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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η πρόκληση των χρόνιων νόσων: προσδοκίες ασθενών και η
ανταπόκριση ιατρών και σύγχρονων συστημάτων υγείας
Κωνσταντίνος Πάσχος
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας ΕΑΠ, Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Δράμας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι χρόνιες ασθένειες αποτελούν ένα παγκόσμιο πρόβλημα με ταχεία εξάπλωση και επιδείνωση,
λόγω και της γήρανσης του πληθυσμού. Συνιστούν πρόκληση για τα σύγχρονα συστήματα υγείας
(ΣΥ), λόγω των μακρόχρονων θεραπειών που απαιτούν, ενώ επηρεάζουν τις προσδοκίες των
ασθενών από τις υπηρεσίες και τους επαγγελματίες υγείας, δυσχεραίνουν τις σχέσεις ιατρώνασθενών, και δυσκολεύουν την ικανοποίηση των πασχόντων. Πολιτεία, οργανώσεις και πολίτες
αναζητούν μέτρα προώθησης της ποιότητας στην υγεία για αντιμετώπιση των σύγχρονων αυτών
προβλημάτων, και την εξέλιξη, αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Οι χρόνιες ασθένειες είναι συχνά ανίατες, ωστόσο οι προσδοκίες των πασχόντων μεγαλώνουν
καθώς ο καταναλωτισμός στην υγεία εξαπλώνεται, η υψηλή τεχνολογία εισάγει συνεχώς νέες
εφαρμογές και η ενημέρωση των πολιτών διευρύνεται. Η αυθεντία του ιατρού αμφισβητείται, ενώ
η κοινωνική ισχύς και η μόρφωση των ασθενών επηρεάζουν τις προσδοκίες τους. Η βελτίωση της
ικανοποίησης των τελευταίων αποτελεί επιδίωξη των ΣΥ και συνδέεται με την ποιότητα των
δομών υγείας, το υψηλό επίπεδο εξοπλισμού και την άριστη εκπαίδευση του προσωπικού.
Επιπλέον, ιδιαίτερα οι χρονίως πάσχοντες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άμεμπτο
επαγγελματισμό, ανθρώπινη συμπεριφορά και σεβασμό, καθώς αποτελούν την πιο δύσκολη, πιο
πολυάριθμη και πιο απαιτητική ομάδα ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: ικανοποίηση ασθενών, προσδοκία, σχέση, υπηρεσίες υγείας, χρόνια
πάθηση
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αποτελούν

σήμερα την ταχύτερα αυξανόμενη απειλή για
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την ανθρώπινη υγεία και το κύριο
αντικείμενο των υγειονομικών συστημάτων.
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Θάνατοι από χρόνιες νόσους, ανά περιοχή Π.Ο.Υ., 2012
Θάνατοι από χρόνιες νόσους (εκατομμύρια)
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Εικόνα 1. Σύνολο θανάτων από χρόνιες νόσους, ταξινομημένοι ανά περιοχή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας
(Π.Ο.Υ.) το έτος 2012, ΠΗΓΗ: WHO 2014 [2]

Οι μη μεταδιδόμενες νόσοι προκαλούν στη
σύγχρονη εποχή περισσότερους θανάτους
από όλα τα άλλα αίτια μαζί και υπολογίζεται
να αγγίξουν τους 52 εκατομμύρια περί το
2030, από 38 εκατομμύρια θανάτους το 2012
[1, 2]. Τέσσερις ασθένειες ευθύνονται κυρίως
για τον τραγικό αυτό απολογισμό, τα
καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος, οι
χρόνιες πνευμονοπάθειες και ο σακχαρώδης
διαβήτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 42% των
θανάτων από χρόνια νόσο παγκοσμίως
καταγράφηκε σε άτομα νεότερα των 70 ετών
(πρώιμοι θάνατοι) και οι μισοί περίπου (48%)
σε χώρες χαμηλού και μεσαίου ακαθάριστου
εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) (Εικόνα 1, 2, 3) [3,
4]
Οι ασθενείς με χρόνιες νόσους εκτός
της αυξημένης θνητότητας επισκέπτονται
συχνότερα
τις
υγειονομικές
δομές,
νοσηλεύονται περισσότερο στα νοσοκομεία
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και η φροντίδα τους είναι υψηλού κόστους
[5, 6], έχουν χαμηλή ποιότητα ζωής [7], ενώ
είναι
οι
αυστηρότεροι
κριτές
και
απαιτητικότεροι χρήστες του συστήματος
υγείας (ΣΥ) [8, 9].
Πριν 30 περίπου χρόνια το κοινό
δεχόταν ακόμα τις υπηρεσίες (υγειονομικές
και άλλες) χωρίς τη δυνατότητα επιλογών και
σχολίων, με μια διάθεση ευγνωμοσύνης γι’
αυτό που λάμβαναν. Σήμερα τα δεδομένα
έχουν αλλάξει ριζικά, οι πολίτες είναι στην
πλειοψηφία
τους
ενημερωμένοι
και
απαιτητικοί, αξιώνουν ισονομία, αξιοπιστία,
υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότηταςπροσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του
καθενός και αντιδρούν αν θεωρούν ότι οι
προσδοκίες τους δεν εκπληρώνονται [10]. Σε
μια εποχή έντονου καταναλωτισμού σε
υπηρεσίες και προϊόντα υγείας, με τη
σύγχρονη έξαρση των χρονίων νόσων, η
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Εικόνα 2. Πιθανότητα θανάτου από τις 4 κύριες χρόνιες νόσους (καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνο, χρόνια
πνευμονοπάθεια και σακχαρώδη διαβήτη για ηλικίες 30 ως 70 ετών (%), σε χώρες υψηλού ακαθάριστου εθνικού
προϊόντος (ΑΕΠ) (ταξινόμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας), έτος 2012. Τιμές από 9,1% για την Ελβετία, ως 29.9 για τη
Ρωσία. Η Ελλάδα παρουσιάζει πιθανότητα 12,9%, ΠΗΓΗ: WHO 2014 [2]

ποιότητα στην υγεία απασχολεί κοινωνίες,
φορείς, πολιτικούς, επαγγελματίες και
χρήστες των ΣΥ. Το έντονο ενδιαφέρον
οφείλεται στο υψηλό κόστος λειτουργίας των
νοσοκομείων που δε συμβαδίζει με το
επίπεδο υγείας των πληθυσμών, στην άνοδο
του μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων των
ανεπτυγμένων χωρών, την εύκολη πρόσβαση
σε λεπτομερή ιατρική ενημέρωση από το
διαδίκτυο, την πρόσφατη σχετικά μακρά
ΤΟΜΟΣ 23ος – ΤΕΥΧΟΣ 2 - 2018

περίοδο ευημερίας και ευμάρειας, την
καταπληκτική εξέλιξη της βιοϊατρικής
γνώσης και την είσοδο υψηλής τεχνολογίας
σε όλους τους τομείς της υγείας [11-13].
Η κριτική που ασκείται στα ΣΥ και η
αμφισβήτησης της αυθεντίας του ιατρού,
αλλάζει τις σχέσεις ιατρών-ασθενών. Η
παγκόσμια γήρανση του πληθυσμού που
αυξάνει τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας και τον
επιπολασμό των χρονίων νόσων, σε
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Αίτια θανάτου παγκοσμίως για ηλικίες κάτω των 70, 2012
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Εικόνα 3. Ποσοστά θανάτων παγκοσμίως ανά αιτία, για ηλικίες κάτω των 70 ετών, έτος 2012, ΠΗΓΗ: WHO 2014 [2]

συνδυασμό με τη χαμηλή ικανοποίηση των
χρηστών που ανεβάζουν συνεχώς τον πήχη
(Εικόνα 4) θεμελιώνουν σχέσεις συγκρούσεων
και συχνά αντίθετων συμφερόντων μεταξύ
ιατρών και ασθενών. Η υψηλή ποιότητα είναι
πάντα το ζητούμενο, όμως σήμερα έχουν
εξίσου μεγάλη σημασία το οικονομικό κόστος
και η σχέση αποτελεσματικότητας-κόστους
και οι ιατροί έχουν κρίσιμο ρόλο στη λύση
της δύσκολης εξίσωσης [14, 15].
Σ’ ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης
και οικονομικής κρίσης, κυβερνήσεις και
οργανισμοί προσπαθούν να απαντήσουν στις
προκλήσεις
και να βελτιώσουν
την
ικανοποίηση των ασθενών από τη λειτουργία
και τις υπηρεσίες των ΣΥ. Η εκπαίδευση του
προσωπικού, ο έλεγχος του κόστους, η
θέσπιση πρωτοκόλλων στην ιατρική και τη
χρήση προηγμένης τεχνολογίας αποτελούν
μέτρα για τη διατήρηση και προαγωγή της
ποιότητας. Παράλληλα, ο σεβασμός του
ανθρώπου, η αλληλεγγύη και η ευγένεια
αποτελούν
προαπαιτούμενα
που
δεν

ΤΟΜΟΣ 23ος – ΤΕΥΧΟΣ 2 - 2018

κοστίζουν, αλλά μπορούν να κάνουν τη
διαφορά [16, 17].

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
ΤΩΝ
ΧΡΟΝΙΩΣ
ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ-Ο
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
Η ιατρονοσηλευτική προσέγγιση και
φροντίδα των ασθενών με χρόνιες νόσους
συνιστά μια πρόκληση, τόσο λόγω της
αυξανόμενης επίπτωσης τους, της δύσκολης
και χρονοβόρας αντιμετώπισής τους, όσο και
της ιδιαιτερότητας των πασχόντων. Επιπλέον,
η εποχή της πληροφορίας την οποία
βιώνουμε, δίνει πολλαπλές δυνατότητες
ενημέρωσης, δημιουργεί συχνά υπέρμετρες
προσδοκίες στους ασθενείς, οι οποίοι
επηρεασμένοι από ένα γενικότερο πνεύμα
καταναλωτισμού
στα
θέματα
υγείας
παραμένουν
τελικά
ανικανοποίητοι,
αναζητώντας μονίμως μια άλλη ιατρική
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Καλά

Άσχημα

Δε γνωρίζω

1.
Προσδοκίες
σύμφωνα
με
τα
χαρακτηριστικά των χρόνιων ασθενειών
Ως χρόνια ορίζεται μια ασθένεια όπου
παρατηρούνται
μια
ή
περισσότερες
παθολογικές
καταστάσεις,
οι
οποίες
παραμένουν ημιμόνιμες ή μόνιμες. Οι βλάβες
που προκαλούν είναι μη αναστρέψιμες και
είναι πολύ δύσκολο να βελτιωθούν. Στην
κατηγορία αυτή εντάσσονται νοσήματα,
όπως τα καρδιαγγειακά και οι χρόνιες
πνευμονοπάθειες, τα οποία γενικά έχουν
αργή εξέλιξη και οι ασθενείς στην
πλειοψηφία τους και σε αρχικά στάδια
διάγουν ομαλό βίο, και κακοήθη νοσήματα
(καρκίνοι) που συνήθως έχουν κακή
πρόγνωση, ταχεία ή βραδύτερη επιδείνωση,
προκαλούν αναπηρίες, ενώ οι υπάρχουσες
θεραπείες είναι τοξικές [19, 20].

Εικόνα 4. Η ποιότητα υγείας στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28. Οι Ρουμάνοι (κόκκινη
γραμμοσκιασμένη
περιοχή)
είναι
οι
πλέον
απαισιόδοξοι, με τους Έλληνες να ακολουθούν
(γαλάζια γραμμοσκιασμένη περιοχή). Σε κάθε
κατηγορία η πρώτη στήλη απεικονίζει στοιχεία του
2013 και η δεύτερη τη μεταβολή στην περίοδο 20092013,
ΠΗΓΗ: Special Eurobarometer, EU, 2017
(τροποποιημένο) [35]
AT: Αυστρία, BE: Βέλγιο, BG: ΒουλγαρίαCY: Κύπρος, , CZ: Τσεχία,
DE: Γερμανία, DK: Δανία, EE: Εσθονία, EL: Ελλάς, ES: Ισπανία, FI:
Φινλανδία, FR: Γαλλία, HR: Κροατία, HU: Ουγγαρία, IE: Ιρλανδία,
IT: Ιταλία, LT: Λιθουανία, LU: Λουξεμβούργο, LV: Λετονία, MT:
Μάλτα, NL: Ολλανδία, PL: Πολωνία, PT: Πορτογαλία, RO:
Ρουμανία, SE: Σουηδία, SI: Σλοβενία, SK: Σλοβακία, UK: Ηνωμένο
Βασίλειο

γνώμη,
μια
καινούρια
θεραπεία [18, 19].
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επαναστατική

Επομένως, αυτοί ασθενείς είναι
αναγκασμένοι να προσαρμόσουν τη ζωή τους
στους περιορισμούς που επιβάλλει η νόσος,
βιώνουν συνεχές άγχος, ανασφάλεια για το
μέλλον και πόνο, τα οποία δοκιμάζουν τις
αντοχές
τους.
Συγχρόνως,
είναι
υποχρεωμένοι να ακολουθούν περίπλοκες
και ίσως δύσκολες θεραπευτικές αγωγές, ενώ
εξαρτώνται από τους ιατρούς στους οποίους
πρέπει να προσφεύγουν συνεχώς [21].
Οι χρονίως πάσχοντες προσδοκούν
λεπτομερή
ενημέρωση
και
σχέση
εμπιστοσύνης με τους ιατρούς. Αναμένουν
ευγένεια, εχεμύθεια, σεβασμό. Ενδιαφέρονται
να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο πόνος,
να καταφέρουν να ζήσουν όσο γίνεται
φυσιολογικά, να καθυστερήσουν την εξέλιξη
της νόσου και να περιορίσουν τις τυχόν
καταστροφικές της συνέπειες. Ιδιαίτερα οι
νέοι ασθενείς ενδιαφέρονται για τη
δυνατότητα να κάνουν μελλοντικά σχέδια,
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να εργασθούν, να συνάψουν σχέσεις με το
άλλο
φύλο
και
να
δημιουργήσουν
οικογένεια, να αποφύγουν την απομόνωση
και τον κοινωνικό αποκλεισμό [22, 23].
Χαρακτηριστικά σε μια μελέτη του OskayOzcelik et al. που διεξήχθη στο Βερολίνο σε
617 ασθενείς με καρκίνο του μαστού [9], η
ομάδα
της
επικουρικής
θεραπείας
χαρακτήρισε τη νόσο με τον όρο φόβος (68%),
πρόκληση (58%), νέες αξίες (42%), ευκαιρία
(39%) και θάνατος (36%). Επομένως, ο ρόλος
των επαγγελματιών υγείας είναι εξαιρετικά
κρίσιμος, οφείλουν να αναλογίζονται τις
ψυχολογικές παραμέτρους που συνοδεύουν
τις χρόνιες νόσους και να λειτουργούν με
μέγιστο αίσθημα ευθύνης και ανθρωπισμού.

2. Προσδοκίες που πηγάζουν από
σύγχρονο καταναλωτισμό στην υγεία

το

Στη σύγχρονη εποχή οι ασθενείς έχουν
απεριόριστη πρόσβαση σε δεδομένα για την
υγεία και σε πλήθος επιλογών ιδιωτικών και
δημόσιων. Η παλαιά αντίληψη «ο ιατρός λέει
και ο ασθενής πράττει» τείνει να
περιθωριοποιηθεί καθώς οι χρήστες υγείας
γίνονται
ενεργοί,
απαιτητικοί,
καλά
πληροφορημένοι.
Το
μοντέλο
που
προβάλλεται πλέον είναι μιας αγαστής
συνεργασίας ιατρού-ασθενούς, όπου ο
τελευταίος παίρνει αποφάσεις και ζητά
λεπτομέρειες για κάθε πτυχή της νόσου του
[13, 24].
Επιπλέον η εκρηκτική αύξηση των
εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας στην
ιατρική και οι συνεχείς ανακοινώσεις νέων
θεραπευτικών μεθόδων, προκαλούν μια τάση
αναζήτησης ακριβών ιατρικών εφαρμογών
και
υιοθέτηση
νέων
θεραπειών,
ΤΟΜΟΣ 23ος – ΤΕΥΧΟΣ 2 - 2018

προσδοκώντας την ίαση ανίατων ασθενειών.
Κάποτε οι προσδοκίες είναι υπερβολικές, και
η σύγκρουση ιατρού-ασθενούς αναπόφευκτη.
Έτσι, ο τελευταίος προσφεύγει σε δεύτερη και
τρίτη γνώμη, προκειμένου να βρει αυτό που
θεωρεί κατάλληλη θεραπεία. Είναι βέβαιο ότι
το κύρος του ιατρού έχει περιοριστεί και η
αυθεντία του έχει καταρριφθεί. Ωστόσο,
καθώς η υγεία είναι ένα μοναδικό αγαθό για
τον άνθρωπο και τα ιατρικά θέματα
δυσνόητα στους μη ειδικούς, οι ασθενείς στην
πλειοψηφία
τους
εξακολουθούν
να
ακολουθούν τις οδηγίες του ιατρού τους [10,
24].
Η νέα πραγματικότητα πρέπει να
προτρέπει τους ιατρούς προς συνεχή
εκπαίδευση, αναζήτηση της ποιότητας,
αυστηρή τήρηση της δεοντολογίας και στην
ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων του ασθενούς,
ως
ψυχοσωματικής
οντότητας,
μη
παραγνωρίζοντας τη σημασία της αρμονικής
συνεργασίας και επικοινωνίας με τον
πάσχοντα. Οι προσδοκίες είναι σίγουρα
αυξημένες, όμως η εκπλήρωση τους συνδέεται
με την ικανοποίηση και την αυξημένη
συμμόρφωση στις θεραπευτικές επιλογές [19,
25].

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΩΘΟΥΝ
ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

ΣΤΗΝ

Οι παράγοντες που επηρεάζουνκαθορίζουν τη στάση του ασθενούς ως προς
το χρόνο αναζήτησης ιατρικής βοήθειας θα
μπορούσαν να διαιρεθούν σε σχετιζόμενους
άμεσα με τη φύση της νόσου, με
ιδιοσυγκρασιακούς
(χαρακτήραςπροσωπικότητα)
και
σε
κοινωνικούς
παράγοντες. Έτσι, νοσήματα που προκαλούν
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έντονο πόνο, εξανθήματα, έντονη αδυναμία
που δυσχεραίνει τη λειτουργία του ατόμου
(κινητικότητα, αισθητικότητα, κλπ) ωθούν σε
ταχύτερη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας.
Αντίθετα χρόνια νοσήματα με εξάρσεις και
υφέσεις και ήπια ενοχλήματα στα αρχικά
στάδια,
όπως
στην
περίπτωση
των
καρδιαγγειακών
νόσων,
δυνατόν
να
οδηγήσουν σε εφησυχασμό [19, 25].
Οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι
τείνουν να αναζητούν ευκολότερα ιατρική
συνδρομή, απ’ ότι οι άνδρες και οι νέοι. Οι
άνδρες συνήθως θεωρούν τη νόσο ένδειξη
αδυναμίας, οπότε ρέπουν προς την αναβολή,
ενώ οι νέοι έχουν σωματικές εφεδρείες που
περιορίζουν την οξύτητα των συμπτωμάτων
και τείνουν να πιστεύουν ότι το μέλλον τους
ανήκει και δεν μπορεί να τους τύχει «κάτι
κακό, τώρα» [19, 26]. Προηγούμενη εμπειρία
μιας νόσου αποτελεί παράγοντα άμεσης
αναζήτησης βοήθειας σε επανάληψή της,
όπως και η χρόνιες καταστάσεις που
εκπαιδεύουν τον ασθενή στην αναγνώριση
συμπτωμάτων.
Οι
ασταθείς
αγχώδεις
χαρακτήρες, τείνουν να προσφεύγουν
ευκολότερα στον ιατρό, παρουσιάζουν
χαμηλό
ουδό
πόνου,
και
ιδιαίτερη
ευαισθησία
σε
κάθε
μεταβολή
που
παρατηρούν στο σώμα τους. Παράλληλα, οι
άνθρωποι αυτοί είναι πιο ευαίσθητοι σε
μηνύματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης
και υπακούουν άμεσα σε υποδείξεις
προσφυγής στο σύστημα υγείας για κάποια
πάθηση [25].
Όμως και οι κοινωνικοί παράγοντες
έχουν πολύπλευρη επίδραση στο θέμα υγεία
και αναζήτηση φροντίδας. Η ανώτερη
κοινωνική τάξη και μόρφωση προσφέρουν τη
δυνατότητα εύκολης χρήσης του συστήματος
υγείας, προσφυγής στον κατάλληλο ιατρό και
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άνετης επικοινωνίας μαζί του [26]. Επιπλέον,
η χρήση του διαδικτύου από τις ανώτερες
κοινωνικές τάξεις υψηλής μόρφωσης [27]
παρέχει τη γνώση για ορθότερη αξιολόγηση
των συμπτωμάτων και αντίληψη της αξίας
της πρόληψης. Προτρεπτικά στην αναζήτηση
ιατρονοσηλευτικής
φροντίδας
συχνά
λειτουργούν συγγενείς και φίλοι στους
οποίους
κάποιος
εκμυστηρεύεται
τα
συμπτώματα του, αλλά και άλλοι παράγοντες
όπως αμοιβές που παρέχονται από την
ιατρική ασφάλεια, επιδόματα για χρόνια
νοσήματα ή η χορήγηση αναρρωτικής άδειας.
Επιπλέον, η εύκολη πρόσβαση σε μέσα
μαζικής μεταφοράς, η εγγύτητα σε δομές
υγείας και προηγούμενες θετικές εμπειρίες
από υπηρεσίες υγείας λειτουργούν ως θετικοί
παράγοντες αναζήτησης φροντίδας [19, 28].
Αντίθετα, η έλλειψη εμπιστοσύνης στο
σύστημα υγείας και τους ιατρούς [29], ο
φόβος του κοινωνικού στίγματος από τη
διάγνωση μιας χρόνιας νόσου όπως καρκίνος
ή η μομφή για την εκδήλωση μια ασθένειας
λόγω κακού τρόπου ζωής (π.χ. κάπνισμα,
κακή διατροφή, πολλαπλοί σεξουαλικοί
σύντροφοι) [30] αποτρέπουν από την άμεση
προσφυγή σε υπηρεσίες υγείας. Στις
περιπτώσεις αυτές συχνά οι ασθενείς
προσφεύγουν στον ιατρό όταν η νόσος έχει
προχωρήσει, καθιστώντας κακή πλέον την
πρόγνωση.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΙΑΤΡΟΥ-ΑΣΘΕΝΟΥΣ:
ΣΧΕΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
«ΔΙΠΛΟΥ ΔΕΣΜΟΥ»
Οι
σχέσεις
ιατρών-ασθενών
χαρακτηρίζονται με διάφορους τρόπους και
επηρεάζονται από ποικίλους παράγοντες.
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Ένας από τους συγγραφείς που χαρακτηρίζει
αυτές τις σχέσεις ως σχέση συγκρούσεων είναι
ο Freidson, ο οποίος τις αντιλαμβάνεται ως
συνάντηση
και
συνδιαλλαγή
δυο
διαφορετικών κόσμων. Οι συγκρούσεις
πηγάζουν από τη διαφορετική οπτική, τις
διαφορετικές αντιλήψεις-προτεραιότητες και
εμπειρίες [25].
Από τη μια πλευρά ο ασθενής
αναμένει
από
τον
ιατρό
ευγένεια,
ενδιαφέρον,
ενημέρωση,
επίλυση
του
προβλήματος που αντιμετωπίζει. Θεωρεί ότι
θα του διατεθεί όσος χρόνος χρειαστεί και
όσο προσωπικό και μέσα απαιτηθούν (ει
δυνατόν και υψηλής τεχνολογίας) για να
ανακουφιστεί άμεσα. Δε σκέφτεται την ώρα
προσέλευσης, το πλήθος ασθενών που θα
συναντήσει, το χρόνο αναμονής. Από την
άλλη πλευρά, ο ιατρός έχει να αντιμετωπίσει
πλήθος ασθενών σε ένα τμήμα επειγόντων,
πρέπει να εργασθεί για πολλές ώρες μερικές
φορές άυπνος, πεινασμένος και κουρασμένος.
Πρέπει να πάρει ιστορικό θέτοντας ερωτήσεις
που πιθανώς ο ασθενής θεωρεί άσχετες,
οφείλει να προσφύγει στις απαραίτητες
εξετάσεις χωρίς να θέσει τον ασθενή σε
κίνδυνο,
σε
άσκοπη
ακτινοβόληση,
αιμοληψίες,
φλεβοκεντήσεις
κλπ.
Παράλληλα, ο ιατρός επιδιώκει να μην
επιβαρύνει υπέρμετρα το σύστημα υγείας και
να αποφασίζει ακολουθώντας επίσημες
επιστημονικές
κατευθυντήριες
οδηγίες.
Γίνεται συνεπώς φανερό ότι οι συγκρούσεις
είναι
αναμενόμενες.
Οι
ασθενείς
παραπονούνται για αδιαφορία, γρήγορηάστοχη εκτίμηση, έλλειψη ανθρωπιάς. Οι
ιατροί αντιτείνουν την προσέλευση στα
επείγοντα
για
χρόνια
ή
ασήμαντα
προβλήματα, επιθετική συμπεριφορά από
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ασθενείς και συνοδούς, εγωιστική στάση
απέναντι στους άλλους ασθενείς [19, 31].
Μελετώντας τις σχέσεις συγκρούσεων
οι Bloor και Horobin τοποθετούν τον ασθενή
σε μια κατάσταση «διπλού δεσμού». Ο ιατρός
δηλαδή αναμένει να είναι οι ασθενείς καλά
πληροφορημένοι, ώστε να αξιολογούν ορθά
τα συμπτώματά τους και να μην
προσέρχονται χωρίς λόγο στο νοσοκομείο.
Όταν τελικά αποφασίσουν να αναζητήσουν
ιατρική συνδρομή και φροντίδα, πρέπει να
υπακούν,
να
σέβονται
και
να
συμμορφώνονται με τις οδηγίες. Ωστόσο,
αυτές
οι
συνθήκες
σπάνια
πραγματοποιούνται και τόσο ασθενείς όσο
και
ιατροί
παρουσιάζονται
προβληματισμένοι ή/και απογοητευμένοι
[25].

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΤΗΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΩΝ
ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η ικανοποίηση των πασχόντων από
τις υπηρεσίες και τους επαγγελματίες υγείας
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως
χρονιότητα και βαρύτητα της νόσου, επίπεδο
εκπαίδευσης και κοινωνική τάξη, ηλικία,
γνώση θεμάτων υγείας. Ωστόσο, κυρίως
συνδέεται με την ποιότητα λειτουργίας και
υπηρεσιών, στην
οποία
και
κυρίως
επικεντρώνονται
οι
προσπάθειες
της
πολιτείας για ενίσχυση της ικανοποίησης των
ασθενών [19, 32]. Η υψηλή ποιότητα στα ΣΥ
προϋποθέτει
ελκυστικό
ευχάριστο
περιβάλλον, ευγένεια, κατανόηση, αξιοπιστία
και ευσυνειδησία. Συγχρόνως, αξιώνει
άμεμπτο επαγγελματισμό των επαγγελματιών
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υγείας,
αποτελεσματική
χρήση
των
διαθέσιμων πόρων και αποφυγή λαθών [33].
Το επικρατέστερο μοντέλο για τις
υγειονομικές υπηρεσίες και την αξιολόγηση
της ποιότητάς τους, εισήχθη από τον Avedis
Donabedian και προκρίνει τρεις βασικές
παραμέτρους [34]: τη δομή (κτιριακές
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό εργαζόμενους), τη
διαδικασία (ενέργειες ιατρονοσηλευτικού

προσωπικού και επιλογές επίτευξης της
ανάρρωσης-ίασης)
και
την
έκβαση
(αποτελέσματα περίθαλψης, ευεξία τους
πάσχοντος μετά την ιατρονοσηλευτική
παρέμβαση). Σε πρόσφατη έρευνα τα τρία
σημαντικότερα κριτήρια ποιότητας στην
υγεία για τους πολίτες ήταν η εκπαίδευση
των ιατρών, η αποτελεσματική θεραπεία και
η χρήση εφαρμογών της σύγχρονης
τεχνολογίας (Εικόνα 5) [35].

Εικόνα 5. Κριτήρια προσδιορισμού της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας σύμφωνα με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης των 28 σε δυο χρονικές περιόδους, 2009 και 2013. Η απάντηση «άλλο» αναφέρεται σε διαφορετική επιλογή
του ερωτηθέντος από αυτές του καταλόγου (προσαρμοσμένο, ίδια μετάφραση από τα αγγλικά), ΠΗΓΗ: Special
Eurobarometer, EU, 2017 (τροποποιημένο) [35]

Με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια
ποιότητας, η δομή βελτιώνεται με την εύκολη
πρόσβαση, καλή συντήρηση, τη σχολαστική
καθαριότητα και ευχάριστη διακόσμηση του
κτιριακού εξοπλισμού (ιδιαίτερα των χώρων
επειγόντων,
εξωτερικών
ιατρείων
και
νοσηλευτικών τμημάτων). Επιπλέον, με την
προμήθεια και χρήση εφαρμογών υψηλής
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τεχνολογίας, από άριστα καταρτισμένους
χειριστές και ιατρούς, με εφαρμογή αυστηρά
επιστημονικών κριτηρίων και συναίσθηση
της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που
βιώνει η χώρα. Είναι ευνόητο ότι οι δομές
πρέπει να στελεχώνονται επαρκώς από
εκπαιδευμένο
προσωπικό
που
θα
μετεκπαιδεύεται περιοδικά [25, 32].
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Όσον αφορά στη διαδικασία η
ποιότητα προϋποθέτει άμεμπτη συμπεριφορά
του
προσωπικού,
ανάλογη
εμφάνιση,
ευγένεια,
φιλικότητα,
σεβασμό
της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ιδιαίτερα οι ιατροί
οφείλουν να διαθέτουν κατά το δυνατό
επαρκή χρόνο ενημέρωσης και επικοινωνίας
με τους ασθενείς και να επιδιώκουν την
προσωπική επαφή με τους πάσχοντες και
τους συγγενείς τους. Διακρίσεις ανάλογα με
το φύλο, το χρώμα, τις θρησκευτικές
πεποιθήσεις και την κοινωνική τάξη
προκαλούν αντιδράσεις, δυσαρέσκεια και
υποβαθμίζουν τις υπηρεσίες υγείας [33, 36].
Το τρίτο κριτήριο, η έκβαση της
περίθαλψης δηλαδή, η πορεία της νόσου και
το θεραπευτικό αποτέλεσμα αποτελούν ίσως
τους πιο σημαντικούς παράγοντες ποιότητας
και από τα κύρια κριτήρια ικανοποίησης των
ασθενών. Οι επιτυχείς ιατρικές παρεμβάσεις,
η ταχεία ανάρρωση και η ίαση είναι πάντοτε
ο κύριος στόχο των ΣΥ. Ο επαγγελματισμός
του προσωπικού, η υψηλή συναίσθηση του
καθήκοντος, η συχνή αξιολόγηση, η
οργάνωση, ο συντονισμός και η εμπνευσμένη
διοίκηση συντελούν στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, η
ενεργός συμμετοχή ασθενών και συνοδών με
προτάσεις και παρατηρήσεις, ο εθελοντισμός
και η συνεργασία των νοσηλευτικών
ιδρυμάτων θα μπορούσαν να θέσουν νέους
στόχους και να προσφέρουν ποιοτική
αναβάθμιση στην υγεία και άρα βελτίωση της
ικανοποίησης των ασθενών [11, 25].

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα χρόνια νοσήματα αποτελούν την
κύρια αιτία νοσηρότητας και θνητότητας
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παγκοσμίως, παρουσιάζουν αυξανόμενη
επίπτωση και προσβάλλουν όλο και νεότερες
ηλικίες. Ωστόσο, η ηλικιωμένοι αποτελούν
την κύρια δεξαμενή πασχόντων και καθώς η
γήρανση των πληθυσμών εξελίσσεται σε
παγκόσμιο φαινόμενο, τα χρόνια νοσήματα
(καρδιαγγειακά, αναπνευστικά, σακχαρώδης
διαβήτης, καρκίνοι και άλλα)
επίσης
εξαπλώνονται ταχύτατα. Η επιβάρυνση των
δομών υγείας είναι μεγάλη, η ανταπόκριση
των επαγγελματιών υγείας στις αυξανόμενες
ανάγκες δυσχερής, ώστε οι ασθενείς να
εκδηλώνουν τη δυσαρέσκειά τους.
Παρά την πολυπλοκότητα και συχνά
τον ανίατο χαρακτήρα των χρονίων
παθήσεων οι προσδοκίες του κοινού είναι
μεγάλες. Οι ασθενείς αποκτούν πλέον όλο και
καλύτερη ενημέρωση για την υγεία, οι
τεχνολογικές εξελίξεις υπόσχονται-εισάγουν
νέες θεραπευτικές εφαρμογές και ο
καταναλωτισμός στην υγεία προωθεί την
ενεργό παρέμβαση του ασθενούς στο
ιατρονοσηλευτικό έργο και υποθάλπει την
αμφισβήτηση και τις υψηλές προσδοκίες.
Έτσι, η αυθεντία του ιατρού απορρίπτεται, οι
σχέσεις ιατρών-ασθενών εξελίσσονται ή/και
δοκιμάζονται, ενώ οι κοινωνικές τάξεις, η
οικονομική ισχύς, η μόρφωση επηρεάζουν
τον τρόπο προσέγγισης των συστημάτων
υγείας και την επικοινωνία επαγγελματιών
υγείας και ασθενών.
Στη σύγχρονη εποχή η ικανοποίηση
των
πασχόντων
απασχολεί
πολιτεία,
οργανώσεις και πολίτες. Αυτή συνδέεται με
την ποιότητα των δομών υγείας, την
εκπαίδευση και τη συμπεριφορά του
υγειονομικού προσωπικού και βεβαίως με τα
αποτελέσματα
των
διαγνωστικών
και
θεραπευτικών προσεγγίσεων. Παρά την
παγκόσμια οικονομική κρίση τα ΣΥ
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διαθέτουν
σήμερα
περισσότερα
μέσα
αντιμετώπισης της νόσου από κάθε άλλη
εποχή. Το ζητούμενο είναι η ορθή εφαρμογή
τους,
ο
σεβασμός
της
ανθρώπινης

αξιοπρέπειας
και
των
ατομικών
ιδιαιτεροτήτων και τελικά η βελτίωση της
ικανοποίησης των ασθενών.
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REVIEW

The challenge of chronic disease: patient expectations and the
response of doctors and modern health systems
Konstantinos A. Paschos, MD, MSc, PhD
Consultant Surgeon, Department of Surgery, General Hospital of Drama and Health Care
Management MSc course, Hellenic Open University, Greece
ABSTRACT
Chronic diseases constitute a global problem with prompt development and deterioration, due to
the aging of human population. They are a challenge for modern health systems (HS), because
they demand long-lasting treatment, while they influence patient expectations from health
services and professionals, complicate doctor-patient relationships and make more difficult the
patient satisfaction. The state, organizations and citizens seek measures for the promotion of
quality in health, in order to confront these contemporary problems and to upgrade and improve
the provided services.
Although chronic diseases are usually incurable, the patient expectation increase, because
consumerism in health develops, high technology constantly introduces new applications and the
citizens become more and more educated. The doctor’s authority is in doubt, while social power
and education of the patients influence their expectations. The promotion of their satisfaction is a
primary target of HS today and is associated with the quality of health structures, modern
equipment and the personnel’s adequate training. Moreover, especially people suffering from
chronic diseases should be faced with impeccable professionalism, human behavior and respect,
as they constitute the most difficult, numerous and most demanding group of patients.
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