το σχεδιασμό του ερευνητικού πρωτοκόλλου,
την αναζήτηση τίτλων και περιλήψεων πρωτογενών μελετών,
τον ορισμό κριτηρίων εισαγωγής και αποκλεισμού, την
ανάγνωση τίτλων και αποκλεισμό των άρθρων που δεν είναι
σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα, τον εντοπισμό των
πλήρων κειμένων των μελετών και τον αποκλεισμό εκ' νέου
των άρθρων που δεν είναι σχετικά με το θέμα, την εισαγωγή
άρθρων από τη βιβλιογραφία που βοηθούν στη συστηματική
ανασκόπηση, την καταγραφή και ανάλυση δεδομένων και την
παρουσίαση της ανασκόπησης μέσα από ομαδοποιημένες
κατηγορίες θεμάτων (Μπελλάλη, 2011).
Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής:
Είναι αποτελεσματική η κατ' οίκον φροντίδα ασθενών με
καρκίνο;
Προσφέρει η κατ' οίκον φροντίδα ασθενών με καρκίνο
οικονομικά οφέλη στα ασφαλιστικά ταμεία και στους ασθενείς;
Προσφέρει η κατ' οίκον φροντίδα ασθενών με καρκίνο
καλύτερη ποιότητα ζωής;
Σε ποιες ομάδες ασθενών με καρκίνο είναι πιο ενδεδειγμένη η κατ' οίκον φροντίδα;
Είναι γενικότερα ωφέλιμη η κατ' οίκον φροντίδα ατόμων με
καρκίνο στη βελτίωση της δημόσιας υγείας; Αναζητήθηκαν
δημοσιευμένα άρθρα στις διεθνείς
βάσεις δεδομένων Pubmed, Cinahl και Health Source:
nursing/academic edition καθώς πρόκειται για βάσεις δεδομένων που δέχονται περιοδικά που έχουν αποδείξει την
εγκυρότητα και αξιοπιστία, των τελευταίων δέκα ετών. Τα
άρθρα που αναζητήθηκαν είχαν τα εξής κριτήρια
συμπερίληψης-αποκλεισμού: Γλώσσα δημοσίευσης: Αγγλική
Πρωτότυπες ποιοτικές, ποσοτικές έρευνες ή έρευνες με
μεικτή μεθοδολογία
Τα άρθρα θα πρέπει να απαντούν στα ερευνητικά
ερωτήματα της διατριβής
•

Να είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο του άρθρου

Ως εκ'τούτου κριτήρια αποκλεισμού είναι:
Άλλη γλώσσα πλην της Αγγλικής
Γενικές ανασκοπήσεις ή άρθρα σύνταξης
• Άρθρα που δεν απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα
Οι όροι αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν είναι
(effectiveness [Title/Abstract]) OR efficacy [Title/Abstract])
AND home care [Title/Abstract]) OR homecare
[Title/Abstract]) AND cancer [Title/Abstract]), δηλαδή
διερευνήθηκαν οι όροι αποτελεσματικότητα και κατ' οίκον
φροντίδα και καρκίνος σε πιθανούς συνδυασμούς, ενώ η
αναφορά θα έπρεπε να γίνεται στον τίτλο ή την περίληψη.
Το ιστορικό αναζήτησης αναπαριστάται στην εικόνα 1.
•

Αποτελέσματα

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα ροής η συστηματική ανασκόπηση παρήγαγε 20 άρθρα προς ανάλυση.
Μετά από ενδελεχή μελέτη των επιλεγμένων άρθρων, οι
θεματικές κατηγορίες που προέκυψαν ήταν: κόστος της
κατ' οίκον φροντίδας, η ενδεδειγμένη λύση για τα παιδιά
με καρκίνο, σύγκριση διαφόρων μορφών φροντίδας
υγείας, ποιότητα ζωής, παρηγορητική ιατρική, πολιτισμική
ετοιμότητα για κατ' οίκον φροντίδα και κατ' οίκον φροντίδα
με επίκεντρο τον ασθενή. Συνοπτικά τα άρθρα και τα
αποτελέσματά τους παρουσιάζονται στον πίνακα 1.

Κόστος κατ' οίκον φροντίδας
Καθώς οι δαπάνες για την υγεία είναι περιορισμένες,
και τα προγράμματα επιλέγονται βάσει οικονομικής
αξιολόγησης, είναι απαραίτητο να διερευνήσει κανείς
πόσο κοστίζει η κατ' οίκον φροντίδα συγκριτικά με άλλες
μεθόδους υγειονομικής περίθαλψης (Rice, 2006Β). Στον
Καναδά υπολογίσθηκε το κόστος της κατ' οίκον φροντίδας
3.613 ατόμων με καρκίνο του παχέος εντέρου τέταρτου
σταδίου κατά την περίοδο 2005-2009. Φάνηκε ότι όσο η
ασθένεια εξελισσόταν, τόσο πιο συχνή ήταν η χρήση και
το κόστος της κατ' οίκον φροντίδας, κυρίως τον τελευταίο
μήνα ζωής (800 δολάρια Καναδά) (Mittman et al, 2014).

Κατ' οίκον φροντίδα: η ενδεδειγμένη λύση για τα
παιδιά με καρκίνο
Για τα ενήλικα άτομα η μακρόχρονη νοσηλεία στο
νοσοκομείο είναι μια δυσάρεστη υπόθεση, όμως για τα
παιδιά και τους γονείς τους είναι αβάσταχτη διότι έχουν
ανάγκη το οικείο τους περιβάλλον, τις μυρωδιές, τα
αγαπημένα τους αντικείμενα και τους φίλους τους, για να
διατηρήσουν υψηλό ηθικό και να αντιμετωπίσουν με
γενναιότητα το πρόβλημά τους. Έτσι η φροντίδα κατ'
οίκον είναι ακόμη πιο σημαντική σε αυτή την ηλικιακή
ομάδα (Hansson et al, 2012).
Στη Βραζιλία λήφθηκαν συνεντεύξεις από 11 γονείς
παιδιών με καρκίνο με μέση ηλικία γονέων τα 32,4 έτη και
παιδιών τα 5,2 έτη. Όλα τα παιδιά παρουσίαζαν
ουδετεροπενία λόγω καρκίνου και λάμβαναν φροντίδα

Εικόνα 1. Διάγραμμα ροής του ιστορικού αναζήτησης της συστηματικής ανασκόπησης

στο σπίτι. Διαπιστώθηκε ότι η ζωή των γονέων από τη
στιγμή που το παιδί τους νόσησε άλλαξε οριστικά, και έπρεπε
να αφιερωθούν στη φροντίδα του. Οι γονείς αναζητούσαν τη
βοήθεια των επαγγελματιών υγείας για θέματα που
σχετίζονταν με τις συνθήκες υγιεινής, την προετοιμασία του
φαγητού, τη λήψη της φαρμακευτικής θεραπείας, τη
συναισθηματική υποστήριξη και τη διαχείριση των
καθετήρων. Παρόλα το οικιακό ήταν το μόνο περιβάλλον που
τους έδινε την αίσθηση ασφάλειας για την καθαριότητα, ώστε
να μειώσουν τον κίνδυνο μόλυνσης για το παιδί τους
(Gelesson et al, 2009).
Γεννιέται όμως το ερώτημα εάν ένα πρόγραμμα φροντίδας παιδιών με καρκίνο στο σπίτι είναι αποτελεσματικό ή
προκαλεί έκτακτες επανεισαγωγές και υποτροπές. Σκοπός
σχετικής μελέτης από την Τουρκία ήταν να διερευνήσει την
αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος κατά το οποίο
παιδιά με καρκίνο λάμβαναν εξιτήριο από την ογκολογική
κλινική, βοηθώντας τους φροντιστές να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες φροντίδας των παιδιών τους. Στην έρευνα έλαβαν
μέρος δύο ομάδες. Στην ομάδα παρέμβασης ανήκαν 24
ασθενείς και στην ομάδα ελέγχου 25 ασθενείς με τους φροντιστές τους. Η μέση ηλικία των παιδιών ήταν τα 8,7±5,9 έτη για
την ομάδα παρέμβασης και 10,7±4,2 έτη για την

ομάδα ελέγχου. Στην ομάδα παρέμβασης υπήρχε συχνή
επικοινωνία και δόθηκε εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων στο σπίτι. Φάνηκε ότι η ομάδα παρέμβασης
έδειξε καλύτερη διαχείριση των μολύνσεων (βλεννογονίτιδα,
προβλήματα με τους καθετήρες, πυρετό, ακεραιότητα του
δέρματος), του ελέγχου του γαστρεντερικού συστήματος, της
θρέψης, της ναυτίας και της κούρασης και μείωση στις
απρογραμμάτιστες εισαγωγές στο νοσοκομείο και υψηλότερο
ποσοστό ικανοποίησης των φροντιστών. Συμπερασματικά
φαίνεται ότι, ένα πρόγραμμα υποστήριξης των παιδιών με
καρκίνο και των φροντιστών τους στο σπίτι έχει σημαντική
θετική επίδραση (Yilmaz & Ozsoy, 2010).

Σύγκριση διαφόρων μορφών φροντίδας υγείας
Η σύγκριση παρεμβάσεων φροντίδας υγείας παρουσιάζει
διάφορες
περιπτώσεις
από
την
υπό
διερεύνηση
βιβλιογραφία. Σχετική έρευνα έλαβε χώρα στο Ηνωμένο
Βασίλειο κατά το διάστημα 2009-2011 και συμμετείχαν 462
ενήλικοι ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου με μέσο
όρο ηλικίας τα 64,8 έτη και προσδόκιμο ζωής >6 μήνες. Τρεις
διαφορετικές μορφές παρέμβασης συγκρίθηκαν: τηλεφωνική
υποστήριξη από νοσηλευτικό προσωπικό, συμβατική
φροντίδα και φροντίδα

Πίνακας 1. Τα χαρακτηριστικά των μελετών της ανασκόπησης

στο σπίτι. Η συμβατική φροντίδα περιλάμβανε την αρχική
επίσκεψη στο αντικαρκινικό κέντρο, ενημέρωση και
παραλαβή χημειοθεραπευτικού φυλλαδίου με πληροφορίες
αναφορικά με την τοξικότητα. Υπήρχε ακόμη η δυνατότητα
τηλεφωνικής κλίσης για παροχή πρόσθετων πληροφοριών σε
24ωρη βάση. Στα άτομα που λάμβαναν φροντίδα στο σπίτι
υπήρχε αξιολόγηση των συμπτωμάτων, εκπαίδευση του
ασθενή και θεραπεία των συμπτωμάτων σύμφωνα με τα
θεραπευτικά
πρωτόκολλα.
Επίσης
υπήρχε
τακτική
τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας 10-25 λεπτών και
δυνατότητα 24ωρης επικοινωνίας με ειδικευμένους
νοσηλευτές. Στην τηλεφωνική υποστήριξη ο νοσηλευτής
καλούσε τον ασθενή πάλι σε τακτά διαστήματα με διάρκεια
επικοινωνίας 5- 10 λεπτά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα
άτομα που συμμετείχαν στα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι
και τηλεφωνικής επικοινωνίας είχαν λιγότερα προβλήματα με
την τοξικότητα σε σύγκριση με τα άτομα που ακολούθησαν
μόνο τη συμβατική φροντίδα (Craven et al, 2013).
Σε έρευνα στη Γαλλία που διεξήχθηκε τα έτη 2003 και
2004, εξετάσθηκε εάν οι ασθενείς με καρκίνο προτιμούν μια
πιο εξειδικευμένη φροντίδα υγείας στο σπίτι όπως η
μετάγγιση αίματος. Το δείγμα αποτέλεσαν 139 ασθενείς με
καρκίνο διαφόρων μορφών, οι οποίοι έκαναν μετάγγιση
αίματος. Από αυτούς το 63% θα προτιμούσαν να γίνει η
μετάγγιση στο σπίτι τους και το 37% στο νοσοκομείο.
Πενήντα τέσσερις ασθενείς θα δεχό- ντουσαν να πληρώσουν
κάποια χρήματα, ακόμη και αν δεν κάλυπτε η ασφάλειά τους
μια τέτοια εναλλακτική, προκειμένου να μη μετακινηθούν από
την οικία τους με μέσο όρο υποθετικής πληρωμής τα 26.5
ευρώ ανά ασθενή (Havet et al, 2012).

Ποιότητα ζωής
Καθώς όλο και περισσότερα άτομα με καρκίνο επιλέγουν
να ζήσουν τους τελευταίους μήνες της ζωής τους στο σπίτι,
πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανακούφιση από τα
συμπτώματα και την ποιότητα ζωής τους. Στην Αυστραλία
διενεργήθηκε συγκριτική μελέτη της ποιότητα ζωής 58
ασθενών με καρκίνο που λαμβάνουν ενδονοσοκομειακή
φροντίδα ή φροντίδα στο σπίτι με βάση παρηγορητική
φροντίδα. Οι ασθενείς που λάμβαναν κατ' οίκον φροντίδα
είχαν στατιστικά μικρότερης βαρύτητας συμπτώματα,
χαμηλότερα ποσοστά κατάθλιψης, καλύτερη σωματική υγεία
και ποιότητα της ζωής από εκείνους που λάμβαναν
ενδονοσοκομειακή περίθαλψη. Ανέφεραν, επίσης, στατιστικά
σημαντικά μεγαλύτερο έλεγχο επί των αποτελεσμάτων της
ασθένειας, την ιατρική περίθαλψη, τη θεραπεία που
λάμβαναν και την πορεία της νόσου (Peters & Sellick, 2006).

Παρηγορητική ιατρική
Μοιραία ορισμένες φορές ο καρκίνος δεν είναι αναστρέψιμος, Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής και η
οικογένειά του θα πρέπει να προετοιμαστούν για την
επερχόμενη κατάληξη. Η αποδοχή του θανάτου χρειάζεται

υποστήριξη από εξειδικευμένους επαγγελματίες για την
ψυχολογική στήριξη όλων όσον εμπλέκονται. Παράλληλα τα
συμπτώματα γίνονται ολοένα και πιο έντονα. Όλα αυτά
προϋποθέτουν
εξειδικευμένες
γνώσεις
από
τους
επαγγελματίες υγείας.
Όταν ο ασθενής βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο του
καρκίνου δεν θέλει συνήθως να βρίσκεται μέσα σε ένα
αφιλόξενο ίδρυμα όπως ένα νοσοκομείο. Σε έρευνα στην
Αγγλία εξετάσθηκε πώς διευκολύνεται ο θάνατος στο σπίτι.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι λιγότερες
παραπομπές στα νοσοκομεία επιτυγχάνονται, όταν στη
διαδικασία
εμπλέκονται
ικανοί
και
έμπειροι
στην
παρηγορητική ιατρική επαγγελματίες υγείας που αφιερώνουν
αρκετό χρόνο σε δύσκολες συζητήσεις, μεταδίδουν
εμπιστοσύνη και να είναι καθησυχαστικοί με τους ασθενείς
και τους φροντιστές τους (Wye et al, 2014).
Δεν μπορεί κανείς αβίαστα να υποστηρίξει όμως ότι η
φροντίδα στο σπίτι ασθενών με καρκίνο είναι η ενδεδειγμένη
λύση για κάθε είδος καρκίνου, καθώς υπάρχουν διαφορές
στα συμπτώματα. Στην Ιταλία διενεργήθηκε έρευνα στην
οποία το δείγμα αποτέλεσαν 402 ασθενείς με πρώτη αιτία τον
καρκίνο το 2011. Ο μέσος όρος ηλικίας του δείγματος ήταν τα
73,9 έτη. Εξετάσθηκε πόσο συχνά χρησιμοποίησαν
υπηρεσίες παρηγορητικής ιατρικής, πόσες φορές και τι είδους
ανακουφιστικής θεραπείας έλαβαν και πόσο συχνά και για
ποια είδη καρκίνου ήταν πιο πιθανή η νοσηλεία σε νοσοκομείο. Τα στοιχεία έδειξαν ότι τα άτομα που έπασχαν από
ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα ήταν τα πιο πιθανά να εισαχθούν
στο νοσοκομείο για να ανακουφιστούν από τα συμπτώματα
δύσπνοιας και εγκεφαλοπά- θειας. Πάντως τα άτομα που
λάμβαναν παρηγορητική φροντίδα στο σπίτι είχαν τελικά πιο
μεγάλη πιθανότητα να πεθάνουν στο σπίτι (53,8% έναντι
7,9%), παραπέμπονταν σπανιότερα στο νοσοκομείο (0,4
έναντι 1,3 εισαγωγές) και είχαν λιγότερες ημέρες νοσηλείας
(4,4 έναντι 19,6 ημέρες) κατά τους τελευταίους δύο μήνες
ζωής, από αυτούς που δεν είχαν ενταχθεί σε αντίστοιχο
πρόγραμμα (Riolfi et al, 2013).
Στην Αμερική διερευνήθηκε ποιοι ασθενείς με καρκίνο
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για εξειδικευμένη βοήθεια στο σπίτι
μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο. Το δείγμα
αποτέλεσαν 375 ασθενείς με πρόγνωση για διάρκεια ζωής
μεγαλύτερη από έξι μήνες. Ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν τα
67,8 έτη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι εξειδικευμένη βοήθεια
στο σπίτι χρειάζονται περισσότερο τα άτομα ηλικίας 70 ετών
και άνω, με καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο, που έχουν
περισσότερες από τέσσερις καταστάσεις συννοσηρότητας,
τουλάχιστον ελάττωση λειτουργίας σε τέσσερις καθημερινές
δραστηριότητες και καταθλιπτικά συμπτώματα. Στα άτομα
αυτά πρέπει να καλύπτεται εξειδικευμένη βοήθεια στο σπίτι
διαφορετικά έχουν τρεις φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να
παρουσιάσουν αρνητικά αποτελέσματα (Bowles et al, 2008).

Πολιτισμική ετοιμότητα για κατ' οίκον φροντίδα
Παρόλο που για αιώνες η φροντίδα των ασθενών
παρεχόταν στο σπίτι, την τελευταία εκατονταετία ο κόσμος
πιστεύει ότι η νοσοκομειοκεντρική φροντίδα είναι στο
επίκεντρο. Η επιστροφή σε μια περίθαλψη στο σπίτι είναι
πλέον καινοτομία και συναντά εμπόδια. Δεν είναι τα άτομα
από όλους τους πολιτισμούς έτοιμα για να δεχθούν την κατ'
οίκον φροντίδα ασθενών με καρκίνο. Στην Ιαπωνία, στάλθηκε
ένα ερωτηματολόγιο σε 1619 ασθενείς από 25 νοσοκομεία, οι
οποίοι είχαν προχωρημένο καρκίνο. Το 75% δήλωσε ότι η
φροντίδα στο σπίτι αποτελεί μεγάλο βάρος για την οικογένεια,
ενώ το 61% συμφώνησε ότι οι επισκέψεις των επαγγελματιών
υγείας στο σπίτι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε ξαφνικές
αλλαγές της κατάστασης του ασθενή, ίσως γιατί δεν θεωρούν
ότι είναι εύκολο να βρουν ιατρούς πρόθυμους να
επισκεφθούν τους ασθενείς στο σπίτι (Akiyama et al, 2011).
Ούτε όμως και στην Ινδία είναι έτοιμη η κοινωνία να
κατανοήσει το ρόλο των μονάδων ανακουφιστικής ιατρικής
στο σπίτι. Σε μελέτη του Banerjee (2009) παρουσιάζεται η
πρώτη μονάδα που λειτούργησε το έτος 2008 και
εξυπηρέτησε σε ένα έτος 1025 ασθενείς. Την ομάδα
αποτελούσαν
ιατρός,
νοσηλευτής
και
σύμβουλος.
Επισκέπτονταν τους ασθενείς για να τους ανακουφίσουν από
τα συμπτώματα του πόνου, αλλά και τις οικογένειες μετά την
απώλεια για να αποδεχθούν το χαμό του αγαπημένου τους.
Από το σύνολο των ασθενών, 104 εγκατέλειψαν το
πρόγραμμα επειδή είχαν κοινωνικά προβλήματα, ή
δυσλειτουργικές οικογένειες ή οι ασθενείς είχαν κακή
μεταχείριση από τους συγγενείς.

Κατ' οίκον φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή
Η παροχή φροντίδας στο σπίτι με επίκεντρο τον ασθενή
έχει αποκτήσει σημαντικό ενδιαφέρον ως μοντέλο παροχής
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, γιατί μπορεί να
βελτιώσει την ποιότητα της φροντίδας, μειώνοντας
παράλληλα το κόστος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
δημιουργήθηκε μια φαινομενολογική μελέτη που αξιοποίησε
33 ομάδες εστιασμένης συζήτησης από 10 διαφορετικές
πόλεις
για
να
διερευνήσει
τις
προτιμήσεις
υποεξυπηρετούμενων ασθενών με χρόνιες παθήσεις
αναφορικά με τη φροντίδα και να αναπτύξει ένα πλαίσιο
προτεραιοτήτων με επίκεντρο τον ασθενή. Οι επτά μεγάλες
προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν ήταν: (α) επικοινωνία
και συνεργασία: οι ασθενείς θέλουν να δημιουργείται σχέση
εμπιστοσύνης με τον ιατρό και να έχουν περισσότερες
πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους, (β) προσιτή
φροντίδα: το κόστος δεν πρέπει να είναι απαγορευτικό και να
καλύπτεται από τον ασφαλιστικό φορέα, (γ) συντονισμένη
φροντίδα: ένα πρόσωπο να είναι υπεύθυνο και να διαθέτει το
ιστορικό τους (δ) προσωπική ευθύνη: οι ασθενείς θέλουν να
συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις που τους αφορούν, (ε)
προσβάσιμη φροντίδα: να είναι εύκολη η συνταγογράφηση
των φαρμάκων τους, να μπορούν να επικοινωνήσουν, (στ)
εκπαίδευση και παροχή

πόρων υποστήριξης: οι ασθενείς επιθυμούν να γνωρίζουν
τις δομές που μπορούν να τους βοηθήσουν π.χ. για τη
διακοπή καπνίσματος, τη διατροφή, την εύρεση ομάδων
αλληλοϋποστήριξης. Επίσης θέλουν να είναι εκπαιδευμένοι
για να διαχειριστούν το πρόβλημα της υγείας τους, και (ζ)
ουσιαστικός ρόλος των παροχών που δεν είναι ιατροί:
εδώ αναφέρονται στη συναισθηματική (π.χ. ψυχολόγοι) και
φυσική υποστήριξη (π.χ. φυσιοθεραπευτές) της φροντίδας
τους (Mead et al, 2014).

Συζήτηση
Τα άτομα που νοσούν από καρκίνο χρειάζονται σε χρόνια
βάση κάποιας μορφής φροντίδα υγείας. Η φροντίδα αυτή
μπορεί να παρασχεθεί σε πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και
τριτοβάθμιες δομές υγείας, αλλά και στο σπίτι. Οι νοσηλευτές
αποτελούν την ομάδα που ασχολείται το μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα και λειτουργεί ως κρίκος για τους υπόλοιπους
θεραπευτές. Αυτός είναι επίσης ο λειτουργός που
επιφορτίζεται στην εκπαίδευση των άτυπων φροντιστών και
των ίδιων των ασθενών, ώστε η παραμονή στο σπίτι να είναι
όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη χωρίς όμως να υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για επιδείνωση της υγείας.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί η
κατ' οίκον φροντίδα υγείας, ως μέθοδος περίθαλψης των
ογκολογικών ασθενών. Η αρχική υπόθεση ήταν ότι υπάρχουν
θετικά στοιχεία σε αυτή τη μορφή παρέμβασης, τα οποία θα
πρέπει να αναδυθούν στην επιφάνεια, ώστε σταδιακά να
αποτελεί την φροντίδα πρώτης εκλογής για τα άτομα με
καρκίνο.
Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε συστηματική
ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σε αναγνωρισμένες
επιστημονικές βάσεις δεδομένων που εξειδικεύονται στον
τομέα της υγείας, της ιατρικής και της νοσηλευτικής. Από την
ανάλυση των άρθρων προέκυψαν διάφορες κατηγορίες
ευρημάτων και προέκυψαν οι θεματικές κατηγορίες.
Τα στοιχεία έδειξαν ότι η κατ' οίκον φροντίδα είναι
οικονομικότερη από τη νοσοκομειακή φροντίδα. Παρόλα αυτά
δεν πρέπει κανείς να ξεχνά το κόστος της άτυπης φροντίδας.
Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με τις επιταγές
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health
Organization, 2008). Τα οφέλη είναι μεγαλύτερα, όταν οι
άτυποι φροντιστές δεν είναι υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν
τις εργασίες τους για να φροντίσουν το αγαπημένο τους
πρόσωπο. Ένα τέτοιο πρότυπο είναι μάλιστα πολύ πιο
σύνηθες στις Μεσογειακές χώρες, όπου η εκτεταμένη
οικογένεια ακόμη αλληλοϋποστηρίζεται.
Ένα ακόμη εύρημα της έρευνας είναι το πόσο σημαντική
είναι η κατ'οίκον φροντίδα παιδιών με καρκίνο. Τόσο οι γονείς,
όσο και τα ίδια τα παιδιά είναι δυστυχισμένα στο περιβάλλον
του νοσοκομείου. Παρόλα αυτά διαφάνηκε η σημασία της
εκπαίδευσης και της ψυχολογικής υποστήριξης των γονέων,
για να μπορέσουν και αυτοί με τη σειρά τους να βοηθήσουν
το παιδί τους χωρίς ανασφάλεια. Η βιβλιογραφία πέρα από
την παρούσα

εργασία έχει να προσθέσει ότι στον προσωπικό τους χώρο, οι
γονείς μπορούν πιο εύκολα να εκφράσουν τα συναισθήματά,
τον πόνο και να ανακαλύψουν μηχανισμούς αντιμετώπισης
του προβλήματος τους από ότι σε ένα νοσοκομείο (Manfredini
et al, 2006).
Εξίσου σημαντική αναδείχθηκε η κατ' οίκον φροντίδα για
τους ασθενείς τελικού σταδίου καρκίνου. Ένα ήρεμο
περιβάλλον μπορεί να απαλύνει τον πόνο και να προετοιμάσει
την οικογένεια για το αναπόφευκτο γεγονός. Εξάλλου η
πρόοδος της φαρμακολογίας και κατ' επέκταση η χρήση
φαρμάκων παρηγορητικής ιατρικής τα τελευταία χρόνια είναι
τέτοια που η θεραπεία μπορεί άνετα και με ασφάλεια να
χορηγηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στο χώρο του
σπιτιού. Επιπλέον, η παρηγορητική φροντίδα κατ' οίκον,
αυξάνει την ικανοποίηση τόσο των ασθενών όσο και των
συγγενών από τους επαγγελματίες υγείας (Mercadante et al,
2012).
Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι η ποιότητα
ζωής των ατόμων με καρκίνο βελτιώνεται με την κατ' οίκον
φροντίδα. Ο τρόπος αυτός παροχής φροντίδας υγείας δεν
αποτελεί, όπως φαίνεται και από τα διεθνή πρότυπα
πλεονέκτημα μόνο για τα άτομα που πάσχουν από καρκίνο
αλλά και για πλήθος άλλων ασθενειών, όπως η χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η οποία είναι και αυτή μια
χρόνια νόσος κατά την οποία ο ασθενής χρειάζεται συχνά
εντατική φροντίδα (Wijkstra et al, 1994).
Στην παρούσα εργασία φάνηκε ότι η κατ' οίκον φροντίδα
μπορεί να είναι αποτελεσματική. Αυτό είναι ένα ακόμη θέμα
που απασχολεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η κατ'
οίκον φροντίδα δεν σημαίνει εγκατάλειψη. Αντίθετα, πρέπει να
εξασφαλίζεται η ισότητα στην πρόσβαση και η συνεχής
φροντίδα των ατόμων από επαγγελματίες υγείας που έχουν
την κατάλληλη εκπαίδευση (World Health Organization, 2008).
Το ζήτημα της πολιτισμικής ετοιμότητας δεν ήταν
ομολογουμένως μέσα στα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης
που είχαν τεθεί αρχικά, αποτελεί δηλαδή ένα νέο στοιχείο για
το υπό μελέτη θέμα. Όμως αποτελεί σημαντικό στοιχείο να μη
θεωρείται δεδομένο ότι όλοι οι λαοί, οι πολιτισμοί και οι
οικογένειες έχουν την ετοιμότητα και τη θέληση να δεχθούν
την κατ' οίκον φροντίδα των ατόμων με καρκίνο.
Επιπρόσθετα, ο ασθενής πρέπει να είναι στο επίκεντρο
της θεραπείας του σε οποιαδήποτε μορφή φροντίδας και
θεραπείας. Εξάλλου η τάση αυτή υπάρχει σε κάθε μορφή
φροντίδας γιατί αυξάνει την ικανοποίηση, βελτιώνει την υγεία
και την αίσθηση ευεξίας και δημιουργεί μια θεραπευτική
κουλτούρα που ενισχύει την προσήλωση προς τη θεραπεία
(Pelzang, 2010).
Η παρούσα έρευνα συμφωνεί με ανασκοπικό άρθρο
αναφορικά με την κατ' οίκον φροντίδα ατόμων με καρκίνο
όπου συγκεντρώθηκαν τα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με
τον ασθενή και τον επαγγελματία υγείας. Στα πλεονεκτήματα
για τον ασθενή συγκαταλέγεται η βελτιωμένη διαχείριση των
συμπτωμάτων και της φαρμακευτικής θεραπείας, η καλύτερη
συμμόρφωση στη

φαρμακευτική θεραπεία, η βελτίωση των αποτελεσμάτων
καθώς ελαχιστοποιούνται ή αποφεύγονται οι καθυστερήσεις
στη θεραπεία, η βελτίωση της ποιότητας των σωματικών και
πνευματικών πτυχών της ζωής, η ενισχυμένη ψυχοκοινωνική
υποστήριξη και η υποστήριξη του φροντιστή του ασθενή, οι
μειωμένες επισκέψεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ή
οι νοσηλείες στο νοσοκομείο όταν δεν είναι πραγματικά απαραίτητο, η μείωση της διάρκειας νοσηλείας και η μείωση του
χρόνου αναμονής. Από την πλευρά των επαγγελματιών
υγείας υπάρχουν επίσης πλεονεκτήματα (Tralongo et al,
2011).
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο από την παρούσα συστηματική ανασκόπηση είναι ότι με αυστηρά καθορισμένο
μεθοδολογικά τρόπο ενοποιήθηκαν στοιχεία από 20 έρευνες,
οι
οποίες
έχουν
ένα
δείγμα
18.688
ατόμων,
συμπεριλαμβανομένων ασθενών, επαγγελματιών υγείας και
φροντιστών. Αυτό μάλιστα είναι και το πλεονέκτημα μιας
δευτερογενούς έρευνας, δηλαδή η δυνατότητα να συγκρίνει
κριτικά και να βρει κοινά σημεία από φαινομενικά ανόμοιες
μεθοδολογικά έρευνες, οι οποίες όμως έχουν παρόμοια
ερευνητικά ερωτήματα.
Σε πολλές έρευνες υποστηρίζεται ότι τα ολοκληρωμένα
προγράμματα φροντίδας στο σπίτι για τους ασθενείς με
καρκίνο τελικού σταδίου είναι πιο αποτελεσματικά από την
τυπική φροντίδα για τη διατήρηση της ποιότητας της ζωής
των ασθενών και τη μείωση των ημερών παραμονής στο
νοσοκομείο από την αρχή της φροντίδας μέχρι το θάνατο
(Smeenk et al, 1999).
Η παρούσα εργασία μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο
βήμα για την οργάνωση της κατ' οίκον φροντίδας ογκολογικών ασθενών στην Κύπρο. Σύμφωνα με τους Silbermann
et al, (2012) στην Κύπρο δεν υπάρχει οργανωμένη κατ' οίκον
φροντίδα από ένα δημόσιο φορέα. Κάποιες προσπάθειες κατ'
οίκον
φροντίδας
και
παρηγορητικής
ιατρικής
για
καρκινοπαθείς ασθενείς γίνεται από άλλες οργανώσεις όπως
ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων
(ΠΑΣΥΦΑΚ) και ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου.

Συμπεράσματα
Συμπερασματικά μπορεί να αναφερθεί ότι η υποστήριξη
και υιοθέτηση μοντέλων κατ'οίκον φροντίδας ογκολογικών
ασθενών ως μέθοδος παροχής φροντίδας μπορεί να
βοηθήσει πολλαπλά. Αρχικά, η βελτίωση της ποιότητας ζωής
των ασθενών επιδρά θετικά στη δημόσια υγεία. Δεύτερο, η
βελτίωση της ποιότητας των ατόμων με καρκίνο είναι
ανακουφιστική και για τους φροντιστές, αλλά και το
οικογενειακό πλαίσιο, στους οποίους το περιβάλλον του
νοσοκομείου προκαλεί άγχος και ψυχολογική πίεση. Τρίτο, το
χαμηλό κόστος της κατ' οίκον φροντίδας σημαίνει ότι ένα
ποσό που σε διαφορετική περίπτωση θα είχε δαπανηθεί για
ακριβές νοσηλείες στα νοσοκομεία ή στις μονάδες χρόνια πασχόντων θα μπορέσει να διατεθεί σε άλλες δράσεις.
Η πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων δείχνει ότι
πρέπει να ενισχυθούν οι ομάδες επαγγελματιών

υγείας που παρέχουν κατ' οίκον φροντίδα και να δημιουργηθούν περισσότερες, έτσι ώστε να μειωθούν οι άσκοπες
εισαγωγές στα νοσοκομεία και να υπάρχει φροντίδα με
επίκεντρο τον ασθενή.
Αυτό το συμπέρασμα αφορά ιδιαίτερα την Κύπρο, καθώς
δεν φαίνεται να υπάρχει θεσμοθετημένο δημόσιο πρόγραμμα
οργάνωσης της κατ' οίκον φροντίδας. Η φροντίδα αυτή δεν
αφορά μόνο μία ομάδα επαγγελματιών υγείας, αλλά
μιαπολυεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών υγείας που θα
πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον ιατρούς, νοσηλευτές,
ψυχολόγους, βοηθητικό προσωπικό και φυσιοθεραπευτές.
Όλοι μαζί θα πρέπει να συνεργάζονται σε ένα οργανωμένο
πλάνο φροντίδας με συγκεκριμένους στόχους και πρακτικές,
με σκοπό την ολιστική προσέγγιση της υγείας του ογκολογικού ασθενή. Μέσα από την κατ' οίκον φροντίδα, δεν
ενισχύεται μόνο ο ασθενής αλλά και η οικογένειά του.
Μια συστηματική ανασκόπηση έχει και ορισμένα δυνατά
και αδύνατα σημεία. Στα δυνατά σημεία αναφέρεται το
γεγονός ότι η ερευνητική μεθοδολογία της συστηματικής
ανασκόπησης μειώνει την πιθανότητα για μεροληψίες και
επιλεκτική παρουσίαση της σύγχρονης βιβλιογραφίας. Από
την άλλη, αδυναμίες της μπορούν να χαρακτηρισθούν ο
περιορισμός της αναζήτησης σε ορισμένες βάσεις δεδομένων
και σε μία μόνο γλώσσα. Επίσης δεν λήφθηκε υπόψη η
λεγόμενη «γκρίζα βιβλιογραφία».
Η παρούσα έρευνα σηματοδοτεί την ανάγκη για να
υπάρξουν παρόμοιες έρευνες στην Κύπρο, στις οποίες θα
εξετάσουν δύο ομάδες ασθενών με καρκίνο που θα λάβουν
νοσοκομειακή φροντίδα ή φροντίδα κατ'οίκον. Με αυτόν τον
τρόπο θα διερευνηθούν στοιχεία που αφορούν στο κόστος,
την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα ζωής στο
πολιτιστικό πλαίσιο της Κυπριακής κουλτούρας.

Προτάσεις
-

-

-

-

-

Οι προτάσεις της παρούσας εργασίας είναι:
Να δοθεί έμφαση της κατ' οίκον φροντίδα υγείας
ογκολογικών ασθενών
Να γίνει καταγραφή των υφιστάμενων δομών στη χώρα
και να διερευνηθεί η ανάγκη για περισσότερες και πιο
οργανωμένες μονάδες παροχής κατ' οίκον φροντίδας
ασθενών με καρκίνο.
Να οργανωθεί η κατ' οίκον φροντίδα μέσα από διασυνδεόμενες δημόσιες δομές οι οποίες θα στελεχωθούν
από ομάδα επαγγελματιών υγείας
Να οργανωθούν σεμινάρια κατ' οίκον φροντίδας για
επαγγελματίες υγείας, ώστε να αποκτήσουν τις εξειδικευμένες γνώσεις που χρειάζονται
Μέσα από επιστημονικό διάλογο και τεκμηρίωση να
γραφτούν κλινικές και νοσηλευτικές οδηγίες για την κατ'
οίκον φροντίδα ογκολογικών ασθενών
Να υπάρξουν σαφείς πολιτικές υγείας αναφορικά με την
κατ' οίκον φροντίδα, με χρηματοδότηση από τον κρατικό
προϋπολογισμό και τα ασφαλιστικά ταμεία

-

Η κατ' οίκον φροντίδα μπορεί να συνδυαστεί με υπηρεσίες τηλε-ιατρικής ή τηλε-συμβουλευτικής
Η κατ' οίκον φροντίδα πρέπει να γίνει αποδεκτή και από
άτομα που δεν γνωρίζουν για αυτήν. Συνεπώς, πράξεις
δημοσιότητας για το κοινό μπορούν να κάνουν γνωστά τα
οφέλη της.
Να υπάρξουν ακόμη περισσότερες δομές τόσο δημόσιου,
όσο και ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο
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