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Εισαγωγή 

 Η πάθηση του καρκίνου είναι ένα από τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα προβλήματα υγείας 

που παρατηρούνται σήμερα στη γη. Οι στατιστικές δείχνουν ότι στην Ελλάδα, αποτελεί τη δεύτερη 

αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Δεν αποτελεί μια ενιαία ασθένεια, αλλά έχει 

πολλές, διαφορετικές μορφές. Ορισμένοι καρκίνοι μένουν σχεδόν αναλλοίωτοι επί αρκετά χρόνια 

και δεν επηρεάζουν το προσδόκιμο επιβίωσης. Αντίθετα, υπάρχουν σπάνιοι καρκίνοι που μπορεί να 

αποδειχθούν μοιραίοι λίγο καιρό ύστερα από τη διάγνωσή τους. Όπως ο όρος «λοιμώξεις» 

συμπεριλαμβάνει ευρύ φάσμα νοσημάτων που κυμαίνονται από το κρυολόγημα έως τη φυματίωση, 

έτσι και το φάσμα της «κακοήθους νεοπλασίας» είναι ευρύ, τόσο σε βιολογική δράση όσο και σε 

σοβαρότητα. 

 Η στάση του κόσμου απέναντι στην ασθένεια αυτή έχει αλλάξει και για τους περισσότερους 

ο καρκίνος δεν αποτελεί πια θέμα ταμπού, όπως ήταν κάποτε. Πολλοί πάσχοντες από καρκίνο 

μπορούν πλέον να μιλούν πιο εύκολα για την ασθένειά τους, όπως θα μιλούν για τις περισσότερες 

άλλες αρρώστιες (Ρις, 2000). Η Ιατρική έχει επηρεάσει σημαντικά την πρόγνωση των ασθενών με 

καρκίνο. Βέβαια, τα νέα δεν είναι όλα καλά, αλλά στη νέα χιλιετία το μέλλον για πολλούς ασθενείς 

με καρκίνο είναι πολύ πιο ελπιδοφόρο απ’ όσο εκείνων που πάσχουν από άλλες ασθένειες, οι 

οποίες παραδοσιακά  προκαλούν μικρότερο φόβο. Ένα ποσοστό που υπερβαίνει το 30% των 

καρκίνων μπορεί να προληφθεί (Π.Ο.Υ. 2010).Με γρήγορους ρυθμούς μαθαίνουμε τι συμβαίνει 

στα κύτταρα και μετατρέπονται σε καρκινικά και οι ανακαλύψεις αυτές θα οδηγήσουν σε νέες 

θεραπείες στο εγγύς μέλλον. Η συχνότητα του καρκίνου αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του 

20ού αιώνα (Ρις, 2000). Ένας λόγος γι’ αυτό είναι ότι έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των 

ατόμων που φθάνουν στην τρίτη ηλικία και ο καρκίνος τείνει να είναι μια ασθένεια των 

ηλικιωμένων. Ο άλλος κύριος λόγος είναι το κάπνισμα. Μπορεί, ωστόσο, ο καρκίνος να έγινε μια 

ασθένεια που απαντάται συχνά, αλλά την ίδια στιγμή αυξάνονται σταθερά οι πιθανότητες 

εξεύρεσης μιας θεραπείας. Ακόμα και οι άνθρωποι με ανίατο καρκίνο ζουν πλέον περισσότερο και 

έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Οι βελτιώσεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου οφείλονται στην 

έγκαιρη διάγνωση, στις καλύτερες θεραπείες, στην καλύτερη υποστηρικτική φροντίδα και στην 

καλύτερη οργάνωση. Καθένας που πάσχει από καρκίνο μπορεί πλέον να περιμένει ότι θα δεχτεί 

υψηλού επιπέδου θεραπεία και ότι θα έχει πρόσβαση σε ευρέος φάσματος υποστήριξη, τόσο από το 

Εθνικό Σύστημα Υγείας όσο και από κοινωφελείς και εθελοντικούς οργανισμούς. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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 Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού της 

επίπτωσης που επιφέρει η ασθένεια αυτή στη ζωή των μελών μιας οικογένειας με τέτοιο ασθενή, 

και η αξιολόγηση της επιβάρυνσης, στην οικονομική κατάσταση, στην ποιότητα ζωής και στην 

ψυχική-σωματική υγεία  των φροντιστών.
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Κεφάλαιο 1: Καρκίνος  

1.1 Η Έννοια του Καρκίνου 

 Οι  νεοπλασματικές  παθήσεις  «βαφτίστηκαν» αρχικά με το όνομα «καρκίνος» από τον 

Ιπποκράτη. Και αυτό διότι η μορφή του όγκου παρομοιάστηκε τότε  με τον κάβουρα. 

 Ο καρκίνος αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές ασθένειες του 20ου αιώνα. Οι στατιστικές 

δείχνουν ότι αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου μετά τις καρδιοπάθειες. Συνήθως 

προσβάλλει ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, παρόλα αυτά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις εφήβων 

και μικρών παιδιών που έχουν προσβληθεί από αυτή την ασθένεια (Σέμογλου,1998). Επίσης είναι 

ως γνωστό μία πάθηση που  μπορεί να προσβάλλει όλα τα όργανα και τους ιστούς ενός  

οργανισμού. Με τον όρο «καρκίνος» αναφερόμαστε σήμερα σε μία μεγάλη ομάδα ασθενειών οι 

οποίες  χαρακτηρίζονται από τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Ενώ τα 

φυσιολογικά κύτταρα ενός οργανισμού, αυξάνονται σε μέγεθος , διαιρούνται και 

πολλαπλασιάζονται  και τέλος πεθαίνουν με έναν τρόπο  ελεγχόμενο και φυσιολογικό, τα 

καρκινικά κύτταρα αντιθέτως συνεχίζουν να διαιρούνται ανεξέλεγκτα. Οι συνέπειες της παραπάνω 

μη φυσιολογικής συμπεριφοράς των κυττάρων αυτών είναι η ανάπτυξη μιας μάζας  που ονομάζεται 

όγκος. Κάθε όγκος  μπορεί να είναι καλοήθης ή κακοήθης. Κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά 

των καρκινικών κυττάρων  είναι η μεταστατική τους  ικανότητα και συμπεριφορά, η αντίστασή 

τους σε μηχανισμούς γήρανσης, στην απόπτωση καθώς και σε εσωτερικά σήματα του οργανισμού 

που θα μπορούσαν να σταματήσουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, επίσης το ότι δημιουργούν 

πάντοτε αγγεία για την αιμάτωσή τους και τέλος η ικανότητά τους να αυξάνονται σε αριθμό 

ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν αυξητικοί παράγοντες στο περιβάλλον τους. Οι αυξητικοί 

παράγοντες βρίσκονται στην κυτταρική μεμβράνη και είναι αυτοί που δίνουν την εντολή για 

κυτταρική διαίρεση. Όταν ξεκίνησε η θεραπεία με ραδιενεργά  ισότοπα και μετέπειτα με 

χημειοθεραπευτικά φάρμακα πριν από 50 χρόνια ,έγινε γνωστή η δράση των αυξητικών 

παραγόντων και ο ρόλος τους στον παραπάνω μηχανισμό της κυτταρικής διαίρεσης. Ενώ στην 

αρχή υπερίσχυσε η υπόθεση  ότι ο καρκίνος εντοπίζεται στον πυρήνα του κυττάρου, αυτό σε 

μεταγενέστερο χρόνο διαψεύστηκε και πλέον γνωρίζουμε ότι κύριο ρόλο παίζει ο μηχανισμός 

διαίρεσης στις κυτταρικές μεμβράνες όπου βρίσκονται οι αυξητικοί παράγοντες, και έξω από 

αυτές. Η κακή αιμάτωση μιας  περιοχής, η ύπαρξη και συσσώρευση τοξινών στον οργανισμό, 

καθώς και το στρες, αναγκάζουν τα κύτταρα να διαιρεθούν νωρίτερα με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

όγκων. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο καρκίνος δεν αποτελεί ένα εντοπισμένο πρόβλημα 
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του οργανισμού,αλλά μια κατάσταση γενικευμένη που αφορά τόσο σε σωματικές όσο και σε 

ψυχικές διαταραχές. Άλλωστε η καρκινογένεση αλλά και γενικά η πάθηση του καρκίνου είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με  το  οικογενειακό περιβάλλον και τον υγιεινό ή όχι τρόπο ζωής του καθενός, 

διάφορους  ψυχολογικούς παράγοντες καθώς επίσης και με τη  διατροφή. Μια θεραπεία πρέπει να 

εξατομικεύεται και να λαμβάνει υπόψιν όλους τους παραπάνω παράγοντες (Hagedoorn et al., 

1994). 

 Ο υπέρμετρος κυτταρικός πολλαπλασιασμός και η συσσώρευση κυττάρων, έχει ως 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας μάζας κυττάρων, που ονομάζεται όγκος. Μόνο όμως μικρό 

ποσοστό των όγκων αυτών είναι καρκινικοί. Οι περισσότεροι όγκοι είναι τοπικές συγκεντρώσεις 

φυσιολογικών ή σχεδόν φυσιολογικών κυττάρων και είναι καλοήθεις. Η ανάπτυξη του καρκίνου 

εμπεριέχει αλλαγή στην ποιότητα και στην ποσότητα των κυττάρων: τα κύτταρα αλλάζουν τόσο 

στη βιολογική δράση όσο και στη μορφολογία τους. Γίνονται περισσότερο επιθετικά, 

καταστροφικά και ανεξάρτητα από όσο τα φυσιολογικά κύτταρα. Αποκτούν την ικανότητα να 

διηθούν και να εισβάλλουν στους παρακείμενους ιστούς. Μερικές φορές, τα κύτταρα εισβάλλουν 

στα λεμφικά και στα αιμοφόρα αγγεία και μέσω αυτών εξαπλώνονται από τον πρωτοπαθή όγκο σε 

άλλες περιοχές. Με τον καιρό, αυτά τα κύτταρα μπορεί να προκαλέσουν την ανάπτυξη 

δευτερογενών όγκων, που είναι γνωστοί ως μεταστάσεις, στους λεμφαδένες και σε όργανα όπως οι 

πνεύμονες, το ήπαρ και τα οστά (Βαλαβανίδης, 2011). 

 Στην πραγματικότητα το κύτταρο και κατ’ επέκταση ο ιστός δεν πάσχει, αλλά αλλάζει 

συμπεριφορά και αποκτά ικανότητες, άσκοπου απρογραμμάτιστου και άναρχου πολλαπλασιασμού. 

Τα κύτταρα μετατρέπονται σε καρκινωματώδη και διαβιούν σε βάρος των υπολοίπων. 

Συμπεριφέρονται σαν ξένα και δε συνεργάζονται με τα διπλανά τους, αλλά πολλαπλασιάζονται 

αυτόνομα, σε βάρος των υγιών, μη καρκινικών κυττάρων, τα οποία εκτοπίζονται ή 

καταστρέφονται. Τα καρκινικά κύτταρα διαθέτουν μια ιδιόμορφη αυτονομία, ώστε όπου βρεθούν 

πολλαπλασιάζονται σε βάρος των αντίστοιχων εγχώριων των οργάνων που έχουν μεταναστεύσει. 

Τα καρκινικά κύτταρα που μετακινούνται προς άλλα όργανα πέραν από το αρχικό, είτε κατά 

συνέχεια ιστού είτε μέσω του αίματος ή της λέμφου, δημιουργούν τις λεγόμενες μεταστάσεις.  

Σήμερα όλες οι απόψεις συγκλίνουν στο σημείο ότι ο καρκίνος αποτελεί διαταραχή του κυτταρικού 

DNA, το οποίο θεωρείται ότι είναι ο εγκέφαλος του κυττάρου (Ρις, 2000). 

 

1.2 Είδη Καρκίνου 

 Οι καρκίνοι ταξινομούνται αναλόγως της έκτασης  της διαφοροποίησης των κυττάρων τους 

από τα φυσιολογικά, η οποία υποδηλώνει τον βαθμό κακοήθειάς τους. Στους καλά 

διαφοροποιημένους καρκίνους, διατηρείται κάποια από την κυτταρική αρχιτεκτονική και τα 
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καρκινικά κύτταρα δεν φαίνεται να διαιρούνται πολύ συχνά, ενώ μερικά μπορεί ακόμα να 

διατηρούν την ικανότητά τους να εκτελούν το αρχικό, συγκεκριμένο έργο τους. Στο άλλο άκρο του 

φάσματος βρίσκονται οι καρκίνοι χαμηλής διαφοροποίησης, στους οποίους τα κύτταρα έχουν 

αλλοιωθεί τόσο πολύ, ώστε διαφέρουν έντονα από τα φυσιολογικά και έχουν χάσει εντελώς την 

ικανότητα να εκτελούν το αρχικό έργο τους. Οι καρκίνοι αυτοί τείνουν να αναπτύσσονται πιο 

γρήγορα, είναι πιο επιθετικοί και συνοδεύονται από κακή πρόγνωση. Οι καρκίνοι μέτριας 

διαφοροποίησης βρίσκονται σε μια ενδιάμεση κατάσταση (Tannock et al., 2007).Οι καρκίνοι 

ταξινομούνται επίσης αναλόγως με το είδος του φυσιολογικού κυττάρου από το οποίο προέρχονται. 

Αυτό θα μπορούσε να ονομαστεί πρωτογενής ταξινόμηση. Όλοι οι καρκίνοι ταξινομούνται με τον 

προαναφερθέντα τρόπο, ενώ η ανάπτυξη και η έκταση της εξάπλωσής τους αξιολογούνται με μια 

διαδικασία γνωστή ως σταδιοποίηση. 

 Τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται στον ασθενή με καρκίνο έχουν να κάνουν κυρίως 

με το  στάδιο ανάπτυξης του όγκου, το όργανο ή το είδος του ιστού που έχει προσβληθεί καθώς και 

το σημείο που βρίσκεται ,από το αν έχει προσβάλει γειτονικούς ιστούς και τέλος αν υπάρχει ή όχι 

μετάσταση σε άλλο σημείο του οργανισμού. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, 

έχουν προσδιοριστεί περισσότερες από διακόσιες διακριτές μορφές καρκίνου, οι οποίες συχνά 

χαρακτηρίζονται από σημαντικές διαφορές στην ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη βλαπτική τους 

επίδραση στον οργανισμό (Hagedoorn et al., 1994). 

 Υπάρχουν διάφορα είδη καρκινωμάτων, που παίρνουν την ονομασία τους ανάλογα με την 

εμφάνιση των φυσιολογικών κυττάρων από τις μεταλλάξεις των οποίων προκύπτουν. Τα 

καρκινώματα εκ πλακωδών κυττάρων εμφανίζονται κυρίως στο δέρμα, στο στόμα, στον λαιμό, 

στον οισοφάγο και στους πνεύμονες. Τα αδενοκαρκινώματα εκδηλώνονται κυρίως στο κάτω τμήμα 

του οισοφάγου, στο στομάχι, στα έντερα, στον μαστό και στις ωοθήκες. Τα καρκινώματα από 

μεταβατικά κύτταρα εκδηλώνονται κυρίως στην ουροδόχο κύστη. Και τα μικροκυτταρικά 

καρκινώματα εκδηλώνονται κυρίως στους πνεύμονες. Δεν είναι, επίσης, σπάνιο φαινόμενο ένα 

είδος καρκίνου να χαρακτηρίζεται από δύο ή και τρεις διαφορετικές ονομασίες. Σημειωτέον, πως 

πολλά είδη καρκίνου διακρίνονται σε επιμέρους υποείδη, τα οποία φέρουν και τις ιδιαίτερες 

ονομασίες τους. Τέλος, όταν ένας καρκίνος υποστεί μετάσταση, σχηματίζοντας σε άλλο σημείο του 

σώματος νέο όγκο, τότε και ο δευτερογενής όγκος διατηρεί την ονομασία του πρώτου, ανεξάρτητα 

από το που εδράζεται. Για παράδειγμα, αν καρκινικά κύτταρα προερχόμενα από όγκο του νεφρού 

σχηματίσουν νέο όγκο στο πάγκρεας, τότε και εκείνος επονομάζεται καρκίνος του νεφρού (Γκιρ, 

1993). 

 Εξαιτίας της ποικιλομορφίας των ειδών του καρκίνου, και των πολυάριθμων διακριτών 

γνωρισμάτων των διαδικασιών ανάπτυξης και λειτουργίας αυτών, δεν είναι δυνατή η ιατρική τους 

αντιμετώπιση με μία συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση. Αντιθέτως, ο κάθε τύπος 
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αντιμετωπίζεται με διαφορετική αγωγή, η οποία μάλιστα θα παραλλαχθεί για να εξυπηρετήσει τις 

ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενή, που καθορίζονται από την ηλικία, το βάρος, το φύλο και 

άλλους συγγενείς παράγοντες.  

 Έχουν διαγνωσθεί έως σήμερα πολλές μορφές καρκίνου ανάλογα με τα όργανα ή τους 

ιστούς που προσβάλλει όπως ο καρκίνος του εντέρου, του πνεύμονα, του ήπατος, του στομάχου, 

του εγκεφάλου, του οισοφάγου,  των ωοθηκών, της μήτρας, του δέρματος, του μαστού, του 

προστάτη, της ουροδόχου κύστεως, των οστών, διάφοροι τύποι λευχαιμιών και αρκετοί άλλοι. 

 Ανεξάρτητα από τη συχνότητά εμφάνισής τους, τα πλέον θανατηφόρα είδη καρκίνου, μέχρι 

στιγμής, είναι: 

• Καρκίνος του πνεύμονα, σε ποσοστό 17, 8% επί του συνόλου των θανάτων από καρκίνο 

• Καρκίνος του στομάχου, σε ποσοστό 10,4% 

• Καρκίνος του ήπατος, σε ποσοστό 8,8%  

 Πολλές και διαφορετικές είναι οι επιπτώσεις του καρκίνου στον ψυχισμό του ασθενούς. Ο 

καρκινοπαθής που υποβάλλεται σε κάποιου είδους αντικαρκινική θεραπεία (χημειοθεραπεία, 

ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, θεραπείες με ραδιενεργά ισότοπα και άλλες θεραπείες)εμφανίζει 

συμπτώματα κατάθλιψης,φόβου και ανασφάλειας για το μέλλον και δεν είναι λίγες οι φορές που 

εκδηλώνουν θυμό και επιθετικότητα . Αρκετά συχνά ο ασθενής, θέλει να απομονωθεί  από τους 

δικούς του ανθρώπους και από αυτούς  που τον φροντίζουν, διότι φοβάται ότι πιθανόν τα προσφιλή 

του πρόσωπα κάποια στιγμή θα θέλουν να τον εγκαταλείψουν. Ο καρκινοπαθής ανησυχεί για την 

αλλαγή της σωματικής του εικόνας, τα επιπλέον προβλήματα υγείας που θα προκύψουν λόγω της 

θεραπείας ή της ίδιας της πάθησης, καθώς και για το ενδεχόμενο της κατάληξής του από τον 

καρκίνο. Αρκετοί παράγοντες σχετίζονται άμεσα με την κατάθλιψη, όπως κυρίως η επιδείνωση της 

φυσικής κατάστασης και γενικά της σωματικής εικόνας, ο φόβος για πιθανή επανεμφάνιση της 

νόσου όταν και εάν θεραπευθεί, οι ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας που ίσως ο ασθενής 

υποβάλλεται για πρώτη φορά και κυρίως η ψυχολογική επιβάρυνση ενός ανθρώπου που χάνει κατά 

κάποιον τρόπο την αυτάρκειά του και είναι άμεσα εξαρτώμενος από άλλους. Το αίσθημα της 

κατάθλιψης αυξάνεται όσο πλησιάζει ο θάνατος(Hagerdoorn, 1994). 

 Πρωταρχικό μέλημα στη φροντίδα ενός ασθενούς με καρκίνο πρέπει να είναι η διατήρηση 

της αξιοπρέπειάς του καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας του και γενικότερα της φροντίδας του. Ο 

ασθενής πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς και με λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, 

τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που υποβάλλεται καθώς και για την πιθανή έκβαση της νόσου. Καλό 

είναι να παροτρύνεται για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ενεργό συμμετοχή στη φροντίδα και 

θεραπεία του, όσο αυτός μπορεί, ώστε να ενισχύεται η αυτοπεποίθησή του και το αίσθημα 

ανεξαρτησίας του. Αν κριθεί αναγκαίο ,συμπεριλαμβάνονται και τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά στο 

θεραπευτικό πλάνο του καρκινοπαθούς καθώς  έχει διερευνηθεί σε αρκετές μελέτες η θετική τους 
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επίδραση στην ανακούφιση των συμπτωμάτων των ασθενών με καρκίνο. Η δράση τους είναι 

αναλγητική αλλά εμφανίζει διακυμάνσεις μεταξύ των ασθενών και για αυτό χρειάζεται 

παρακολούθηση μετά την λήψη τους (Νικολόπουλος, Πανάγος, 2010).
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Κεφάλαιο 2: Επιβαρύνσεις στις 
Οικογένειες Ασθενών με Καρκίνο  

2.1 Κατηγορίες Επιβαρύνσεων 

2.1.1 Αντικειμενική Επιβάρυνση 

 Ως αντικειμενική επιβάρυνση ορίζεται η αρνητική εμπειρία που έχουν τα μέλη της 

οικογένειας λόγω της φροντίδας του ασθενούς, όταν επηρεάζονται οικονομικοί και εργασιακοί 

κυρίως τομείς της καθημερινής τους ζωής.  

 Πέρα από την παραπάνω διαφοροποίηση της οικογενειακής επιβάρυνσης, η αντικειμενική 

επιβάρυνση διακρίνεται σε (Καλλέργης, 2008): 

• Γενική, που αναφέρεται στις γενικές συνέπειες που έχει η φροντίδα του ασθενούς, όπως είναι 

τα συναισθηματικά και σωματικά προβλήματα που παρουσιάζουν συχνά οι φροντιστές, αλλά 

και οι αρνητικές συνήθως αλλαγές των ρόλων και των σχέσεων που προκύπτουν στο 

οικογενειακό σύστημα, και 

• Χαρακτηριστική, η οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένες επιπτώσεις στην οικογένεια λόγω της 

ασθένειας του ατόμου. Επιπτώσεις που αφορούν κυρίως τη διαταραχή στον εργασιακό τομέα, 

τα συναισθηματικά προβλήματα που προκύπτουν από την ευθύνη της φροντίδας και τη 

γενικότερη αλλαγή της ζωής των μελών της οικογένειας και τις συνέπειες αυτής στο 

οικογενειακό σύστημα λόγω της φροντίδας του ασθενούς. 

 

 Σε έρευνα διαπιστώθηκε η αντικειμενική επιβάρυνση που εξέφρασαν οι οικογένειες 

ασθενών, η οποία επικεντρωνόταν κυρίως στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν. Ο 

διαχωρισμός της οικογενειακής επιβάρυνσης στους παραπάνω τομείς βοηθάει την έρευνα αφού 

μελετώνται διαφορετικοί παράγοντες για τον καθένα (Θεοδοσοπούλου, 2005). 

 

2.1.2 Υποκειμενική Επιβάρυνση 
 Ως υποκειμενική επιβάρυνση ορίζεται στη βιβλιογραφία η επιβάρυνση της ψυχολογικής 

κατάστασης των συγγενών που συνδέεται με την φροντίδα του ασθενή, όπως η κατάθλιψη και η 

έντονη ανησυχία. Τα προβλήματα υγείας (σωματικά και ψυχολογικά), η αυξημένη ένταση και το 

άγχος είναι μερικά από τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το έντονο άγχος και η 

ανησυχία που βιώνει η οικογένεια των ασθενών είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά της 

επιβάρυνσης, τα οποία μπορεί να έχουν και αρνητικές επιδράσεις στην σωματική και ψυχική υγεία 
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τους (Τσάρα και συν., 2002). Η επιρροή που έχει η συμπεριφορά του  ασθενή στο οικογενειακό 

περιβάλλον και ο ρόλος αυτής στην επιβάρυνση που νιώθει η οικογένεια είναι μεγάλος. Φαίνεται 

δε ότι όταν ο ασθενής είναι αγενής και βίαιος προς τα άλλα μέλη της οικογένειας αυξάνεται η 

υποκειμενική επιβάρυνση.Οι συγγενείς που συμβιώνουν με ασθενείς παρουσιάζουν πολύ συχνά 

κατάθλιψη, σωματικά προβλήματα, και έντονα το αίσθημα αδυναμίας να αντέξουν άλλο την 

κατάσταση την οποία βιώνουν (Θεοδοσοπούλου, 2005).Επίσης ένα ποσοστό των συγγενών είναι 

πολύ πιθανό να εμφανίσει ψυχικές διαταραχές και αυτό οφείλεται στην ψυχική εξάντληση που 

αισθάνονται. Ένα ποσοστό 75% των συγγενών έχουν διαταραχθεί από το βάρος της φροντίδας του 

ασθενή σε μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε στο μέλλον μπορεί να εμφανίσουν ψυχικές διαταραχές με 

κύριο σύμπτωμα το άγχος (Tannock et al., 2007). Στην υποκειμενική επιβάρυνση, πέρα από τις 

ψυχολογικές και σωματικές ενοχλήσεις που αναφέρουν οι συγγενείς, νιώθουν συναισθήματα όπως 

είναι ο θυμός, οι ενοχές, η ντροπή, συναισθήματα που εκφράζονται σαν αποτέλεσμα της φροντίδας 

και της συμβίωσης με τους ασθενείς. 

 Η Υποκειμενική επιβάρυνση συνδέεται άμεσα με την αντικειμενική και η μια είναι 

συνάρτηση της άλλης. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, όπως οικονομικά  και 

εργασιακά, η αλλαγή των ρόλων και των σχέσεων μέσα στο οικογενειακό σύστημα, οι κοινωνική 

απόσυρση, η παραμέληση των προσωπικών τους δραστηριοτήτων, αποτελούν αιτίες για την 

εμφάνιση άγχους και για τα σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα που εντοπίστηκαν στους 

συγγενείς των ασθενών. Οι συχνότερες δυσκολίες που αναφέρονται από τους συγγενείς είναι η 

ανάγκη για ξεκούραση, η κατάθλιψη, τα ζητήματα υγείας, η αδυναμία να ανεχτούν την κατάσταση 

περισσότερο. Φυσικά το υπερβολικό άγχος είναι ένα από τα κυριότερα και συχνότερα ευρήματα 

των ερευνητών (Vachon et al., 1995). Γίνεται από τα παραπάνω κατανοητό ότι η επιβάρυνση των 

οικογενειών που έχουν υπό την προστασία τους ασθενείς είναι συνάρτηση πολλών και ποικίλων 

παραγόντων, τους οποίους θα γίνει μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε στη συνέχεια της εργασίας. 

 

2.2 Απώλεια και Πένθος 

 H διάγνωση της ασθένειας του καρκίνου, σε ένα μέλος της οικογένειας, οδηγεί την 

οικογένεια σε μια περίοδο κατάθλιψης. Αυτό οφείλεται στο ότι οι ανάγκες εξάρτησης του ατόμου 

με καρκίνο  μπορεί να διαρκέσουν για πολλά χρόνια, με διακυμάνσεις και σταδιακή επιδείνωση.Οι 

σύζυγοι στην αρχή μπορεί να αρνηθούν ότι κάτι συμβαίνει στο σύντροφό τους. Μετά την αποδοχή 

της διάγνωσης αισθάνονται θυμό και στεναχώρια γι’ αυτό που τους έχει συμβεί. Ενοχές μπορεί να 

πυροδοτηθούν από ξεσπάσματα θυμού ή από συμπεριφορές του παρελθόντος γιατί δεν έκαναν 

περισσότερα όταν ο σύντροφος ήταν υγιής. Όσο η ασθένεια εξελίσσεται, οι αλλαγές της 

προσωπικότητας του ασθενούς και η συμπεριφορά του έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία 

αισθημάτων θλίψης (Σεϊρανίδου, Σπυρολάρη, 2007).Έτσι ενόσω οι φροντιστές αυτοί προσπαθούν 
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να επεξεργασθούν τον αργό θάνατο του συντρόφου τους, ο καθένας θα πρέπει να προσαρμοσθεί 

στη συμβίωση με ένα πολύ διαφορετικό άτομο από εκείνο με το οποίο μοιραζόταν ένα ισχυρό 

δεσμό. 

 

2.3 Η Επιβάρυνση σε Σχέση με το Φύλο 

 Το θέμα του φύλου αποτελεί μια σημαντική έννοια στη νοσηλευτική βιβλιογραφία η οποία 

ανάμεσα σε άλλα εξετάζει τις ιδιότητες που σχετίζονται με τη γυναίκα (όπως είναι η φροντίδα), με 

τον άνδρα (όπως είναι η εξουσία) και τον τρόπο με τον οποίο οι κουλτούρες δημιουργούν και 

συντηρούν τους μύθους.Η έννοια του φύλου αποτελεί μια κοινωνική δομή, η οποία διαμορφώνεται 

ανάλογα με την κάθε χώρα, την κάθε χρονική περίοδο και είναι διαφορετική ανάμεσα στις 

διάφορες τάξεις καθώς και στις εθνικές και ηλικιακές ομάδες (Ζαφείρης και συν., 1999). Τέτοιες 

διαφορές επηρεάζουν σημαντικά το ρόλο της φροντίδας και πολύ περισσότερο τον τρόπο με τον 

οποίο κάθε φύλο αντιλαμβάνεται και βιώνει το ρόλο αυτό και κατά συνέπεια τις επιπτώσεις της 

φροντίδας.Στην έρευνα της φροντίδας ορισμένες μελέτες επικεντρώθηκαν ειδικά στο ρόλο των 

ανδρών σε άλλες επιχειρήθηκαν συγκρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα. Γενικά όμως βρέθηκε ότι οι 

γυναίκες βιώνουν μεγαλύτερη επιβάρυνση σε σχέση με τους άνδρες (Θεοδοσοπούλου, 2005). 

 Στοιχεία για τις διαφορές του φύλου όσον αφορά τη φροντίδα υπάρχουν αρκετά τα οποία 

αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 70-75% του πληθυσμού των ατόμων που 

παρέχουν φροντίδα και το 73% των ατόμων που φροντίζουν ασθενείς με καρκίνο (Παπασταύρου, 

2005).To γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευθεί με διάφορους τρόπους: κατ’ αρχήν οι γυναίκες είναι 

γνωστό ότι ζουν περισσότερα χρόνια από τους άνδρες και οι άνδρες έχουν την τάση γενικά να 

παντρεύονται νεότερες γυναίκες. Επιπρόσθετα η φροντίδα περιλαμβάνεται μέσα στους 

παραδοσιακούς και κοινωνικά καθοριζόμενους ρόλους της γυναίκας σε όλη τη διάρκεια του 

κύκλου της οικογένειας και θεωρείται σαν η κύρια ευθύνη των γυναικών, κυρίως των θυγατέρων 

και των συζύγων.Άλλοι συγγραφείς επικεντρώνονται περισσότερο στη δυαδική σχέση, 

υποστηρίζουν ότι η συζυγική φροντίδα δεν είναι θέμα προσωπικής επιλογής, αλλά οι σύζυγοι την 

αναλαμβάνουν εξ’ ανάγκης λόγω του ότι ζουν κάτω από την ίδια στέγη (Παπασταύρου, 2005). 

Σε περίπτωση χρόνιας ασθένειας μέσα στο ζευγάρι, παρατηρείται ότι βιώνουν (Kayser, Scott, 

2010): 

• Την απώλεια της μακροχρόνιας σχέσης τους με το σύντροφο τους, της καθημερινής 

αλληλεπίδρασης και της αμοιβαιότητας στη σχέση. 

• Την απώλεια της οικειότητας και του συναισθηματικού δεσμού με το σύντροφο. 

• Την απώλεια του συζυγικού ρόλου. 
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• Την αποστέρηση της επιβεβαίωσης της ταυτότητας τους σαν σύζυγοι, σαν εραστές και σαν 

σύντροφοι που είχαν πριν την αρρώστια. Έτσι το υγιές άτομο της οικογένειας, μερικές φορές, 

λόγω της μεγάλης διάρκειας της ασθένειας, αισθάνεται απελπισία και μοναξιά.  

• Την απώλεια μελλοντικών σχεδίων και ελπίδας για το μέλλον. 

• Οι γυναίκες θρηνούν για την απώλεια της επιθυμητής τους αυτονομίας και αισθάνονται ότι οι 

προσδοκίες τους ματαιώθηκαν. 

 

 Οι φροντιστές ασθενών με καρκίνο βιώνουν εκτός από το πένθος και πολλές άλλες 

δυσάρεστες καταστάσεις. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η φροντίδα ενός τέτοιου ασθενούς 

απαιτεί 24ωρη εργασία πάνω σε καθημερινή βάση, γεγονός το οποίο επιβάλλει στον οικογενειακό 

φροντιστή να παρατήσει πολλές φορές τη δουλειά του και μαζί με αυτό να χάσει την προσωπική 

του ταυτότητα και μια σημαντική πηγή εισοδήματος. Εκτός απ’ αυτό, η απώλεια της εργασίας 

συνοδεύεται και με απώλεια σημαντικών σχέσεων και υποστηρικτικών δομών τις οποίες παρέχει το 

εργασιακό (Παπασταύρου, 2005).Οι οικογενειακοί φροντιστές που μπαίνουν στη διαδικασία της 

φροντίδας, το κάνουν γιατί νιώθουν ένα αίσθημα ευθύνης και αγάπης για το συγγενικό τους άτομο, 

αλλά δυστυχώς μελλοντικά νιώθουν παγιδευμένοι, ευάλωτοι και ότι έχουν ελάχιστες ή καθόλου 

επιλογές στη φροντίδα. Έτσι οι φροντιστές εγκλωβίζονται μέσα σε μια συνεχή διαδικασία πένθους 

που φαίνεται πως δεν έχει τελειωμό (Fletcher et al., 2012). 

 Το πένθος που βιώνουν οι συγγενείς φροντιστές των ασθενών με καρκίνο κυμαίνεται 

ανάμεσα σε τρεις πόλους: 

• τον διανοητικό, 

• τον συναισθηματικό 

• και τον υπαρξιακό, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και προσδοκίες της φροντίδας, 

συμπεραίνοντας ότι το «προσδοκώμενο» πένθος είναι αληθινό πένθος και ισοδύναμο σε 

ένταση και εύρος με το πένθος του θανάτου. 

 Οι άντρες εμφανίζουν τα λιγότερα ψυχολογικά συμπτώματα σε σχέση με τις γυναίκες διότι 

αισθάνονται ότι η ανάληψη ρόλου φροντίδας αποτελεί δική τους επιλογή και όχι 

επιβαλλόμενη.Αντίθετα άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες σύζυγοι επειδή ασχολούνται 

με το σπίτι και την οικογένεια, θεωρούν τη φροντίδα σαν συνέχεια και επέκταση των ευθυνών 

τους, σε αντίθεση με τους άνδρες οι οποίοι περισσότερο επικεντρώνονται στον έξω κόσμο με 

αποτέλεσμα να αρνούνται την αίσθηση ευθύνης της φροντίδας, ένα ρόλο τον οποίο θεωρούν ξένο 

με το ανδρικό πρότυπο με το οποίο έχουν μεγαλώσει (Kayser & Scott, 2010).Σε ανασκοπήσεις 

μελετών που έχουν δημοσιευθεί από το 1985 μέχρι το 1998 για τις διαφορές του φύλου σε 

οικογένειες ασθενών με καρκίνο, τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά του γεγονότος ότι οι γυναίκες 

εκτίθενται σε μεγαλύτερες απαιτήσεις της φροντίδας παρά οι άνδρες, ιδιαίτερα σε όρους 
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αφιέρωσης χρόνου, άμεσης παροχής φροντίδας και άλλων δραστηριοτήτων στο σπίτι (Fletcher et 

al., 2012). 

Οι γυναίκες νιώθουν την ευθύνη για φροντίδα περισσότερο από τους άνδρες γιατί: 

• Οι γυναίκες και ιδιαίτερα οι σύζυγοι έχουν την τάση να αναφέρουν περισσότερο τα 

προβλήματα της φροντίδας σε σχέση με τους άνδρες γιατί από τη φύση τους είναι πιο 

επικοινωνιακές. 

• Οι γυναίκες και οι άνδρες διαφέρουν στη σύλληψη του ρόλου της φροντίδας και αντιδρούν 

διαφορετικά. 

 Σαν «παραδοσιακές τροφοί» στο γυναικείο τους ρόλο, οι γυναίκες σύζυγοι είναι πιο πιθανό 

από τους άνδρες να έχουν μεγαλύτερη καθημερινή επαφή με το φροντιζόμενο ασθενή γι’ αυτό και 

επηρεάζονται περισσότερο από το συνεχή όγκο των στρεσογόνων καταστάσεων της φροντίδας. 

 

2.4 Άγχος και Κατάθλιψη στους Συγγενείς 

 Τα συχνότερα προβλήματα ψυχικής υγείας των συγγενών των φροντιστών των ασθενών με 

καρκίνο είναι η κατάθλιψη και.το άγχος. Έχει αποδειχθεί ότι το 4-7% των συγγενών παρουσιάζουν 

κατάθλιψη. 

 Καταθλιπτικά συμπτώματα εμφανίζουν τα άτομα της 3ης ηλικίας, συχνά λόγω του ότι 

φεύγουν από τη ζωή πολλά άτομα κοντινά στην ηλικία τους, εξαιτίας  των διαφόρων παθήσεων που 

έχουν λόγω του γήρατος, ακόμα και η ίδια η συνταξιοδότηση ή η αλλαγή στην κατοικία των 

ατόμων προδιαθέτει για κατάθλιψη. Η αλλαγή στον τρόπο ζωής, τις συνήθειες ετών και οι νέες 

δυσκολίες που προκύπτουν εύκολα οδηγούν στην εκδήλωση ψυχικών νόσων στα άτομα της 3
ης

 

ηλικίας. 

 Συνήθως τα συμπτώματα κατάθλιψης που εμφανίζουν οι  οικογένειες ασθενών με καρκίνο 

είναι η άρνηση της ασθένειας, η θλίψη, η απογοήτευση, η απάθεια, η μεταβλητότητα και η πτώση 

της διάθεσης, η απόσυρση από τις καθημερινές συνήθειες, οι ενοχές, η απαισιοδοξία, το αίσθημα 

της μοναξιάς και της μη βοήθειας από κανέναν, διαταραχές στον ύπνο και στην διατροφή (Vachon 

et al., 2012). 

 Τα κύρια χαρακτηριστικά συμπτώματα του άγχους είναι η ταραχή, η ανησυχία και η 

αδικαιολόγητη αγωνία για γεγονότα που μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικά (Βασιλάκη και συν., 

2001). 

 Ο ασθενής με άγχος και κατάθλιψη μπορεί  να εμφανίζει και συνοδά συμπτώματα όπως 

είναι η  απώλεια της μνήμης (ακόμη και για τα πρόσφατα γεγονότα), η χαμηλή συγκέντρωση 

(ακόμη και για πράξεις τις καθημερινής ζωής), η απώλεια ενδιαφερόντων και  η άρνηση για 

συμμετοχή σε γεγονότα και παλαιότερα ενδιαφέροντα και τέλος σωματικές  ενοχλήσεις(ακόμα και 

υποχονδριακές)  (Σίμος, 2002). Η διαφορική διάγνωση με την άνοια είναι απαραίτητη.  
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 Υπολογίζεται ότι 44 εκατομμύρια ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω παγκοσμίως είναι 

φροντιστές σε άτομα οικογένειας με σοβαρή, απειλητική για τη ζωή ασθένεια. Οι περισσότεροι 

ασθενείς από αυτούς είναι άτομα μεγάλης ηλικίας που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας (Vachon 

et al., 2012).Περισσότερο από το ήμισυ των ασθενών είναι άνω των 75 ετών. Οι οικογενειακοί 

φροντιστές παρέχουν την φροντίδα τους χωρίς αποζημίωση με συναισθηματική, κοινωνική και 

οικονομική επιβάρυνση με αποτέλεσμα να παραμελούν τους εαυτούς τους.Τα βάρη της φροντίδας 

δρουν εις βάρος του ελεύθερου χρόνου, των χειρωνακτικών εργασιών, της οικονομίας, των 

συναισθημάτων, της ψυχικής υγείας, και άλλων προβλημάτων. Το στρες της φροντίδας μπορεί να 

οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές και σε σοβαρές ασθένειες, όπως  καρδιακές παθήσεις, υπέρταση, 

και μειωμένη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, τοποθετώντας τους σε μεγαλύτερο 

κίνδυνο για καρκίνο, μετάδοση HIV / AIDS, και άλλες λοιμώξεις. Συναισθηματικά οι φροντιστές 

βιώνουν συμπτώματα θυμού, κατάθλιψης, άγχους, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε καρκίνο 

(Καλλέργης, 2008).Η φροντίδα δείχνει ότι οδηγεί σε απώλεια μισθών ή ακόμη και σε κοινωνικές 

επιπτώσεις. Δραστηριότητες  όπως αναψυχή, θρησκευτικές, και κοινωνικές εγκαταλείπονται, 

επειδή υπάρχει αυξημένη συζυγική και οικογενειακή πίεση, με μακροπρόθεσμες συνέπειες για την 

υγεία και τη σταθερότητα της οικογένειας. 

 Ωστόσο, παρά τα αρνητικά, το νοσηλευτικό προσωπικό αναφέρει μεγάλη ικανοποίηση από 

το επάγγελμά τους, και αίσθηση ανταμοιβής λόγω της βοήθειας που παρέχουν. Κατά τη διάρκεια 

των ιατρικών θεραπειών, οι φροντιστές παρέχουν φυσική και συναισθηματική υποστήριξη τόσο 

στους ασθενείς όσο και στους συγγενείς τους, καθώς και αυτοί χρειάζονται μεγάλη 

υποστήριξη.Πολιτιστικές και κοινωνικές πεποιθήσεις για τον καρκίνο έχουν σημαντική επίπτωση 

και στους ασθενείς και στους φροντιστές. Η πίστη ότι η διάγνωση και θεραπεία είναι ασήμαντα ή 

μάταια λόγω της μοιρολατρικής ή ντετερμινιστικής άποψης της ασθένειας γενικώς, και 

συγκεκριμένα του καρκίνου, μπορεί να οδηγήσει σε αδράνεια (Vaughn et al., 2009).Αυτή παίζει 

ένα ρόλο στην καθυστερημένη διάγνωση, την κακή πρόγνωση, και  ιδιαίτερα τη διαχείριση του 

πόνου. Μια αίσθηση ότι το αγαπημένο πρόσωπο θα σταματά να ζει παρά τις προσπάθειες του 

φροντιστή οδηγεί σε οργή και αγανάκτηση. Το πρόσωπο που βιώνει μοιρολατρικά συναισθήματα 

σχετικά με τον καρκίνο, μπορεί να αισθάνεται ενοχή για τον τρόπο ζωής που έχει ζήσει, και ο 

οποίος θεωρείται αιτία της κατάστασής του. Μπορεί να υπάρχει οργή για εκείνους που η 

προσωπική συμπεριφορά, όπως το κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, ή άλλων ανθυγιεινών 

συμπεριφορών μπορεί να οδήγησαν στην πάθηση του καρκίνου.  

 Η θρησκεία μπορεί να είναι μια πηγή μεγάλης ανακούφισης (Γενική Γραμματεία Δημόσιας 

Υγείας, 2011).Η αισιοδοξία ενισχύει τα ατομικά κίνητρα των φροντιστών προσφέροντας μερικές 

ωφέλειες. Η σωστή φροντίδα, η οποία παρέχεται  σύμφωνα με τις ιατρικές συμβουλές και με την 

βοήθεια του ίδιου του ασθενή, μετριάζει την επιβάρυνση των φροντιστών. Αυτή η κατανόηση 
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μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου μεταξύ της οικογένειας και του φροντιστή και να αρχίσει 

να χτίζει μια θεραπευτική σχέση. 
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Κεφάλαιο 3: Καρκίνος  

3.1 Επιπτώσεις στη Σωματική Υγεία 

Οι κύριες σωματικές επιπτώσεις όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1 είναι (Pelegrino et al., 2010): 

• χρόνια κόπωση λόγω της υποκείμενης νόσου, 42% 

• αϋπνία, 42% 

• στομαχικά προβλήματα, 16% 

• αλλαγές στο σωματικό βάρος και στην όρεξη, 15% 

• πονοκέφαλος, 35% 

• υπερένταση, 12% 

• μυϊκούς  πόνους , 15% 

 

Διάγραμμα  1 Ψυχοσωματικές Διαταραχές που προκλήθηκαν στους φροντιστές κατά τη διάρκεια 

της φροντίδας Πηγή: Pelegrino et al., (2010) 

 

 Όταν η ένταση που σχετίζεται με τη φροντίδα είναι μεγάλη, οι φροντιστές μπορεί να 

παραμελούν τις σωματικές τους ανάγκες. Έχει βρεθεί ότι το 15% των φροντιστών βιώνουν 

σωματικά προβλήματα υγείας. Επιπλέον δυο στους τρεις φροντιστές έχουν κακή υγεία. Οι 

φροντιστές, επίσης, είναι λιγότερο πιθανό να γυμνάζονται. Η κόπωση, είναι αποτέλεσμα του στρες 

και της επίδρασης που έχει στα καθημερινά σχέδια του φροντιστή.Οι φροντιστές έχουν συχνά 

προβλήματα ύπνου εξαιτίας ανησυχιών σχετικά με τη σωματική κατάσταση των ασθενών. Κάτω 

από αυτές τις συνθήκες οι φροντιστές είναι πιθανό να αναπτύξουν διαταραγμένο καρδιακό ρυθμό 

(Παπασταύρου, 2005). Παρατηρήθηκε ότι το 90% των φροντιστών θεώρησαν τη φροντίδα 
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απαιτητική και κουραστική, περισσότεροι από τα τρία τέταρτα ανέφεραν διαταραχές ύπνου και 

περισσότεροι από τα δυο τρίτα δήλωσαν ότι η φυσική τους κατάσταση υπέφερε μετά την ανάληψη 

των ρόλων φροντίδας(Pelegrino et al., 2010).Το ποσοστό των διαταραχών ύπνου ανέρχεται 40%. Η 

πλειοψηφία αισθάνεται συναισθηματική και σωματική εξάντληση και βιώνει περιορισμούς  

καθημερινά (Pelegrino et al., 2010). 

 Οι φροντιστές με προϋπάρχουσα νόσο βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο θνησιμότητας. 

Πολλοί είναι ηλικιωμένοι, οπότε αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα υγείας. Παραμελούν την 

προσωπική τους υγεία για να προσφέρουν βοήθεια στον ασθενή. Έχει παρατηρηθεί ότι οι 

σύντροφοι φροντιστές παρουσίαζαν μείωση σε τρεις μετρήσεις κυτταρικής ανοσίας. Ερευνητικά 

δεδομένα υποστηρίζουν ότι οι ηλικιωμένοι φροντιστές που παρέχουν υποστήριξη στο σύντροφό 

τους ανησυχούν ότι θα πεθάνουν πιο γρήγορα από τους συντρόφους τους. Εκείνοι που δεν 

παρέχουν καμία φροντίδα και  εκείνοι που παρέχουν αλλά δεν αγχώνονται  δεν παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη θνησιμότητα από τους φροντιστές. Οι φροντιστές έχει βρεθεί ότι έχουν αυξημένο 

κίνδυνο θνησιμότητας συγκρινόμενοι με άλλους που δεν είναι φροντιστές. Η φροντίδα στο σπίτι 

γενικά συνδέεται με υψηλοτέρα επίπεδα ψυχιατρικής νοσηρότητας. σωματικό πόνο και 

παχυσαρκία, σημαντικούς παράγοντες θνησιμότητας (Παπασταύρου, 2005). 

 

3.2 Επιπτώσεις στη Ψυχική Υγεία του Φροντιστή 

 Η φροντίδα μπορεί να παρουσιάσει μεγάλες αλλαγές στη ψυχική υγεία του φροντιστή. Η 

αυξημένη αυτή επιβάρυνση δυσκολεύει τη λειτουργία της οικογένειας και αυξάνει τη ψυχική της 

νοσηρότητα με αποτέλεσμα τη μειωμένη προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα που προκύπτουν 

και την ανάγκη της απρόσωπης και ακριβότερης φροντίδας. Η έρευνα έχει δείξει ότι ψυχολογική 

επιβάρυνση παρατηρείται κοντά στο τέλος της ζωής τους (Vachon et al., 2012).Η φροντίδα έχει 

δραματική επίπτωση στην υγεία και την ευεξία των οικογενειακών φροντιστών. Καταπονημένοι 

φροντιστές έχουν σημαντικά υψηλά επίπεδα κατάθλιψης, υψηλότερα επίπεδα άγχους και 

χαμηλότερα επίπεδα αντιλαμβανόμενης υγείας. Οι φροντιστές αναφέρουν δυο με τρεις φορές 

περισσότερο καταθλιπτικά συμπτώματα και άγχος. Παρουσιάζουν προβλήματα στη σωματική και 

ψυχική υγεία, κάνουν χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων και γενικά έχουν μεγαλύτερα ποσοστά 

συννοσηρότητας και θνησιμότητας.Τα αποτελέσματα δείχνουν το μέγεθος της σημασίας της 

ψυχικής καταπόνησης σε φροντιστές ασθενών  με προχωρημένο καρκίνο και τονίζουν την ανάγκη 

για περισσότερη κλινική παρέμβαση για τις ψυχικές ανάγκες αυτής της ευάλωτης ομάδας. Η 

ψυχιατρική νοσηρότητα είναι συνηθισμένη. 

 Ο κίνδυνος για την υγεία και ευεξία των φροντιστών ασθενών τελικού σταδίου είναι ίδιος 

με τον κίνδυνο φροντιστών ασθενών που προσφέρουν φροντίδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.Οι 

πέντε κορυφαίες αντιδράσεις ήταν ο θυμός, η απογοήτευση, οι ενοχές και η ανησυχία. Στη μελέτη 
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με 90 φροντιστές γυναικών με προχωρημένο καρκίνο οι φροντιστές ήταν πολύ περισσότερο 

ανήσυχοι και είχαν κατάθλιψη. Ανέφεραν σημαντική αύξηση της κατάθλιψης τη στιγμή που οι 

ασθενείς έφταναν στο τελικό στάδιο της νόσου. Πάνω από τρια τέταρτα που εργάζονταν ανέφεραν 

ότι έπρεπε να αφήσουν τη δουλειά τους, 33 από τους 39 κατά την παροχή ανακουφιστικής 

φροντίδας είχαν βαθμολογία ψυχολογικής καταπόνησης πάνω από αποδεκτό όριο.Οι γυναίκες 

φροντιστές βίωναν μεγαλύτερη ψυχολογική νοσηρότητα και ένταση στην ανακουφιστική φάση. Το 

επίπεδο κατάθλιψης στα δυο φύλα δεν διέφερε σημαντικά, παρόλο που οι γυναίκες είχαν 

υψηλότερη βαθμολογία. (Vachon et al., 2012).   

 Το υψηλό επίπεδο άγχους των φροντιστών είναι πιθανό να σχετίζεται με τις μελλοντικές 

ανησυχίες, με την αβεβαιότητα αντιμετώπισης της κατάστασης, με το φόβο απώλειας και μοναξιάς, 

με την αποκλειστική υπευθυνότητα των παιδιών ή την έλλειψη εξοικείωσης με τα οικιακά 

καθήκοντα.Το άγχος θεωρείται από τους ερευνητές σαν δείκτης επιβάρυνσης του φροντιστή. Θα 

μπορούσε να θεωρηθεί παράγοντας αύξησης του στρες που επηρεάζει τις αντιδράσεις στις 

προκλίσεις της φροντίδας. Τα μεγάλα επίπεδα άγχους συνδέονται με το γεγονός ότι υπάρχει 

συναισθηματική σχέση μεταξύ φροντιστή και ασθενή (Βασιλάκη και συν., 2001).Οι φροντιστές 

βιώνουν σημαντική ψυχολογική νοσηρότητα κατά την έναρξη του σταδίου ανακούφισης και 

σημαντική αύξηση στην επιβάρυνση και την κατάθλιψη όταν οι ασθενείς φτάνουν στο τελικό 

στάδιο. Το γεγονός ότι μια μεγάλη αναλογία φροντιστών υποφέρει από άγχος και κατάθλιψη 

δείχνει την ανάγκη για ψυχολογική εκτίμηση και παρέμβαση. Τα άτομα αυτά είναι τόσο 

προσηλωμένοι στο ρόλο της φροντίδας που υποβαθμίζουν τις ανάγκες τους. Αυτοί που παρέχουν 

φροντίδα για πάνω από 36 ώρες την εβδομάδα είναι πιθανότερο να βιώσουν συναισθήματα 

κατάθλιψης. Για τους συζύγους η αναλογία είναι έξι φορές μεγαλύτερη και για τα ενήλικα παιδιά 

δυο φορές μεγαλύτερη (Ιατράκη, 2005). 

 

3.3 Επιπτώσεις στη Συναισθηματική Υγεία του Φροντιστή 

 Οι φροντιστές μπορεί να παρουσιάσουν εξουθένωση, επειδή συχνά στερούνται σχετική 

εκπαίδευση και εμπλέκονται συναισθηματικά σε μεγάλο βαθμό. Η καταπόνηση αυτή, μπορεί να 

καταλήξει σε προβλήματα υγείας, κοινωνικά προβλήματα και μειωμένη παραγωγικότητα. 

Θεωρείται από τις μεγαλύτερες αιτίες εισαγωγής του πάσχοντα σε θεραπευτήριο μακράς 

φροντίδας. Τα μέλη της οικογένειας επίσης βιώνουν στρες, εξουθένωση και απομόνωση εξ αιτίας 

της ύπαρξης νόσου τελικού σταδίου και πρέπει να αγωνιστούν για να διατηρήσουν την ποιότητα 

ζωής. 

 Συνήθως δεν υπάρχει χρόνος για τις συνήθεις δραστηριότητες και παράλληλα υπάρχει 

λιγότερη διαθέσιμη ενέργεια για να διοχετευτεί προς τα άλλα μέλη της οικογένειας. Η επιδείνωση 

είναι διάχυτη και επικρατούσα, συνεπεία της φροντίδας. Έχει βρεθεί ότι τα επίπεδα 
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συναισθηματικής καταπόνησης ήταν σχετικά σταθερά σε όλες τις ομάδες. Στο 85 % των 

φροντιστών η φροντίδα είχε αρνητική επίδραση στην συναισθηματική τους ευεξία. Βίωναν 

αισθήματα απελπισίας και κατάθλιψης, παρουσίαζαν συμπτώματα ευερεθιστότητας, άγχους,φόβου 

και θυμού (Pelegrino et al., 2010). 

 

Διάγραμμα 2  Ανεπιθύμητες Συναισθηματικές Διαταραχές που προκλήθηκαν στους Φροντιστές 

κατά τη Διάρκεια της Φροντίδας.  Πηγή: Pelegrino et al., (2010) 

 

3.4 Παράγοντες που σχετίζονται με την Εκδήλωση Διαταραχών Ψυχικής Υγείας  σε 

Καρκινοπαθείς  

 Φαίνεται να υπάρχουν πολλοί παράγοντες που προδιαθέτουν και ευνοούν την εκδήλωση 

προβλημάτων κατάθλιψης και άγχους στους ασθενείς με καρκίνο, κυρίως όμως είναι  η κοινωνική 

απομόνωση που υφίστανται και η μοναξιά, η κακή σωματική τους υγεία λόγω της πάθησης, η 

παρουσία ενδεχομένως κάποιας χρόνιας πάθησης που συνυπάρχει, ακόμα και η απώλεια άλλων 

συγγενών και προσφιλών προσώπων στην οποία αντιδρούν με μεγαλύτερη ευαισθησία (Jadoon et 

al., 2010). 

3.5 Η Επίπτωση της Κατάθλιψης 

 Η κατάθλιψη, είναι μια συχνή ψυχιατρική κατάσταση. Τα ετήσια στοιχεία σχετικά με την 

επίπτωση της αρρώστιας σε ασθενείς μέσης και μεγάλης ηλικίας παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση 

στις μεγάλες ηλικίες και επιδείνωση της κατάστασης υγείας, σε ποσοστό 17 στα 1000 άτομα στην 

ηλικία 70 εώς και 79 ετών, σε πάνω από 44 άτομα στα 1000, ανάμεσα στα 79 εώς 85 έτη (Ching et 

al., 2010).Η επίπτωση στην κοινότητα ποικίλλει από 1,8% για τη μείζονα κατάθλιψη, στο 9,8% για 
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την καταθλιπτική διαταραχή και στο 13,5% για τα κλινικά συσχετιζόμενα καταθλιπτικά σύνδρομα. 

Η κατάθλιψη εμφανίζει μια ετερογενή κλινική εικόνα, εξαιτίας πιθανώς των σημαντικών 

βιολογικών και ψυχολογικών παθογενετικών μηχανισμών. Μεταξύ αυτών των βιολογικών 

παραγόντων, είναι οι πιθανές αλλοιώσεις στην περιοχή της λευκής ουσίας του εγκεφάλου οι οποίες 

μπορεί να προκαλούνται από αγγειακές διαταραχές και αποτελούν μια από τις πιθανές αιτίες της 

κατάθλιψης της τρίτης ηλικίας.Παράλληλα αξιοσημείωτο είναι ότι και άλλοι προδιαθεσικοί 

παράγοντες όπως ο διαβήτης, αλλά και το έμφραγμα του μυοκαρδίου φαίνεται να έχουν σχέση με 

την εμφάνιση της κατάθλιψης σε συνδυασμό με την επίδραση που έχει στον ογκολογικό ασθενή η 

βεβαρημένη κατάσταση του. Από την άλλη όμως αυτές οι συσχετίσεις παραμένουν μέχρι και 

σήμερα σε θεωρητικό επίπεδο (Thekkumpurath et al., 2008). 

 

3.6 Τα Καταθλιπτικά Σύνδρομα 

 Ο καρκινοπαθής που σταδιακά χάνει την αυτονομία του και την ικανότητα 

αυτοεξυπηρέτησής του ακόμα και σε βασικές για αυτόν λειτουργίες   οδηγείται σε κατάθλιψη.  Τα 

συμπτώματα κατάθλιψης ενισχύονται με την υποχρεωτική μείωση της συμμετοχής του ασθενούς 

σε καθημερινές δραστηριότητες και ενδιαφέροντα καθώς και από το συνεχές άγχος του θανάτου 

(Fitzpatrick & Sharry, 2006).Ο καρκινοπαθής συχνά εμφανίζει διαταραχές στον ύπνο και τη 

διατροφή, μεταβλητότητα στη διάθεση και απώλεια ενδιαφέροντος. Μπορεί να έχει 

ψευδονευρωτικές εικόνες, σωματικά ενοχλήματα και απουσία συμπτωμάτων και σημείων 

κατάθλιψης. Συνήθως διαπιστώνεται μία υποβόσκουσα κατάθλιψη η οποία χαρακτηρίζεται ως  

άτυπη (Σίμος, 2002). 

 Ως δευτερογενή καταθλιπτικά σύνδρομα ορίζονται αυτά που συνοδεύουν άλλες  

πρωτογενείς διαταραχές,όπως για παράδειγμα αυτά που συνοδεύουν τα οργανικά ψυχοσύνδρομα 

(όπως το ντελίριο ή το παραλήρημα), τις χρόνιες σωματικές παθήσεις (κυρίως μη ιάσιμες)και τέλος 

όσα εμφανίζονται μετά από χρόνια χρήση κάποιων φαρμάκων ή συνοδεύουν ορμονικές διαταραχές 

(παθήσεις του θυρεοειδής, των επινεφριδίων,σακχαρώδη διαβήτη), νεοπλασίες ή άλλα 

συστηματικά νοσήματα (από το καρδιαγγειακό, αναπνευστικό κλπ).Το ιστορικό υγείας  (μέσω 

λήψης λεπτομερούς ψυχιατρικού ιστορικού) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την πιθανότητα 

ύπαρξης ψυχικής πάθησης στο παρελθόν. (Μαυρέας, 2007). 

 Στη θεραπεία των καταθλιπτικών συνδρόμων τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η χρήση 

αναστολέων  πρόσληψης της σεροτονίνης (SSRI), όμως η θεραπευτική μέθοδος  έχει και 

μειονεκτήματα όπως την εμφάνιση πολλών παρενεργειών, αναστολή της όρεξης (κυρίως σε 

υποσιτισμένους  και εξασθενημένους γηριατρικούς ασθενείς). (Jadoon et al., 2010): 

 Είναι πλέον αποδεκτό ότι ο ασθενής με  συμπτώματα κατάθλιψης αντιμετωπίζεται 

αποτελεσματικότερα όταν συνδυάζεται η φαρμακευτική αγωγή με ανάλογες ψυχοκοινωνικές 
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παρεμβάσεις(Παπαγεωργίου, 2009). Η πιθανότητα εμφάνισης αυτοκτονικών τάσεων από αυτούς 

τους ασθενής είναι πολύ συχνή. Ασθενείς που διαμένουν μακριά από τα προσφιλή και συγγενικά 

τους πρόσωπα είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν τάσεις αυτοκτονίας. Άλλα στοιχεία επικινδυνότητας 

που θα πρέπει να αξιολογηθούν για την πιθανή πρόγνωση μιας τέτοιας πράξης είναι (Θελερίτης, 

2011): 

• η μη αναστρέψιμη καταθλιπτική διάθεση 

• το έντονο συναίσθημα μοναξιάς 

• απόπειρες αυτοκτονίας κατά το παρελθόν,  

• οι επικίνδυνες για τη ζωή του ασθενούς σωματικές ασθένειες ή χρόνιες βασανιστικές νόσοι οι 

οποίες πιθανά να μην έχουν ελπίδα θεραπείας και ίασης. 

• η σημαντική εξάρτηση από νικοτίνη, αλκοόλ ή φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία 

λαμβάνει ο ηλικιωμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα 

• η περιθωριοποίηση 

• η μειωμένη ενεργητικότητας 

• και η έλλειψη σημαντικών ενδιαφερόντων ακόμη και από δημοφιλείς και συχνά 

ακολουθούμενες  δραστηριότητες του παρελθόντος. 

 

 Οι αυτοκτονικές πράξεις τις περισσότερες φορές είναι καλά σχεδιασμένες, αφού ο ασθενής 

θέλει σχεδόν πάντα να πεθάνει. Δεν επιδιώκει ο ασθενής την προσοχή των γύρω του, αλλά  

σχεδιάζει την αυτοκτονία του, έχοντας κάνει τον απολογισμό του, είναι ψυχολογικά, ηθικά και 

ίσως σωματικά κορεσμένος και περιμένει τελικά μέσω της πράξης αυτής να γλιτώσει από τα 

καθημερινά βασανιστήρια που υποβάλλεται. Όταν ένας ασθενής εμφανίζει τάσεις αυτοκτονίας 

είναι σημαντικό να προσέξουμε τα εξής: 

- Οι ασθενείς που εμφανίζουν μια γενικότερη βελτίωση της διάθεσής τους, μετά από μία 

φάση κατάθλιψης με αυτοκτονικό ή όχι ιδεασμό, ίσως έχουν πάρει την τελική τους 

απόφαση και 

- Ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα φάρμακα κατά της κατάθλιψης αρχικά έχουν ως 

αποτέλεσμα μία αυξημένη  ενεργητικότητα και  μετά από ημέρες ακολουθεί η 

αντικαταθλιπτική τους δράση (λόγω του συγκεκριμένου τρόπου δράσης και μεταβολισμού 

τους στον οργανισμό) (Stark & Hause, 2000). 

 Είναι λοιπόν σημαντικό τα αντικαταθλιπτικά σκευάσματα να δίνονται με μεγάλη προσοχή, 

πάντοτε με παρακολούθηση του ασθενούς και με προσοχή για αλληλεπιδράσεις με άλλα 

σκευάσματα που πιθανόν να εμποδίσουν την εμφάνιση της ενέργειας, μέχρι να εξασφαλισθεί η 

αντικαταθλιπτική δράση του σκευάσματος.Οι περισσότερες κλινικές δοκιμασίες από 

τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές δείχνουν ότι οι φροντιστές περιορίζουν τις συνήθεις 
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καθημερινές δραστηριότητες τους λόγω ψυχολογικών προβλημάτων. Οι περισσότερες  μελέτες που 

ασχολούνται με τη μελέτη αυτών των προβλημάτων είναι γενικά καλοσχεδιασμένες, αλλά 

εμφανίζουν πολύ χαμηλό ποσοστό συναίνεσης (35%) και χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι όσοι 

δεν συμμετείχαν στην έρευνα έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Η τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη 

δοκιμασία,  έδειξε αποδεδειγμένα οφέλη στη βελτίωση των συμπτωμάτων της δυσφορίας των 

συμμετεχόντων στην μελέτη, ενώ από την άλλη τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν από τους 

Robinson et al. παρείχαν κάποια στοιχεία σχετικά με την επίδραση του καρκίνου στη βελτίωση της 

σεξουαλικής διάθεσης των γυναικών (Ndu et al., 2011). 

 Τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την επίδραση της παροχής συμβουλών σχετικά με το 

άγχος των ασθενών, ήταν αμφιλεγόμενα. Σε τέσσερις έχουν αναφερθεί μικρές αλλαγές στα επίπεδα 

του κινδύνου. Ωστόσο, μια μεγαλύτερη κλινική μελέτη έδειξε ότι ο κίνδυνος άγχους μπορεί να 

μειωθεί μέσα από  ατομική ή ομαδική ψυχοθεραπεία όπου θα παρέχονται συμβουλές σε ασθενείς  

(Παπαγεωργίου, 2009).Πειραματικές δοκιμασίες γνωσιακών και συμπεριφορικών παρεμβάσεων 

απέδωσαν μεικτά αποτελέσματα. Διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες που έλαβαν εκπαίδευση για την 

αντιμετώπιση της κακής ψυχολογικής τους διάθεσης παρουσίασαν βελτίωση στην κατάσταση της 

ψυχολογικής δυσφορίας .Στη συναισθηματική κατάσταση των γυναικών όμως έχει αρκετά θετικά 

αποτελέσματα  η εκπαίδευση των φροντιστών καθώς και η καθοδηγούμενη πνευματική στήριξη 

(Manne et al., 2007). Διαπιστώθηκε ότι η παροχή συμβουλών από εξειδικευμένο προσωπικό 

μειώνουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης και άγχος των φροντιστών (Manne et al., 2007). Ωστόσο, 

είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς αν η επιτυχία  των θεραπευτικών παρεμβάσεων οφειλόταν στο 

περιεχόμενο των συμβουλών ή απλά στο γεγονός ότι οι ασθενείς είχαν την ευκαιρία να περάσουν 

χρόνο μόνοι με το γιατρό σε ένα ήσυχο και χαλαρωτικό περιβάλλον. 

 Σε κλινικές μελέτες φάνηκε ότι η υποστηρικτική συμβουλευτική θεραπευτική προσέγγιση 

των ασθενών βελτιώνει τα συμπτώματα της κατάθλιψης, ενώ από μια άλλη μελέτη φαίνεται ότι τα 

καταθλιπτικά συμπτώματα βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου τόσο στις ομάδες ελέγχου όσο 

και στους γενικούς πληθυσμούς (Petersen et al., 2002).Η ατομική και ομαδική συμβουλευτική 

φάνηκε να μπορεί να βελτιώσει τη γενική στάση των ασθενών για την υγειονομική τους περίθαλψη 

και  να βελτιώνει την αυτοεκτίμηση τους  για  την εικόνα του σώματός τους  (Κοτσαγιώργη, 

Λυμπέρη, 2011). 

 Η κοινωνική και η σεξουαλική λειτουργία των γυναικών αξιολογήθηκε σε διάφορες 

μελέτες, που καλύπτουν τις τέσσερις βασικές κατηγορίες ψυχολογικής αντιμετώπισης των 

ασθενών. Τελευταία γίνεται έρευνα πάνω σε διάφορες τεχνικές με σκοπό τη μείωση των 

συμπτωμάτων του στρες κυρίως μέσω του ελέγχου των διαταραχών σε επίπεδο συναισθημάτων. 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εξεύρεση τρόπων μείωσης του άγχους με την ανάπτυξη ατομικών 

δεξιοτήτων ελέγχου των συναισθημάτων μέσω της γνώσης και της συναίσθησης της κατάστασης 
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υγείας από τον κάθε ασθενή. Τα αποτελέσματα της μελέτης και των παραπάνω μεθόδων 

αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ευεργετικά για την ποιότητα της ζωής των καρκινοπαθών με συμπτώματα 

άγχους(Kvillemo & Branston, 2011). 

 Υπάρχουν αρκετά μονοπάτια μέσω των οποίων οι σκέψεις θα μπορούσαν να επηρεάσει την 

ψυχολογική λειτουργία. Ο νους μπορεί να οδηγήσει σε μια προβολή των σκέψεων και των 

συναισθημάτων με μορφή παροδική, που επιτρέπει στο άτομο να γνωρίσει πως ακριβώς σκέφτεται 

και πως οι σκέψεις του επηρεάζονται ή όχι από τα συναισθήματα.Η προοπτική αυτή μπορεί να 

οδηγήσει σε λιγότερο αυτόματα πρότυπα σκέψεων τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε μια πιο 

αποτελεσματική ρύθμιση και μείωση των δυσάρεστων επιδράσεων (Σίμος, 2002).Ο έλεγχος της 

σκέψης των ασθενών περιλαμβάνει επίσης την αποδοχή της ύπαρξης καθώς και της παρούσας 

κατάστασης της υγείας τους, προσπαθώντας παράλληλα να πετύχουν τους μελλοντικούς πιθανά 

ευχάριστους στόχους.Αυτή η έμφαση στο περιεχόμενο και στην προοπτική ελπίδας της παρούσας 

κατάστασης υγείας, χωρίς ο ασθενής να προσπαθεί συνεχώς να διαβάλλεται από τις αντίστοιχες 

καταστάσεις, ενδέχεται από μόνη της να δημιουργεί μια μεγαλύτερη αίσθηση ευημερίας και 

ευτυχίας χωρίς η αίσθηση αυτή να εξαρτάται απόλυτα από την επίκληση της αντίστοιχης εμπειρίας. 

 Συγκεκριμένα, το εξατομικευμένο πρόγραμμα με εβδομαδιαίες συνεδρίες καθώς και η 

ανταλλαγή εμπειριών στην αντίστοιχη ομάδα ασθενών, αναφέρθηκε από τους συμμετέχοντες 

ασθενείς είναι μεγάλη υποστήριξη και σημαντική συμβολή στα ευεργετικά αποτελέσματα σχετικά 

με την κατάρτιση τους (Kvillemo & Branston, 2011).Αρκετοί από τους συμμετέχοντες 

ακολούθησαν επίσης παρόμοιες τακτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες συνεχίζοντας τις 

αντίστοιχες πρακτικές που συνέβαλαν στη βελτίωση της κατάστασής τους.Παράλληλα στην εν 

λόγω έρευνα άλλες κεντρικές τακτικές της κατάρτισης σχετικά με τον έλεγχο της σκέψης 

(mindfulness) και των εμπειριών των συμμετεχόντων ήταν οι μεμονωμένες κατ’ οίκον πρακτικές. 

Οι συμμετέχοντες προτίμησαν διάφορες ασκήσεις και επέλεξαν διαφορετικά προγράμματα 

κατάρτισης. Παρά τις διαφορές αυτές, οι συμμετέχοντες είχαν γενικά θετικά αποτελέσματα 

(Kvillemo & Branston, 2011). 

 Οι συμμετέχοντες είχαν το πλεονέκτημα του να διαλέξουν οι ίδιοι την άσκηση που 

προτιμούσαν. Μια γενική παρατήρηση που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την παρούσα χρονική 

στιγμή είναι ότι λίγοι συμμετέχοντες φαίνεται ότι εγκαταλείπουν τα προγράμματα κατάρτισης. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις όλοι οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να κρατήσουν ημερολόγια για τις 

δραστηριότητές τους καθώς και για το χρόνο που δαπανούν για την εκπαίδευση τους (Σίμος, 

2002).Ωστόσο, τα ημερολόγια από τους ασθενείς κρατώνται σπάνια και αρκετοί από αυτούς δεν τα 

επιστρέφουν στους ερευνητές. Σύμφωνα με τα δεδομένα από τα ημερολόγια που συλλέγονται 

αναφέρεται κατά μέσο όρο ότι χρόνος άσκησης των ασθενών που ακολουθούν αυτές τις 

θεραπευτικές  τακτικές είναι περίπου 30 έως 60 λεπτά, με συχνότητα 5 - 6 ημέρες την 
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εβδομάδα.Στις συνεντεύξεις, αρκετοί από τους ερωτηθέντες αναφέρουν δυσκολίες να 

ολοκληρώσουν τα προγράμματα άσκησης ενώ κάποιοι συμμετέχοντες ανέφεραν σημαντικά οφέλη 

από την εκτέλεση ασκήσεων διάρκειας ακόμη και λίγων λεπτών που ενσωματώνονται στην 

καθημερινή τους ζωή. Οι διάφορες ασκήσεις και τεχνικές καθώς και οι επιμέρους παρεμβάσεις για 

την εκπαίδευση είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα πτυχή για την περαιτέρω βελτίωση των 

μελετών.Ένα άκρως σημαντικό θέμα στις έρευνες που περιλαμβάνουν ερωτηματολόγια και 

αξιολογούν την ποιότητα ζωής είναι αν οι συμμετέχοντες πρέπει να συνεχίζουν να ακολουθούν τις 

ίδιες τακτικές μετά τη λήξη του προγράμματος και αν ναι, με ποια συχνότητα και ένταση για να 

διατηρήσουν τη φυσιολογική τους κατάσταση.Η μελέτη αυτή επίσης τονίζει ότι απαιτείται μεγάλο 

διάστημα παρακολούθησης της κατάστασης του ασθενή, και του προγράμματος βελτίωσης της 

υγείας τους (Kvillemo & Branston 2011). Από την άλλη μια κοινή δυσκολία στις μελέτες που 

περιλαμβάνουν συνεντεύξεις είναι ότι οι ερωτήσεις μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των 

απαντήσεων και να επηρεάσουν τις απαντήσεις που συλλέγονται. 

 Η γνώση των ερωτηθέντων σχετικά με το αναμενόμενο αποτέλεσμα του προγράμματος 

μπορεί επίσης να επηρεάσει τις απαντήσεις κατά την συνέντευξη. Στο πλαίσιο των πληροφοριών 

που παρέχονται σε όσους πήραν μέρος στην έρευνα πριν από το πρόγραμμα, η αναμενόμενη 

μείωση του στρες έχει περιγραφεί και αποδεικνύεται και στην έρευνα μας.Οι συμμετέχοντες πρέπει 

να ενημερώνονται επίσης πριν και κατά τη διάρκεια του προγράμματος για την ψυχική ηρεμία που 

επιφέρει η μείωση του άγχους.. Η παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου ως μέρος της 

παρέμβασης είναι ένα σημαντικό συστατικό που μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα (Ott 

et al., 2006).Η μελέτη των Kvillemo & Branston παρέχει υποστήριξη για τη χρήση των 

προγραμμάτων γνώσης και συναίσθησης ως τρόπο μείωσης του άγχους. Είναι πολύ σημαντικό το 

γεγονός ότι νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας είναι σε θέση να συμμετέχουν στα 

προγράμματα ενεργά και έμπρακτα.Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν θετική εμπειρία σχετικά με τη 

συμμετοχή στο πρόγραμμα και την επίδραση που μπορεί να επιφέρει η παρακολούθηση του 

προγράμματος. Οι ασθενείς μέσω των προγραμμάτων βελτιώνουν αρκετά από τα  σημεία και τα 

συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης.  

3.7 Προστατευτικοί Παράγοντες για τη Ψυχική Υγεία 

 Η διατήρηση μιας καλής φυσικής κατάστασης από τα άτομα, η συμμετοχή τους σε διάφορες 

υποστηρικτικές και θεραπευτικές ομάδες δρουν προστατευτικά στην ψυχική τους υγεία. Είναι 

σημαντικό πάντοτε να προάγεται η ανεξαρτησία των ασθενών, η διατήρηση της αξιοπρέπειας και η 

ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της πίστης στις δυνάμεις τους. 

 Η ψυχοθεραπεία φαίνεται να μπορεί να βοηθήσει και μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους 

παρά την άποψη ότι δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε αυτές τις ηλικίες. Είναι γεγονός ότι, όσο 

περισσότερα χρόνια κάποιος υποφέρει από κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας, τόσο δυσκολότερο 
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είναι να αντιμετωπισθεί Σε ήπιες περιπτώσεις κατάθλιψης είναι προτιμότερο να ακολουθείται 

κάποιο πρόγραμμα ψυχοθεραπείας, παρά η θεραπεία με ψυχιατρικά φάρμακα, καθώς οι 

ηλικιωμένοι είναι περισσότερο ευαίσθητοι στις παρενέργειες των φαρμάκων(Ching et al., 2010).  Η 

φαρμακευτική αγωγή χορηγείται παράλληλα με την εφαρμογή του προγράμματος ψυχοθεραπείας 

ανάλογα με την περίπτωση.Οι σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι μία από τις πιο αποτελεσματικές 

θεραπείες είναι η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία. Ο καρκινοπαθής που ακολουθεί κάποιου 

είδους ψυχοθεραπεία μαθαίνει να διαχειρίζεται καλύτερα τα προβλήματά του, αποκτά αυτογνωσία 

και ξεπερνά ευκολότερα τις δυσκολίες βρίσκοντας λύσεις.(Bloomfield & McWilliams, 2008). 

 Ο ασθενής έτσι γίνεται πιο κοινωνικός, βρίσκει ευκολότερα τρόπους να αξιοποιήσει τις 

ικανότητες που έχει και να βρίσκει τρόπους να χαλαρώνει. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 

οποιαδήποτε παρέμβαση πρέπει να είναι εξατομικευμένη για τον κάθε ασθενή και τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζει. Οι παρεμβάσεις δεν θα πρέπει να προγραμματίζονται και να υλοποιούνται εκ 

των άνω προς τα κάτω από ειδικούς και φορείς, μία προσέγγιση που συχνά θέτει όρια και 

περιορισμούς στο δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού των ανθρώπων (Μαυρέας, 2007). 

 Όπως προκύπτει, η εφαρμογή των εναλλακτικών τεχνικών είναι σήμερα ιδιαίτερης 

σημασίας, καθώς η αποδοτικότητα τους, τα τελευταία χρόνια γίνονται όλο και περισσότερο 

διαδεδομένες, φαίνεται να είναι αρκετά υψηλή και αποδεκτή.Επίσης οι μέθοδοι που θα 

εφαρμόζονται κάθε φορά θα πρέπει να απηχούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων και των 

εθνικών και πολιτισμικών μειονοτήτων, των ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές 

τάξεις και όσων ζουν σε μητροπολιτικές, αστικές και αγροτικές περιοχές, προσαρμόζοντας τις 

τεχνικές αυτές στο εκάστοτε άτομο. 

 Οι φροντιστές αλλά και οι ασθενείς,  είναι διαφορετικοί συνήθως μεταξύ τους αλλά και ως 

ομάδα ασθενή-φροντιστή, κυρίως σε γνωστικό επίπεδο και επίπεδο εκπαίδευσης, οικονομικής και 

κοινωνικής κατάστασης αλλά και συμπεριφοράς. Αυτό λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά το 

σχεδιασμό των προγραμμάτων (Ching et al., 2010).Η επιβάρυνση των οικογενειών στην περιοχή 

της εργασιακής απασχόλησης, διαφοροποιήθηκε ανάλογα με την ομάδα που ανήκε ο ασθενής τους. 

Συγκεκριμένα, οι οικογένειες των ασθενών είχαν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση στην 

εργασιακή απασχόληση τόσο αντικειμενικά  όσο και υποκειμενικά  σε σχέση με τις οικογένειες των 

άλλων δύο ομάδων ασθενών.Σε σχέση με την προσαρμογή, οι οικογένειες δήλωσαν κατά 90% ότι 

επαναπροσδιορίζουν τους στόχους τους για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ασθενών, αλλά 

86,1% δήλωσαν παραίτηση από την ελπίδα οριστικής γιατρειάς και 50% παθητικότητα στην 

αποδοχή της χρόνιας ασθένειας. Επίσης 50% των οικογενειών δήλωσε ότι έχει ελπίδα για σοβαρή 

βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς ενώ ενοχοποίηση και αμφιθυμία για την ασθένεια δήλωσε 

το 16,6% και 17% αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε μια τάση διαφοροποίησης ως προς τον 
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επαναπροσδιορισμό των στόχων, ανάλογα με την κατηγορία νόσου των ασθενών (Ching et al., 

2010).



 

30 

Κεφάλαιο 4: Οικονομική Επιβάρυνση 

4.1 Κόστος Καρκίνου 

 Το κόστος της θεραπείας του καρκίνου μπορεί να  ποικίλλει και καθορίζεται από διάφορους 

παράγοντες, όπως (Μανιαδάκη, 2011): 

• το είδος τους καρκίνου, 

• τον τύπο του φαρμάκου, 

• τη διάρκεια της θεραπείας κτλ. 

 Είναι αλήθεια πως το κόστος μπορεί να είναι μεγάλο και γι’ αυτό απαιτείται από τον ασθενή 

προσεκτικός σχεδιασμός και ανάλυση των οικονομικών του δυνατοτήτων και των απαιτήσεων της 

θεραπείας.Στις αρχές του 2008, περίπου 12 εκατομμύρια άτομα υπήρχαν με ιστορικό καρκίνου 

στην Ευρώπη. Αυτός ο αυξανόμενος αριθμός των ασθενών του καρκίνου θα λαμβάνει ιατρική 

περίθαλψη σε όλη την πορεία του καρκίνου, αρχίζοντας από τη διάγνωση, και 

συμπεριλαμβανομένων των βραχυπρόθεσμων επιδράσεων και μακροχρόνιων επιπτώσεων της 

νόσου και της θεραπείας της είναι προφανές ότι το κόστος θα αυξάνεται. Τάσεις προς μεγαλύτερη 

χρήση υπηρεσιών της υγειονομικής περίθαλψης και η αύξηση του κόστους της θεραπείας του 

καρκίνου αναμένεται να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη επιβάρυνση του καρκίνο στο μέλλον. 

 Η εκτίμηση της οικονομικής επιβάρυνσης του καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων των 

δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, της απώλειας  παραγωγικότητας, και νοσηρότητας  για τους 

ασθενείς και τις οικογένειές τους, είναι ολοένα και πιο σημαντικά ζητήματα για  τα συστήματα 

υγειονομικής περίθαλψης, τους  γιατρούς, τους εργοδότες, τις οικογένειες και την κοινωνία 

συνολικά. 

 

4.2 Έννοια Κόστους Καρκίνου 

 Ο Καρκίνος φέρει σαν αποτέλεσμα την απώλεια των οικονομικών πόρων και των ευκαιριών 

για τους ασθενείς, τις οικογένειες, τους εργοδότες, και την κοινωνία συνολικά. Οι απώλειες αυτές 

περιλαμβάνουν την οικονομική απώλεια, τη νοσηρότητα, τη μειωμένη ποιότητα ζωής, και πρόωρο 

θάνατο. Κατά την εκτίμηση της οικονομικής επιβάρυνσης της νόσου, η χρηματική αποτίμηση των 

πόρων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου και την απώλεια ευκαιριών που 

οφείλονται στη νόσο μετρώνται ως κόστος, το οποίο διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση 

(Taylor, 2004). 
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 Η  φροντίδα στο τέλος του κύκλου ζωής των ασθενών αυξάνει το κόστος του καρκίνου. Το 

κόστος είναι χαμηλότερο κατά την περίοδο μεταξύ της αρχικής φροντίδας και του τέλους του 

κύκλου ζωής τους, με την καμπύλη κόστους να έχει τη μορφή του γραφήματος U. Το κόστος 

περίθαλψης εξάλλου διαφέρει από ηλικία σε ηλικία και από τη χρονική στιγμή της διάγνωσης 

(Yabroff et al., 2013).Η διαχείριση των εξόδων της θεραπείας του καρκίνου είναι δύσκολη για 

πολλούς ασθενείς και τις οικογένειές, η αντιμετώπιση του καρκίνου και των οικονομικών 

συνεπειών του μπορεί να προκαλέσει δυσφορία και ανησυχία και να τη καταστήσει πιο δύσκολή. 

 

4.3 Φροντιστές και Εργασία 

 Η φροντίδα του ασθενούς επηρεάζει την εξισορρόπηση της εργασίας και τα οικονομικά της 

οικογένειας. Εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγάλο το κόστος για τους εργοδότες, λόγω της απώλειας 

παραγωγικότητας, και για τους φροντιστές, λόγω της απώλειας του εισοδήματος. Μερικοί 

ερευνητές επισημαίνουν ότι ο χρόνος που απαιτείται για τη φροντίδα ισοδυναμεί με πλήρη 

απασχόληση σε εργασία (Κοτσαγιώργη & Γκέκα, 2010). Σε σύγκριση με τους συναδέλφους που 

δεν είναι φροντιστές, οι οικογενειακοί φροντιστές πρέπει να πάρουν περισσότερο χρόνο από την 

εργασία, να σταματήσουν να εργάζονται ή να χάνουν ημέρες από το χώρο εργασίας χωρίς αμοιβή. 

 Οι μελέτες διαπίστωσαν ότι το επίπεδο της παραγωγικότητας στην εργασία επηρεάστηκε 

από τους εργαζόμενους οι οποίοι ήταν φροντιστές της οικογένειας, επειδή οι οικογενειακοί 

φροντιστές ήταν πιο κουρασμένοι και καταπονημένοι, έπρεπε να παραμείνουν περισσότερες 

ημέρες μακριά από την εργασία, και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την εργασία νωρίτερα για να 

ασχοληθούν με τη φροντίδα των ασθενών (Βλαχογιάννη και συν., 2009). 

 

4.4 Έξοδα Φροντίδας 

 Τα οικονομικά της οικογένειας μπορούν επίσης να επηρεαστούν από την ημερήσια δαπάνη 

της φροντίδας. Άλλα συναφή έξοδα της φροντίδας είναι (Κωνσταντινίδης, 2005): 

• οι μεταφορές, 

• τα φάρμακα, 

• οι ιατρικές προμήθειες, 

• η συνταγή για τα φάρμακα, 

• ο  εξοπλισμός, 

• η ενασχόληση με τα οικιακά μπορεί επίσης να επηρεάσει την χρηματοοικονομική επάρκεια. 

Δυστυχώς, το κόστος της φροντίδας αυξάνεται και όταν δεν καλύπτονται από ιδιωτική 

ασφάλιση. 

 



 

32 

 Ο δείκτης βαθμολογίας κόστους που χρησιμοποιήθηκε (Kosberg & Cairl, 1986), ξεκινάει 

από το 1 μέχρι το 4, η μέγιστη τιμή είναι το 4. 

Από την ανάλυση που έγινε: 

• το 40,3% των φροντιστών συμφώνησε ότι για τη φροντίδα χρησιμοποίησαν τις αποταμιεύσεις 

τους. 

• το 40% των φροντιστών ασθενών υπέδειξε ότι αυτοί και οι οικογένειές τους δεν μπορούσαν 

να αντέξουν οικονομικά  λόγω των δαπανών για τη φροντίδα. 

• Πάνω από ένα τρίτο (38,5%) δήλωσε ότι η οικογένειά τους έπρεπε να ζητήσει οικονομική 

βοήθεια  λόγω του κόστους για την παροχή φροντίδας. 

• Ένα άλλο παρόμοιο ποσοστό (36,8%) από τους φροντιστές δηλώνουν ότι η φροντίδα ήταν 

πάρα πολύ ακριβή. 

• Οι άνδρες φροντιστές σε αυτή τη μελέτη, που ήταν παντρεμένοι ανέφεραν χαμηλότερο 

επίπεδο επιβάρυνσης της φροντίδας  σε σύγκριση με όσους δεν παντρεύτηκαν. 

• Οι φροντιστές οι οποίοι ήταν νεότεροι σε ηλικία, γυναίκες, περισσότερο οι μορφωμένές, και 

οι πρωτογενείς φροντιστές ανέφεραν υψηλότερο επίπεδο επιβάρυνσης της φροντίδας. 

• Οι άντρες φροντιστές οι οποίοι παρείχαν φροντίδα σε γυναικείο πρόσωπο ανέφεραν 

υψηλότερο επίπεδο της επιβάρυνσης από την παροχή φροντίδας σε ένα αρσενικό πρόσωπο. 

 

 

4.5 Άμεσα Ιατρικά Έξοδα 

 Άμεσες ιατρικές δαπάνες είναι εκείνες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι 

ασθενείς: 

• συμπεριλαμβανομένων των νοσηλειών, 

• τη χειρουργική επέμβαση, 

• τις  ιατρικές επισκέψεις, 

• τη  θεραπεία ακτινοβολίας, 

• και χημειοθεραπεία / ανοσοθεραπεία, που συνήθως δικαιολογούνται από ασφαλιστικούς 

οργανισμούς. 

 Σε κάθε φάση της περίθαλψης, οι άμεσες ιατρικές δαπάνες που σχετίζονται με τον καρκίνο 

ποικίλλουν σημαντικά από το  είδος του καρκίνου. Για παράδειγμα,  κατά το έτος 2010, το μέσο 

μηνιαίο κόστος για την φροντίδα γυναικών με καρκίνο του μαστού ήταν $1.923 και $5.074 για τη 

φροντίδα ατόμων με καρκίνο των πνευμόνων. Στη φάση της φροντίδας, το μέσο μηνιαίο κόστος 

ήταν $184 και $678, αντίστοιχα (Yabroff et al., 2013). Κατά το τελευταίο έτος της ζωής των 

ασθενών που έπασχαν από καρκίνο, το μηνιαίο κόστος φροντίδας ήταν $5.238 και $7.710. Όπως 

απεικονίζεται, το καθαρό κόστος της φροντίδας ήταν υψηλότερο στο αρχικό και τελευταίο έτος της 
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ζωής από ό, τι στην ενδιάμεση φάση της περίθαλψης και υψηλότερο στους καρκίνους των 

πνευμόνων από ότι του μαστού. 

 

Διάγραμμα  3 

Μηνιαίο Κόστος Φροντίδας Ασθενών Καρκίνου Παχέος Εντέρου Πηγή: Yabroff et al. (2009) 

 

 Τα έξοδα της φροντίδας του καρκίνου στην ΗΠΑ το 2010 εκτιμάται ότι ήταν 124,5 

δισεκατομμυρίων $ με υψηλότερο κόστος για καρκίνο του μαστού (16.5 δισεκατομμύρια $), του 

παχέος εντέρου (4.1 δισεκατομμύρια $), λέμφωμα (12.1 δισεκατομμύρια $), του πνεύμονα (12,1 

δις$), και του προστάτη (11.9 δισεκατομμύρια $). 

 Αν η συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου, ο χρόνος επιβίωσης, και το κόστος της φροντίδας 

παρέμεναν σε σταθερά επίπεδα, από το έτος 2020 και εξείς, το κόστος της θεραπείας του καρκίνο 

προβλέπεται να αυξηθεί σε 157,8 δισ. $ από 124,5 δισεκατομμυρίων $ το 2010 (Διάγραμμα 4). 

Αν οι πρόσφατες τάσεις για την ελάττωση της επίπτωσης, τη βελτίωση της επιβίωσης, και το 

αυξανόμενο κόστος συνεχιστεί, το εκτιμώμενο κόστος της θεραπείας του καρκίνου θα αυξηθεί στα 

$172,8 δισ. το 2020 παγκοσμίως, με  μια αύξηση 39% από το 2010. Η πλειοψηφία των εκτιμήσεων 

των άμεσων ιατρικών δαπανών του καρκίνου έχουν επικεντρωθεί στον ηλικιωμένο πληθυσμού 

ηλικίας 65 ετών και άνω, ο πληθυσμός με τη μεγαλύτερη  επικράτηση καρκίνο. 
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Διάγραμμα 4 

Το κόστος του καρκίνου αναμένεται να φτάσει τα 158$ μέχρι το 2020 

Πηγή: http://www.cancer.gov/newscenter/newsfromnci/2011/CostCancer2020  

 

4.6 Έμμεσα Ιατρικά Έξοδα 

 Το έμμεσο κόστος του καρκίνου είναι οι οικονομικές απώλειες που συνδέονται με το 

(Yabroff et al., 2011): 

• χρόνο που δαπανάται με την ιατρική περίθαλψη, 

• χρόνο που χάνεται από εργασία ή άλλες συνήθεις δραστηριότητες (κόστος νοσηρότητας), 

• και την απώλεια παραγωγικότητα λόγω του πρόωρου θανάτου (το κόστος θνησιμότητας). 

 Επειδή η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου και τα ποσοστά θνησιμότητας είναι υψηλότερα 

στους ηλικιωμένους, και λιγότερα στο εργατικό δυναμικό, οι προσεγγίσεις αποδίδουν πολύ 

διαφορετικές εκτιμήσεις των έμμεσων δαπανών του καρκίνου. Συμπεριλαμβανομένων των εξόδων 

μετακίνησης από και προς τη κλινική, περιμένοντας για την παραλαβή και  τη φροντίδα, αυτά είναι 

έξοδα που  συνήθως δεν μπορούν να υπολογιστούν. 

Τα έξοδα λόγω του  χρόνου ποικίλλουν ανάλογα (Κωνσταντινίδης, 2005): 

• με τον τύπο του καρκίνου, 

• τη  φάση της φροντίδας 

• και με το στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση. 

http://www.cancer.gov/newscenter/newsfromnci/2011/CostCancer2020
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 Η Νοσηρότητα λόγω ασθένειας ή θεραπείας μπορεί να νοηθεί ως απώλεια παραγωγικότητας 

(δηλαδή, απώλεια ημερών από την εργασία) ή περισσότερο ευρέως ως απώλεια της ικανότητας 

προς συμμετοχή  σε συνήθεις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της αναψυχής. 

 

Διάγραμμα  5 

 

Εθνικές Δαπάνες για την Περίθαλψη του κακρίνου το 2010 

Πηγή: Yabroff (2012) 

 

4.7 Οικονομική Επιβάρυνση σε Οικογένειες με Παιδί που Εμφάνισε Καρκίνο 

 

Παιδιά με καρκίνο 

 Σε μια μελέτη που διεξήχθη στο New Brunswick και στο Νιουφάουντλαντ και Λαμπραντόρ, 

που εξέτασε τις οικονομικές επιπτώσεις στις οικογένειες που φροντίζουν ένα παιδί με καρκίνο, 

έγιναν συνεντεύξεις σε 28 οικογένειες. Βρέθηκε ότι οι οικογένειες που έχουν ένα παιδί με καρκίνο 

επιβαρύνονται με υψηλές δαπάνες κατά τη διάρκεια της διάγνωσης, της θεραπείας και της 

παρακολούθησης των φάσεων της νόσου.Στον Καναδά, περίπου 90 παιδιά μετά τη γέννηση τους 

μέχρι και 14 ετών διαγιγνώσκονται με καρκίνο κάθε χρόνο. Αν και ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας 

είναι σπάνιος, ωστόσο, είναι η πιο κοινή ασθένεια που σχετίζεται με τις αιτίες θανάτου των 

παιδιών. Ευτυχώς, το ποσοστό επιβίωσης για τα παιδιά με καρκίνο έχει αυξηθεί δραματικά από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1990. Δικαιολογημένα, οι ψυχολογικές, κοινωνιολογικές και οικονομικές 
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επιπτώσεις της νόσου μπορεί να είναι εξαιρετικά αγχωτικές για οικογένειες (Καπουλίτσας & 

Καρτάλης, 2007). 

 Λίγες μελέτες έχουν διεξαχθεί για να τεκμηριώσουν τα ζητήματα αυτά, ιδίως από την 

άποψη των οικογενειών που φροντίζουν  ένα παιδί με καρκίνο. Η ηλικία των προσβεβλημένων 

παιδιών κατά τη στιγμή της διάγνωσης στο New Brunswick κυμαινόταν από 6 μηνών έως 17 ετών. 

Η πιο κοινή διάγνωση ήταν οξεία λεμφοκυτταρική λευχαιμία. Όλα τα παιδιά είχαν λάβει 

χημειοθεραπεία, μερικοί είχαν λάβει θεραπεία με ακτινοβολία, και κάποιοι άλλοι είχαν υποβληθεί 

σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. 

 Τρία θέματα προέκυψαν από αυτήν την ποιοτική μελέτη ως παράγοντες που συμβάλλουν 

για τις δαπάνες αυτές: 

1. Τα απαραίτητα ταξίδια 

2. Απώλεια εισοδήματος λόγω της μείωσης ή παύσης της γονικής απασχόλησης 

3. Δαπάνες θεραπείας 

 Επιπλέον, η φροντίδα του ασθενή επιβαρύνει ένα από τα δυο φύλα. Συνήθως η μητέρα ήταν 

αυτή που τερμάτισε ή μείωσε το ωράριο εργασίας και επηρέασε τις οικονομίες της οικογένειας.Για 

οικογένειες με παιδιά που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο, τα οικονομικά θέματα αναδείχτηκαν ως 

μια σημαντική ανησυχία σε μια εποχή που οι οικογένειες αυτές είχαν ήδη αναλάβει και άλλα 

έξοδα. Αυτή η οικονομική επιβάρυνση μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην 

οικονομική ασφάλεια, την ποιότητα ζωής, καθώς και τη μελλοντική ευημερία όλης της οικογένειας, 

συμπεριλαμβανομένων των αδελφών του πάσχοντος παιδιού, αλλά κυρίως της μητέρας. 

Οικονομικά προγράμματα βοήθειας για τις οικογένειες των σοβαρά άρρωστων παιδιών πρέπει να 

επεκταθούν (Κωνσταντινίδης, 2005).Εκτός από τις διαταραχές της ψυχολογίας της οικογένειας, οι 

οικογένειες περιγράφουν οικονομικές δυσκολίες που σχετίζονται με τη φροντίδα για ένα παιδί με 

καρκίνο.Αναφέρεται σε μελέτη ότι, το 37% των οικογενειών ανέφεραν ότι αναγκάστηκαν να 

δανειστούν χρήματα για να καλύψουν το επιπλέον κόστος της θεραπείας που σχετίζεται με την 

ασθένεια του παιδιού (Miedema et al., 2008). Μια άλλη μελέτη ανέφερε ότι οι γονείς των παιδιών 

με καρκίνο υπέστησαν μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες από ό, τι οι γονείς των παιδιών με 

άλλες σοβαρές ασθένειες, όπως ο διαβήτης (Sharp, Timmons, 2010). 

 Μια μικρή ποιοτική καναδική μελέτη ανέφερε ότι, μια από τις δυσκολίες των οικογενειών 

με παιδιά που είχαν καρκίνο ήταν το γεγονός ότι τους ζητήθηκε να ταξιδέψουν 400 χιλιόμετρα 

κατά μέσο όρο (μετ’ επιστροφής) για να λάβουν θεραπεία (Miedema et al., 2008).Πολλές 

οικογένειες ζουν στην επαρχία, ως αποτέλεσμα, πολλοί άνθρωποι να πρέπει να ταξιδέψουν για να 

λάβουν εξειδικευμένες θεραπείες. Για παράδειγμα, στο New Brunswick, οι ασθενείς με καρκίνο 

συνήθως αντιμετωπίζονται σε επαρχία είτε στη Νέα Σκωτία ή  στο Κεμπέκ. Η άφιξη στην επαρχία 

είναι μεγάλο ταξίδι, και στην περίπτωση αυτή διανύονται πολλά χιλιόμετρα. 
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Διάγραμμα  6 

Απασχόληση Γονέων Παιδιών με καρκίνο Πηγή: Miederna et al., (2008) 

 

 

 

Διάγραμμα 7 

Αλλαγή Απασχόλησης των Γονέων Παιδιών με Καρκίνο κατά τη Διάρκεια της Θεραπείας 

Πηγή: Miederna et al., (2008) 
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 Κόστος Ταξιδίων 

 Δεν ήταν ασυνήθιστο για τους γονείς να αναφέρουν ότι έχουν να ταξιδέψουν αμέσως μετά 

από μια ιατρική επίσκεψη στο νοσοκομείο για την επιστροφή στο σπίτι και αυτό να 

επαναλαμβάνεται για εβδομάδες ή μερικές φορές μήνες. Οι γονείς στη συνέχεια αναγκάζονται να 

αλλάζουν το καθημερινό πρόγραμμα και στα άλλα παιδιά στο σπίτι και στην εργασία τους (Sharp 

& Timmons, 2010).Οι δαπάνες που σχετίζονται με ταξίδια και καταλύματα ήταν σημαντική για 

πολλούς γονείς. Ένας πατέρας είπε: «Οικονομικά, θα μας γυρίσουν πίσω 10 χρόνια, λόγω της 

απώλειας του μισθού μου και των απεριόριστων ταξιδιών". Πολλές οικογένειες είχαν τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν καταλύματα με μειωμένες τιμές. Όμως, λόγω της παρατεταμένης 

διαμονής, το κόστος εξακολουθεί να αυξάνεται για αυτές τις οικογένειες. 

 

 Κόστος σε θέματα εργασίας 

 Το εργασιακό καθεστώς των γονέων κατά τη στιγμή της διάγνωσης του καρκίνου του 

παιδιού τους και κατά τη διάρκεια της θεραπείας δείχνει μια σημαντική αλλαγή ανά φύλο κατά τη 

στιγμή της διάγνωσης, 24 πατέρες και 22 μητέρες που εργάζονται με αμοιβή είτε πλήρους 

απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης.Από τους πατέρες το 61% ανέφερε ότι οι ώρες εργασίας 

τους άλλαξε κατά τη διάρκεια της θεραπείας του παιδιού, μεταξύ των μητέρων, το ποσοστό ήταν 

86%. Πέντε μητέρες (18%), απλά σταμάτησαν εντελώς (Zaidi et al., 2012). 

 

 Ιατρικά έξοδα 

 Δεν είναι μόνο τα ταξίδια, η διαμονή, τα γεύματα και η απομάκρυνση από το σπίτι, αλλά 

και  τα πολύ  ακριβά φάρμακα και ιατρικές προμήθειες που δεν καλύπτονται από ιδιωτικές 

ασφάλειες. Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας καλύπτει κάποια φάρμακα και τα παρακλινικά έξοδα, αλλά 

οι γονείς χωρίς ασφάλιση πρέπει να πληρώσουν για τα φάρμακα και τις ιατρικές προμήθειες τους. 

Πολλοί από τους ερωτηθέντες μίλησαν για δαπάνες πολλών χιλιάδων δολαρίων για τον εξοπλισμό 

θεραπείας, όπως σωλήνες τροφοδοσίας, βελόνες, και φαρμακευτική αγωγή (Miedema et al., 2008). 

Μόνο ένας γονέας παρατήρησε ότι η ιδιωτική ασφάλιση υγείας παρέχει μια ημερήσια αποζημίωση 

όταν το παιδί βρεθεί στο νοσοκομείο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, οι γονείς δεν ήταν σε 

θέση να βρουν κάποια ανακούφιση σχετικά με τα οικονομικά. Η έρευνά μας δείχνει ξεκάθαρα τη 

σοβαρότητα των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων στις οικογένειες με ένα παιδί με καρκίνο. Η 

αναδυόμενη θεωρία από αυτή την έρευνα είναι ότι τα κρατικά προγράμματα είναι ανεπαρκή για 

την στήριξη των οικογενειών που φροντίζουν παιδιά με καταστροφικές ασθένειες όπως ο καρκίνος. 

Στην Ελλάδα πριν την περίοδο της κρίσης το υπουργείο υγείας ενέκρινε πολλές παροχές για 

φάρμακα και φροντίδα καρκινοπαθών. Οι παροχές αυτές όμως μετά την κρίση λόγω περιορισμούς 

της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. 
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 Παρά το γεγονός ότι καμία από τις ερωτηθείσες οικογένειες δεν δέχτηκε να αποσυρθεί από 

τη φροντίδα του παιδιού τους, λόγω των οικονομικών περιορισμών, αποδεικνύεται ότι πολλοί 

γονείς ταλαιπωρήθηκαν με τις οικονομικές δυσκολίες.Τα χρέη συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια 

της θεραπείας, καθώς και η παρακολούθηση της νόσου έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για την 

οικονομική σταθερότητα της οικογένειας. Πολλές οικογένειες ανέφεραν ότι τα χρέη θα συνεχίζουν 

να εξοφλούνται πολλά χρόνια μετά την θεραπεία. Μερικοί γονείς έχουν αποφασίσει να 

υποθηκεύσουν τα σπίτια για  να πληρώσουν τις ιατρικές δαπάνες. Πιο  συχνά η μητέρα τερματίζει 

συνήθως την εργασία της προκειμένου να μπορεί να ασχοληθεί με  τη φροντίδα του άρρωστου 

παιδιού (Sharp & Timmons, 2010). Τα περισσότερα κράτη στερούνται από υποστηρικτικά 

προγράμματα για γονείς που φροντίζουν για ένα παιδί με μια καταστροφική ασθένεια. Οι γονείς 

που έχουν  ένα παιδί με καρκίνο είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην οικονομική καταστροφή κατά τη 

στιγμή της θεραπείες για τον καρκίνο και, στις περισσότερες περιπτώσεις, για πολλά χρόνια 

αργότερα, λόγω ότι η  επιβίωση για τα παιδιά με καρκίνο αυξάνεται με την τεχνολογική και 

επιστημονική πρόοδο. 

 

 Ελλάδα 

 Το άμεσο και έμμεσο οικονομικό κόστος της θεραπείας του καρκίνου στην Ελλάδα είναι 

υψηλό. Το υψηλό άμεσο οικονομικό κόστος που επιβαρύνει το ΕΣΥ, προκύπτει από τη διάρκεια  

παραμονής του ασθενούς στο νοσοκομείο, τις θεραπευτικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας του(κυρίως τα υψηλού κόστους αντικαρκινικά και άλλα φάρμακα) 

συμπεριλαμβανομένου και των πιθανών χειρουργικών επεμβάσεων καθώς και τις υψηλής 

ακρίβειας και κόστους διαγνωστικές εξετάσεις. Δεν υπάρχουν στοιχεία επίσημα για το άμεσο 

κόστος στην Ελλάδα, ωστόσο εκτιμάται ότι το κόστος για τη θεραπεία του καρκίνου κυμαίνεται 

περίπου στο 6,5% των συνολικών δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη(Υπουργείο Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον 

Καρκίνο 2011-2015). 

 Προκύπτει επίσης ένα υψηλό έμμεσο οικονομικό κόστος λόγω της μειωμένης 

παραγωγικότητα, τόσο του πάσχοντα, όσο και της οικογένειάς του, που επιβαρύνεται με την κατ’ 

οίκον νοσηλεία αυτού αλλά και από την απώλεια ημερών εργασίας από τον ίδιο τον ασθενή και 

τους φροντιστές του. Υπολογίζεται ότι το έμμεσο κόστος είναι τουλάχιστον διπλάσιο του άμεσου 

(Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας. Εθνικό 

Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2011-2015). 

 



 

40 

4.8 Θετικές Επιπτώσεις 

 Εκτός από την επιβάρυνση της εμπειρίας αυτής, πολλές μελέτες δείχνουν ότι η διαδικασία 

παροχής φροντίδας μπορεί να είναι και πηγή ανακούφισης, ικανοποίησης και ανταμοιβής για τον 

φροντιστή. Μια μεγάλη αναλογία φροντιστών επιβεβαιώνει την ύπαρξη προσωπικών ανταμοιβών, 

παρά τις συναισθηματικές, οικονομικές και σωματικές επιπτώσεις. Περίπου το 70% των 

φροντιστών αναφέρει ότι η παροχή βοήθειας τον κάνει να νιώθει ικανός και να εκτιμά τη ζωή 

περισσότερο, όπως και να νιώθει καλά με τον εαυτό του. Οι θετικές πλευρές της φροντίδας έχουν 

ορισθεί και μετρηθεί και περιλαμβάνουν ψυχική ανάταση, την ευγνωμοσύνη και την αυτοεκτίμηση 

του φροντιστή, την ικανοποίηση από την προσφορά και τον τρόπο ζωής, την αύξηση της 

δεξιοτεχνίας στην παροχή φροντίδας και την απόκτηση ιδεολογίας σχετική με την προσφορά. 

 Οι θετικές εμπειρίες προέρχονται από την προσφερόμενη αγάπη, τη στοργή, την ανταμοιβή, 

την εύρεση νοήματος, τη συναισθηματική δέσμευση. Πολλοί βρίσκουν νόημα στο ρόλο της 

φροντίδας και νιώθουν πολύ καλά προετοιμασμένοι για αυτήν. Οι εμπειρίες αυτές μπορούν να 

αυξήσουν τον ρόλο της περηφάνιας και την ικανότητα των φροντιστών να αντιμετωπίζουν τις 

προκλήσεις της ζωής (Vachon et al., 1995).Πολλές οικογένειες αποφασίζουν να ζήσουν τις 

καλύτερες στιγμές τους καθώς αντιμετωπίζουν τον θάνατο. Όταν κάποιος είναι μάρτυρας μιας 

απειλητικής ασθένειας είναι πιθανό να αφυπνιστεί και να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι περνάει ο 

χρόνος και ότι οι ευκαιρίες στη ζωή είναι λίγες. Επειδή πολλές φορές δεν υπάρχει μέλλον, είναι 

πρόθυμοι να εστιάσουν στο παρόν, κάνοντας αυτές τις στιγμές όσο καλύτερες μπορούν να γίνουν.  

 Είναι δυνατό πολλές από τις θετικές αυτές πλευρές να μειώσουν το αίσθημα της 

επιβάρυνσης. Υπάρχει περίπτωση η υγεία των φροντιστών να βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της 

νόσου του ασθενή, ως αποτέλεσμα των θετικών επιδράσεων.Η ανάγκη σχεδιασμού και 

παρεμβάσεων για τη μείωση του φόρτου και της επιβάρυνσης, της κόπωσης, της ανησυχίας, των 

οποιονδήποτε προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιος φροντιστής ειδικά στο χώρο του 

νοσοκομείου, πρέπει να αποτελεί επιτακτική ανάγκη από το νοσηλευτικό προσωπικό 

(Κοτσαγιώργη & Γκέκα, 2010).Τα σωματικά ή και τα ψυχολογικά προβλήματα που επιβαρύνουν 

καθημερινά τους φροντιστές πρέπει τουλάχιστον από τους επαγγελματίες υγείας να 

αντιμετωπιστούν, δίνοντας την ευκαιρία στον φροντιστή να  μιλήσει για ότι τον απασχολεί, 

παρέχοντας και σε αυτόν με τη σειρά, κάποιου είδους υποστήριξη, την οποία σίγουρα έχει ανάγκη. 

 Η οικονομική και ψυχολογική ενίσχυση των φροντιστών που στο ελληνικό νοσοκομείο 

αποτελεί, λόγω έλλειψης επαρκούς νοσηλευτικού προσωπικού, ένα σημαντικό κομμάτι που 

συμπληρώνει/αντικαθιστά τη νοσηλευτική φροντίδα, μέσα από οργανισμούς ή ακόμα και από το 

ίδιο το κράτος μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στην πρόληψη άγχους, κατάθλιψης και στην 

ελάττωση των σωματικών ενοχλημάτων. Μη ξεχνάμε ότι ένα αρκετά επιλήψιμο ποσοστό 

φροντιστών για να παρέχουν φροντίδα στον ασθενή τους σταματούν να εργάζονται με αποτέλεσμα 
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να δανείζονται από τους γύρω ή ακόμα χειρότερα από τράπεζες (Vachon et al., 1995).Τα τελευταία 

χρόνια άρχισε όλο και περισσότερο να επικρατεί η άποψη ότι ο καρκίνος δεν είναι μόνο ασθένεια 

του σώματος, αλλά αποτελεί και μία τόσο κρίσιμη καμπή στη ζωή του ασθενούς και της 

οικογένειάς του, ώστε για τη θεραπεία και την πιθανή ίαση να είναι σχεδόν πάντοτε αναγκαία η 

ψυχοθεραπευτική υποστήριξη.
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Συμπεράσματα  

 Οι αρνητικές επιπτώσεις ποικίλουν ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, την 

προχωρημένη ηλικία, την ύπαρξη ανήλικων παιδιών, τη συμβίωση με τον ασθενή, το επίπεδο της 

εκπαίδευσης, την εργασία, την προηγούμενη εμπειρία φροντίδας και το μέσο μετακίνησης 

φροντιστή-ασθενή. Οι συγκρίσεις ανάμεσα στα δυο φύλα δείχνουν ότι οι γυναίκες επιβαρύνονται 

περισσότερο με την φροντίδα του ασθενούς  και επομένως έχουν μεγαλύτερο άγχος. 

 Σχεδόν 80% των οικογενειών ανάφεραν ότι οι δραστηριότητες φροντίδας μείωσαν τα  

πρότυπα διαβίωσης. Αναφέρεται ότι το 40% των φροντιστών βίωσαν απώλεια εισοδήματος και 

ανησυχία σχετικά με τη μελλοντική τους οικονομική κατάσταση. Ένας στους δυο φροντιστές 

παρουσίαζαν σοβαρή οικονομική επιβάρυνση, 31,1% έχασαν τις οικονομίες τους και 29% των 

οικογενειών ανάφεραν απώλεια της κύριας πηγής εισοδήματος. 

 Όσο η νόσος εξελίσσεται, και τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα όσον αφορά την υγεία 

του ασθενούς, τόσο οι ανάγκες του αυξάνονται και τόσο επιβαρύνεται το πορτοφόλι του φροντιστή. 

Οι ανάγκες του αρρώστου είναι ιδιαιτέρως αυξημένες ειδικά στο τελικό στάδιο, όπου ο πάσχων 

είναι πλήρως εξαρτημένος από κάποιον τρίτο. Ένα σημαντικό ποσοστό των φροντιστών έπρεπε να 

χάσει την εργασία για να φροντίσει κάποιο μέλος της οικογένειάς του. Η μέση οικονομική 

επιβάρυνση των οικογενειών κατά τη διάρκεια της ασθένειας ήταν € 8292 για εκείνους χωρίς 

ασφάλιση υγείας και € 5765 για εκείνους με ασφάλιση υγείας. Φάνηκε ότι οι οικογένειες με 

υψηλότερα εισοδήματα, εκείνες με ένα ηλικιωμένο μέλος και οι παντρεμένοι είχαν σημαντικά 

καλύτερη ποιότητα ζωής. Οι φροντιστές βιώνουν οικονομικές εντάσεις σαν αποτέλεσμα της 

ιατρικής φροντίδας. 

 Πέρα από την οικονομική πίεση οι υπευθυνότητες που σχετίζονται με τη φροντίδα συχνά 

οδηγούν σε αλλαγές στον επαγγελματικό χώρο. Σύμφωνα με την έρευνα 20% των οικογενειών 

έπρεπε ένα μέλος της να σταματήσει να εργάζεται. Ποσοστό 31% των οικογενειών έχασε το 

μεγαλύτερο μέρος από τις οικονομίες του. Παρόλο που λιγότερο από το 1% ήταν ανασφάλιστοι, η 

οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειές τους ήταν σχετικά υψηλή, με το 66% των φροντιστών 

να βιώνουν κάποιου βαθμού οικονομική δυσπραγία. Οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών έκαναν 

κάποιας μορφής θεραπεία λάμβαναν κατά μέσο όρο 10 ώρες ανεπίσημης φροντίδας την εβδομάδα, 

ενώ άτομα που δεν είχαν καρκίνο και άτομα με καρκίνο αλλά χωρίς θεραπεία λάμβαναν 6.9 ώρες 

την εβδομάδα. Η θεραπεία του καρκίνου συνδεόταν με αύξηση 3.1 ωρών την εβδομάδα, γεγονός 

που μεταφράζεται σε ένα επιπρόσθετο ετήσιο κόστος 1200€ για τον κάθε ασθενή. 
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 Καθώς οι οικονομικές πηγές γίνονται πιεστικές κατά την διάρκεια της φροντίδας ασθενών 

με καρκίνο, οι οικογένειες τους μπορεί να αντιμετωπίζουν έναν αριθμό δύσκολων επιλογών και 

δυσκολιών. Έξοδα όπως μεταφορές και απώλειες μισθών μπορεί να συνδέονται με αυξημένη 

συναισθηματική καταπόνηση των οικογενειών.  

 Παρόμοιες καταστάσεις για τους φροντιστές χαμηλότερου οικονομικού επιπέδου είναι στο 

κέντρο μελέτης για αρκετό διάστημα τα τελευταία χρόνια. Αλλαγές στην εργασία εξαιτίας 

αυξημένων απαιτήσεων φροντίδας της νόσου μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργικότητα 

της οικογένειας κατά πολλούς τρόπους. Δυο τρίτα των φροντιστών με αμειβόμενη εργασία 

ανέφεραν οικονομικές απώλειες και θυσία καριέρας που περιελάμβανε σίγουρη προαγωγή, 

μικρότερη αύξηση μισθού και λιγότερη εκπαίδευση και ευκαιρίες προόδου.Η επιβάρυνση 

φροντιστών όσον αφορά τη διάθεση χρόνου και την αντίληψη δυσκολίας, οι μικρές επιπτώσεις στη 

ζωή του φροντιστή οι οποίες αντισταθμίζονται από τις θετικές επιπτώσεις και τα μεγάλα επίπεδα 

κατάθλιψης των φροντιστών και ο κίνδυνος ύπαρξης άγχους. 

 

Τι ζητούν οι φροντιστές: 

• Ενημέρωση 

• Ψυχο-υποστήριξη 

• Δυναμική θεραπευτική παρέμβαση 

• εξειδίκευση προσωπικού και υπηρεσιών 

• αναγνώριση έργου που επιτελούν 

• ανάληψη του ελέγχου της κατάστασης όταν αυτή ξεφεύγει 

• προσφορά εναλλακτικών για κάθε περίσταση δυνατοτήτων 

 

Ελλείψεις του Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα 

• Έλλειψη ολοκληρωμένης και συνεκτικής παρέμβασης (ύπαρξη κατακερματισμένων 

υπηρεσιών και αποσπασματικών προγραμμάτων) 

• Έλλειψη  στοιχείων τα οποία να είναι αξιόπιστα και να βοηθούν στον προσδιορισμό του πραγματικού 

μεγέθους του προβλήματος στην Ελλάδα 

• Απουσία εθνικού σχεδιασμού προγραμμάτων πληθυσμιακού (προσυμπτωματικού) ελέγχου 

• Απουσία εξειδικευμένων κέντρων 

Σημαντική υστέρηση και της Παρηγορητικής-Ανακουφιστικής Ιατρικής και Νοσηλευτικής (κατ’ οίκον 

νοσηλείας και μη) (Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Γενική Γραμματεία Δημόσιας 

Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2011-2015). 
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 Σε κάθε περίπτωση, ένα κράτος πρόνοιας το οποίο διαθέτει θεσμούς για την κοινωνική 

μέριμνα υπέρ των οικονομικά ασθενέστερων, των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, των αναπήρων, 

των παιδιών αλλά και των ασθενών με ανίατες νόσους, είναι η μόνη υπεύθυνη και αποτελεσματική 

λύση στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο, αλλά και στη στήριξη όλων αυτών των ανθρώπων που 

πολεμούν τη νόσο από όποια θέση και αν βρίσκονται.
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