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Επραξηζηίεο
 Σηε ζύδπγν θαη ηα παηδηά κνπ γηα ηελ ππνκνλή ηνπο θαη








ηε ζπλερή ελζάξξπλζή ηνπο
Σηνπο δαζθάινπο κνπ, αλώλπκνπο θαη επώλπκνπο
Σηνλ παηέξα κνπ πνπ κέλεη ζην όλεηξν κνπ θαη ζηνπο
θίινπο ηνπ πνπ κε δίδαμαλ αξρέο
Σηνπο αζζελείο κνπ πνπ κνπ κε πιεζίαζαλ κε αγάπε
Σηνπο ζπλεξγάηεο κνπ ζην Παλεπηζηήκην
Σην θίιν ην Μπνδνζάθε γηα ηε θηιία πνπ θξαηήζακε
παξά ηηο δηαθσλίεο καο
Σην θίιν Γηάλλε γηα ηελ έκπλεπζε θαη ηηο ηδέεο πνπ κνπ
κεηέθεξε

Πεξίγξακκα
 Δπν θιηληθά ζελάξηα
 Η αλάγλσζε ηεο απνηπρίαο ηεο λνζνθνκεηαθήο







ηαηξηθήο- αλαθνξά ζην Francis Report
Η αλαγθαηόηεηα ηεο ΠΦΥ: αλαθνξά ζηηο ππεξεζίεο
πγείαο θαη ζην θόζηνο ηνπο ζηελ πεξίνδν ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο
Η αλαγθαηόηεηα ηεο ΠΦΥ: αλαθνξά ζηνπο
επαγγεικαηίεο πγείαο
Η αλαγθαηόηεηα ηεο ΠΦΥ: αλαθνξά ζηνλ αζζελή
Σηελ θαηεύζπλζε κηαο λέαο πξαθηηθήο: ζηελ
θξνληίδα, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ έξεπλα
Αληί επηιόγνπ

Έλλνηεο-επεμεγήζεηο
 Επηζηεκνληθόηεηα
 «Λακβάλνληαο ππ' όςηλ όηη επηζηεηό απνθαιείηαη απηό πνπ κπνξεί λα

πξνζεγγίζεη ν άλζξσπνο κέζσ ηεο γλώζεο, σο επηζηήκε νξίδεηαη ην ζύλνιν
ησλ ζπζηεκαηηθώλ θαη επαιεζεύζηκσλ γλώζεσλ, θαζώο επίζεο ε
δηεξεύλεζε θαζνξηζκέλσλ πεδίσλ ηνπ επηζηεηνύ. Η δηεξεύλεζε ζην
πιαίζην ηεο επηζηήκεο γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο θαη ζαθώο θαζνξηζκέλεο
δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ζπλαπνηεινύλ ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν».
[http://el.wikipedia.org/]
 επηζηεηό < αξραία ειιεληθή ἐπηζηεηόλ, νπδέηεξν ηνπ ξεκαηηθνύ
επηζέηνπ ἐπηζηεηόο < ἐπίζηακαη (γλσξίδσ θαιά).
[http://el.wiktionary.org/wiki/]
 Ο ηίηινο πνπ δόζεθε ζεσξήζεθε όηη απεπζύλεηαη ζηελ επηζηεκνληθόηεηα

θαη αλαγθαηόηεηα ηεο ΠΦΥ ζηελ Ειιάδα ζήκεξα θαη όηη δε ζπδεηάηαη ε
δηεξεύλεζε ηεο επηζηεκνληθόηεηαο θαη ηεο αλαγθαηόηεηαο ηεο ΠΦΥ
γεληθά.

Επηζηεκνληθόηεηα ηεο ΠΦΤ ζηελ Ειιάδα
Η αλαδήηεζε ηνπ «επηζηεηνύ» ηεο ΠΦΤ ζηελ
Ειιάδα
• Θέκαηα ελλνηώλ όπσο ηεο ΠΦΥ
• Θέκαηα κεζόδσλ ζηελ δηεξεύλεζε θαη επαιήζεπζε ηεο
γλώζεο ζρεηηθήο κε:
- ην είδνο, ηεο πνζόηεηαο θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ
ηεο ΠΦΥ
- ηηο πξνζδνθηώλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ αλζξώπσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ππεξεζίεο ΠΦΥ
- ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο , ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ
- ηε δπλαηόηεηα ησλ πγεηνλνκηθώλ θαη ησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ πγεηνλνκηθώλ ζηελ ΠΦΥ
• Θέκαηα ζρεηηθά κε ηε γλώζε ζηα παξαπάλσ

Κιηληθό ζελάξην Ι (ζρεηηθό κε εξωηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηωζεί
ε επηζηεκνληθόηεηα θαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο ΠΦΤ ζηελ Ειιάδα)

 Γσλαίθα 37 εηώλ, άλεργε, κε δσο παηδηά ζηε







δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε
θαη
άλδξα
ππναπαζρνινύκελν, αλαζθάιηζην.
Δείθηες κάδας ζώκαηος 33 θηιά αλά ηεηξαγσληθό
κέηξν.
Σάθταρο λεζηείας 105 mg/dl (κεηέξα κε ΣΔ
ηύπνπ ΙΙ).
Πξνζέξρεηαη
ζην
ηαηξείν
αλαζθαιίζησλ
κε
ζπκπηώκαηα θαηάζιηυες.
Χξεηάδεηαη θάρκαθα θαη υστοιογηθή ζεξαπεία.
Η παραποκπή ζε εξγαζηήξην γηα ηηο απαξαίηεηεο
δηαγλφζηηθές δοθηκαζίες αδύλαηε.

Κιηληθό ζελάξην ΙΙ (ζρεηηθό κε εξωηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα
ηεθκεξηωζεί ε επηζηεκνληθόηεηα θαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο ΠΦΤ ζηελ Ειιάδα)

 Άλδξαο 67 εηώλ, πξώελ επηρεηξεκαηίαο, αλαζθάιηζηος









θαη σποαπαζτοιούκελος.
Έρτεηαη ζηο ηαηρείο κεηά από παξόηξπλζε ηεο
αζθαιηζκέλεο αδειθήο ηνπ.
Ιζηνξηθό ζηεθαληαίαο λόζνπ θαη ανξηνζηεθαληαίαο
παξάθακςεο ζε έδαθνο ππέξηαζεο θαη ππεξιηπηδαηκίαο.
Έρεη 2 ρξόληα λα εμεηαζζεί θαη λα παξαθνινπζεζεί.
Όινο ν κεηαβοιηθός έιεγτος παζνινγηθόο θαη πςειή
αξηεξηαθή πίεζε.
Οξηαθή ηηκή ζαθράξνπ αίκαηνο.
Δελ έτεη εκβοιηαζηεί νύηε γηα ηνλ πλεπκνληόθνθθν
(δηαζέζηκν ζην θαξκαθείν κόλν ην πνιπζαθραξηηηδηθό).
Απαηηείηαη ζηεθαληνγξαθία.

Η αλαγθαηόηεηα ηεο ΠΦΤ: αλαθνξά ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ζην
θόζηνο ηνπο ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο-αλαθνξά ζην Francis
Report: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΗ ΤΜΠΟΝΟΙΑ ΣΗΝ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ

Source: Francis R. The Mid Staffordshire NHS Foundation Trust Public Inquiry. February 2013.

Francis
Report (II)

Σπζηάζεηο…

Source: Francis R. The Mid Staffordshire NHS Foundation Trust Public Inquiry. February 2013.

Η αλαγθαηόηεηα ηεο ΠΦΤ: αλαθνξά ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ζην
θόζηνο ηνπο ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο-ΙΙ
…

Η αλαγθαηόηεηα ηεο ΠΦΤ: αλαθνξά ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ζην
θόζηνο ηνπο ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο-ΙΙΙ
…

• Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ επηζθέςεσλ ζηνπο ΓΙ θαη ζηα Τκήκαηα Επεηγόλησλ
Πεξηπηώζεσλ
• Σεκαίλεη είηε αύμεζε αθάιππησλ αλαγθώλ πγείαο ή δήηεζε ππεξεζηώλ πνπ
εηζάγεη ε απμεκέλε παξνρή

ΠΦΤ θαη επαγγεικαηίεο πγείαο:
Ση γλωξίδνπκε;
 Απμεκέλα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο





γεληθνύο ηαηξνύο ηεο Ειιάδαο (κειέηε ησλ 14 ρσξώλ)
Οη πξνζδνθίεο θαη νη απόςεηο ησλ ηαηξώλ γηα ηε
κεηαξξύζκηζε ζηελ ΠΦΥ
Οη πξνζδνθίεο θαη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ λνζειεπηώλ
ζηελ ΠΦΥ
Η επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (απόςεηο ησλ ηαηξώλ ΓΙ
ζηελ αγξνηηθή Κξήηε)
Η θνπιηνύξα ηνπ compasssion ζηνπο επαγγεικαηίεο ΠΦΥ

Soler, et al. Fam Pract 2008
Sbarouni, et al. Rural Remote Health 2012
Markaki, et al. Int Nurs Rev 2006; Markaki, et al. App Nurs Res 2009
Tsiligianni, et al. Rural Remote Health 2013

Η επηζηεκοληθόηεηα θαη ε
αλαγθαηόηεηα ηες ΠΦΥ
ζηελ Ειιάδα:
Σηελ θαηεύζπλζε κηαο λέαο
πξαθηηθήο: ζηηο ππεξεζίεο
πγείαο θαη ζηε θξνληίδα,
ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ
έξεπλα

Να μαλαδνκήζνπκε έλα ζύζηεκα πγείαο κε θαλόλεο αξρέο θαη αμίεο
…

• 8 θόθθηλεο ζεκαίεο γηα πηζαλέο κεξνιεςίεο ζηελ
επηδνθηκαζία Κ.Ο.
• Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο αθεξαηόηεηαο θαη
ακεξνιεςίαο ηνπο

Να μαλαδνκήζνπκε έλα ζύζηεκα πγείαο κε θαλόλεο, αξρέο θαη αμίεο

4 πξνηάζεηο/ζηξαηεγηθέο:
1. Απνκάθξπλζε ησλ
ζεκάησλ πγείαο από ηελ
επζύλε ηνπ θξάηνπο.
2. Απινπνίεζε ησλ
θαλόλσλ θαη
δηαδηθαζηώλ ζρεηηθά κε
ηελ πγεία.
3. Πξνώζεζε ηεο
απηνθξνληίδαο ζε
άηνκα θαη νηθνγέλεηεο.
4. Ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ησλ
ηδησηηθώλ εηαίξσλ.

Να μαλαδνκήζνπκε έλα ζύζηεκα πγείαο κε θαλόλεο,
αξρέο θαη αμίεο
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• Οπζηαζηηθή
κεηαηόπηζε ηεο
πνιηηηθήο ζηελ
ΠΦΥ

• Εζηίαζε ζε
νπζηαζηηθέο
αιιαγέο ζηελ
απνθέληξσζε θαη
ζηελ εθπαίδεπζε
• Η αλαθνξά
ηδηαίηεξα ζηηο
αμίεο

Source: Kousoulis A, Angelopoulou KA, Lionis C et al, EJGP 2013

Η επέλδπζε ζηελ θνπιηνύξα γηα
ηε ζπκπνλεηηθή θξνληίδα

Source: Shea S et al. Reaching a consensus in defining
and moving forward with the science and art of
compassion in healthcare. Journal of Holistic
healthcare; 8:3 2011.

Επηζηξνθή ζηελ εθκάζεζε ηεο ηαηξηθήο ηέρλεο:
θπζηθά δελ είλαη ξεηνξηθή δήιωζε

Πώο νξίδεηαη ε ζπκπόληα; (1)
Η αγγιηθή ιέμε ‘compassion’ = ‘to suffer together’
«Οη ιέμεηο ζπκπόληα θαη ελζπλαίζζεζε (empathy) ρξεζηκνπνηνύληαη
εμίζνπ κε ηηο ιέμεηο αγάπε θαη επγέλεηα θαη παξά ηαύηα εκείο, σο κηα
ζπιινγηθή θνηλσλία, δελ έρνκε νκνθσλήζεη σο πξνο ην ηη ζεκαίλνπλ
απηέο νη ιέμεηο.» (Hoisington, 2007)

«Σπκπόληα είλαη έλα ‘αίζζεκα’ απνηεινύκελν από ζπλαηζζήκαηα ηα
νπνία γίλνληαη αληηιεπηά έκκεζα κέζσ ηεο αλώηεξεο λνεηηθήο
ιεηηνπξγίαο» (Damasio, 2010)
Έλαο επξέωο ρξεζηκνπνηνύκελνο νξηζκόο:
«…[ε ζπκπόληα] αληαλαθιά κηα βαζηά ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ηη
ππνθέξεη ν άιινο, ζπλνδεπόκελε από ηελ επηζπκία λα ηελ
αλαθνπθίζεη» (Chochinov, 2007)

Εκπόδηα ζηε ζπκπνλεηηθή θξνληίδα; (1)
• Οξγαλσηηθά - δηαζέζηκν δπλακηθό
• Ο παξάγνληαο ρξόλνο

• Απνπζία νκαδηθήο/ζπιινγηθήο εξγαζίαο
• Κόπσζε ζπκπόληαο – θόπσζε θξνληηζηή
• Δπζαξέζθεηα ζπλαδέιθσλ
• Η επηζηεκνληθή θύζε ηεο ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο
Ο θνηλσληνιόγνο Howard Becker αζρνιήζεθε κε ηελ θνπιηνύξα ζηηο
ηαηξηθέο ζρνιέο ησλ ΗΠΑ, δειώλνληαο όηη νη γηαηξνί καζαίλνπλ λα είλαη
«γηαηξνί», θαη όηη ζπλαηζζήκαηα όπσο ε ζπκπόληα πηζαλόλ λα ράλνληαη ζηε
δηαδηθαζία
(Howard Becker ‘The Boys in White’, 1961)

Μηα λέα πξαθηηθή ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε-Ι
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Πεγή: http://healthsocialaccountability.org/

Μηα λέα πξαθηηθή ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε-ΙΙ

Μηα λέα πξαθηηθή ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε-ΙΙΙ


Η κνλάδα Π.Φ.Υ. ηνπ Πα.Γ.Ν.Η. ηδξύζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο
Κιηληθήο Κνηλσληθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Ιαηξηθήο, ηεο Ιαηξηθήο
Σρνιήο θαη ηνπ Δήκνπ Ηξαθιείνπ γηα:





Σπζηεκαηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ παξνρήο
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ
Ηξαθιείνπ κε ρακειό εηζόδεκα ή αλαζθάιηζηνπο
Πξνζδηνξηζκό ησλ αλαγθώλ πγείαο ηνπο
Τελ ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο θαη εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο
Γεληθήο Ιαηξηθήο

Η αλαγθαηόηεηα ηεο έξεπλαο ζηελ ΠΦΤ: γηα ηε
ζηήξημε ηεο επηζηεκνληθόηεηαο αιιά θαη ηεο
αλαγθαηόηεηάο ηεο
 Γηα ηνπο κε αλαγλσξηζκέλνπο πξνζδηνξηζηέο ησλ

ρξόλησλ λνζεκάησλ κε ρξήζε ζπκβαηηθώλ θαη κε
κεζόδσλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ
 Μεηεγγξαθή ηεο απηόρζνλεο γλώζεο ζε ζεξαπεπηηθέο
πξαθηηθέο
 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα πνιπεπίπεδσλ
παξεκβάζεσλ ζε αζζελείο κε πνιιαπιή λνζεξόηεηα
Lionis, et al. BMC Research Notes 2010
Lionis, et al. Lancet 1998
Samoutis, et al. Fam Pract 2010

Μηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζηελ έξεπλα
ζηελ ΠΦΤ-Ι
 Σ.Γ.Π (GIS) – Σσζηήμαηα Γεφγραθικών Πληροθοριών:
Είλαη έλα ςεθηαθό ζύζηεκα, ηθαλό λα ελζσκαηώζεη, απνζεθεύζεη,
πξνζαξκόζεη, αλαιύζεη θαη παξνπζηάζεη γεσγξαθηθά ζπζρεηηζκέλεο
(geographically-referenced) πιεξνθνξίεο. Είλαη έλα εξγαιείν "έμππλνπ ράξηε",
ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα απνηππώζνπλ κηα πεξίιεςε ηνπ
πξαγκαηηθνύ θόζκνπ (προζομοίφζη), λα δεκηνπξγήζνπλ διαδραζηικά
ερφηήζεις
τφρικού
ή
περιγραθικού
ταρακηήρα
(αλαδεηήζεηο
δεκηνπξγνύκελεο από ηνλ ρξήζηε), λα αλαιύζνπλ ηα ρσξηθά δεδνκέλα (spatial
data), λα ηα πξνζαξκόζνπλ θαη λα ηα απνδώζνπλ ζε αλαινγηθά κέζα
(εθηππώζεηο ραξηώλ θαη δηαγξακκάησλ) ή ζε ςεθηαθά κέζα (αξρεία ρσξηθώλ
δεδνκέλσλ, δηαδξαζηηθνί ράξηεο ζην δηαδίθηπν).

Εθαρμογές ζε ποικίλες επιζηήμες:

ραξηνγξαθία, πνιενδνκία, νηθνινγία, πεξηβαιινληνινγία,
κεηεσξνινγία, όινπο ηνπο ηνκείο ηηο γεσγξαθίαο, νηθνλνκία, πνιηηηθή, θπζηθή, καζεκαηηθά, θνηλσληνινγία, δηαηξνθή,
ηαηξηθή, επηδεκηνινγία, δεκόζηα πγεία, ζενινγία (ζξεζθείεο / πλεπκαηηθόηεηα) θ.α

Χφρο-τρονική πρόβλευη: επίπεδα πγείαο/ ζλεζηκόηεηα/ λνζεξόηεηα θ.α ζε ζπλάξηεζε κε δηάθνξνπο
παξάγνληεο πρ. θνηλσληθνδεκνγξαθηθνύο, πεξηβαιινληηθνύο, νηθνλνκηθνύο, πλεπκαηηθνύο
Μέζσ κεζνδνινγηώλ όπσο ηα καζεκαηηθά πνιπώλπκα
/ interpolation kriging , prediction map, network analysis

θαη

ρσξηθή

παξεκβνιή

ή

αλάιπζε

εθάθε θαη Πηζηόιια, 2013

δηθηύσλ

Μηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζηελ έξεπλα
ζηελ ΠΦΤ-ΙΙ

Πξόβιεςε γηα ηα επίπεδα ηεο θνηζιμόηηηας
από Ιζταιμική νόζο (ΘΙΝ)
1.
2.

3.
4.

Σπιινγή δεδνκέλσλ ΘΙΝ θαη παξαγόλησλ
θηλδύλνπ (αλά Ννκό)
Απνηύπσζε
πεξηγξαθηθώλ
ζηνηρείσλ
θαη
ππνινγηζκόο επηδεκηνινγηθώλ δεηθηώλ
Εθηίκεζε θηλδύλνπ αλά παξάγνληα αιιά θαη
αζξνηζηηθά (Εηθόλα 1)
Πξνζζήθε ζεκαληηθώλ παξαγόλησλ ζην κνληέιν
πξόβιεςεο 2013-2017 (Εηθόλα 2)
Εικόνα 1: Αλάιπζε δηθηύσλ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Κξήηεο

Σηνλ ράξηε πξόβιεςεο παξνπζηάδεηαη ν
αξηζκόο ησλ ζαλάησλ από Ιζραηκηθό αλά
100.000 άηνκα, ζε όιε ηελ έθηαζε ηεο Ειιάδνο
[αθόκα θαη εληόο ησλ Ννκώλ αλά 50 ηρκ.]
Απηή ε ρσξν-ρξνληθή πξόβιεςε κπνξεί λα
δώζεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα άκεζε
παξέκβαζε θαη εθαξκνγή πνιηηηθώλ ΠΦΥ ζηηο
πεξηνρέο πνπ αλακέλεηαη λα απμεζνύλ ηα
πεξηζηαηηθά ηελ 5/εηία 2013-2017
Εικόνα 2: Χάξηεο Πξόβιεςεο ηεο ζλεζηκόηεηαο από Ιζραηκηθή λόζν από ην 2013-2017

εθάθε θαη Πηζηόιια, 2013

Αληί επηιόγνπ-Ι
Να μαλαζπκεζνύκε απινύο θαλόλεο
ηεο ηαηξηθήο ηέρλεο
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Αληί επηιόγνπ-ΙΙ

«… όηαλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο
αλαπηύζζνπλ ηηο δεμηόηεηεο λα κεηαδίδνπλ
απιόρεξα ζπκπόληα ζηνπο αζζελείο ηνπο, ηόηε
ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο θξνληίδαο
απμάλεηαη ζεκαληηθά θαη νη αζζελείο κε ηηο
νηθνγέλεηεο ηνπο αηζζάλνληαη αζθαιείο θαη
θαιά θξνληηζκέλνη...»
(Robin Youngson)

