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Τα στοιχεία φροντίδας μιας θεραπευτικής
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The caring elements of a therapeutic relationship
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Περίληψη
Είναι αλήθεια πως οι σχέσεις επικοινωνίας μεταξύ νοσηλευτών και ασθενών βασίζονται κυρίως στους
νοσηλευτές, οι οποίοι θα πρέπει να «αναλαμβάνουν» κάθε φορά διαφορετικούς «ρόλους», λαμβάνοντας υπ' όψιν
τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς, τις διαφορετικές του ανάγκες, δυνάμεις και όρια. Η ικανότητα να
«γνωρίζεις» και να επικοινωνείς με τον ασθενή αποτελεί προσόν εξαιρετικής σπουδαιότητας στο χώρο της ογκολογικής νοσηλευτικής.

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη μέσω της σχετικής βιβλιογραφίας των στοιχείων φροντίδας που
απαιτεί η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ νοσηλευτών και ασθενών.
Η «παρουσία» (presence), το «άγγιγμα» (touch), και «το χάρισμα του καλού ακροατή» (listening) αποτελούν
σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία τα βασικά συστατικά μιας εποικοδομητικής επικοινωνίας. Αυτά τα στοιχεία
φροντίδας διευκολύνουν τους καρκινοπαθείς να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους και να συμμετάσχουν
ενεργά στη διαδικασία αντιμετώπισης της ασθένειάς τους.
Είναι υποχρέωση των επαγγελματιών υγείας να αναζητήσουν τρόπους ώστε να ενσωματώσουν αυτά τα στοιχεία
φροντίδας στην καθημερινή τους νοσηλευτική πρακτική, αν θέλουν να εργάζονται με πιο αποτελεσματικό τρόπο
και να ικανοποιούν τις ανάγκες των ασθενών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Abstract
It is true, that relationships in the nursing profession depend mostly on nurses, who have to play different roles,
taking into account special characteristics of each patient, dissimilar needs, strengths and limitations. The
importance of knowing the patient holds a high position in an oncology setting.
The present article aims to study the caring elements that the effective communication between nurses and
patients demands.
Presence, touch and listening are described in the international bibliography as essential components of a useful
communication. These caring elements help cancer-patients to explain in their own words their feelings and
actively participate in the healing process.
It is an obligation for the health professionals to seek ways to incorporate innovative combinations of these
comforting strategies into patient care activities, if they want to use themselves more effectively as therapeutic
instruments and be capable to respond to their patients' needs more completely.
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Φυσική

και

της
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επικοινωνία θεωρείται το κλειδί της ανάπτυξης μιας

που

θεραπευτικής

εξωτερικεύσουν

σχέσης

μεταξύ

ασθενών

και

την

«παρουσία»

λίθους

διευκολύνουν

μιας

τους
τα

(presence),

το

εποικοδομητικής
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παρουσία

οι οποίοι θα πρέπει να «αναλαμβάνουν» κάθε φορά
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της νοσηλευτικής παρουσίας. Στο πρώτο στάδιο, ο

1994).

νοσηλευτής αρχίζει να γνωρίζεται με τον ασθενή
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τον ασθενή θα πρέπει να έχουν αποσπάσει άτυπα
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συναισθηματική επικοινωνία, κατά τη διάρκεια της
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συσχέτισαν το νοσηλευτικό άγγιγμα με αυτό των

να μιλά.

συγγενών τους. Απλές κινήσεις, όπως το στιγμιαίο
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και«... την ηθική υποστήριξη για επιβίωση, γιατί αν

μια από τις κυρίαρχες εκδηλώσεις της ανθρώπινης

κάποιος αφεθεί χωρίς υποστήριξη, βυθίζεται μέσα

συμπεριφοράς, καθώς αναζητούμε το άγγιγμα από
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προσοχή καθώς ακόμα και ο ελάχιστος υπάρχων

εργασίας.

χρόνος δεν αξιοποιείται, αν διαφανεί έστω και ένα

Ακρόαση

σημάδι βιασύνης από την πλευρά του νοσηλευτή. Μ'

Η «ακρόαση» στον χώρο της νοσηλευτικής είναι μια

αυτόν τον τρόπο το μόνο που θα πετύχει είναι να

ενεργητική διαδικασία, η οποία βρίσκεται στην

«κλεισθεί»

καρδιά της θεραπευτικής σχέσης μεταξύ ασθενών

(Dunniece, Slevin, 2000 & Luker et al, 2000).

και νοσηλευτών και απαιτεί την συγχώνευση στο

Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί πως οι νοσηλευτές

πρόσωπο του νοσηλευτή της διορατικότητας και της

συγκριτικά με τους συγγενείς και φίλους των

ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας με επιτυχή τρόπο

ασθενών,

(Koshy, 1983, Kemper, 1992 & Lindberg etal, 1994).

ακούσουν και να αφήσουν τον ασθενή να μοιραστεί

Προκειμένου να ακούσεις τον ασθενή, δεν αρκεί

μαζί τους τις ανησυχίες του (Hawkins-Walsh, 2000).

μόνο η αίσθηση της ακοής. Η έννοια της ακρόασης

Οι Webb & Hope (1995) μάλιστα διαπίστωσαν στα

εμπεριέχει την ικανότητα να ακούς αυτά που

μάτια των ασθενών πως η πολύτιμη νοσηλευτική

λέγονται

παραλείπονται

διαδικασία είναι η ακρόαση των ανησυχιών τους.

(Sundeen et al, 1998) και απαιτεί ιδιαιτέρως στην

Έχει μάλιστα διαπιστωθεί πως όταν δίνεται η

φροντίδα των καρκινοπαθών, ενέργεια, αυτοέλεγχο,

ευκαιρία στον ασθενή να πει την ιστορία του, δίνεται

ειλικρινές ενδιαφέρον, διαίσθηση και κυρίως διάθεση

η ευκαιρία και στον νοσηλευτή να γνωρίσει τον

για προσφορά βοήθειας (Antai-Otong, 1999).

ασθενή με έναν τρόπο που προεκτείνεται της

Η προθυμία των νοσηλευτών να ακούσουν τον

ασθένειας του, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται μια

ασθενή

γκεκρικμένων

διαλεκτική σχέση που βασίζεται στην αμοιβαία

στάσεων συμπεριφοράς, όπως η οπτική επαφή, οι

εμπιστοσύνη. Η ακρόαση βοηθά τους νοσηλευτές να

εκφράσεις

η

διαμορφώσουν μια γενική άποψη για τους ασθενείς

ενθάρρυνση για συνέχιση της κουβέντας κάνοντας

και τις αντιλήψεις τους προκειμένου να ερμηνεύουν

επεξηγηματικές (ανοικτές ή κλειστές) ερωτήσεις ή

με

επαληθεύοντας όσα έχουν ήδη λεχθεί ή ακόμα και

προσδοκώμενες ανάγκες τους.

μένοντας σιωπηλοί (Silverman etal, 1998).

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημάνουμε πως

Επίσης, απαιτείται η αναγνώριση και ο αποκλεισμός

ο νοσηλευτής θα πρέπει να ακούει την «ιστορία»

εσωτερικών

που

των ασθενών χωρίς διάθεσης κριτικής. Είναι πολύ

παρεμβαίνουν στην διαδικασία της επικοινωνίας

πιο δύσκολο για τον νοσηλευτή να αξιολογήσει και

(Kemper, 1992). Δυστυχώς, συχνά οι νοσηλευτές

να επικεντρωθεί σε όσα λέγονται όταν ταυτόχρονα

αντιμετωπίζουν εμπόδια που «φρενάρουν» την

σκέφτεται τι είναι σωστό και τι λάθος (Burnard, 1991,

διάθεση τους για επικοινωνία. Το πιο σύνηθες είναι

Sundeen etal, 1998).

η έλλειψη χρόνου. Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες

Επίλογος

των καρκινοπαθών, η διάθεση κάλυψης από τον

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν πως αν και ο

νοσηλευτή όχι μόνο των φυσικών αναγκών των

συναισθηματικός πόνος του καρκινοπαθούς είναι

ασθενών αλλά και των συναισθηματικών και η

βαθιά προσωπική υπόθεση και ιδιαιτέρως δύσκολο

ταυτόχρονη

θέμα συζήτησης, ο συνδυασμός των στοιχείων

ραπευτικό

άγγιγμα
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έκανε

καθώς και αυτά που

εκδηλώνεται

μέσω

προσώπου,

ή

συ-

οι

εξωτερικών

έλλειψη

να

χειρονομίες,

επιρροών

προσωπικού

ελαχιστοποιήσει τον χρόνο που οι

έχουν

ξανά

ο

ασθενής

θεωρούνται

ευκολία τόσο

τις

πιο

στον

εαυτό

κατάλληλοι

ανησυχίες

όσο

φροντίδας μιας θεραπευτικής σχέσης έχουν

για

και

του

να

τις

την δύναμη να διευκολύνουν και να προτρέπουν

ψυχικό κενό (συναισθηματική εξάντληση) και όταν

τους ασθενείς να μιλήσουν για αυτά που πραγματικά

αισθάνεται πως η δουλειά του δεν του αποφέρει

έχουν ανάγκη.

καθόλου

Επίσης, αποδεικνύεται πως η επικοινωνία μεταξύ

επιτευγμάτων).

νοσηλευτών και ασθενών δημιουργεί ένα θετικό

Για όλους αυτούς τους λόγους, είναι υποχρέωση

κλίμα όπου ενθαρρύνεται τόσο η ποιότητα ζωής για

των νοσηλευτών να αναζητήσουν τρόπους ώστε να

τους ασθενείς όσο και η επαγγελματική αυτοπεποί-

ενσωματώσουν αυτά τα στοιχεία φροντίδας στην

θηση

των

νοσηλευτών

καθώς

ικανοποίηση

(έλλειψη

προσωπικών

αισθάνονται

καθημερινή τους νοσηλευτική πρακτική, προκει-

περισσότερο ικανοποιημένοι από το έργο τους και

μένου να ξεπεράσουν τα εμπόδια στη επαφή τους

περισσότερο αποτελεσματικοί (Lotzkar & Bottorff,

με

2001, Hawkins-Walsh, 2000).

καταλυτικό

Πως όμως μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πως οι

καρκινοπαθών και στην βελτίωση της ποιότητας

νοσηλευτές

διαθέτουν

ζωής τους.

Δυστυχώς,

δεν

ικανότητες

μπορούμε!

Αν

επικοινωνίας;
εξαιρεθούν

οι

τον

Είναι

ασθενή

και

ρόλο

να

διαδραματίσουν

στην

υποστήριξη

έναν
των

υποχρέωση τέλος των εκπαιδευτών να

νοσηλευτές οι οποίοι διαθέτουν φυσικό χάρισμα

δημιουργήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα που θα

επικοινωνίας, η πεποίθηση πως οι ικανότητες

εφοδιάσουν τους νοσηλευτές με τις αναγκαίες

επικοινωνίας βελτιώνονται με την εμπειρία αποτελεί

ικανότητες επικοινωνίας και θα τους διδάξουν πως

τεράστια πλάνη (Burnard, 1991, Kurtz et al, 1998).

να προσεγγίζουν, να εξερευνούν και να μοιράζονται

Δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός το ότι το βασικότερο

τα έντονα συναισθήματα των καρκινοπαθών, χωρίς

παράπονο των ασθενών προς την Επιτροπή Υγείας

ωστόσο να χάνουν τον έλεγχο των δικών τους

ήταν η έλλειψη επικοινωνίας (Young, 1995).

(Maguire, 2000).

Είνα

λυπηρό

βασική

Είναι αλήθεια, ότι πολύ λίγα πράγματα μπορούν να

εκπαίδευση πολλών εν ενεργεία επαγγελματιών

υπερβούν το τραύμα του να γίνεσαι αποδέκτης της

νοσηλευτών

έχει

διάγνωσης του καρκίνου ή της πρόγνωσης του

η

καρκίνου στο τελευταίο στάδιο (Dunniece & Slevin,

ελλιπής

2000, ρ 617). Περαιτέρω γνώση και εξέλιξη των

προετοιμασία

πραγματικό:

ολοκληρώθηκε

συμπεριληφθεί
διδασκαλία

αλλά

στο

τρόπων

χωρίς

πρόγραμμα

να

σπουδών

επικοινωνίας.

τους

η

Η

προκαλεί

διπολικό

επικοινωνιακών

δεξιοτήτων

χαρακτηρίζεται

ως

προβληματισμό. Αφενός αδυνατούν να βοηθήσουν

άμεση ανάγκη, αν οι νοσηλευτές επιθυμούν «να

τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν την τραυματική

σπάσουν τους φραγμούς» (Phillips, 1992, ρ 30) και

εμπειρία της ασθένειας τους, αφετέρου δεν έχουν

να

αντιστάσεις ώστε να αποφύγουν την επαγγελματική

προσπάθεια να υπομείνουν καρτερικά τις φυσικές

τους εξουθένωση (Maslach & Jackson, 1986,

και συναισθηματικές ανησυχίες (Bottorf et al, 1995).

Maguire, 2000, Benner, 2001). Η τελευταία γίνεται

Οι νοσηλευτές δεν πρέπει να ξεχνούν ποτέ ότι η

αισθητή όταν ο επαγγελματίας υγείας αρχίζει να

φροντίδα είναι κάτι που δίνεις και δέχεσαι. Η

κρατά αποστάσεις, φοβούμενος πως θα χάσει τον

φροντίδα σε κάνει να καταλαβαίνεις περισσότερα και

έλεγχο

ασθενή

βαθύτερα. Όλη η μηχανική και επιστημονική τεχνο-

(αποπροσωποποίηση), όταν αρχίζει να αισθάνεται

λογία μπορεί να σώσει ζωές αλλά δεν δημιουργεί

χωρίς ενέργεια και βιώνει ένα

δεσμούς. Η φροντίδα το κάνει.

αν

βρεθεί

«κοντά»

στον

έχουν

κρίσιμο και

καταλυτικό

ρόλο

στην
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